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Poznámka k tomuto tématu: 
 

Tento svazek byl věrně zpracován pro překladatelský program https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

Dosud s ním byly přeloženy tyto svazky: Stav: prosinec 2020 

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

a očistit se a zdokonalit s cílem vrátit se k Bohu a znovu vstoupit do Otcovy náruče.  

 

Anna Maria Hosta 

Království míru-Kristus na zemi 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Předmluva 
V průběhu věků se Bůh dával lidstvu poznat, utěšoval nás svým slovem, dával nám svá přikázání a učil 

nás o svém stvoření a naší existenci. 

Kdykoli lidé v předkřesťanských dobách na tyto Boží pokyny zapomněli, poslal jim Bůh své proroky, 

aby jim jeho zákony připomněli. 

Když si lidé z těchto deseti přikázání vytvořili více než 600 lidských pravidel, poslal Bůh Ježíše, jehož 

ústy se dal poznat Kristus, božské Slovo, které shrnulo Desatero do jediného přikázání: "Miluj Boha nade 

vše a bližního svého jako sebe samého." 

Lidé opět zapomněli na toto prosté, spásné Boží doporučení. Kruté války a nelidské pronásledování 

jsou toho dodnes smutným důkazem. 

Směšováním božské pravdy s lidskými dogmaty, přehnaným důrazem na vnější obřady a ceremonie a 

falešnými, lidskými výklady čistého Božího slova žije dnes mnoho lidí v jakémsi duchovním otroctví. 

Proto bylo a je nutné, aby Bůh dnes znovu oslovil lidstvo slovy osvícení a napomenutí. To se dělo po 

dobu 66 let (1884-1950) v Mexiku ─ na více než stovce míst, kde se neděli co neděli scházeli prostí lidé, 

aby naslouchali povzbuzujícím a poučným Božím slovům. 

Svědci těchto shromáždění uváděli, že tato božská slova proudila z úst hlasatelů, zvaných hlasatelé, 

jako proud křišťálově čisté vody po dobu dvou až tří hodin bez jakéhokoli přerušení a bez sebemenšího 

přeřeknutí. 

Kdo přijímal význam božského slova s čistou a nepředpojatou myslí, cítil přítomnost Pána a 

nekonečnou lásku nebeského Otce. 

V posledních deseti letech před rokem 1950 se učení spolusestavovala a zapisovala do protokolů, aby 

se později mohla shromáždit. V letech 1956-1962 bylo vybráno a vydáno 366 učení ve dvanáctisvazkovém 

díle Kniha pravého života. 

Vy, milí čtenáři, držíte v rukou jeden z těchto 12 svazků, svědomitě a doslovně přeložených ze 

španělštiny. Není to kniha, kterou byste přečetli jen jednou, možná zběžně, a pak ji zase rychle odložili. 

Abychom plně pochopili hluboký smysl, doporučujeme text vnímat po kouscích, meditovat nad ním a 

snažit se vnímat spojení s Božským duchem v sobě. 

Opakování obsažená v učení jsou podrobně vysvětlena v předmluvě II. dílu a neměla by nikomu vadit. 

Naopak, když si uvědomíme, kolika informacemi, které nejsou budovatelské, je naše mysl v dnešní době 

bombardována a podmiňována, je opakující se, ale vždy povznášející a budovatelská potrava pro naši duši 

nesmírně důležitá pro probuzení vnitřních hodnot, které v každém z nás dřímají. 
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Úvod 
Celým zjevením Knihy pravého života se jako červená nit táhnou určitá zásadní témata, která najdeme i 

v X. svazku. Níže uvádíme několik úryvků z této knihy, které mohou čtenáři posloužit jako vodítko a 

přehled. 

Druhý příchod Krista 

Nikdo by neměl být překvapen mým novým poselstvím a významem mého slova. Proroci první éry i 

Kristus ve druhé éře totiž s největší jasností ohlásili věk, který dnes prožíváte. (279, 9) 

Mé učení o lásce nebylo určeno jen několika málo lidem, kteří je slyšeli prostřednictvím hlasatelů. Mé 

poselství přišlo na svět, aby se o něm dozvěděli všichni lidé. Proto vám říkám, že v mnoha podobách 

dosáhne hranic země, protože je počátkem útěchy, která již byla lidstvu slíbena ve Druhé éře, kdy dosáhne 

vrcholu časů soužení na zemi. (282, 57) 

Vzhledem k vašemu obrovskému nedostatku světla ─ světla, které znamená moudrost, lásku, 

povznesení ─ jsem musel přijít. Abych vám mohl dát toto světlo, nebylo vhodné, abych se k vám postavil 

jako člověk. Neboť abych vás podnítil k oduševnění, bylo nutné, abych zjevil svou přítomnost v duchovní, 

neviditelné, a přece hmatatelné podobě pro vaši víru a lásku. (293, 57-58) 

Až se toto slovo rozšíří po světě a lidé se budou ptát, kdo je inspiroval a kdo je nařídil zapsat, ať jeho 

poslové a rozsévači dosvědčí, že to byl Duch svatý, kdo je zjevil skrze připravené mysli jeho hlasatelů. 

(295, 26) 

Potřetí 

První čas je jakoby duchovním dětstvím člověka, kdy otevírá oči a vidí tvář svého Otce, slyší ho, ale 

ještě mu zdaleka nerozumí. Důkazem toho je, že se ho snažil poslouchat tím, že lpěl na liteře textů, aniž by 

svou duší pronikl do jejich smyslu. 

Ve Druhém čase jsem já, "Slovo", přišel, abych s vámi přebýval v Ježíši a svým životem vám ukázal 

cestu duše. Tento druhý čas je časem dospívání neboli prvního duchovního mládí. Je to věk, v němž 

Kristus učil lidi lásce, aby probudil jejich spící srdeční struny, aby jejich srdce vibrovala novým citem, 

mocným impulsem lásky k Otci a k bližnímu. 

Toto je "třetí čas", v němž se duše člověka musí osvobodit z pout materialismu. Půjde o boj 

světonázorů, který bude tvrdší, než lidská historie zná. (295, 56-57+64) 

Tento třetí čas, kdy lidská zloba dosáhne svého vrcholu, bude nicméně časem smíření a odpuštění. 

(305, 12) 

Šestá pečeť 

Šestá pečeť byla uvolněna a ukázala vám, průkopníkům spiritualizace na Zemi, část svého obsahu. 

Bude však nadále vylévat své světlo na všechny lidi, i když jednou toto slovo, které dnes slyšíte, přestane 

platit. (284, 46) 

V současné době zde přijímám tyto zástupy jménem lidstva, a když mluvím o lidstvu, nemluvím jen o 

lidech současné doby, ale o všech generacích, které obývaly zemi během šesti duchovních období. 

Poselství, která jsem vám přinesl v těchto šesti časech, jsou přesně tím, co jsem symbolizoval jménem 

"pečetě", z nichž jedna, jak již víte, musí být ještě uvolněna, aby vám mohla odhalit smysl či význam 

všech ostatních ─ onen vysoký význam života duše, rozvoje a dokonalosti. (303, 52) 

Duchovní lid Izraele a duchovní poslání 

Boží lid se opět objeví mezi lidmi ─ ne lid zosobněný v rase, ale velký počet, legie mých učedníků, u 

nichž nerozhoduje krev, rasa nebo jazyk, ale Duch. 

Tento lid se neomezí na to, aby učil mé učení prostřednictvím spisů. Aby slova žila, musí být 

prožívána. Tento lid bude nejen šiřitelem spisů a knih, ale také příkladů a činů. (292, 28-29) 

Je nutné, aby tento lid, kterému byla tato zjevení svěřena, povstal a vydal o nich svědectví. Tak se totiž 

lidé probudí a budou schopni vnímat duchovní znamení a projevy vlastní této době. (277, 15) 
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Svět duchovních bytostí jen čeká na svou hodinu, aby mohl osídlit toto údolí země. Jsou to bytosti 

světla, které se neštítí vtělit do lůna zaostalých národů, protože jejich posláním bude právě probudit ty, 

kteří spí. (288, 46) 

Duch, duchovní duše, duše 

Člověk je odrazem Stvořitele, obrazem Božím. Děti se nutně musí stát podobnými Otci, z něhož 

vzešly. Tato podoba je založena na duchovní duši, protože je obdařena Božími vlastnostmi a navíc má 

věčný život. Hmota, tedy lidské tělo, je pouze dočasným oděvem duše. (295, 44) 

     Právě lidská duchovní duše by měla předcházet všem skutkům, které člověk koná, neboť právě jí byl 

svěřen život na zemi. (305, 7) 

 

Duchovní modlitba 

Duchovní duše si uchovává intuitivní vědomí, že se před dlouhou dobou vynořila z lůna Stvořitele, a s 

vědomím, že má před sebou ještě dlouhou cestu a že se musí vrátit do výchozího bodu, se věnuje modlitbě 

s vědomím, že alespoň v této chvíli může navázat kontakt se svým Otcem. Duše ví, že v modlitbě nachází 

útěchu, která ji hladí, posiluje a uzdravuje. 

Žehnám těm, kdo se modlí. Čím duchovnější je jejich modlitba, tím větší pokoj jim dávám pocítit. 

Sami si to snadno vysvětlíte, protože kdo se chce modlit, musí klečet před obrazy nebo předměty, aby 

pocítil přítomnost Boha, nebude schopen zakusit duchovní pocit Otcovy přítomnosti ve svém srdci. (279, 

1-2) Na druhé straně se podívejte, jak snadno se promění ten, kdo v praxi uplatní byť jen jediný atom mého 

učení. Chcete příklad? 

Byl někdo, kdo Mi celý život říkal slovními modlitbami, že Mě miluje ─ modlitbami, které 

formulovali jiní a kterým ani nerozuměl, protože se skládaly ze slov, jejichž význam neznal. Brzy však 

pochopil pravý způsob modlitby, odložil své staré zvyky, soustředil se na nejhlubší nitro své duše, poslal 

své myšlenky k Bohu a poprvé pocítil jeho přítomnost. 

Nevěděl, co má svému pánovi říct, na hrudi mu začalo vzlykat a z očí se mu řinuly slzy. V hlavě se mu 

zformovala jediná věta: "Otče můj, co ti mám říct, když nevím, jak s tebou mluvit? Ale ty slzy, ty vzlyky, 

ta vnitřní radost a dokonce i jeho zmatek mluvily k Otci tak krásnou řečí, jakou nikdy nenajdete ve svých 

lidských jazycích ani ve svých knihách. 

Koktání člověka, který se začíná duchovně modlit se svým Pánem, se podobá prvním slovům kojenců, 

která jsou pro jejich rodiče potěšením a rozkoší, protože slyší první výroky bytosti, která začíná vstávat k 

životu. (281, 23-24) 

Dokonalá duchovní komunikace 

Hodně jsem s vámi mluvil o duchovním dialogu, řekl jsem vám, že se ho naučíte používat vznešeným 

způsobem, a vy se této touze poddáte. (291, 81) 

Až se toto učení rozšíří, budete se ptát na účel tohoto poselství, protože již existuje tolik náboženských 

společenství. Pak jim odhalíte, že toto Slovo přišlo k lidstvu, aby naučilo lidi společenství ducha s duchem, 

kterému je jejich náboženství neučí, a že toto poselství je božské světlo, které vám odhaluje všechny 

duchovní kvality, které máte. (294, 44) 

Cvičte se v dialogu ducha s duchem, který budete den ode dne zdokonalovat. Je totiž Mou vůlí, abyste 

se Mnou vy i lidstvo komunikovali. Skrze toto společenství obdržíte Má vnuknutí, Má pověření a Já 

přijmu vaši duši, vyslyším vaši modlitbu a dovolím vám, abyste Mě objali duchovní náručí. (304, 51) 

Tento projev byl krokem, který vám umožnil vystoupit o další stupeň na cestě, která vás přibližuje k 

dokonalému společenství. (278, 44) 

Přijetí a odmítnutí božských projevů  

Kolik je těch, kdo znají ze spisů minulých věků proroctví, která předznamenala tuto éru. A přece ─ kdyby 

se zúčastnili mých projevů ─ neuvěřili by jim a nepovažovali by je za naplnění těchto slibů! Jsou to ti, 

kteří nedosáhli takového stupně vývoje, který by jim umožnil toto světlo rozpoznat. Na druhou stranu, 

kolik z těch, kteří by dnes položili život, aby dosvědčili, že jsem to Já, kdo se v této době dává lidem 
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poznat, ani nevědělo, že existují proroctví, která o těchto událostech hovoří. Důvodem je to, že jejich duše 

již byla připravena a připravena přijmout světlo. (298, 19) 

Tyto zástupy se zde skládají z věřících i nevěřících, ale všechny jsou to duše, které lační po lásce, žízní 

po světle a pravdě. Zatímco ti, kdo mají víru, se sytí a sílí, nevěřící chléb věčného života odmítají a musí 

snášet hlad a žízeň. Jsou to duše zmatené životem v materialismu, nevědomosti a fanatismu, které 

nemohou zapomenout a pak rozpoznat a pocítit mou přítomnost. Jsou to srdce, která se bojí lidských 

soudů. Jak by se mohli soustředit na to, aby ve své duši cítili mou podstatu, když myslí na to, co o nich 

řeknou ostatní? Nakonec budou říkat, že Moje přítomnost na těchto místech není skutečná, zatímco ve 

skutečnosti to jsou oni, kdo, ačkoli jsou přítomni, nebyli se Mnou, protože jejich duše zůstala tam, kde je 

držely jejich myšlenky, zájmy, starosti a vášně. 

Přišel jsem velmi dobře, bylo mi s vámi velmi dobře, protože vždycky myslím na ty, kdo mě potřebují 

─ na ty, kdo pijí kalich utrpení a jedí chléb služby a ponížení. (301, 2) 

Význam zkoušek 

Někdy se váš klid změní v boj, znepokojení nebo strach. To se stává, když bouře bičuje pole a zahrady, 

otřásá stromy a zbavuje květiny listí. Pak se ptáte, jaký je smysl těchto zkoušek. Ale já vám říkám, že 

vichřice způsobuje, že špatné ovoce a suché listí padá ze stromů a odnáší ze zahrady vše, co by v jejím 

lůně nemělo být. (278, 31) 

Dovolte svému svědomí, aby vám ve zkouškách říkalo, že vás netrestám, ale že se očišťujete, a že když 

vidíte rozpoutané přírodní síly, které vyvolávají hrůzu, neměli byste se rouhat a říkat, že je to trest od 

Boha, ale že je to zkouška, abyste se očistili. (293, 75) 

Prošli jste dlouhou cestu zkušeností. Nevinnost, která je slepotou a nevědomostí, zmizela, když jste 

dosáhli světla zkušenosti. Navíc jste se sami poskvrnili, a proto vás čekají zkoušky a bolest, které vás 

očistí a smyjí. (301, 24) 

Duchovní inspirace pro všechny 

Vězte, lidé, že nejen vy jste schopni přijímat duchovní poselství a inspirace. Na světě je mnoho lidí, 

kteří, aniž by věděli, že skrze tyto hlasatele vylévám své Slovo, cítí blízkost světla, které je připraveno 

vylít se na lidstvo ve zjeveních. Od Mého Ducha obdrží potřebnou přípravu, takže až uslyší tvé svědectví a 

ty jim předáš Mé božské poselství, řeknou s jásotem: "V to jsem doufal."" (283, 51) 

Duchovní harmonie mezi všemi 

Dobro a láska, z nichž vykvétá láska a mír, budou klíči, které otevřou dveře Tajemství, jimiž lidé učiní 

krok k univerzální harmonii. (292, 5) 

Duchovní harmonie mezi všemi bytostmi jim odhalí velké poznání, přinese jim dialog ducha s duchem, 

který zkrátí vzdálenosti, přiblíží nepřítomné a odstraní fronty a hranice. (286, 3) 

     Já jsem Otec, který pracuje na tom, aby mezi všemi Jeho dětmi ─ jak těmi, které obývají Zemi, tak 

těmi, které žijí na jiných světech - zavládla harmonie. (286, 2) 

Duchovní probuzení 

Po tolika staletích života v neshodách, po všech smutných a trpkých zkušenostech, které lidstvo 

prožilo, je schopno pochopit, že jednota mezi národy, harmonie mezi všemi lidmi, nemůže být založena na 

materiálních zájmech ani na pozemských hodnotách. Nakonec pochopí, že pouze povznesená duše může 

být pevným základem, neotřesitelnou skálou, na níž spočívá mír lidstva. (289, 3) 

Mluvím k vám tímto způsobem, protože nikdo nezná lépe než já vývoj vaší duše a vím, že dnešní 

člověk, navzdory svému velkému materialismu, lásce ke světu a vášním rozvinutým až k největšímu 

hříchu, žije jen zdánlivě jako otrok "těla" a materiálního života. Vím, že jakmile ve své duši pocítí 

láskyplný dotek Mé lásky, rychle ke Mně přijde, aby se zbavil svého břemene a následoval Mě na cestě 

pravdy, po které podvědomě touží jít. (305, 36) 

Mercy 
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Prvním krokem k obnově člověka, k dosažení stavu duchovního povznesení, je milosrdenství. 

Milosrdenství k duši, milosrdenství k tělu, milosrdenství k bližnímu. (287, 31) 

Když obracím svůj pohled k nemocnicím, věznicím, domovům pro truchlící, rozvráceným 

manželstvím, sirotkům nebo duchovně hladovějícím, proč tam neobjevím tebe? Pamatujte, že jsem vás 

naučil nejen modlit se, ale dal jsem vám také dar slova a naučil vás uzdravovat. Mnohokrát jsem vám říkal, 

že vaše přítomnost dokáže zázraky, pokud jste opravdu připraveni. (306, 27) 

Roque Rojas, průkopník, inspirovaný duchem Eliáše, napsal následující větu: "Smilujte se a znovu se 

smilujte nad svými bližními a uvidíte mého Otce v celé jeho slávě.". 

Pravda a světlo jsou v těchto slovech, učedníci, neboť kdo ve svém životě nepraktikuje milosrdenství, 

nikdy nevejde do mého království. Naproti tomu vás ujišťuji, že i ten nejzatvrzelejší a nejtvrdohlavější 

hříšník se může zachránit díky milosrdenství. (308, 52) 

Reinkarnace a duchovní vývoj 

Jákob vám ve svém snu odhalil existenci duchovního žebříku, po němž bytosti neustále stoupají a 

sestupují. Kdo pochopil její obsah? Kdo vyložil jeho tajemství? Ve významu tohoto obrazu, který viděl 

patriarcha, je obsažen vývoj duší, neustálé převtělování duchovních bytostí do lidí, náprava a odčinění 

bytostí, komunikace Boha s člověkem a dialog ducha s duchem. (287, 59) 

V této třetí éře jsem vám přinesl potvrzení reinkarnace duše. Lidstvo o něm sice vždy intuitivně vědělo 

a duše toto tajemství zjevovala "tělu", ale to o něm vždy nevěřícně a slabě pochybovalo. (309, 22) 

Přišel jsem však v této době, abych vám to potvrdil a řekl vám: V reinkarnaci duše se zjevuje Můj 

dokonalý zákon lásky. (309, 22) 

Svět duchů 

Život duše, který existuje mimo váš hmotný svět, nemůže a neměl by být pro člověka tajemstvím. 

Protože Otec viděl vaši touhu po poznání, začal své učení prostřednictvím daru zjevení a inspirace a 

projevil se v nekonečném množství podob. Toto učení však začalo již v době, kdy existoval první člověk, a 

nepřestalo až dodnes. (289, 17) 

Probuďte se, lidi! Nadpozemský svět sleduje tvé kroky na zemi! Tyto světy znají vaše díla! Když vidí, 

jak se toto lidstvo potápí v moři svých nepřátelství a vášní, jsou otřeseni a modlí se za vás. (298, 41) 

Aby se posílila víra lidstva v poznání duchovní existence mimo hmotný život, byly vám v minulosti 

dány některé projevy Otcových poslů, kterým jste dali jméno "andělé". (301, 10) 

Neměli byste se také domnívat, že na své dílo pracujete sami, protože ještě nemáte dost sil, abyste 

mohli vykonat dílo tak velkého duchovního významu. Musíte vědět, že existují bytosti, které vám ukazují 

cestu, po níž musíte jít, a které vám ukazují cestu a místa, kam musíte se semenem dojít. 

Tito stezkaři jsou vaši bratři a sestry z jiných světů, z jiných domovů, odkud dohlížejí na vaše kroky a 

prolamují pro vás cesty. I oni jsou totiž pracovníky míru, lásky a bratrství. Jsou to duše čistší než vaše, s 

většími znalostmi a zkušenostmi, kterých se nemusíte bát. Jsou to ti, kteří vás nenechají ustrnout ─ ti, kteří 

vnesou do vašich srdcí neklid, pokud opustíte semeno. (297, 6) 

Zákon a síla lásky 

Zákon lásky, na němž je založena láska, porozumění a odpuštění vůči bližním, je základem, který jsem 

inspiroval pro vaše duchovní poslání. (291, 8) 

     Nebude to strach, kdo bude řídit vaše kroky, ani strach, kdo vás bude nutit plnit zákon. Ať jsou víra a 

láska silou, která vás podněcuje ke konání dobrých skutků ve vašem životě. Pak budou vaše zásluhy 

pravdivé. (305, 51) 

Mír, nejvyšší duchovní dobro 

     Je to Mé Slovo, které dává odpočinout tvému srdci a pokoj tvé duši. Největší věc, kterou jsem mu 

předurčil, je mír. Kdo má tento poklad, má všechno ─ kdo zná tento stav duše, nevyměnil by ho ani za 

největší majetek a poklady na zemi. 



 

11 

Ptáte-li se Mě, jaké je tajemství dosažení a udržení míru, řeknu vám, že tajemství spočívá v plnění 

Vůle vašeho Otce. A kdybyste se Mě zeptali, jak plnit Boží Vůli, odpověděl bych vám tak, že bych ve 

vašem životě uplatnil Svůj Zákon a Své Učení. (307, 1-2) 

Hlas svědomí 

Seznamte se se svědomím, je to přátelský hlas, je to světlo, skrze které Pán nechává zazářit své světlo 

─ ať už jako Otec, Mistr nebo Soudce. (293, 74) 

Podívejte se, jak člověk stojí před vším, co ho obklopuje, a nad vším, co ho obklopuje, že je jedinou 

bytostí obdařenou svobodou vůle a svědomí. Z této svobody vůle pramení všechny úchylky, pády a hříchy 

člověka. Před spravedlností a věčností Stvořitele jsou to však pomíjivé prohřešky. Potom totiž svědomí 

zvítězí nad slabostmi těla a svůdností duše. Tak dojde k vítězství světla, které je poznáním, nad temnotou, 

která je nevědomostí. Bude to vítězství dobra, kterým je láska, spravedlnost a harmonie, nad zlem, kterým 

je sobectví, rozmařilost a nespravedlnost. (295, 49) 

 

Duchovní osvobození 

     Zbytečné a marné bude úsilí denominací udržet své věřící v zajetých kolejích starých názorů a 

zastaralých systémů víry. Nikdo totiž nedokáže zastavit Božské světlo, které proniká až na samé dno 

lidského myšlení a probouzí duši k věku zjevení, božských vnuknutí, osvícení pochybností a tajemství, 

duchovnímu osvobození. 

Nikdo také nebude schopen zastavit příliv, který bude formovat lidstvo v touze po svobodě myšlení, 

ducha a víry. 

Ať si nikdo nemyslí, že vytrhávám různým náboženským společenstvím jejich žáky, věřící nebo 

následovníky ─ ne. Přišla však hodina, kdy má začít nová éra, která má vynést na světlo zapomenuté 

poučky, odstranit zbytečné zvyky, nauky a tradice, očistit a zbavit duše všeho falešného, dát jim pravý 

chléb Ducha, který byl vždy nahrazen obřadem. (290, 58-60) 

Pro mnohé z vás, kteří jste v té době slyšeli mé slovo, byl dnem vašeho vysvobození právě den, kdy 

jste poprvé uslyšeli ten hlas! S jakou láskou sis vryl do paměti požehnané datum, kdy sis připomněl zázrak 

svého vzkříšení k víře! (294, 24) 
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Pokyn 277 
1 Viděl jsem v tobě předvoj karavany, která mě vždy následuje - moudrého Izraele, bojovného ducha 

Judy, který bojuje za svůj lid. Přicházíte vybojovat poslední bitvu a máte Mě před sebou, abych vedl vaše 

kroky a dovedl vás k vyvrcholení vašeho díla. 

2 Poslal jsem vás právě v okamžiku zkoušky, kdy lidstvo zažívá největší nebezpečí, a říkám vám, že 

bude ještě nějakou dobu usilovat o moc a pak upadne do bolestného vyčerpání, dokud se neozve jeho 

svědomí a neřekne mu, kolika marnými cestami se vydalo a jak promarnilo svou existenci. Promluví k ní v 

Mém jménu a moudře ji naučí, aby ke Mně přišla na cestu oduševnění. 

Když se duše probudí a zamyslí, bude se snažit přimknout k něčemu jistému, bude chtít objevit 

nejkratší a nejjistější cestu a vrátí se k počátkům, aby tam našla základy, ctnosti, pravou vědu, a uvědomí 

si, že prvním a posledním zákonem, který jsem člověku dal, je láska, zdroj veškeré dokonalosti. 

3 Chci, abys žila v očekávání naplnění Mého Slova, abys byla stále v kontaktu se Mnou a s 

duchovním světem, aby ses necítila vzdálená ani oddělená ode Mne. Přivedu duše z různých světů ke 

spojení, aby se ve spojení posílily a mohly vykonat práci, kterou jsem jim dal. 

4 Pro její uskutečnění od vás nevyžaduji, abyste popřeli svou osobnost, ani abyste se oddělili od 

světa, protože v něm žijete. Říkám vám to jen proto. 

Měli byste používat jen to, co je nezbytně nutné pro potřeby vašeho těla, aby se duše mohla cítit svobodná 

a pochopila svůj velký cíl v mém Díle, když nahlédne do svého nitra a svého okolí. 

5 Dám vám to, co je nezbytné pro lidský život. Nebudu po vás chtít, abyste zanedbávali své 

povinnosti, spíše vás Mé Slovo naučí, abyste je plnili, protože i ty nejmenší z nich jsou součástí vašeho 

úkolu. 

Procházíte obdobím boje, aktivity a úsilí a je nutné, abyste to všechno dali do služeb Ducha, abyste 

rozvinuli všechny své dary, aby se ve vás uskutečnila proměna, která se odehrála v mých učednících druhé 

éry, kteří se jakoby spojili v jednoho Ducha a stali se jedním se Mnou. 

6 Nemohl jsi jít k lidem s falešnou nebo jen předstíranou přípravou, protože jejich duše je vyvinutá a 

obvaz, který jim zakrýval oči, už dávno spadl. Přinášejte jim duchovno, nabízejte jim mír a vytvářejte ve 

svém okolí atmosféru pohody a bratrství, a uvidíte, že vám budou naslouchat a přijímat vaše slova, v nichž 

bude má inspirace a má síla. 

7 Kážete-li a učíte-li o pokoji, buďte sami pokojní; mluvíte-li o lásce, pociťujte ji dříve, než ji 

vyjádříte slovy; nabízejí-li vám vaši bližní své plody, neodmítejte je. Zkoumejte všechny, s nimiž se 

setkáváte, a dodržujte to, co je v jejich učení přípustné a správné. Setkáte se také s těmi, kteří se stali 

fanatickými v praktikování náboženství a snížili své chápání zhmotněním svých obřadů. Pak jim trpělivě 

pomůžeš rozšířit jejich znalosti, ukážeš jim obzory, kterých může jejich duch dosáhnout, když se ponoří 

do mého učení. Budeš s nimi mluvit o mém univerzálním duchu, o nesmrtelnosti duše, o jejím neustálém 

vývoji. Naučíte je pravé modlitbě, dialogu ducha a osvobodíte je od předsudků a omylů. To je dílo, které 

vám přikazuji konat - dílo lásky a trpělivosti. 

8 Bděte nad svou duší, vy všichni, která je mým dítětem. Přijměte Má nová zjevení, a pokud jste 

nebyli schopni odhalit význam slov, která jsem vám dal v minulosti, přijďte ke Mně a díky tomuto poučení 

vše poznáte a pochopíte. Připomínám vám totiž a spojuji s vámi všechna svá slova a skutky všech dob, 

abyste měli další svědectví o svém Otci. 

9 Využívejte sílu, kterou jsem vám dal, abyste zvítězili nad všemi zkouškami a pokušeními. Buďte 

trpěliví v bolesti, abyste mohli řídit svou loď a zachránit se. 

10 Chci, aby vaše uctívání Boha v této třetí éře bylo tak čisté a dokonalé jako vůně vycházející z 

květin. 

11 Jakmile budou lidé připraveni vybudovat ve své duši chrám a zažehnout v něm plamen víry, 

přestanou se znesvěcovat, skončí války, slzavé údolí se postupně stane zemí pokoje a nebeské království 

se přiblíží ke každému srdci. 

12 Dovolte Mi, abych k vám takto mluvil, i když se vám vše, co říkám, zdá nemožné. Vím, co se 

stane s tímto světem v budoucnosti - v budoucnosti, která bude trvat až do věčnosti a kterou vy, malá 

stvoření, nemůžete pochopit. 
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13 Protože si nejste vědomi ani přítomnosti, jak můžete předpovídat, co se stane, nebo pochybovat o 

tom, co mé Slovo prorokuje? 

14 Již nyní přicházejí na svět moji poslové, kteří - až přijde hodina - odstraní temnou pásku z očí lidí, 

ti poslové, kteří přišli na svět, aby hájili pravdu svými skutky pravé lásky. Ale kdo je objevil? Kdo v 

těchto dnešních dětech vidí proroky a apoštoly zítřka? Jestliže se to však děje těm, které vidíte očima 

svého těla, co se stane, až vám řeknu, že se k vašemu světu přiblížili také moji duchovní hostitelé světla se 

svým poselstvím míru a výzvou k probuzení? To jste ani netušili. 

15 Je nutné, aby tento lid, kterému byla tato zjevení svěřena, povstal a vydal o nich svědectví. Díky 

tomu se totiž lidé probudí a budou schopni vnímat duchovní znamení a projevy, které jsou pro tuto dobu 

charakteristické. 

16 Proto vám neustále říkám, abyste toto semeno střežili, abyste to byli vy a vaše děti, kdo toto světlo 

ponesou národům země. 

Dovolím vám, abyste nesli mé poselství do různých koutů země a používali k tomu jakékoli 

prostředky, které uznáte za vhodné, kdykoli vám vaše svědomí napoví, že jdete po správné cestě. 

17 Nechci vám však říkat, že vy, kteří Mě v této chvíli slyšíte, jste jediní, kdo je pověřen tímto 

posláním. Ne - část z toho připadne vám a ti, kdo přijdou po vás, udělají to, co připadne jim. Práce pro mé 

nové lidi je totiž obrovská. 

18 Musíte usilovat o to, aby toto dílo postupovalo z generace na generaci, projevovalo se ve své 

duchovnosti a čistotě a bylo zachováno v celé své pravdě. 

19 Ještě jste nepoznali celou podstatu a význam mého učení. To je důvod, proč jste ji překroutili 

neobratnými sektářskými činy - sektářskými činy, které neobsahují žádnou duchovnost. Jakmile se však 

vaše mysl spolu s vaší duší probudí k pravdě, ani jeden z nich nebude moci k mému dílu přidat nic 

nečistého. 

20 Dáváte světu to, co jste dostali jako úkol před příchodem na Zemi. Je to poselství, které s sebou 

přinesla vaše duše. 

21 Mysl to všechno neví, ale duše si pamatují, že jim bylo řečeno, že se zde na zemi shromáždí 

všichni, kdo mají slyšet Pánovo slovo při Jeho novém zjevení světu. 

22 Blahoslavení jsou ti, kdo dokázali ve své duši uchovat poslání a příslib Mistra, neboť v nich bylo 

světlo mého Ducha. Nyní plní úkol, který jim byl svěřen, a jakmile dokončí část, která jim náleží, budou 

mít duchovní štěstí, že po nich přijdou noví "dělníci", kteří budou pokračovat v započatém díle. S těmito 

nástupci se dočkají uspokojení, radosti z toho, že našli cestu vyčištěnou a vydlážděnou a že setba na polích 

již začala. 

23 Jestliže jste vy, kteří jste byli první, a proto jste se museli potýkat s mnoha problémy, protože 

nikdo z vašich druhů vám v této éře nepřipravil cestu, přesto dokázali přinést světu poselství, pamatujte, že 

nové generace - protože najdou cestu dobře vyšlapanou a sémě rozšířené - budou muset s větším světlem a 

jasností zveřejnit poselství, jehož jsou nositeli. 

24 Od nejstarších dob, kdy proroci začali ohlašovat příchod Mesiáše, říkali, že v něm budou 

požehnány všechny národy, protože se stane člověkem. Dnes vám však říkám, že v této třetí éře budou 

všechny národy znovu požehnány, protože můj Duch přijde, aby se spojil s každou duší. 

25 Blahoslavení jsou ti, kdo se snaží očistit modlitbou, pokáním a dobrými skutky, neboť právě oni ze 

sebe skutečně smývají skvrny, aby se přede Mnou ukázali čistí. Blahoslavení jsou ti, kdo takto chápou 

pravdu, neboť nacházejí cestu a opouštějí nevědomost a temnotu minulých časů. 

Stejně jako jsem přišel ve Druhé éře, abych ukončil krveprolití a obětování nevinných obětí, které lidé 

přinášeli před Jehovův oltář, a učil jsem je přinášet Otci oběť vlastního života, přicházím dnes, abych vás 

odvrátil od mnoha zbytečných forem uctívání a obřadů, kterými nahrazujete pravé naplňování Mého učení. 

26 Když nasloucháte mému učení, jste překvapeni, že jste schopni pochopit a uskutečnit to, co se vám 

dříve zdálo nemožné, a to proto, že vaše duše prošla krok za krokem cestou, kterou jste neznali. Stačila 

jiskřička světla ve vaší mysli, abyste ze svého srdce odstranili vnější kult, který byl ve vás tak hluboce 

zakořeněn. 

27 Symbolika také zmizí z vaší bohoslužby, když se blíže podíváte na pravdu, a začnete se těšit z 

čisté, prosté, duchovní a snadno proveditelné bohoslužby. 
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28 Ještě jsem vám neřekl všechno, ani jsem nezjevil všechno, a proto vám říkám, abyste se necítili 

spokojeni s tím, čeho jste dosáhli, ani se nespokojili s tím, co jste dostali jako první. Moje pokladnice stále 

střeží mnoho věcí a tvá duše to pozná. Na této cestě vás čeká ještě mnoho důležitých kroků. 

Učím vás jiný způsob, jak praktikovat Zákon, a jiný způsob, jak poznat duchovní a božské, které vám 

Mé Slovo zjevilo. Nechci totiž, abyste Mě zkoumali po vzoru vědců nebo teologů. Budete se radit se 

skrytou moudrostí svého Otce tím, že k Němu budete modlitbou vznášet své myšlenky. Pak, oděni 

pokorou, úctou a láskou, od Něj obdržíte to, co by vám rád zjevil. 

Kdo takto přijde k bráně moudrosti, bude považován za malé dítě toužící po světle nebo za učedníka 

žíznícího po poznání. Dám mu pocítit svou přítomnost, pohladím ho a ukážu mu vše, co máš poznat podle 

úsudku svého Otce. Odstraním jeho pochybnosti, odhrnu mu z očí závoj mnoha tajemství a naplním ho 

světlem, aby, až dokončí modlitbu a vrátí se ke svému životnímu zápasu, mohl své lidské přirozenosti 

odhalit to, co se naučil při lekci s Mistrem. 

29 Ti, kdo chtěli poznat jádro mé bytosti a proniknout k Božství, aniž by vstoupili do mé přítomnosti 

s nezbytnou pokorou a úctou, vždycky bloudili a nikdy nedosáhli velkého poučení, protože dveře k němu 

jsou otevřené jen pokorným, ale vždycky zavřené pyšným. Lidé jsou vůči životu stále ještě malými dětmi 

a ještě zdaleka nejsou učedníky. 

30 Žádám vás o pokoru mysli a srdce, abyste vy, kteří sem přicházíte na duchovní stezce v touze po 

světle, nalezli vše, co si přejete poznat. Ti, kdo jsou připraveni, nebudou muset plakat a nebudou muset 

toužit po časech Mého zjevení, až skončí a až k vám přijedou karavany cizinců, aby se vás vyptávali na to, 

co jste slyšeli a viděli. Pak jim podáš pravdivé svědectví o všem, čemu jsem tě učil, a vysvětlení všeho, co 

vidí zahalené tajemstvím. 

V úžasu nad jasností vaší mysli a vašeho slova vás budou nazývat "dětmi světla" a řeknou vám: "Máte 

štěstí, že vás tak nazývají, protože jste slyšeli Božského Mistra, i když to bylo jen prostřednictvím lidské 

mysli." 

31 Dávám lidem znovu své slovo, aby věděli, že nejsou opuštěni, aby se probudili hlasem svého 

ducha a poznali, že po tomto životě čekají duši velké božské zázraky. 

32 Mluvil jsem o nich s lidmi a totéž zažívá ten, kdo se umí modlit, aby vstoupil do kontaktu s 

duchovnem, a svědčí o tom i ten, kdo proniká do tajemství přírody pomocí vědy. Těmito dvěma způsoby 

bude mysl i duch objevovat stále více a více, čím více budou hledat. Kdy však přijde doba, kdy bude 

člověk inspirován láskou ke studiu a výzkumu? Teprve až se tak stane, bude jeho působení ve světě trvalé. 

Dokud bude motivem vědy touha po moci, arogance, materialismus nebo nenávist, budou lidé neustále 

zakoušet výtky rozpoutaných přírodních sil, které trestají jejich zbrklost. 

33 Vědec této doby prokazuje ve svých dílech naprostý nedostatek porozumění, neboť ničí národy a 

lidi, kosí životy svých bližních po tisících, zotročuje lidi a mění lidský život ve vichřici. Nechápe zlo, 

které způsobuje, a neuvědomuje si důsledky svých činů. Proto je nazývám bezohlednými. 

34 Jen Mé milosrdenství může přijít na pomoc tomuto lidstvu, a proto jsem přišel, abych se dotkl 

lidského srdce a probudil jeho duši, aby uslyšel tichý hlas svědomí, který mu moudře umožní uvědomit si 

všechno zlo, které způsobil, a zároveň mu vnukne způsob, jak napravit chyby a zlo. 

35 Lidé musí pochopit, že každý musí přijít ke Mně, ale ne jako člověk, jak by si přáli, ale v 

duchovním stavu. Jen tak zajistí, že jejich práce bude směřovat k dobru všech, aby to bylo i k jejich 

prospěchu. 

36 Kolik lidí se nadýmá ve zlém, v domýšlivosti, v marném úsilí, kolik lidí si nasazuje koruny, ačkoli 

jsou ubozí a duchovně nazí. Jak velký je rozdíl mezi tím, co považuješ za svou pravdu, a mou pravdou! 

37 Při poslechu mého slova pláčeš, lide. Kdy bude celé lidstvo plakat tváří v tvář mému zjevení? 

Všem vám odpouštím, je to okamžik milosti, a vrhám své nekonečné světlo na všechny světy a na všechny 

své děti. 

38 Je to věk světla, v němž Boží moudrost, která je světlem Ducha svatého, osvítí i ta nejskrytější 

zákoutí srdce a duše. 

39 Nyní člověk brzy pozná, odkud pochází ten, kdo se narodil na tomto světě, jaký je smysl, úkol a cíl 

tohoto života, a bude si moci vysvětlit to, co nazval "smrtí". 

Nyní lidstvo brzy opustí teorie a vnější formy uctívání, aby místo toho žilo pravdu. Pak zasvětí svou 

existenci dobru, bude Mě uctívat svými skutky, a až přijde hodina odchodu z tohoto světa, nebude 
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skutečnost, že navždy zavře oči těla, nazývat "smrtí", protože ví, že je to okamžik, kdy duše zcela vstupuje 

do vyššího života. 

40 Jakmile všichni poznáte, že odpoutání duše při odchodu z těla je přechodným krokem, který je 

nezbytný pro přiblížení se domovům míru a dokonalosti, pak se v lidech vytvoří skutečné uvědomění 

reality. 

41 Stvořitel umístil lidské bytosti do světa, jehož povaha se neustále vyvíjí, ale vždy směřuje k 

dokonalosti. 

Ale lidé, kteří žijí v lůně této přírody, se s ní nevyvíjejí v souladu, protože neusilují o své mravní 

zdokonalení, netouží po zdokonalení své duše, která je podstatou a důvodem jejich existence. 

42 Vývoj člověka, jeho pokrok, jeho věda a jeho civilizace nikdy neměly za cíl vzestup duchovní 

duše, která je tím nejvyšším a nejušlechtilejším, co existuje ve světě. 

lidé existují. Jeho aspirace, ambice, touhy a přání 

Koncerny měly na tomto světě vždy svůj cíl. Zde hledal poznání, zde shromažďoval poklady, zde si 

opatřoval rozkoše, pocty, odměny, mocenské pozice a vyznamenání, zde chtěl najít svou slávu. 

Proto vám říkám: Zatímco příroda postupuje krok za krokem a nezastavuje se ve svém zákonu 

neustálého vývoje směrem ke zdokonalení, k dokonalosti, člověk zaostává, nepostupuje, a proto ho na 

zemi postihují rány osudu, proto ho na jeho životní cestě potkávají zkoušky, překážky a rány. Neboť místo 

aby byl v souladu se vším, co ho v životě obklopuje, a dbal na to, aby se stal pánem všeho prostřednictvím 

vzestupného rozvoje své duše, jak mu Pán od počátku přikázal, chtěl se stát pánem prostřednictvím nižších 

vášní, jako je chamtivost, arogance a nenávist. Aniž by si to však uvědomoval, sám potrestal svou 

marnivost tím, že sestoupil ze svého místa pána a knížete nad vším, co mu Bůh svěřil do vůle, a stal se 

služebníkem, otrokem a dokonce obětí všech přírodních sil, které ho obklopovaly. 

43 Dejte si předsevzetí, že nejprve poznáte sami sebe a budete hledat podstatu v jádru své bytosti, a 

ujišťuji vás, že se budete cítit osvíceni, až zjistíte, že jste především duchovní duše, děti Boží. 

44 Mé Slovo vám otevírá dveře duchovního poznání, abyste ve svém srdci nashromáždili něco z toho, 

co Otec uchovává ve své pokladnici pro své děti. 

45 Člověk v sobě nosí duchovní duši, která je nositelkou mnoha darů a božské slávy, a je to Boží 

slovo, jeho učení, které ho činí hodným této milosti dosáhnout. 

46 Jak moc se lidstvo ponížilo ve svém materialismu, kolik slz muselo prolít kvůli své lhostejnosti k 

tomu, co je vznešené, čisté a pravdivé! 

47 Duchovní duše tíhne ke ctnosti, tělesná schránka k hříchu a obě spolu zápasí, aniž by se dokázaly 

sladit. Proto jsem svým Slovem naučil obě strany, jak se sjednotit v jednom ideálu a spravedlivě dát duši 

to, co je jí vlastní, a světu to, co je mu vlastní. 

V "těle" jsou instinkty, vášně a sklon k hmotnému, protože odtud pochází. Proto potřebujete učení, 

které by citlivě vnímalo struny lidského srdce, které by srdce zušlechťovalo a povznášelo, aniž by ho 

odvádělo od plnění zákonů, jimiž se člověk na zemi řídí. Díky tomuto učení bude duše schopna povznést 

se k Věčnosti, k tomu království, v němž je její původ. 

Pokud se jí podaří zvítězit nad "tělem" a světem, bude pro ni později, až se již osvobodí od lidské 

tělesné schránky, snazší stoupat od úrovně k úrovni, stále více se přibližovat k Otci, a tedy opouštět svět, 

který obývala a který ji stále více zotročoval. 

48 Jiskra ducha, která člověka připodobňuje jeho Stvořiteli, se bude stále více přibližovat 

nekonečnému plameni, z něhož vzešla, a tato jiskra bude zářivou bytostí - vědomou, zářící láskou, plnou 

poznání a moci. Tato bytost se těší ze stavu dokonalosti, v němž neexistuje sebemenší bolest nebo trápení, 

v němž vládne dokonalá a pravá blaženost. 

49 Kdyby to nebylo cílem vašeho ducha, vpravdě vám říkám, že bych vám nedal poznat Své učení 

prostřednictvím tolika učení, neboť pak by vám stačil Zákon první éry, abyste mohli žít v míru na zemi. 

Uvážíte-li však, že jsem žil mezi lidmi a slíbil jim nekonečně lepší svět za hranicemi tohoto života, a 

vzpomenete-li si navíc, že jsem slíbil, že se vrátím v jiném čase, abych k vám dále promlouval a vysvětlil 

vám vše, čemu jste nerozuměli, dojdete k závěru, že duchovní osud člověka je vyšší, mnohem vyšší než 

cokoli, co můžete očekávat, a že slíbená blaženost je nekonečně větší, než si dokážete domyslet nebo 

představit. 

Můj pokoj s vámi! 



 

16 

Pokyn 278 
1 Milovaní učedníci, ještě jednou vám říkám: Bděte a modlete se, protože tělo je slabé a ve své 

slabosti může svést duši na scestí. 

2 Duše, která umí žít bděle, nikdy nesejde z cesty, kterou jí vytyčil její Pán, a je schopna přinášet své 

dědictví a dary, dokud nedosáhne svého vyššího rozvoje. Tato bytost musí postupovat ve zkouškách, 

protože žije bděle a nikdy se nenechá ovládnout hmotou. Ten, kdo bdí a modlí se, vždy vyjde vítězně z 

životních krizí a půjde životní cestou pevným krokem. 

3 Jak rozdílné je chování toho, kdo se zapomíná modlit a bdít! Dobrovolně se zříká obrany 

nejlepšími zbraněmi, které jsem do člověka vložil, a to vírou, láskou a světlem poznání. Je to ten, kdo 

neslyší vnitřní hlas, který k němu promlouvá prostřednictvím intuice, svědomí a snů. Jeho srdce a mysl 

však tomuto jazyku nerozumí a poselství jeho vlastního ducha nevěří. 

4 Kdyby člověk žil vědomě s ohledem na vyšší život, který existuje a vibruje nad ním, a kdyby se 

uměl poradit se svým duchem - kolika nepříjemností by se ušetřil, kolika propastí by se zbavil. Celý život 

však žádá o radu ty, kteří nemají řešení jeho pochybností a nejistot: vědce, kteří pronikli do hmotné 

přírody, ale neznají duchovní život, protože duše v nich upadla do letargie. 

5 Duše člověka se musí probudit, aby našla sama sebe, aby objevila všechny schopnosti, které jí byly 

svěřeny, aby ji podporovaly v jejím boji. 

6 Dnešní člověk je jako malý hubený lístek, který spadl ze stromu života a je hříčkou větrů, podléhá 

tisícům proměnlivostí, je slabý tváří v tvář přírodním silám, křehký a ubohý tváří v tvář smrti, zatímco by 

měl být pánem nad zemí jako kníže, kterého jsem poslal, aby se zdokonalil ve světě. 

7 Nastal čas probuzení, kdy musíte spěchat při hledání pravdy a vrátit se zpět na cestu, kterou vás 

přivedly vaše ambice, zoufalství a nevědomost. 

8 Neutíkejte před mým světlem, které se zdá otřásat světem svými zjeveními. Brzy uvidíte na 

duchovní obloze zářit spásnou hvězdu tohoto ztroskotaného světa - lidstva ztraceného ve stínu 

materialistického, neplodného a egoistického života, protože se odchýlilo od zákona, který je podstatou 

vašeho života. 

9 Blahoslavený lide: Cožpak se vaše srdce neotřásají, když k vám takto mluvím o lidstvu? 

Nepřemýšlíte hned o náročném poslání, které máte splnit? 

10 Takto k vám mluvím, abyste se mohli připravit. Nyní se totiž blíží čas, kdy se na světě objeví Moji 

poslové a vyslanci, a mezi těmito vyslanci budou i někteří z vás, někteří z těch, kteří v této třetí éře slyšeli 

Mé slovo. 

11 Pouze ti, kdo mají čisté srdce, mohou jít do zemí a národů šířit mé poselství, protože jen oni budou 

hodni vydávat svědectví o pravdě tohoto díla. 

12 Až se tito vyslanci vydají na cestu do zemí, které na ně čekají, musí z jejich srdcí již vyprchat 

veškerý náboženský fanatismus, nesmí v nich být ani nejmenší touha po lichocení či obdivu a jejich ruka 

by se neměla odvážit poskvrnit se penězi světa za dílo lásky, které konají. Nebudou prodávat zázraky a 

nebudou si mezi sebou stanovovat cenu za lásku. Mají být služebníky, ne pány. Přijde čas, kdy pochopíte 

velikost pravé pokory, a pak si uvědomíte, že kdo uměl být služebníkem, byl ve skutečnosti svobodný ve 

svém úkolu konat dobro a šířit milosrdenství a že ho v životě provázela víra, důvěra a pokoj. 

13 Kdo se však považuje za krále a pána, aniž by si to zasloužil, je - i kdyby mu národy ležely u 

nohou - otrokem, je ubožák, protože nemá klid, mír, jistotu ani víru. 

14 Chceš-li získat skutečné povzbuzení v duchovním boji, obrať se k bližnímu a pocítíš hluboké 

uspokojení, nevýslovné štěstí, nesrovnatelně větší než radosti, které ti může nabídnout svět, pokaždé, když 

potěšíš truchlícího, uzdravíš nemocného nebo zachráníš ztraceného. Pokud vaše lidské a malé srdce 

jednou zažije tento druh radosti, je to proto, že vaše duše bojovala a povstala. 

15 Ve tvém srdci cítím tuto tajnou otázku: "Co se s námi stane, až nám bude chybět teplo tohoto 

Slova?" Důvodem je to, že vaše duše očekává čas bolesti, který rozpadne svět od okamžiku, kdy skončí 

můj projev. 

16 Říkám vám: Budete-li se řídit mým učením, nemusíte se ničeho bát. Neboť kdo kráčí po mé cestě, 

toho osvěcuje mé světlo a má můj pokoj. Mějte starost o ty, kdo se zapomněli modlit, o ty, kdo necítí v 

srdci lásku, o ty, kdo neznají duchovní dary, které mají. Modlete se za ně všechny. 
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17 Naučte své bližní modlit se, aby pochopili, že je to jejich duch, kdo má komunikovat se svým 

Stvořitelem, aby si uvědomili, že jejich modlitby jsou téměř vždy výkřikem těla, projevem strachu, 

důkazem nedostatku víry, vzpoury nebo nedůvěry ke Mně. 

18 Učiň, aby tvoji bližní pochopili, že nemusí umrtvovat ani trhat svá těla, aby pohnuli mým duchem, 

aby probudili můj soucit nebo milosrdenství. Ti, kdo si ukládají tělesná utrpení a pokání, to dělají proto, že 

nemají nejmenší ponětí o tom, co je pro Mne nejpříjemnější obětí, ani o Mé lásce a milosrdenství vašeho 

Otce. 

19 Myslíte si, že je třeba slz ve vašich očích a bolesti ve vašich srdcích, abych se nad vámi smiloval? 

To by znamenalo připsat mi tvrdost, necitlivost, lhostejnost, sobectví. Dokážete si tyto chyby představit u  

Boha, kterého milujete? 

20 Jak málo jste se snažili Mě poznat! Důvodem je, že jste svou mysl nevytrénovali, aby myslela v 

souladu s Duchem. 

21 Mluvím s vámi hodně o modlitbě, protože je nutné, abyste objevili všechny síly a účinnosti, které 

jsou jí vlastní. Přišel totiž čas, aby váš duch splnil své velké poslání ve světě, k němuž byl předurčen, a 

modlitba je pro něj tou nejlepší zbraní v boji. 

22 Kdo se umí modlit, je Boží voják, protože jeho zduchovnění ho činí neporazitelným. Jeho zbraně 

fungují, aniž by si toho svět všiml. Jeho světlo osvětluje temnotu, jeho moc maří zlé úmysly, jeho láska 

rozsévá mír. Nepotřebuje materiální prostředky k dokončení svého poslání, plní a jedná, jako by již byl v 

duchovním. 

23 Dal jsem lidstvu čas potřebný pro jeho duchovní probuzení a tento čas se chýlí ke konci. Stačí, aby 

udělal ještě několik kroků po cestách světa, a pak se zastaví, aby ochotně vstoupil do království lásky. 

24 Přesto uvidíte, jak se jeden mocný muž vrhne na jiného mocného muže, aby ho zničil a zůstal 

pánem země. Neuvědomují si, že moc, o kterou usilovali, jim nebude udělena, protože překračují hranice 

svobodné vůle. 

25 Pokud na konci bitvy někdo ještě stojí vzpřímeně a chce vykřiknout vítězný pokřik, uvidí, že jeho 

království se skládá z trosek a mrtvol, že jeho světová říše se skládá z bídy a smrti, a to bude konec válek 

na světě. 

26 Člověk pak nebude moci tvrdit, že ve Mně našel překážku své vědy nebo nepřítele své snahy o 

moc a touhy po velikosti. Nechal jsem ho jít až do konce, až na hranici, protože víš, že všechno lidské má 

své hranice. 

Člověk stvořil svět podle svých představ a sám ho zničil, protože jeho základy nebyly pevné. Z čeho 

mě bude moci obvinit? Ale když je bolest největší a jeho srdce je zděšeno výsledkem svých skutků, pak 

bude volat o milost a odpuštění, protože teprve v té chvíli se duše vymaní ze žaláře, v němž byla vězněna, 

aby se vybouřila v touze po tom, na koho zapomněla, nebo pokud si na něj kdysi vzpomněla, tak jen proto, 

aby nedůvěřovala jeho moci. 

27 Člověk pozná mou spravedlnost - ne mou odplatu. Kdybych totiž tento pocit měl v sobě a chtěl 

bych ho vypustit na lidstvo, místo abych ho očistil, poskvrnil bych ho. Ale má spravedlnost má za úkol 

obnovit čistotu tvé duše. 

28 Pohleďte, jak Já - zatímco lidé připravují svou zkázu - zajišťuji vše pro jejich spásu a vzkříšení, i 

když kvůli tomu musí projít tyglíkem nezměrného utrpení, které je nezbytné k posílení duší v jejich pokání 

a odhodlání zůstat věrní Zákonu. 

29 Všichni budou zachráněni Mou láskou, všem dám příležitost vrátit se ke Mně a pak poznáte, že 

Všemohoucí a konečný vítěz jsem Já. Nebudu však vládnout nad poraženými, ani nad mrtvými, ani nad 

poníženými: Mé vítězství bude skutečné, protože budu vládnout nad vítězi. 

30 Jste jako park, na jehož trávníku, o který se starám, jsem nedovolil vyrůst žádnému plevelu. 

Nechal jsem keře růst, rašící pupeny a otevírající se kalichy, aby se návštěvník mohl kochat pohledem na 

ně a chodec mohl najít úkryt před nepřízní počasí a odpočinout si ve stínu stromů. 

31 Někdy se váš klid změní v boj, znepokojení nebo strach. To se stává, když bouře bičuje pole a 

zahrady, otřásá stromy a zbavuje květiny listí. Pak se ptáte, jaký je smysl těchto zkoušek. Ale já vám 

říkám, že vichřice způsobuje, že špatné ovoce a suché listí padá ze stromů a odnáší ze zahrady vše, co by v 

jejím lůně nemělo být. 
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32 Až tato zahrada rozkvete a přinese plody podle Mé vůle, otevřu její brány a pozvu do ní obyvatele 

jiných provincií, abych jim dal plody, které mají nejraději, a oni je mohli odnést do svých provincií. 

33 Blahořečím stromům, které, ačkoli je bičoval hurikán, dokázaly zůstat pevné a které, ačkoli jejich 

větve byly na krátkou dobu olistěné, se brzy opět zazelenaly. 

34 Když zkouška skončila, s údivem jste viděli, že shnilé ovoce a suché listy ze stromu opadaly. 

35 Dal jsem vám sílu, abyste obstáli ve zkoušce, a dal jsem vám světlo, abyste pochopili význam 

těchto božských lekcí. 

36 Kdybych se tě zeptal, jaké jsou ty špatné plody, které tvůj strom někdy nese, co bys mi řekl? Hned 

byste Mi odpověděli, že to jsou vaši bratři a sestry, kteří nepracují upřímně, kteří se neobnovili, kteří Mi 

nenabízejí nic dobrého. Ale já vám říkám, že špatné plody nejsou vaši bratři a sestry, že to nejsou oni, 

koho vichřice odnese ze zahrady. Špatné ovoce jsou špatné návyky, špatné pocity, chyby, kterých se 

dopouštějí v Mé práci. A suché listí jsou všechny ty zbytečné úkony uctívání, které stále ještě přetrvávají 

mezi mými učedníky, jako jsou vnější formy uctívání, obřady, symbolické úkony a chování, které patřily 

do velmi vzdálené minulosti, ale dnes jsou již jako suché listí bez mízy, které spadlo ze stromu života. 

37 Kdyby mé učení považovalo někoho z vás za špatné ovoce, nehodné být na stromě mé 

spravedlnosti a mé lásky, nebylo by pravdivé, protože by neprojevovalo milosrdenství vůči tomu, kdo 

jedná protiprávně, ani by neprojevovalo lásku vůči tomu, kdo je v nouzi, ani by nemělo autoritu k jeho 

obrácení. 

38 Víš, že nikoho nevyháním, ani jedno ze svých dětí nevyháním, ale vyháním z jeho srdce všechnu 

bezbožnost a učím ho vyhánět ze svého lůna všechno zlo, které mu brání v pravém naplňování Mého 

Zákona. 

39 Kdybych měl odmítat nedokonalé a přijímat jen dobré a spravedlivé - vpravdě vám říkám, že bych 

si nikoho z vás nevybral, protože jste všichni nedokonalí a nenacházím mezi vámi jediného spravedlivého. 

40 Velikost mého učení spočívá ve spáse hříšníků. 

41 Děkujte svému Otci, neboť je to On sám, kdo vám vysvětluje své učení, protože lidstvo překrucuje 

mé učení tím, že to, co je nekonečně spravedlivé, vydává za nespravedlivé. 

42 Představujete mou zahradu. Bylo to mé slovo, které tě vychovalo. Zatím jste však nerozkvetli a 

nepřinesli ovoce. Vpravdě vám říkám, že květy vaší zahrady se otevřou teprve tehdy, až se vyměníte z 

ducha do ducha, a plody na vašem stromě dozrají teprve tehdy, až vaše díla budou obsahovat pravdivost, 

lásku, poznání, až budou mít život, výživu a dobrou chuť. 

43 Znovu vám říkám, že tento Třetí čas, kdy jste Mě slyšeli skrze lidský intelekt, byl pouze fází 

přípravy nebo formování - projevem Mého Slova, Mého Ducha, ale stále ještě polidštěného a 

zhmotněného. Proto vám říkám, že tato forma komunikace nemůže být cílem vašich duchovních snah. 

44 Tento projev byl krokem, který vám umožnil udělat další krok na cestě, která vás přivádí blíže k 

dokonalému společenství. 

45 Často vám o tom říkám, abyste, až přijde konec současného období, mohli bez ostychu vykročit do 

nového času. Pak se přesvědčíte, že nositel hlasu není nezbytně nutný k přijetí mé božské přímluvy, 

protože ta sestoupí na každou duši. 

46 Skrze toto světlo budete dostávat mé příkazy, cítit mou přítomnost a slyšet můj hlas. 

47 V té době se z neofyta stane učedník, už to nebude ten, kdo volal svého Pána a říkal mu: "Otče, 

přijď ke mně, dej mi svou pomoc, vzkřís mě." V tu chvíli se z něj stane učedník, který se stane učedníkem. 

Pak bude tím, kdo povstane a přistoupí ke svému Otci, aby mu řekl: "Milovaný Mistře, můj Otče, zde 

jsem, připraven Tě vyslechnout a přijmout od Tebe Tvou božskou vůli." 

48 Pochopte, lidé, že to, co jsem vám prostřednictvím těchto hlasatelů zjevil, není a ani nemůže být 

vše, co mám člověku zjevit. 

49 Těmito ústy jsem zjevil mnoho věcí, ale není to moje tajná pokladnice, není to celá kniha mé 

moudrosti. Znovu vám říkám: byla to příprava, úvod do doby oduševnění. 

50 Začali jste rozvíjet své dary, ale nejrozsáhlejšího rozvinutí dosáhnete teprve tehdy, až toto slovo 

přestane platit. 

51 Zatím se nechte připravit Mnou, abyste, až uslyšíte poslední z Mých učitelských promluv, mohli 

mezi Mým lidem slavit, a ne truchlit, že už Mě neslyší v této podobě. 
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52 Tvou duší projde vzpomínka na ty časy, kdy lid slyšel Jehovův hlas v hromobití a viděl jeho světlo 

v blesku, kdy přijal zákon vytesaný do kamene a chléb věčného života byl symbolizován manou. 

53 Váš duch vám bude připomínat Mou přítomnost na tomto světě, kdy jsem žil s vámi, stal jsem se 

člověkem, abyste mě viděli, slyšeli a chápali, abych probudil vaše spící duše zázrakem Svých divů, abych 

vám dal důkazy Své lásky. A abych našel víru, dal jsem ti všechno, o co jsi Mě prosila: odpuštění, 

trpělivost, zázraky, požehnání, krev a život. 

54 Vzpomeňte si také na dobu, kdy jste měli tento projev prostřednictvím Mých vysílačů nebo 

nositelů hlasu, kteří činili Mé Slovo slyšitelným a přizpůsobovali je síle chápání všech, aby bylo 

pochopeno. 

55 Pak budete plakat smutkem i radostí: Ze smutku, když si uvědomíte svou pomalost, s níž jste 

kráčeli po duchovní cestě, a kvůli své zatvrzelosti, která vždy nutila Otce sestoupit k vaší bídě a ubohosti. 

Tvůj pláč bude radostí, až si uvědomíš, že navzdory své pomalosti jsi již dorazil k branám Nové éry, v níž 

již nebudeš obětovat svého Otce, v níž k Němu již nebudeš volat a v slzách Ho prosit, aby tě zachránil 

před záhubou, protože již budeš vědět, jak k Němu jít, jak s Ním mluvit a jak Ho svou duší slyšet. 

56 Proč by měla být v posledním okamžiku tohoto projevu bolest, když tento den znamená začátek 

nového období většího světla a dokonalosti? Řekl jsem vám, že chci, aby se tento den stal duchovním 

svátkem mého lidu. 

57 Vpravdě vám říkám, že mám pro vás připravena ještě větší učení, než jaká jsem vám zjevil do 

dnešního dne. Kdy však budete schopni pochopit a porozumět všemu, čemu jsem vás učil a co jsem vám 

zjevil ve Slově Nositelů hlasu? Kdy mi řekneš, že jsi již pochopil podstatu tohoto učení? 

58 Buďte klidní, neboť pokud se skutečně věnujete studiu a praktikování Mého Slova, budu vás vést 

až na konec cesty. Pamatuj, že já jsem světlo, které osvětluje tvou cestu. 

59 Lidé, chci, abyste si uvědomili požehnané dědictví, které jste od počátku obdrželi z Otcova 

milosrdenství. Od té doby jste byli označeni, abyste vydávali svědectví Mé pravdě ve třetí éře. Mé světlo 

tě provázelo na všech cestách tvého dlouhého putování. 

60 Byli jste připraveni, abyste Mě v době přijetí tohoto poselství poznali a nedovolili pochybnostem, 

aby vás ode Mne odradily. Proto někdy, když se zamyslíte, žasnete, že jste se dokázali osvobodit od 

mnoha pout, která vás svazovala. Nemůžeš litovat kroku, který jsi učinil, protože jsi poznal jasnost Mého 

díla a dobrotu Mého Slova. Všichni dobře víte, jakou cestou jdete a co právě děláte. V mých zjeveních 

nejsou žádná tajemství, ani v mých slovech nejsou žádné nejasnosti. 

61 Jasnost a srozumitelnost mého učení způsobí, že vaše duchovní duše postupně odhalí, co jí Otec 

svěřil, a rozvine dary, které byly dlouho skryté. Spala jsi, a tak sis teprve teď uvědomila, že jsi spatřila mé 

světlo. Nepřekvapil jsem vás, překvapili jste sami sebe. Před svými dětmi jsem se netajil, ale vy stále 

skrýváte mnohá tajemství. Proto jsem vám přišel na pomoc, abyste plně poznali pravdu. 

62 Děkujte svému Pánu, že jste opět na cestě, ale nespokojte se s tím. Pamatujte, že jsem vám nabídl 

cestu, abyste po ní mohli přijít ke Mně. Jste žáky duchovního učení, jehož cíl stále považujete za vzdálený. 

Moje učení však stojí při vás, Moje slovo vás povzbuzuje a Moje milosrdenství vás posiluje, aby mezi 

vámi nebylo selhání. Sklizeň totiž sklidíte až tehdy, když dosáhnete vrcholu oduševnění. 

63 V současné době mé Slovo osvěcuje zemi, právě přišlo v předpovězeném čase, a i když svědky 

tohoto poselství je jen několik málo lidí, srovnáte-li je co do počtu s lidstvem, přijde den, kdy mé Slovo 

zazní po celém světě. 

Až dosud jste se spokojili s tím, že jste Mě slyšeli. Jakmile však Mé zjevení skončí, objeví se mezi 

vámi učedníci, kteří studovali Mé učení a bdí nad jeho podstatou a kteří rozhodným a jasným způsobem 

dohlédnou na to, aby se v tomto díle uskutečnily takové skutky lásky, které lidi přesvědčí. 

64 Ještě dnes vidím mnohé v omylu, protože k mému učení přidávají obřady a tradice, které do něj 

nepatří. Ale teprve po vašem studiu dojde k očištění a pravdivosti vaší bohoslužby a bohoslužebných 

úkonů, a tím i k duchovní jednotě lidu. 

65 Nyní věříte, že chápete odpovědnost, kterou máte, a věříte, že chápete velikost této práce. Říkám 

vám však, že toto pochopení získáte až po této době učení a poté, co se zamyslíte nad tím, co jste slyšeli. 

66 V mých slovech najdete vše, co je v nich vyjádřeno, a v žádném bodě to nebude nejasné nebo 

dvojznačné. Budete však muset věnovat nějaký čas přemýšlení o tomto poselství, abyste mohli lidstvu 

nabídnout dobrou zprávu plnou zářivého světla, míru a pravé útěchy. To je poslání, k němuž jste byli 
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předurčeni, ó lidé, jako svědkové tohoto zjevení. Proto jsem vás požádal, abyste Otci složili účty z tohoto 

dávného závazku. 

Bděte, modlete se a připravujte se, abyste mohli předávat Mé Slovo v celé jeho čistotě. Vpravdě vám 

říkám, že pokud ji budete předávat tímto způsobem, zvítězí, protože pak bude schopna odolat veškerému 

odsouzení, nepřátelství a zkoumání. Ti, kdo ji zveřejní, ji však budou muset dosvědčit svými skutky, aby 

obstáli v ponižujících soudech a zkouškách, kterým budou vystaveni. Toho dosáhnete, budete-li schopni 

uplatňovat mé slovo ve svém životě bez fanatismu a tajnůstkářství. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 279 
1 Jdeš po trnité cestě a při každé bolesti slyšíš hlas svědomí, který ti říká, že jsi ještě daleko od 

naplnění Otcova zákona, a proto klopýtáš. 

Duchovní duše si uchovává intuitivní vědomí, že se před dlouhou dobou vynořila z lůna Stvořitele, a s 

vědomím, že má před sebou ještě dlouhou cestu a že se musí vrátit do výchozího bodu, se věnuje modlitbě 

s vědomím, že alespoň v této chvíli může navázat kontakt se svým Otcem. Duše ví, že v modlitbě nachází 

útěchu, která ji hladí, posiluje a uzdravuje. 

2 Žehnám těm, kdo se modlí. Čím duchovnější je jejich modlitba, tím větší pokoj jim dávám pocítit. 

Snadno si to vysvětlíte, protože ti, kdo se při modlitbě spoléhají na to, že budou klečet před obrazy nebo 

předměty, aby pocítili Boží přítomnost, nebudou schopni zakusit duchovní pocit Otcovy přítomnosti ve 

svém srdci. 

3 "Blahoslavení ti, kdo věří, aniž by viděli," řekl jsem kdysi a nyní to říkám znovu, neboť kdo zavírá 

oči před věcmi tohoto světa, otevírá je duchovním věcem, a kdo věří v Mou duchovní Přítomnost, musí ji 

cítit a těšit se z ní. 

4 Kdy pozemští lidé přestanou odpírat svému duchu blaženost cítit Mě ve svém srdci 

prostřednictvím přímé modlitby nebo - což je totéž - prostřednictvím modlitby od ducha k duchu? Když 

mé světlo osvítí životy lidí, když poznají pravdu a pochopí své chyby. 

5 Nyní je ten správný čas k modlitbě a rozjímání, ale s modlitbami prostými fanatismu a modlářství 

a s klidným a hlubokým rozjímáním o mém božském Slově. 

6 Všechny hodiny a všechna místa mohou být vhodná pro modlitbu a meditaci. Nikdy jsem vám ve 

svých učeních neřekl, že existují místa nebo okamžiky, které jsou pro to zvlášť vyhrazeny. Proč se chodit 

modlit na určitá místa ve světě, když tvůj duch je větší než svět, který obýváš? Proč se omezovat na 

obrazy a tak omezená místa, když jsem nekonečný? 

7 Nejvážnější příčinou duchovní chudoby lidí a jejich pozemských úderů osudu je jejich nedokonalý 

způsob modlitby, a proto vám říkám, že toto poznání musí zasáhnout celé lidstvo. 

8 Stojíte před branami duchovního věku. Nedivte se proto, že vám říkám mnoho o tom, co patří k 

duchu. 

9 Nikdo by neměl být překvapen mým novým poselstvím a významem mého slova. Proroci první 

éry i Kristus ve druhé éře totiž s největší jasností ohlásili věk, který dnes prožíváte. 

10 Mnozí prošli světem, protože si uvědomili, že nyní nastal čas naplnění těchto proroctví. Musím 

vám však říci, že ne všichni pochopili smysl Písma, protože mu dávají podobný hmotný výklad, jaký Židé 

dávali příchodu Mesiáše a jeho království. 

11 Když jsem byl na zemi, řekl jsem vám: "Mé království není z tohoto světa." Při jiné příležitosti 

jsem řekl: "Musím od tebe odejít, neboť ti připravím příbytek, do kterého se dostaneš." 

12 Jestliže jsem tedy, učedníci, přišel s Učením, které hovořilo o vyšším životě, které odhalilo 

Duchovní život a ukázalo vám cestu, jak na něm dosáhnout téhož - cestu, kterou musíte pochopit, která 

byla nejen Mým Slovem, ale také Zákonem První éry a všemi proroctvími, jež vám předali Moji poslové, 

kteří hovořili k lidem o Duchovním životě - proč jste brali Božský význam těchto zjevení hmotně? 

V minulých dobách jsem k lidem mluvil v podobenstvích a alegoriích, protože duše ani rozumové 

orgány nebyly schopny přijmout světlo v plnosti. Proto bylo naprosto nezbytné přenést tento jazyk, tyto 

postavy a podobenství do duchovního jazyka a duchovně je vykládat, dokud nenajdeme jejich pravý 

smysl. 

13 "Mé království není z tohoto světa," říkám vám znovu. Mé království je v duchovní říši, neboť já 

jsem v podstatě duch. Protože jste však dětmi této bytosti, je přirozené, že i vy patříte do tohoto království. 

Abyste ho dosáhli, inspiroval jsem vás k učení a zjevil vám moudrost, která vás pozvedne nad váš 

lidský stav a krok za krokem vás přivede blíž k Duchovnímu království. 

14 Modlete se a rozjímejte, lidé, a neupadnete do omylu, ani vás nikdo nezmate. Jste totiž semenem 

Nového věku, protože přicházíte na neviditelnou horu, abyste slyšeli hlas svého Otce. 

15 Z temnot a propastí nyní vystupují duše, aby rozšířily řady Božího lidu, v jehož dětech je símě 

Abraháma, Jákoba, Mojžíše, Eliáše a všech těch, kteří uměli ctít jméno svého lidu a oslavovat jméno 

svého Boha svými skutky. 
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16 Probudil se ve vás hlas, laskavý a utěšující hlas, který vás volá do království světla a života, ale 

který se může změnit ve spravedlnost, pokud se rozhodnete nadále ponižovat svou duši a neposlouchat 

zákon. 

17 Poslušným a pokorným mé slovo říká: "Stůjte pevně, neboť z mé milosti mnoho získáte a mnoho 

vykonáte pro své bratry a sestry. Bláznivým můj hlas říká: Pokud nevyužijete této požehnané příležitosti 

uniknout špíně hříchu nebo temnotě nevědomosti, v níž žijete, uvidíte, jak vaše duše prochází časy a věky, 

aniž byste věděli, co Pán přinesl ve svém poselství, ani jaké duchovní dary zjevil svému lidu. 

18 Je pravda, že pro všechny přijde vhodný čas, aby se zachránili a vznesli se k výšinám. Ale běda 

tomu, kdo ten den odkládá! Běda tomu, kdo promešká příležitost k rozvoji své duše, protože se věnuje 

maličkostem tohoto světa! Neví, jak dlouho bude muset čekat na další příležitost, ani nezná hořkost své 

odplaty. Ze strany Otce se nejedná o nejmenší odplatu nebo nejmírnější trest, ale o jeho přísnou a 

neúprosnou spravedlnost. 

19 Víš dnes, od té doby, co jsem přišel mezi vás, zda jsi již nepromeškal nebo nevyužil předchozí 

příležitosti, a víš, jak dlouho tvá duše čekala, až dostane tuto novou příležitost splnit poslání, které jí bylo 

svěřeno již dávno? Co ví tvé srdce nebo tvá mysl o minulosti své duše, o jejím osudu, jejích dluzích, 

úkolech a odčinění? Nic! Proto nesmíte rušit dokonalost duše ani ji pokoušet láskou k dobrotám světa. 

Musí jít jinou cestou, jinými cíli, jinými ideály. 

20 Jsou to první dny věku, který v lidstvu zářivě nastává. Objevil se uprostřed bouří, blesků, otřesů a 

bolesti. Temné mraky se však rozptýlí a světlo pravdy zazáří v celé své kráse. 

21 Dnes stále žijete v nudných dnech, které předcházejí světlu. Přesto toto světlo proniká krátkými 

paprsky, které zasahují některá místa na zemi, dotýkají se srdcí, otřásají dušemi a probouzejí je. 

22 Všichni, které toto světlo překvapilo, se na své cestě zastavili a ptali se: "Kdo jsi?" A já jsem jim 

odpověděl: "Já jsem Světlo světa, Já jsem Světlo věčnosti, Já jsem Pravda a Láska. Já jsem ten, který 

slíbil, že k vám znovu přijde promluvit - ten, o němž se říká, že je 'Slovo' Boží." 

23 Podobně jako Saul na cestě do Damašku pokořili všechnu svou pýchu, překonali svou domýšlivost 

a pokorně sklonili tvář, aby mi srdcem řekli: "Otče můj a Pane, odpusť mi. Nyní chápu, že jsem Tě 

pronásledoval, aniž bych si toho byl vědom." 

24 Od té chvíle se tato srdce proměnila v malé následovníky. Neboť v této Třetí éře se až dosud mezi 

Mými novými učedníky neobjevil žádný apoštol, který by byl tak vznešený jako ten, který Mne v Mých 

učednících tak pronásledoval a poté tak vroucně miloval. 

25 Jste malými napodobiteli a následovníky těch, kteří své duchovní poslání ve světě napsali velkými 

skutky lásky a zanechali svou stopu vedle toho, koho tolik milovali a za koho zemřeli: Jejich pán. 

26 Mluvím k vám o minulých dobách někdy v hrubých obrysech, jindy podrobně, abyste se naučili 

čerpat z velkých příkladů učení duchovní význam, který je nesmrtelný a neměnný. 

27 Zde je mé srdce otevřené každé prosbě, každé starosti, každému důvěrnému sdělení! 

28 Jsem pro vás otcem, pánem, přítelem, ošetřovatelem, lékařem a rádcem. Svěřte Mi všechny své 

potřeby, osušte své slzy, svěřte Mi své naděje a touhy, učiňte Mě svým důvěrníkem. 

29 Modlete se, děti moje, neboť modlitbou člověk získává moudrost, zdraví a sílu. 

30 Chci, abyste se stali Mými pravými učedníky - bytostmi, které si jsou vědomy svého osudu - lidmi, 

kteří vědí, jak pozvednout svou duši, aby na zemi neklopýtla. 

31 Kdo se modlí, nebojí se propastí ani útesů, jeho duše je vždy veselá. 

32 Jakmile budete všichni žít tímto způsobem, vybudujete svatyni lásky ke svému Otci, v níž se 

rozezní tóny duchovní písně chvály, svědčící o bratrství, povznesení a harmonii. 

33 Stále jste pod mým vedením, abyste se, až vás na vaší cestě potká těžká zkouška, mohli v mém 

Slově naučit, jak ji zvládnout. Neboť tito dnešní nováčci budou zítra učedníky, a dokonce mistry. Proto se 

nyní mají co učit. 

34 Budu formovat vaše srdce, budu cvičit vaši mysl a uhlazovat vaše emoce, abych vás vyslal vydávat 

svědectví o mém příchodu ve třetí éře. 

35 Mé nové Slovo se na zemi ještě nešíří. Než se to stane, dávám lidem předchozí znamení svého 

příchodu. Duchovní svět v současnosti plní úkol probudit lidi do reality duchovního života. 
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36 Zde mezi vámi jsem se podrobně představil. Nemůžete říci, že to byly jen náznaky nebo znamení. 

Neboť Mé Slovo prostřednictvím lidské mysli bylo jasné a zřetelné, ačkoli je to pouze přípravné poselství 

k dosažení dialogu ducha s duchem. 

37 Mé slovo prostřednictvím těchto hlasatelů bylo jistě rozsáhlým a hlubokým poučením. Potvrdila 

již dříve odhalené pravdy a přinesla nová odhalení. 

38 Mluvil jsem s vámi o duchovním osudu, o vývoji bytostí, o reinkarnaci a nápravě duše. Mluvil 

jsem s vámi o různých fázích zkoušek a poučení, které lidstvo na Zemi prožilo a které jsou symbolizovány 

knihou zapečetěnou sedmi pečetěmi. Zjevil jsem vám, že nyní je třetí věk, ve kterém k vám přicházím v 

duchu, protože jsem zjistil, že jste schopni cítit Mou duchovní přítomnost, a řekl jsem vám, že celý Zákon 

můžete shrnout do dvou přikázání: milovat svého Otce a milovat jeden druhého. 

39 Přemýšlejte a pochopíte, že to nebyla znamení, která jsem vám dal, ale velký projev Mé otcovské 

lásky. 

40 Těmi, kdo dostali pouze znamení, jsou jiné národy - ti, kdo nevymazali ze svých srdcí můj slib, že 

znovu přijdu, kdo zkoumají prostor a dbají na význam všech velkých událostí - v naději, že budou moci 

říci: "Mistr je blízko." 

41 Jak málo se svět stará o Můj nový projev! Jak málo je těch, kdo bdí a čekají na Mne, a jak mnoho 

je těch, kdo spí! 

42 O těch, kteří žijí v očekávání Mne, vám mohu říci, že ne všichni v této době tuší skutečnou podobu 

Mé přítomnosti. Někteří si totiž pod vlivem starobylých představ myslí, že se na svět vrátím jako člověk, 

jiní věří, že se musím zjevit v nějaké podobě viditelné každému lidskému oku, a jen málokdo tuší pravdu a 

tuší, že Můj příchod je duchovní. 

43 Zatímco jedni se ptají, jakou podobu na sebe vezmu, v kterou hodinu nebo v který den se ukážu na 

zemi a na kterém místě se zjevím, druzí říkají, aniž by uvažovali o konkrétních projevech nebo časech: 

"Mistr je již mezi námi, Jeho světlo, které je Jeho Duchem, nás zaplavuje." 

44 Až se toto poselství dostane do všech srdcí, bude to pro některé okamžik radosti, protože v něm 

najdou potvrzení všech svých předtuch a víry. Jiní však budou popírat pravdivost mého poselství, protože 

se jim nebude zdát v souladu s tím, co věřili, že se stane, a se způsobem, jakým to bude zjeveno. 

45 Myslete na ně všechny, milovaní lidé, a vězte, že čekání je pro tyto duše bolestné, a zatímco ony 

trpí, když si myslí, že tento čas nemusí být časem mého návratu, vy se den co den občerstvujete mým 

slovem. Jak velká bude vaše odpovědnost vůči lidstvu, až skončí! 

46 Probuďte se, lidé, a probuďte ostatní národy Země, to je vše, co musíte nyní udělat. Se všemi se 

postavím - v "oblaku", jak jsem vám slíbil, a všichni mě spatří. 

47 Proč si myslíte, že Můj příchod v duchu nemá žádný význam? Pamatujte, že po své smrti jsem 

jako člověk nadále hovořil se svými učedníky a zjevoval se jim jako duchovní bytost. 

48 Co by se s nimi stalo bez těchto projevů, které jsem jim udělil, které posílily jejich víru a vdechly 

jim novou odvahu k jejich misijnímu poslání? 

49 Obrázek, který mi předložili po mém odjezdu, byl smutný: Po tvářích jim bez ustání stékaly slzy, z 

hrudi se jim každou chvíli draly vzlyky, hodně se modlili a tížil je strach a výčitky svědomí. Věděli to: 

jeden mě prodal, druhý mě zapřel a téměř všichni mě opustili v hodině smrti. 

50 Jak by mohli být svědky toho Mistra vší dokonalosti? Jak mohli mít odvahu a sílu postavit se 

lidem s tak odlišným přesvědčením a způsobem myšlení a života? 

51 Právě tehdy se mezi nimi objevil můj Duch, aby zmírnil jejich bolest, roznítil jejich víru a roznítil 

jejich srdce ideálem mého učení. 

52 Dal jsem svému duchu lidskou podobu, aby byl mezi učedníky viditelný a hmatatelný, ale moje 

přítomnost byla stále duchovní, a podívejte se, jaký vliv a význam měla tato podoba mezi mými apoštoly. 

53 Vpravdě vám říkám, že dnes jsem svého ducha neučinil člověkem jako tehdy, protože váš 

duchovní vývoj je jiný. Ačkoli je Má přítomnost nenápadná a nedotknutelná, všichni ji zde cítí, aniž by 

vaše smrtelné oči musely potvrdit, že je Mistr mezi vámi. 

54 Duše má vyšší smysly, kterými můžete cítit, poznávat a chápat duchovno. Chci, abyste vnímali 

mou přítomnost právě prostřednictvím této citlivosti. 
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55 Když už toto slovo neslyšíte, upadnete do smutku, do slabosti a budete mít výčitky svědomí kvůli 

nedostatku lásky. Přijdu však také k vám a řeknu vám v důvěrnosti vašeho srdce: "Tady jsem, nebojte se, 

jděte svou cestou, nejste sami." 

56 Kdo jiný než já povzbuzoval učedníky v onom "druhém čase", když se pak vydali do světa bez 

svého Mistra? Nepřipadá vám práce každého z nich obdivuhodná? Ale říkám vám, že i oni měli slabosti 

jako každý jiný člověk. Později byli naplněni láskou a vírou, a to jim nepřidávalo na sklíčenosti, že jsou ve 

světě jako ovce mezi vlky a jdou svou cestou stále pronásledováni a vystaveni posměchu lidí. 

57 Měli moc konat zázraky, věděli, jak tuto milost využít, aby obrátili srdce k pravdě. 

58 Blaze všem, kdo slyšeli Ježíšovo slovo z úst mých apoštolů, neboť u nich mé učení nedoznalo 

žádné změny, ale bylo podáno v celé své čistotě a pravdě. Proto když jim lidé naslouchali, cítili ve své 

duši přítomnost Pána a pociťovali ve své bytosti neznámý pocit moci, moudrosti a vznešenosti. 

59 V těchto chudých a skromných rybářích z Galileje máte důstojný příklad: proměněni láskou v 

duchovní rybáře, otřásli národy a královstvími slovem, které se naučili od Ježíše, a svou vytrvalostí a obětí 

připravili obrácení národů a příchod duchovního míru. Všichni, od králů až po žebráky, zakusili můj pokoj 

v oněch dnech pravého křesťanství. 

60 Ta éra duchovnosti mezi lidmi netrvala dlouho, ale Já, který všechno vím, jsem vám oznámil a 

slíbil svůj návrat, protože jsem věděl, že mě budete znovu potřebovat. 

61 Věděl jsem, že lidé budou mé učení z generace na generaci stále více mystifikovat, měnit můj 

zákon a překrucovat pravdu. Věděl jsem, že lidé zapomenou na můj slib, že se vrátím, a že se už nebudou 

považovat za bratry a budou se zabíjet těmi nejkrutějšími, nejzbabělejšími a nejnelidštějšími zbraněmi. 

62 Nyní však nadešel čas a slíbený den a já jsem tady. Neodsuzujte způsob, který jsem si zvolil, 

abych se vám dal poznat, neboť to není svět, kdo Mě má soudit, ale jsem to Já, kdo soudí lidstvo, protože 

nyní nastal čas jeho soudu. 

63 V srdcích lidí zakládám království - ne pozemské, jak mnozí očekávají, ale duchovní - jehož moc 

pramení z lásky a spravedlnosti, a ne z moci světa. 

64 Vidím, že se někteří diví, když mě slyší takto mluvit, ale já se vás ptám: Proč si Mě chceš vždycky 

představovat oděného v hedvábí, zlatě a drahých kamenech? Proč stále chcete, aby Mé království bylo z 

tohoto světa, zatímco Já jsem vám zjevil opak? 

65 Přináším vám novou lekci, díky níž se naučíte žít na zemi duchovně, což je pravý život určený 

lidem Bohem. 

66 Už jsem vám řekl, že "spiritualizace" neznamená fanatismus, náboženský fanatismus ani 

nadpřirozené praktiky. Spiritualizace znamená soulad duše se světem. 

Tělo, dodržování Božích a lidských zákonů, prostota a čistota života, absolutní a hluboká víra v Otce, 

důvěra a radost ze služby Bohu v bližním, ideály dokonalosti mravů a duše. 

67 Když vám ukazuji čistotu svého učení, máte pocit, že vaše chyby více vyniknou. Nuže, učedníci, 

jsem připraven odpustit vám všechna provinění, pokud zítra na hlas svědomí povstanete, abyste napravili 

všechny své chyby, dohonili ztracený čas a čistotou svých činů prokázali čistotu Mého učení. 

68 Je třeba, aby se objevili lidé vysokého postavení a pozorní k mým zákonům, kteří lidem dokáží, že 

oduševnění není nic nemožného, že obnova lidské přirozenosti není obětí a duchovní služba není 

zřeknutím se lidského života. 

69 Budete schopni stát se těmi, kdo hlásají a učí mé Dílo, protože máte potřebné zkušenosti, které 

pocházejí z dlouhé minulosti, z dlouhého vývoje. 

70 Abyste poznali spiritualitu, museli jste projít mnoha cestami. I vy jste byli modláři a nemohli jste 

odhalit mou přítomnost bez pomoci symbolů, nemohli jste mě uctít bez obřadů. Naštěstí jsi však došel na 

křižovatku, a když jsi nevěděl, kudy dál, uslyšel jsi vytoužený hlas Mistra, který ti znovu ukázal cestu. 

71 Nemyslíte si, že vaše bohaté zkušenosti vám slouží k pochopení a povzbuzení vašich bližních? 

72 Již jsem vám předpověděl, že boj bude tvrdý, neboť každý považuje své náboženství za dokonalé a 

svůj způsob jeho praktikování za bezúhonný. Ale říkám vám, že kdyby tomu tak bylo, neměl bych důvod 

k tomu, abych k vám přišel a mluvil s vámi v tuto chvíli. 

73 Z vnuknutí vám dávám hluboce duchovní učení, protože vidím, že ve vašich sektářských formách 

vládne pohanství a že vás zlé sémě fanatismu otrávilo nevědomostí a nenávistí. 
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74 Můj meč světla je v mé pravici, jsem bojovník a král, který ničí vše, co je protikladné, všechno 

existující zlo a vše, co je falešné. Až skončí Můj boj a srdce se naučí sjednotit k modlitbě a životu, pohled 

tvého ducha Mě objeví v nekonečném světle a ve věčném pokoji. "Toto je mé království," řeknu vám, "a já 

jsem váš král, protože proto jsem tady a proto jsem vás stvořil: abych vládl." 

75 Uvědomte si, jakými odlišnými způsoby než lidskými dobývám, uvědomte si, jak jsem se stal 

člověkem, abych vládl ve vašich srdcích, místo abych si vás podmanil strachem nebo násilím, abych s 

vámi žil, umyl a políbil vaše nohy a stal se vaší obětí. 

76 Zcela jsem se vám odevzdal, a proto vám říkám, že se mi nakonec všichni odevzdáte. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 280 
1 Ať smysl mého slova vstoupí do vaší duše, aby se z vašeho srdce přelil v lásku, v pokoj, v poučení 

pro vaše bližní. 

2 Tento lid zanechá na zemi stopu míru a ukáže světu, že skutečně vlastní klíč, který člověku otevírá 

dveře do záhrobí. Jeho posláním je bořit hranice, aby duchovně sjednotil národy, dokud nebude zničeno 

dědictví, které lidstvu zanechal Babylon. 

V tomto novém izraelském národě budou požehnány všechny národy, protože mi daly k dispozici svůj 

rozum pro hlásání mého Slova a protože v nich začne dialog ducha s duchem. 

3 Na své cestě zasévá oduševnění, zanechává světlo, připravuje cesty pro obnovu těch, kteří sešli z 

cesty, zasévá do srdcí semeno, jehož plodem bude harmonie a bratrství mezi lidmi. 

4 Když mluvím o poslání tohoto lidu, činím tak jako Bůh, poučuji je jako Otec a přikazuji jim jako 

Soudce. 

5 Mé slovo není určeno jen těm, kteří ho slyší v této chvíli. Zahrnuje celý vesmír. Ale stejně jako 

jindy můj zákon a mé učení začínaly v jednom lidu, tak si nedovedete představit, jakou moc má mé učení. 

Proto to budou jiné národy a jiní lidé, kteří tomuto slovu dají jeho pravou hodnotu, vyloží ho a dovedou k 

dokonalému uplatnění. 

6 Je nutné, aby moudré, silné a mocné učení osvítilo život tohoto světa, aby se lidé mohli povznést v 

touze po pravdě a probudit ve svých duších ideál vyššího rozvoje. 

7 Myslíte si, že popírám účinnost učení, které jsem vám přinesl ve Druhé éře jako poselství lásky? 

Ne, znovu vám ji přináším, protože už ji nemáte na zemi, protože jste ji pohřbili v knihách a už ji nenosíte 

ve svém srdci. Nyní vám ji však ve svém učení vracím, protože má láska k vám je neměnná. Jen už 

nebude ve tvém srdci, kam ho vkládám, ale ve tvé duchovní duši, kde se už neztratí, protože chléb, který 

živí duši, v ní zůstává. 

8 Můj projev skrze orgán mysli těchto nositelů hlasu, neznámých a bezvýznamných v jejich 

hmotném životě, byl důkazem, že jsem přišel obdarovat svět - že jsem mezi jeho učenci nebo lékaři 

neobjevil jediného připraveného člověka, který by byl připraven přijmout ve své mysli paprsek Mého 

Božství tím, že se zcela odevzdá Mé Vůli. 

9 Nic pro Mne není nemožné, Má vůle se naplnila a vždy se naplní, i když se občas zdá, že vládne 

vůle člověka, a ne Moje. 

10 Cesta svobody vůle člověka, jeho panství na zemi, vítězství jeho arogance, nátlak, který někdy 

vnucuje použitím síly, jsou ve srovnání s věčností tak pomíjivé, že skutečně mohou určitým způsobem 

změnit božské plány; ale zítra nebo v průběhu jejich dovršení se vůle mého Ducha bude stále více 

projevovat nad všemi bytostmi, umožní existenci dobra a odstraní nečistotu. 

11 Království, které člověk vytvořil na zemi, bude muset být velmi brzy souzeno Mnou. A vpravdě 

vám říkám, že z ní zůstane jen to, co je dobré, co je přípustné, co obsahuje pravdu. Ale vše, co obsahuje 

pýchu, sobectví, lež, co je jedem a smrtí, bude zničeno a uvrženo do neúprosného ohně zkázy. 

Kdo však toto dílo zničení zla vykoná? Muž. Vezme si na starost, aby vlastníma rukama zničil 

všechno, co jeho věda objevila, a tím uškodil bližnímu. Až zkouška skončí, budou nadále existovat pouze 

pravá světla, která objevil, a budou svítit, aby osvětlovala cestu lidstva v budoucnosti. 

12 Způsobím, že všechna staletí a všechny věky neposlušnosti a úpadku tohoto lidstva se budou jevit 

jako pouhý okamžik, když lidé jednou vstoupí na mou cestu. Způsobím, že toto ve skutečnosti krátké 

období, které zastínilo duchovní život člověka, se rozplyne a zmizí pod božskou září mého světla, které 

osvítí duchovní věk lidí na vrcholu třetí éry. 

13 Když si uvědomíš, kolik je těch, kdo slyší Mé slovo, zdá se ti to velmi málo. Vpravdě vám však 

říkám, že za vámi přicházejí - vašim očím neviditelné - velké zástupy duší, které vedete na cestu ke Světlu. 

14 Kdyby lidé znali své duchovní dary - kolik utrpení by ulehčili! Raději však zůstali slepí nebo 

nečinní, zatímco na sebe nechali dopadnout časy největší bolesti. 

15 Mé učení vás osvítí, abyste si ušetřili velké utrpení, které lidstvu zvěstovali proroci minulých dob. 

16 Těm, kdo si myslí, že trestám lidi tím, že na ně pouštím přírodní síly, říkám, že se velmi mýlí, 

pokud si to myslí. Neboť příroda se vyvíjí a mění a v jejích změnách či přechodech vznikají otřesy, které 

vám způsobují utrpení, pokud neplníte Můj zákon, a vy je přesto přisuzujete božským trestům. Je pravda, 
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že v nich působí má spravedlnost, ale kdybyste vy, bytosti obdařené božskou jiskrou, která osvěcuje vaši 

duši, žily v souladu s přírodou, která vás obklopuje, váš duch by vás povznesl nad změny, nad násilí 

přírodních sil, a vy byste netrpěly. 

17 Pouze ve zlepšení svého života můžete najít sílu nebo schopnost osvobodit se od působení 

uvolněných živlů. Nejen víra nebo modlitba jsou totiž zbraně, které vám dávají vítězství nad ranami a 

protivenstvími života: Víru a modlitbu musí doprovázet ctnostný, čistý a dobrý život. 

18 Jestliže jste často zůstali nezraněni díky své víře nebo modlitbě, pak jste ve zkouškách zvítězili 

spíše díky mému soucitu s vámi než díky svým zásluhám. 

19 Pochopte, proč vám v každém svém učení říkám, abyste se připravili, a zároveň vám přikazuji, 

abyste bděli a modlili se, abyste dosáhli takového zduchovnění, které vás učiní v souladu se vším, co vás v 

životě obklopuje, a učiní vás nezranitelnými vůči působení přírodních sil, když se dají do pohybu. 

20 Je nutné, abyste pochopili dobu, kterou právě prožíváte - dobu přechodu nejen v duchovní oblasti, 

ale také v hmotné přírodě, která vás obklopuje. 

21 Vězte, že tento domov, v němž žijete, v současné době činí krok k dokonalosti, aby v budoucnu 

mohl pojmout vyšší bytosti, a je přirozené, že prožíváte otřesy. 

22 Je to doba zmatku, který se odráží v životě lidí, v jejich myslích i duších, v jejich pocitech, v jejich 

tělech a ve všem, co je obklopuje a obklopuje. Lidé trpí, protože vstoupili do doby zkoušek bez duchovní 

přípravy, bez víry, bez znalosti svých schopností, bez modlitby. 

23 Jen má moc a má láska vás může zachránit před zánikem v chaosu. 

24 Pozvedněte svůj život, lidé, cvičte se v tomto Slově Světla, které vám posílám, a vpravdě vám 

říkám, že zachráníte nejen sebe, ale váš vliv a ochrana zasáhnou i mnoho vašich bližních. 

25 Vzpomeňte si na Ježíše, když se s učedníky plavil na lodi přes moře. Vlny se zvedaly, moře se 

pěnilo a vlny hučely. Učedníci se báli o svůj život, když viděli, že Ježíš spí. Chyběla jim víra, aby se 

zachránili. Mistr jim však svou láskou pomohl a dal jim důkaz o své moci nad živly, když vztáhl pravici a 

přikázal vodám, aby se uklidnily. 

26 Tyto lekce byly pro lidstvo nové. Vy, učedníci Třetí éry, byste se však měli zamyslet nad tím, že 

byste neměli žít pouze v důvěře, že vás nakonec ze soucitu zachráním, jako učedníci na lodi, ale že v sobě 

musíte rozvinout síly duše, které se ve vaší bytosti ještě neprojevují. 

27 Tito žáci mi dali lekci. Na své misijní cestě se totiž setkali s velkými zkouškami, které sužovaly 

jejich bližní, a pochopili, jak jim zjevit autoritu svého ducha. 

28 Chcete být mezi těmi, kdo v této době vydávají svědectví o pravdě tohoto slova? Pak dejte svému 

životu duchovnost, protože tím rozvinete sílu, kterou nosíte skrytou ve své bytosti. 

29 Když lidé dosáhnou duchovnosti, stanou se bytostmi nadřazenými všemu, co je obklopuje. Dosud 

totiž byli jen slabými bytostmi, které byly vydány na milost a nemilost přírodním silám, mocnostem a 

vlivům, které nemají být nadřazeny lidským bytostem, protože nejsou nad nimi. 

30 Toto učení je krátké, ale obsahově hluboké. Studujte ji, učedníci, a učte ji. 

31 "Upři na mě svůj zrak, když jsi zabloudil, buď dnes se mnou. Pozvedněte ke mně své myšlenky a 

mluvte se mnou, jako mluví dítě se svým otcem, jako se důvěřivě mluví s přítelem." 

32 Já jsem Božský Mistr, který vám čas od času přichází dávat své pokyny. Když vyprazdňujete 

velmi hořký kalich, není to proto, že vás trestám, ale proto, že se musíte očistit, abyste Mě dosáhli. 

33 Čekám na vás. Abyste však při návratu na tuto cestu neklopýtli, musím vám pomoci, a to činím 

tím, že vám posílám své světlo, které je zjevením, inspirací a povzbuzením. 

34 Nyní vstupujete do nové etapy svého života; cesta je vydlážděná. Vezmi svůj kříž a následuj mě. 

Neříkám vám, že na této cestě nejsou žádné zkoušky, ale kdykoli překonáte obtížný úsek cesty nebo 

vyprázdníte pohár utrpení, uslyšíte hlas, který vás povzbudí a poradí vám, má láska bude s vámi, bude 

vám pomáhat a povznášet vás a vy pocítíte jemné pohlazení mého hojivého balzámu. 

35 Zítra, až tento hlas již nebude znít z úst mých hlasatelů, si jeho význam uchováte v paměti a bude 

vás nadále povzbuzovat a vést. Budete se modlit, jak jsem vás učil, a budete přijímat mou inspiraci z 

ducha do ducha. Kdekoli se sejdete, abyste studovali mé Slovo, vytvoříte spojením svých myšlenek chrám 

plný světla a harmonie. 

Tím pochopíte, že tato místa, kde jste se shromáždili, abyste naslouchali Mému Slovu, nejsou chrámem 

Pánů, ačkoli i to vám říkám, že pokud je chcete nadále zasvěcovat svým shromážděním, můžete tak učinit. 
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Zde, kde jste všichni spojeni, si budete navzájem dodávat sílu, světlo, víru, odvahu a teplo, a až se 

naučíte mou lekci, sejdete se k modlitbě a budete myslet na svůj domov, který je dalším vhodným místem 

ke komunikaci s vaším Mistrem. 

Pokud vás pole a louky zvou, abyste se vzdálili od hluku města, najdete tam také vhodné místo pro 

svou oddanost a pocítíte v sobě mou přítomnost. Zůstaňte však duchovně jednotní a žijte vždy v souladu s 

mým zákonem. 

36 Postupně si budete zvykat na své bratrství a spojení a ve vašem středu bude duchovní rodina, 

kterou chci, abyste vytvořili, nabývat na síle. 

37 Vpravdě vám říkám, že jakmile mezi sebou dosáhnete této dobré harmonie, budete lidstvu dobrým 

příkladem. Pamatuj, že žádný list stromu se nepohne bez Mé vůle, vše se vyvíjí tak, jak to dovolím, vše je 

určeno Mnou. 

38 Oblečte se do veselé nálady a víry, a když vás na cestě potkají pokušení, modlete se a nebuďte 

úzkostliví, protože v modlitbě najdete potřebné zbraně k boji a vítězství. 

39 Kráčejte po cestě krok za krokem, beze spěchu, protože jinak byste riskovali klopýtnutí nebo pád 

do propasti. Opravdu se naučte cestu, abyste ji později mohli učit své bližní. 

40 Nesmíš se spokojit se svými prvními skutky a myslet si, že jsi získal dostatečné zásluhy pro 

dokonalost své duše. Abyste se však mohli denně učit novým lekcím a objevovat větší zjevení, věnujte 

vždy nějaký čas studiu Mého díla. 

41 Zvídavý učedník vždy uslyší odpověď na své otázky a vždy uslyší mou otcovskou radu ve chvílích 

zkoušky. 

42 Pokročilý učedník bude zdrojem lásky k bližním, bude se skutečně cítit obdarován svým Otcem 

dědictvím a pozná, že nastal čas, aby se vydal plnit své velké duchovní poslání mezi lidmi. 

43 Každému "pracovníkovi" je přidělen určitý počet duší, kterým má poskytovat světlo, útěchu a 

pokoj. Toto množství tě nikdy nezasáhne, protože se s ním budeš setkávat postupně, rozprostřeno do 

celého tvého života. 

44 Dnes se moje výuka skládá z otcovských rad a doporučení. Je to prosté, ale když do toho duchovně 

proniknete, objevíte vážnost onoho kázání, které jsem kázal velkým zástupům ve Druhé éře na hoře. 

45 Z duchovního oblaku vám posílám paprsek svého Ducha, který proudí na vaši bytost a umožňuje 

vám slyšet mé slovo. 

46 Přinesl jsem vám vznešené učení, jako bylo to, které jsem vám tehdy zjevil - učení, které je nad 

veškeré poznání světa, jediné světlo, které vás může dovést k pravému životu. 

47 Moje učení vede lidi k tomu, aby na zemi žili vznešeným, ušlechtilým a čistým životem. 

Připravuje také duši, aby po vstupu do svého domova na onom světě mohla vytvořit dílo, které ji přiblíží k 

dokonalosti. 

48 Již nyní získejte zásluhy pro svůj budoucí život. 

49 Někteří trpí, protože vidí velké trápení lidstva, a cítí se neschopni zmírnit i to nejmenší utrpení. 

Přijďte k Mistrovi a já vás naučím, jak utěšovat, jak dávat pokoj a jak uzdravovat. 

50 Jakmile svou cestu osijete dobročinností, bude se vám zdát, že vaše práce je ve srovnání se všemi 

utrpeními a tragédiemi lidstva velmi bezvýznamná. Přesto vám říkám, že vaše zdánlivě bezvýznamná 

práce zmírní bolest, která tíží lidstvo, a zároveň zmírní síly války. 

51 Budeš pracovat v tichosti mezi lidmi. Ale přijde chvíle, kdy toto ticho ustane a Dobrá zpráva zazní 

po celém světě. 

52 Apoštolové spiritismu nezůstanou osamoceni. Ve světě dojde k událostem, které budou příznivé 

pro rozvoj tohoto učení. 

53 Vše je připraveno s dokonalostí. Dal jsem ti vědět o svém plánu. Je jen nutné, abyste důkladně 

studovali Mé Slovo, abyste neodporovali tomu, co jsem předpověděl. 

54 Životní zkoušky a mé slovo vás připravují. Někteří se zastavili tam, kde je zkouška zaskočila, 

protože nepoužili mé učení, aby zvítězili. Jiní však prožívají zkoušky v klidu, protože nikdy nezapomínají 

na to, co slyšeli od Mistra. Nezapomínejte, že zkoušky dodávají duši sílu a vytrvalost a že zítra na své 

cestě potkáte mnoho poražených, kteří potřebují slovo světla a svědectví těch, kteří uměli zvítězit. 

55 Mistr vám říká, abyste se zduchovnili, protože zduchovnění vám pomůže povznést se nad nepřízeň 

osudu a ulehčí vašim fyzickým potřebám. 
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56 Učte se modlit, neboť modlitbou můžete vykonat mnoho dobrého, stejně jako se můžete bránit 

proti zradě. Modlitba je štít a zbraň; máte-li nepřátele, braňte se modlitbou. Vězte však, že tato zbraň 

nesmí nikoho zranit ani mu ublížit, protože jejím jediným účelem je vnést světlo do temnoty. 

57 Budeš jednat čistě, aniž bys k mému učení přidal cokoli z nečistých projevů uctívání, které existují 

na zemi. 

58 To je mé slovo pro výuku. Přišli jste se srdci otevřenými Mému učení, a tak jsem se mezi vás 

musel prolít světlem. 

59 Dal jsem vám svůj balzám a svůj pokoj v každém slově, které jsem promluvil, milovaný lide. 

60 Tvá duše povstala a je připravena slyšet Můj hlas. Vidím, jak se proměňuje v opravdovou svatyni, 

kam nechávám pronikat zvuk Mého Slova, které je světlem "Slova", abyste cítili dech svého Otce nablízku 

a měli tak potřebnou sílu dosáhnout cíle cesty. 

61 S plným vědomím doby, kterou prožíváte, jste se vydali za Mnou, a to proto, že vaše duchovní 

duše ví, proč přišla na zem. Tak se budete moci pevným krokem vydat na cestu duchovního učení, tak Mi 

budete moci brzy vzdát úctu, kterou jsem od lidstva dlouho očekával. 

62 Chtěl jsem, aby doba mého zjevení byla dlouhá, abyste posílili své poznání a svou víru a neříkali 

později: "Mistrova přítomnost mezi námi byla tak krátká, že jsme neměli dost času přesvědčit se o jeho 

pravdě. 

63 Mé učení plné duchovnosti vzklíčí v srdci tohoto lidu, aby v budoucnu přineslo plody pravdy a 

života. Mé Slovo se rozšíří po celé zemi a nezanechá žádné místo, kde by neočišťovalo, neosvětlovalo a 

nesoudilo. 

64 Pak se národy začnou probouzet k Duchovnímu životu, pravému a věčnému, a odstraní vnější a 

materialistickou část svých různých kultů, aby se omezily na obrácení k podstatě Mého Zákona. 

65 Lidstvo si uvědomí sílu, kterou mu dává duchovno, a odvrátí svůj pohled od všeho, co ho po tolik 

staletí brzdilo. 

66 K čemu je symbol křesťanství, tedy kříž, milionkrát na zemi, když lidé nemají dobrou vůli a 

nemilují se navzájem? 

67 Vnějšek už nemá nad lidmi moc, už není úcta, důvěřivost ani lítost nad tím, že ublížili. Proto vám 

říkám, že symboly a formy uctívání zmizí, protože jejich čas skončil, a bude to vnitřní uctívání, které 

člověka vynese ke světlu, pozvedne ho a přivede ke Mně. 

68 V nejčistší jeho bytosti, v duchu, napíšu v tomto čase svůj zákon, dám zaznít svému hlasu, 

postavím svůj chrám, neboť co není v člověku, co není v jeho duši, jako by neexistovalo. 

Ať už na Mou počest stavíte obrovské hmotné kostely, ať už Mi nabízíte slavnosti a obřady plné 

nádhery - tato oběť ke Mně nedorazí, protože není duchovní. Každý vnější kult v sobě vždy nese 

marnivost a okázalost; naproti tomu tajná oběť - ta, kterou svět nevidí a kterou Mi přinášíte z ducha do 

ducha - ke Mně přichází díky své skromnosti, upřímnosti a pravdivosti, jedním slovem: protože vychází z 

ducha. 

Vzpomeňte si na Moje podobenství, které jsem vám dal ve "Druhé éře", známé jako podobenství o 

farizeovi a celníkovi, a uvědomíte si, že Mé poučení je stejné po celé věky. 

69 Neodsuzoval bych vás, kdybyste nechali ze země zmizet poslední kříž, kterým symbolizujete svou 

křesťanskou víru, a nahradili tento symbol opravdovou vzájemnou láskou jako kompenzací; pak by se 

totiž vaše víra a vaše vnější uctívání Boha stalo uctíváním a vírou ducha, což odpovídá tomu, co od vás 

očekávám. Kdyby vaše uctívání a vaše symboly měly alespoň moc zabránit vašim válkám, zabránit vám 

propadnout se do neřesti, udržet vás v míru. Podívejte se však, jak podle svých slov pomíjíte vše, co je 

svaté, jak pošlapáváte to, co jste považovali za božské. 

70 Znovu vám říkám: Bylo by pro vás lepší, kdybyste neměli jediný kostel, jediný oltář, jediný 

symbol nebo obraz na tváři země, ale kdybyste se uměli modlit Duchem a milovat svého Otce a věřit v 

Něho bez potřeby náhražek, a abyste se milovali tak, jak jsem vás poučil ve Svém Učení. Pak byste byli 

spaseni, kráčeli byste po cestě vyznačené mými krvavými skvrnami - skvrnami, kterými jsem zapečetil 

pravdu svého učení. 

71 Teprve až toto lidstvo opustí své modlářství a fanatismus, uvidí, jak sestupuje "nová mana". Už ne 

to, co živilo lidi v samotě pouště, ale to, co sestupuje na tvou duši ve dnech zkoušek. To bude pravý 

nebeský chléb - ten, který lidé přijímají z ducha do ducha. 
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72 Manna první éry byla pouze symbolem toho, jak bude vypadat můj duchovní dialog s lidmi v 

posledních časech, kdy jejich duše obdrží duchovní potravu přímo od Božství. 

73 Tento lid má velmi velkou odpovědnost vůči lidstvu. Musí být příkladem pravé duchovnosti, musí 

ukazovat cestu vnitřní náboženské praxe, milé oběti, úcty hodné Boha. Otevřete své srdce a uslyšte v něm 

hlas svědomí, abyste mohli posoudit své chování a zjistit, zda věrně vykládáte mé učení, nebo zda i vy 

špatně chápete smysl mého učení. 

74 Nežádejte, abyste dosáhli vrcholu spiritualizace během jediného dne. Jděte k cíli rozvážným, 

klidným a pevným krokem a nikdy neklopýtnete ani nebudete mít důvod litovat nebo se bát toho, co jste 

udělali. Dbejte na to, abyste každý krok dělali s plným vědomím, a pak brzy uvidíte ovoce své práce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 281 
1 Milovaní učedníci: Ačkoli je mnoho náboženství, Zákon je jeden a mé Učení je jedno. 

2 Mé učení je učením Ducha, který učí lidi pěstovat lásku. Ale co si z mého učení udělalo lidstvo, 

které si říká křesťanské? Vytvořila z něj formální bytosti, obřady, modlitby na rtech a za nimi skrývá své 

pokrytectví. 

3 Říkám vám, že jedinou pravdou je láska, a že když budete chválit a oslavovat mé jméno slovy a 

písněmi, ale nebudete konat skutky lásky, nebudete na cestě pravdy. 

4 Pravda je Božská láska zjevená ve vesmíru. Kdo nezná pravdu, nezná Boha. 

5 V jakém omylu jsou lidé, když věří v Boha pomocí liturgie a obřadů! 

6 Bůh není a ani nemůže být tím, co člověk vytvořil na zemi. 

7 Bůh nemá žádná omezení, je podstatou a všemohoucností. Abychom ho poznali a pocítili, je třeba 

se s ním sjednotit tím, že budeme konat dobro, milovat se navzájem a být spravedliví. 

8 Když k vám takto mluvím, nedokážete si představit, že lidé této doby se svou materialistickou 

civilizací mohou pochopit a přijmout učení lásky. Já vám však říkám, že Mé učení je semenem, které svět 

potřebuje, že je vodou, po které touží, aby uhasil svou žízeň. 

9 Tento hlad a žízeň lidí pramení z jejich potřeby lásky a pravdivosti v jejich životě. Tato duchovní a 

morální bída je důsledkem jejich válek, odcizení a ctižádostivých pozemských snah. 

10 Na krátkou dobu, když se lidé konečně cítí unaveni válčením, unaveni ničením a rozhořčeni tolika 

utrpeními, se snaží hledat spásnou cestu, kterou vám ukazuji. Ale i když se snaží o různé formy výkladu 

Mého učení, ve všech opět upadají do pověrčivých obřadů, do zbytečných kultů a vnějších forem Mého 

uctívání. 

11 Volání po svobodě se nemůže ozvat v každé duši, protože mlha, která ji obklopuje, je velmi hustá. 

Mé světlo je však mocné a prorazí temnotu tím, že pronikne do nejcitlivější části lidského srdce. 

12 Jakého druhu bude toto světlo? Je to mé nové Slovo, mé Učení s novými zjeveními, které učí lidi 

pravému způsobu uctívání Boha. Zároveň jim ukazuje postup, jak najít křišťálově čistou vodu, která uhasí 

žízeň jejich duše. 

13 Všem vštípím pravý způsob uctívání Boha a také správný způsob života v souladu s Božím 

zákonem, jehož naplňování je to jediné, co Pán každému z vás přisoudí. 

14 Konečně poznáte obsah nebo význam mého slova, ó vy lidé. Pak zjistíte, že mé učení není jen 

božským hlasem, který promlouvá k lidem, ale také projevem všech duchů. 

15 Mé slovo je hlasem, který povzbuzuje, je voláním po svobodě, je záchrannou kotvou. 

16 Moje učení je prosté jakéhokoli ritualismu. Kdyby tomu tak nebylo, ztratil by svou podstatu. 

17 Během této doby vám přináším čisté a dokonalé poučení, a proto vám říkám, že na konci vaší 

denní práce vám bude přičteno k dobru jen to, co jste v životě vykonali s opravdovou láskou, neboť to 

bude důkazem, že jste poznali pravdu. 

18 Člověk nikdy nebyl bez mých zjevení, která jsou světlem Ducha, ale bál se je pochopit. Nyní se 

vás ptám: Co můžeš vědět o pravdě a o věčnosti, když se tvrdošíjně vyhýbáš duchovním věcem? 

19 Vezměte si materialistický výklad, který jste dali mým zjevením o prvním a druhém "čase", ačkoli 

hovoří pouze o božském a duchovním. Podívejte se, jak zaměňujete hmotnou podstatu za duchovní, s 

jakým nedostatkem úcty měníte hluboké v povrchní a vysoké v nízké. Ale proč jste to udělali? Protože ve 

své touze vykonat něco v Božím díle hledáte způsob, jak mé učení přizpůsobit svému pozemskému životu, 

svému lidskému pohodlí, které je vám nejdražší. 

20 Přemýšlejte o všem, co jsem vám řekl, učedníci, abyste, když o sobě říkáte, že jste duchovní, 

skutečně žili to, co hlásají vaše rty. 

21 Jak snadné je říci: "Jsem spiritualista", ale jak obtížné je jím být vpravdě. 

22 Kolik je těch, kteří slyší mé slovo, kteří se stali jeho velkými vykladači, a přesto nejsou nejlepšími 

žáky mého učení, neplní božské přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem." A tak se jim to daří. 

23 Na druhé straně se podívejte, jak snadno se promění ten, kdo v praxi uplatní byť jen jediný atom 

mého učení. Chcete příklad? 

Byl někdo, kdo Mi celý život říkal, že Mě miluje slovními modlitbami - modlitbami, které formulovali 

jiní a kterým ani nerozuměl, protože se skládaly ze slov, jejichž význam neznal. Brzy však pochopil pravý 
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způsob modlitby, odložil své staré zvyky, soustředil se na nejhlubší nitro své duše, poslal své myšlenky k 

Bohu a poprvé pocítil jeho přítomnost. 

Nevěděl, co má svému pánovi říct, na hrudi mu začalo vzlykat a z očí se mu řinuly slzy. V hlavě se mu 

zformovala jediná věta: "Otče můj, co ti mám říct, když nevím, jak s tebou mluvit? Ale ty slzy, ty vzlyky, 

ta vnitřní radost a dokonce i jeho zmatek mluvily k Otci tak krásnou řečí, jakou nikdy nenajdete ve svých 

lidských jazycích ani ve svých knihách. 

24 Koktavost člověka, který se začíná duchovně modlit se svým Pánem, se podobá prvním slovům 

kojenců, která jsou pro jejich rodiče potěšením a rozkoší, protože slyší první výroky bytosti, která začíná 

vstávat k životu. 

25 Protože lidé nebyli od nejstarších dob schopni pravdivě a správně vyložit zjevení, která jim byla 

dána, přicházím dnes v duchu, abych jim podal jasný výklad a správný výklad všeho, čemu jsem je učil. 

26 V dnešní době rozpoznáváte schopnosti duchovní duše a těla, aniž byste je zaměňovali. 

27 Duch, mysl a emoce naleznou pravou harmonii, až mé učení jako světlo nového dne konečně 

probudí toto spící lidstvo. 

28 Žádáte Mě, abych vám dnes pomohl dosáhnout sjednocení a míru ve vašich srdcích, abyste se 

přede Mnou ukázali jako bytost, která si je vědoma procesu, jehož je svědkem, když slyší Mé pokyny 

skrze mysl nositele hlasu. A já přijímám vaše duše. Všechno, co mi obětujete ve svých modlitbách a 

činech, přijímám jako spravedlivý hold dětí jejich nebeskému Otci. 

29 Nejnaléhavější prosba, kterou ke Mně vznášíte, je, aby na zemi zavládl mír - aby se mezi lidi vrátil 

patriarchální život dřívějších dob. Říkám vám však, že tento mír se nevrátí, dokud vy, moji noví učedníci, 

nepoložíte základy nového světa, na který vás připravuji. 

30 Jakmile v každém ze svých bližních uvidíte bratra, jakmile necháte zmizet rozdíly mezi vámi a 

ostatními a budete v nich milovat Mne, uvidíte úsvit nové doby a život bude pro člověka radostný a 

snadný a Já budu uznáván jako Otec. 

31 Mé Slovo pro tento čas je stejné jako to, které jsem vám dal v Ježíši. Je to stejná křišťálově čistá 

záplava, která pohltila tvou duši, když jsi Mě následoval přes palestinské země. Jeho význam je vám 

znám, nikdy nebudete moci zaměnit jeho "chuť", protože vtiskl do vaší duše svou božskou pečeť. 

Ale dnes, když jsem sestoupil, abych se dal poznat prostřednictvím těchto mužů a žen, a když slyšíte 

slovo, které vychází z jejich úst, poznáváte, že pochází ode Mne, a ptáte se Mne, proč jsem si nezvolil 

jinou formu, aby se Mé poselství této doby dostalo k lidstvu. 

32 Říkáte mi, že mezi vámi nejsou žádní muži zvláštních ctností, kteří by mi mohli sloužit. Neexistuje 

žádný Mojžíš, ani proroci první éry, ani Petr, ani Jan. Vpravdě vám však říkám, že ve všech dobách jsem 

posílal ctnostné duše a mezi nimi ty, které Mi sloužily v pokoře. Milujte je a utěšujte je, neboť jejich 

břemeno je velmi veliké. 

Střežil jsem jejich mysli a srdce jako čistý pramen a bolest byla často nejlepším prostředkem k jejich 

očištění. Jejich životy jsou podobné životům mých vyslanců z jiných dob. Žehnám vám. Blahoslavení ti, 

kdo Mě takto následují a kdo pocítili plný smysl poslání, které jsem jim dal! 

33 Zvu vás, abyste vstoupili do Mého Království. Volám všechny národy země bez rozdílu, ale vím, 

že ne všichni mě poslechnou. Lidstvo zhaslo svou lampu a kráčí v temnotě. Ale tam, kde se projevuje 

omyl, se objeví Mnou osvícený člověk, který bude ve svém okolí šířit světlo - duchovní strážce, který bdí 

a čeká na Mé znamení, aby zazněl poplašný signál, který probudí a otřese. 

Láska těchto poslů ať je ve vašich srdcích semenem nesoucím ovoce. Neodmítejte je, když se před 

vámi ukáží ve vnější chudobě. Naslouchejte jim, neboť přicházejí v mém jménu, aby vám předali 

schopnost, kterou zatím neznáte. Naučí tě dokonalé modlitbě, osvobodí tě od pout materialismu, jimiž jsi 

svázán, pomohou ti dosáhnout duchovní svobody, která tě povznese ke Mně. 

34 Vy, kteří Mě posloucháte, dychtivě očekáváte naplnění všech Mých slov. Toužíš vidět tento svět 

proměněný v mého učedníka. Žádáš mě, abych byl mezi těmi, které jsem poslal s obtížným posláním do 

jiných zemí. Ale vpravdě vám říkám, že se musíte předem připravit, protože bitva, která vás čeká, bude 

velmi velká. 

Ne všichni poslové, o nichž k vám mluvím, jsou však mezi vámi, ne všichni uslyší Mé Slovo 

prostřednictvím hlasatelů. Mnozí z nich budou mluvit intuicí, protože jsem připravil jejich duše a moudře 

jsem je rozdělil, aby Mé světlo dosáhlo všude. 
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35 Jak můžete věřit, že když jsem sestoupil k vám, mohl jsem zanedbávat ostatní národy, když jste 

všichni Mými dětmi? Chceš věřit, že je Mi někdo vzdálený nebo mimo Mne, ačkoli Můj Duch je 

všeobjímající a obklopuje a chápe všechny stvořené věci? Všechno žije a živí se Mnou. Proto můj 

univerzální paprsek sestoupil na celou Zemi a duše přijaly můj vliv na tomto i jiných světech, protože jsem 

přišel zachránit všechna svá stvoření. 

36 Nechci, abys promarnil tento čas, ani nechci, abys prošel světem, aniž bys zanechal stopu po svých 

krocích. Chci, abyste byli opravdovými pěstiteli semene, které jsem vám svěřil, a abyste po odchodu z 

tohoto světa pokračovali v práci, dokud vaše semeno nerozkvete v duších vašich bližních. 

37 Nechci vás vázat svými pokyny. Jen vás láskyplně povzbuzuji, protože nepřijmu jiné plnění 

příkazů než to, které se zrodí z vaší duše připravené podle mých pokynů. Buďte svobodní v rámci mých 

zákonů, ale zvykněte si na poslušnost. Naplňujte oba zákony, které řídí člověka a které jsou v podstatě 

jedno, protože oba pocházejí ode Mne. 

38 Modlete se za všechny lidi, přejte si soulad a porozumění všech pro Mne, ať vaše modlitba stoupá 

jako píseň, jako vroucí chvalozpěv, osvěcuje duše a ukazuje jim cestu, po níž dosáhnou cíle svého osudu. 

39 Přitahováni mocí Mého Slova přicházíte na tato místa, milovaní lidé. Nemusíte chodit na tato 

místa setkání, abyste v nich hledali Mou přítomnost a mohli Mi předložit své obavy. Vždyť víte, že jsem 

všudypřítomný, že jsem všude, že vás všude slyším. 

40 Je to mé slovo, pro které přicházíte, je to božská esence, která slouží jako potrava pro vaši duši, 

kterou hledáte. 

41 Všichni víte, že jsem vám naznačil čas, kdy k vám přestanu mluvit v této podobě, a proto spěcháte, 

abyste přišli pokaždé, když Mé Slovo zazní prostřednictvím hlasatele. Vždyť vy sami si chcete uchovat ve 

své duši poslední zjevení, která vám dávám. 

42 Postupně se ve vás probouzí vnitřní poznání duchovního poslání, které jste přišli plnit, a začíná vás 

zaměstnávat odpovědnost, protože jste pochopili, jak těžké a obtížné je hlásat Můj Zákon skutky, slovy a 

myšlenkami. 

43 Brzy budeš bez mého slova. Abyste však neochabovali, musíte se inspirovat příkladem mých 

učedníků z druhé éry, kteří se sjednotili poté, co od nich Mistr odešel. Svým spojením si navzájem 

dodávali sílu, povzbuzení, moc a víru. 

44 Bude záležet na vaší harmonii, zda pocítíte mou přítomnost na svých setkáních a zda nepropásnete 

čas mého projevu. 

45 Dosud jste se posilovali nasloucháním, zítra se budete ještě více posilovat studiem. Když totiž 

proniknete do jádra mého učení, s úžasem objevíte smysl každého mého učení. 

46 I nyní žehnám těm, kdo se sjednocují a připravují na tento čas, aby pochopili učení, které vám 

přináším. Při tomto studiu totiž učedníci objeví pravý výklad mého slova. A já vám říkám, že stejně jako 

mé slovo vyzařuje světlo, tak i váš výklad bude osvětlovat cestu vašeho bližního. 

47 Dobří vykladači tohoto učení budou vědět, jak probudit své bližní, kteří usnuli v rutině svých 

obřadů, a osloví je a zachrání je před ztroskotáním ve zmatku způsobeném nedostatkem reflexe. 

Později se tento lid rozšíří po celém světě a bude vydávat svědectví o tom, co slyšel, a zároveň bude 

jasnými slovy vysvětlovat Můj Zákon a Mé Učení - nejen to, co jsem vám nyní řekl, ale všechno, co jsem 

vám zjevil během věků, které jste prožili. 

48 Nebojte se, že se vám okolí vysměje nebo vás odmítne. 

49 Ujišťuji vás, že až se tato rasa spiritistů objeví mezi lidstvem, budu jí již dávat mnohé a velmi 

velké duchovní projevy. Tyto projevy způsobí, že mnozí z těch, kdo na Mě duchovně čekají, budou mít 

podezření, že jsem již přišel a promluvil. Nemyslíš, že až tě uvidí přicházet a uslyší tvé slovo, poznají, že 

jsi můj posel? 

50 Vpravdě vám říkám, že i teologové si vysvětlí důvod tolika událostí. 

51 Můj lid se rozprostře po zemi jako velké vojsko. Můj Duch bude na lidech a povzbudí je v jejich 

boji, aby se naplnila i poslední má slova, která jsem vám dal v tomto čase i v časech minulých. 

52 Proč pláčeš, když myslíš na dny, kdy už nebudeš slyšet Mé slovo? Buďte klidní, zástupy, neboť 

vás nenechám samotné. 

53 Vzpomínáš si, jak jsem po svém odchodu ve druhé éře zanechal Marii v lůně apoštolů? 

54 Milující rádkyně, matka, útěcha pro trpící, zůstala nějakou dobu mezi těmito učedníky. 



U 281 

34 

55 Když se z jejich srdcí vytratila bolest, kterou vytrpěli na Kalvárii, když viděli sami sebe bez svého 

Mistra, bez Jeho Slova, pochopili, jaké poslání mají plnit, a začali šířit Dobrou zprávu na zemi. Pán 

pozvedl Marii ze země, když už lidstvu zanechal jako odkaz její láskyplnou něžnost. 

56 Vy, kteří jste novými učedníky před Božskou katedrou, si myslíte, že jakmile budete "zbaveni" 

Mého projevu ústy hlasatele, nechám vás na pokoji. Ale já vám říkám: Maria nezemřela, vaše duchovní 

Matka je připravena stát při vás ve zkoušce, ve dnech, kdy si myslíte, že jste opuštěni, a cítíte, že jsem 

nepřítomná, i když jsem vám blíž než kdy jindy. Její mateřská láska vám pomůže cítit se silnými a 

pochopit pravý význam učení, které jsem vám předložila ve slovech a skutcích. 

57 Budete vojáky Mého Zákona a rozsévači oduševnění. Již dnes vám však prohlašuji, že 

spiritualismus nebude mít svou základnu na zemi ani svého zástupce v člověku. Jeho vláda nebude z 

tohoto světa a jediným vodítkem vám bude vaše svědomí v Kristu. 

58 Vaše intuitivní oko bude vědět, jak objevit nové "dělníky" v davu. Nebudou to však vaše ruce, 

které "pomazávají" nebo posvěcují. Neboť jediný, kdo může duši svěřit dary, pověření nebo poslání, jsem 

Já - jediný, kdo zapisuje osud každé bytosti. 

59 To vše vám říkám proto, abyste neupadli do omylu nebo do jednání a obřadů, které neobsahují 

pravdu. 

60 Budete jen mými rozsévači, mými proroky, mými posly. Tajná pokladnice však bude stále v rukou 

vašeho Pána. 

61 Mou vůlí je, aby mezi vámi panovala naprostá harmonie a bratrství, aby v lidu, v němž by měl 

panovat řád, láska a oduševnění, nevznikali páni, vládci ani tyrani. 

62 Budete-li plnit své poslání způsobem, který vám naznačuji, bude váš příklad uznán a vaše moc 

bude muset udělat přestupky pro spiritismus. 

63 Pochopte, že to musí být světlo mého učení, které odhalí zvrácenost modly, které strhne 

povýšeného vládce a despotického pána z piedestalu, které zničí pomíjivou moc vlády materialismu. 

64 Lidé, které dnes připravuji na to, aby zítra kázali duchovní život, nebudou bohatí, nebudou mít 

poklady ani hmotné statky. Svými skutky totiž budou muset světu dokázat, že pravda, láska a spravedlnost 

Boží se nemusí opírat o moc vašeho klamného bohatství. 

65 Láska, víra a pevná vůle budou těmi silami, které toto dílo mezi lidstvem zviditelní. Vezměte si 

příklad z Krista a jeho učedníků, zamyslete se nad jejich životy a nad učením, které vám dali, a uvidíte, že 

vám říkám pravdu. 

66 Moje ruka se nikdy nedotkla mince. Když mi při jisté příležitosti jednu z nich záměrně ukázali, 

abych vyjádřil svůj názor na povinnosti vůči císaři, jen jsem se na tu minci podíval, a aniž bych se jí dotkl, 

odpověděl jsem tomu, kdo se mě ptal: "Dejte Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo." 

67 Toto je jedno z mých posledních učení, ale ne poslední. Ještě krátkou dobu k vám budu mluvit a 

pak už určitě nebudu mluvit skrze lidskou mysl. 

68 Poté vám dám čas na rozmyšlenou, abyste mohli přemýšlet i po mém odchodu. Během této doby 

začne intuice postupně ožívat z ducha do ducha v různých podobách. 

69 Všechno, čemu nyní nerozumíte, pochopíte v těchto dnech duchovního rozjímání a zároveň budete 

překvapeni novými zjeveními a proroctvími. 

70 Inspirace jednoho bude potvrzena inspirací druhého, a tak u učedníků nevzniknou žádné 

pochybnosti. 

71 Roque Rojas a Damiana Oviedo byli v té době mými prvními hlasateli mého duchovního projevu. 

Muž přijal do svého chápání paprsek Eliášův, panna přijala světlo Mistrovo. Tím jsem vám chtěl ukázat, 

že v mém apoštolátu sedí u mého stolu žena stejně jako muž. Duchovní duše je v obou případech stejná. 

Proč bych měl v této Třetí éře rozlišovat mezi nimi, když je to éra, v níž hledám duchovní duše? 

72 Roque Rojas a Damiana Oviedo jsou vašimi průkopníky. Uprostřed pouště uslyšeli božský hlas, a 

aniž by se ptali, zda je to pravda, uvěřili. Jeden slyšel hlas proroka, druhý pocítil dotek Mistrova 

milosrdenství. 

73 Kolik tajemství jsem ti od té doby prozradil! První hlasatelé zemřeli a objevili se další, a tak 

postupně až do současnosti. Ne všichni měli čisté úmysly. Někteří byli příkladem horlivosti pro víru, lásky 

k pravdě, sebezapření a oběti. Někteří však byli marniví, milovali lichotky a odměnu. 
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74 Od počátku jsem učil zástupy posluchačů poznávat pravé ovoce a vám, kteří jste přítomni, říkám, 

abyste přinášeli Mou pravdu jako potravu svým bližním, zatímco vy budete spalovat stopy v ohni pravdy. 

75 Musím vám říci, že jste nikdy nevěděli, jak se starat o své nositele hlasu, protože jste pro ně neměli 

pochopení a soucit. Ale protože jste nevěděli, jak ta srdce povzbudit nebo o ně pečovat, chraňte pro 

budoucnost alespoň to, co vyšlo z jejich úst, a to bylo mé slovo: nová mana. 

76 Až se spiritisté na zemi rozmnoží, bude mnoho lidí, kteří si je budou plést s obyčejnými věštci a 

budou se jich ptát na budoucnost. Vědci se jich budou ptát na život duchů a na život na jiných světech 

nebo planetách. 

To vše vám předpovídám, abyste se, až vás napadnou hloupé otázky, nezapomněli modlit, aby vám váš 

Otec vnukl to, co máte říci - co je jeho vůlí, abyste sdíleli tváří v tvář hlouposti či zvědavosti vašich 

bližních. 

77 Nařizuji vám, abyste neměnili ani jedno z mých zjevení, ani se nepokoušeli zkoumat to, pro co 

ještě nenastal čas, aby bylo odhaleno. Vždy si zachováš svou zbroj - jako bys byl pramenem připraveným 

přijmout křišťálově čistou vodu, která uhasí žízeň tvých bližních po světle, a nebude to tvoje ruka, kdo 

zvedne závoj tajemství. Byl na zemi někdo hoden otevřít knihu sedmi pečetí? Jen ten Beránkův byl toho 

hoden, to znamená, že jen ten měl moc to udělat. Vězte, že existuje mnoho nauk, které budou člověku 

zjeveny zde na zemi, ale také mnoho dalších, které mu budou zjeveny, až bude přebývat ve vysokých 

příbytcích Ducha. 

78 Všude Mě najdete, Moje přítomnost je na všech místech na cestě. Proměňuji se v oázu uprostřed 

pouště i v maják v bouřlivé noci. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 282 
1 Božské světlo pro vás svítí, stává se slovem, které vám dává nový návod. Blahoslavený, kdo se 

připravuje, jako by jeho srdce bylo svatyní, neboť dosáhl pravého života, když slyšel mé slovo. 

2 Přijďte všichni a poznejte můj zázrak lásky. Přišel jsem spasit hříšníky ústy hříšníků. 

3 V této éře vám ukazuji moc, kterou máte jako dědictví nebo dar, který jsem do vás vložil. Není to 

síla hmoty, ale ducha. Člověk totiž není mocný, velký ani moudrý tělem, ale duchem. 

Mluvím k tomu, kdo vede své kroky po cestě dobra a poslouchá vůli svého nebeského Otce - k tomu, 

kdo se řídí zákony, které vedou a řídí život. Ten bude muset cítit podporu mocných sil, které ho vždy 

povedou cestou světla, míru a pravdy. 

4 Učedník: Toto prosté slovo, které jsem ti přinesl jako duchovní dar k zahájení nové éry, je ve své 

prostotě a vnější skromnosti dalším z Mých mistrovských děl. Tato forma hledání člověka, aby se mu 

skrze jeho intelekt dalo poznat božství, má smysl, význam a smysl, který máte všichni objevit. 

5 Podívejte se, jak se mé božské myšlenky stávají hlasem na některých lidských rtech, které, ačkoli 

jsou nečisté, se v okamžiku této bohoslužby stávají čistými, aby vám poskytly potravu duchovního života. 

6 Co ti pak nedopřeje den, kdy se tvá duše i tělo očistí, aby Mě mohly přijmout? 

7 Vaše víra byla malá, vaše láska a vaše příprava slabé. Nicméně ovoce, které jste přijaly v mém 

Slově, vás vytrhlo z letargie, naučilo vás chápat, milovat, studovat a cítit život duše, která byla ve vašich 

neštěstích pustou pouští a která se nyní podobá oáze vašeho života plného bojů a neustálých zkoušek. 

8 Pokud se budete snažit porozumět tomuto učení, budete v této době patřit k těm, kteří si plně 

uvědomují, že člověk beze Mne není nic. 

9 Podívejte se na tento svět - pyšný, vyzývavý a domýšlivý na všechna lidská díla, jimiž ohromuje 

generace tohoto století. Ve své většině nevěří v duchovno, ani ho nemilují. Proto se nemodlí a 

neposlouchají můj zákon. Přesto jsou spokojeni a hrdí na to, že mohou ukázat svět plný zázraků, které 

vytvořili s pomocí své vědy. 

10 Ale tento úžasný svět lidí, který vybudovali během staletí vědy, bojů, válek a slz, ještě zničí 

vlastníma rukama a zbraněmi. Již se blíží doba, kdy si lidstvo uvědomí neudržitelnost a křehkost svých 

skutků, které postrádají lásku, spravedlnost a skutečnou touhu po dokonalosti. 

11 Brzy poznáte, že bez Boha nejste ničím, že jen ode Mne můžete získat sílu, život a inteligenci k 

vytvoření harmonické existence mezi duchovní a lidskou částí člověka. 

12 Přicházím se svým novým slovem, abych přivedl svět k životu, protože po staletí a věky lidstvu 

vládla jen smrt. Co bylo důvodem, že ve vaší existenci vládla smrt? Nedostatek lásky. 

13 Vpravdě vám říkám, že láska je neměnná síla, která hýbe vesmírem. Láska je původem a smyslem 

života. 

14 Nyní zahajuji čas duchovního vzkříšení pro všechny - čas, kdy přivedu k rozkvětu požehnané 

semeno lásky, které jsem vylil na svět z výšky kříže a oznámil vám, že kdyby se lidé milovali navzájem, 

jak jsem vás učil, "smrt" by byla ze světa odstraněna a na jejím místě by nad lidmi vládl život a projevoval 

se ve všech jejich skutcích. 

15 Dnes a den za dnem jíte hořké plody stromu vědy, o který lidé tak nedokonale pečovali, protože 

jste se nesnažili o harmonický rozvoj všech svých darů. Jak bys tedy mohl své objevy a díla směřovat 

dobrým směrem, když jsi cvičil pouze inteligenci, ale zanedbával jsi duši a srdce? 

16 Jsou mezi vámi lidé, kteří jsou jako divoká zvířata, kteří dávají volný průchod svým vášním, kteří 

cítí nenávist ke svým sousedům, kteří jsou krvežízniví a snaží se z bratrských národů udělat otroky. 

17 Kdyby někdo věřil, že Moje Učení může způsobit morální úpadek člověka - vpravdě vám říkám, že 

je na velkém omylu; a abych to dokázal pochybovačům, materialistům a arogantům tohoto věku, nechám 

je sklízet a jíst plody jejich vědy, dokud nebudou mít dost, dokud jim z duše neunikne vyznání, které Mi 

říká: "Otče, odpusť nám, jedině Tvá Moc bude schopna zastavit síly, které jsme rozpoutali v našem 

nerozumu." 

18 Tehdy jim přijdu na pomoc a dám jim pokoj, protože jejich pýcha jim už dá vypít mnoho z kalicha 

utrpení. Přivedu je ke klidu mysli a sebereflexi, aby - tehdy již v novém životě - objevili hodnotu 

duchovního a uměli ho uplatnit ve svých skutcích. Přesvědčím je, že život je jako lyra, jejíž struny 
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představují lásku, duchovnost a vědu, ale že tyto struny, protože nebyly v souladu, nebyly schopny 

vydávat sladký zvuk lásky, který je vznešeným zvukem duchovnosti. 

19 Přišel čas soudu, kdy se některých zeptám: "Proč jste mě zapřeli?" A jiní: "Proč jste mě 

pronásledovali?" Má právo popírat existenci Mého Království ten, kdo nebyl schopen proniknout sám do 

sebe? To, že mou pravdu nepoznáváte, že nevíte, jak ji objevit, neznamená, že neexistuje. Pokud věříte, že 

existuje jen to, co jste schopni pochopit, říkám vám, že vaše nevědomost je velká a vaše arogance velmi 

velká. 

20 Vpravdě vám říkám: Kdo popírá Boha a Jeho království, popírá sám sebe. Kdo chce čerpat sílu 

sám ze sebe, protože se považuje za nezávislého a má pyšný pocit, že může být velký i bez Boha, jeho 

kroky ve světě budou velmi krátké. Brzy sejde z cesty a jeho utrpení bude velmi bolestné. 

21 Kde jsou skuteční učenci? 

22 Poznání je cítit mou přítomnost. Poznání znamená nechat se vést mým světlem a plnit mou vůli. 

Znalost je porozumění právu. Poznání znamená milovat. 

23 Kdo chce být z lásky užitečný bližnímu, věnuje se dobru na některý z mnoha způsobů, které život 

nabízí. Ví, že je lidskou bytostí, která bude připravena k tomu, aby ji Boží vůle použila k velmi vysokým 

cílům. Chci, abyste, ó žáci, získali poznání, abyste mohli osvobodit od omylů ty, kdo ztratili cestu k 

vzestupu. 

24 Pravá láska - ta, která přesahuje lidské city srdce - je plodem moudrosti. Podívejte se, jak ve svém 

slově zasévám moudrost do vaší představivosti, a potom očekávám ovoce vaší lásky. 

25 Existuje mnoho způsobů, jak konat dobro, mnoho způsobů, jak potěšit a sloužit. Všechny jsou 

projevem lásky, která je jedna - lásky, která je moudrostí ducha. 

26 Někdo může jít cestou vědy, někdo cestou ducha, někdo cestou citu, ale souhrn všech povede k 

duchovní harmonii. 

27 Naučte se rozlišovat různé cesty, které existují, a respektovat různá poslání, která plní vaši bližní. 

Za tímto účelem mějte otevřenou mysl, správný úsudek, klidnou mysl a hluboký pohled. Pokud tyto 

vlastnosti nemáte, budete bezdůvodně pobouřeni, až zjistíte, že existuje více náboženských společenství, 

než jste si mysleli, a větší počet obřadů a kultů, než jste znali. 

28 Pokud se nepřipravíte, budete se v den, kdy se ocitnete uprostřed blížící se bitvy, cítit zmateni a 

postiženi. 

29 Ti, kdo Mě slyší, aniž by měli zájem o porozumění, nebudou moci patřit k těm, kdo toto učení 

chápou a vysvětlují. Jiní se však snaží poznat význam Mého Slova, cítí ho, milují ho, nosí ho ve své duši, 

ve svém srdci a ve svém mozku. Ty denně více pronikají do poznání mého učení. 

30 Když se u těchto učedníků dostane do popředí touha po hlubším poznání, po dokonalé lásce, 

uvidíte, jak se v jejich tvářích odráží krása dobroty, lásky, vznešenost oduševnění. 

31 Nicméně ani v této chvíli nikdo nedokázal ukázat svou tvář jako zrcadlo pravdy, v němž se 

odrážejí ctnosti duchovní duše, oné vyšší bytosti, která přebývá v každém člověku. 

Co vám však mám říci o duchovním světě, který žije a tká se mimo vás a který může podobně ukázat 

svou tvář skrze vaše díla, slova a myšlenky? Pro tyto bytosti je každý člověk prostředkem, jak se 

zviditelnit, každá inkarnovaná duše je poutem spojení a každý mozek je prostředkem kontaktu s lidským 

světem. 

32 Jsou-li myšlenky lidí nakloněny dobru, budou je využívat vysoké, světlé bytosti, které se věnují 

vysokým cílům. Pokud však myšlenky lidí odmítají každý dobrý vliv a nechávají své city a schopnosti 

využívat nízkými dušemi, přivádějí k naplnění jen nízké vášně. 

33 Říkám vám, že neexistuje jediná lidská mysl, která by nežila pod vlivem duchovního světa. 

34 Mnozí to budou popírat, ale nikdo nebude schopen dokázat, že je nemožné, aby lidská mysl 

přijímala myšlenky a vibrace nejen duchovních bytostí a svých bližních, ale také mé. 

35 Je to zjevení pro celé lidstvo - zjevení, které, až se rozšíří, najde otevřená srdce, která ho přijmou s 

velkou radostí; stejně tak ale narazí na zarputilé odpůrce a bojovníky. 

36 Co však budou schopni udělat, aby zabránili světlu duchovního království zazářit v životech lidí? 

Jaké prostředky budou moci nevěřící použít k odstranění těchto vibrací? Kdo je ten, kdo se domnívá, že 

stojí mimo univerzální vliv, jímž je tvořivá a oživující síla Boží? 
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37 Mluvím k vašemu duchu, k vaší duši a k vašemu rozumu, ale znovu vám říkám, že dostáváte 

poselství, myšlenky a inspirace z jiných úrovní existence a že stejně jako nevíte, odkud se vaše duše vtělila 

do tohoto vašeho těla, nevíte ani, kdo se jí neviditelně a neuchopitelně projevuje. 

38 Vám, kteří nasloucháte těmto naukám, říkám, abyste si nemysleli, že nositelé hlasu jsou 

spravedliví a čistí, protože v jejich orgánech mysli vibruje moje inspirace. Ne, byli pouze obdařeni 

schopností přijímat mé světlo a předávat je v podobě slov. Jsou předchůdci onoho duchovního projevu, 

který je příslibem pro budoucí časy, kdy si lidé plně uvědomí, že světlo duchovního světa vždy zářilo do 

jejich existence, a připraví se a oduševní, aby mohli dokonale přijímat a předávat věčné Boží poselství. 

39 Lidstvo, popíráte to, co nemůžete hmotně dokázat. Říkám vám, že víte jen to, co patří světu. 

Kdybys totiž jen trochu znal ducha, neodvážil by ses popírat existenci, vliv ani projevy duchovního světa! 

40 Přimlouvá se za vás velké množství bytostí světla. V den, kdy se s nimi budete umět spojit v 

modlitbě, v myšlenkách a ve víře, zakusíte ve svém životě nepřemožitelnou sílu, nadlidskou sílu, a nikdy 

neklopýtnete. 

41 Kolem člověka je také neviditelný svět temnoty a zmatku. Ode dne, kdy budete připraveni bojovat 

proti jeho zrádným útokům, pocítíte ve svém životě nepoznanou svobodu a mír. 

42 Vězte, že mysl nikdy nepřestane přijímat vibrace a vliv mého božství a duchovního světa. 

43 Člověk si zamiloval to, co patří hmotě, tam má své hodnoty, tam nasměroval své srdce, svou mysl 

a své smysly. Proto přehlíží a ignoruje vše, co se týká ducha. Kdyby měl člověk ducha jako svůj ideál, 

vytříbil by své smysly tak, že by mu nic z toho, co jsem vám dnes řekl, nebylo neznámé. 

44 Věděl by, že duch Boží je díky své povaze ve styku s každou duchovní bytostí ve vesmíru, a 

protože by o tom věděl a byl by osvícen vírou, snažil by se, aby k němu dorazilo vyzařování mého ducha, 

který je silou, životem a světlem a oživuje vše stvořené. 

45 Vpravdě vám říkám - a nezapomeňte na to: Není nemožné, abych se dal poznat skrze lidský 

intelekt. Bylo by nemožné, kdybych se nemohl dát poznat. 

46 Vaším úkolem, žáci, je učinit duši a mysl citlivou, aby vnímala, cítila, věřila, žila, milovala a 

poslouchala všechny duchovní vibrace. 

47 Znovu vám říkám: I kdyby se celé lidstvo snažilo, aby k němu duchovní světlo nedosáhlo, nikdy 

toho nedosáhne, neboť samotný život, který člověk má, bere z mého Ducha, který vibruje ve všem, co 

existuje. 

48 Právě slyšíte mé učení, které se vám může zdát v každém ohledu podivné, ale kterému rozumíte. 

Víte, že i když se to projevuje na tak chudých a skromných místech, jako jsou tyto shromažďovací 

místnosti, nejsou to obyčejná místa, ale prostá útočiště věnovaná zbožnosti, oduševnění a přípravě na 

přijetí nebeského poselství. 

Víš, že v současnosti se dávám poznat prostřednictvím lidského intelektu, ale že to není intelekt, kdo 

mluví, nýbrž duch, který přijímá světlo Mé inspirace - světlo, které se po průchodu intelektem stává 

myšlenkou, a když dosáhne rtů, proměňuje se ve slova. 

49 To byl jeden z nejkrásnějších darů, které jsem vám ve Třetí éře zjevil, abyste si mohli udělat 

představu o kvalitách, které ve vašem duchu existují, i o tom, co je mu ještě vyhrazeno. 

50 Pronikněte do svého duchovního nitra, abyste lépe poznali sami sebe. Kdybyste si totiž mysleli, že 

jste jen hmota, popírali byste svou velikost a špatně byste hodnotili podstatu své bytosti. 

51 Dokud nebudete mít zájem o poznání pravdy ducha, budete slabí a nevědomí a vše, čím jste a co 

máte, se nezjeví skrze tělo. 

52 Materialistická věda lidí naložila na jejich bedra neúnosné břemeno. Všichni jste unavení, těžce 

kráčíte po své cestě, ale já na všechny čekám. 

53 Lidé, pozvěte na tuto duchovní hostinu své bližní, kteří nemohou jít dál. Uvidíte je, jak si v mysli 

nesou poklad vědomostí, a řeknete si: "Co jim může chybět?" Přesto mají v duši pustou prázdnotu. 

54 "Pojďte ke mně, vy intelektuálové, kteří jste unaveni smrtí a zklamáni v srdci. Pojďte ke mně, vy, 

kteří jste zmatení a místo lásky nenávidíte. Dám ti odpočinout a dám ti pochopit, že duch poslušný mých 

přikázání se nikdy neunaví. Seznámím vás s vědou, která nikdy nezmate inteligenci." 

55 Nebudou se bát přijít ke mně, protože jejich srdce je chladné nebo jejich úsudek přísný. Pro 

každého z nich budu mít větu, slovo, které bude jako paprsek světla, jenž osvítí srdce zklamaná 
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nedostatkem lásky. Nezáleží na tom, že Mi nevěříte ani Mě nemilujete. To není důvod, abych vás vyloučil 

ze svého stolu. Pro hříšníky jsem přišel. 

56 Vím, že mnozí se ve své aroganci odmítnou přijít učit, protože si myslí, že už všechno vědí. Stačí 

jim však, když uslyší jedno z Mých poselství, a Já jim dokážu, že ještě mají srdce, že nejsou mrtví pro 

pravou lásku, že jsou stále Mými malými dětmi se Mnou a že ještě mohou plakat. 

57 Mé učení o lásce nebylo určeno jen několika málo lidem, kteří je slyšeli prostřednictvím hlasatelů. 

Mé poselství přišlo na svět, aby se o něm dozvěděli všichni lidé. Proto vám říkám, že v mnoha podobách 

dosáhne hranic země, protože je počátkem útěchy, která byla lidstvu slíbena již ve Druhé éře, kdy dosáhne 

vrcholu časů soužení na zemi. 

58 Dnes, když vidím lidi, jak se závratnou rychlostí řítí do nejhlubších propastí svých vášní, neřestí a 

nepřátelství, vím, že je to chvíle, kdy k nim musím přijít, abych jim poskytl spásnou pomoc. Bez ohledu 

na to, jak hluboko klesli, nechám k jejich duchu dolehnout svůj hlas, který jim řekne: "Já jsem s vámi, 

pojďte ke mně, hledejte světlo, pomohu vám uniknout z temnoty a potom se zotavíte pod mým štítem 

pokoje." 

59 Můj hlas bude slyšet ve vnitřním chrámu jeho bytosti - v chrámu, který člověk nemohl zničit, 

protože je to jeho vlastní duchovní duše. 

60 Nezapomeňte: Když jste byli malými dětmi, žili jste všichni v nevinnosti a podobali se květům 

růže. Později však ze stonků vyrostly trny a květy již nevytvářely. Jsou to trny, které mi lidstvo nabízí 

ještě jednou, a bude třeba, aby moudrý nůž zahradníka tyto rostliny ořezal, aby příští jaro opět přinesly 

květy růží. 

61 Zanechte dnes na chvíli zemi za sebou a přijďte ke Mně v duchu. Po mnoho staletí člověk 

chyboval ve svém způsobu modlitby, a proto se neposiloval ani si neosvětloval svou životní cestu Mou 

láskou, protože se modlil svými smysly, a ne svým duchem. 

62 Uctívání obrazů, k němuž má člověk tak velký sklon, bylo jako jed, který mu nedovoloval užívat si 

duchovních požitků vnitřní modlitby. 

63 Kolik neštěstí s sebou lidé vláčeli jen proto, že se neuměli modlit! A to je přirozené, učedníku: 

jakou duchovní sílu může mít člověk, aby prošel životními zkouškami, když nedělá nic pro to, aby se 

přiblížil zdroji života, který je v Mém Duchu? Hledá Mě v propastech, ve stínech, ačkoli by mohl 

vystoupat nahoru a najít Mě na vrcholcích, na světle. 

64 Ach, kdyby tak lidé tohoto věku pochopili moc modlitby - kolik nadlidských skutků by vykonali! 

Žijí však v epoše materialismu, v níž se sami snaží zhmotnit božské, aby se ho dotkli a viděli ho. 

65 Moji dávní služebníci - Noe, Abraham, Izák a Jákob, Josef nebo Mojžíš - znali sílu modlitby a 

podali o tom lidstvu nesmazatelný důkaz a zanechali svůj způsob modlitby jako příklad pro všechny 

generace. 

66 Těmto mužům bylo lhostejné, kde se budou modlit, věděli, že v jádru své bytosti mají v sobě 

chrám Páně. Způsob, jakým se snažili přiblížit k Mému zdroji milosrdenství, byla víra - víra v Mou 

přítomnost, v Mou spravedlnost, v Mou prozřetelnost a v Mou lásku. Každého z těchto mužů jsem 

podrobil velké zkoušce - tak velké, že o ní zůstanou svědectví po všechny časy. A v těchto zkouškách 

zůstali věrní, poslušní, pokorní, oddaní svému Stvořiteli. 

67 Moje reakce na víru a lásku těchto služebníků byla vždy okamžitá a učinila je předmětem mých 

projevů moci, které jsou udělovány pouze lidem s velkou vírou a dobrou vůlí. 

68 Má láska k vám mě nutí, abych vás v této době hledal v roklích a propastech, abych vás zachránil, 

jako to dělá pastýř s ovcemi, které velmi miluje. 

69 Chcete-li však poznat Můj záměr, pokud jde o lidi, které chci skrze vás stvořit, můžete se 

dozvědět, že vás v současné době shromažďuji a přivádím vás z různých koutů země, abyste mohli poznat 

toto nebeské poselství. 

70 Prostřednictvím svého Slova, které je rozděleno do nesčetných lekcí nebo učení, vás učiním 

učedníky tohoto učení. A jakmile se vaše bytost nasytí touto esencí, jakmile opustíte tradice a omyly a 

začnete žít a cítit oduševnění, dám vám čas a hodinu, kdy se vydáte do krajů, národů a zemí, abyste 

přinesli Dobrou zprávu masám. 

71 Rozmnožíte se jako hvězdy na nebi nebo jako písek v moři a přinesete požehnání do domovů, 

národů a zemí, kde je hlad po míru, spravedlnosti a pravdě. 
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72 Nezapomínejte však, že když se vydáváte do tohoto boje, je to proto, že již praktikujete duchovní 

modlitbu, jak jsem vás k tomu vždy inspiroval, jak jsem vám nyní připomněl. 

73 Bez síly modlitby nebudete schopni obstát v bitvě, ani obstát ve zkouškách, natož učit své bližní 

dokonalému způsobu modlitby. 

74 Je však nutné, abyste podali důkazy o síle duchovní modlitby, jak je v minulých dobách podávali 

muži, které si pamatujete jako patriarchy, vůdce a proroky. Nebudou to tytéž důkazy, které se stanou 

skutečností díky vašemu zprostředkování; musíte si totiž uvědomit, že nyní je jiná doba, že se lidstvo 

duchovně i hmotně vyvinulo, a proto se důkazy a zázraky, které získáte modlitbou, nemohou rovnat těm z 

dřívějších dob. Přesto budou zázračné. 

75 Abyste dokázali, že jste hodni tak velkých výhod, je třeba splnit pouze dvě podmínky. První bude 

váš způsob života: spravedlivý, užitečný, vždy inspirovaný dobrotou a láskou. Druhá bude víra, která tě 

učiní nadřazeným všemu, co existuje na zemi, dodá ti sílu, takže tě v pravou chvíli zachrání před 

nebezpečím, povznese tě nad všechnu bídu, učiní tě odolným vůči bolesti a pomůže ti zvítězit i nad smrtí. 

76 Vpravdě vám říkám, že s dobrotou a vírou se vám podaří vykonat mocné a nadlidské skutky, 

kterými vydáte nejlepší svědectví o síle modlitby a lásky v této době. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 283 
1 Milovaní učedníci, přicházíte z různých cest a v okamžiku modlitby se spojujete, abyste pozvedli 

duši k Otci. Přijímám vás, slyšte můj hlas. Vraťte se ke Mně, když jste ztratili cestu. Dnes jsi se mnou. 

Dlouho jsem vás volal a opravdu vám říkám, že jsem na každého z vás čekal. 

2 Přijímám vás, kteří jste se zde sešli ve jménu lidstva. To, čím vás obdarovávám, jsem tím 

obdaroval všechny vaše bližní. Ti, kdo přišli do stínu tohoto stromu, i ti, kdo jsou od něj daleko, jsou 

Mnou milováni stejně. 

3 Modlete se, lidé, to je jazyk duše. Ale naučte se tuto řeč, abyste mi při rozhovoru se Mnou zároveň 

rozuměli. Mluvte se mnou s úctou a pokorou, ale s důvěrou, jakou má člověk k otci - s důvěrností, s jakou 

se mluví s přítelem. 

4 Otevřete své srdce, to je můj chrám, a nechte v něm zaznít můj hlas, který je radou, inspirací a 

zjevením. 

5 Když pronikneš do smyslu Mého učení a poznáš Můj hlas jako ovce hlas svého pastýře, pochopíš, 

že jsem k tobě mluvil v každé době a v každém okamžiku tvého života. Kdyby tomu tak nebylo, "Slovo" 

by nebylo věčné. 

6 Člověk byl v Mých očích vždycky jako malé dítě, ohrožované nebezpečími a pády, a protože jsem 

jeho Otec, miluji ho a vedu, i když je jeho srdce někdy hluché k Mým radám, Mým výzvám a poučením. 

7 Dnes lidé procházejí obdobím velkých zkoušek, ale ne proto, že bych se radoval z jejich bolesti, 

nýbrž proto, že se lidé musí spravedlivě očistit, když se poskvrnili. 

8 Všichni víte, že miluji to, co je čisté, a že ke Mně se dostane jen to, co je čisté. To vám říká vaše 

svědomí. 

9 Světlo mého Ducha je vylito na každé tělo a na každého ducha, abyste mohli studovat a vykládat 

zkoušky, které vám život denně dává, jako lekce, abyste poznali sami sebe a pochopili úkol, který jste si s 

sebou přinesli na zem. 

10 Proč se mnozí z vás obávají, že jsem vám do osudu vepsal zkoušky, bolesti, tresty nebo neštěstí? 

Jak si můžeš myslet, že Ten, který tě dokonale miluje, ti dává cestu plnou trní? Vpravdě vám říkám, že 

cesta, která je nešťastná a provázená neštěstím, je ta, kterou si volíte podle své vůle v domnění, že na ní 

naleznete radost, svobodu, blaženost, aniž byste pochopili, že je to právě ta cesta, která je vám určena a ze 

které odcházíte, kde naleznete pravý mír, bezpečí, sílu a zdraví, blahobyt a hojnost. 

11 Tato cesta, kterou vám nabízím ve Svém učení, je pro vaši duši předurčena od jejího stvoření, 

abyste na ní konečně našli to, po čem toužíte. 

12 Blahoslavení ti, kdo se vrátí na cestu, když uslyší toto slovo, neboť v něm znovu naleznou 

dědictví, které zavrhli. 

13 Na mé cestě jsou také zkoušky, ale ty jsou návodem pro duši, jsou světlem a zjevením, jímž ti 

život dává impuls, aby tě zastavil v zběsilém běhu, který tě vede do záhuby. 

14 Učedníci, jste vystaveni tisícům zkoušek, aby se probudily všechny schopnosti vaší duchovní duše 

a všechny struny vašeho srdce byly v harmonii. 

15 Tento lid je silným synem, který má proroctví a učení. Proto mu říkám, aby neustále praktikoval 

Mé slovo, aby je uplatňoval ve svém životě, aby poznal hodnotu svých darů, aby pilně hledal smysl Mého 

učení, aby objevil světla, která jsem vám tehdy slíbil, když jsem vám řekl, že vám pošlu Ducha Pravdy, 

aby vám vysvětlil předchozí zjevení. 

16 Nechávám tento lid růst ve skrytu a neznámo kde, aniž by si lidstvo všimlo jeho přítomnosti, 

dokud nepřijde hodina, kdy bude ticho prolomeno, což se stane, až se tento lid sjednotí v pravdě a v 

duchu. 

17 Když Mě uslyšíte, vaše bytost se zachvěje láskou a vy se sami sebe ptáte: "Kde jsem ten hlas už 

slyšel?" "Vždyť jsem ho už slyšel." Jiní říkají, když mě slyší: "Připadá mi, jako bych viděl Mistra kázat na 

břehu řeky nebo na hoře. Kde myslíš, že jsem ho viděl?" 

18 Ano, lidé, vaše víra vám říká, že jsem to Já, kdo k vám mluví, i když víte, že jsem se nestal 

člověkem. Řekl jsem vám přece, že přijdu "v oblaku", a tak jsem to splnil. 

19 Jestliže jsem k vám promluvil pomocí lidského intelektu, bylo to proto, že kdybych k vám mluvil z 

ducha do ducha, neslyšeli byste Mě, natož abyste Mi rozuměli. 
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20 Toto hlásání však bylo krátké a brzy skončí, protože bylo nutné, aby Mě někteří slyšeli jen proto, 

aby věděli, jak se Mnou máte v budoucnu navázat kontakt podle Mé vůle, a pochopili, jak to oznámit 

lidstvu. 

21 Chci z vás vytvořit jednu rodinu. Proto je naprosto nezbytné, abyste měli jednu formu uctívání a 

řídili se stejným zákonem. 

22 Vy, lidé, začněte být příkladem bratrství a jednoty. Dokud toho nedosáhnete, nebudete schopni 

vystoupit z ústraní, v němž se nacházíte, na světlo cesty, na níž vás čeká vaše poslání. 

23 Světlo, které z tohoto duchovního učení vyzařuje, osvěcuje ducha lidstva, a jakmile lidé získají 

pravdivé poznání doby, v níž nyní žijí, poznají s naprostou jasností podstatu tohoto učení, které zastíní 

všechna vaše náboženství. Ptáš se Mě: "Mistře, nejsou tedy náboženství pravdivá?" Na to vám říkám: 

Kdyby byly pravdou, existovala by jen jedna, protože pravda je jedna. Každá z nich obsahuje část onoho 

nejvyššího světla, všechny jsou cestami, které vedou duši a přibližují ji ke zdroji poznání. 

24 Absolutní pravdu nemá žádný člověk a není obsažena v žádné knize. Tato božská jasnost, tato 

všemohoucí moc, tato nekonečná láska, tato neomezená moudrost, tato dokonalá spravedlnost je v Bohu. 

On je jediná pravda. 

25 Rozumějte mému pedagogickému slovu. Každé náboženství je způsob, jak pochopit pravdu, ale ne 

pravda sama. Proto vidíte rozdíly, které mezi nimi existují. Znovu vám říkám, že kdyby obsahovaly 

nejvyšší pravdu, byly by všechny stejné a představovaly by jednu myšlenku, jeden světonázor, jednu cestu 

ke Mně. 

26 Jakmile tedy bude moje učení ve světě uznáno, lidské chápání ho postaví nad všechna náboženství, 

protože pochopí, že ho nesmí nijak představovat ani zhmotňovat, protože pak by ho neuplatňoval v životě 

samotném. Nyní byste měli pochopit, že toto učení není určeno k tomu, aby bylo vnímáno smysly 

prostřednictvím symbolů, ale aby bylo pociťováno v duši. Jakmile to takto pochopíte, budete schopni 

vzdávat Otci vnitřní úctu, která je ta pravá, bez okázalosti, bez pokrytectví a bez sobeckých zájmů. 

27 Učení o duchu není teorie, je to praktický návod pro lidský život i pro život duše. Neexistuje žádné 

jiné, komplexnější a dokonalejší učení než ono. Doprovází vás ještě předtím, než přijdete na zem, provází 

vás po celý den vaší práce na tomto světě a po návratu do svého původního domova splyne s vaší duší. 

28 Nebudu to já, kdo odstraní liturgii a tradice z vašich bohoslužeb - bude to duch člověka, který se 

nedobrovolně povznese nad své staré představy tváří v tvář potřebě většího světla, které by osvětlovalo 

jeho cestu vývoje. Člověk brzy pochopí, že jediné, co může Bohu nabídnout, je projevovat lásku, neboť 

láska znamená dobrotu, milosrdenství, moudrost a spravedlnost. 

29 Spiritualismus nevymaže ani jedno ze slov, která kdysi hlásal Kristus. Kdyby tomu tak nebylo, 

neměla by si dávat toto jméno, protože by odporovala pravdě. Jak by mohlo být toto slovo proti tomu, 

když je vyslovuje tentýž Mistr. Kdybyste skutečně pronikli do smyslu tohoto učení, viděli byste, že mé 

dnešní slovo je vysvětlením či objasněním všeho, co jsem kdysi řekl. Proto je dnešní a budoucí lidstvo 

schopno pochopit více než minulé generace, a proto také naplnit Zákon čistším, vyšším a pravdivějším 

způsobem. 

30 Když pozorně sledujete své bližní v jejich náboženské praxi, uvidíte, že to, co bylo dříve 

předmětem jejich uctívání, nyní považují za bez vnitřního soucitu. Důvodem je to, že duše se probouzí 

sama od sebe a touží po tom, co ji může skutečně živit. Proto vám říkám, že vnější uctívání tohoto lidstva 

je předurčeno k zániku. 

31 Vám, kteří přijímáte toto Slovo, přísluší představit Mé Dílo v celé jeho prostotě, duchovnosti, 

čistotě a jednoduchosti, aniž byste měli možnost upadnout do omylu a vytvářet v něm obřady, vytvářet 

nové tradice nebo nové alegorie, které by vás svedly z pravé cesty. 

32 Čas představování božského nebo duchovního prostřednictvím hmotných forem je pryč. Jestliže 

lidstvo vytvořilo symboly a obrazy, protože v oněch dobách byl Zákon vytesán do kamene a proroci byli 

lidé, a protože se "Slovo" stalo člověkem a bylo viděno tělesnýma očima, dnes k vám přicházím v duchu a 

moji poslové k vám přicházejí v duchu. Jaké nové obrazy nebo nové formy byste mohli vytvořit pro 

nekonečno, pro nepředstavitelné? 

33 Duchovní učení je výrazem a skutečnou výživou duchovní duše. Proto se odděluje od každé 

materializace a každého okázalého kultu. 

34 Díky všemu, co jsem vám dnes řekl, pochopíte, jak velká je vaše odpovědnost vůči bližním. 
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35 Řiďte se tím, na co vás upozorňuji svým slovem, a to bude nejlepší způsob, jak prezentovat svou 

práci před ostatními. 

36 Projevujte milosrdenství, dejte světlo, zbavte omylu toho, kdo do něj upadl. Vytvářejte dílo míru, 

bratrství a jednoty, pak bude vaše kroky provázet má láska. 

37 Pochopte, že jsem světlem v myslích lidí, kteří usilují o rozvoj svých duší. Jsem útěchou pro ty, 

které tíží utrpení. 

38 Dlouho jsem se světu nezjevoval slovy, a proto nyní, když je to opět slyšet, přicházíte dychtivě 

naslouchat Mistrovi a poznat Jeho nové poselství. 

39 Čas od času je nutné, aby se můj Duch zjevil způsobem, který je vám přístupný a srozumitelný. 

Tato potřeba mluvit s vámi je způsobena vaší neposlušností vůči mému Zákonu, vaším odklonem od pravé 

cesty. 

40 Člověk je nejvzpurnějším stvořením ve stvoření, protože má svobodnou vůli. Až do dnešního dne 

se nechtěl podřídit pokynům svědomí. 

41 Mé Slovo chce jedny zadržet, druhé vést, všechny posílit v pravdě a zachránit vás z propastí. 

42 Nepohoršujte se nad způsobem, jakým se nyní zjevuji a který se tolik liší od způsobu, jímž jsem se 

zjevoval ve Druhé éře. Vězte, že jsem nikdy nepoužil stejnou formu dvakrát, protože by to znamenalo, že 

vás nechám s jedním a tím samým učením, a já vás vždy přicházím učit novým lekcím a pomáhat vám 

dělat nové kroky. 

43 Dojímá mě radost, kterou vaše duše pociťuje, když Mě slyší, protože ví, že každý Můj pokyn je 

světlem, povzbuzením, poznáním a vybavením pro toho, kdo ho umí použít. 

44 Učedník, který ji používá, je nepochybně člověk, který se cítí v životě bezpečně, který věří ve svůj 

osud, který se už nebojí smrti a naopak se těší z myšlenky na duchovní život, který ho čeká. 

45 Blahoslavený, kdo slyší mé učení, přijme je za své a řídí se jím, neboť bude vědět, jak žít ve světě, 

bude vědět, jak zemřít světu, a až přijde jeho hodina, vstane z mrtvých na věčnosti. 

46 Blahoslavený je ten, kdo se ponoří do mého Slova, neboť se naučil chápat důvod bolesti, smysl 

nápravy a odčinění, a místo aby si zoufal nebo se rouhal, čímž by ještě zvětšil svá muka, povstává plný 

víry a naděje do boje, aby se břemeno jeho dluhů denně stávalo lehčím a kalich utrpení méně hořkým. 

47 Veselost a pokoj jsou vlastní lidem víry - těm, kteří jsou v souladu s Otcovou vůlí. 

48 Jak plný světla by byl váš život a jak velká a průkopnická by byla vaše věda, kdybyste milovali 

bližního a plnili vůli svého Otce - kdybyste obětovali něco ze své svobody vůle a pracovali podle toho, co 

vám přikazuje vaše svědomí. Vaše věda by se pak překročením hranic materiálního dotkla nadpřirozena, 

neboť dosud se k těmto hranicím ani nepřiblížila. 

49 Jaké zděšení pociťuje duše vědce, když opouští tento svět a konečně se setkává s božskou pravdou! 

Tam se zahanbeně skloní a požádá o odpuštění za svou aroganci. Věřila, že všechno ví a všechno dokáže, 

popírala, že by existovalo něco, co by přesahovalo její znalosti a chápání. Ale nyní, když stojí před Knihou 

života, před nekonečným dílem Stvořitele, musí uznat svou ubohost a zahalit se do pokory před Tím, který 

je absolutní Moudrostí. 

50 Proč si neprolistovat tuto knihu již zde, když je to ode Mne dovoleno a přikázáno? Proč se 

nepřipravit prostřednictvím spiritualizace, abyste se k ní dostali a na jejích stránkách se naučili lekci, která 

osvítí, nebo zjevení, které vysvětlí tajemství? 

51 Vězte, lidé, že nejen vy jste schopni přijímat duchovní poselství a inspirace. Na světě je mnoho 

lidí, kteří, aniž by věděli, že skrze tyto hlasatele vylévám své Slovo, cítí blízkost světla, které je připraveno 

vylít se na lidstvo ve zjeveních. Dostanou od Mého Ducha potřebnou přípravu, takže až uslyší vaše 

svědectví a vy jim předáte Mé božské poselství, řeknou radostně: "V to jsem doufal." 

52 Připravuji vás tímto způsobem, abyste, až přijde chvíle, kdy se setkáte, byli schopni vytvořit pouta 

jednoty a vzájemně si porozumět. 

53 Znovu vám říkám, že to nejste jen vy, kdo v této době obdrží osvícení od mého Ducha. Přijde totiž 

doba, kdy všechna poselství přijatá v různých formách budou společně tvořit jednu duchovní sílu na tomto 

světě. 

Přispějete svým vlastním dílem - tím, které vám předám, tedy Mými novými zjeveními. Zákon totiž 

není nový, je stejný jako ten, který jsem vám dal kdysi - dědictví velké pravdy, kterou jsem vám 

připomněl, abyste nesešli z cesty. Zákon, milovaní lidé, je semenem zítřejšího světa. 
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54 Dnes stále žijete v éře pochybností, skepse a nedůvěry. Toto božské světlo, které zazáří na každou 

duši, však rozptýlí i poslední stín nejistoty a v životě lidí pak zavládne pravda. 

55 Vy, kteří slyšíte mé slovo pokoje, mou lekci lásky, nikdy nevytvářejte dílo sváru. Naopak, vaší 

snahou by vždy mělo být sjednocení, smír a naplnění přikázání, které vás učí milovat jeden druhého. 

56 V přírodě dojde k událostem, které lidští vědci nebudou schopni vysvětlit. Pak vaše slovo, plné 

pokory, ale zároveň plné jistoty a sebedůvěry, vysvětlí příčinu mnoha událostí a jevů, pro které nebylo 

nalezeno řešení. 

57 Co jiného je příroda než velké stvoření? Ano, učedníci, stvoření, které se také vyvíjí, očišťuje, 

rozvíjí a zdokonaluje, aby mohlo ve svém lůně přijmout lidi zítřka. 

58 Jak často jste nespokojeni s jejich přirozenými přechodnými jevy k dosažení této dokonalosti a 

považujete je za Boží tresty, aniž byste si uvědomovali, že i vy se spolu s přírodou a stvořením očišťujete, 

vyvíjíte a směřujete k dokonalosti. 

59 I kdybyste nerozuměli tomu, co vám dnes říkám, budete mít ve svůj čas dostatek poznání - do té 

míry, že budete v souladu se vším, co vás obklopuje, a to tak, že vám nic neublíží, nic vás nebude 

deprimovat ani vám nebude špatně, protože pak dosáhnete toho, že budete stát nad hmotou a nebudete pod 

nadvládou přírodních sil. 

60 Jste tak nedospělí, že se často místo obdivování znamení, která příroda dává, bojíte. 

61 Kdy budete jako knížata uprostřed tohoto stvoření, a ne jako otroci, jako jste nyní? 

62 Myslíš, že se Mi líbí, když vidím, jak se v hrůze modlíš a prosíš Boha, aby se nad tebou smiloval, 

když vidíš, jak se přírodní síly rozpoutávají? Chci vás vidět plné klidu, jak obdivujete díla svého Otce, 

aniž by vaše životy postupně chřadly. Chci od vás přijímat takové modlitby, které vycházejí ze srdce 

plného pokoje, poslušnosti a porozumění. 

63 Ó, kéž byste se od okamžiku, kdy se vám otevřou oči, abyste spatřili světlo tohoto života, snažili 

dosáhnout skutečného souladu s duchovnem a přírodou! Pochopil bys, jak krásná je existence, kterou ti dal 

Stvořitel a jejíž cesta vede k věčnému životu! Abych vám pomohl toho dosáhnout, přišel jsem v tomto 

třetím čase, abych vám zopakoval svá dřívější učení. 

Pamatujte, že jsem vám řekl: "Ještě jednou k vám přijdu." Můj příchod se však neuskutečnil v těle jako 

ve Druhé éře, ale přišel jsem v duchu, abych vám zjevil Svou Podstatu, Přítomnost a Moc. Mezi 

nevěřícími a hříšníky se nyní dávám poznat, abych jim znovu dal Své poučení, Své učení. Stejně jako ve 

druhé éře Mi někteří uvěřili a jiní Mou přítomnost popřeli. Ale z těch, kdo mě poznali, vzejdou moji noví 

učedníci, kteří o mně budou vydávat svědectví. 

64 Hle, lidstvo je opět zmatené. Ale neučím je smyslným úkonům uctívání, dávám jim pouze učení o 

lásce, aby pochopili, jaká je Otcova vůle. 

65 Duch svatý se dal poznat mezi muži, ženami i dětmi. Má milost se na ně vylila, aby byli svědky 

mé přítomnosti v tomto čase. 

66 Přišel jsem vám ukázat stejný zákon a připomenout vám stejné poučení, jaké jsem vám dal v 

minulých dobách. Neboť Otec se svou vznešenou moudrostí nepřišel, aby vás zmátl. Světlo Ducha 

Svatého vás osvítilo, aby vám vysvětlilo všechna má učení, abyste je vy, a pak celé lidstvo, uplatňovali s 

láskou, s dokonalostí ve svých činech a myšlenkách. 

67 Člověk žije na vrcholu své zkaženosti. Usiluje jen o hmotné věci, o zlato a moc na zemi, ale jeho 

duchovní duše touží po mém pokoji. 

I ty, Izraeli, jsi v průběhu času prošel kamenitými cestami a dosud jsi nebyl schopen dosáhnout 

zaslíbené země, protože jsi nevěděl, jak se milovat a sjednotit, a odmítal jsi jeden druhého. Ale v této třetí 

éře jsem vám přidělil nejlepší místo u svého stolu a pohladil jsem vás, abyste věděli, že jsem s vámi jako 

Otec, abyste všichni tvořili jednu rodinu. 

68 Lidé, pečujte o srdce blahoslavených dětí, aby se od útlého dětství milovaly a dokázaly rozpoznat 

cestu lásky a spravedlnosti. 

69 V této době vás mé Slovo znovu osvítí. Vylévám svou milost v hojnosti, abyste byli čistí a 

milostiví. Jestliže však znovu upadnete do hříchu, uvědomte si, lidé, že to nejsem Já, kdo vás odstraňuje z 

Mého lůna, ale že jste to vy, kdo se ode Mne odstraňuje, ačkoli to není Má vůle. Mé odpuštění a Má láska 

jsou však jako otevřené brány pro každého, kdo se ke Mně chce kajícně vrátit. 
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70 Izrael: Vy jste poslové této doby a já jsem si vás vyvolil, abyste byli mými věrnými služebníky. 

Vidím, že ačkoli ve svém srdci nosíš bolest, jsi oddaná a poslušná, a říkám ti: Já vás pozvednu, požehnané 

děti, nebojte se lidí ani přírodních sil, nebojte se cestovat do daleka, neboť jsem to Já, kdo vás vyvolil a 

oblékl do své milosti, abyste povstaly a v každé době volaly k probuzení duchovních, aby se odvrátili od 

zmatku a fanatismu světa. Ukažte jim mé pravé učení prostřednictvím svých duchovních skutků. 

71 "Slyš mě, milovaný Izraeli! Otevřete své duchovní oči a spatřete slávu svého Otce. Slyšte Můj hlas 

skrze své svědomí, naslouchejte svýma duchovníma ušima nebeským melodiím, aby se vaše srdce a duch 

radovali, abyste cítili pokoj, neboť Já jsem pokoj a zvu vás, abyste v něm žili. Zjevuji vám lásku, kterou 

jsem vždy cítil k lidstvu - důvod, proč Ježíš v 'Druhé éře' prolil svou nejdražší Krev, aby vás vykoupil z 

hříchu, naučil vás lásce a vtiskl vám do mysli a srdce pravé učení." 

72 Milovaní lidé: Když jsou na vaší cestě vaše trápení a bolesti velké, pozvedněte se v modlitbě k 

Otci tou pravou modlitbou, která vychází z vašeho srdce. Pak se budete cítit silní a budete oslavovat jméno 

svého Otce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 284 
1 Lidé, jezte chléb věčného života, který vám dává Otec. Použijte mé slovo, neboť jste na konci 

mého projevu v této podobě. Dovolte své duši, aby se plně probudila ke světlu, které Otec v současné době 

rozlévá v každé duši a v každé mysli. 

2 Jiskra světla z Mého ducha, odraz božského Slova, sestupuje na ducha nositele hlasu, jehož 

prostřednictvím vám dávám slyšet Své poselství. Který lidský nositel hlasu by mohl přijmout veškerou 

moc Slova? Žádné. A vpravdě vám říkám, že ještě nevíte, co je to Slovo. 

3 "Slovo" je život, je láska, je Slovo Boží, ale z toho všeho může nositel hlasu přijmout jen atom. 

Ale zde, v tomto paprsku světla, v této esenci, budete moci objevit Nekonečno, Absolutno, Věčnost. 

Abych o sobě mohl mluvit, mohu tak činit skrze velká díla i skrze malé a omezené projevy. Jsem ve všem, 

všechno o Mně vypovídá, velké i malé je stejně dokonalé. Člověk musí umět jen pozorovat, přemýšlet a 

studovat. 

4 Mluvím k vaší duši, která byla poslána na zem, aby přijala toto poselství a mohla později vydávat 

svědectví o mém učení svými skutky lásky a milosrdenství vůči lidstvu. Mluvím k vaší duchovní duši, 

která má nesmrtelnou podstatu a přirozenost. Mluvím k němu o životě, který ho čeká poté, co odevzdá 

zemi tělo, které mu na tomto světě sloužilo jako opora, aby, až přijde hodina jeho osvobození, mohl tento 

okamžik požehnat a upřít svůj zrak k nekonečnu, vznést se vzhůru a dosáhnout domova, který si získal 

svými zásluhami. 

5 Milujte to, co patří k tomuto světu, dokud na něm žijete, až do určitého bodu, abyste věděli, jak 

naplňovat jeho zákony; vždy však živte vysoký cíl přebývat ve vysokých duchovních světech života, aby 

vaše duše nebyla rušena, až odhodí svou tělesnou schránku, ani nebyla pokoušena tím, co milovala na této 

planetě, neboť pak by zůstala připoutána a spoutána ke světu, k němuž již nepatří a který již nemůže nijak 

užívat. 

6 Říkám vám: Kdyby povstal národ a učil celou cestu pravdy, lidstvo by za ním povstalo, protože 

cítí, že ztratilo stopu, že sešlo z cesty, trpí, klopýtá a zoufá si. 

7 Lidstvo očekává příchod bratra, přítele, rádce, který mu řekne, kam má směřovat své kroky, aby 

dosáhlo země spásy. 

8 Duchovní zmatek v lidech této doby je hluboký a těžký, protože opustili zjevení, která Otec učinil 

v každé době. Věnovali se materialistické vědě a zcela zapomněli na podstatu svého bytí a života. 

9 Do tohoto materialistického světa vás pošlu, abyste přinesli radostnou zvěst o Mém učení. Vpravdě 

vám říkám, že pokud je vaše svědectví pravdivé, lidé budou žasnout, až uvidí lid vedený neviditelným 

vůdcem a hlasem, který není z tohoto světa. 

Zpočátku je zvědavost přiměje sledovat vaše kroky a práci. Později je však víra přiměje vykřiknout: 

"Opravdu, to, co tito lidé hlásají, je pravda." 

10 Dokud nebudete připraveni vydat světu výzvu k probuzení, bude vás Můj plášť skrývat před zraky 

druhých, protože vaše nedokonalosti by vyvolávaly pochybnosti, posměch a pronásledování a vaše slabost 

by neodolala útokům vašich nepřátel. Připravte se však již nyní, protože přijde hodina boje a já sejmu svůj 

plášť, aby vás svět mohl spatřit. 

11 Každý "pracovník" bude mít na rtech jiskru Mého Slova a v rukou knihu Mé moudrosti, která mu 

bude připomínat Mé božské učení. Tuto knihu inspirovanou Mnou budou pečlivě utvářet Moji učedníci a 

lidé v ní budou mít oporu, protože její síla bude veliká. 

12 Kolik moudrosti z toho vyplyne! Kolik balzámu a útěchy vlije do srdcí! Bude to štěstí pro ty, kteří 

jednoho dne objevili mé slovo a pak už ho neslyšeli, a bude to radost pro ty, kteří ho nikdy neslyšeli. 

13 Jejím čtením "mrtví" vstanou z mrtvých a ztracení najdou cestu. Bděte nad pravdou Knihy, která 

vám byla svěřena, abyste vydali svědectví o Mém projevu v této době. 

14 Kdybych se vás v těchto chvílích zeptal, jaké plody přinesl váš strom, co byste mi ukázali? 

Kdybych se tě zeptal na učení, které jsi ode Mne obdržel, jakou odpověď bys Mi dal? 

15 Mlčíš a ve tvém srdci se Mi ukazuje strach, že tvé dílo budu soudit Já. Ale já se vás ptám: Proč se 

bojíte? Pokud jste splnili své poslání, nemusíte se ničeho bát, a pokud jste naopak udělali chyby, je lepší, 

když vás opravím já. 
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16 Mějte vůli být duchovními nejen podle jména, ale i podle skutků, protože svět je plný falešných 

následovníků a falešných učedníků. Pokud jste si vzali k srdci učení, jehož praporem je zduchovnění a 

jehož zbraněmi jsou světlo a láska, musíte tyto ctnosti světu prokázat. To je jediné semeno, které zaséváte, 

pokud opravdu chcete, aby váš Otec přijal vaši úrodu. 

17 Vezměte si za příklad ty, kteří Mě následovali ve druhé éře - nejen Mé apoštoly, ale také mnoho 

mužů a žen, kteří se obrátili k Mému Slovu a svědčili o Mé Pravdě svými skutky, a dokonce i svými 

životy. 

18 Největší čistota a nejvyšší pravdivost byla snahou těchto srdcí, a proto se snažili, aby v každém 

jejich díle zářilo světlo, kterým Mistr prozářil své učení. 

19 Stejně tak mají noví učedníci ctít jméno, z něhož přišlo božské poselství lásky, aby je vyburcovalo 

z letargie. 

20 Pokud se pokusíte pochopit duchovní smysl mého díla a přijmete ho s láskou pravého učedníka - 

vpravdě vám říkám, že dobré plody na sebe nenechají dlouho čekat a budou to plody obnovy, návratu k 

dobru ve světle svědomí, zdraví, smíření a míru. 

Kdybyste naopak usilovali o krásné zdání, abyste zakryli pravdu, a snažili se zakrýt své nedokonalosti 

a slabosti Mými skutky, vrátíte se do temnoty a špíny, z níž jsem vás již vysvobodil. 

21 Mé učení je ve své podstatě duchovní, je světlem a silou, která proudí dolů a proniká vaší duší, aby 

zvítězila v boji se zlem. Mé slovo není jen k uchlácholení uší, je to světlo duše. 

22 Chceš Mi naslouchat svou duší, aby byla živena a mohla používat smysl tohoto učení? Pak očistěte 

své srdce, pročistěte svou mysl a nechte se vést svým svědomím. Pak zažijete, jak se ve vaší bytosti začne 

projevovat proměna - nejen duchovní, ale i morální a fyzická. Pozvednutí, kterého duše postupně dosáhne 

díky poznání - čistota, které postupně dosáhne - se odrazí v pocitech srdce a ve zdraví těla. 

23 Vášně budou stále slabší a slabší, neřesti budou postupně mizet, fanatismus a nevědomost budou 

stále více ustupovat pravé víře a hlubokému poznání mého zákona. 

24 Chceš-li, aby tě slyšely zástupy a aby tvé slovo přesvědčilo a otřáslo, hledej způsob, jak by toto 

slovo mohlo proniknout do duše tvých posluchačů. Jak ale dosáhnout toho, aby pronikla do srdce vašich 

bližních a zapůsobila na jejich duši a probudila ji? Je to velmi jednoduché, tajemství spočívá v tom, že se 

vždy držíte pravdy a vydáváte svědectví svými skutky lásky. 

25 Můj Duch Otec se k vám přibližuje, aby vás učil a "uhlazoval", aby probudil vaše duchovní i 

tělesné smysly a vyzval vás k životu v obnově a naplňování zákona. 

26 Dal jsem vám všechno, abyste mohli povstat a vědět, že jste byli posláni na zem, abyste v tomto 

životě i v tom, který vás čeká, působili na svůj mír. 

27 Blahoslavený, kdo studuje mé učení a snaží se plnit mé zákony - kdo se nechává osvítit světlem 

mého Slova a zůstává v modlitbě a bdělý ve své poslušnosti. 

28 Dnes, kdy obýváte svět plný omylů a zmatků, jsem vás přiměl, abyste se od něj vzdálili a žili podle 

mých zákonů. Až budeš připravena, pošlu tě k lidstvu, abys ukázala Mé světlo všem těm, kteří rozdělili 

Mé učení na větve a špatně si vykládají Mé Slovo. 

Všechny rozdíly, které dnes vidíte, zmizí a srdce člověka se promění. Po sklizni, kterou člověk udělal 

ze své práce, jež mu zanechala jen špatnou chuť v ústech, zaseje mé semeno na očištěnou zem a bude se o 

něj starat. V této době začne oduševňování. 

29 Všechny zkoušky, s nimiž se ve svém životě jako "pracovníci" setkáte, vás posílí ve víře, abyste 

rozpoznali dary, které jsem vám udělil. Své poslání nesplníte, pokud se omezíte pouze na to, že budete 

naslouchat Mému Slovu a pak ho přinášet svým bližním. Budete muset mluvit a potvrzovat svá slova 

skutky. 

Mnozí z vás dosvědčí Mé učení tím, že ochotně obětují své životy, ale Já jsem od vás nepožadoval 

krvavé oběti. 

Brzy budete mezi lidmi jako ovce mezi hladovými vlky, ale nebudete spát. Lampa ti vždy bude svítit 

na cestu a i v těch nejtemnějších nocích bude svítit. 

30 Zjistil jsem, že člověk spí, pokud jde o duchovní poznání, a věnuje se vědám spojeným s hmotou, 

objevuje největší tajemství přírody, aniž by se zabýval svou duchovní duší. Jak velké úsilí bude muset 

vynaložit, aby pochopil mé učení! Mé Dílo bude na toto lidstvo dopadat jako proud křišťálově čisté vody, 

jeho touha po poznání bude uspokojena a každý, kdo se připraví, získá jeho výhody. 
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31 Vy, kteří mě posloucháte, bděte, aby se do mého učení nepřimísil žádný cizí vliv. Zachovejte jeho 

podstatu a pravdu a uvidíte, že toto lidstvo, které nedůvěřuje a pochybuje, přijme s vírou Mé učení, až 

pozná skutky Mých dobrých učedníků. 

Vy všichni, kdo toužíte po tom, aby na tento svět přišlo království míru a spravedlnosti, přitahujte tyto 

ctnosti svou modlitbou. Ten čas se blíží. Napravujte, vzdělávejte a osvěcujte své bližní nyní, než vstoupíte 

do doby, kdy nebudete mít jiného průvodce než Mé Božství. 

32 Mé vnuknutí se snáší na všechny duše a každý, kdo Mě chce vidět a následovat, ať vstane a přijde 

ke Mně. Váš duch vám řekne, jak žít každý den a jak řešit své problémy. Pokud se oduševníte, uvidíte v 

každé zkoušce, v každé bolesti krok k tomu, abyste se pozvedli a zdokonalili. 

33 Udělejte ze svého domova ráj, kde mě rodiče představují a kde láska a vzájemná úcta jsou vaším 

uctíváním. Ale ať se tato láska neomezuje jen na vaši rodinu, abyste milovali všechny své bližní stejně 

jako své rodiče nebo děti. 

34 Prostřednictvím svého vyvoleného lidu zavádím spravedlivé zákony založené na lásce a úctě. Bylo 

připraveno sto čtyřicet čtyři tisíc duší. Někteří jsou v duchovním, jiné, kteří jsou v těle, rozděluji po celém 

světě, aby, až přijde hodina, oplývali vnuknutím a Já mluvil skrze jejich ústa a Mé Slovo se rozmnožilo. 

35 Eliáš připravuje cestu pro všechny a jako v Druhém čase vám říkám: Jak blízko je vám Eliáš, a vy 

jste ho nepoznali! Kdykoli se mé Království přiblížilo k lidem, připravilo jim srdce. Stejně tomu bylo i u 

vás. 

36 Pracujte v tichosti, bez vychloubání. Netoužte se odlišovat od ostatních. Jděte nenápadně, ale ve 

svém srdci noste velkou lásku k lidem. Chraň je a pomáhej jim, postarej se, aby tvé srdce bylo jako archa, 

a dej v něm místo nemocným, hříšníkům - těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti. Ukažte všem 

oduševnění jako cíl jejich spásy, budou mě následovat. Pyšní však zůstanou ještě jednou pryč, aniž by Mě 

tentokrát vyslechli. Poté budou zkoušky, události vypovídat o všech Mých projevech. Někteří se pak 

obrátí, zatímco jiní budou mít srdce uzavřené před božským poselstvím. 

37 Žehnám všem, kdo mají úřady - vládcům, učitelům, soudcům; buďte osvícení a plňte své poslání. 

38 Přistupte blíž, abyste Mě slyšeli. Co je na tom, že slyšíte Mé Slovo prostřednictvím lidí, kteří jsou 

morálně i duchovně nedokonalí? Pokud si myslíte, že jsem si v této době vybral nejméně vhodné 

prostředky pro svůj projev, mýlíte se. Pokud si myslíš, že tento způsob, jak se dávám poznat člověku, není 

progresivní formou, soudíš lehkovážně. 

39 Cožpak ti skutečnost, že používám tvého ducha a tvou mysl, abych promlouval k lidstvu, nedává 

představu o vývoji, kterého dosáhla tvá duše? 

40 Nějakým způsobem musel začít čas duchovní komunikace, a to způsobem, který jste měli od roku 

1866 a který musí skončit v roce 1950, aby se uvolnil prostor pro dialog mezi duchy. 

41 Můj projev prostřednictvím nositelů hlasu bude podle Mé vůle pouze dočasný, bude to krátká fáze 

přípravy, která bude sloužit tomuto lidu jako norma, zákon a základ pro svědectví a šíření této pravdy a 

pro hlásání přítomnosti "Třetího času" světu. 

42 Stejně jako bylo lidskou myslí předurčeno, že mé zjevení bude prchavé jako blesk, bylo také 

předurčeno, že jen několik skupin lidí bude povoláno k tomu, aby byli přítomni tomuto zjevení a přijali 

toto poselství. 

43 Naproti tomu dialog ducha s duchem zasáhne celé lidstvo bez časového omezení, neboť tato forma 

hledání Mne, přijímání Mne, modlitby ke Mně, naslouchání Mně a cítění Mne je určena pro celou věčnost. 

44 Jak velká je odpovědnost tohoto lidu, který slyšel mé slovo a shromáždil mé učení! Říkám vám: 

Než svět učiní krok k oduševnění, bude muset prožít vše, co jsem vám zjevil v této přípravné fázi, kdy 

jsem k vám promlouval ústy Svých hlasatelů a přiměl vás, abyste si Mé Slovo zapsali a mohli je později 

studovat. 

45 Připravte se, milovaný lide, abyste se dostali do souladu se svým Pánem. Hle, plním svou úlohu: 

připravuji vše, celé lidstvo. I když o tom neví, právě se očišťuje. Duchovní svět, který tvoří největší a 

nejmocnější armádu, podporuje Má díla a řídí se Mými radami a Já chci, abyste vytvořili národ osvícených 

lidí, věrných svědků Mého Slova, rozsévačů duchovního světla, jejichž práce slouží k probuzení světa, k 

jeho dosvědčení a varování. 
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46 Šestá pečeť byla uvolněna a ukázala vám, průkopníkům spiritualizace na Zemi, část svého obsahu. 

Bude však nadále vylévat své světlo na všechny lidi, i když jednou toto slovo, které dnes slyšíte, přestane 

platit. 

47 Co šestá pečeť odhalí lidstvu budoucnosti? Velká zjevení, když uvážíte, že jsem vás učinil dědici 

pokladu moudrosti. 

48 Šestá pečeť je otevřená a nikdo ji nebude moci zavřít ani zabránit tomu, aby její světlo dosáhlo 

duší, stejně jako nikdo nemůže zastavit běh času nebo zabránit tomu, aby světlo Královské hvězdy dosáhlo 

vašeho světa. 

49 Kniha poznání, dlouho zapečetěná, zatímco vaše duše byly připravovány, aby do ní vstoupily - Já 

jsem ji otevřel, láska vašeho Mistra, Beránka, ji otevřela, její světlo intenzivně září, aniž by si toho mnozí 

na zemi všimli. 

50 Brzy povstanou intuitivní, inspirovaní a citliví lidé a budou v národech svědčit o tom, co vidí 

duchem, co cítí, co slyší a přijímají. Znovu vám říkám, že Můj lid se neomezuje jen na ty, kteří Mě slyšeli 

prostřednictvím těchto hlasatelů, ale že jsem poslal Své služebníky na různá místa země, aby připravili 

cesty a vyčistili pole, na která později přijdou rozsévači. 

51 Posiluji je a žehnám jim, neboť jejich denní práce je strastiplná a jejich cesta je plná trní. Všude je 

provází posměch, pohrdání, pomluvy a proradnost. Oni však - předvídaví a inspirovaní - vědí, že jsem je 

poslal, a jsou ochotni dojít až na konec cesty, aby splnili své poslání. 

52 Modlete se za tyto své bratry, které neznáte, ale kteří se snaží naplnit své poslání a připravit vám 

cestu. Neměli ve světě božské podněty tohoto Slova, které jste tak dlouho slyšeli, a museli obětovat 

mnoho světských vymožeností, aby duchovně přijali inspiraci, která je orientuje. 

53 Každou lekci jsi slyšel tisíckrát - jaké ospravedlnění bys mohl najít, kdybys mé učení 

nenásledoval? Žádné. Jaký vzdor nebo vzpouru byste mohli projevit v bolesti, kdyby přišel potrestat vaše 

prohřešky? Nezapomínejte však, že jsem vás učil, abyste se očišťovali láskou, abyste se obnovovali 

službou jeden druhému, abyste se vyhnuli očišťování bolestí. 

54 Někteří považují mé slovo za tvrdé a drsné, protože je prostoupeno milující spravedlností. 

Důvodem je to, že se neuměli postavit čelem ke svému svědomí a nechtěli se soudit z arogance. 

55 Když vidíte výsledek své neposlušnosti, své profanace, své marnivosti a nedostatku lásky a 

vyprázdníte pohár utrpení - zcela v rozporu s tím, co jsem vám nabídl -, zvoláte s přesvědčením: "V 

Mistrově výtce byla pravda a spravedlnost!" 

56 Pověřil jsem tě sjednocením všech zástupů, které tvoří tvé společenství, ale ty jsi to neudělal a 

nedůvěřoval jsi mé spravedlnosti. Byl jsem trpělivý a dal jsem vám čas na splnění tohoto úkolu, ale zatím 

jste se k němu nepostavili čelem. Chcete, aby to byla moje spravedlnost, která vás probudí, očistí a 

sjednotí? Pokud ano, milovaní lidé, neznáte den ani hodinu, ale přijde to. Nenechám vás přece svědčit o 

Mé pravdě se srdcem plným nečistoty. 

57 Ani špatné spisy nebudou zachovány jako svědectví. Neboť svědectví, které by bylo smíšeno s tím, 

co je falešné a nedokonalé, bude spáleno. To, co je poskvrněné nebo nečisté, se ke Mně nedostane, stejně 

jako to nenabízím svým dětem. Nejprve musíte semeno pečlivě očistit a teprve potom zasít. 

58 Mé dnešní slovo není kalich hořkosti, je to pramen křišťálově čisté vody, v němž můžeš vykoupat 

své srdce a dát mu větší čistotu a svému duchu světlo. 

59 Přijměte tato slova s láskou, přemýšlejte o nich. Poté se budete cítit silnější, abyste mohli 

pokračovat v dnešní práci. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 285 
1 Můj pokoj ať je v lidech dobré vůle. Vpravdě vám říkám, že ten, kdo nosí tento pokoj ve své duši, 

pocítí Mou přítomnost. 

2 Během této doby učení jste pocítili Můj pokoj ve svých zkouškách, měli jste útěchu ve svém 

utrpení. Tímto způsobem jsem vám dokázal, že ten, kdo přijme svůj osud s dobrou vůlí, dosáhne pokroku 

ve všech svých podnicích. Může klopýtnout, ale nepadne. 

3 Někdy mi říkáte: "Pane, proč nás nenavštěvuješ jako jiné národy, ačkoli jsme stejně nevděční a 

neposlušní jako naši lidští bratři a sestry?" "Ne," odpověděl jsem. Na to vám říkám: Protože vám dávám 

čas na přípravu. 

Myslíš si, že kdyby ti hrozila válka, že bys Mi naslouchal a přemýšlel o Mém Slově? Pochopte, jak 

vzácný je čas, který jsem vám svěřil, a jakou zodpovědnost máte za to, abyste ho využili k duchovní 

přípravě. 

4 Abyste tento čas strávili pro své duchovní dobro a dobro svých bližních, musíte často zkoumat 

sami sebe nasloucháním hlasu svého svědomí, díky němuž můžete objevit vše, co potřebujete zkoumat, a 

zároveň můžete pochopit, jakým způsobem aplikovat mé učení na různé činnosti ve svém životě. 

5 Opravdu vás situace, v níž se lidstvo nachází, bolí? Cítí vaše srdce bolest národů, které se ničí 

válkou? Pak si za ně zasloužte zásluhy, modlete se a myšlenkami jim posílejte pokoj. 

6 Nyní se vám zdá, že svět ohrožuje neštěstí. Na to vám říkám, že to, co často považujete za neštěstí, 

je něco dobrého. 

7 Bolest, utrpení, dokonce i smrt přijdou jako požehnání ke dveřím mnoha lidí, kteří žili rozmařile a 

bezmezně hřešili. 

8 Ach, kdybys jen pochopil, že bolest, která zasáhne tělesnou schránku, je balzámem a úlevou pro 

duši ducha! Dokud mělo tělo zdraví a pohodu, duše byla často přitahována ke zkáze nebo se cítila 

uvězněná v životě plném rozkoší a nespoutaných vášní, ale bez světla pro duši. Dokud nepřišla bolest jako 

mocnější síla než lidské vášně, aby zastavila člověka v jeho slepé cestě a přiměla duši osvobodit se, 

požehnat bolesti a uvědomit si, že není moudřejší spravedlnosti než Boží. 

9 Někteří k tomuto pochopení brzy dospějí, a tak se vyhnou mnohým utrpením, jiní jsou tvrdohlaví a 

pomalí v pochopení, nakonec se rouhají a proklínají, a tak zvětšují svůj kalich utrpení. 

10 Modlete se za všechny, lidé, nevyhýbejte se své odpovědnosti s odůvodněním, že se proto 

nemodlíte za trpící národy, protože se v této bolesti očišťují. Tato bolest je sice očišťuje, ale pochopte, že 

vaše modlitby a myšlenky jim pomáhají přijmout kalich utrpení s láskou, aby pochopili smysl, který bolest 

obsahuje, a aby v jejich duších propuklo odhodlání k nápravě a inspirace, která je pohne k bratrství. 

11 Budete-li se modlit správně, způsobím, že vaše duše budou osvobozeny a přijdu k nim jako 

holubice míru, posel zdraví a světla. 

12 Vaše srdce nebude moci být na tato vítězství hrdé, protože nebude vědět nic o skutcích, které 

konáte duchovně. 

13 Já sám znám tyto skutky, které budou jeden po druhém zapsány v knize tvých zásluh - v knize, 

která se postupně vrývá do tvého ducha. 

14 Jste na pokraji velkých událostí. Nebude dne, kdy by lidstvem neotřásla nějaká událost, zkouška 

nebo znamení. Bude to neustálý hlas Mé spravedlnosti, který bude volat lidi, aby obrátili své myšlenky ke 

Mně. A všichni ti, v nichž se v těchto dnech zkoušky probudí intuice, kteří se zamyslí a dojdou k závěru, 

že tyto zkoušky přičítají Boží spravedlnosti, budou naplněni Mým světlem, aby neupadli zpět do duchovní 

letargie, v níž žili. 

15 Má spravedlnost přišla, lidstvo, pokoří lidskou aroganci, aby si uvědomilo, jak je malé ve své 

špatnosti a materialismu. 

16 Ano, lidé, svrhnu člověka v jeho falešné velikosti, protože chci, aby spatřil Mé světlo a povstal, 

aby se stal velkým v pravdě. Chci, abyste byli plní světla, štědrosti, dobroty, síly a moudrosti. 

17 Můj hlas bude opět slyšet, tak jak to ohlašovali proroci v prvních dobách a jak jsem to zjevil svým 

učedníkům. 

18 Nyní nastal čas, pro který jsem slíbil Svůj návrat v duchu - čas, kdy pocítíte Mou přítomnost v 

sobě i mimo sebe a kdy se naučíte spojit se se Mnou z ducha do ducha. 
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19 V současné době tvořím lid, v němž, ačkoli se zdá, že je chudý, nejsou žádní vyvrhelové, ubožáci 

ani duchovně slabí. Každému zjevuji jeho dary, aby se mohl vydat na cestu, spokojený s tím, že je mým 

učedníkem a že je užitečný svému bližnímu. 

20 Můj nový lid bude proroky, rádci, učiteli, lékaři duše. 

21 Mé Slovo se k těmto srdcím dostává jako závan vzduchu, který rozdmýchává plamen jejich víry. 

Vždycky je totiž chci vidět hořet jako lampy. 

22 Mé Slovo ve Druhé éře i Mé skutky otevřely lidem cestu do nebe a v této době jsem vám přinesl 

nové lekce. Neslyšeli jste hlas duchovního světa? Cožpak jste nepocítili blízkost světa, který jste 

považovali za tak vzdálený a nejistý? 

23 Uvědomte si, s jakým světlem a láskou se vám vaši duchovní bratři a sestry dávají poznat. 

24 Nevíte, odkud přesně přicházejí tito duchové světla, tito strážní andělé a strážci míru. Vy však 

máte jistotu, že pocházejí z vyšších světů. 

25 Tak je to, lidstvo, přicházejí z vyšších domovů a světů, než je ten váš, aby vám pomohli povznést 

se k dokonalosti. Stejně tak pomáhají těm, kteří obývají jiné pozemské světy a kteří rovněž potřebují vyšší 

poznání. 

26 Pokud by si někdo myslel něco špatného o mém učení, které k vám v těchto lekcích promlouvá, 

říkám mu popravdě, že neví, co říká, ani nezná Božského Mistra. Cožpak neznáte duchovní blízkost 

bytostí a světů? Neuhodli jste Boží plán vytvořit ze všech jednu rodinu? 

27 Dávám vám tato zjevení, abyste se mohli začít zabývat svou budoucností, stejně jako jste se na 

Zemi tak dlouho zabývali svým materiálním zlepšením. 

28 Slyšte hlas duchovního světa, neboť je svědectvím o neustálé činnosti duše, která se namáhá, 

očišťuje, napravuje své prohřešky, přijímá poslání - jedním slovem, přibližuje se svému Otci. 

29 Pochopte, že v této třetí éře, v epoše zjevení Ducha Svatého, bylo zcela přirozené, že k vám 

promluvil o duchovním životě. 

30 Jedině toto učení totiž dokáže zachránit lidstvo z rozbouřeného moře vášní, chamtivosti, 

nepřátelství, arogance a nečestných lidských machinací. Mé Slovo přišlo jako záchranný člun, aby 

zachránilo trosečníky, kteří se převrhli v moři vášní. 

31 Učedníci, vám svěřuji své slovo, vnímejte mě v jeho smyslu. Zítra tito nositelé hlasu zmizí, jejich 

řády se promění a zůstane jen Mé Slovo zapsané v těch písmech, které zlatá pera vytvořila podle Mé Vůle. 

32 Učedník: Ten, kdo na základě tohoto projevu pozná mé Slovo, musí také poznat, že nyní nastal 

čas, aby se začalo s obnovou všeho, co lidská zloba zničila. 

33 Kdyby všichni pozvaní spěchali ke stolu Páně, kde se podává pokrm, který sytí duši, byl by plný; 

ale ne všichni pozvaní přišli. 

34 Člověk má tu vlastnost, že si neváží Božích dobrodiní, a proto jsi viděl, jak tě mnozí z tvých 

bližních odmítli, když jsi je k tomu vyzval. 

35 Říkám vám však, že těchto několik málo lidí, kteří usednou k Mému stolu a vytrvale naslouchají, 

aby se ode Mne učili, bude těmi, kteří zástupům lidí zprostředkují velikost Mého Slova, smysl tohoto 

Učení, které vyzývá lidi, aby obnovili svět, který dosáhl svého konce, a uvolnili místo pro svět zářivější a 

vyšší. 

36 Abyste prostřednictvím nositelů hlasu obdrželi čistší slovo a čistší projev, doporučil jsem vám 

oduševnění a jednoduchost. Tehdy totiž z jejich rtů jako zralé ovoce zazní láskyplné a podstatné slovo. 

37 Těm, kteří si neuvědomili, že pravda a světlo Mého Slova září nejsilněji právě v prostotě formy, a 

kteří usilují o vnější působivé projevy, jimiž by mohli zapůsobit na smysly mnoha lidí, těm říkám, že v 

činech a jednání, které konáte v rámci Mého učení, zvítězí pouze pravdivost. 

38 Není již vhodné, abyste svou duši živili tajemstvími, i když tato tajemství pro vás mají přitažlivost 

neznáma. 

39 Proč chcete zapůsobit vnějšími projevy, kterým vaši bližní nerozumějí? Proč navenek ukazujete 

nadpřirozené činy, které jsou ve skutečnosti bez světla a pravdy? Je podstata, kterou Mé Slovo vyzařuje, 

nedostatečná, nebo není obdivuhodné, že mluvím tvými ústy? 

40 Jak jsou mnozí z vás nesmyslní! Musíte však dospět k přesvědčení, že vše, co přidáte k mému 

projevu, který je tak prostý a jednoduchý, protože je můj, bude jako hrubý a hrubý závoj, který bude vašim 

bližním bránit v rozpoznání pravdy. 
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41 Než začnete plnit některý z příkazů, které vám toto Dílo nabízí, důkladně se zamyslete nad tím, co 

jsem vás učil a co budete dělat, abyste neudělali nic, co by bylo v rozporu s Mým Zákonem. 

42 Kolik z těch, kteří se považují za poslušné učedníky, se - aniž by si toho byli vědomi - vzpírají Mé 

Vůli; a kolik z těch, kteří se považují za apoštoly spiritualismu, ji kvůli svým skutkům jako první odmítají, 

a proto jsou nepřáteli učení, které hlásají. 

43 Co se očekává od člověka s rozvinutou duší? Člověk očekává vládu nad sebou samým, projevení 

svých schopností a duchovních darů. Pochopte, že lidská inteligence bude stále větší a větší a že stále více 

lidí bude schopno porozumět Božímu dílu. 

Pokud jde o duši, ta nemůže zůstat nečinná, její touha po rozvoji je jako instinkt, který ji podněcuje k 

tomu, aby usilovala o vzestup, aby se neustále zdokonalovala na cestách vytyčených božskými zákony. 

44 Učedníci, znovu vám říkám, abyste hledali oduševnění na cestách prostoty a čistoty, abyste se 

vzdali svých očekávání, svých pocitů toho, co nazýváte nadpřirozeným. Jste-li totiž přesvědčeni, že jdete 

po cestě pravdy, věřte tomu, co ode Mne slyšíte, a pochopte, že vás právě učím citlivě cítit a odmítat 

zbytečné komplikace. 

45 Ti, kdo se neumějí spokojit s tím, co mé Slovo oznamuje a vyjadřuje, tak činí proto, že jejich 

zhmotnění očekává mimořádné události, aby mohli uvěřit v můj projev. Očekávají, že z nebe spadne oheň 

nebo že se moře otevřou, aby bylo vidět jejich propasti, a pak řeknou: "Boží soud přišel na zem." Ale já se 

vás ptám: Proč vás takové události děsí? Chcete, aby byly jediné, které mohou zjevovat Boží spravedlnost 

a moc, když byste měli cítit a rozpoznat Jeho přítomnost v tom, co zjevuje pokoj a lásku? 

46 Je tedy pravda, že můj odchod v této době děsí lidstvo, aby dosvědčil, že jde o božskou událost? 

47 Spíše si přeji, aby důkaz, že jsem byl s vámi, byl světlem naděje v lepší budoucnost, aby byl 

záchvěvem lidskosti, jiskrou víry, která jim umožní spatřit světlo nového úsvitu uprostřed jejich soužení. 

48 Chci, abyste ve všem hledali projevy božské dobroty, protože ji ve všem najdete. Protože jste však 

ještě příliš nezralí na to, abyste tuto božskou lásku, která je duchovní, objevili, podívejte se na přírodu, 

která vás obklopuje a která k vám na každém kroku promlouvá o lásce Stvořitele k jeho dětem. 

Pokud se vám někdy zdá, že s vámi tato příroda jedná tvrdě, vězte, že i ona je stvořením, které stejně 

jako vy podléhá vývoji a zdokonalování, a že v míře, v jaké stoupá po žebříku dokonalosti, který existuje 

na cestě všech stvoření, bude schopna být útočištěm pro stále inteligentnější a duševně rozvinutější bytosti. 

49 Dbejte na to, aby se Mé slovo zachovalo v písemné podobě, aby člověk zítřka poznal, co jsem vám 

nyní řekl, jako proroctví. 

50 Lidé, chcete-li se posunout vpřed, překonejte setrvačnost, která je ve vás. Chcete-li být skvělí, 

aplikujte mé zásady na svou práci. Chcete-li poznat sami sebe, studujte se skrze mé Slovo. 

51 Pochopte, jak moc potřebujete mé slovo, které vám nabízí lásku, moudrost, radu a pomoc. Ale 

zároveň se cítíte zodpovědní za to, co vám dávám, protože nejste jediní potřební na světě. Je mnoho těch, 

kteří po těchto naukách hladoví a žízní, a vy se musíte připravit na to, abyste k nim šli s poselstvím mé 

lásky. 

52 Vyprázdněte svůj pohár utrpení trpělivostí. Vpravdě vám říkám, že v jeho hořkosti najdete světlo 

pro svou duši. Bolest ti umožní slyšet hlas svědomí, i když ti musím říci, že břemeno, které sis přinesla, 

bolest, kterou jsi vytrpěla, a slzy, které jsi prolila, nejsou právě cestou života vyznačenou Mým znamením 

a Mým zákonem. Cesta utrpení, kterou procházíte, je cestou odčinění a očištění, kterou musí vaše duše 

projít, aby dosáhla cesty pravého života, kde člověk pouze miluje, slouží a pracuje pro dobro. 

53 Vezměte si to na vědomí, abyste věděli, že chcete-li Mi skutečně sloužit, musíte nejprve projít 

očistou, dokud z toho, co jste udělali špatně, nezbude nic. Váš příklad poslouží k tomu, aby se budoucí 

generace setkávaly s vyčištěnou cestou a neztrácely se v podrostu nebo se nezranily o balvany na cestě. 

54 Vám, spiritualistům, svěřuji úkol zbořit bariéru, kterou lidstvo vystavělo mezi Bohem a sebou 

samým - bariéru falešné víry, pouze zdánlivé víry ve věčné, materializace a zbytečných úkonů uctívání. 

55 Vám, lidé, dávám za úkol srazit z piedestalu zlaté tele, které lidé stále uctívají, i když se považují 

za vzdálené modlářství a pohanství. 

56 Říkám vám však, že ve svém boji nesmíte používat sílu, násilí ani urážlivá slova. Vašimi zbraněmi 

musí být slovo světla, které zjevuje pravdu, skutky lásky, které trpícího obklopují útěchou, síla, která 

vychází z vašich modliteb a myšlenek. 
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57 Až odstraníte překážky, které člověka odvádějí od duchovní cesty, uvidíte počátek velkých změn v 

lidském životě. Tyto změny se odehrají v duchovní oblasti, v morálce, v oblasti vědy, v institucích, ve 

vašich formách vlády. 

58 Nikdo nebude moci odstranit stopy tohoto lidu ve Třetí éře, protože v jejich skutcích bude síla mé 

pravdy. 

59 Uvědomujete si, k čemu vás bolest očišťuje? Tvá cesta je vyznačena, tvé poslání jsem určil Já. 

60 Vytrhl jsem z tvého srdce "smrt", kterou v sobě nosíš, a naplnil jsem tě životem. 

61 Ta smrt v tobě byla proto, že víra a naděje z tvé duše odešly, protože ti chybělo světlo poznání. 

Postavil jsem před vás strom života, jehož ovoce plné obsahu, nebeské chuti a sladkosti se v hojnosti snáší 

na zástupy posluchačů, aby odstranilo jejich duchovní nouzi. 

62 V současné době buduji ve vašem srdci chrám, kde bude jasně vnímána má přítomnost, kde bude 

jasně slyšet můj hlas a odkud bude vyzařovat světlo a mír pro celé lidstvo. 

63 V Prvním čase jsem vás inspiroval základy této velké svatyně duše. V době, kdy jsem byl mezi 

lidmi jako Mistr, jsem vás učil, jak stavět vysoké hradby, a nyní vám zjevuji způsob, jakým musíte 

dokončit toto dílo, které bude po dokončení hodno přítomnosti vašeho Otce. 

64 Můžeš Mi říci, co je podstatou každé z těchto tří lekcí, kterými jsem tě inspiroval k budování 

chrámu Ducha Svatého? Ano, lidé, buďte požehnaní, protože všichni vnitřně odpovídáte na Mou otázku a 

blížíte se pravdě: Základy svatyně byly ty, které učil Zákon první éry. 

Vysoké zdi byly láskou a milosrdenstvím, které Mesiáš přinášel lidem ve svém učení. Kopule, sloupy a 

oltář, kterými muselo být toto dílo vybaveno, jsou moudrostí, oduševněním a povznesením, které vám můj 

Duch vnukl v tomto čase ve svém poselství světla. 

65 Tento chrám, který jsem postavil ve třech věcích, je ten, o kterém jsem mluvil před nevěřícími, 

když jsem jim řekl - ukazujíc na jeruzalémský chrám - "Zbořte tento chrám a ve třech dnech ho znovu 

postavím." 

66 Můj chrám bude brzy dokončen, zatímco z jeruzalémského nezůstanou ani jeho základy, stejně 

jako z každého chrámu, který není postaven na základech mého zákona lásky a oduševnění, nezůstane ani 

kámen na kameni. 

67 Pohleďte, jak velká je nádhera této éry, pohleďte na světlo nové doby, v níž se naplňují všechna 

proroctví, která jsem dal a která jsem dal skrze své proroky. 

68 Kolik cest jsi urazil při hledání pravdy, abys ke Mně dorazil! Ani vědy, ani filozofie neodpověděly 

na tvé volání a ty jsi po svém hledání dospěl k závěru, že tato pravda je zakořeněna ve Mně a vyzařuje ze 

Mne do všech bytostí. 

69 Osvítil jsem člověka, aby žil svůj pravý život a poznal požehnaný osud, který jsem mu určil. Je 

jediným stvořením stvořeným "k mému obrazu a podobě", a proto je mi nejbližší. Má totiž dech Mého 

ducha, a proto je schopen konat skutky podobné Mým. 

70 Máš vůli a svobodu vůle, takže se chováš rozumně, posloucháš hlas svědomí, který je Můj, a skrze 

něj poznáváš, co je dovoleno, co smíš používat, a odmítáš to, co je nevhodné, co ti nepatří. Viděl jsem 

však, že od prvních dnů svého života na zemi tíhnete k materialismu a začínáte popírat své duchovní 

poslání, které je hlavním důvodem vaší existence. 

71 Od nejstarších dob jsem vám zanechal svá přikázání, která vedou k pokoji a duchovní blaženosti, a 

později jsem vám v Ježíši zjevil svou lásku. 

72 Nemluvil jsem k vám jako přísný soudce, ale jako Otec, ale vy jste nepochopili tu nekonečnou 

lásku, která všechno chápe a odpouští, tu lásku, která je trpělivá a velkodušná, která chce jen dobro a vlévá 

ho do všech svých stvoření. 

Chcete-li se právem nazývat Mými dětmi, milujte, neboť jste byli utvořeni touto Božskou Láskou, 

která vše stvořila, aby vám to nabídla. Pak pochopíš svůj osud milovat, chránit a žehnat jako tvůj Otec a po 

splnění svého poslání se vrátíš ke Mně, abys se Mnou tvořil jednoho ducha. 

73 Od nejstarších dob jsem vás učil, abyste Mě duchovně milovali, a řekl jsem vám, že Mě na tomto 

světě nemůže představovat nic jiného než ctnostný člověk. Neučil jsem vás žádnému významnému obřadu 

ani kultu a pouze jsem vám řekl: Chcete-li mít společenství se svým Otcem, pozvedněte svou duši, usilujte 

o výšiny. Odtud k vám přijdou všechny dary a výhody, o které žádáte. 
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74 Tehdy jsem vám řekl, že se nemáte bát smrti, protože neexistuje. V mém stvoření vše žije, roste a 

zdokonaluje se. Fyzická smrt je pouze koncem období, které duše prožívá, aby se vrátila do svého 

původního stavu a pokračovala ve svém vývoji. Věřte, věřte a budete žít věčně. Dnes se musíte více než 

kdy jindy vyzbrojit vírou, protože prožíváte období zkoušek a těžkostí. Síly přírody, které musí člověka 

očistit, jsou uvolněny a nedají pokoj, dokud ho nepřivedou zpět k rozumu, dobru a spravedlnosti. 

75 Zbavte se pýchy a nechte rozkvést pokoru a prostotu, abyste mohli přijmout všechny zkoušky, 

které musí přijít. Pochopte, že je nutné, abyste prošli tímto tyglíkem, abyste mohli znovu získat svou 

čistotu. Dnes, když se vám dostane dalšího poučení a poznáte, že už nejste v duchovním dětství ani v 

mládí, ale dosáhli jste dospělosti, budete schopni porozumět mým slovům z jiných dob i těm, která vám 

dávám dnes. 

76 Nechtějte znát Mé nejniternější rady, protože tam nemůžete proniknout. Jen vězte, že jsem zcela 

všudypřítomný a všemohoucí, že můj Duch naplňuje vesmír a zároveň přebývá v každé duši, že všechny 

miluji a dávám jim to, co je pro jejich život nezbytné, aby vám toto světlo dalo naději a důvěru v 

budoucnost. 

77 Vím, čím vším trpíte a v co doufáte, a cítím vaši bolest. Říkám vám jen, abyste využili sílu, kterou 

jsem vám dal, a pak budou vaše zkoušky požehnané. 

78 Vy, kteří jste byli vybráni, abyste přijali toto poselství, musíte bdít a připravit se. Po roce 1950 

totiž budete muset svým bližním oznámit, že jsem se k vám vrátil. Až však uvidíte rozpoutaný chaos a 

všude uslyšíte nářek, vzpomeňte si, že stejně jako se orá pole, musí se i lidské srdce připravit na přijetí 

semene. 

79 V tuto chvíli jsem vám jako výsadu poskytl přítomnost duchovních bytostí s velkou úrovní a 

zkušeností. Nejen můj paprsek, který je spojen s lidskou bytostí, ale také můj paprsek. 

Duch, ale také Duchovní svět vám přišli na pomoc a splnili tak velmi vysoké poslání. 

Jak mnoho vykonala láska a milosrdenství těchto pro mnohé neznámých bytostí svou přítomností na 

této zemi a jak přiblížily tento svět tomu, v němž přebývají, aby s vámi uzavřely smlouvu a pozvedly vás 

na cestu ctnosti! 

80 Vy, kteří jste byli povoláni, abyste se stali nástroji jejich projevu - sloužte jim s láskou a připravte 

se, neboť jste nádoby, které přijímají Slovo, jež jejich duchové vylévají. Jen tak se budete moci chlubit 

tím, že vlastníte pravdu, kterou jsem lidstvu přinesl já a duchovní svět. 

81 Pravdu, kterou tolik hledáš, ti dávám poznat v tomto prostém a jednoduchém slově. Nabízím vám 

tuto pravdu, která není ničím jiným než láskou, v hojnosti, abyste ji mohli navždy vlastnit a sdílet ji se 

svými bližními. Vnímejte ji, noste ji dobře ve své duši, neboť je to božská esence, kterou se budete živit 

navěky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 286 
1 Mé Božské Světlo září všude; kdekoli Mě hledáte, najdete Mou Přítomnost. 

2 Já jsem Otec, který pracuje na tom, aby mezi všemi Jeho dětmi - jak těmi, které obývají zemi, tak 

těmi, které žijí na jiných světech - zavládla harmonie. 

3 Duchovní harmonie mezi všemi bytostmi jim odhalí velké poznání, přinese jim dialog ducha s 

duchem, který zkrátí vzdálenosti, přiblíží nepřítomné a odstraní fronty a hranice. 

4 Chci, abyste dosáhli míru, což je největší odměna, o kterou můžete na zemi usilovat. 

5 Učedníci, neodchylujte se od nastoupené cesty a nijak neměňte Mé učení, protože pak nebudete 

schopni dosáhnout duchovní harmonie ani objevit vše, co mám připraveno pro vaše povznesení. 

6 Učiňte se hodnými zjevení z mé tajné pokladnice tím, že získáte zásluhy skrze skutky lásky, 

milosrdenství a ušlechtilosti. 

7 Duch povede mysl a mysl, vedená pouze srdcem toužícím po lidské velikosti, nebude vládnout 

vašemu životu. Pamatujte, že pokud se necháte řídit tím, co vám mozek přikazuje, přetěžujete ho a 

nedosáhnete dál, než mu jeho malé síly dovolí. Říkám vám: Chcete-li vědět, proč jste pocítili inspiraci ke 

konání dobra a proč vaše srdce plane láskou, nechte své srdce a svou mysl vést Duchem. Pak budete 

žasnout nad mocí svého Otce. 

8 Kdyby mě lidé místo s takovou ctižádostí a malou úctou žádali s láskou a pokorou - s jakou 

prostotou a lehkostí by se jim dostalo Otcovy odpovědi, když jim zjevuje poznání, o které ho žádají. 

9 Když se Mě ptáte nebo se Mě ptáte, nenamáhejte se, abyste Mi jasně vyložili svůj problém, ani se 

nesnažte hledat v mysli nejlepší fráze. Mně stačí, když se tvůj duch v této chvíli odpoutá od světa a tvé 

srdce a mysl budou čisté, aby mohly přijmout Mou inspiraci. K čemu je ti, že Mi říkáš krásná slova, když 

v sobě necítíš Mou přítomnost? 

10 Já vím všechno a nemusíte mi nic vysvětlovat, abych vám rozuměl. 

11 Ptáš se Mě, co je modlitba, a Já ti odpovídám: Dovolit svému duchu, aby se svobodně povznesl k 

Otci; odevzdat se tomuto činu s naprostou důvěrou a vírou; přijmout v srdci a mysli dojmy, které obdržel 

skrze Ducha; potvrdit Otcovu vůli s opravdovou pokorou. Kdo se takto modlí, má mou přítomnost v 

každém okamžiku svého života a nikdy se necítí v nouzi. 

12 Mnohokrát jsem se v průběhu času obrátil na lidi, ale nyní je čas, aby Mě lidé hledali a přiblížili se 

ke Mně. Mohou to udělat, protože jejich duchovní vývoj jim umožnil dosáhnout skutečného rozhovoru s 

Otcem. 

13 Tento "třetí čas" je časem vzkříšení. Duše se podobaly mrtvým a těla jejich pohřebním jeskyním. 

Ale přišel k nim Mistr, jehož slovo života jim řeklo: "Vyjděte ven a povstaňte ke světlu, ke svobodě!". 

Kdo z nich otevře oči pravdě a pak dokáže pozvednout svůj život, své skutky a své city v lásce k bližním, 

nebude už považovat tento svět za místo vyhnanství nebo za údolí slz a pokání, protože bude stále více 

pociťovat radost z pravého pokoje, který dává klid mysli. Tento stav povznesení v tomto životě bude 

odrazem dokonalého míru a světla, kterému se duše bude těšit v lepších světech, kde ji Já Sám přijmu, 

abych jí poskytl domov hodný jejích zásluh. 

14 V tento milostivý den si připomeňte den, kdy se Eliáš prostřednictvím Roque Rojase zjevil, 

připomněl vám, že návrat božského Mistra je blízko, a vyzval vás k modlitbě a obnově. 

15 Mojžíš přivedl svůj lid na úpatí hory Sinaj, kde se modlili, postili a očišťovali, aby mohli očekávat 

přítomnost Jehovy, svého Pána. 

16 Mojžíš byl iniciátorem spiritualizace, předchůdcem Jehovy, zákonodárce. Ten den, kdy sestoupil z 

hory s deskami Zákona, si izraelský lid připomínal, stejně jako si vy nyní připomínáte den, kdy vám bylo 

prostřednictvím Roque Rojase zjeveno, že Mojžíšův testament, Ježíšův odkaz a Eliášovo poselství budou 

tvořit jednu knihu: Knihu pravdy a života. 

17 Stejně jako Mojžíš připravoval srdce svého lidu na přijetí Jehovy a Eliáš vás dnes probouzel, 

abyste slyšeli hlas Božího Ducha, tak to byl i Eliáš - převtělený do Jana, zvaného Křtitel -, kdo nabádal 

masy k pokání a modlitbě a oznamoval jim, že se nebeské království blíží k lidem. 

Vždyť v učení, které jsem vám přinesl, a v mém poučení byla přítomnost Otce a světlo nebes. 

18 Kristus je zjevením dokonalého, v Něm můžete spatřit věčný zákon, můžete najít nekonečnou 

lásku a obdivovat absolutní moudrost. 
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19 Ježíš svým životem osvětlil Zákon, který Izrael přijal od Mojžíše, a oznámil vám, že později přijde 

Utěšitel, aby objasnil a vysvětlil vše, co Kristus učil a co nebylo správně vyloženo. 

20 Kristus zahrnuje všechny věky, jeho přítomnost existuje ve všech dobách, protože je "věčné 

Slovo". 

21 Eliáš je předchůdce, vysvětlovač tajemství, je klíčem, který vám otevírá dveře, abyste mohli 

vstoupit do hlubin. Je duchovním osvoboditelem, který byl poslán v době dokončení oduševnění lidstva, 

jež započal Mojžíš. 

22 Buďte požehnaní, lidé. S radostí si připomínáte úsvit Třetího věku a tento den věnujete jeho 

památce. Ať je pro vás tento den více než tradicí dnem rozjímání, studia, vnitřního shromáždění, kdy 

můžete pocítit přítomnost božských vah, které váží a zaznamenávají všechny vaše skutky na cestě, kterou 

jste ušli. 

23 Z toho, co ode Mne v tento den uslyšíte a o čem budete přemýšlet, si můžete vytvořit poklad 

poznání. Až pak přijde čas vašeho boje, nebudou vám chybět ani argumenty, ani důvody, abyste vysvětlili, 

na jakých pevných a věčných základech je postaveno učení, které nazýváte spiritualismem. 

24 Vidíte úsvit Třetího času, kdy duchovní jasnost intenzivně září a proměňuje vaše životy. 

25 Začátek této nové doby bude poznamenán velkými boji, krutým utrpením, zmatky a konflikty. To 

vše je však jen začátek. Později přijde mír a jako výsledek míru přijde rozvinutí duše, která odhalí svůj 

vzestupný vývoj ve svých skutcích plných víry, lásky a zduchovnění. 

26 Mnozí z vás přicházejí s pláčem po proklínání bolesti. Odpouštím vám vaše chyby, protože 

pocházejí z vaší nevědomosti. 

27 Zklidněte své srdce a učiňte svou mysl vnímavou, abyste pochopili, co vám nyní říkám, děti-

učedníci života: až opět pocítíte, že je vaše srdce proniknuto bolestí, oddělte se na krátkou dobu od všeho, 

co vás obklopuje, a zůstaňte sami. Tam, v intimitě své ložnice, si promluvte se svou duší, vezměte svou 

bolest a prozkoumejte ji, jako byste brali do ruky nějaký předmět a zkoumali ho. Prozkoumejte svůj 

smutek tímto způsobem, uvědomte si, odkud pochází a proč přišel. Naslouchejte hlasu svého ducha a 

vpravdě vám říkám, že z tohoto rozjímání načerpáte poklad světla a míru pro své srdce. 

28 Světlo vám ukáže cestu k odstranění bolesti a pokoj vám dá sílu vytrvat, dokud zkouška neskončí. 

29 Pak zažiješ, že když se obrátíš v myšlenkách ke Mně, aby ses modlil, řekneš Mi: "Mistře, odpusť 

mi, ta nespravedlnost není způsobena mým osudem, jsem nespravedlivý sám k sobě." 

30 To je pokyn, kterého si musíte být stále vědomi, žáci - uvědomte si, že je to jednání, kterým 

můžete pozvednout rozum na vrchol ducha. Jedině duch totiž zná skutečnou situaci duše a lidskou realitu. 

31 Učím vás studovat sebe sama, abyste poznali sami sebe, abyste v jádru své bytosti pomocí 

meditace a modlitby objevili velké lekce života. 

32 Dnes mnozí bolest proklínají, ale zítra ji budou blahoslavit jako učitele, který jim dal vysoké a 

krásné lekce. 

33 Přál bych si, aby to byla vždy Mistrova láska, která vás naučí cestě a smyslu života. Vy jste však 

dali přednost tomu, že vás učí bolest. Brzy opustíte tohoto zatrpklého učitele a přijmete lekce toho, kdo 

vás učí s láskyplnou něhou. 

34 Pokud se prozatím nemůžete zbavit bolesti, snášejte ji trpělivě. Nevynechávejte jeho učení, milujte 

ho, neboť on očišťuje vaše skvrny a činí vás velkými ve víře, ctnosti a trpělivosti. 

35 Věříš-li v Mé Slovo, musíš také věřit v lekci, kterou jsem ti řekl: "Žádný list ze stromu se nepohne 

bez Boží vůle." Všichni věříme v to, co jsem ti řekl. Pak budete také moci věřit, že Boží moudrost vše 

zvážila a že nemůže existovat žádné utrpení, které by v člověku nezanechalo moudré ponaučení. 

36 Důkladně přemýšlejte, milovaní lidé, abyste již neustále neklopýtali a budoucí události vás 

nezastihly v letargii. 

37 V době, kdy už nebudete žít z domněnek a pravd z druhé ruky, abyste se povznesli do světa 

skutečnosti, bude vaše duše, ačkoli vaše nohy stále kráčejí po prachu světa slz a bolesti, přebývat v říši 

míru. 

38 Vám, lidem, kteří Mě slyšíte, říkám, že byste měli být šťastní, když srovnáte svou situaci a svůj 

život se situací těch národů, které krvácejí v bratrovražedné válce. 
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39 Máš city, nechybí ti chléb, nechybí ti střecha, máš potravu mého slova, a nejsi sytý. Ale ti, kteří 

nemají chleba, kterým chybí všechno a neslyší mé slovo, kteří nemají útěchu z toho, že slyší mé věty, 

které jsou nadějí a balzámem, které povzbuzují a napomínají, jsou oddanější než vy. 

40 Naučte se žehnat své bolesti, jako by to byly vaše radosti. Požehnejte všemu. 

41 Nežehnám snad celému lidstvu, aniž bych někoho upřednostňoval? Tímto "pláštěm" požehnání 

jsou obklopeni dobří a pokorní, stejně jako arogantní a zločinci. Proč si ze Mne nevezmete příklad? Cítíte 

odpor k jednání druhých? Nezapomínejte, že jste součástí lidstva, že byste ho měli milovat a odpouštět 

mu, ale ne ho odmítat, protože to by znamenalo cítit odpor k sobě samým. Vše, co vidíte na svém bližním, 

máte ve větší či menší míře i vy sami. Proto chci, abyste se naučili poznávat své nitro, abyste poznali svou 

duchovní a morální tvář. Tak budete umět posoudit sami sebe a budete mít právo dívat se na druhé. 

42 Nehledejte chyby u svých bližních, stačí vám ty, které máte. 

43 Nepohoršujte se, když k vám takto mluvím, pochopte, že má slova učení nejsou určena 

spravedlivým ani svatým, k těm bych mluvil zcela jinak. Dávám vám své vykupitelské učení, abyste 

zachránili hříšníky, a dávám vám je skrze hříšné rty. 

44 Přišel jsem tě zachránit, lidstvo, protože i vzduch, který dýcháš, je nemocný. Ale této zemi, která 

byla příbytkem a útočištěm mých dětí, říkám, že pokud ji svými přestupky ponížili, budou muset sami 

odčinit poslední hřích proti ní. 

45 Uvědomte si, že lidstvo potřebuje velké poučení, aby mohlo zvítězit nad všemi zkouškami, které 

ho sužují. Nyní nastává velký čas, předpovězený proroky a spatřený věštci, kdy bolest člověka dosáhne 

svého vrcholu a kdy Otcovo milosrdenství vylije své světlo na všechny lidi - čas, který bude znamenat 

konec zla a začátek dobra na zemi. 

46 Ó lidé! Kdy budete připraveni přinést uzdravující balzám a poselství pokoje těm, kdo trpí? Přesto 

ve vašem srdci neobjevuji pravou lásku, přesto se na každém kroku odsuzujete, protože se nemilujete 

navzájem. 

47 Nemyslíte si, že kdybych chtěl, mohl bych každému z vás ukázat vaše chyby? Ale také ti říkám, že 

kdybych tě takto odhalil, už bych nebyl tvým Mistrem. Ale když Ten, který ví všechno, který tě skutečně 

zná, který zná tvé myšlenky, tě nesoudí v přítomnosti druhých, ani tě veřejně neodhaluje, proč jsou tu ti, 

kteří tvrdošíjně trvají na zraňování srdcí, ničení štěstí a posuzování životů druhých lidí? 

48 Dnes jste ještě mými dětskými učedníky a vpravdě vám říkám, že vás nebudu nazývat učedníky 

ani vám nesvěřím své Dílo, dokud už nebudete schopni způsobovat utrpení bližním a místo toho nebudete 

cítit nutkání zmírňovat každou bolest. Kdy konečně pocítíte ve svém srdci bolest těch, kteří trpí, aby to 

byla vaše slova a vaše skutky, které osuší jejich slzy? Na aktivní charitu jste ještě příliš nezralí. Tvůj soucit 

není velký, stejně jako tvé odpuštění. 

49 Jakmile se vám zželí ochrnutého ležícího ve škarpě a cítíte povinnost vzít ho do svého domu, 

nejprve zkoumáte jeho život, protože říkáte, že nevíte, kdo to je. 

Jste to vy, kdo neustále nasloucháte mým slovům učení? Pak si musíte být vědomi, že aniž bych se 

díval na vaše skvrny, pouze jsem hledal vaše rány, abych je zacelil svou láskou. 

Pokud toužíte patřit k mým rozsévačům, musíte znát a vlastnit sílu obsaženou v dobrotě. Síla, kterou 

milosrdenství obsahuje, a zázraky, které srdce koná, spočívají pouze v tom, že cítíme nebo sdílíme utrpení 

druhých. 

50 Milovaní učedníci: Poučení, která ode Mne dostáváte, jsou vám od lekce k lekci stále jasnější. 

Toto světlo se začalo projevovat v roce 1866 v podobě světelných jisker. Nyní, v posledních letech Mého 

projevu, k vám však nedolehnou jiskry, ale světlo ve své plnosti. 

S rokem 1950 skončí projevování Mého Slova v této podobě, ale poučování bude pokračovat. Když se 

pak ponoříte do Mého díla, objevíte božskou podstatu, o níž jsem vám tak často mluvil, a budete se těšit z 

její chuti. 

51 Nechci jen, abyste svědčili o tom, že jste Mě slyšeli, ale abyste se stali Mými proroky a svým 

naplněním poslání naznačili dobu oduševnění. Pak se budoucí generace vydají ve vašich stopách lásky a 

dobré vůle a budou kráčet jistou cestou pevným krokem. 

52 V současné době se na své cestě setkáváte s trnitými keři a v budoucnu narazíte na ještě více 

překážek a trní. Vaše dobročinnost by vám však neměla dovolit sejít z cesty, aby zástupy zítřka nalezly 

cestu očištěnou. 



U 286 

58 

53 Víte, že dobro, světlo a pravda se v lidských srdcích vždy setkávaly s odporem. Přesto mi věřte, 

často jsem vám říkal, že temnota nezvítězí, protože zvítězí světlo. 

54 Lidstvo se v současnosti očišťuje, jeho kalich utrpení ho očistí od skvrn, aby mohlo vyjít čisté ze 

svého vykoupení. Duchovní království míru a spravedlnosti se totiž blíží k lidstvu. 

55 Nevidíte, jak se postupně uvolňují okovy fanatismu a modlářství, které lidi svazují? Důvodem je 

to, že jsem je přišel osvobodit. Později se Mé světlo dostane k lidem v podobě Slova a uvidíte, jak je přes 

svou prostotu rozechvěje a jak svým láskyplným způsobem bude mít moc otřást kamennými srdci, dokud 

je nepřiměje prolít křišťálovou vodu pokání, odpuštění a lásky. 

56 Neplačte, učedníci, už mě nebudete poslouchat několik dní a na vaše utrpení už nepadne několik 

kapek medu, který prolévá Mé Slovo. Zatím se připravte, abyste po Mém odchodu mohli pocítit Mou 

přítomnost. 

57 Nyní je čas rozjímání, kdy musíte bdít a modlit se, abyste naslouchali Božímu hlasu. 

58 Někdy se Mě ptáš: "Pane, kdo by mohl probudit celé lidstvo, aby k Tobě pozvedlo svého ducha a 

pocítilo Tvou Přítomnost?" Já vám však říkám: Nebojte se, Můj Duch je již pronásleduje, aby se probudili. 

Nemůžete si plně uvědomovat Mé skutky, proto jste neobjevili ono probuzení, které vidím jen Já. 

59 Všichni očekávají světlo nového dne, úsvit míru, který bude počátkem lepšího věku. Utlačovaní 

očekávají den svého osvobození, nemocní doufají v lék, který jim navrátí zdraví, sílu a radost ze života. 

60 Šťastní jsou ti, kdo umí čekat do poslední chvíle, protože to, co ztratili, se jim vrátí i s úroky. 

Žehnám tomuto očekávání, neboť je důkazem víry ve Mne. 

61 Dnes mnohým mým slovům nerozumíte, ale přijde čas, kdy se ve vaší mysli rozsvítí a vy 

pochopíte význam každého mého učení. 

62 Moji apoštolové ve Druhé éře mnohým mým slovům nerozuměli v okamžiku, kdy je slyšeli. 

Nicméně po mém odchodu, když se věnovali studiu a přemýšlení, pocítili, jak v jejich myslích vyvstává 

božské světlo, a s naprostou jasností viděli vše, co pro ně do té doby bylo neproniknutelným tajemstvím. 

63 Až dosud, když jste Mě slyšeli, jste Mé Slovo chápali jen povrchně. A co jste v něm našli? Útěcha, 

balzám, pohlazení. Později, až se vaše vředy a rány zahojí a vy místo toho, abyste mě prosili o balzám na 

své bolesti, budete hledat moudrost, abyste potěšili své bližní, začnete chápat smysl mého učení. 

64 Vidím, že se modlíš za svět, a přijímám přímluvu z tvého srdce. Přijde den, kdy se za tyto národy 

budete nejen modlit, ale také je vyhledávat, abyste jim přinesli láskyplné poselství Mého Slova. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 287 
1 Hlas mého Ducha, který zní ve vašem svědomí, je jako zvonění zvonu, který volá lidstvo k 

rozumu. 

2 Kniha duchovní moudrosti čeká otevřená na velké zástupy, na velké poutníky, kteří k ní přijdou 

uhasit svou žízeň po světle. 

3 Ochutnejte, ochutnejte mé Slovo, z jehož podstaty proudí sladkost, moudrost, balzám a mír. 

4 Říkám člověku, že je sám sobě neznámý, protože nepronikl do svého nitra, protože nezná své 

tajemství, protože nezná jádro své bytosti. Já ho však v tomto čase naučím obsahu Knihy, která mu byla 

tak dlouho uzavřena a v níž jsou uložena všechna tajemství, o nichž jsem vám již slíbil, že vám je ve 

Druhé éře vysvětlím skrze světlo Svého Ducha. 

5 Nyní je čas, kdy skutečně poznáte sami sebe a proniknete do nitra své duše. Pak budete moci říci, 

že začínáte vědět, kdo jste. 

6 Člověk konečně pozná svůj původ, svůj osud, své poslání, své dary a všechen ten nekonečný a 

věčný život, který žije a tkví v jeho okolí. Nebude již moci urážet bližního, nebude již urážet existenci 

svých bližních a neodváží se znesvětit nic z toho, co ho obklopuje, protože si uvědomí, že vše je posvátné. 

Pozná, co jeho duše obsahuje a skrývá, a teprve pak získá jasnou představu a hlubokou víru, že když je 

duše úžasná, musí být úžasný i domov, který jí Otec určil na věčnosti. 

7 Ptáš se Mě, proč jsem ti vše nezjevil od začátku, abych tě ušetřil klopýtnutí, omylů a pádů. Ale já 

vám říkám: Nemohli jste pochopit Má zjevení, dokud vám chyběl duchovní vývoj a rozvoj. Tehdy vám 

stačilo poznání Mého Zákona jako přímé cesty, která vás měla dovést ke zdroji nevyčerpatelné moudrosti 

a věčného zjevení. Své moudrosti jsem učil v průběhu času, věků, neboť je tak velká, že jste ji nemohli 

poznat v jediném okamžiku. 

8 Mám k dispozici všechny prostředky, aby žádné z mých dětí nezůstalo bez dědictví mé moudrosti, 

neboť já jsem Život, Moc a Spravedlnost. Tvá duchovní duše vzešla ode Mne, stejně jako ode Mne 

pocházejí všechny životní světy a těla, která potřebuješ pro svou cestu vývoje a duchovní dokonalosti. 

9 Člověk může upadnout a ponořit se do temnoty, a proto se cítí být ode Mne vzdálen. Možná věří, 

že až zemře, všechno pro něj skončí. Pro mě však nikdo neumírá, nikdo není ztracen. 

10 Kolik je těch, kteří byli ve světě považováni za zkažené, a dnes jsou plní světla! Kolik lidí, kteří po 

sobě zanechali stopy svých hříchů, neřestí a zločinů, již dosáhlo očištění! 

11 Ptáš se Mě: "Proč je to tak daleko a cesta duše tak plná zkoušek?" Protože blaženost, které se bude 

těšit v dokonalé říši, jež na něj čeká a které musí dosáhnout díky svým zásluhám, je velmi velká. 

12 První lidé - praotcové lidstva - si na čas uchovali dojem, který si jejich duše odnesly z "duchovního 

údolí" - dojem krásy, klidu a blaženosti, který v nich přetrvával, dokud se v jejich životě neobjevily tělesné 

vášně a také boj o přežití. Musím vám však říci, že duše těchto lidí, ačkoli pocházela ze světa světla, 

nepocházela z nejvyšších domovů - z těch, kterých můžete dosáhnout pouze díky zásluhám. Nicméně stav 

nevinnosti, klidu, pohody a zdraví, který si tyto duše uchovaly při svých prvních krocích, byl 

nezapomenutelný jako čas světla, jehož svědectví předávaly svým dětem a ony svým potomkům. 

13 Zhmotnělá lidská mysl nepochopila pravý význam tohoto svědectví a nakonec uvěřila, že ráj, v 

němž žili první lidé, byl pozemský ráj, aniž by pochopila, že se jedná o duchovní stav těchto tvorů. 

14 Tušíte, že duchovní domov, který jste opustili, přišel na zem? "Ne, Mistře," říkáš mi, "nic netušíme 

a nic si nepamatujeme. 

15 Ano, lidé, je to tak dlouho, co jste se vzdálili čistotě a nevinnosti, že si ani nedokážete představit 

existenci míru, stav blahobytu. Ale nyní, když jste vycvičeni slyšet hlas Ducha a přijímat od Něho zjevení, 

je vám přístupná cesta, která vede ty, kdo se ke Mně obracejí, do zaslíbeného království. Není to onen ráj 

míru, z něhož odešli "první", ale nekonečný svět ducha, svět moudrosti, ráj pravé duchovní blaženosti, ráj 

lásky a dokonalosti. 

16 Jestliže při cestě z jednoho světadílu na druhý musíte překonat mnoho vysokých i nízkých hor, 

moří, národů, měst a zemí, dokud nedosáhnete cíle své cesty, pamatujte, že k dosažení této zaslíbené země 

budete muset také dlouho cestovat, abyste na dlouhé cestě získali zkušenosti, poznání, rozvoj a rozvoj 

duše. To bude ovoce ze stromu života, které si nakonec vychutnáte po dlouhém boji a pláči, abyste ho 

dosáhli. 
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17 Pojďte k Mistrovi, učedníci. Vy ovce, přistupte ke svému pastýři. 

18 Mistr je jeden, učedníků je mnoho, ale mé učení, které je jen jedno, je pro všechny. 

19 Hledám tě s nekonečnou láskou. Vložil jsem do vaší duše tolik milosti a tolik darů, že nechci 

ztratit ani jedno ze svých dětí. Jsi součástí Mého Ducha, jsi něco z Mé Bytosti - může být zlý ten, kdo tě 

hledá s takovou horlivostí a láskou? 

20 Kdykoli k vám sestoupím, abych vám dal Své Slovo, nacházím mezi zástupy "poslední"; to jsou ti, 

kteří Mě ve svém srdci nejvíce prosí. Ale jsem na ně milý a vždy odpovídám na jejich otázky. Dnes se Mě 

ti, kteří přišli jako poslední, ptají, jaký je účel Mého návratu, a Já jim odpovídám, že účelem je umožnit 

člověku, aby se skrze sebe vrátil ke své původní čistotě. 

21 Jestliže na počátku mu bylo dopřáno usilovat o poznání života a byla mu dána svoboda vůle k 

práci, dnes, kdy jeho duše může zářit světlem svého ducha jako nikdy předtím a jeho zkušenost je velmi 

velká, znovu slyší láskyplný, a přesto spravedlnost vyžadující hlas toho Otce, který mu řekl: "Rosťte, 

množte se a podmaňte si zemi." Nyní mu však říká: "Vrať se ke mně se svými zásluhami." 

22 Zásluhami, úsilím a obětí se člověk musí vrátit do ráje, který opustil, aby se naučil mnohým 

tajemstvím, aby se stal důstojným Božím dítětem v boji, v bolesti, v práci, ve svém rozvoji - do ráje, do 

kterého se musí vrátit, aby ho už nikdy neopustil. 

23 Pochopte: Aby toto lidstvo získalo pravé poznání o návratu k čistému a vznešenému, bude v 

myslích a duších lidí probíhat boj, otřesy a zmatek. Mé jasné, láskyplné a přesvědčivé učení ukáže světu 

světlem naplněnou cestu návratu a lidé ke Mně jeden po druhém přijdou. Ale už je netíží břemeno hříchu, 

nýbrž s očima upřenýma k výšinám, s vírou v srdci a s křížem lásky na ramenou. 

24 Dveře budou otevřené a můj duch plný lásky bude připraven přitáhnout duši do svého božského 

lůna, od něhož se tato duše už nikdy neodtrhne. 

25 Vy lidé: Kdyby všechny činy ve vašem životě řídil pouze instinkt, váš Otec by vám nemusel zjevit 

svůj zákon a nemusel by přijít jako Spasitel, aby vás zachránil. Nejste však závislí na svém instinktu, vaše 

jednání určují vyšší síly, které jsou v duchovní duši. 

26 Duše má svobodu vůle, jejímž prostřednictvím má získat zásluhy, aby dosáhla spásy. 

27 Kdo vede, orientuje nebo radí duši na její svobodné cestě vývoje, aby rozlišovala přípustné od 

nepřípustného a nesešla tak na scestí? Svědomí. 

28 Svědomí je božská jiskra, je to vyšší světlo a síla, která člověku pomáhá nehřešit. Jaké zásluhy by 

měl člověk, kdyby svědomí mělo hmotnou moc nutit ho setrvávat v dobru? Chci, abyste věděli, že zásluha 

spočívá v tom, že tomuto hlasu nasloucháte, přesvědčíte se, že nikdy nelže ani se nemýlí v tom, co vám 

radí, a věrně se řídíte jeho pokyny. Jak jistě chápete, abyste byli schopni tento hlas jasně slyšet, vyžaduje 

to trénink a soustředění se na sebe. Kdo z vás tuto poslušnost v současnosti praktikuje? Odpovězte si sami. 

29 Svědomí se v člověku projevovalo vždy, ale člověk nedosáhl takového vývoje, aby se jím řídil celý 

jeho život. Potřebuje zákony, pokyny, nařízení, náboženství a rady. 

30 Až lidé začnou komunikovat se svým duchem a místo ve vnějším hledat duchovno ve svém nitru, 

budou schopni slyšet jemný, přesvědčivý, moudrý a spravedlivý hlas, který v nich vždycky žil, aniž by mu 

naslouchali, a pochopí, že v duchu je přítomný Bůh, že on je pravým prostředníkem, skrze něhož má 

člověk komunikovat se svým Otcem a Stvořitelem. 

31 Prvním krokem k obnově člověka, k dosažení stavu duchovního povznesení, je milosrdenství. 

Milosrdenství k duši, milosrdenství k tělu, milosrdenství k bližnímu. Musím vám však říci, že tento pocit 

není správně interpretován: milosrdenství je název, který dáváte určitým činům, které provádíte a jejichž 

podstatou ve většině případů není soucit nebo skutečný záměr ulevit potřebě. 

32 Vaše lidské pocity jsou stále vzdálené realitě. Proto musíte mít stále na paměti Ježíšova slova a 

skutky ve světě jako živý a pravý příklad milosrdenství. 

33 Co se stane s duší, když pohřbí pravé milosrdenství skrze formy, které obsahují pouze pokrytectví? 

Její probuzení bude velmi smutné v den, kdy se setká se svým svědomím a uslyší ten spravedlnost milující 

a neúprosný hlas. 

34 Jak můžete očekávat, že se národy usmíří, vládci se dohodnou a války ustanou, když jsou lidé hluší 

ke každému hlasu, který vychází ze svědomí? 
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35 Jak snadné bude pro lidi porozumět si navzájem, když se v sobě ztiší a uslyší hlas svého vyššího 

rozumu, hlas toho soudce, kterého nechtějí slyšet, protože vědí, že jim přikazuje dělat úplný opak toho, co 

dělají. 

36 Navíc vám mohu říci, že pokud jste nebyli ochotni naslouchat diktátu svého svědomí, nebyli jste 

poslušní a ochotní praktikovat mé učení. Teoreticky to uznáváte, ale v praxi to neuplatňujete. Přisuzujete 

mu božskou podstatu - říkáte, že Kristus byl velmi velký a že jeho učení je dokonalé. Ale nikdo nechce být 

velký jako Mistr, nikdo se k němu nechce přiblížit tím, že by si ho skutečně vzal za příklad. Měli byste 

však vědět, že jsem přišel nejen proto, abyste věděli, že jsem velký, ale také proto, abyste jimi byli vy 

všichni. 

37 Člověk chce dosáhnout spásy, aniž by poznal svou duchovní podstatu, a to není možné. 

38 Co je mu platné, že mnozí věří v posmrtný život, když svou existenci nestráví získáváním zásluh 

pro věčnost? Celá jejich víra se omezuje na to, že jejich duše po smrti odejde do posmrtného života, a oni 

čekají do poslední chvíle, aby dohnali všechen promarněný čas a smazali všechny své skvrny aktem lítosti. 

39 To je smutný omyl, protože provinění lze napravit pouze skutky, které předpokládají, že člověk 

uposlechl výčitek svědomí a že je dostatek času na odčinění spáchaných hříchů. A pokud jde o pokání 

těch, kteří mají přejít do duchovního světa, říkám vám, že je jen málo těch, kteří v tuto hodinu pláčou 

kvůli zlu, které způsobili, a že je trápí spíše strach z trestu, z odsouzení nebo ze zatracení, jak si 

představují. 

40 Chybí ti učení, které by tě podrobně oslovilo, připravilo a otevřelo tvé oči světlu, jak to činím Já 

skrze své Slovo? 

41 Uvědomte si, jak je nutné, abyste toto poselství šířili po celé zemi. Tím byste konali opravdové 

dílo milosrdenství vůči svým bližním. 

42 Odstraňte falešný dojem, který lidé mají o duchovních naukách, jako by byly založeny na 

nevědomosti, klamu a podvodu. Ukažte mé učení v celé jeho čistotě a vznešenosti, aby rozptýlilo 

nevědomost, fanatismus a zatvrzelost, které lidem brání myslet na své duchovní JÁ, které připravily o 

veškerou svobodu jednání. 

43 Žijete ve strachu z duchovního a nemyslíte na to, že brzy budete jen duchem. Za svou nevědomost 

však vždy nemůžete vy, ale ti, kdo vás vedou. 

44 Smysl základních hodnot pro vás učinili nepoznatelným, a to až do té míry, že věříte, že pravda 

odporuje pravdě. 

45 Nepoužíváte někdy hmotné předměty, jako by byly božské? Nepřipisujete pomíjivému zboží 

věčnou hodnotu? Myslíte si, že jste Krista pochopili, a přitom ho ani neznáte. 

46 Dal jsem vám důkaz velikosti pomocí bohatství nebo pozemského majetku? Ježíš přišel bez 

hmotného bohatství, ukázal se na světě v největší chudobě. Byl velký díky svým skutkům, svému slovu, 

svému učení, ale nikdy ne díky svému zevnějšku. 

47 Proč bych měl využívat statky země, když je Otec stvořil pro lidská stvoření? Co bych mohl 

potřebovat od této přírody, když se mnou živí? 

48 Přišel jsem vám ukázat krásu života vyššího než lidského, inspirovat vás k vysokým činům, naučit 

vás slovu, které probouzí lásku, slíbit vám nevídané štěstí, které čeká na duši, jež dokázala vystoupit na 

horu oběti, víry a lásky. 

49 To vše poznáte v mém učení, abyste konečně pochopili, že to jsou vaše dobré skutky, které přiblíží 

vaši duši k pravé blaženosti. 

50 Jakmile pochopíte a dodržíte první lekci, získáte chutné ovoce, které vás povzbudí k dalšímu 

kroku. 

51 Dnes nastává pro svět nová etapa, v níž bude člověk usilovat o větší svobodu myšlení, v níž se 

bude snažit rozbít pouta otroctví, která s sebou jeho duch vláčel. Je to doba, kdy uvidíte, jak národy 

překonávají bariéry fanatismu v touze po duchovní potravě a pravém světle, a říkám vám, že nikdo, kdo 

byť jen na okamžik zažije štěstí z pocitu svobody myslet, bádat a jednat, se už nikdy dobrovolně nevrátí 

do svého vězení. Nyní jeho oči spatřily světlo a jeho duch byl uchvácen tváří v tvář Božím zjevením. 

52 Lidé, než skončí války ve světě, můj zákon lásky se dotkne všech duší, i když ještě nemůžete 

vědět, jakým způsobem. 
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53 Toto poselství duchovního světla se dostane i k lidem, ale stane se tak pouze tehdy, když budete 

silní. Nikdo se neodváží tvrdit, že toto dílo je pravda, pokud o tom není přesvědčen, protože pak vám 

nikdo neuvěří. Pokud je však vaše víra absolutní a vaše přesvědčení pravdivé, nikdo vám nebude moci 

zabránit v tom, abyste přinesli radostnou zvěst všem srdcím. 

54 Vy, děti lidí: Vždycky jste cítili existenci neviditelných bytostí, které se vznášejí prostorem, které 

se k vám někdy přibližují, které vás obklopují, a při pomyšlení, že by to mohly být duše, které trpí, jste se 

snažili pro ně něco udělat. Úmysl byl dobrý, ale vždycky vám chyběly znalosti, abyste toto milosrdenství 

učinili účinným. Až dosud jste neznali správný způsob, jak zažehnout světlo v bytostech, které jsou 

zmatené nebo je trápí výčitky svědomí. 

55 Nabídli jste jim smysluplné obřady a dary, a přestože jste dokázali uklidnit jejich srdce, nedostali 

nic, protože to, co patří světu, jim už nepatří a nedosahuje k nim. Tyto bytosti hledají duchovní soucit, 

útěchu, lásku a porozumění. Jak jim ale můžete nabídnout duchovní pomoc? Mé Slovo vám také 

vysvětluje, jak projevovat milosrdenství těm, které ani nevidíte. 

56 Pokud chcete pro své duchovní bratry a sestry skutečně udělat něco dobrého a zároveň se 

osvobodit od jejich špatných vlivů, musíte se za ně modlit upřímnou modlitbou plnou soucitu a 

povznášejících myšlenek. Pokud cítíte, že se nějakým způsobem projevují ve vašem lidském životě, 

ukažte jim dobré příklady a dobré skutky, aby mohli přijmout světlo pro své duše. Dejte jim příležitost 

vidět, jak uzdravujete nemocné, jak odpouštíte tomu, kdo vás urazil, jak ve vaší mysli září ušlechtilé 

myšlenky, jak z vašich úst zaznívají jen dobrá slova. 

57 Jaké úkoly musíte splnit vy pro ně a oni pro vás? Jaké dluhy jste si navzájem uzavřeli? Vy to 

nevíte, ale vpravdě vám říkám, že to není náhoda, co je staví do cesty lidem, vždycky je k tomu nějaký 

důvod, když se přibližují ke svým lidským bratrům a sestrám. 

58 Pro vaši duši bude velmi příjemné, když vás po příchodu do "duchovního údolí" přijmou a projeví 

vám vděčnost za milost, kterou jste jim prokázali. Vaše radost bude veliká, až je uvidíte prostoupené 

světlem. Ale jak smutné by bylo, kdybys potkal tu legii bytostí zatemněných zmatkem a věděl, že od tebe 

očekávaly skutek lásky a ty jsi jim ho nedal. Když se zamyslíte nad touto odpovědností, jste připraveni 

použít znalosti, které vám dávám v tomto učení? Uvědomte si, že vás v něm nijak nezmocňuji k tomu, 

abyste tyto bytosti zhmotňovali - naopak, inspiruji způsob, jakým je přivádíte k oduševnění tím, že jim 

nabízíte příklad ctnostného a čistého života, a že odstraňujete jejich zmatky a temnoty prostřednictvím 

svých modliteb, jejichž myšlenky a představy mají v jejich vnímání zažehnout světlo. 

59 Jákob vám ve svém snu odhalil existenci duchovního žebříku, po němž bytosti neustále stoupají a 

sestupují. Kdo pochopil její obsah? Kdo vyložil jeho tajemství? Ve významu tohoto obrazu, který viděl 

patriarcha, je obsažen vývoj duší, neustálé převtělování duchovních bytostí do lidí, náprava a odčinění 

bytostí, komunikace Boha s člověkem a dialog ducha s duchem. 

60 Je nutné, abyste toto poselství rozpoznali, abyste mohli správně interpretovat zjevení z minulých 

dob. 

61 Uvědomte si, kolik času musí uplynout, aby duše dosáhly jádra mého učení. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 288 
1 Sestupuji do tvého srdce, protože je mou svatyní. Mé slovo vás připravuje na denní práci, kterou 

musíte vykonat. Tato příprava je duchovní a je v souladu s posláním, které budete vykonávat. 

2 V první době, kdy byl lid již připraven opustit Egypt, kde byl v zajetí, a procházet pouští do 

zaslíbené země, vše předvídal a připravoval. Připravili si hůl, sandály a cestovní batoh, aby jim na cestě 

nic nechybělo. 

3 Stejně tak musíte nyní učinit opatření a připravit se, aby vám při "přechodu pouští" nic nechybělo. 

4 Nezapomínejte však, že tito lidé se na dlouhou cestu nejen zásobili jídlem, ale nezapomněli se také 

modlit, činit pokání, aby se očistili, a rozhodli se zůstat vždy jednotní a tvořit jednu rodinu. Chcete-li 

vědět, proč tento lid navzdory mnoha zkouškám a neštěstím dokázal vstoupit do zaslíbené země, řeknu 

vám, že to bylo díky jeho víře, modlitbě a jednotě. 

5 Toto duchovní semeno je mezi vámi.  Proč byste si tento příklad nemohli vzít za vzor pro dosažení 

nového cíle? 

6 Dobře víte, že vás nečeká písečná poušť, ale lidstvo. Nebudeš hledat zemi na povrchu země, ale 

vlast ducha, která leží mimo lidský svět. 

7 Vpravdě vám říkám: "Izrael" znovu povstane, aby byl jako pochodeň uprostřed lidstva. 

8 V této době vás probouzím, abyste věděli, že jste mými dětmi, že jste součástí lidu míru, světla a 

oduševnění. 

9 Dovolte svému srdci pocítit vše, co lidstvo dojímá nebo trápí. Modlete se za pokoj všech, ať vaše 

myšlenky září v myslích ostatních. Předem žehnám těm, kteří plní svůj úkol milovat a sloužit svým 

bližním. 

10 Chci, aby vaše přítomnost sloužila k tomu, abyste přinášeli pokoj, utěšovali a pomáhali žehnat 

svým bližním. 

11 Dnes jste stále ještě žáky tváří v tvář mému učení a děsíte se boje, když vidíte, jak se rozšířila 

bolest, neřest, bída a egoismus. Ve chvílích, kdy od vás vaše svědomí vyžaduje duchovní naplnění, práci a 

aktivitu a vaše srdce se s obavami ptá: "Co mám dělat tváří v tvář tak velkému chaosu?" Proč se bojíte a 

proč pochybujete, lidé? Uvědomte si, jak vás mé Slovo připravuje, jak vás život neustále učí praktickým 

lekcím a také, jak vám boje a zkoušky dodávají naprosto nezbytnou odolnost pro denní práci, která vás 

čeká. 

12 Neposílám vás na misi, na kterou nemáte dostatečné schopnosti. Budu vás dál učit, a až budete 

silní, řeknu vám: "Vezměte kříž a následujte mé kroky."  Do té doby, pokud se můžete jen modlit, modlete 

se za své bližní. Pokud umíš uzdravovat nemocné, přines jim tuto útěchu. Pokud máte touhu zlepšit své 

mravy, udělejte to. Udělej však něco pro dobro své duše, co ti poslouží jako příprava na chvíli, kdy se 

vydáš na cestu a vezmeš svůj kříž. 

13 Protože se dnes ještě nevěnujete svému duchovnímu poslání, ale přesto toužíte udělat něco pro 

dobro bližních, doporučuji vám, abyste se modlili, abyste poznali sílu a moc, kterou má modlitba. Tohoto 

světla dosáhneš ještě dříve, než začne tvůj boj. 

14 Ti, kdo se inspirují v modlitbě, jsou ve zkouškách neporazitelní a konají zázraky na svých bližních. 

15 Chci, aby tito lidé, které jsem do hloubky poučil, byli schopni praktikovat dokonalou modlitbu, 

která je uvádí do kontaktu s duchovním královstvím, aby později učili své bližní modlit se, vysvětlovali 

jim a poukazovali na vše, co na své cestě získali zkušeností. 

16 Proč omezovat svůj myšlenkový svět na zemský kruh, když je vám otevřen svět světla mimo 

hmotný svět? Proč podrobovat duši lidskému životu, když máš k dispozici nekonečný prostor mimo svůj 

zrak a mysl? 

17 Tyto světy myšlenek a duše jsou nevyužité, protože jste se do nich nechtěli dostat, protože jste 

nevěděli, jak se modlit. 

18 Myšlenka a duch, spojené v modlitbě, vytvářejí v člověku sílu, která převyšuje jakoukoli lidskou 

sílu. 

19 V modlitbě je slabý posílen, zbabělý naplněn odvahou, nevědomý osvícen, bázlivý se stává 

nesebevědomým. 
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20 Když je duch schopen harmonicky spolupracovat s myslí, aby dosáhl pravé modlitby, stává se 

neviditelným vojákem, který se dočasně vzdaluje od toho, co se týká jeho bytosti, přenáší se na jiná místa, 

osvobozuje se od vlivu těla a věnuje se svému boji za dobro, za zahnání zla a nebezpečí, za přinesení 

jiskry světla, kapky balzámu nebo závanu míru těm, kteří to potřebují. 

21 Ze všeho, co vám říkám, pochopte, jak mnoho jste schopni udělat duchem a myslí uprostřed 

chaosu, který zachvátil toto lidstvo. Nacházíte se ve světě protichůdných myšlenek a idejí, kde zuří vášně 

a střetávají se pocity nenávisti, kde je myšlení zmateno materialismem a duše zahaleny temnotou. 

22 Pouze ten, kdo se naučil modlitbou duševně a duchovně povznést do oblastí světla, do sfér míru, 

bude schopen vstoupit do světa bojů, v němž se odrážejí všechny lidské vášně, aniž by byl poražen a 

naopak zanechal něco užitečného pro ty, kdo potřebují světlo ducha. 

23 Připravte se, milovaní učedníci, a já vám dovolím vstoupit do tohoto světa bolesti a utrpení. Tvá 

duše tam půjde jako Můj posel a přinese světlo. 

24 Když už to všechno můžete poznat a poznat na tomto světě - proč čekat, až se člověk ocitne v 

duchovním světě? Nečekejte, až dny a časy skončí, aniž byste své duši umožnili pokrok a osvobození. 

Udělejte svou část a já udělám zbytek. 

25 Jsem moc, a proto mohu proměnit jednu vaši myšlenku, jednu vaši modlitbu v něco hmatatelného 

a viditelného pro vaše bližní. 

26 Pracovat tímto způsobem - nebudete mít ve skutečnosti v jádru své bytosti anděla míru? A čím by 

tento lid byl, kdyby se na tento duchovní boj připravil a sjednotil v opravdové harmonii a bratrství? Byla 

by to armáda, která by bojovala za spásu lidstva. 

27 Vpravdě vám říkám, že kdybyste již byli sjednoceni v duchu, v myšlenkách a vůli, stačila by jen 

vaše modlitba, abyste zastavili národy, které žijí v přípravě na hodinu, kdy se budou chtít na sebe vrhnout. 

Odstranil bys nepřátelství, byl bys překážkou všem zlým plánům svých bližních, byl bys jako neviditelný 

meč, který poráží mocné, a jako silný štít, který chrání slabé. Tváří v tvář těmto zjevným důkazům vyšší 

moci by se lidstvo na chvíli zastavilo, aby se zamyslelo, a toto zamyšlení by ho ušetřilo mnoha krutých 

ran, které by jinak dostalo od přírody a jejích živlů. 

28 Strom vědy se bude otřásat jako hurikán, který na lidstvo shodí své ovoce. Ale kdo uvolnil pouta 

těchto živlů, když ne člověk? Je pravda, že první lidé také poznali bolest, aby se probudili do reality, aby 

se probudili ke světlu svědomí a přizpůsobili se zákonu. Ale vyspělý, uvědomělý a vzdělaný člověk této 

doby - jak se opovažuje znesvětit strom života? 

29 Život prvních lidí byl zahalen do podobenství, které vám odhaluje, jak člověk ztratil ráj nevinnosti, 

v němž žil, a jak zavrhl svět rozjímání a míru pro svět boje, práce, rozvoje a zásluh. To vše bylo v rámci 

toho, co se mělo stát ve smyslu Stvořitelových rad. Toto odmítnutí bylo nutné, aby se duše probudila k 

hlasu svého svědomí, které je božským světlem v člověku, a začala svou cestu, získávala zásluhy a 

stoupala z nižší úrovně života na vyšší, kterou Stvořitel duši určil. 

30 Je tedy pravda, že vše bylo předvídáno pro dobu, kdy člověk učiní první krok v boji o život, o 

rozvoj a povznesení své bytosti, aby od prvního okamžiku, kdy se na jeho cestě objeví první potřeby, měl 

před sebou svět, přírodu, život na dosah jako krásný, povzbuzující a sladký plod, jehož obsah mu však 

poskytne nekonečné lekce moudrosti, lásky a spravedlnosti. 

31 Kolik stínu a ovoce dal člověku strom života a vědy! Proč se tedy dnešní lidstvo, které existuje ve 

světě jako vyvinuté lidstvo, jeví jako slepé a zpochybňuje i prvky, které mu daly život, a špatně zachází se 

stromem, který mu nikdy neodepřel plody moudrosti? Řeknu vám proč: protože se člověk přestal modlit, a 

protože se už nemodlí, zapomněl na všechno, co patří k životu duchovní duše. Když se pak věnoval životu 

na zemi, bylo jeho nejvyšším cílem, jeho největší ctižádostí být mocný, bohatý, vzdělaný, absolutní pán, a 

to vše ho přivedlo ke zkáze, protože se upnul k pomíjivé slávě. 

32 Opravdu chci, abyste měli touhy, abyste usilovali, abyste snili o tom, že budete velcí, silní a 

moudří, ale o věčných statcích ducha. K získání těchto dober jsou totiž nezbytné všechny ctnosti, jako je 

milosrdenství, pokora, odpuštění, trpělivost, štědrost, jedním slovem láska. Všechny ctnosti povznášejí, 

očišťují a zdokonalují duši. V tomto bídném světě, v tomto dočasném domově, musel být člověk - aby byl 

velký, mocný, bohatý nebo vzdělaný - sobecký, falešný, pomstychtivý, krutý, lhostejný, nelidský a 

povýšený, a to vše ho muselo přivést do krajního rozporu s tím, co je pravda, láska, mír, pravá moudrost a 

spravedlnost. 
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33 Co se stane, až si lidé uvědomí, že jejich nestřídmá láska ke světu a úcta k pozemskému je přivedly 

k neblahému selhání? Budou se snažit znovu najít ztracenou cestu, vystopovat zásady a zákony, od nichž 

se člověk odvrátil, a v této snaze budou vytvářet doktríny, budou si vytvářet pravidla, budou vznikat 

filozofie, světové názory a teorie. 

To vše bude začátkem nového a velkého boje, který již nebude vyvolán nečestným úsilím o pozemskou 

moc. Žádné další vražedné zbraně nebudou ničit životy, ničit domovy ani prolévat lidskou krev. Bitva 

bude jiná, protože tehdy budou velká náboženská společenství bojovat proti novým naukám a novým 

náboženstvím. 

34 Kdo v této bitvě zvítězí? Žádné náboženství z tohoto sporu nevyjde jako vítěz, stejně jako žádný 

národ nezůstane vítězem v této vražedné válce, kterou dnes trpíte.* 
* Ve druhé světové válce, o níž je zde řeč, existovaly takzvané vítězné mocnosti, ale boj o pozemskou nadvládu 

pokračoval i po skončení války až do dnešních dnů. Nakonec však žádná světová velmoc nezůstane v tomto boji vítězem. 

35 Ve válce o pozemskou nadvládu zvítězí moje spravedlnost a později, v bitvě o prosazení nějakého 

učení nebo náboženství, zvítězí moje pravda. 

36 Jediná a nejvyšší pravda bude zářit jako světlo blesku v bouřlivé noci a každý spatří tento božský 

záblesk světla na místě, kde se nachází. 

37 Do té doby budete mít, lidé, čas, abyste postupovali po stezkách a zjevovali se na cestě svých 

bližních jako posel, hledač a prorok nebeského světla. 

38 Zatímco jedni budou čistit cesty od překážek, druzí budou zasévat duchovní semeno a třetí budou 

bojovat, protože mé poselství dosáhne hranic země. 

39 Někdy vaše přítomnost a vaše slovo zvýší zmatek lidí. Ale jakmile je toto semínko zaseto, dříve či 

později vyklíčí. Protože je božského původu, nemůže zahynout jako semeno země, není-li pěstováno. 

40 Mezi vámi nebudou žádní "vykupitelé" ani soudci. Přesto však budu moci skrze tebe vykoupit a 

soudit. Budete cestovat jako služebníci svého Otce, jako učedníci, a půjdete do krajů. 

41 Jste-li skutečně pokorní a milosrdní, vaše skutky, vaše slova a myšlenky se navzdory své prostotě 

dotknou duší těch, kteří nějakým způsobem porušili pravdu. 

42 Na své cestě potkáte ty, kdo tvrdí, že mě zastupují, a nedokážou to svými skutky. Neschopnost 

objevíte i u vědců, kteří jsou považováni za vzdělané. Sami se přesvědčíte o nedostatku spravedlnosti u 

soudců a o falešné velikosti mocných. To vše a mnohem více uvidí vaše oči. Přesto byste neměli nikoho 

odsuzovat, protože to není váš úkol. 

43 Moje milosrdenství tě tam dovede, aby tvé srdce, upřímně dojaté lidskými potřebami a slabostmi, 

vyzařovalo jako balzám lásku, kterou jsem vložil do tvé duše. 

44 Když vidíte jiné své bližní učit Kristovo jméno a slovo, nedívejte se na ně svrchu. Je totiž psáno, 

že Můj návrat nastane, až se Slovo, které jsem vám přinesl ve Druhé éře, rozšíří po celé zemi. Přesto vám 

říkám, že na světě stále existují místa, která toto poselství ještě neobdržela. Jak by mohlo dnešní hluboce 

duchovní učení oslovit tyto národy, aniž by předtím přijaly božské sémě lásky, které vám dal Spasitel ve 

svém Slově a ve své Krvi? 

45 Mé poselství se dostane ke všem a vy všichni přijdete ke Mně. Připravil jsem vše pro budoucí časy 

a Má Vůle se stane všem, protože Já jsem Pán duší, světů, ras a národů. 

46 Svět duchovních bytostí jen čeká na svou hodinu, aby mohl osídlit toto údolí země. Jsou to bytosti 

světla, které se neštítí vtělit do lůna zaostalých národů, protože jejich posláním bude právě probudit ty, 

kteří spí. 

47 Až tyto velké legie duchů světla obydlí zemi, zaseté a rozdělené Otcovou moudrostí, začneme si 

všímat sbližování mezi lidmi, touhy po porozumění, harmonii a míru. Uvidíte lid, který se sjednocuje s 

jinými národy jako znamení univerzálního sjednocení, kterého musí dosáhnout všechny mé děti. 

48 Kdo bude moci změnit Mé plány nebo Mě přimět, abych zklamal v tom, co jsem naplánoval? 

Všechno v člověku má své hranice, a proto vám říkám, že jste nyní narazili na hranici špatného využití 

daru svobodné vůle. 

49 Zběsilý běh člověka ho rychle přivedl k tomuto cíli a on sám si přivodí soud ovocem svých 

vlastních skutků. 
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50 Kdo z těch, kdo Mě slyšeli, a kdo tedy znají Pánovy plány, se dokáže rozrušit nebo zmást tváří v 

tvář tomu, co se denně děje ve světě? A kdo, když Mne vyslechl, bude moci zůstat lhostejný, nečinný nebo 

mlčet uprostřed světa, který potřebuje duchovní vedení, což je totéž jako říci: vyšší morálka? 

51 Má spravedlnost a Má láska jsou silnější než lidská zloba, a proto vám říkám, že Má vůle se naplní 

ve všem. 

52 Jakmile mezi lidmi zavládne mír a lidstvo znovu pochopí, jakou hodnotu mají modlitba a půst, 

poznáte, že Já jsem Strom života, v jehož větvích, rozprostřených do nekonečna, budete moci rozpoznat 

náruč Mistra, rozprostřenou jako na kříži, kde za vás prolil svou Krev, a vtiskl tak do svědomí slova: "Já 

jsem Život, kdo přichází ke Mně, nikdy 'nezemře'." 

53 Já jsem semeno, z něhož stvořím nový lid Izraele - lid, který zastíní svět a dá mu plody 

duchovního života. 

54 Jsi stále velmi nemotorný a bojácný, tvá víra je malá a tvé znalosti omezené. Důkazem toho je, že 

dodnes mezi vámi nepovstali patriarchové, jejichž ctnost, horlivost v mých zákonech a dobrota by měly 

dát život lidu - jako ti spravedliví a čestní muži, kteří dali Izraeli podobu a jméno v jeho počátcích. 

Vzpomeňte na Abraháma, vůdce, který dokázal ze všech klanů vytvořit jednu rodinu - Mojžíše, který svou 

vírou, silou a láskou dokázal sjednotit izraelské kmeny v jeden národ. 

55 Byl mezi vás vylit dar duchovního vidění, a přesto sotva slyšíte hlas svých proroků, protože je 

stále velmi slabý a nejistý. 

56 Abych k vám mohl promlouvat v této podobě a abych od vás mohl očekávat díla, která mohou 

přetrvat jako příklad pro budoucí generace, nechal jsem vás již dříve projít cestou vývoje a poskytl jsem 

vám tak prostředky, abyste se mohli rozvíjet tím, že jsem vás jednou poslal na zem, abyste získali 

zkušenosti, které jsou světlem poznání, a abyste se očistili ve zkouškách, které znamenají duchovní 

vzestup. 

57 Věří někdo z vás, že vaše současná existence je první, kterou jste na zemi prožili? Ne, lidé, kdyby 

tomu tak bylo, nenavštívil bych vás v této Třetí éře. 

58 Váš současný život je další z cest k duchovnímu rozvoji, které jste na tomto světě podnikli. 

Odpouštím ti tvé pochybnosti, protože nejsou z ducha, ale z těla. 

59 Možná jste nejchudší mezi lidmi, možná jste považováni za nevzdělané a nevzdělané, možná vaše 

práce dodnes neměla význam, možná je vaše uctívání Boha něco neurčitého. Ale nyní, duchovně souzen 

Mnou, ti znovu říkám, že jsem měl důvod, proč jsem si tě vybral pro Své projevy a zjevení. 

60 Dlátem Svého Slova utvářím vaši duši, vaše srdce a vaši mysl a dávám vám tolik poznání, že vaše 

důvěra v sebe sama se stává velkou, protože víte, kdo jste, od koho pocházíte, proč jste byli posláni na svět 

a jaký je váš cíl. 

61 Mluvil jsem k vám o poznání a důvěře, abyste se vydali za správným cílem, který vám ukazuje 

vaše svědomí. Stejně jako se nemáte považovat za méněcenné, když si pletete pokoru s nedostatkem 

důvěry v sebe sama, neměli byste se ani vy považovat za nadřazené komukoli. Neboť marnivost, arogance 

a pýcha nejsou vlastní duším světla, ale duším, které byly světlem zaslepeny. 

62 Nyní tedy víte, že jste "poutníci" a že jste při této příležitosti měli to štěstí přijmout mé poselství a 

být nositeli, vysílači a hlasateli mého sdělení. 

63 Žádná nejistota ani pochybnosti o vašem duchovním poslání vás nebudou provázet. Vše bylo 

řečeno, vše bylo připraveno jako cesta plná jasnosti. Stačí, když se posilníte v modlitbě a v následování 

mých pokynů, abyste plně kráčeli po cestě, kterou prošli patriarchové, vůdci lidu, proroci, učedníci, 

apoštolové, praví svědkové Boží. 

64 Ze všech koutů země pošlu pro děti tohoto duchovního lidu. Opakuji vám totiž, že tento lid není 

rasou ani nemá lidský původ. Je to duchovní legie, jejíž počet se neustále obnovuje, aby na světě vždy byli 

ti, kteří přijímají Mou inspiraci z ducha do ducha. 

65 Fyzicky nebudete schopni zjistit, kdo k těmto lidem patří. Jen díky jejich duchovnosti a rozvoji 

jejich darů a schopností je budete moci rozpoznat. 

66 Jaké je základní poslání tohoto lidu, posla Páně? Osvobodit lidstvo z každého otroctví, ať už duše 

nebo mysli, připomenout mu Zákon, připomenout mu božská zaslíbení, napomenout ho v jeho úchylkách, 

nabádat ho k dobru, vést ho do "zaslíbené země", která je královstvím lásky, moudrosti a míru, kde 

všechny bytosti, všechny národy a všechny světy vytvoří jednu rodinu: rodinu Boží. 



U 288 

67 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 289 
1 Lidstvo: Jak málo děláte pro to, abyste žili v míru! 

2 Mohu vám říci, že většina lidí má nějaké náboženství, a přestože všechna učí bratrství, nikdo 

nežije podle pokynů, které dostal, nikdo nedodržuje zákony, přikázání a zásady zapsané ve svém svědomí. 

Někteří, aby se nepodřídili nějakému náboženskému vyznání, dali volnost svým myšlenkám a 

domnívali se, že jsou mimo přikázání a zákony. To však není možné, neboť díky svým pozorováním, 

vědám a definicím poznali, že ve všem a všude je zjevena síla, harmonie, zákon a moudré, spravedlivé a 

láskyplné učení, kterému nikdo nemůže uniknout. 

3 Po tolika staletích života v neshodách, po všech smutných a trpkých zkušenostech, které lidstvo 

prožilo, je schopno pochopit, že jednota mezi národy, harmonie mezi všemi lidmi, nemůže být založena na 

materiálních zájmech, ani na pozemských hodnotách. Nakonec pochopí, že pouze povznesená duše může 

být pevným základem, neotřesitelnou skálou, na níž spočívá mír lidstva. 

4 Jestliže se všechny národy tak či onak hádají, válčí a odsuzují, znamená to, že žádný z nich 

neposlouchá to, čemu je naučil Bůh a jeho Zákon, a proto jsou daleko od pravdy. 

5 Pravda je úcta ke všemu, protože vše je svaté, je láska, je harmonie, je milosrdenství, je zákon, 

který řídí svědomí. 

6 Pro zdokonalení duše je třeba překročit prosté lidské povinnosti a dokonce i náboženské 

povinnosti, dosáhnout pramene, z něhož všichni pijí, a pohlédnout pravdě do tváře. 

7 Ten, kdo je schopen dosáhnout vrcholu hory a spatřit tuto nádheru, až sestoupí dolů a bude nadále 

přebývat mezi svými bližními, bude ve svých soudech nevyhnutelně tolerantnější, chápavější a 

milosrdnější. Je to prvek, který je připraven všechny harmonizovat a sjednotit. 

8 Zamyslete se a pochopíte, že harmonie, kterou potřebujete, je duchovní a dosáhnete jí, když se 

povznesete nad své vášně a panovačnost. 

9 Jak můžete uzavřít mír, když každý z nich prohlašuje svůj názor za jediný pravdivý a zároveň 

bojuje proti názorům ostatních jako proti falešným? 

10 Fanatismus je temnota, slepota, nevědomost a jeho plody nikdy nemohou být světlo. 

11 Blížíte se k velké zkoušce, jejímž prostřednictvím se všichni probudíte do reality. 

12 Vaše srdce se Mě ptá, proč často mluvím o velkých zkouškách a událostech, a Já vám říkám, že 

vás čeká doba utrpení a že je lepší být varován, bdít a modlit se, než spát v letargii. 

13 Někteří se nikdy nespokojí s tím, co říkám. Když vám ve svém Slově ukazuji časy míru a 

prosperity, které patří budoucnosti, považujete příchod mého proroctví za nemožný, a když vám mluvím o 

časech zkoušek a utrpení, věříte, že jsou to jen hrozby, které vás mají strachem přimět k plnění příkazu. 

14 Ti, kdo se takto chytají mého slova, patří k těm, kdo se nechávají unášet mořem pochybností. Ti, 

kdo tomuto poselství věří, ho vždy studují s ušlechtilým záměrem získat z něj něco užitečného. 

15 Učedníci: Ve Druhé éře stačily tři roky, abych lidstvu předal své poselství, a jak všichni víte, na 

konci jsem toto poselství zpečetil svou obětní smrtí. Vpravdě vám říkám, že tato obětní smrt nebyla obětí 

pro Otce - protože On nepotřebuje krvavou oběť -, ale pro lidstvo, protože to velmi potřebovalo důkaz 

lásky takového rozsahu. 

16 Učil jsem vás milovat se navzájem, ale nejen jako lidé, ale také věčnou láskou jako duchovní duše. 

Přišel jsem vám vydláždit cestu, která vede z tohoto světa do duchovního království, které se vám zdálo 

být za hustým závojem tajemství. Mé učení, od prvního do posledního slova, bylo přípravou, kterou jsem 

vám dal na dobu, kdy přijdu v duchu, jak jsem vám oznámil, abych znovu otevřel tajnou pokladnici, abych 

otevřel zapečetěnou knihu a nechal vás vstoupit do světla duchovního poznání. 

17 Život duše, který existuje mimo váš hmotný svět, nemůže a neměl by být pro člověka tajemstvím. 

Protože Otec viděl vaši touhu po poznání, začal své učení prostřednictvím daru zjevení a inspirace a 

projevil se v nekonečném množství podob. Toto učení však začalo již v době, kdy existoval první člověk, 

a nepřestalo až dodnes. 

18 Pokud si myslíte, že jsem vám teprve nyní zjevil něco o duchovním životě, jste na velkém omylu, 

neboť vám znovu říkám: Božské poučení začalo, když se narodil první člověk, a nepřeháním, když vám 

říkám, že Mé poučení začalo stvořením duchů, ještě před vznikem světa. 
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19 Myslíte si, že účelem předchozích učení bylo zjevit vám lidské poznání? Proto jste dostali dar 

vědy. Nebo si myslíte, že přikázání prvních časů a učení, která jsem vám přinesl v Druhém čase, byla jen 

proto, abych vás naučil, jak žít ve světě? Hledejte jádro těchto zjevení a zjistíte, že jejich záměrem bylo 

ukázat vám cestu, která vede k věčnému životu, k nesmrtelnosti duše. 

20 Spiritualismem jsem nazval zjevení, které k vám hovoří o životě ducha, které vás učí komunikovat 

přímo s vaším Otcem a které vás povznáší nad hmotný život. 

21 Vpravdě vám říkám, že spiritismus není nic nového, ani nepatří pouze do této doby, ale je to 

zjevení, které se zjevuje stále více v souladu s duchovním vývojem lidstva. 

22 Protože učení, které vám dávám, je spiritualismus, který vás učí dokonalé lásce k Bohu a k 

bližnímu a zve vás na cestu, která vede k dokonalosti, byl spiritualismus také tím, čemu vás učil Zákon 

Boží v "první éře" a Slovo Kristovo ve druhé éře. 

23 Toto zjevení se vám znovu zjevilo, protože jsem vám přinesl lekce, které jste neznali. Cítili jste se 

zaslepeni tolika moudrostmi. Je to proto, že se blížíte k završení časů, kdy lidská duše dosáhne svého 

osvobození, povznesení a vlády nad hmotou. 

24 Nikdo tedy netvrdí, že duchovní život byl záhadou, než jsem přišel v této třetí éře, abych ho 

vysvětlil svými novými zjeveními. Znovu vám říkám, že vám bylo v průběhu času dáno mnoho učení, i 

když jste je nebyli schopni pochopit. 

25 Teprve nyní se lidé začínají zajímat o objevování a rozkrývání všeho, co obsahují zjevení 

minulých dob, aby je mohli porovnat s událostmi současnosti. 

26 Učedníci, nyní tedy víte, že když se řekne "spiritualita", mluvíte o duchovním zjevení, které vám 

váš Bůh v průběhu času učinil. 

27 Tiše jako zloděj jsem vstoupil do tvého domu a překvapil tě ve spánku. 

28 Vždycky jsem lidstvo našel při svém příchodu spící. Jen několik srdcí, jako slabá světla, bylo 

vzhůru a čekalo na Mě. 

29 Lidé, stačí, když se trochu zamyslíte nad svou minulostí, abyste získali plody zkušeností. Poté 

byste si měli dávat pozor, abyste se znovu nedopustili chyb a omylů. 

30 Kdybych se tě zeptal, co se stalo s listem, který jsem vepsal do Své Krve ve Druhé éře, musela bys 

mlčet, protože tvé svědomí by ti řeklo, že jsi nikdy nežila podle učení, které učil Ježíš - že jsi nechala Jeho 

slova odvát ve větru jako listí spadlé ze stromu života, místo abys je sbírala ve svém srdci. 

31 Vpravdě vám říkám, že jste již vstoupili do doby, kterou jsem vám oznámil jako "poslední dny". 

Vyznačoval se soudem, nápravou a obnovou. 

32 Ústy dřívějších proroků jsem vám oznámil tuto éru a ústy těchto hlasatelů, nových proroků Mého 

Slova, jsem k vám promluvil a mnohé z těchto předpovědí naplnil. 

33 Mé Slovo je tak jasné, že Mi brzy porozumíš. Tvé svědomí, které dříve nebylo slyšet, se nyní 

zmocňuje celé tvé bytosti a dokáže ovládat tělesné pudy. 

34 Moje nová skupina apoštolů vstoupí do záchranného člunu, odkud budou natahovat ruce, aby 

zachránili ty, kdo ztroskotali v moři lidských vášní. 

35 Vyvolil jsem si vás, abyste postupně formovali můj lid, ale existují projekty, které ještě nemůžete 

rozpoznat. Říkám vám jen, že ve vaší duši je světlo, které vám umožní objevit tu pravou mezi tolika 

cestami. Z toho vyplývá odpovědnost dětí Světla vůči lidstvu. Pochopte, proč vás v každém učení 

vyzývám, abyste se vyvíjeli vzhůru, abyste vystoupili na vrchol hory. Neboť teprve až dosáhnete této 

výšky, budete schopni vidět, co se děje ve světě, budete schopni slyšet neustálý nářek lidstva a cítit jeho 

nesmírné utrpení. 

36 Kdo necítí bolest bližního, nemůže ji zmírnit, žáci. Proto chci, abyste ve svých modlitbách mysleli 

na své bližní. V těchto chvílích totiž může vaše duše osušit mnoho slz a probudit srdce k soucitu, 

porozumění, milosrdenství a něze. 

37 Můj lid potřebuje povznesení, protože stále necítí bolest lidstva jako svou vlastní. Pláčou, ale 

pláčou kvůli sobě, kvůli svým potřebám, kvůli svému trápení. 

38 Proč zůstáváš bezcitný k Mému slovu? Nabízím vám neznámé království? Uvědomte si, že 

království, o kterém k vám dnes mluvím, je stejné jako to, které jsem vám slíbil ve Druhé éře. 
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39 Pamatujte, že toto je poslední učení, které slyšíte a které si musíte uchovat v nejhlubším nitru 

svého srdce, abyste i po skončení tohoto hlásání nadále slyšeli melodický zvuk mého slova a uchovali si 

jeho význam. 

40 Kdybych na okamžik odstranil závoj, který brání tvé mysli poznat tvou minulost, vpravdě ti říkám, 

že bys padla před Mou Přítomností, zdrcená výčitkami svědomí za svůj nevděk, neposlušnost, nevěru a 

nedostatek víry v Mé Dílo. Ale zásluha je v tom, že 

Rozvíjení intuice, naslouchání svému svědomí, rozvíjení bytosti, která ve vás žije a kterou nazýváte 

"duší". 

41 Jakmile se osvobodíte od těla, budete přebývat v "duchovním údolí". Závoj, který vám bránil 

nahlédnout do minulosti, vám spadne z očí a vy uvidíte vše s nezakrytou jasností, na vše si vzpomenete a 

všemu porozumíte. Ale znovu vám říkám, že zásluhou vaší duše je mít víru, aniž byste očekávali, že ji 

uvidíte nebo se jí dotknete, abyste uvěřili. 

42 Rozjímejte, duchovně uchopte tato slova, neboť v nich naleznete zjevenou mou neúprosnou, ale 

vždy milující spravedlnost. 

43 Jsem pastýř, který nechává svému stádu svobodu, ale jen do určité hranice, a který nedovolí svým 

ovcím přeskočit kruh bariéry, za níž je bolest. 

44 Podporuji tě, chráním tě a nechávám tě vrátit se do ovčince. 

45 Měla jsi jednu příležitost za druhou a v tom můžeš poznat Mou nekonečnou lásku k tobě, neboť 

jsem tě obdaroval a dal tvé bytosti možnost napravit chyby, očistit a zdokonalit svou duši, místo abych tě 

potrestal nebo navěky odsoudil, jak jsi byla zvyklá si myslet v minulosti. 

46 Kdo by se s vědomím těchto nauk a v jejich pravdivost odvážil odvrátit od svého úkolu na zemi, 

kdyby věděl, že si tím přivodí ještě tvrdší odčinění pro svou duši? Je sice pravda, že má spravedlnost vám 

nabízí nové příležitosti k odstranění skvrn a napravení chyb, ale je také pravda, že s každou další 

příležitostí se zvyšuje počet zkoušek a že těžkosti a utrpení jsou pokaždé intenzivnější, stejně jako jsou 

závažnější spáchané chyby. 

47 Vaší povinností - nemělo by se mluvit o trestu - bude obnovit, obnovit, napravit a splatit poslední 

dluh. Nikdo - ani váš nebeský Otec, ani vaši bratři a sestry na zemi nebo v "duchovním údolí" - neudělá to, 

co musíte udělat jen vy, ačkoli vám říkám, že vždy odpovím na vaše volání. Když se budete cítit osamělí a 

opuštění, pocítíte Mou přítomnost a duchovní svět vás vždy přijde podpořit v břemenu vašeho kříže. 

48 Můj božský paprsek se mezi vámi stává slovem, ale jeho světlo se šíří celým vesmírem. 

49 Odpočívej, lidstvo, každých sedm dní jsem ti dal den odpočinku, aby ses mohlo modlit a nabrat 

sílu k rozjímání o Mém Zákoně. 

50 Jsem tu a navštěvuji vás všechny, aniž bych vás rozlišoval podle náboženství. Jsem božský lékař 

těl a duší. Vyhledávám nemocné, abych do nich vlil svou útěchu. 

51 Můj hlas se snáší na celé lidstvo, i když vám po pravdě říkám, že je jen málo těch, kteří jsou 

schopni ho slyšet. 

52 Je to moje učení, které vás učí, abyste se připravili na to, že uslyšíte hlas Pána prostřednictvím 

dialogu ducha s duchem v Nekonečnu. 

53 Lidé, kteří slyšíte mé zlidovělé Slovo: vězte, že jste to vy, kdo musí toto poselství předat celému 

světu a postarat se o to, aby lidé zlomili okovy fanatismu a materializace, které jim brání povstat a vidět 

mé světlo. Nezáleží na tom, že než se dostanete ke svým bližním, můj projev skrze lidskou mysl již 

skončí. Má esence, proměněná ve slova moudrosti a v léčivý balzám, bude proudit z vašich srdcí jako 

nejlepší svědectví mé pravdy. 

54 Vaším úkolem bude poučovat, připravovat cesty k oduševnění tím, že své bližní přivedete do 

kontaktu s Věčným životem, a tím je přivedete blíže k Pravdě. 

55 Učedníci, naučte se povstat, abyste později mohli učit, co to znamená osvobodit se od 

materializace, zbytečností a neužitečnosti - abyste mohli ukázat, jak překonat husté mlhy temnoty a najít 

Božské světlo, které je potravou a životem duše. 

56 V tomto pozvednutí je založena bitva, která vám byla oznámena jako "velká bitva", jíž se 

zúčastníte všichni - i slabí, nevědomí a "mrtví". Z této zkoušky totiž všichni vyjdete osvícení a čistí. 

57 Mé království se blíží, ale já chci vládnout živým, a ne mrtvým. Chci být milován, chápaný a najít 

poslušnost, jak se sluší na pravého krále. 
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58 Nyní je bitva v plném proudu. Lidé nedůvěřovali Mé moci a Mé spravedlnosti, neustále chtěli 

poměřovat své zbraně s Mými a Já jsem jejich nedůvěru přijal, protože je miluji. Musím bojovat proti 

jejich hříchu, abych je porazil. Neboť tím, že je porazím, je zachráním před jejich omylem. 

59 V této bitvě padnou modly, myšlenky budou zmateny, těla budou rozdrcena jako palmy při řádění 

hurikánu. Nakonec však duše vyjde očištěná a plná světla. Nezemře. Není možné, aby zemřel v bitvě. Řekl 

jsem vám přece, že já jsem život, že jsem Otec a Bůh živých, a ne mrtvých. 

60 Pro spásu člověka zůstanou otevřeny pouze jedny dveře: dveře oduševnění. Kdo se chce zachránit, 

musí se vzdát své arogance, falešné velikosti, nízkých vášní a sobectví. 

61 Velmi hořký bude kalich, který budou muset lidé vypít ve velké bitvě. Přesto vám říkám: 

Blahoslavení jsou ti, kdo se napijí z tohoto kalicha a pak odejdou ze země jako očištění. Až se totiž vrátí 

na tento svět v jiných tělech, bude jejich poselství prostoupeno světlem, mírem a moudrostí. 

62 Velký je nářek obyvatel této planety. Utlačovaní a ti, kdo sní o míru, očekávají, že tato světla 

harmonie a svobody budou vyzařovat od mocně jmenovaných. K tomu vám říkám, že srdce, která žijí v 

očekávání, by se měla spíše obracet ke Mně v modlitbě, protože jen Já mohu dát svobodu a pokoj. Znovu 

vám říkám, že dokud lidé nebudou znát původ, smysl a cíl svého osudu, nebo pokud to budou vědět, 

nebudou věřit v tuto pravdu, kterou v sobě nosí, nebudou schopni mít pokoj, protože nebudou schopni 

milovat jeden druhého jako opravdoví bratři a sestry v Bohu. 

63 Tvrdé, velmi tvrdé je lidstvo této doby, stále méně vnímavé k duchovnu. Slyšte mé slovo, je jako 

dláto, které trpělivě opracovává vaše srdce. Ačkoli to slyšíte tak často, podívejte se, jak jste nevnímaví! 

Budu tak s vámi činit, dokud nevyslovím poslední slovo, které obsahuje toto poselství, abyste, až k vám 

již nebudu mluvit, našli pravdivé a dokonalé učení ve všem, co vám mé slovo zjevilo. 

64 Pijte z tohoto pramene, ó lidé, neboť jsem vás použil jako semeno, abych z vás vyvedl pokolení, 

která mě milují. 

65 Vpravdě vám říkám, že duchovnost se také dědí, a proto byste se měli snažit předat svým dětem 

čistotu srdce a vnímavost vůči duchovnu. Budou vám vděční, protože jste se projevili jako milosrdní a dali 

jste jim tělo prosté vášní, s jasnou myslí, citlivým srdcem a duší, která bdí nad voláním svého svědomí. 

66 Všichni jste zváni, abyste se stali součástí Božího lidu. Je lež, že někteří jsou dětmi tohoto lidu a 

jiní ne. Všichni máte jeden původ: Boha. Všechny vás zvu, abyste se stali součástí jeho hostitelů, všechny 

vás chci vidět v jejich řadách. Můj lid je dítětem světla, apoštolem míru, dědicem mé moudrosti. V jeho 

středu najdou místo všechny mé děti. 

67 Učedníci, neúnavně Mi naslouchejte, abyste v okamžiku Mého odchodu nelitovali, že jste 

neuposlechli Mé výzvy. 

68 Chci, abyste se v tu hodinu modlili plni vroucnosti, lásky a vděčnosti. V této atmosféře 

duchovnosti, oddanosti a porozumění tedy nebudete chtít zabránit tomu, aby mé hlásání mezi vámi 

skončilo, a poděkujete svému Otci za učení, které vám dal. 

69 Můj hlas bude znít ve tvé duši a vyvolá v tobě hlubokou melancholii. Nebude to však hlas 

odsouzence, který k vám promlouvá, ale hlas Otce, který vás posílá splnit obtížné poslání a který čeká na 

váš návrat, aby vás láskyplně objal. To vše vám říkám proto, aby ve vašich srdcích nebyl smutek, až mé 

slovo skončí. 

Vzpomeňte si, že všichni ti, kteří ve druhé éře truchlili kvůli Mistrově smrti, byli brzy překvapeni, 

když Ho viděli slavně vystupovat do nebe, plného života a světla, protože Jeho domov nebyl mezi 

mrtvými. 

70 V poslední den mého projevu vás nechám plakat jen tehdy, pokud vaše slzy budou výčitkami 

svědomí za promarněný čas a nevyužité lekce. 

71 Kdo z těch, kdo slyšeli Mé slovo ve Třetí éře, neví, že poslední den roku 1950 je časem, který 

Otcova vůle určila pro konec tohoto projevu? Nikdo. Vždyť na všech těchto místech shromáždění a v 

nesčetných podobách jsem vám dal vědět. 

72 Ne proto, že by božské a duchovní podléhalo pozemskému času, ani proto, že by se vývoj vaší 

duše dal měřit podle hodin nebo kalendáře. Děje se to proto, že dokud jste v těle a jste příliš malí na to, 

abyste prožili konec duchovního období nebo příchod nového věku, musím vám duchovní věci učinit 

lidsky a pozemsky srozumitelnými až do určité hranice, aby vám byly srozumitelné. 
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73 Nyní se vás ptám, učedníci: Chcete po mém odchodu duchovně a intenzivně pociťovat mou 

přítomnost? Podmínkou bude, abyste byli bratrsky sjednoceni. Pokud tomu tak není, nebudete schopni 

vnímat mou přítomnost ani se těšit ze síly, která z tohoto duchovního pocitu pramení. 

74 Chcete duchovně přijmout odpověď na vše, co jste v této době nebyli schopni pochopit? Mějte 

duchovno a uslyšíte mou odpověď. 

75 Přijdou chvíle opuštěnosti a ticha. To se stane, abyste ke Mně mohli povstat v modlitbě. Přijdou 

však chvíle, kdy budete mít pocit, že jste Mě nenašli. Pokud však ještě nevnímáte přítomnost Mého 

Ducha, přesto vytrvejte, nedělejte si starosti, protože je to zkouška vaší víry a vašeho zduchovnění. 

Vytrvejte, neboť v nejméně očekávaném okamžiku přijdu, zazářím jako paprsek světla, usadím se ve vaší 

mysli a srdci a řeknu vám: "Buďte požehnáni, neboť jste uvěřili, že Mistr nemůže nechat žádné volání 

nevyslyšené." 

76 Odvaha, víra a trpělivost budou ctnosti, které ve vás musí být stále přítomny. Blíží se totiž čas boje 

světových názorů, války přesvědčení a duchovního boje, a proto je lepší, když se stanete silnými díky 

činnosti a zkušenostem, a ne pouze díky znalosti mého učení. 

77 Lidé: Moje lekce skončila. Zůstaňte chvíli v "duchovním údolí" a pošlete odtud své myšlenky 

všem národům na zemi, kde vaši bližní bojují, trpí a také čekají na spásu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 290 
1 Bůh je světlo, láska, spravedlnost. Každý, kdo ve svém životě projevuje tyto vlastnosti, bude 

reprezentovat a ctít svého Pána. 

2 Všichni, od těch nejmenších a nejvznešenějších, byste měli vědět, co je to spravedlnost, láska a 

moudrost. Všichni musíte pochopit, že Božský zákon je neměnný, abyste jej milovali a nežádali Mne o 

změnu svého osudu. 

3 Vězte, že pokud váš Otec, Stvořitel, nikdy nezmění žádný ze svých zákonů, nemáte na to 

sebemenší právo. 

4 Vaše duše je šťastná, protože se nyní může vyvíjet. Pokaždé, když se přijde inkarnovat na Zemi, 

přináší si s sebou vědomosti z předchozích životů a světlo, které přijímá v Duchovním údolí, je zkušenost, 

je to maják, který osvětluje jeho cestu vývoje. 

5 Poznání života je pravou vědou, je věčným světlem duše a všechny tyto zkušenosti dohromady 

jsou poznáním, které získáváte postupně. 

6 Jediným pokladem, který si duše nakonec uchová, bude poznání získané v životním boji. Proto 

vám říkám, abyste toto světlo, které je vaším dědictvím, nepromarnili zbytečnými skutky, ale používali je 

jen k dobrým, vznešeným a ušlechtilým skutkům. Podobenství, které vám řeknu, najdete v penězích světa, 

které, když jsou dobře používány, jsou požehnáním, ale když se jimi plýtvá, působí jen zlo. 

7 Musíte se také naučit nezoufat, když doba očisty plyne pomalu. Právě tehdy jsou totiž mnohé 

ctnosti duše podrobeny zkoušce v srdci, tehdy může člověk v sobě objevit pravou modlitbu - tu, která se 

odehrává od ducha k duchu, v tichosti, v mlčení. Pak uslyšíte hlas svého nitra - té duchovní duše, kterou, 

ačkoli je vaše, neznáte. 

Musím z tohoto lidu vytvořit armádu a z mnohých z vás musím učinit vůdce - ale ne vůdce ve smyslu 

pozemské moci, ne pro bratrovražednou válku, ale jako vojáky, kteří budou prolamovat cestu světlu, 

dobývat mírem a přesvědčováním, ničit, ano, ale ničit to, co je škodlivé, a pozvedat to, co je dobré. 

8 V srdci říkáte: "Bůh je spravedlnost." Pak se vás ptám: Jestliže chápete, že Bůh je dokonalá 

spravedlnost a moudrost, proč někdy požadujete, aby se Boží zákony změnily? 

9 Soudíte povrchně, jako byste byli děti, a neuvažujete o tom, že zkoušky, které vás sužují, jsou 

vaším dílem. Proto když jsou na vás vypuštěny, přejete si, aby od vás odešly, aby se osud změnil, abyste 

netrpěli, abyste už nepili kalich utrpení. 

Důvodem je to, že nedokážete svým duchovním pohledem proniknout do reality, abyste pochopili, že 

vše, co sklízíte, jste sami zaseli a že jste si každé utrpení přivodili sami. 

10 Ne, nikdy jste nepochopili, jak proniknout k pravdě, a proto, když do vašeho srdce vstoupí bolest, 

považujete se za oběti božské nespravedlnosti. Ale já vám říkám, že v Bohu nemůže existovat ani ta 

nejmenší nespravedlnost. 

11 Boží láska je neměnná, neproměnná a věčná. Kdo se tedy domnívá, že Božího Ducha může 

zachvátit hněv, zloba a zuřivost, podléhá velkému omylu. Takové slabosti jsou u lidí myslitelné pouze 

tehdy, když jim chybí zralost duše a ovládání vášní. 

12 Někdy mi říkáte: "Pane, proč musíme "platit" následky skutků, které nejsou naše, a proč musíme 

sklízet trpké ovoce, které přinesli jiní?" "Ne," odpověděl jsem. - Na to vám odpovídám, že tomu 

nerozumíte, protože nevíte, kým jste byli dříve a jaké byly vaše skutky. 

13 Jak moc překroutili pravdu o mé spravedlnosti všichni ti, kdo hlásají učení plné strachu, trestů a 

nevědomosti! Ale víte, proč se tak chováte? Protože potřebují vládnout nad ostatními, protože neznají 

pokoru a místo toho mají dost ješitnosti, aby se mohli nazývat vlastníky pravdy a vyvolenými, kteří stojí 

nad ostatními. 

14 Hlásají nevědomost a zastrašují, aby neztratili své výsadní postavení. 

15 Pouze mé světlo a mé milosrdenství budou moci zachránit velké masy lidí před zkázou a 

temnotou, do které jsou vedeni. 

16 Kárám ty, kdo hlásají slepou víru, víru bez poznání, víru získanou strachem a pověrami. 

17 Neposlouchejte slova těch, kdo všechno zlo, které trápí lidstvo, všechny pohromy, hladomory a 

morové rány připisují Bohu a nazývají je tresty nebo Božím hněvem. To jsou falešní proroci. 

18 Odvraťte se od nich, protože mě neznají, a přesto chtějí lidi učit, jaký je Bůh. 
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19 To je plodem špatného výkladu Písma z minulých dob, jehož božský jazyk dosud nebyl objeven v 

jádru lidského jazyka, jímž byla zjevení a proroctví zapsána. Mnozí mluví o konci světa, posledním soudu, 

smrti a pekle, aniž by měli sebemenší znalosti pravdy. 

20 Věděl jsem, že lidé budou nakonec toužit po světle, a proto jsem jim tehdy slíbil, že se vrátím, a 

řekl jsem jim, že jim pošlu Ducha pravdy - slib, který jsem dodržel a který se neustále, denně a s každým z 

vás naplňuje. Kdybyste však těm, kteří tvrdí, že vše vykládají správně, řekli: "Vězte, že Mistr přišel v 

Duchu, aby k vám promluvil o svém učení" - myslíte si, učedníci, že by vám uvěřili? Uvědomte si, proč 

vám říkám, že vaše příprava musí být velmi důkladná, abyste při setkání s bludaři, blázny a fanatiky 

nezaváhali, ale s pravým darem vnitřního Slova a dostatečně připraveni přijmout duchovní vnuknutí, 

abyste uměli osvítit mysl, otřást duší a pohnout srdcem. 

21 Moje výuka je jiná. Řekl jsem vám: žádná "smrt" neexistuje, čeká vás věčnost. Pro hříšníka 

neexistuje věčný oheň ani trest. Dochází k očistě, zkouškám, osvícení. 

22 Vše se neustále proměňuje a směřuje k dokonalosti. Příkladem toho jste vy sami, protože se 

proměňujete s věky, kterými ve svém životě procházíte, a pak už tam nejste, jen abyste se vrátili a udělali 

krok vpřed. 

23 Otec nenechá své dílo nedokončené. Jak si můžete myslet, že by jednoho dne zničil to, co stvořil, 

aby to dovedl k dokonalosti? 

24 Modlete se a nechte Otce, aby vám dal lekce, jak je to jeho vůle. Neboť nevíte, co si zasloužíte, co 

potřebujete, co je pro vás prospěšné. Svěřte svou věc do Jeho rukou a přijímejte pokorně a s radostí vše, co 

vám dá. 

25 Vidíte, jak odlišná je pravda. Pokud se již musíte bát ve svém srdci, neměla by to být bázeň přede 

mnou, ale před vámi, před vašimi skutky, neboť jejich následkům neuniknete. 

Dopřávám ti, aby tvá duše, uchvácená kontemplací Nekonečna, v ní mohla krátce zůstat, aby si užila 

klidu, který na zemi zatím nemůže najít. 

26 Učedník: I když žiješ ve světě, můžeš žít duchovním životem. Neměli byste si totiž myslet, že 

zduchovnění spočívá v odvrácení se od toho, co je podle těla, ale v uvedení lidských zákonů do souladu se 

zákony božskými. 

27 Blaze tomu, kdo studuje mé zákony a umí je spojit s lidskými zákony v jeden celek, neboť bude 

zdravý, silný, štědrý a šťastný. 

28 V této době lidstvo prochází obdobím selhání a odchylek, nemocí všeho druhu, které jsou 

způsobeny jeho odklonem od Zákonů. Ale když je to nejvíce zmatené, přichází můj Zákon jako světlo do 

duší a volá lidi na cestu pokoje. 

29 Mé zjevení této doby je novou kapitolou knihy mé moudrosti, je to nová pečeť oddělená od této 

knihy, jejíž obsah se nyní vylévá, očišťuje a osvobozuje duše a obnovuje lidi. 

30 Vidíte tento svět, který nejeví žádné známky toho, že by byl osvícen Božím světlem? Vpravdě vám 

říkám, že ačkoli lidé ještě nepodávají velké důkazy, že chápou to, co jim mé světlo vnuká, nebude jediné 

duše, která by nebyla probuzena. 

31 Lidé, projev mého slova mezi vámi je velmi nenápadný. Kdyby však lidstvo toto poselství znalo a 

rozhodlo se mu věnovat pozornost, bylo by na cestě ke spáse. 

32 Musel jsem se dát poznat mezi chudými, v lůně lidu, který se nechlubí nadřazeností, ale který má 

duchovní citlivost pro Mou přítomnost a Má vnuknutí - citlivost, kterou jsem nenašel u lidí a národů, kteří 

se nazývají velkými, silnými a pány země. 

To, co o vás říkám, nikdy nepoužívejte jako argument k tomu, abyste se chlubili duchovní nadřazeností 

nad ostatními. Musíte přece vědět, že ten, kdo propadá marnosti, stojí na místě a nepostupuje vpřed. 

Naproti tomu ten, kdo je pokorný, postupuje bez ustání a vždy věří, že udělal málo. 

33 Nespokojte se jen s posloucháním tohoto Slova, ale pozorujte také vše, co se děje ve vašem světě a 

ve vašem okolí, abyste neustále poznávali naplnění všeho, co vám oznamuji ve svém Slově. 

34 Když spíte - podívejte se, jak pak přicházejí zkoušky, aby vás probudily a řekly vám, že nyní je čas 

žít bděle. 

35 Brzy přestanete být koktavými žáky a stanete se vzrušujícími mistry, na jejichž cestě budou 

probíhat bitvy, podrazy a rekonstrukce. Ale i v nejtemnějších nocích tohoto lidstva uvidíte zářit 

nehasnoucí světlo mé pravdy. 
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36 Moji poslové se rozšíří po zemi a spiritualita sestoupí na lidský materialismus jako déšť míru, jako 

blahodárná rosa. 

37 Tento pošetilý svět, hluchý ke každému duchovnímu hlasu, bude stále věřit v můj příchod ve třetí 

éře a milovat mé poselství. Vy, lidé, však máte povinnost dát svým bližním příklad víry a poslušnosti, 

který bude povzbuzením a pobídkou na cestě lidskosti. 

38 Plňte své úkoly jako duše a jako lidské bytosti na zemi. Zákony a cestu již znáte. 

39 Dejte svému srdci svobodu, aby začalo cítit bolest druhých. Ať se nezabývá a nezajímá pouze o to, 

co se týká vás. Nebuďte už lhostejní ke zkouškám, kterými lidstvo prochází. 

40 Kdy bude vaše láska tak veliká, že bude moci obejmout mnohé jiné, abyste je milovali tak, jako 

milujete ty, kteří mají v sobě vaši krev a jsou tělem z vašeho těla? Kdybyste věděli, že jste více duší než 

tělem, mnozí by tomu nevěřili. Já vám však říkám: jste jistě bratři a sestry spíše duší než tělem, neboť duše 

patří věčnosti, zatímco tělo je pomíjivé. 

41 Uvažujte tedy o tom, že rodiny zde na zemi vznikají dnes a zítra se rozpadají, zatímco duchovní 

rodina existuje navždy. 

42 Dnes ještě nejste schopni tato učení cítit ani prožívat. Musíte však postupně obětovat své srdce, 

abyste naplnili věčný osud a milovali se navzájem. 

43 Jakmile se vaše kroky na cestě duchovního bratrství začnou stávat jistějšími, vaše rty začnou 

vyslovovat vám dosud neznámá učení a hluboká zjevení. 

44 Těm, kteří jsou mi věrní, silným, těm, kteří se opravdu připravují, těm svěřím toto poselství, toto 

Slovo, aby je uchovali čisté, aby je bránili a uchránili před cizími příměsemi. Neboť mým učením je 

obrátit lidstvo. Pokud však k tomu přidáte další myšlenky a pravdu skryjete, veškerá přesvědčivost a 

veškeré světlo na vašich rtech a ve vašich dílech se ztratí. Vidíte, jak se o vás starám, abyste neupadli do 

pokušení. Je však na vás, abyste se modlili a snažili se, abyste neupadli. 

45 Brzy už toto slovo neuslyšíte a podle všeho zůstanete na cestě života sami, bez pastýře. Připravuji 

vás však na to, abyste od prvního okamžiku po rozloučení s tímto projevem věděli, že můj Duch bude 

vaším průvodcem, že mé světlo bude zářit ve vašem duchu, aby vás povzbudilo. 

46 Časem budou mnozí z těch, kteří dosud toto Dílo znehodnocovali, s velkou lítostí naříkat, že 

nesplnili své poslání a promarnili drahocenný čas. Ale těm, kdo se ze srdce kají, řeknu: "Zde je mé dílo, 

zde je váš úkol, povstaňte, abyste ho splnili, neboť je ještě čas." 

47 Běda těm, kdo ve své hlouposti nebo pýše odkládají den svého pokání! Když totiž místo pšenice 

zasejí bodláčí - jaká bude jejich úroda? 

48 Čtu vám v knize budoucnosti, abyste věděli, jak máte chodit a pracovat. 

49 Mé království se k vám blíží. Proto jsem vám poslal své Slovo, aby vás připravilo, a poslal jsem 

vám Ducha Eliášova, aby vás sjednotil a očistil. 

50 Já jsem Cesta a na ní ke Mně všichni přijdete. 

51 "Třetí čas", ve kterém nyní žijete, je časem odhalování velkých tajemství. 

52 Učenci a teologové budou muset korigovat své vědomosti vzhledem k pravdě, kterou vám v této 

době zjevuji: Toto je doba, kdy lidé otevřou oči světlu Mé moudrosti - světlu, které jsem proměnil v učení, 

abyste se jeho prostřednictvím duchovně povznesli k pravému životu. 

53 Nyní se svět dozví pravdu o "vzkříšení těla", což je reinkarnace duše. 

54 Reinkarnace znamená: návrat do hmotného světa, aby se znovu narodila jako lidská bytost; 

vzkříšení duše v lidském těle, aby pokračovala ve svém poslání. To je pravda o "vzkříšení těla", o němž 

mluvili vaši předkové a podávali výklady stejně překroucené jako absurdní. 

55 Reinkarnace je dar, který Bůh udělil vaší duši, aby nikdy nebyla omezena na ubohost hmoty, na 

svou pomíjivou existenci na zemi, na své přirozené nedostatky, ale aby duše - jakožto vyšší podstata - 

mohla používat tolik těl hmoty, kolik potřebuje k plnění svých velkých úkolů ve světě. 

56 Tímto darem duše dokazuje svou nezměrnou převahu nad "tělem", nad smrtí a nad vším 

pozemským tím, že překonává smrt, jedno tělo za druhým a přežívá všechny, ať už jí jich bylo svěřeno 

jakkoli mnoho. Ona je vítězkou času, protivenství a pokušení. 

57 Světlo spiritualismu nyní odhaluje světu pravdu, spravedlnost, rozum a lásku, které jsou vlastní 

schopnosti duše reinkarnovat se. Svět však bude zpočátku proti tomuto zjevení tvrdošíjně bojovat a bude 

mu dávat zdání podivného a falešného učení, aby v lidech dobré víry vzbudil nedůvěru. 
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58 Zbytečné a marné bude úsilí denominací udržet své věřící v zajetých kolejích starých názorů a 

zastaralých systémů víry. Nikdo totiž nedokáže zastavit Božské světlo, které proniká až na samé dno 

lidského myšlení a probouzí duši k věku zjevení, božských vnuknutí, osvícení pochybností a tajemství, 

duchovnímu osvobození. 

59 Nikdo také nebude schopen zastavit příliv, který bude formovat lidstvo v touze po svobodě 

myšlení, ducha a víry. 

60 Ať si nikdo nemyslí, že vytrhávám různým náboženským společenstvím jejich učedníky, věřící 

nebo následovníky - to ne. Přišla však hodina, kdy má začít nová éra, která má vynést na světlo 

zapomenuté poučky, odstranit zbytečné zvyky, nauky a tradice, očistit a zbavit duše všeho falešného, dát 

jim pravý chléb Ducha, který byl vždy nahrazen obřadem. 

61 Skrze toto světlo se lidé sjednotí, národy se usmíří, nepřátelé si navzájem odpustí a vy díky němu 

pochopíte podstatu učení, které vás již téměř 2000 let poučuje slovy a skutky. 

62 Zdá se vám nepravděpodobné, že by lidstvo této doby rozumělo duchovnu? Pak se nechte unášet 

dějinami lidstva, podporováni intuicí a tím, co vám zjevuje váš duch, abyste věděli, že existovala epocha, 

v níž - poté, co národy země upadly do propasti nenávisti, neřestí, nevědomosti, pověr a fanatismu - z ní 

povstali lidé inspirovaní Kristem a naplnění vírou a láskou, kteří se jako nezastavitelný proud světla a 

naděje šířili po národech a zemích. 

63 Kristus byl na rtech učedníků a mučedníků, kteří žili, aby zasévali a šířili božské semeno lásky. 

Kristus se zjevil světu skrze své služebníky a žil v každém srdci těch, kdo ho milovali v jeho božském 

utrpení. 

64 Krátká byla doba, kdy tento mír a harmonie přinesly ovoce mezi lidmi a národy země, protože pole 

opět pokryl plevel nevděčnosti a bezbožnosti. Ale v dobách oduševnění, harmonie, porozumění a bratrství 

- kolik míru, inspirace a světla bylo mezi lidmi! Až se tato harmonie a toto zduchovnění stanou podstatou 

vašeho života, dokážete si představit, v jakém rozsahu se má nezjevená moudrost vylije do myslí lidí? 

65 Nepochybujte o tom, co Nová éra slibuje. Kdyby totiž vaše víra nebyla pravdivá, nebyli byste 

hodni zakusit naplnění mého slova. 

66 Ať se tvá duše přiblíží ke Mně, neboť jí dám, co potřebuje. 

67 Přijímejte božské pokyny a neúnavně Mi naslouchejte, pak zažijete, jak se v krátké době značně 

rozvinete v duchovním poznání. 

68 Nenechte tento čas milosti promarnit, pamatujte, že jste museli mnoho trpět, abyste mohli dojít na 

tuto cestu a poznat mé zjevení. 

69 Po tolika hořkostech nyní sklízíte sladké ovoce. Neplýtvejte jimi, protože zítra je budete muset 

odnést těm, kteří touží po míru a pravdě. 

70 Pokud tě bolest očistila, zachovej si čistotu duše a srdce. Chci, abyste se před lidstvem ukázali jako 

obnovený lid. Pak budete sloužit jako otevřená kniha ostatním lidem, kteří se právě očišťují skrze svou 

bolest, aby se stali hodnými přijmout mé poselství. 

71 Všechny tyto národy a země, které vyprázdnily pohár utrpení až do dna, jsou povolány, aby brzy 

poznaly můj nový projev, který na tolik bolesti nanese med a balzám. 

72 Mé slovo dané ve Druhé éře již dosáhlo hranic země. Ale vězte nebo si pamatujte, že to bylo 

znamení, které jsem vám dal, že můj návrat pocítí všichni lidé. 

73 Dovolte, abyste vy, kterým je Mé Slovo k dispozici, vyzvali své bližní. Řekněte jim, že jsem 

nepřišel soudit jejich přestupky ani se dívat na jejich vady, ale že to byla jejich nouze, která mě přiměla je 

vyhledat, a že mám u sebe dar lásky pro každého z nich. 

74 Přineste dar lásky do srdcí. To vám poslouží, až budete mé učení přenášet do neznámých zemí. 

75 Neobjevujete v jádru mých slov božské přání, abyste se stali čistými lidmi v myšlení, uctívání, 

práci a skutcích? 

76 Povzbuzuji vás k získávání zásluh, ale neměli byste být poháněni sobeckou touhou po vlastní 

spáse, ale měli byste konat své skutky s ohledem na své bližní, s ohledem na budoucí generace, jejichž 

radost bude velmi veliká, až najdou cestu vydlážděnou "prvním". Pak bude vaše štěstí bezmezné, protože 

radost a mír vašich bratří a sester dosáhne i vaší duše. 
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Jak odlišné je to s těmi, kdo hledají jen vlastní spásu a blaženost; když totiž dorazí na místo, které 

získali svými skutky, nemohou mít ani chvíli klidu nebo radosti, když pomyslí na ty, které zanechali za 

sebou a kteří nesou těžké břemeno jejich utrpení. 

77 Vpravdě vám říkám, že praví učedníci tohoto učení budou spravedliví a čistí ve svých skutcích 

jako jejich duch, který je Mým vlastním světlem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 291 
1 Lidé: V den mého odchodu pocítíte kolem sebe prázdnotu. Budete se cítit slabí, protože jste si 

zvykli na toto slovo, v němž jste dlouho nacházeli povzbuzení, útěchu, balzám a poznání. Bude vám 

chybět tento projev, který vám dodal tolik odvahy v životním boji. 

2 Ale vpravdě vám říkám, že kdybyste to již lépe chápali, očekávali byste ten den s radostí a věděli 

byste, že můj Duch se od vás neodloučí a že mé vnuknutí od vás nebude ani na okamžik vzdáleno. 

3 Uvědomte si, proč jsem vám tak často říkal, abyste si na Mé Slovo nezvykali, abyste Mi 

nenaslouchali ze zvyku. Ti, kdo se takto chovali, budou totiž toto Slovo postrádat s velkou bolestí v srdci. 

4 Zbývá vám ještě krátký čas, abyste pochopili mnohá učení, odstranili své pochybnosti, posílili svá 

předsevzetí a učinili své úvahy a získali poznání o pevných základech toho, co vám dává Můj Zákon. 

5 Pamatujte, že jsem vás učil odmítat vše, co je vnucenou náboženskou praxí a co je pouze zvykem. 

Nezapomínejte, že jsem vám zjednodušil náboženské zvyky, formy uctívání a vyznání víry a dovolil jsem 

vašemu svědomí, aby bylo kormidlem, které má řídit vaši malou životní loď. 

6 Dal jsem vám jasně definované zásady, abyste se nepokoušeli o nejistá učení, i když se vám zdají 

být přípustná a dobrá. 

7 Kdo vkládá veškerou svou důvěru v mé slovo, neklopýtne ani nezklame a brzy bude sklízet dobré 

ovoce. 

8 Zákon lásky, kterému náleží láska, porozumění a odpuštění vůči vašim bližním, je základem, který 

jsem vám vnukl pro vaše duchovní poslání. 

9 K poznání mé pravdy není třeba lidské erudice ani vědomostí lidí obsažených v jejich knihách. 

Duch má dar a schopnost poznat pravdu. 

10 Protože je mé Slovo snadno srozumitelné a zásady mého učení dokonale jasné, nemusíte se obávat, 

že by vám nepředvídané obtíže zabránily pevně vykročit na vaši cestu. 

11 Četl jsem ve vašich srdcích a zjistil jsem, že chcete zůstat věrní tomuto pokynu, který jsem vám 

dal. Bděte a modlete se, naslouchejte a pečlivě o tom přemýšlejte, aby vaše dobré úmysly nebyly zmařeny 

nějakou vaší slabostí ve chvíli zkoušky. Vzpomeňte si, že zástupy, které následovaly Ježíše ve druhé éře a 

které se zdály, že mu rozumějí, nechaly svého Mistra ve chvílích oběti, v rozhodující hodině, samotného. 

Dokonce i apoštolové, kteří ho tak bedlivě následovali, pocítili, že jejich síla a dokonce i víra v tu hodinu 

slábne. 

12 Důvodem je to, že lidská přirozenost je slabá a potřebujete povzbuzení od silného ducha. 

13 Pijte tedy víno mého slova, abyste byli silní, a pak, až přijde zkouška, dokažte, že jste učedníci, 

kteří byli zoceleni v modlitbě a v boji, v sebereflexi a v praxi. 

14 Neusilujte o oslavu mého díla okázalými prostředky nebo veřejnými manifestacemi, neboť váš 

triumf by se snadno zhroutil, protože jste ho nepostavili na pevných základech. 

15 Neohromujte své bližní svědectvími o zázračných uzdraveních nebo zdánlivých zázracích, protože 

byste se tím jen vzájemně nakazili fanatismem. Ti, kdo skutečně ztělesňují pravdu, kdo umí upřímně 

uctívat Boha, kdo skutečně rozsévají a šíří semeno lásky, jsou tak prostí, skromní a pokorní, že žijí mezi 

ostatními nepoznáni. Modlí se a nikdo o tom neví. Uzdraví nemocného člověka a málokdo nebo nikdo je 

nevidí. Pláčou kvůli bližnímu, ale jejich slzy jsou neviditelné, protože místo aby tekly ven, stoupají k Otci. 

16 Nebojte se, lidi, neříkám vám, že všechno, co děláte, je nedokonalé. Napravuji jen to, co je špatné, 

ale přijímám vše, co mi nabízíte dobrého. 

17 Zde, prostřednictvím mého Slova, pozorně naslouchejte učení, abyste se mohli učit. Všímejte si 

však hlasu svého svědomí ve svém životě, protože vám řekne, zda jednáte dobře, nebo špatně, zda jste 

splnili své poslání, nebo ne. Když pak pocítíš, že tvé srdce pláče nad utrpením tvých bližních; když se o 

dobrodiní, které dostáváš od Boha, podělíš s potřebnými; když pochopíš lidskou bídu a budeš se snažit ji 

zmírnit, aniž bys očekával odměnu - pak budeš přede Mnou ospravedlněn a budeš moci pocítit pokoj, 

který ti přináší svědomí. 

18 Učedník: Co musí spiritualista udělat, aby pomohl učení, které praktikuje, k vítězství v této době 

tragédií, válek a bolesti? Spojte se s ostatními a vy všichni se Mnou, aby se vaše síla a vaše světlo mohly 

projevit ve světě. 
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19 Podívejte se na lidstvo: lhostejné k duchovnímu pokroku - nejen v materiální oblasti, ale i v 

náboženských společenstvích, kde se tradice a zvyky staly zákonem. 

20 Podívejte se, jak i v dnešní době vědy a lidského pokroku člověk stále zabíjí člověka, národy 

přetrhávají bratrské a přátelské svazky s jinými národy a světonázory jedněch se dostávají do konfliktu a 

střetu s názory druhých. 

21 Tato pole, zdánlivě neúrodná pro Boha, jsou však vhodná pro duchovní setbu. Vydejte se na cestu 

a na každém kroku zažijete touhu po světle, bídu, nevědomost, bolest ve všech jejích podobách. Ať se tam 

dostanou vaše myšlenky, pošlete jim plno dobrých přání, světelných myšlenek a duchovních inspirací. Ať 

zazní tvé upřímné, srdečné slovo, prodchnuté světlem, útěchou, balzámem. Pak zažijete, že lidstvo je 

vhodným polem pro práci vašeho ducha. 

22 Neúnavně pracujte na své životní cestě a ujišťuji vás, že mír, který během ní zažijete díky 

splněnému poslání, bude ještě větší, až vaše duše odejde na onen svět. Prozatím však na odměny 

nemyslete. 

23 Jak nešťastný je člověk, který si stále myslí, že duše je kvůli své krátké pozemské dráze v lidském 

těle určena k věčné odměně nebo trestu! 

24 Mé Slovo bude v této době majákem světla, který vnese světlo do temnoty lidstva. Nyní uvidíte, 

jak se tento dnešní svět - materialistický, nepřátelský a sobecký - promění, protože mé učení, někdy 

prudké jako bouře a jindy jemné jako vánek, smete nespravedlnost a dá život dobrému semeni, aby lidé 

mohli budovat svou budoucnost na základech lásky a harmonie. 

25 Když lidé začnou myslet univerzálně v lásce, každý se bude snažit zdokonalit sám sebe, lépe konat 

spravedlnost vůči druhým a sloužit. Veškerý strach z trestu bude zbytečný, člověk bude dodržovat zákony 

nikoli ze strachu, ale z přesvědčení. Teprve pak se lidstvo duchovně a inteligentně vyvine. 

26 Až dosud člověk kvůli své aroganci přehlížel duchovní část a nedostatek tohoto poznání mu bránil 

v tom, aby byl dokonalý. 

27 Dokud se člověk nenaučí udržovat své fyzické a duševní síly v harmonii, nebude schopen najít 

rovnováhu, která by v jeho životě měla existovat. 

28 Mé slovo bylo s vámi, lidé. Pochopte to, ale pokud máte nějaké pochybnosti, modlete se, 

rozjímejte, žádejte o Mé světlo a obdržíte objasnění toho, co si přejete vědět. 

29 Vítejte, poutníci, kteří jste uměli vytrvat ve víře, zde je odměna za vaši neochvějnou důvěru: je to 

mé slovo, na které jste tak dlouho čekali. Pijte z něj, dokud nebudete mít dost. 

30 Přivítejte ty, kdo věří v Mistrovo slovo, neboť oni zakusí naplnění mého slibu. 

31 Nyní jste obdrželi to, o co jste tak dlouho žádali. Až zítra staneš před velkými zástupy, poznáš 

důvod mého volání. 

Já sám vím, že je mnoho lidí, kteří žijí v očekávání Dobré zprávy, a nechci, aby zemřeli, aniž by 

předtím slyšeli Mé Slovo z úst Mých svědků. Mají hlad a žízeň, stejně jako vy, ale jako jsem se já slitoval 

nad vašimi potřebami, tak se vy slitujete nad nimi. 

32 Svět čeká na můj hlas, který ho zavolá; srdce člověka, ačkoli je mrtvé pro víru, čeká na Kristův 

hlas, který ho osloví a řekne: "Vstaň a choď". 

33 "Mrtví", "slepí", nemocní a vyděděnci tvoří velmi početný národ. Přijdu k nim, protože ti, kdo trpí 

duševně nebo tělesně, jsou nejvíce vnímaví k Mé přítomnosti. Velcí tohoto světa - ti, kdo mají moc, 

bohatství a světskou slávu - si nemyslí, že Mě potřebují, a neočekávají Mě: co by jim mohl Kristus dát, 

když říkají, že už všechno mají? Nějaké duchovní statky nebo místo na věčnosti? To je nezajímá! 

34 To je důvod, proč jsem vyhledal tyto zástupy chudých a nemocných na těle i na duši, abych jim dal 

poznat své učení, neboť po Mně toužili, hledali Mě. Bylo tedy přirozené, že pocítili Mou přítomnost, když 

nastal čas, abych se lidstvu znovu ukázal. 

35 Až přijde čas, povstane tento obrovský lid nemocných, chudých, utlačovaných a vyděděnců na mé 

volání jako nejsilnější a nejneporazitelnější lid na světě. Žádná lidská moc neumlčí jeho hlas, když 

povstane a řekne: "Pán se zjevuje v této době. Poslal nám své poselství, abychom se připravili přijmout ho 

Duchem k Duchu." Tak se stane v pravdě, neboť je to poselství, které mám připravit, a mé učení, které 

předávám prostřednictvím hlasatelů vybraných k tomuto účelu - poselství, které se dostane k mým poslům 

v různých částech světa. 
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36 Mé slovo z úst mých svědků bude mít v srdcích stejný účinek, jaký mělo na tento lid, když ho 

slyšel přímo z úst hlasatele. Musíte se však připravit na to, že budete mluvit upřímně. V modlitbě a lásce 

se budete moci inspirovat, a opravdu vám říkám, že "mrtví" pak vstanou a nevěřící budou vyznávat, že 

takto mohou mluvit jen učedníci Ducha svatého. 

37 Připravuji vás na to, že se setkáte s lidstvem bez míru, bez lásky, bez bratrství a harmonie. Předáš 

mu božské poselství, které jsem tě stvořil, abys ho šířil. Pak uvidíte, že zázrak obnovy, který jste viděli u 

sebe, se bude opakovat i v lidech a národech, k nimž se mé slovo také dostane, a rozbije pouta 

materialismu, modlářství, neřesti a nevědomosti. 

38 Velký úkol, který budete muset splnit v této Třetí éře, jakmile vás zanechám na světě jako mistry. 

39 Dnes jsi malé dítě, které přijímá mé Slovo, zítra budeš učedník, který studuje učení, a později mistr 

nebo apoštol, který následuje a žije učení, které přijal. Nezapomínejte, že prostota mého slova vám dala 

počátek vašeho oduševnění, takže k němu nikdy nepřidávejte zbytečné věci. 

40 Vždy porovnávejte svou současnost s minulostí, abyste mohli zjistit, zda jste pokročili, nebo zda 

jste zůstali na mrtvém bodě. Kolik duší se díky této zkoušce probudilo a zvolalo: "Pane, jak je možné, že 

jsem tak dlouho spal? Jak bych mohl zůstat netečný, lhostejný, když Ty mluvíš mezi námi? Jak bych Tě 

mohl zapřít, když Tě nosím v sobě?" 

41 Nikdo nebude schopen odolat síle Mého Slova, protože má moc probudit duše, přimět i to nejtvrdší 

a nejbezcitnější srdce, aby pocítilo a zachvělo se. Nemusel jsem vás trestat, abych vás přinutil splnit 

poslání, ani jsem nepoužil sílu, abych vás přivedl na tuto cestu, dokonce jsem vás ani nezastrašoval slovy a 

výhrůžkami. Můj hlas byl láskyplný a přesvědčivý a probudil ve vás víru, důvěru a poslušnost. 

42 Stejným způsobem budete zítra mluvit ke svým bližním a probouzet v nich lásku, ne strach, 

protože pak by semeno nebylo pravdivé. 

43 Mé Dílo musí zasáhnout lidstvo čisté, aby se mohlo vydat na cestu naplňování Mého Zákona a 

přijmout kříž svého vykoupení. 

44 Dal jsem slib lidem, celému lidstvu, a dodržím ho, protože mé slovo je slovem krále. Pošlu do ní 

prostřednictvím svých učedníků zlatou pšenici svého Slova a ta poslouží lidem jako příprava, aby se mohli 

brzy těšit z dialogu ducha s duchem. Neboť po roce 1950 se již nedám poznat prostřednictvím orgánu 

mysli hlasatele, ani zde, ani na žádném jiném místě. 

45 Spojte se, lidé, neboť zkoušky se blíží. Nepřátelé mého Slova se také spojí, aby proti vám bojovali 

a rozptýlili vás. Pokud však důvěřujete v sílu modlitby a opíráte se o mé Slovo, nebudete poraženi. Vaše 

moc bude duchovní, nikdy nebude založena na penězích nebo pozemské moci. 

46 Využijte této příležitosti, lidé, nečekejte na jiné časy, protože ty nikdy nepřijdou, aby vám přinesly 

to, co jste neuměli využít. 

47 Usedněte k mému stolu s duchovní touhou vždy se učit z mnohého, co vám váš Mistr zjeví. 

48 Tyto poslední roky mého projevování se nesmazatelně zapíší do paměti všech, kteří ocení to, co do 

nich proudilo skrze mého Ducha. 

49 Moji učedníci budou neúnavně mluvit o všem, co jim Mistr zjevil a dal poznat. 

50 Pro ty, kdo žijí v každodenní rutině a jeden den je jako druhý a jedna lekce jako druhá, projde 

sláva, kterou jsem si schoval na poslední dny svého projevu, bez povšimnutí. Nebudou vnímat ani změnu, 

která musí nastat od chvíle, kdy skončí Mé slovo. Nikdy totiž netoužili po vzestupu a nemilovali vývoj, 

který je pro duši pokrokem a zdokonalením. 

51 Musím takto mluvit, aby se probudili ti, kdo ještě spí. Nechci totiž, aby jedna část tohoto lidu 

dosáhla spásy, zatímco druhá zahyne. Mým přáním je, abyste všichni vystoupili ke světlu. 

52 Každý z nich bude pro své bližní otevřenou knihou a na jejích stránkách se bude odrážet to, co 

každý z nich nosí ve své duši. Stránky této knihy budou vaším dílem, a pokud je ve vás duchovnost, láska 

a moudrost, svět vás uzná za iniciátory nové doby, za zvěstovatele věku světla a duchovního rozvoje. 

Pokud naopak uctíváte Boha pouze z tradice a navenek, bude ve vaší knize jen fanatismus, 

nevědomost, zmatek a temnota. Pro ty druhé by bylo mnohem lepší o mé práci nemluvit, dokud v jejich 

myslích ještě nesvítí světlo. Neboť jejich sémě, místo aby bylo prospěšné, bude škodlivé pro práci 

ostatních, i když mají dobré úmysly. 

53 Co jsi udělal s mými slovy, ó lide, že se cítím nucen k tobě takto promluvit v této době, kdy mé 

hlásání končí? 
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54 Spali jste, lidé, protože jste si mysleli, že toto hlásání bude trvat věčně a že nebude mít jiný účel 

než vás potěšit mým Slovem a uzdravit každého trpícího, který k vám přijde. Dnes vás probudila realita: 

rok 1950 - rok tisíckrát ohlášený jako poslední z mého vyhlášení - je na dosah. 

55 Jen málo, velmi málo je těch, kteří "bdí" v očekávání roku 1950 a připravují se na zkoušku, která 

pro ně bude koncem tohoto období. 

56 Letošní rok bude významný nejen pro tento národ - ne. Jestliže pro vás se uzavírá jedno období a 

rodí se jiné, pro církve to bude rok soudu a introspekce. Pro vědu a celé lidstvo to bude období zkoušek. 

57 Až se toto dílo rozšíří a lidé se dozvědí, že v roce 1950 jsem naposledy zazněl Své Slovo skrze 

lidský orgán chápání, pochopí, že vše, co se v těch dnech projevilo ve vašich životech, bylo voláním 

Ducha Svatého a jiskrami Jeho světla. Dokonce i teologové se pak stanou přemýšlivými. 

58 Bděte a modlete se, zástupy. Přestože hodina, kdy k vám naposledy promlouvám, je již velmi 

blízko, stále máte čas, abyste upřímnou introspekcí dospěli k pochopení toho, co se děje nyní a co musíte 

udělat v budoucnosti. 

59 Toto je pokyn, který vás má připravit - další, který vám dávám -, abyste nezklamali v denní práci, 

kterou máte zvládnout. 

60 Buďte požehnaní, můj lide. Přicházíte s touhou po mém Slově, které je útěchou a potravou pro vaši 

duši. Naučili jste se z ní vyčíst podstatu, smysl a rozpoznat mou Vůli. 

61 Toto Slovo, které probudilo vaše duše, jež tak dlouho spaly, je dnes vaší radostí a naplnilo vaše 

srdce pokojem a láskou. Zahalilo ty, kdo se třásli zimou, a naplnilo nadějí ty, kdo toužili po světle. Je to 

zjevení, které mám ve své pokladnici pro lid Izraele a pro celé lidstvo. 

62 Během této doby jsem k vám mluvil stejným způsobem, jakým mluvím k andělům na onom světě. 

U tvé duše jsem nečinil žádný rozdíl, protože žije v pozemském údolí, kam jsem tě poslal. Všichni jste 

Mnou stejně milováni. Jste v procesu vývoje a přibližování se ke Mně. Neboť na konci cesty tě očekávám 

a mé božské lůno si žádá tvou přítomnost. Učte se cestě, abyste mohli dosáhnout Otcova domu, Otcova 

srdce, Ducha svého Boha. 

63 Dal jsem se vám poznat, protože jste vždy věřili v živého Boha, vašeho jediného Boha, který nikdy 

nemlčí, neskrývá se, ale vždy vede, radí a inspiruje. Tato víra vás živí a zachraňuje. 

Kdyby Mne takto hledaly tři z Mých dětí uprostřed lidstva, už bych vylil svá dobrodiní jejich 

prostřednictvím. Vidím však, že mi naslouchají velké zástupy a věří ve mne. 

Izraelský lid bude brzy kompletní - 144 000, které jsem označil, bude na úpatí hory, v zářícím "údolí", 

ve vyvoleném městě. Pak bude moje radost veliká. 

64 Až se připravíte, vliji do vás veškeré poznání, které lidstvo potřebuje. Dávám vám velkou autoritu, 

abyste mluvili o Mém příchodu ve třetí éře. 

65 Mé Slovo vás přimělo k mnoha úvahám. Začali jste velké studium a zjistili jste, že Mé učení je 

nekonečné, že obzor, který představuje, se každým dnem rozšiřuje a že nejste schopni ho pochopit v celé 

jeho pravdě. 

Dnes dostáváte jedno poučení za druhým a na mé slovo můžete zapomenout. Přijde však čas, kdy si na 

každé z těchto učení vzpomenete v pravou chvíli, a pak bude vaše přesvědčovací schopnost velká. 

66 V první éře jsem si vybral toho, kdo mě měl na zemi zastupovat: Mojžíše, a skrze něj jsem zjevil 

svou moudrost, svou moc a svou přísnost. Rozuměli jste Mi, nakolik to dovoloval malý vývoj vaší duše. 

Mluvil jsem ústy patriarchů a proroků a Mé slovo pronikalo do srdcí. Lidé přijali má vnuknutí a má 

přikázání. Nechal jsem vás přejít poušť, abych vám dal velkou lekci, a vy jste rozvíjeli své duše a 

zakoušeli víru a důvěru ve Mne. 

67 Po dlouhém putování, po letech trpělivosti a zkušeností jste vstoupili do království Kanaánu a 

viděli jste, jak se naplňuje zaslíbení, které můj Duch den za dnem opakoval. Našli jste požehnanou a 

připravenou zemi. Byla to oáza pokoje, kterou jsem vám dal, abyste věřili a množili se. Když jste pak byli 

poučeni mými vyslanci, šli jste mezi lidi a nesli svědectví o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s lidstvem. 

68 Tak jsem vás vždy povzbuzoval svými zaslíbeními. V této třetí éře jsem vám řekl: svěřuji vám dílo 

míru mezi lidmi. Uskutečním to skrze tebe, jakmile budeš připraven. Nebude se na něm však podílet jen 

současná generace, ale v díle míru budou pokračovat i vaše děti a jejich potomci. Ukazuji lidem dlouhou 

cestu ke splnění tohoto poslání. 
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69 Přemýšlejte o úkolech, které jsem dal lidem jako celku. Na vaší cestě vás čekají velká protivenství, 

a proto musíte být silní a mocní, abyste dosáhli cíle svého osudu. Musíš žít ve společenství s Otcem, v 

dokonalé modlitbě a dodržovat Mé zákony, aniž bys kdy upadl do fanatismu nebo mysticismu, protože Mě 

budeš milovat jen v chrámu svého srdce. 

70 Dar vnitřního slova bude ve všech, a tak si snadno vysvětlíte mou práci. Potěšíš srdce lidí a dáš jim 

chléb, který potřebují. Uzdravíte nemoci duše i těla. 

Člověk v této době trpí, protože se vzdálil od naplňování božských, morálních a přírodních zákonů a 

hledá pomoc v kmeni tohoto světa. Neví, že původ jeho nemoci je v jeho duši. Nechtěl se vrátit k 

původnímu principu zákonů, řádu, duchovního plnění povinností a nevrátil se ke zdroji, z něhož pochází 

všechno dobro. 

Dokud člověk pokorně neobrátí svůj pohled ke Mně a citlivé struny jeho srdce zůstanou zatvrzelé a 

víra nebude jeho průvodcem, budou lidé i nadále propadat omylům, budou i nadále churavět a hynout. 

Vás, izraelský lide, však zanechávám plné odvahy, míru a léčivé síly, abyste je v mém jménu udělovali 

svým bližním. 

71 Na chvíli se zastavte a zamyslete se nad zběsilým úprkem tohoto světa do propasti. Co lidstvo 

hledá? Co vidím v jejich aspiracích? Jen bolest, zoufalství a smrt. Hlas svědomí umlkl a jeho lampa 

zhasla. Prožívá velký den svého usmíření a jeho bolest je veliká. 

72 Zastavte ji, lidi, než spadne ještě níž! Bojujte modlitbou a myšlenkami. Učte příkladem, a když vás 

potkají zkoušky, dávejte najevo svou víru a naději a objevujte v nich jen příležitost k očištění svých duší. 

Buďte ve všech svých činech prostí, aby vám vaši bližní rozuměli, nekomplikujte si život. Buďte mírní 

jako Ježíš a prostí jako děti a starci, protože tyto ctnosti jsou znakem duchovnosti. 

73 Buďte také jako zemědělec, který se raduje ze svého semene, který žije ve spojení se svým Bohem. 

Zemědělec se modlí, když svítá nový den, když má vykonat novou denní práci, a v poledne a večer, když 

slunce zapadá, znovu pozvedá svou duši, aby poděkoval za vše, co mu jeho Pán dopřál. Pro něj je vše, co 

dostává, nádherné a dokonalé. Slunce, voda, všechny živly k němu promlouvají o jeho Bohu a on ho v 

nich miluje, hledá ho a vidí jeho přítomnost. Stejně tak i vy, pracovníci na duchovním poli. 

74 V této době jsem vám nedal k obdělávání hmotnou ornou půdu. Vaše ruce nejsou schopny vyrýt 

brázdy, abyste do nich mohli zasít hmotné osivo. Já jsem vás však povolal za rozsévače svého Slova v 

srdcích. Vaše každodenní práce je duchovní, dal jsem vám vše, co je pro vaši práci nezbytné - světlo, 

lásku, slovo. Tak jsem viděl, jak se některé z Mých dětí radují ze své vlastní setby. 

75 Moje výhody je neminuly bez povšimnutí. Vždycky ve mně doufali a ve chvílích zkoušek říkali: 

"Pán mě zkouší, aby viděl mou víru." Vždycky jsem jim říkal: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, 

ne. Nenazvali jste bolest "nepřítelem" a neunavili jste se nesčetnými zkouškami, které jsem vám poslal. 

76 Milovaní lidé, víte, že žijete ve Mně a že Já řídím všechny vaše činy, že Moje milosrdenství vás 

pozvedá právě ve chvíli, kdy zkouška zanechává ve vašem srdci plody sebereflexe a posílení. Poznali jste 

mé slovo a mé zákony a víte, že kromě mé lásky a dobroty existuje také má spravedlnost a přísnost. Když 

zhřešíš, musíš nést následky svého provinění. 

77 Denně promlouvám k lidským srdcím, ale lidstvo nechce rozumět Mé řeči. Izrael ke Mně 

promluvil, ale velká část lidstva žije daleko ode Mne. Jejich náboženská praxe je nedokonalá, ale Mé 

světlo a Má spravedlnost dnes hýbou srdci a oni se začínají probouzet a vzpomínají, že nad nimi je Bůh, 

který na ně vždy s láskou hledí. 

Lidstvo upadlo do chaosu a lidem se nedaří řešit své problémy. Jejich zákony se obrátily proti nim, 

protože byly založeny na nedokonalých vědách a materialismu, které zničím. V krátkém čase zazáří pro 

lidského ducha věk světla. Lidé Mě budou poslouchat a respektovat Mou vůli. Posílám anděly strážce, aby 

vedli jejich kroky ke Mně. 

78 Na krátkou dobu jsem umožnil duchovnímu světu kontakt s lidmi. Jejich duch, který je stejně 

omezený jako váš, se projevil plný čistoty a vznešenosti. Sestoupili, aby vám pomohli ve velkém boji Třetí 

éry, a vy jste je jasně vnímali. Jejich blahodárný vliv obrátil mnoho srdcí a jejich příklad je pravdivý. 

79 Žehnám duchovním pracovníkům - pracovníkům, kteří rozvinuli svůj dar a umožnili těmto 

duchovním bytostem, aby se projevily. V mých očích má totiž jak jedno, tak druhé své opodstatnění. 

Dají vám o sobě vědět až do roku 1950. Poté vám budou navždy stát po boku, protože to je jejich těžké 

poslání. 



U 291 

83 

Člověk potřebuje duchovního průvodce. Božský průvodce je nad všemi duchy a jsem jím Já. Na zemi 

jsem však všem lidem přidělil anděla. Kolik toho vytrpěli kvůli tobě! Jak často také plakali, když 

uvažovali o tvrdosti lidského srdce! Oni Mě však milují a trpělivě plní svůj úkol. 

80 Nyní začíná čas Ducha Svatého, kdy se vám duchovní bytosti obývající jiná "údolí" dávají poznat - 

kdy se boří všechny hranice a kdy se i vy můžete pozvednout ke Mně a Já k vám přicházím a dávám se 

poznat skrze lidskou schopnost chápání a mluvím k vám vaším vlastním jazykem. 

81 Po roce 1950 k vám již nebudu mluvit tímto jazykem, ale budu k vám mluvit vyšší, vznešenější 

formou vyjadřování, kterou postupně poznáte - v tom "jazyce", v němž již nejsou zapotřebí hmotná slova. 

Jste duchovní lidé, kteří v této době obdrželi Mé pokyny. Proto od tebe požaduji zduchovnění, aby se tvá 

duše mohla zjevit a neprožívala žádné poruchy na své cestě vývoje, ani ve své modlitbě, ani ve svém 

duchovním konání, ale byla na své cestě svobodná a mohla ke Mně přijít. 

Hodně jsem vám mluvil o duchovním dialogu, řekl jsem vám, že se ho naučíte používat nadřazeným 

způsobem a že se této touze poddáte. 

82 Zanechávám vás připravené jako světlo národů. Připravte se, neboť Mé Slovo tohoto času bude 

Zákonem, nejlepší knihou, jaká existuje - dokonce více než ve vašich rukou ve vašich srdcích, protože 

jsem vám zjevil dokonalé poznání. 

83 Tak jako jsem za vás ve Druhé éře položil svůj život a své tělo jsem obětoval jako beránka, tak se 

ve Třetí éře obětuji jako světlo pro každou duši. Blahoslavený je učedník, který se připravuje a chápe Mě, 

neboť jeho srdce pro Mě bude věčným domovem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 292 
1 Přijměte další stránku z Knihy moudrosti. Pověřuji vás, abyste toto poselství předávali dalším 

generacím, které se díky svému většímu duchovnímu rozvoji budou moci ještě více ponořit do Mého díla. 

Tyto generace s sebou přinesou sémě spiritualizace a jejich úkolem bude vybudovat v lidských srdcích ráj 

míru. 

2 Těm současným jsem dal velké učení, ale pro lidi zítřka, své budoucí učedníky, jsem si vyhradil 

ještě větší zjevení, protože pak budou připraveni je přijmout. 

3 Často ses Mě ptal, co existuje mimo tento svět a zda ty hvězdy, které obíhají ve vesmíru, jsou 

světy jako ten tvůj. Moje odpověď na vaši zvědavost ještě zcela neodhrnula roušku tajemství, protože 

vidím, že ještě nemáte potřebný vývoj, abyste pochopili, ani duchovnost, která je naprosto nezbytná pro 

soulad s jinými světy. Ještě jste nepoznali a nepochopili učení, které vám nabízí planeta, na níž žijete, a už 

chcete hledat jiné světy. Nedokázali jste se stát bratry mezi sebou, obyvateli téhož světa, a chcete zjistit 

existenci bytostí na jiných světech. Prozatím vám postačí, když si vzpomenete, že jsem vám ve Druhé éře 

řekl: "V Otcově domě je mnoho příbytků." A nyní vám na potvrzení těchto slov říkám, že nejste jedinými 

obyvateli vesmíru a že vaše planeta není jediná obydlená. 

4 Zítřejším generacím bude dáno, aby se postaraly o otevření bran, které je přiblíží k jiným světům, a 

ony budou Otce právem obdivovat. 

5 Dobro a láska, z nichž vykvétá láska a mír, budou klíči, které otevřou dveře Tajemství, jimiž lidé 

učiní krok k univerzální harmonii. 

6 Dobrota a láska uplatňované ve vašem životě, duchovním uctívání, vědě a práci přivedou člověka 

k pravé moudrosti. 

7 Dnes jste stále izolovaní, omezení, handicapovaní, protože vaše sobectví vás přimělo žít jen pro 

"svět", aniž byste usilovali o svobodu a povznesení duše. 

8 Co by se stalo s vámi, marnivými lidmi - bytostmi, které váš materialismus učinil malými - 

kdybyste směli odejít do jiných světů dříve, než se zbavíte svých lidských chyb? Jaké semínko byste 

zaseli? Nesoulad, nemírná ctižádostivost, marnivost. 

9 Vpravdě ti pravím: Aby člověk dosáhl onoho poznání, po němž každý člověk touží, a onoho 

zjevení, které osvobodí jeho mysl od otázek, jež ho trápí a vzbuzují jeho zvědavost, bude se muset velmi 

očistit a bdít a modlit se. 

10 Nebude to jen věda, která mu odhalí má tajemství; je nutné, aby touha po poznání byla inspirována 

duchovní láskou. 

11 Jakmile se v životě lidí odrazí duchovnost - říkám vám, nebudou se muset ani namáhat, aby 

prozkoumali něco mimo svůj svět, protože zároveň budou vyhledáváni těmi, kdo obývají vyšší domovy. 

12 Zanechávám vám toto krátké poselství, jehož obsah vám chce pouze sdělit: "Bděte a modlete se, 

abyste neupadli do pokušení." 

13 Prozatím si budete nadále klást otázky a odpovídat si na ně. Je nutné, aby síly duše byly všem 

známy a odhaleny, abyste poznali a pochopili, co vám Bůh určil. Stále vidím příliš mnoho těžkopádnosti v 

konání dobra, v modlitbě, v uctívání svého Otce, protože nedovolujete své duši, aby se projevila nebo 

pracovala, a bráníte jí, aby se rozvinula. 

14 Máte v sobě skutečné poklady, schopnosti a talenty, o kterých ani netušíte, a v důsledku své 

nevědomosti roníte slzy jako potřební lidé. Co víte o síle modlitby a síle myšlenky? Co víte o hlubokém 

významu dialogu ducha s duchem? Nic, vy materialistické a pozemsky smýšlející lidstvo! 

15 Nejprve povzneste duši tím, že rozvinete její dary, a teprve potom usilujte o poznání toho, co 

existuje mimo váš svět a vaši mysl. 

16 Lidská mysl je malá, omezená. Proč jí svěřujete to, co může objevit a pochopit pouze duchovní 

duše? 

17 Ach, vy pošetilé děti této země, které jste Mě nechtěly za svého Mistra a nevěřily Mi, ačkoli 

mnohé z vás říkají, že Mě milují! Nyní konečně pochopíte pravdu Mého Slova, když vyznáte, že Já jsem 

Cesta, Pravda a Život. 

18 Učedníci, život vám ubíhá jako lekce nekonečné moudrosti, vaše duše roste v poznání, a proto 

dosahujete většího vzrůstu. 
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19 Buďte soudci svých činů, protože hlas svědomí vám vždy řekne pravdu. Díky němu pochopíte, zda 

jedete příliš pomalu, příliš rychle nebo zda stojíte na místě. 

20 Kdo se snaží poznat sám sebe a posoudit sám sebe, musí být upřímný k sobě i k ostatním. Ve 

všech svých činech bude slyšet "hlas" svého svědomí a jeho kroky na cestě života budou jisté. 

21 Když duchovní duše začne vítězit nad tělem, zažívá velké uspokojení a plnou důvěru v sebe sama. 

22 Mistr vám však říká, že ať už máte jakýkoli přehled o větší či menší hodnotě svých skutků, v tomto 

konečném soudu může rozhodnout pouze Otec, který je nejvyšším soudcem. 

23 Nemyslete si - protože ve chvíli, kdy vykonáte dobré dílo, neznáte jeho hodnotu - že nikdy 

nepoznáte, jaké dobro jste vykonali. Říkám vám, že žádný z vašich skutků nezůstane bez odměny. 

24 Jakmile se ocitnete v Duchovní říši, uvědomíte si, jak často byl malý, zdánlivě bezvýznamný 

skutek počátkem řetězce dobrých skutků - řetězce, který ostatní stále prodlužovali, ale který navždy naplní 

uspokojením toho, kdo ho začal. 

25 To všechno musíte vědět vy, kteří rozséváte v srdcích Slovo, které jsem vám přinesl v tomto čase. 

Často totiž promluvíte ke svým bližním, aniž byste zažili, jaký účinek vaše slova přinesla - aniž byste 

věděli, zda přinesla ovoce či nikoli, aniž byste věděli, zda v těchto srdcích semeno odumřelo, nebo zda ho 

uměli uchovat a šířit. To vše zažijete až na konci cesty. 

Zatím pracujte, rozmnožujte své dobré skutky mezi svými bližními, připravujte jim pole, aby se sémě, 

které jsem vám svěřil, rozmnožilo v jejich skutcích. 

26 Daleko je cesta, po níž dosáhnete plnosti světla. Žádná bytost nemá delší cestu než duše, na níž jí 

Otec, božský sochař, který vaši duši tvaruje a uhlazuje, dává dokonalou podobu. 

27 Mluvím k vám dlouze, aby ve vašem cestovním balíčku nechyběla pšenice, kterou musíte zasít při 

plnění svého poslání. 

28 Boží lid se opět objeví mezi lidmi - ne lid zosobněný v rase, ale velký počet, legie mých učedníků, 

u nichž nerozhoduje krev, rasa nebo jazyk, ale Duch. 

29 Tento lid se neomezí na to, aby učil mé učení prostřednictvím spisů. Aby slova žila, musí být 

prožívána. Tento lid bude nejen šiřitelem spisů a knih, ale také příkladů a činů. 

30 Dnes tě osvobozuji od všeho zbytečného, od toho, co je nečisté a chybné, abych tě uvedl do 

prostého a čistého života, nad který se tvá duše může povznést a o kterém svědčí svými skutky. 

31 Až přijde čas, představím svůj lid lidstvu a Mistr se nebude stydět za své učedníky, ani učedníci 

nezapřou svého Mistra. Tato doba se bude shodovat s dobou války světonázorů, z níž jako závan míru, 

jako paprsek světla, vzejde spiritualismus. 

32 Otcova spravedlnost již hledá pozemskou moc lidí, jejich nashromážděné poklady, aby pochopili, 

že mé Slovo nikdy nepoužije panství a hmotné bohatství k vládnutí a šíření. 

33 Z celé této morální a materiální struktury lidstva "nezůstane kámen na kameni". Aby se totiž na 

zemi objevil "nový člověk", je nevyhnutelné, aby byla vymazána každá skvrna, odstraněn každý hřích a 

zůstalo jen to, co obsahuje dobré sémě. 

34 Záře mé přítomnosti a mé spravedlnosti bude viditelná po celém světě a ve světle tohoto světla 

padnou modly, zapomenou se zvyky a opustí se neplodné obřady. 

35 "Nová píseň" vzejde z duše všech, kteří Mě nemohli vidět, a přesto Mě nakonec uviděli, protože 

Mě hledali navzdory své nedokonalosti; a vy víte, že kdo Mě hledá, vždycky Mě najde. 

36 Ti, kdo mě zapřeli, kdo se mi vyhýbají, kdo skrývají mé jméno, kdo nechtějí uznat mou 

přítomnost, ti budou odměněni na svých životech. 

Cestou jsou zkoušky, které jim otevřou oči a umožní jim také vidět pravdu. 

37 Co na tom, že jedni Mě milují podle nedokonalých představ a druzí Mě zapírají, když vím, že jsou 

všichni potřební! 

38 Velká bitva se blíží, připravte si všechny zbraně. Všichni se na tomto boji budete podílet, všichni 

se budete podílet: vládci, duchovní, vědci, bohatí, bohatí i chudí - všichni. 

39 Co zbylo ze Šalomounova chrámu, když přišla hodina soudu? Pouze poznání zákona zapsaného ve 

svědomí. Obřady, tradice, oběti a dary - vše zmizelo. Svatyně svatých a oltář byly zničeny, ale Zákon a 

slova proroků zůstaly. Byli to totiž oni, kdo připravovali lidstvo na nový věk a museli vyčistit pole, aby 

vyklíčilo nové semeno. 
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40 Jeruzalém, který izraelský lid považoval za nezranitelný, byl zničen, stejně jako chrám, který byl 

jeho pýchou. Stalo se to proto, že jsem přišel vládnout mezi lidmi. Protože však Mé království není z 

tohoto světa, bylo nutné zničit hmotný chrám, aby bylo možné vybudovat duchovní svatyni v srdci 

člověka. 

41 Nyní pochopte, proč moji tehdejší apoštolové nestavěli nic hmotného, ale stavěli chrámy víry, 

ctnosti a lásky v srdcích, které vyjadřovaly slovo, ducha, dílo a pravdu. Zlato, kadidlo ani liturgie u nich 

neexistovaly. Když vkládali ruce na nemocné, nemocní nosili nos. Když mluvili o Kristově učení, 

budovali v duších zástupů svatyně. Když mluvili o kříži, zůstal v duších jako ohnivé znamení. 

42 "Mé království není z tohoto světa," říkám vám znovu. Chrám Ducha svatého nemá hmotné 

základy, nemá oltáře na zemi. 

43 Když v této době uvidíte zkázu všech vnějších kultů, které lidstvo vytvořilo, uvidíte, že se mnozí s 

obavami ptají: "Proč to Bůh dopustil?" Budou si klást stejnou otázku jako Židé, když došlo ke zničení 

jejich města. A bude to můj lid, kdo odpoví, kdo oznámí, kdo lidem zjeví, že nastala nová éra a že se má 

rozšířit nové sémě. 

44 Země bude vlhká a připravená přijmout semena mých rozsévačů, a zde je na místě, abyste se 

zamysleli nad odpovědností těchto rozsévačů. Bylo by správné, aby tento národ poté, co se lidstvo zbaví 

fanatismu a nesmyslného uctívání, přišel s novou modloslužbou? Ne, milovaní učedníci a žáci. Proto vás 

na každém kroku cesty čekají lekce a zkoušky. 

45 Velký je tvůj osud! Nenechte se však ovládnout hrozivými předzvěstmi, ale raději se naplňte 

odvahou a nadějí při pomyšlení, že dny hořkosti, které se blíží, jsou nezbytné pro probuzení a očištění lidí, 

bez nichž byste nemohli zažít vítězný příchod doby oduševnění. 

46 Naučte se povznést nad nepřízeň osudu, nedovolte, aby se vašeho srdce zmocnila sklíčenost, a 

pečujte o své zdraví. Povzbuzujte ducha svých bratří a sester tím, že o Mně budete mluvit a ukazovat jim 

Mé učení, které vzbuzuje víru a naději. 

47 Podívejte se, jak sklíčeně žije mnoho lidí. Jsou to bytosti, které se nechaly porazit v boji o život. 

Podívejte se, jak brzy zestárli a zešedivěli, jejich tváře jsou povadlé a jejich výraz melancholický. Jsou-li 

však ti, kdo by měli být silní, slabí, mládí uvadá a děti vidí ve svém okolí jen sklíčenost. 

48 Lidé, nezbavujte své srdce všech zdravých potěšení, která jsou sice pomíjivá, ale můžete se z nich 

těšit. Jezte v klidu svůj skromný chléb, a vpravdě vám říkám, že pak bude chutnější a vydatnější. 

49 Vezměte si z mých slov, že to, co od vás chci, je důvěra, víra, optimismus, klid mysli a síla, aby 

navzdory vašim námahám a problémům nebyla ve vašich srdcích žádná hořkost. Jakou laskavost nebo 

povzbuzení byste mohli poskytnout těm, kteří to potřebují, kdyby vaše srdce bylo plné utrpení, starostí 

nebo nespokojenosti? 

50 Právě ve svých zkouškách byste měli dávat nejlepší příklad povznesení, víry a pokory. 

51 Kdo je schopen dát svému životu toto zduchovnění, cítí vždy klid, a dokonce i když spí, jeho 

spánek je klidný a odpočinkový, čehož duše využívá k tomu, aby se odpoutala od těla směrem k záhrobí, 

kde přijímá ony božské proudy síly, z nichž se živí a na nichž umožňuje tělu podílet se. 

52 Nikdo neříkejte, že má proroctví vám jen ztrpčují život - naopak, mé Slovo vás z této sklíčenosti 

zachraňuje. Pochopte, že jsem vás připravil, abyste se ve chvílích boje necítili křehcí. 

53 Váš duch nesmí být zbabělý, když víte, že se blíží bitva, ani nesmíte pochybovat o tom, že se do 

vašeho světa vrátí mír. 

54 Už jsem vám řekl, že jste na konci jednoho světa a na začátku druhého. Planeta bude stále stejná, 

příroda stejná, světlo také, ale způsob života lidstva bude jiný, jeho cíle, boje a ideály budou jiné. 

Spravedlnost a pravdivost zvítězí. 

55 Duše, které se vtělí do lidstva oněch dnů, budou ve své většině tak oddané dobru, že když se objeví 

lidé, kteří mají sklony ke zlu, budou se muset sklonit, ať už budou jakkoli mocní, před světlem pravdy, 

které před ně postaví - což je zcela v rozporu s tím, co se děje v současnosti. Protože zkažení mají většinu, 

vytvořili ze zla moc, která dusí, infikuje a objímá dobro. 

56 Váš svět bude i nadále kamenem úrazu pro duše, světem boje a nápravy. Přesto Mi vaše země 

nemůže nabídnout vznešené duše, které se po odchodu odtud přiblíží k domovům spravedlivých. Přesto 

toto pozemské údolí nemůže pojmout velké duše, které na něm musí přebývat. Je to svět pro neustálé 
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převtělování, protože duše při svém pomalém vzestupu zanechávají za sebou díla započatá bez péče a 

dluhů, bez zaplacení. 

57 Zítra Mi tato země nabídne krásné duchovní květy v dílech svých obyvatel a ti Mi přinesou zralé 

plody, které sklidí po vytrvalém životě v lásce k Otci a k bližnímu. 

58 Cožpak jste nemysleli na to, že zítra to budou vaše děti, kdo bude obývat zemi? A přejete si pro 

své děti něco lepšího, než čeho jste dosáhli vy? "Ano, Otče," říká mi tvé srdce. Protože v sobě nosíte tuto 

myšlenku prodchnutou láskou a milosrdenstvím, očistěte a urovnejte jejich cestu. Chci, aby našly stopy 

tvých kroků a shromáždily skromné dědictví, které jim zanecháš a které budou mít tyto generace ve velké 

úctě. 

59 Nezáleží na tom, že vaše jména budou zapomenuta, významná budou vaše díla, protože zůstanou 

nesmazatelně otisknuta na cestě, kterou jste vydláždili. 

60 Kdo bude moci tuto stopu smazat, když ji uchovává a chrání moje spravedlnost? 

61 Podívejte se, kolik tajemství vám spiritualismus vysvětluje, kolik krásných zjevení vám dává. 

62 Jsou to paprsky, které Kniha sedmi pečetí sesílá na vaše duše. Je to hlas Beránka, který promlouvá 

a oznamuje obsah šesté pečeti. 

63 Pouze Beránek proniká do hlubokých Božích tajemství, aby tuto moudrost zjevil Pánovým dětem. 

64 Jakmile vy, učedníci Třetí éry, již plně poznáte, co jste obdrželi, okamžitě se vydáte šířit dobrou 

zprávu o tomto poselství, jehož obsah je určen celému lidstvu. 

65 Uvědomte si, že uprostřed tak velkého materialismu jsou také ti, kteří si připomínají Mé sliby o 

návratu, studují slova proroků a zkoumají události života, protože chtějí vědět, zda brzy přijdu, zda jsem 

přítomen, nebo zda jsem tam byl a už jsem odešel. 

66 Vám, kteří jste Mě zažili v tomto projevu a tak dlouho se z něj radovali, říkám: "Smilujte se nad 

lidmi, svými bratry a sestrami." 

67 Připravte se, abyste mohli sdílet radostnou zvěst, kterou mnozí přijmou s radostí. Říkám vám 

"mnohými", a ne "všemi", protože někteří vám možná řeknou, že jim stačí to, co Bůh zjevil v "první éře" a 

co lidem přinesl Kristus. Tehdy vaše rty, pohnuté a inspirované Mnou, řeknou nevěřícím lidem, že je 

nutné poznat nové zjevení, aby poznali celou pravdu, kterou Bůh lidem udělil v minulých dobách. 

68 Jak se budete moci prosadit před svými bližními, aniž byste se vystavili posměchu a tvrdým 

odsudkům? Připravujte se jako praví apoštolové a nositelé této pravdy a noste toto světlo ve svých srdcích 

s napomenutím, abyste je předávali duším lidí bez stínu a poskvrny. 

69 Nebudete vykupiteli národů země, ale budete spolupracovat s Mistrem, Vykupitelem a Spasitelem 

tohoto i všech světů, vás i všech duší. 

70 Chci se radovat z vlastního díla, chci se cítit milován a pochopen všemi, kterým Otec dal jiskru 

svého Ducha. Chci, aby všichni přišli ke Mně, abych jim ze Svého Království ukázal slávu Božského Díla 

a aby všichni při tomto rozjímání zakusili nejvyšší blaženost z toho, že prošli celou cestu, která vede k 

Pánu. 

71 Mé dílo je věčné, dokončení mého slova mezi vámi nebude znamenat konec, ale spíše začátek 

vašeho boje. 

72 Rty nositelů hlasu již nebudou přenášet můj hlas, ale má inspirace vnese světlo do jejich myslí, aby 

jim pomohla pochopit slovo, které vyšlo z jejich úst, aby věděli, jak je vykládat zástupům. 

73 Účelem projevu Mého Ducha skrze tyto mysli bylo právě to, abyste se skrze tato učení naučili 

hledat Mě později od ducha k duchu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 293 
1 Má láska vás ozařuje jako nekonečné slunce a všechny vás obklopuje. 

2 Zde jsem, vlévám do tvé mysli své myšlenky, které se staly slovem, jež je příjemné srdci, 

nejmilejší duchovní duši a nezanechává v tvých ústech hořkost. 

3 Jako včely, které vytvářejí plásty a po kapkách je plní medem, tak i ty malé děti, skrze které se 

dávám poznat a dávám své Slovo, po kapkách naplňují esencí, která vychází z jejich rtů, srdce lidí 

dychtících po duchovní lásce. 

4 Zatím je počet Mého lidu malý, ale dávám vám svá poučení, jako by to byly velké zástupy lidí. 

Moje láska nemohla být zastavena tímto malým počtem, protože u Mistra neexistují a ani nemohou 

existovat žádné předsudky, které jsou vlastní sobeckým lidem. 

5 Vítejte ve světle Spasitele, vy, lidé sužovaní zkouškami a boji, pochybnostmi a nejistotou, 

soužením a bolestí. 

6 Potřebujete lék na duši a já k vám přicházím tak, jako jsem přišel ve Druhé éře - jako lékař na 

nemoci těla i duše. 

7 Když sem přicházíte sužováni vážnými problémy, sklíčeni chudobou nebo vyděšeni utrpením 

zkoušek, hledáte v Mém Slově nějakou frázi pro svou bolest - nějaké slovo, které naznačuje, že vás Můj 

pohled objevil a že slyším vaše hlasy. Pak se dotknu tvého srdce a dokážu ti, že přede Mnou není nic 

skryto. Vylévám na tebe Svůj mír, dávám ti vynikající hostinu Svého učení a posílám tě znovu posílenou 

na cestu života, boje a nápravy. 

8 V mém vyučování se dozvíte, že do svých zkoušek přispíváte svým malým dílem víry, naděje, 

trpělivosti a vytrvalosti a že zbytek se děje díky lásce vašeho Otce. 

9 Kdo ve mne doufá, nebude si moci zoufat, a jak sladká je odměna pro toho, kdo umí důvěřovat v 

lásku a milosrdenství svého Pána. 

10 Já jsem ten, který se blíží k tvému srdci, když pláčeš. Já jsem Kristus a Kristus znamená láska. 

11 Proto vás uzdravuji a povzbuzuji, milovaní lidé. Neboť přicházejí časy, kdy si vyberu své vlastní z 

těch nejpřipravenějších a nejhorlivějších, z těch, kdo jsou nejpokročilejší v chápání Mého Slova, a oni 

budou Mými prvními vyslanci, Mými prvními svědky a také prvními, kdo budou komunikovat se svým 

Otcem z ducha do ducha. 

12 Nemyslete si však, že se mi líbí, když si některé vybírám a jiné odmítám - tak tomu nikdy není, 

učedníci. Já vás však využiji podle toho, jakého stupně vybavení postupně dosáhnete a jakého budete 

potřebovat, abyste mi mohli sloužit. 

13 Tak jako dnes ti, kdo se dokázali připravit, dosáhli duchovního projevu prostřednictvím lidské 

schopnosti intelektu, tak přijdou časy, kdy můj hlas jako nebeská harmonie dosáhne vaší duše a ohromí a 

obdivuje váš intelekt prostřednictvím moudrosti mých zjevení a zářivých vnuknutí, která vám posílá můj 

Duch. 

14 Ten čas přijde, o tom nepochybujte, ale já ho neurčuji. Hodně záleží na vás, na vaší horlivosti a 

lásce, aby tento čas už nebyl věcí budoucnosti, ale stal se přítomností. 

15 Nemyslete si však, že to, co vám nyní předávám prostřednictvím pokorných myslí vašich 

bratrských hlasatelů, je málo. Neboť mé učení vás vychovává, aby se vaše duše mohla rozvíjet a očekávat 

dialog ducha s duchem. Ach, kdybys jen mohl hledat tajný význam každého Mistrova slova, kolik 

úžasných zjevení bys našel! Kolik světla by vám bylo dáno, abyste ho použili ve svém životě! 

16 Vám, žákům tohoto díla a svědkům tohoto Slova, říká váš Mistr, že pokud nepochopíte a nebudete 

se řídit touto lekcí, kterou jsem vám zjevil prostřednictvím lidské mysli, nebudete schopni pokročit k 

novému poučení, které je vašemu duchu zaslíbeno a které se bude odehrávat přímo mezi Mistrem a žákem 

- vnitřně, bez potřeby vnějších prostředků a forem. 

17 Ještě nejsi na úrovni poučení, které ti právě dávám - a přesto už chceš mít tento dar milosti? 

18 Kdybyste dosáhli takového stupně pokroku, jaký vyžaduje Mé Slovo, pracovali byste ve světle své 

duchovní duše a svůj spásný vliv byste dali pocítit ostatním. Ale není tomu tak, a proto se k vaší velké 

lítosti lekce opakují. 
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19 Tři různé projevy jediného Božího Ducha byly zjeveními, která člověk obdržel od Boha v průběhu 

času, rozděleného do tří věků. Mnohokrát a mnoha způsoby jsem vám vysvětloval to, co vy mylně 

nazýváte "Nejsvětější Trojice" a co jste nedokázali vysvětlit, protože jste tomu nerozuměli. 

20 Vysvětlil jsem vám, že to, co nazýváte Otcem, je absolutní moc Boha, univerzálního Stvořitele, 

jediného nestvořeného; že to, co nazýváte Synem, je Kristus, to znamená zjevení dokonalé lásky Otce k 

jeho stvořením; a že to, co nazýváte Duchem Svatým, je moudrost, kterou vám Bůh posílá jako světlo v 

této době, kdy je váš duch schopen lépe porozumět mým zjevením. 

21 Toto světlo Ducha svatého, tato Boží moudrost, bude brzy vládnout v tomto třetím věku, který 

vidíte přicházet, a osvítí mysl lidstva, které potřebuje duchovnost, žízní po pravdě a hladoví po lásce. 

22 Mezi lidmi jsem ustanovil tři "království", která se brzy spojí v jedno. 

23 Prvním byla moc a síla zákona, druhým láska, třetím moudrost. 

24 Jakmile bude člověk žít v souladu se zákonem, učením a zjeveními, které jsem mu přinesl v 

každém "království", bude moci pravdivě říci, že nebeské království proniklo do srdce člověka. 

25 Stejně tak je pravda, že se lidem zjevil jeden Bůh, i když pod třemi různými aspekty: Hledáte-li 

lásku v Otcových skutcích v onom prvním věku, najdete ji; a hledáte-li světlo moudrosti, objevíte ji také, 

stejně jako se v Kristových skutcích a slovech setkáte nejen s láskou, ale také s mocí a moudrostí. Co by 

tedy bylo divného na tom, kdybyste v této době objevili v působení Ducha svatého jak moc, zákon a sílu, 

tak lásku, něhu a uzdravující balzám? 

26 To je nejvyšší království - ne kvůli světlu, to je stále stejné, ale proto, že lidé jsou schopnější 

vyššího života. 

27 Bude to království světla, které osvítí mysl a duše - světlo, které promění lidstvo. Jas bude tak 

veliký, že všichni, kdo Mě zapírali, už tak nebudou činit, a ti, kdo byli pošetilí, zanechají své pošetilosti, 

neboť spatří pravdu v jasném denním světle a čistou jako obloha. 

28 Mezitím musím z ostatních lidí vyčlenit lidi dobré vůle, kteří Mi budou sloužit jako duchovní 

pracovníci, až přijde jejich hodina. Zde je v tichosti a pokoře připravuji a poučuji. 

29 Tak jako zemědělec obdělává svou půdu, jako se řemeslník věnuje své práci, jako se učenec 

oddává svým úvahám a filozof svým snům - tak jako se všichni lidé lopotí v strastiplném a zoufalém boji 

o život, tak i já stvořím lid, kteří jsou inspirováni duchovností, mírem, dobrotou, vyšším poznáním života, 

kteří pracují a bdí jako dobrý rozsévač, kteří se lopotí jako učenec, kteří mají sny jako filozof, kteří bojují 

o pravou potravu duše, jako lidstvo bojuje o každodenní chléb. 

30 Pravý duchovní člověk bude ten, kdo spojí zákony ducha a hmoty a vytvoří z nich ctnostný, 

svědomitý a vysoký životní standard. 

31 Dnes jste mými malými učedníky, kteří ve svých osamělých meditacích postupně formují své 

duše, abyste pak mohli pomáhat svým bližním dosáhnout blahobytu. 

32 Ježíšův učedník je ten, kdo vítězí skrze Slovo, kdo přesvědčuje a utěšuje, kdo povznáší a probouzí, 

kdo z vítězného člověka činí vítěze nad sebou samým i nad protivenstvími. 

33 Kristův apoštol nemůže nosit v srdci sobectví a myslet jen na své vlastní utrpení nebo starosti. 

Nestará se o své, ale myslí na druhé s naprostou jistotou, že nic nezanedbal, protože Otec okamžitě 

pomáhá tomu, kdo opustil své, aby se věnoval dítěti Páně, které potřebuje duchovní pomoc. A ten, kdo se 

zapomněl, aby přinesl bližnímu úsměv naděje, útěchu na jeho smutek, kapku balzámu na jeho bolest, 

najde po svém návratu svůj domov ozářený světlem, které je požehnáním, radostí a pokojem. 

34 Jakmile se lidé budou cítit trochu jako bratři a sestry svých bližních a trochu jako rodiče dětí celé 

země, pak učiní pevný krok v mém učení. 

35 Jak málo lidí zná velkou vědu o životě, jejíž síla a původ jsou založeny na lásce. 

36 Kdo se učí být dobrým na základě božských pokynů obsažených v mém učení, bude muset být 

jako chléb, který se rozděluje na stole, aby se rozdělil všem, kdo se k němu posadí a jedí. 

37 Nemůžete tvrdit, že kráčíte po Mé cestě lásky, dokud ještě nejste zcela naplněni dobrem a 

zanedbáváte svůj duchovní pokrok - dokud se zabýváte chováním druhých, abyste je cenzurovali a 

odsuzovali. 

38 Buďte si jisti, že dokud neočistíte své srdce a své myšlení, budete překážkou tomu, aby k vám 

proniklo mé světlo. Neboť špatné myšlenky, slova a pocity jsou překážkou, aby toto světlo, které je celé 

čisté, mohlo přebývat ve vaší duši. 
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39 Musíš očistit byt, abych mohl vstoupit do tvého srdce - ale ne jen na chvíli, ale navždy. Chci 

přebývat v tajné komnatě tvého srdce. Ale přestaň Mě volat jen proto, abys tam byl jen na několik 

krátkých okamžiků, jen tak dlouho, dokud ti vydrží příprava, abys mě pak vyhodil, jakmile se probudí tvé 

vášně. 

40 Svět a jeho pokušení jsou silné, a proto musí být vaše dobré úmysly ještě silnější, aby vaše vůle 

uprostřed bojů a zkoušek nezeslábla. 

41 Někdy opakuji svá ponaučení, protože chci, aby tvá duše byla citlivá a tvé srdce se chvělo. 

Kdybych takto nejednal, propadli byste falešným představám o pravdě Mého Slova. Vzpomínáte si, že 

starověký izraelský lid viděl ve svém Bohu jen neúprosnou spravedlnost, přísnost a krutost, a že proto, 

protože měl takovou představu o svém Pánu, byl to strach z trestu, který ho přiměl dodržovat Boží zákon? 

42 Vy už víte, v jakém omylu se nacházeli, protože jste objevili nekonečnou lásku Otce k lidstvu. 

43 V Bohu už vidíte méně soudce než Otce dokonalé a nevyčerpatelné lásky a já vám říkám, že je 

dobře, že v Bohu vidíte svého Otce. Přesto vám musím říci, abyste zůstali bdělí, že i vy, podobně jako 

onen starověký lid, můžete upadnout do nového omylu, a tento omyl může spočívat v tom, že se nebudete 

snažit morálně a duchovně se zdokonalovat nebo že se nebudete obávat neustálých a těžkých hříchů v 

důvěře, že Otec je nade vší lásku a odpustí vám. 

44 Bůh je jistě láska a neexistuje žádné provinění, byť by bylo sebevážnější, které by neodpustil. Měli 

byste však dobře vědět, že z této božské lásky pramení neúprosná spravedlnost. To vše si uvědomte, aby 

to, co jste si osvojili jako poznání mého učení, odpovídalo pravdě a abyste zničili všechny mylné 

představy, které by se ve vás mohly vyskytovat. Nezapomínejte, že ačkoli vám Otcova láska odpustila, 

skvrna - navzdory odpuštění - zůstává na vaší duši otisknutá a že ji musíte smýt svými zásluhami, a tak 

učinit zadost lásce, která vám odpustila. 

45 Měli jste tendenci zavírat oči před svými špatnými skutky, před svými hříchy, vzít na sebe 

nechtěné břemeno a nechat ho v domě někoho jiného. Nakonec však pochopíte, že nikdo nedokáže smýt 

skvrny lépe než ten, kdo je vtiskl do svého srdce. 

46 Proč je vaše chůze tak pomalá, ačkoli je branou ke spáse a zdrojem milosti, která vás čeká? 

Důvodem je pocit chladu ve víře v Boha, světská skepse a občas se cítíte jako lidé, kteří už od mé milosti 

nic neočekávají. 

47 Lidé, kteří Mě v tento den slyšíte, vy, kteří hledáte štěstí v pomíjivém životě plném rozkoší, 

vpravdě vám říkám, že nakonec vám v ústech zůstane jen hořkost a výčitky svědomí, až zakusíte, jak 

odlišný a protichůdný je výsledek vašeho snažení. 

48 Vpravdě vám říkám, že žít, bojovat, radovat se, trpět i umírat můžete jen tehdy, když se opřete o 

duši jako o hůl, a duše musí vždy slyšet hlas svého svědomí. 

49 Potřebnou sílu naleznete pouze ve víře. 

50 Ó, lidstvo trpící bolestí a hořkostí! Otevřete oči, abyste mohli spatřit příchod království světla, 

Ducha pravdy, který sestupuje, aby probudil duše a mysli, které do dnešního dne ještě spí. 

51 Kristus k vám promlouvá v Duchu, vašem prostředníku mezi Bohem a člověkem. Kristus je totiž 

"Slovo", je Slovo Boží, Slovo lásky a pravdy. Dnes k vám mluvím v jedné z nesčetných forem, v nichž 

vám mohu zjevit své Slovo. Zítra, až tato forma zjevení skončí, bude Mé Slovo zapsáno, a tak bude ve 

spisech putovat od provincie k provincii, od domu k domu, od srdce k srdci, některé probudí, jiné obrátí, 

další potěší, ačkoli i to vám musím říci: Někteří zůstanou vůči poselství nepřijatelní a někteří se mu budou 

dokonce rouhat. 

Ale na tom nezáleží, lidi. Přijdou časy, kdy masy lidí budou dychtivě hledat mé slovo prostřednictvím 

Písma. I tento lid zde, když si bude chtít připomenout význam a zvuk slova, které bylo manou na poušti 

jeho života, bude s láskou a úctou shromažďovat stránky, na které jsi napsal mé slovo. 

52 Člověk potřebuje duchovní moudrost a já mu ji dávám, stejně jako jsem ji dával v minulosti, když 

jsem viděl, že lidstvo touží po lásce, a učil jsem je jí. 

53 Pro Boha neexistuje žádné "nemožné": člověk Boha potřeboval a on přišel k člověku. Potřeboval 

vyšší poznání a Pán mu zjevil hluboké lekce. Potřeboval posílit svou víru a Otec posílil víru tohoto velmi 

milovaného dítěte. 

54 Nemělo by vás překvapit, že se v této Třetí éře dávám poznat v podobě, o níž svědčí vaše uši a 

kterou pocítilo vaše srdce. 
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55 Dnes jste Mě neviděli vtěleného do lidské bytosti, Kristova přítomnost se zjevuje ve Třetím čase 

skrze inspiraci a schopnost spojit se s Mým Duchem, která byla dána jako úkol některým z Mých dětí. 

56 Lidé upadli do stavu velkého zmatku kvůli chybným výkladům toho, co Bůh zjevil v dřívějších 

dobách - kvůli své neschopnosti vstoupit do toho, co je pro ně určeno. 

Jediný způsob, jak proniknout do nepochopitelného, je nedostatek jejich duchovní síly vidět světlo 

věčného za zdí jejich materialismu. 

57 Vzhledem k vašemu nesmírnému nedostatku světla - světla, které znamená moudrost, lásku, 

povznesení - jsem musel přijít. 

58 Abych vám mohl dát toto světlo, nebylo vhodné, abych se k vám postavil jako člověk. Abych vás 

totiž podnítil k oduševnění, bylo nutné, abych zjevil svou přítomnost v duchovní, neviditelné, a přece 

hmatatelné podobě pro vaši víru a lásku. 

59 Příchod Ducha svatého v této třetí éře je duchovním projevem Boha, toho mocného a spravedlnost 

milujícího Jehovy, který se projevil v první éře prostřednictvím přírodních sil, a milujícího Ježíše, který 

byl skutečně člověkem a z něhož Otec promluvil na počátku druhé éry. Dnes přicházím znovu k lidstvu, 

ale přicházím jako Duch, protože vím, že jste nyní schopni Ho chápat a věřit Mu, když s vámi mluví přímo 

v. 

připojení. 

60 Toto je věk světla, jehož jasnost vám umožní pochopit to, co jste považovali za nepochopitelné. 

Zanechám ve vašich srdcích podstatu lekcí z minulých dob. Ale fanatismus, který jste kolem nich 

pěstovali, bude zničen samotným lidstvem v okamžiku, kdy bude pokračovat na své cestě vývoje. 

61 Mluvím zde ke všem, aniž bych vás rozlišoval podle náboženských společenství nebo vyznání. 

Duchovní rozdělení a rozkoly vytvořili lidé, kteří se navzájem odsuzují, bojují proti sobě a popírají 

pravdu. 

62 Všechny miluji a všechny hledám, neboť vidím, že všichni bloudíte. Co jste si udělali z pravdy a 

zákona? Mnoho náboženství. To vám nevyčítám - naopak, bylo vám to dovoleno, protože jste měli různé 

stupně pochopení, pokroku a zduchovnění. Ale aby jedna náboženská komunita považovala ostatní za 

nepřátele a vzájemně se ohrožovala, zraňovala a zabíjela - to moje učení nikdy nepředepisovalo. Říkám 

vám, že ti, kdo takto jednají, nejsou obránci pravdy, ale její nepřátelé. 

63 Proč jste mezi sebou nepřátelé, ačkoli nikdo není bez viny? Proč bojovat proti způsobu, jakým 

ostatní chtějí dosáhnout dokonalosti a přiblížit se svému Otci? Kdo je ten, kdo může říci, že přináší pravdu 

a je s Bohem, že věří, že je spasen, a kdo je ten, kdo je určen k záhubě? 

64 Jak jste stále pošetilí, když se navzájem odsuzujete! 

65 Nestydíš se, že se v plnosti času světla dopouštíš přestupků, ačkoli tvá duše by se již měla povznést 

nad lidskou bídu. 

66 Lidé, zde je hlas Ducha svatého, duchovní projev Boha prostřednictvím vašeho intelektu, který 

vám nezjevuje nový zákon ani nové učení, ale nový, pokročilejší, duchovnější a dokonalejší způsob, jak 

komunikovat s Otcem, jak ho přijímat a uctívat. 

67 Jestliže ti Pán řekl: "Miluj Boha celým svým srdcem a celou svou duší a svého bližního jako sebe 

samého" a jestliže ti Mistr hlásal učení o lásce, tento duchovní hlas, který vychází ze stejného zdroje, ti 

říká, aby ses držel zákona lásky, protože má sílu, kterou nemají ani největší armády světa, a že jejich 

vítězství budou jistá a trvalá, protože vše, co postavíš na základech lásky, bude mít věčný život. 

68 Lidstvo je v bídě, lidská mysl je rozrušená, srdce se povyšuje kvůli schopnostem, kterých člověk 

na zemi dosáhl. Nápravu měl vždy na dosah, ale odmítal ji. Tímto lékem je duchovní poznání. 

69 Říkám vám, že ti, kdo jsou probuzeni a uvědomují si, co se děje, jsou vhodní k tomu, aby rozsvítili 

lampu víry lidí směrem k Duchu Božímu. 

70 Pochopte, že vaše duše se musí rozvíjet podle svých schopností, darů a možností, které jsou vám 

dosud téměř zcela neznámé. 

71 Mé Slovo vám neodhaluje podrobnosti z vaší minulosti ani z vaší duchovní budoucnosti, které by 

vás nepřivedly k dobrému cíli. Učím vás však, abyste plnili svůj úkol ve světě, do kterého jste byli posláni. 

72 Proto opovrhujte všemi představami, kterými vás někteří chtějí ohromit, když mluví o vaší 

minulosti nebo budoucnosti v životě duše. 
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73 Vězte, učedníci, že spiritualizace umožňuje svědomí, aby se projevilo s větší jasností, a kdo tento 

moudrý hlas slyší, nebude oklamán. 

74 Seznamte se se svědomím, je to přátelský hlas, je to světlo, skrze které Pán dává zazářit svému 

světlu - ať už jako Otec, Mistr nebo Soudce. 

75 Dovolte svému svědomí, aby vám ve zkouškách říkalo, že vás netrestám, ale že se očišťujete, a že 

když vidíte rozpoutané přírodní síly, které vyvolávají hrůzu, neměli byste se rouhat a říkat, že je to trest od 

Boha, ale že je to zkouška, která vás má očistit. 

76 Pouze čistota duše může způsobit, že bude vyzařovat záři svého světelného roucha. 

77 Snažte se o očistu, kterou můžete získat prostřednictvím uplatňování lásky mezi svými bližními. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 294 
1 V těchto těžkých a smutných časech pro lidi bude mé Dílo jako maják pro ztroskotance, jako štít 

pro slabé, jako cestovní balíček plný jídla pro potřebné. - Mluvím k vám obrazně o duchovním. Už jsem 

vám přece řekl, že člověk nežije jen chlebem, ale také mým slovem. 

2 Je nutné, abyste pochopili význam této pravdy. Neboť mnoho potřebných, nemocných na těle i na 

duši, vám zkříží cestu. Ale vpravdě vám říkám, že jejich tělesná potřeba nebude větší než potřeba jejich 

duše. Bude to totiž bída, hlad, nahota, zima, strach a tma. 

3 Jak musíte být připraveni nahlédnout do srdcí a zjistit, co skrývají, co skrývají a co potřebují! Učil 

jsem vás živit duše, léčit je, dávat jim světlo a ukazovat jim cestu k vzestupu. 

4 Kdo toto slovo slyší a uchovává ve svém srdci, bude schopen stát se průvodcem duše, lékařem a 

rádcem. Ve svém slově bude mít dar pokoje a útěchy pro své bližní, kteří potřebují světlo. 

5 Když uzdravíš nemocné a přiměješ je, aby slyšeli božské slovo, budeš svědkem vzkříšení mnoha 

duší, které po probuzení z hlubokého spánku a otřesení tvým hlasem objeví poklady a dary, které si s 

sebou nesly, aniž by si toho byly vědomy. V jejich srdcích pak zavládne velká radost, protože budou cítit, 

že jsou dědici svého Otce. 

6 Dlouho se cítili od Pána vzdáleni. Stačilo však jediné slovo bratra, posla toho nejlaskavějšího Otce, 

a celá jejich bytost se rozzářila láskou a životem. 

7 Mé volání se dostane ke všem, když přechází z jednoho srdce do druhého. Stejně tak se mezi vámi 

tiše rozšířila zpráva o mé duchovní přítomnosti a předalo se poznání, že Třetí čas je již zde. 

8 Nechci, abyste se chlubili mým příchodem, ani nechci, abyste k šíření mého poselství používali 

takové prostředky, které jsou duchovnosti cizí. 

9 Vezměte si příklad z mých apoštolů, kteří svými skutky lásky, slovy plnými světla a spisy, které 

odrážely pravdu, přinášeli všem národům země svědectví o tom, že Kristus, božský Mistr, byl s nimi. 

10 Slabí lidé, nechcete se namáhat, abyste dosáhli vlastní spásy. Je to oběť, kterou od vás žádám? 

Úkol, který jsem svěřil každému z vás, je docela jednoduchý. Vám se však jeví jako kříž, jehož váha je 

nad vaše síly. 

11 Když tě podrobím nějaké zkoušce, zoufáš si a vzpouzíš se proti Mé vůli, i když je mírná. 

12 Kde je Abraham, od něhož jsem žádal život jeho milovaného syna a který byl ochoten Mě 

poslechnout? Kde bych mohl najít sílu a víru Mojžíše, který přešel poušť následován svým lidem? A 

věrnost mých apoštolů, kteří až do smrti kráčeli ve stopách svého Mistra - kde bych ji mohl znovu najít? 

13 Hle, nežádám od vás život vašich dětí, nežádám od vás, abyste obětovali svou krev v Mém jménu, 

a přesto se vám poslání, které jsem vám svěřil, zdá těžké a je mnoho těch, kteří ho odmítají. 

14 Pouze jsem vám ukázal prostředky, jak konat dobro, jak být užitečný svým bližním, a tak se 

dopracovat k věčnému míru pro svou duši a pomoci svým bližním vystoupit na horu oduševnění. 

15 Nech promluvit hlas svého svědomí, naslouchej mu a pak Mi řekni, zda je pro tebe toto poslání, 

které jsem ti svěřil, jhem. Vpravdě vám říkám, že pokud budete vždy schopni slyšet tento vnitřní hlas, 

budete muset ronit slzy lítosti a říkat Mi: Jak jsme byli k Tobě nevděční a jak jsme byli nespravedliví sami 

k sobě! 

16 Až se nad tím zamyslíte a ve svém srdci si vytvoříte pevné předsevzetí, že budete své poslání plnit 

s laskavostí a láskou, pocítíte ve své duši světlo svého Otce, který vám žehná. 

17 Nebojte se, lidé, neboť já jdu před vámi, řídím vaše kroky a osvětluji vaši cestu jako nesmírně 

velký maják. 

18 Pokud tuto dnešní lekci chápete jako Mistrovu výtku, berte ji tak. Ale když půjdete až na dno, 

najdete tam mou spravedlnost, mou lásku a mou horlivost pro úlohu, kterou jsem vám svěřil ve svém díle. 

19 Uvědomte si, že nyní nastává Třetí čas, Věk duchovního světla. 

20 Buďte dobré mysli, neboť budete svědky mnoha událostí a budete mít milost přijmout mnohá 

zjevení. 

21 Tvé srdce není zatvrzelé, tvůj mozek není uzavřený mé lásce, tvá duše nespí. Otevřete své oči 

světlu a zbystřete své smysly, abyste mohli vnímat znamení, výzvy a projevy mého Ducha a duchovního 

světa, které se vám budou dávat poznat. 
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22 Pro každé stvoření je tento den určen jako den jeho duchovního osvobození - čas, kdy navždy 

přestane být otrokem světa, otrokem pokušení, uctívačem těla a jeho rozkoší. 

23 Falešné cetky z vás spadnou, protože duše odmítá marnosti světa, aby se oblékla do důstojného 

pláště oduševnění. 

24 Pro kolik z vás, kteří jste v této době slyšeli mé Slovo, byl dnem vašeho vysvobození právě ten 

den, kdy jste poprvé uslyšeli tento hlas! S jakou láskou sis vryl do paměti požehnané datum, kdy sis 

připomněl zázrak svého vzkříšení k víře! 

25 Blahoslavení ti, kdo mnoho plakali, ale uměli čekat. Blahoslavení jsou ti, kdo zhřešili, ale ochotně 

se pak podrobili očištění, protože předem vycítili příchod mého slova do svého srdce. Byli schopni Mě 

cítit a poznat ode dne, kdy se poprvé zúčastnili Mého zjevení, od Mého prvního slova. Když jsem se dotkl 

strun jejich srdce, které se stalo citlivým díky bolesti a neštěstí života, svou esencí, pocítili, jak celým 

jejich bytím proudí božská krev Mistra, a v téže chvíli, kdy se stali silnými, z jejich duše odpadla bída, 

poskvrna, neřest, utrpení, temnota a skvrny, a poté se oblékla do roucha vlastního duši světla, což je 

pravda. 

26 Přicházeli ke mně lidé, kteří byli mrtví pro duchovní život. Když však odešli, odešli jako lidé 

obrácení k víře, kteří konečně poznali, která cesta je ta pravá. Víra je totiž kompasem duše. 

27 Je to nevýslovný pocit štěstí pro duši, když je vzkříšena k víře! To však nebylo všechno, na ty, 

kteří se takto vrátili do života, čekalo ještě víc. Bylo to štěstí z vědomí, že budou schopni vzkřísit "mrtvé" 

na svých cestách, jak se to naučili od svého Mistra, a že budou schopni ukázat směr každému 

pozemskému poutníkovi, kterého potkají a který bude bloudit bez pevného životního cíle. 

28 Kdo nezachránil bližního, kdo nevrátil ztracenou víru nebo zdraví bližnímu, nedokáže si představit 

tu radost duše. Kdo si tedy dokáže představit radost z toho, že je Spasitelem, Útěchou, Mistrem a věčným 

vzkříšením každé duše? Tuto radost jsem si však nevyhradil jen pro sebe, neboť jsem se s vámi podělil o 

něco z každé své vlastnosti a naučil jsem vás zachraňovat, uzdravovat, utěšovat a přivádět k novému 

životu. Chci totiž, aby Moje radost byla radostí všech, stejně jako Moje nebeské království čeká na 

všechny. 

29 Lidé, pokud cítíte, že vás objímá vyšší moc, je to proto, že právě teď cítíte mou přítomnost. 

Připravili jste svou duši a učinili své tělo vnímavým. Proto se v této chvíli, pohnuti mými slovy, těšíte z 

moci, která vyzařuje z mého Ducha. Uvažujte: Kdybyste se takto oduševňovali ve všech okamžicích svého 

života, vnímali byste mou přítomnost všude. Pak zjistíte, že se má spravedlnost plně projevuje ve vašem 

životě. 

30 V současné době soudím národy Země a dotýkám se všech duší svým světlem. Ale jen málokdo si 

uvědomuje, že přišel jeho soud, a ještě méně je těch, kteří tuší přítomnost času, který byl ohlášen již v 

minulých věcích. 

31 Všem jsem poskytl potřebný čas na prozkoumání jejich života ve světle jejich svědomí, jakož i na 

pokání a obnovu, pokud chtějí něco změnit nebo napravit. Jak těm, kdo vládnou a vydávají zákony, tak 

těm, kdo duchovně vedou lidstvo, stejně jako vědcům a všem, kdo předávají vědomosti, jsem poskytl čas 

na přípravu. Všichni totiž budou muset odpovědět na otázky, které jim moje spravedlnost položí. 

32 Kdyby dnešní lidé nebyli tak tvrdí a bezcitní, nepochybně by neustále přijímali poselství z 

duchovního světa a občas by se ocitli obklopeni zástupy bytostí, které neustále pracují na probuzení lidí, a 

zjistili by, že nikdy nejsou sami. 

33 Někteří tento svět nazývají "neviditelný", jiní "nadpozemský". Ale proč? Jednoduše proto, že jim 

chybí víra, aby "viděli" duchovno, a protože se díky své lidské ubohosti cítí vzdáleni a cizí světu, který by 

měli cítit ve svém srdci. 

34 Musel jsem tento lid, který se zde schází ve skromnosti těchto shromažďovacích místností, aby Mi 

naslouchal, osvobodit od pozemských statků a od marnosti, aby byl přitahován něčím, co právě není z 

tohoto světa a co je Mým učením. 

35 Našel jsem vás chudé, plačící nad ztraceným zbožím, a proto trochu zklamané z falešného pozlátka 

světské slávy a trochu méně zhmotnělé. To vám pomůže cítit přítomnost duchovního a toužit po rozvoji a 

zlepšení vaší duše. Kdybys byl bohatý, zdravý a žil mezi pohodlím, slavnostmi a rozkošemi, spěchal bys 

sem na mé zavolání? 

36 Uvědomte si, jak moc se ještě musím projevit mezi lidmi, aby se panovníci řídili Mými pokyny. 
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37 Nejde o to, že bych vás chtěl vidět chudé, a už vůbec ne v nouzi, která je nezbytná k životu a 

přežití. Vyvinutá lidská bytost však musí vědět, že před člověkem přichází duše, protože duše může žít bez 

pozemského těla, zatímco tělo nemůže existovat bez duše. 

38 Chci, aby ti patřilo všechno, ale abys vědomě využíval to, co potřebuješ; abys uměl být bohatý 

duší a vlastnit mnoho hmotných věcí, pokud je budeš dobře využívat a dávat jednomu i druhému jejich 

skutečnou hodnotu a postavení. Jak může duše nesmírně bohatého člověka uškodit sama sobě, když to, co 

má, slouží k dobru jeho bližního? A jak může být mocný člověk poškozen, když se jeho duch umí občas 

stáhnout k modlitbě a je ve spojení se Mnou skrze svou modlitbu? 

39 Vy, kteří slyšíte tato zjevení, rozumíte pravdě. Je však mnoho těch, kteří právě v těchto chvílích 

ztroskotali v temnotě, a ty musím zachránit. V bouři, která se blíží, se potopí mnoho lodí a nastane strach, 

nářek a kletby, zoufalství a pláč. Ujišťuji vás však, že duchovně nikdo nezahyne, neboť i v nejhlubší 

temnotě vždy zazáří světlo, hvězda, paprsek, jímž je Duch, z něhož do srdce sestoupí jiskra víry a naděje. 

40 Až se ke Mně z nitra lidí ozve volání o pomoc, které Mi říká: "Otče můj, náš Spasiteli, přijď k 

nám, hyneme", pak jim dám pocítit Svou přítomnost, zjevím jim Své nekonečné milosrdenství a ještě 

jednou jim to dokážu. 

41 Žízním po tvé víře, po tvém pokání a po tvé lásce - žízeň, kterou jsi až do dneška nedokázal uhasit. 

Kdykoli jsem tě totiž požádal o vodu tvé lásky, nabídl jsi mi pohár žluči a octa. 

42 Toužím po tom, abyste se navzájem milovali. Stačilo by totiž, abys splnil toto přikázání, a všechna 

tvá bolest, hořkost a utrpení by okamžitě ustaly. Moje žízeň není nutností pro mě, ale pro vás. 

43 Učedníci, pociťte, jak vás miluji v tomto slově. Milujte Mne i v ní, protože Můj Duch je v jejím 

významu. 

44 Až se toto učení rozšíří, budete se ptát na účel tohoto poselství, protože již existuje tolik 

náboženských společenství. Pak jim odhalíš, že toto slovo přišlo k lidstvu, aby naučilo lidi dialogu mezi 

duchy, kterému je jejich náboženství neučí, a že toto poselství je božské světlo, které vám odhaluje 

všechny duchovní kvality, které máte. 

45 Tento lid přinese Dobrou zprávu Mého Slova celému lidstvu a lidé si díky ní uvědomí, že mezi 

nimi a Duchovním královstvím je jen krůček a že nekonečná vzdálenost, o níž se domnívají, že existuje 

mezi jedním a druhým světem, je jen výsledkem jejich představivosti, nevědomosti a vnějškového 

praktikování náboženství. 

46 V minulých dobách bylo lidstvo připraveno pouze na okamžik, kdy bude vhodná doba pro 

duchovní komunikaci. Nyní je vhodná doba, kdy je vaše duše posílena a zároveň schopna povstat a spojit 

se s vyšším životem. 

47 Mé hlásání prostřednictvím lidského rozumu vám dokázalo pravdivost všeho, co jsem vám právě 

řekl, a posloužilo také jako pobídka pro tento lid, který Mě slyšel, a pomohlo mu tak učinit první krok k 

duchovnímu dialogu. 

48 Tak jako jsem vás nejprve učil, abyste později mohli na Mé cestě učinit kroky k větší dokonalosti, 

tak budete nejprve mluvit Mým Slovem a vysvětlovat je, aby vaši bližní, až pochopí Mé Dílo, byli 

připraveni a schopni komunikovat se svým Otcem a svými duchovními bratry a sestrami. 

49 Ne všichni nositelé Mého hlasu byli schopni a ochotni připravit se na to, aby Mi sloužili, a často 

jsem musel seslat Své světlo na nečisté mysli, které se zabývaly zbytečnostmi, ne-li hříchy. Svým 

přestupkem přivodili Mou spravedlnost, neboť jejich mysl byla zbavena veškeré inspirace a jejich ústa 

veškeré výmluvnosti, aby mohla vyjádřit Boží poselství. 

V těchto případech zástup posluchačů zavřel uši před těmito ubohými proklamacemi, ale otevřel své 

duše, aby v nich pocítil mou Přítomnost a přijal mou Podstatu. Lidé se živili esencí, kterou jim v té chvíli 

seslala Má milost, ale hlasatel zabránil poselství, které nevycházelo z jeho úst, a tak donutil přítomné, aby 

se svým Mistrem rozmlouvali z ducha do ducha, ačkoli ještě nebyli připraveni přijmout Mou inspiraci v 

této podobě. 

50 Nositelům hlasu a komunitám zbývá ještě dost času, aby se připravili a v posledním roce Mého 

projevu skrze lidský intelekt viděli, jak Mé Slovo dosáhne svého vrcholu prostřednictvím nejvyšších a 

nejzářivějších naučných promluv, které jste do té doby slyšeli. Jsem připraven vás odměnit tím, že vám 

dopřeji tuto přípravu a touhu, pokud se na ni skutečně připravíte. Mé světlo bude přicházet v proudech, 

zaplavovat vaši duši a sytit ji silou, moudrostí a oduševněním. 
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51 Rozloučení s mými slovy tedy musí být na konci tohoto období mého projevování - v co největší 

přípravě duše a intelektu, abyste, až mě již nebudete slyšet v této podobě, pocítili nesmírnou touhu slyšet 

můj hlas a tato touha vás podnítila k tomu, abyste mě hledali v Nekonečném, v Božském. Tímto krokem 

totiž učiníte pevný krok k duchovnímu uctívání Boha, k opravdovému dialogu mezi dětmi a Otcem. 

52 Jakmile už nebudete mít před očima osoby, předměty nebo postavy, které potřebujete jako 

prostředek k tomu, abyste Mě mohli cítit, a budete vnímat Mou přítomnost jen skrze modlitbu a přijímat 

Mou inspiraci v každém okamžiku svého života, v němž po Mně toužíte, budete s jásotem v srdci volat: 

"Mistře, jak jsi nám blízko!" 

53 Budu i nadále vaším Mistrem, vaším Lékařem a skrze vás se budu projevovat v nemocných, které 

přede Mne přivedete. Budu inspirací ve vaší mysli a slovem na vašich rtech. Pošlu vám duchovní 

ochránce, aby vás nadále vedli a chránili. 

54 Nespokojte se s tím, čeho dosáhnete jako první, ale zaměřte svou pozornost a úsilí na 

zdokonalování sebe sama. Neboť i tento nový způsob hledání Mne bude podléhat rozvoji. 

55 Nyní nastává Třetí čas, kdy vaše duše již může začít snít ze Země o velmi vysokých světech a 

velmi velkém poznání. Neboť ten, kdo odchází z tohoto světa a nosí ve své duši vědomí toho, co nalezne, 

a rozvíjení svých duchovních darů, projde mnoho světů, aniž by v nich přebýval, dokud nedorazí do toho, 

který mu po zásluze náleží obývat. 

Bude si plně vědom svého duchovního stavu, bude chápat, jak vykonávat své poslání, ať je kdekoli, 

bude znát jazyk lásky, harmonie a spravedlnosti a bude schopen komunikovat čistým duchovním jazykem, 

kterým je myšlenka. Nebudou s ním žádné překážky, zmatky ani slzy a začne prožívat nejvyšší blaženost, 

když se přiblíží k domovům, které mu patří, protože jsou jeho věčným dědictvím. 

56 Aby se mé dílo zakořenilo v lidských srdcích jako svatyně víry a oduševnění, budou muset moji 

služebníci hodně bojovat, můj lid bude muset projít nesčetnými zkouškami. 

57 Svět toto učení nejprve odmítne. Vy však neztrácejte srdce, protože už teď vás upozorňuji, že ten, 

kdo to odmítne, tak učiní svým srdcem, ale nebude to skrze duchovní duši člověka, protože duše si tento 

můj slib uchovává v sobě. 

58 Viděl jsem, jak jsi důrazná a zaujatá cestou, která tě čeká, a přišel jsem k tvému srdci, abych ti dal 

pokoj a skrze své Slovo ti vyčistil cesty a zbořil překážky, které si už začínáš vytvářet svou představivostí. 

59 Blahoslavení jsou ti, kdo přemýšlejí, trpí a zajímají se o mé dílo, neboť je to důkaz, že si ho vzali k 

srdci. Pak povzbudím jejich duši a pohladím ji, aby se opět cítila plná víry, pokoje a důvěry. 

60 U mého stolu lásky jste jedli božský chléb, který jste si zasloužili svou přípravou. Pokud jste 

nezískali více, bylo to proto, že vaše příprava nebyla dostatečná. Pokud jste v tento den získali mnoho, byl 

to důkaz toho, že jste věděli, jak si tuto odměnu zasloužit. Říkám vám také, že jestliže jsem onoho dne 

vylil Své světlo v proudech na jiných místech shromáždění, bylo to proto, že se zástupy posluchačů uměly 

připravit, a že naopak tam, kde toto oduševnění neexistovalo, zaznělo Mé slovo ve svědomí Mých dětí 

plné spravedlnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 295 
1 Lidstvo, špatně jste si vyložili smysl života, protože jste přikládali větší význam hmotnému než 

duchovnímu. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by nutné, abych mezi vás znovu přišel. Slyšte však, jak vás 

mé Slovo vyzývá k povznesení a zduchovnění, protože vidím, že lidé žijí lhostejně ke skutečnosti. 

2 Moje učení má za úkol vzbudit ve vás zájem o život, který vás čeká a který bude věčný. Je to 

proto, abyste ze svého srdce vyhnali strach z opuštění lidské schránky - strach ze smrti. Mé Slovo tě chce 

osvobodit od všech tvých chyb. 

3 Amen, pravím vám, že není smrti, protože Stvořitel je život a Jeho díla nemohou zemřít. 

4 Je to člověk, kdo stvořil smrt svou představivostí a kdo navíc stvořil peklo a nebe podle svého 

chabého chápání. Jaké správné představy může mít o mé existenci, o mé spravedlnosti a o pravdě o 

věčném životě? V lidských srdcích panuje pouze zmatek a tento zmatek je součástí základů, na nichž 

spočívá víra většiny. Jaká budoucnost čeká lidstvo, pokud se bude i nadále odklánět od pravé cesty? Pouze 

utrpení, rozptýlení a bolest, jejichž předchuť má v nešťastném životě, který vede na zemi. 

5 Učení Ducha, mé učení, lidé, je paprskem světla, který proniká temnotou, do níž jste upadli. Jedině 

díky němu lidé dosáhnou dokonalého a úplného poučení o svém duchovním údělu a pravdivého poznání 

existence mé spravedlnosti. 

6 Lidé dnes nedokážou myslet na Boha, aniž by mu nějakým způsobem nepřikládali viditelnou 

podobu. Nemohou mluvit o pokušeních, aniž by si zosobnili vliv zla v bytosti, jejímž úkolem je kazit duše, 

ani nemohou myslet na vykoupení toho, kdo zhřešil, aniž by si představovali trest pekelného ohně, který 

nikdy neexistoval. 

7 K těmto třem omylům, které ovládají lidské myšlení, vám říkám: Pokud věříte, že Bůh je Duch 

svatý, není důvod hledat ho v hmotných formách, protože je Duch. A tato imaginární bytost, kterou 

nazýváte Luciferem nebo Satanem, existuje pouze v myslích těch, kteří nebyli schopni duchovně 

interpretovat má slova, zjevení a poselství z minulých dob. 

Vpravdě vám říkám, že v "duchovním údolí" jsou velcí duchové temnoty, kteří rozsévají svár, nenávist 

a zkázu. Existuje nespočet duchů, jejichž vliv zasahuje lidi, když jim vnuká zlé myšlenky a podněcuje je 

ke zlým skutkům. Tyto bytosti však nejsou démoni; jsou to nedokonalé, narušené, zmatené bytosti 

zatemněné bolestí, zlou vůlí nebo pomstychtivostí. Nedivte se, když vám řeknu, že jejich povaha je stejná 

jako povaha vaší duše a stejná jako povaha bytostí, které nazýváte anděly. 

8 Proč nenazýváte zlé lidi, kteří obývají zemi, démony, když vás také svádějí, když vás také 

podněcují ke zlu a svádějí vás z pravé cesty? Stejně jako zmatené bytosti ze záhrobí jsou i oni 

nedokonalými dušemi, ale dosáhli moci a autority, protože se jich zmocnil ideál velikosti. 

9 Vpravdě vám pravím, že ani mezi těmi, kdo přebývají na zemi, ani mezi těmi, kdo jsou v 

duchovním světě, nemám nepřátele. Není nikoho, kdo by Mě nenáviděl, rouhal se proti Mně nebo sváděl 

své bližní z dobré cesty jen proto, aby Mě urazil. Lži! Ti, kdo svádějí lidi na scestí od víry, kdo 

vymazávají Mé jméno ze srdcí svých bližních a kdo bojují proti duchovním, to nedělají proto, aby Mě 

urazili. Dělají to proto, že je to nezbytné pro jejich pozemské úsilí o moc, jejich sny o velikosti a lidské 

slávě. 

10 Totéž platí pro bytosti z onoho světa, které se neprobudily ke světlu, jež je povznáší na cestu lásky. 

Snaží se být velcí pouhým věděním, a když ovlivňují své bratry a sestry a svádějí je z dobré cesty, není to 

s úmyslem působit Mi bolest, soupeřit s Mou mocí, těšit se z vítězství zla nad dobrem - ne. Motivem, 

ačkoli je špatný, není urážet mě. Jak si můžeš po celý život myslet, že proti mně stojí mocný nepřítel, 

který mi neustále bere to, co mi patří? 

11 Jak si můžeš myslet, že jsem lidem postavil do cesty nekonečně mocnější bytost, než jsou oni, aby 

je neustále sváděla a nakonec je uvrhla do věčné záhuby? 

12 Jak špatně smýšlíte o Mně a Mé spravedlnosti - vy, kteří tvrdíte, že Mě znáte a milujete! 

13 Je pravda, že zlí pokoušejí dobré, silní zneužívají slabé, nespravedliví se vysmívají nevinným a 

nečistí ubližují čistým. Ale tato pokušení může ten, kdo se s nimi setká, odmítnout, protože má zbraně a 

štít, aby se mohl bránit. Jeho mečem je svědomí a za ním stojí morálka, víra a rozum, aby se nenechal 

svést zlými vlivy. 
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Musí však nejen to, ale také svými skutky rozsévat ctnosti a co nejvíce se bránit zlu. Když vidí, že 

někteří rozsévají zkázu, neřest a zkázu, vydá se rozsévat světlo, zachránit bloudícího a pozvednout toho, 

kdo padl. 

14 Je to věčný boj dobra se zlem a světla s temnotou - nezbytný boj o vzestup a dosažení výšin 

dokonalosti. 

15 Pro mě je stejně záslužné, když se bytost poskvrněná stopami nejtěžších prohřešků, inspirovaná 

vysokým ideálem, očistí, jako když bytost, která vytrvale zůstala čistá, bojuje až do konce, aby se 

neposkvrnila, protože od počátku milovala světlo. 

16 Jak daleko od pravdy jsou ti, kdo si myslí, že zmatení duchové mají jinou povahu než duchové 

světla! 

17 Otec by byl nespravedlivý, kdyby to byla pravda, stejně jako by už nebyl Všemohoucí, kdyby mu 

chyběla moudrost a láska k záchraně poskvrněných, nečistých, nedokonalých a nemohl by je spojit se 

všemi spravedlivými v jednom a tomtéž domově. 

18 Učedník: Když má člověk pravdivé poznání o skutcích, které vykonal, nenechá se zaslepit 

marností. Ví, že kdyby do jeho bytosti pronikl tento hanebný pocit, jeho inteligence by poklesla a on by již 

nebyl schopen pokročit na cestě vývoje, zastavil by se a upadl do letargie. 

19 Marnivost zničila mnoho lidí, zničila mnoho kvetoucích národů a zničila vaše kultury. 

20 Dokud byly ideály národů hnací síla, výkonnost a pokrok, zažívaly hojnost, nádheru a prosperitu. 

Ale když jim arogance dala pocit nadřazenosti, když jejich ideál vzestupného vývoje nahradila 

neukojitelná ctižádost mít všechno pro sebe, krok za krokem, aniž by si to uvědomovali a aniž by to chtěli, 

začali ničit všechno, co vybudovali, a nakonec se propadli do propasti. 

21 Dějiny lidstva jsou plné takových zkušeností. Proto vám říkám, že je správné, aby na světě vznikl 

národ s velkými ideály, který si je sice vždy vědom svých dobrých skutků, ale nepovyšuje se nad ně. 

Tímto způsobem se její běh nezastaví a nádhera, které dosud dosáhla, bude zítra překonána a později opět 

znásobena. 

22 Když k vám takto mluvím, snažím se vás inspirovat nejen materiálními cíli: Chci, abyste si Má 

slova správně vykládali, abyste je uměli aplikovat jak na duchovní, tak na hmotné věci. 

23 Marnivost nemůže postihnout člověka jen v jeho hmotném životě a jako důkaz toho, co vám 

říkám, si vezměte pády a selhání velkých denominací, které jsou ve svých základech ohlodány marnivostí, 

arogancí a falešnou nádherou. Kdykoli si mysleli, že jsou na vrcholu své moci, někdo přišel a vytrhl je z 

jejich snů, ukázal jim jejich chyby, jejich úchylky, jejich odklon od Zákona a Pravdy. 

24 Jedině skutečným poznáním a naplněním mého zákona tváří v tvář svědomí se toto lidstvo bude 

moci povznést k vysokému životu, neboť svědomí, které je mým světlem, je dokonalé, nezakalené, 

spravedlivé, nikdy není marnivé ani se nevydává po křivolakých cestách. 

25 Řekni mi, zda to není duchovní učení, které lidé potřebují, aby se přiblížili pravdě. Neboť právě 

toto učení, které lidstvo tolik potřebuje, jsem vám přinesl. 

26 Až se toto slovo rozšíří po světě a lidé se budou ptát, kdo je inspiroval a kdo je nařídil zapsat, ať 

jeho poslové a rozsévači dosvědčí, že to byl Duch svatý, kdo je zjevil skrze připravené mysli jeho 

hlasatelů. 

27 Až toto lidstvo přijme mé poselství, vzpomene si na Ježíše, toho pokorného Nazaretského, který 

kázal na horách, na poušti, na březích řek a v údolích. Jeho slovo totiž nepotřebovalo hmotné chrámy, 

protože tam, kde se chtělo projevit, vznikl vnitřní chrám zástupů posluchačů, jejichž srdce se otevírala 

jako kalichy na slunci. 

28 Nyní jsem u dveří každého srdce, ale je nutné, aby lidstvo, když si vzpomene na Můj slib, že se 

vrátím, si také vzpomnělo, že jsem nikdy neoznámil, že Moje Přítomnost bude opět jako člověk, ale že 

jsem vám dal na srozuměnou, že tento návrat bude v Duchu. 

29 Nyní nastává čas pochopení, osvícení duše a intelektu, kdy Mě člověk bude konečně duchovně 

hledat, protože si uvědomí, že Bůh není ani osoba, ani smyšlený pojem, ale neomezený a absolutní 

univerzální Duch. 

30 Toto učení, které je známé jen několika málo lidem a které lidstvo nebere na vědomí, se brzy 

dostane ke všem trpícím jako hojivý balzám, který utěší, roznítí víru, rozptýlí temnotu a vlije naději. 

Pozvedá tě nad hřích, bídu, bolest a smrt. 
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31 Nemůže tomu být jinak, neboť jsem to já, božský Lékař, zaslíbený Utěšitel, kdo vám to zjevil. 

32 Moje učení vám vždy jasně ukazovalo, že jeho nejvnitřnější podstatou je láska. Láska je podstatou 

Boha. Z této síly čerpají život všechny bytosti; z ní vzešel život a veškeré stvoření. Láska je původem a 

cílem v osudu všeho, co bylo stvořeno Otcem. Tváří v tvář této síle, která hýbe, osvěcuje a oživuje 

všechny věci, mizí smrt, hřích se vypařuje, vášně pomíjejí, nečistoty se smývají a vše nedokonalé se 

zdokonaluje. 

33 Přišel jsem na svět ve Druhé éře, abych dokázal sílu lásky Svým učením a Svými příklady, které se 

nesmazatelně vryly do vaší mysli. Nicméně já, který jsem překonal bolest světa a smrti skrze lásku, se vás, 

lidí, kteří se stále vyvíjíte, ptám: Už jste se naučili překonávat bolest světa a smrti? 

34 Viděl jsem, že stále slavíte Den mrtvých. Ale proč? Je to váš způsob, jak oslavit vítězství nad 

smrtí? Ne, lidstvo, nemyl se, uvědom si, že oslavuješ uctívání tělesné hmoty a lásku ke světu. Tímto 

uctíváním těch, kteří byli svrženi do útrob země, se vzdalujete od duší, které představují pravý a věčný 

život, a zapomínáte na ně. Když vás vidím, jak zaléváte hrob slzami nebo ho pokrýváte květinami, 

nemohu si pomoci a musím na vás použít svá slova, která vám říkají: "Jste mrtví, kteří bdí nad svými 

mrtvými." 

35 Těm, kdo pochopili mé slovo a uplatňují je ve svém životě, ukládám, aby se modlili za všechny, 

kdo ve svém materialismu překrucují význam pravdy a kdo se ve své povýšenosti a ješitnosti ve své vědě 

nakonec považují za moudré, tvůrčí a silné a vysmívají se těm, kdo se obracejí k Bohu a vznášejí k němu 

své prosby. Myslí si, že mají osud lidstva ve svých rukou, aniž by věděli, že i oni podléhají mé božské 

spravedlnosti. Potřebují vaše modlitby a duchovní pomoc více než kdokoli jiný. 

36 Tito lidé se ztratili ve svém modlářském kultu těla - kultu praktikovaném pomocí vědy. Ale i oni 

se probudí ve velkých zkouškách, které jsou jim určeny, a díky nim nakonec pochopí, že v člověku 

existuje něco, co přesahuje inteligenci, a to je duchovní duše, a že existuje ještě něco vyššího než 

pozemská věda, a to je poznání Duchovního života. 

37 Teprve až intelekt přestane pobízet ducha k pozorování a hloubání ve vědě, ale duch povznese a 

povede intelekt, objeví člověk to, co se mu nyní zdá nepochopitelné, ale co je mu přesto určeno k odhalení, 

jakmile zduchovní svou inteligenci. 

38 Pokud posloucháte některé z mých učení, pravděpodobně chápete a dokonce cítíte chaos 

světonázorů, který se k vám blíží. 

39 Doba modlářství nyní končí a do srdce člověka brzy vstoupí období spiritualizace. Všechny modly 

padnou k zemi a uvolní místo pravdě, kde bude postaven pravý Boží oltář. 

40 Já jsem světlo, pravda a život. Jsem otevřená kniha. 

41 Od počátku lidstva lidé hledají původ života a příčinu všeho, co je obklopuje. K tomu použili sílu 

svého intelektu, světlo inteligence. Z toho vycházejí jejich vědy a filozofie. Protože je však lidská mysl 

příliš omezená na to, aby pochopila pravdu, kterou může pochopit a proniknout pouze duch, jeho věda 

byla schopna z této pravdy zjistit jen málo. 

42 Lidé nehledali toto světlo v duchovním - ale já jsem duch. Kdo tedy chce najít zdroj života, světlo 

pravdy a původ všech stvořených věcí, musí mě nejprve hledat - hledat mě modlitbou, touhou po poznání 

s duší, aby mohl milovat své bližní a lépe jim sloužit, aby se povznesl nad těžkosti lidského života. Budou 

mu zjeveny nauky, které jiní, bojující s intelektem, objevili až po staletích. 

43 Já jsem láska, a kdo Mě hledá, musí tak činit inspirován láskou. 

44 Člověk je odrazem Stvořitele, obrazem Božím. Děti se nutně musí stát podobnými Otci, z něhož 

vzešly. Tato podoba je založena na duchovní duši, protože je obdařena Božími vlastnostmi a navíc má 

věčný život. Hmota, to znamená: lidské tělo je pouze dočasným oděvem duše. 

45 Otec poslal duše, aby obývaly tuto zemi, aby na ní našly prostředky pro svůj rozvoj, zkoušky, aby 

se staly silnými, lekce, aby se naplnily světlem, nekonečné příležitosti k získání zásluh, které je povznesou 

nad tento život, osvobodí je od hmoty a dovedou je do Duchovního království. 

Ale člověk ještě nevyhrál bitvu, neovládl hmotu, neučinil svět svým služebníkem. Naopak - nechal se 

ovládnout silami a živly, které jsou pod jeho úroveň. Člověk se domnívá, že je pánem světa, zatímco ve 

skutečnosti není ničím jiným než otrokem hmoty. 

46 Dokud v tomto boji nezvítězí, nezíská pro sebe duchovní život. 
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47 Nemyslete si však, že chci, aby se lidé zřekli pozemských zákonů a věnovali se výhradně 

duchovním. Ne, lidé, chci, abyste to, co Otec stvořil a nabídl lidstvu, používali pro své dobro, pro svůj 

rozvoj a vzestup - abyste se naučili vládnout hmotnému životu s jeho říšemi přírody, sil a bytostí. Abyste 

toho však dosáhli, je třeba jít nad rámec toho, čeho dosahuje vaše inteligence, to znamená pracovat 

prostřednictvím duchovní duše, aby Otec, když uvidí vaše ušlechtilé cíle - lásku, kterou vkládáte do svých 

děl, a místo, které umíte dát své duchovní duši -, mohl odhrnout oponu ze své tajné pokladnice a udělit 

vám jiskru své moudrosti, aby osvítila vaši duši. 

48 Správné je, aby duch zjevoval moudrost lidské mysli, nikoli aby mysl dávala "světlo" duchu. 

Mnozí nepochopí, co vám zde říkám, a to proto, že jste již dávno zvrátili řád svého života. 

49 Podívejte se, jak člověk stojí před vším, co ho obklopuje, a nad vším, co ho obklopuje, že je 

jedinou bytostí obdařenou svobodou vůle a svědomí. Z této svobody vůle pramení všechny úchylky, pády 

a hříchy člověka. Před spravedlností a věčností Stvořitele jsou to však pomíjivé prohřešky. Potom totiž 

svědomí zvítězí nad slabostmi těla a svůdností duše. Tak dojde k vítězství světla, které je poznáním, nad 

temnotou, která je nevědomostí. Bude to vítězství dobra, kterým je láska, spravedlnost a harmonie, nad 

zlem, kterým je sobectví, rozmařilost a nespravedlnost. 

50 Když se podíváte na svůj život a na dějiny lidstva, zjistíte, že tento boj existoval vždy, od počátku 

stvoření až po současnost - je to boj nezbytný pro zdokonalení vaší duše, stejně nezbytný jako oheň pro 

vyčištění zlata. 

51 Kdo si při poslechu tohoto učení může myslet, že jediná lidská existence může duši stačit k jejímu 

plnému rozvoji a dokonalosti? 

52 Ach, vy lidé, kteří se příliš zabýváte lidským životem a přesvědčujete se, že jste na Zemi věčně, a 

nevíte, že kvůli svému zhmotnění musíte přijít na svět v nových tělech, abyste udělali krok, který jste při 

předchozí příležitosti nebyli schopni udělat! 

53 Mnoho reinkarnací však duši nezajistí absolutní dokonalost. Bez ohledu na to, jak vysoko se po 

své poslední pozemské existenci ocitne, "duchovní údolí" na něj stále čeká se svými nesčetnými světy 

života, novými učeními, zjeveními a zázraky. 

54 Jakmile projdete cestou a dosáhnete prahu čistoty a dokonalosti, pochopíte důvod své existence a 

budete skutečně přebývat ve světle. 

55 Zde na zemi jsem rozdělil duchovní život lidstva do tří etap, časů nebo věků, v nichž jsem vám 

postupně, lekci po lekci, zjevoval moudrost, kterou musíte všichni mít. 

56 První čas je jakoby duchovním dětstvím člověka, kdy otevírá oči a vidí tvář svého Otce, slyší ho, 

ale ještě mu zdaleka nerozumí. Důkazem toho je, že se ho snažil poslouchat tím, že lpěl na liteře textů, 

aniž by svou duší pronikl do jejich smyslu. 

57 Ve Druhém čase jsem já, "Slovo", přišel, abych s vámi přebýval v Ježíši a svým životem vám 

ukázal cestu duše. Tento druhý čas je časem dospívání neboli prvního duchovního mládí. Je to věk, v 

němž Kristus učil lidi lásce, aby probudil jejich spící srdeční struny, aby jejich srdce vibrovala novým 

citem, mocným impulsem lásky k Otci a k bližnímu. 

58 V těchto dvou druzích lásky jsem shrnul celý Zákon, celé své poučení: lásku k Bohu, původci 

života, Otci, Stvořiteli, a lásku k sobě navzájem. 

59 Zákon byl vždy přítomen ve svědomí. Generace odcházejí a generace přicházejí, duše se stěhují a 

duše přicházejí, ale mé Slovo zůstává pevné a neměnné. Člověk je však pomalý a zatvrzelý a je jen málo 

těch, kteří pochopili ducha lásky mého učení. 

60 Lidé se množí a rostou. Jakmile se však jejich inteligence probudí, odvracejí se od duchovního a 

usilují o slávu světa, bohatství nebo vědu. Jejich plody proto nemohou být tak sladké, jak si vaše srdce 

přeje. Vždy vám zůstala hořká pachuť v ústech. 

61 Nemyslete si však, že mé slovo odsuzuje vaše díla v zásadě nebo že odsuzuje to, čeho vaše věda 

dosáhla. Ne, lidé, to nejsem já, kdo vám slovy říká, že jste jen krůček od propasti - jsou to fakta, důsledky 

vašeho nedostatku duchovnosti. 

62 Ale právě ve chvílích, kdy se blížíte k propasti, se rozezní hlasitý zvon na hodinách věčnosti, který 

oznamuje začátek nového času: Třetího věku - času, kdy Duch svatý zazáří ve svědomí a vylije se jako 

moudrost, jako světlo, které rozluští tajemství - jako síla, která pozvedá, probouzí k novému životu, 

utěšuje a zachraňuje. 
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63 Je to nejjemnější a nejvyšší forma, kterou Otec použil, aby promluvil k lidem. Lidské bytosti již 

prošly dvěma věky a dosáhly duševní zralosti. Nyní jsou schopni pochopit a porozumět hlubšímu učivu. 

64 Toto je "třetí čas", v němž se duše člověka musí osvobodit z pout materialismu. Půjde o boj 

světonázorů, který bude tvrdší, než lidská historie zná. 

65 Zkaženost, sobectví, pýcha, neřest, lež a vše, co zastínilo váš život, padne jako rozbitá modla k 

nohám těch, kdo je uctívali, aby uvolnilo místo pokoře. 

66 Jak budete moci v tomto boji pomoci? Mocnou zbraní je modlitba - ne slovní modlitba, ale 

povznesení myšlenek. 

67 Můj Duch - nekonečně jemnější než vzduch, který vás obklopuje - bude přítomen, přijme vaši 

modlitbu a zároveň ji promění v mír a balzám pro vaše bližní. 

68 Vaše myšlenky se stanou světelnými jiskrami v prostoru a jako poselství se dostanou k mysli, která 

potřebuje jasnost pro své myšlení. 

69 Vaše přímluvy se uskuteční, neboť mír Mého Království přichází na zem a vaše díla se stanou 

jakoby prvními semeny spiritualizace, která padnou do lůna země ve Třetí éře. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 296 
1 Jsem světlo, které osvětluje tvou cestu, moudrost, která dosahuje tvého porozumění, balzám, který 

ti uleví v utrpení. 

2 Já jsem Mistr a přicházím k vám s úmyslem proměnit vás ve své učedníky. Jste-li totiž mými 

učedníky, budete na zemi spravedlivými lidmi. 

3 Chceš-li skutečně proniknout temnotou své nevědomosti, obrať se ke Mně a Já ti dám potřebné 

světlo, abys neklopýtl. Chceš-li, aby tvá víra byla velká, přijď, poslouchej Mě a neúnavně Mě následuj. 

4 Na počátku času svět postrádal lásku. První lidé zdaleka necítili a nechápali tuto božskou sílu - 

podstatu ducha, původce všech stvořených věcí. Věřili v Boha, ale přisuzovali mu pouze moc a 

spravedlnost. Lidé si mysleli, že rozumějí božské řeči prostřednictvím přírodních živlů, a proto když je 

viděli mírné a pokojné, mysleli si, že Pán je spokojen s lidskými skutky; když se však přírodní síly 

rozpoutaly, mysleli si, že v nich vidí Boží hněv, který se projevuje v této podobě. 

5 V srdcích lidí se vytvořila představa strašného Boha, který v sobě nese hněv a pocit pomsty. Proto 

když si mysleli, že Boha urazili, přinášeli mu zápalné oběti a oběti v naději, že ho usmíří. Říkám vám, že 

tyto oběti nebyly inspirovány láskou k Bohu: byl to strach z Boží spravedlnosti, strach z trestu, který vedl 

první národy k tomu, aby platily svému Pánu daň. 

6 Božského Ducha nazývali jednoduše Bohem, ale nikdy ne Otcem nebo Mistrem. 

7 Byli to patriarchové a první proroci, kteří začali člověku vysvětlovat, že Bůh je spravedlnost - ano, 

ale dokonalá spravedlnost; že je Otec nade vše a jako Otec miluje všechna svá stvoření. 

8 Krok za krokem lidstvo pomalu putovalo po cestě svého duchovního rozvoje a pokračovalo ve své 

pouti, přecházeje z jednoho věku do druhého a poznávajíc o něco více z božského tajemství 

prostřednictvím zjevení, která Bůh dával svým dětem v každé době. 

9 Přesto však člověk nedosáhl plného poznání Boží lásky, neboť nemiloval Boha skutečně jako Otce 

a nedokázal ve svém srdci pocítit lásku, kterou mu jeho Pán vždy projevoval. 

10 Bylo nutné, aby se dokonalá láska stala člověkem, aby se "Slovo" vtělilo a vzalo na sebe tělo, které 

by bylo pro lidské bytosti hmatatelné a viditelné, aby mohly konečně zakusit, jak moc a jakým způsobem 

je Bůh miluje. 

11 Ne všichni rozpoznali přítomnost Otce v Ježíši. Jak ho mohli poznat, když byl Ježíš pokorný, 

soucitný a milující i k těm, kteří ho uráželi? Mysleli si, že Bůh je silný a pyšný vůči svým nepřátelům, že 

je soudný a hrozný vůči těm, kdo ho uráží. 

12 Ale stejně jako mnozí toto slovo odmítli, mnozí mu také uvěřili - tomuto slovu, které proniklo až 

do samého nitra srdce. Ten způsob léčení utrpení a nevyléčitelných nemocí jen pohlazením, pohledem 

nekonečného soucitu, slovem naděje, to učení, které bylo příslibem nového světa, života plného světla a 

spravedlnosti, už nemohlo být vymazáno z mnoha srdcí, která pochopila, že ten Božský člověk je pravdou 

Otce, Božskou láskou Toho, kterého lidé neznali, a proto nemohli milovat. 

13 Semeno této nejvyšší pravdy bylo navždy zaseto do srdce lidstva. Kristus byl rozsévačem a stále se 

stará o své semeno. Poté přinese své ovoce a bude se z něj těšit navždy. Pak už nebude říkat svými slovy: 

"Mám hlad" nebo "Mám žízeň", protože konečně ho budou jeho děti milovat tak, jak je miloval od 

počátku. 

14 Kdo k vám mluví o Kristu, učedníci? On sám. 

15 To já, Slovo, k vám znovu promlouvám, lidstvo. Poznejte Mě, nepochybujte o Mé Přítomnosti 

kvůli nenápadnosti, v níž se projevuji. U Mne nemůže být žádná arogance. 

16 Poznejte Mě podle Mého tehdejšího způsobu života ve světě, pamatujte, že jsem zemřel stejně 

pokorně, jako jsem se narodil a žil. 

17 Jsem přítomen v lidstvu v době, kdy nové objevy proměňují životy lidí, a dávám vám pocítit svou 

přítomnost se stejnou pokorou, jakou jste kdysi poznali ve mně. 

18 Boží "Slovo" se nestalo znovu člověkem, Kristus se nenarodil znovu v ubohosti chléva - ne, 

protože k tomu, aby svědčil o Boží moci, už není třeba těla. Pokud si lidé myslí, že toto tělo je Bůh, který 

přišel na svět, mýlí se. Boží přítomnost je duchovní, univerzální, nekonečná. 

19 Kdyby vše, čeho lidé v této době dosáhli, bylo v mezích spravedlivého, dovoleného a dobrého, 

nebylo by nutné, abych k vám znovu sestoupil a promluvil. Ale ne všechny skutky, které mi toto lidstvo 
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nabízí, jsou dobré: je tu mnoho přestupků, mnoho nespravedlností, mnoho úchylek a zlých skutků. Proto 

bylo nutné, aby Má starostlivá láska probudila člověka, když byl nejvíce pohroužen do své práce, aby mu 

připomněla povinnosti, na které zapomněl a Komu vděčí za vše, co je a co bude. 

20 Abych se učinil slyšitelným pro zhmotnělé lidstvo, které Mě nemohlo slyšet z ducha do ducha, 

musel jsem využít jejich duchovních darů a schopností, abych se dal poznat skrze lidskou schopnost 

chápání. 

21 Vysvětlení, proč "sestupuji", abych s vámi komunikoval, je následující: Protože jste nebyli schopni 

vystoupit, abyste mohli hovořit se svým Pánem z ducha do ducha, musel jsem sestoupit o úroveň níže, 

tedy z duchovního, z božského, kam vy ještě nemůžete dosáhnout. Musel jsem tedy využít tvůj orgán 

intelektu, který má své místo v lidském mozku, a převést svou božskou inspiraci do lidských slov a 

hmotných zvuků. 

22 Člověk potřebuje rozšířené poznání a je to Bůh, kdo přichází k člověku, aby mu svěřil moudrost. 

Jestliže se vám zdá, že zvolené prostředky pro Mé krátké zvěstování prostřednictvím orgánu mysli nejsou 

hodny těchto mluvčích, říkám vám po pravdě, že poselství, které je jejich prostřednictvím předáváno, je 

velmi velké. Byli byste raději, kdyby se Mé zjevení lidem odehrávalo s okázalostí a obřady, které by sice 

udělaly dojem, ale ve skutečnosti, viděno z ducha, by byly marné, protože neobsahují pravé světlo. 

23 Mohl jsem přijít za blesků a bouří, abych dal pocítit svou moc, ale jak snadno by pak člověk 

přiznal, že přišla Pánova přítomnost! Ale nemyslíš, že by se ti pak do srdce vrátil strach a také představa 

něčeho nepochopitelného? Nemyslíš, že každý pocit lásky k Otci by se změnil jen ve strach z jeho 

spravedlnosti? Vězte však, že Bůh, ačkoli je všemocná síla, vás neovládne touto silou, nezvítězí skrze ni, 

ale jinou silou, a to silou lásky. 

24 Je to božský duch, který dnes promlouvá k vesmíru. Je to On, kdo vnáší světlo do všeho, co jste 

jindy neviděli jasně. Je úsvitem nového dne pro všechny. 

Lidé, neboť On vás osvobodí od falešných obav, odstraní vaše pochybnosti, osvobodí vaši duši a mysl. 

25 Říkám vám: Až poznáte podstatu mého učení a spravedlnost mých zákonů, poznáte také, jaká 

omezení vám kladly vaše představy, které vám bránily v tom, abyste se dostali za hranice malého poznání 

pravdy. 

26 Už to nebude strach nebo obava z trestu, co vám brání v objevování a zkoumání. Pouze pokud 

opravdu chcete poznat to, co je pro vás nepochopitelné, vaše svědomí vám tuto cestu zakáže; měli byste 

totiž vědět, že člověk nemá nárok na celou pravdu a že by měl pochopit jen tu její část, která mu odpovídá. 

27 Lidé: Když byl můj příchod ohlášen uprostřed válek, rozpoutaných přírodních sil, moru a chaosu, 

nebylo to proto, že bych vám to všechno přinesl, ale proto, že má přítomnost by byla lidstvu užitečná 

právě v této krizové hodině. Zde se nyní naplňuje vše, co bylo řečeno o mém návratu. Přicházím k lidstvu, 

zatímco svět zápasí se smrtí a země se třese a chvěje ve svém smrtelném chřestění, abych připravil cestu 

novému lidstvu. Proto je Boží volání ve "třetí éře" voláním lásky - lásky, která nese a inspiruje 

spravedlnost, bratrství a mír. 

28 Vám, kteří jste měli tu milost Mě v této době vyslechnout, musím říci, že chcete-li být skutečně 

spiritualistickými žáky, musíte Mé učení aplikovat na svůj život, že to nebude dodržování určitých 

přikázání, co vás promění ve spiritualisty, ani to nebudou určité obřady a projevy, které vás přivedou k 

naplnění vašeho poslání na zemi. 

29 Tím, že k tobě mluvím tak, jak to mohu udělat jen já, ti odhaluji nejlepší způsob, jak se líbit Bohu, 

a odstraňuji z tvého srdce vštípený strach z tvého Otce. 

30 Já vás však nejen zbavuji omylů a předsudků týkajících se vašeho života ve světě, ale také vám 

říkám, že věčné zatracení, jak vám bylo popsáno, neexistuje, protože duše nemůže trpět fyzická muka, 

která v těle vyvolává bolest. Bolest duše pramení z toho, že vidí své činy ve světle svědomí, které ji nutí 

poznat a zcela jasně pochopit všechny chyby a nedostatky, jichž se dopustila. 

31 Přicházejte ke Mně s plným přesvědčením, že kráčíte po cestě pravdy, a nebude to strach 

pramenící z nevědomosti, který vás nutí na této cestě setrvat. 

32 Když prozkoumáte má zjevení a projevy z této i minulých dob, nakonec pochopíte, že jsem vždy 

přicházel zahalen do pokory. Proto se nenechte oklamat tím, co je navenek okázalé, a když za vámi 

přijdou vaši bližní, kteří kráčejí jinými cestami, a řeknou vám, že Pán nemůže být uprostřed této chudoby, 

této pokory, kterou projevujete, připomeňte jim, že Bůh, zjevený ve "Slově", přišel na svět pokorně v 
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Ježíši, a že člověk v něj přesto uvěřil, a že navzdory staletím, která uplynula od jeho narození, se 

nepodařilo vymazat ze srdcí lidí pokoru, s níž se Spasitel zjevil světu. 

33 Jsou mezi vámi shromáždění, jejichž členové milují a vyhledávají vnější, okázalé a zdánlivé věci, 

aby zapůsobili na své smysly, aniž by si uvědomovali, že při touze po vnějším zapomínají na zázraky, 

které obsahuje učení Ducha. 

34 Poučovat, napravovat, odhalovat - to je moje práce mezi vámi, abych vás přivedl do domova 

světla. Než však dosáhneš prahů zaslíbené země, budeš muset vykonat zásluhy víry a lásky. 

35 Kristovo slovo kdysi vyklíčilo v jeho učednících a v lidech, kteří je následovali, jeho semeno 

rostlo. Jeho učení se rozšířilo a jeho význam se dostal do celého světa. Tak se bude šířit i toto učení a bude 

přijato všemi, kdo jsou schopni ho vnímat a chápat. 

36 Přijměte, milovaní učedníci, můj balzám - přijměte, vy zástupy posluchačů, mé otcovské pohlazení 

a mé poselství jako Mistra - pro vás i pro vaše blízké. 

37 Má Přítomnost se ti zjevuje jako jemný vánek, který hladí. Tak přicházím k tvému srdci, abych ho 

oživil. 

38 Někteří cítí blízkost Mého příchodu, jiní Mě vidí svým duchovním pohledem a další díky své 

citlivosti poznají hodinu, kdy se přiblížím. Všichni v této požehnané hodině v srdci říkají: "Mistr je zde", 

protože pocítili, že je obklopuje můj mír. 

39 Pro duši, která bloudí nekonečnou pouští života, není vzácnějšího pokladu ani vytouženější oázy 

než oáza pokoje. To je poklad, který vám nabízím a o který se později musíte podělit se svými bližními. 

40 Ukazuji vám také prostředky, jak nad lidmi rozprostřít požehnaný plášť pokoje, a těmito 

prostředky jsou myšlenky, modlitba, slovo a skutky. 

41 Jako vás vidím v této chvíli, sjednocené pokojem, který vám dává Mé Slovo, tak vás chci vidět i 

po Svém odchodu, ve dnech boje, který na vás přijde a v němž vám dám jemným způsobem pocítit Svou 

Přítomnost, v níž Mě uslyšíte ve svém srdci. Slibuji ti totiž, že ti nebude chybět Mé pohlazení, Má esence, 

Můj balzám. 

42 Jděte s vytrvalostí a porozuměním od jedné lekce k druhé, od jednoho období k druhému a vaše 

souznění s mým Dílem se nenaruší. Vaše poslušnost a ochota plnit mé zákony a příkazy vám přinese 

nevýslovný pokoj a nikdy si nebudete stěžovat, ani nebudete mít trny, které by vás rozplakaly. 

43 Chcete-li být Mými učedníky, pochopte, že musíte být nositeli míru a všech ctností, které jsem vás 

naučil praktikovat. 

44 Až dosud jsem vás nepustil do provincií, protože vidím, že jste plody, které ještě nedozrály. Stále 

vám budu muset posílat déšť lásky, světlo Mé moudrosti a paprsky Božského Slunce, abych vám dodal 

život a odvahu. Jakmile však dozrajete jako ovoce na stromě mého učení, spadnete s větrem, který pohne 

větvemi, jež vás nesly. 

45 Čím více se bude blížit den, kdy k vám již nebudu mluvit v této podobě, tím větší velikost objevíte 

v Mém duchovním učení a nepozorovaně se vzdálíte od všeho, čím jste ho v minulosti omezovali - ano, 

neboť jste toto Božské dílo omezovali na osoby, místa a předměty, zatímco je univerzální a neomezené, 

přesahuje hmotné a lidské. 

46 Nyní již nevidíš mé dílo omezené na osoby, místa nebo předměty, nyní vidíš vše v Božském, v 

nekonečně vysokém, a objevuješ to také ve vysokém svém bytí. 

47 Jak ti bude mé dílo zářit, až se tvá duše vrátí k Bohu a ty budeš odtud uchvácen jeho kontemplací a 

budeš se těšit ze světla a pochopení svého porozumění? 

48. Tušíš tu velkou pravdu a blaženost, která tě čeká, ale tvé tušení a představivost jsou příliš malé na 

to, abys objevil skutečnost. 

49 Každá příčka žebříku, každý stupeň, každý domov nabízí duši větší světlo a dokonalejší blaženost. 

Nejvyšší mír, nejdokonalejší blaženost duše však přesahuje všechny pomíjivé životy duší. 

50 Jak často si myslíte, že očekáváte dokonalé štěstí v Boží náruči, aniž byste si uvědomovali, že 

tento pocit štěstí je sotva předzvěstí následujícího světa, do kterého přejdete po tomto životě. 

51 Mé sémě v této době nejrychleji vzklíčilo v těch, kteří přišli s myslí a srdcem nezatíženým teoriemi 

a výklady. Byli jako panenská půda, pokud jde o Mé slovo, a Já jsem je využil, abych světu předal Své 

poselství. 
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52 Jiní přinesli pravdu smíšenou se lží a mé světlo je postupně zbavovalo omylů a zároveň je 

utvrzovalo v tom, co dobrého v sobě nosili. Ne všechno je v lidském srdci jedovatá rostlina nebo plevel - 

někdy tam vyroste pšeničná rostlina a já ji ošetřuji, aby dozrála a její zrno se později rozmnožilo. 

53 Jednoho i druhého jsem všechny proměnil ve své učedníky a spojil je v jeden lid, který v 

okamžiku, kdy svými skutky dosvědčuje mé učení, způsobuje, že srdce lidí bije rychleji, když si všimnou 

síly tohoto učení. Povstane v mém jménu proti nevěřícím, pronásledovatelům, boj bude velký a vaše 

jméno bude často na rtech těch, kteří vás ve spisech odsuzují jako příčinu pohoršení a pomluv. 

54 Oznamuji vám tyto zkoušky, abyste nebyli překvapeni, až k nim dojde. Ale také vám říkám, že 

právě tehdy zjevím svou moc, své milosrdenství a svou spravedlnost mezi tímto lidem. 

55 Všechny mé zástupy se připraví k boji, všichni moji služebníci poslechnou můj hlas a budou mi 

vydávat svědectví. 

56 Nejen tento lid zde bude svědkem rozhodující hodiny: Přírodní síly budou jako vždy 

"mluvit" a představovat božskou spravedlnost, být přítomni Duchovnímu světu a strhnout pásku 

nevědomosti z tohoto materialistického lidstva - z těch lidí, kteří tvrdí, že kráčejí po Kristově cestě v touze 

po věčnosti, a přesto trvají na tom, aby jejich oči, uši a mysl byly zavřené před každým voláním a 

projevem Duchovního života. 

57 Byl to právě onen Kristus, o němž se domnívají, že ho následují a rozumí mu, kdo otevřel dveře 

umožňující přístup do jiných světů a rovin života - On, kdo odstranil zmatek duší, které se snaží žít tím, že 

se zmocňují cizích těl - stejně jako On, kdo se v poslední hodině svého poslání skrze Ježíše dal pocítit 

duším, které spaly spánkem smrti v hrobech, a umožnil jim vystoupit ke světlu života. Ale aby lidé těmto 

projevům uvěřili, dovolil jsem těmto bytostem, aby se zviditelnily svým příbuzným. 

58 Já jsem ty dveře otevřel, já sám jsem to mohl udělat, protože Kristus se svou láskou je poutem, 

které spojuje všechny světy. 

59 Budeš patřit k Mým legiím světla, k Mým zástupům míru, k těm, kdo se modlí za svět, a vpravdě ti 

říkám, že slzy tvých očí prolité nad bolestí druhých se spojí s balzámem tvého Otce, aby sestoupily jako 

kapky rosy na trpící srdce. 

60 Pravý hojivý balzám - ten, který léčí všechny nemoci - pochází z lásky. 

61 Milujte duchem, milujte srdcem a myslí, pak budete mít dost síly nejen k léčení nemocí těla nebo k 

útěše v malých lidských potřebách, ale i k objasnění duchovních tajemství, velkých úzkostí duše, jejích 

poruch a výčitek svědomí. 

62 Ten balzám uvolňuje velké zkoušky, zapaluje světlo, tiší agónii, rozpouští pouta, která svírají. 

63 Člověk opuštěný vědou se při kontaktu s tímto balzámem vrátí ke zdraví a životu; duše, která se 

oddělila, se vrátí na slovo lásky Bratra, který ji volá. 

64. Až tato doba vyvrcholí, budou lidé obklopeni duchovními silami všude kolem, dojde k projevům, 

událostem a znamením, jaká nikdy předtím neviděli. Pyšní vědci nebudou mít slov a budou chvíle, kdy 

budou přesvědčeni o své chudobě a budou plakat z neschopnosti. 

65 Lidé obrátí svůj zrak ke Kristu, a když se pak zamyslí nad svými skutky, konečně pochopí, že Ten, 

který vykonal tolik a tak mimořádných skutků ve druhé éře, je tentýž, který se nyní vrátil a je přítomen a 

vydává svědectví o své moci. 

66 Chci, abyste vstoupili do oduševnělého života, abyste byli sebekázní a střídmí, abyste se modlili a 

věnovali se lásce. Tímto způsobem se stanete citlivými na každou duchovní událost. Pak to, co je pro 

mnohé neviditelné, bude pro vás viditelné. Jen tak budete schopni vysvětlit příčinu všeho, co se děje a pro 

co lidé nemohou najít řešení. 

67 Chci, aby příprava mých učedníků a jejich znalosti o svěřeném poslání byly tak velké, aby svým 

způsobem a pouze svým vlivem osvobodili bytosti, které jsou mezi lidmi neviditelné, skryté a neznámé a 

které vedou lidstvu neznámou existenci plnou zmatku a bolesti. 

68 Usilujte o svou unii, lidé. Pokud toho nedosáhnete - jak by se skrze vás mohly odrážet světelné 

bytosti onoho vyššího světa, pokud je to nutné k předání poselství lidstvu? 

69 Učil jsem vás modlit se a prosit za druhé, ale také vás slyším, když prosíte za své, přijímám tuto 

modlitbu. Ale říkám ti, že doba, kdy jsem ti - protože jsi byl ještě nezralý - dával podle tvé žádosti, je pryč. 

Nyní chci, abyste pracovali jako učedníci, abyste Mi při modlitbě nabídli svou duchovní duši a své srdce, 

ale dovolili Mi, abych v nich četl a plnil svou vůli. 
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70 Mé moudré Slovo, zahalené do lásky nejtrpělivějšího Mistra, vás krok za krokem přivedlo k 

pochopení velikosti, kterou spiritualita obsahuje, a umožnilo vám spatřit rozsáhlý duchovní obzor, který 

začíná v lidském a splývá s nebeským. 

Můj mír je s vámi! 
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Pokyn 297 
1 Lidé: Vaše touha sklízet plody své setby je ušlechtilá. Já vám však říkám, abyste byli trpěliví a 

nechtěli hned znát výsledek svých skutků, protože by to znamenalo zkrátit dobu do sklizně a spokojit se s 

tím, že budete odřezávat nezralé plody. 

2 Rozvíjení této práce neprobíhá v jednom okamžiku, trvá dlouho. Proto ať každý pochopí, jakou 

úlohu má na tomto duchovním poli vykonat, a pak ať svou práci svěří těm, kteří přijdou po vás, aby vám 

pomáhali pokračovat v obdělávání pole, které jste začali. Po nich přijdou další a po nich zase další. Proto 

nevíte, kdo je určen ke sklizni víry, k obrácení k duchovnosti. 

3 Ti, kdo zažijí přinášení ovoce, poznají, že to není jen zásluha těch, kdo přišli poslední, ale že to 

bylo dílo, v němž se spojily zásluhy, úsilí a oběti těch, kdo přišli první, druzí a třetí, aby dovedly k 

vítězství duchovní dílo, které bylo Mistrem přiděleno všem. 

4 Vězte, že jediná generace není schopna dokončit celé dílo, a vězte také, že nyní není čas sklizně. 

5 Jak bys mohl porozumět mému slovu, když se jím neřídíš? Když ti trvalo tak dlouho, než jsi 

pochopil mé slovo, uvěřil v něj a vycvičil své vzpurné tělo k plnění poslání, jak můžeš požadovat, aby se 

proměna světa uskutečnila okamžitě? 

6 Neměli byste si také myslet, že na tomto díle pracujete sami, protože ještě nemáte dost sil, abyste 

mohli vykonat dílo tak velkého duchovního významu. Musíte vědět, že existují bytosti, které vám ukazují 

cestu, po níž musíte jít, a které vám ukazují cestu a místa, kam musíte se semenem dojít. 

Tito stezkaři jsou vaši bratři a sestry z jiných světů, z jiných domovů, odkud dohlížejí na vaše kroky a 

dělají pro vás přestávky. I oni jsou totiž pracovníky míru, lásky a bratrství. Jsou to duše čistší než vaše, s 

většími znalostmi a zkušenostmi, kterých se nemusíte bát. Jsou to ti, kteří vás nenechají ustrnout - ti, kteří 

vnesou do vašich srdcí neklid, pokud opustíte semeno. 

7 Nejste sami a nikdy nebudete ponecháni sami sobě. 

8 Důvěřujte tomuto dílu, pohleďte na jeho velikost. Uvědomte si, že to není dílo lidského intelektu, 

že to není nový pohled na svět tohoto lidstva, ale věčné světlo, které vždy osvětlovalo cestu lidské duše a v 

jehož pravdě pomine každá nedokonalost, každá nečistota a hřích. 

9 Ze Své pravdy jsem vytvořil učení prostoupené láskou, spravedlností a moudrostí, jehož moc vám 

prokážu tím, že obrátím a proměním ty, kdo na chvíli sešli ze správné cesty. 

10 Proč odsuzovat člověka ke zkáze nebo věčnému trápení, když jeho hřích je jen dočasný a je 

důsledkem jeho nevědomosti? Proč odsuzovat bytost, která nese mou vlastní božskou přirozenost? 

11 Jestliže chvílemi nebo po delší dobu měla sklon k hmotě a sklon ke zlu, až přijde okamžik jasnosti, 

v němž nechám svou milost proniknout do jejího srdce, odpoví na ni, a tak odhalí, že Bůh je v každé duši. 

12 Tuto podstatu musí člověk hledat sám v sobě - podstatu, kterou ztratil a kterou často marně hledal. 

Proto jsem vám zjevil všechny schopnosti, které máte, abyste našli sami sebe - abych vás naučil objevit 

svou duši, skutečně poznat sami sebe, aniž byste se zastavili u vnější, fyzické podoby. 

13 Učte se hledat duchovní, učedníci, a osvobodíte se také od fanatického praktikování vnějšího 

uctívání. 

14 Pak si uvědomíte, že velikost duchovního díla nespočívá ve shromažďovací místnosti, symbolu ani 

rituálu, ale v jeho věčném smyslu a konečném cíli plném spravedlnosti. 

15 Nesnažte se omezovat toto Dílo, které je univerzální a nekonečné, ani si nestavte hranice svého 

duchovního rozvoje, neboť čím více se ponoříte na cestu dobrých skutků a studia, tím větší zjevení 

obdržíte. Uvidíte, jak božské dílo povstává z toho nejnepatrnějšího, uvidíte, jak se projevuje ve všem 

stvořeném, a pocítíte, jak pulzuje ve vaší bytosti. 

16 To je prostota, kterou učím spirituálního žáka, aby byl i on prostý jako jeho Mistr. Učedník by měl 

přesvědčovat a obracet na víru pravdivostí svých slov a silou svých skutků, aniž by se snažil na někoho 

zapůsobit tajemnou mocí nebo mimořádnými schopnostmi. 

17 Pravý učedník se stane velkým díky své prostotě. Bude rozumět svému Mistrovi a zároveň se bude 

snažit, aby mu rozuměli i jeho bližní. 

18 Život je rozlehlé moře, kde každý pluje na své vlastní lodi. Ale zatímco někteří hledají způsoby a 

prostředky, jak ji nasměrovat do bezpečného přístavu, jiní se převracejí kvůli nedostatku cíle nebo 

zkušeností. 
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19 Opět jsem vám přinesl své učení. Chci, abyste si uvědomili, že v něm je přístav spásy. Proč bych 

vám měl přinášet nepřesná učení, nejasná slova nebo zjevení s omezenou hloubkou? Kdyby tomu tak bylo, 

vystavil bych vás nebezpečí, že propadnete novému fanatismu, zatímco žijete v době, kdy vás svědomí 

nenechává v klidu - zvláště když se snažíte předstíráním zakrýt skutečné naplňování zákona milosrdenství 

a lásky, kterému jsem vás učil. 

20 Slyšte mě, lidé, slyšte mě, učedníci: právě vám dávám světlo a osvobozuji vás z pout, okovů a 

temnot. Nepovoluji vám však, abyste z tohoto díla udělali další náboženství, ani abyste ho naplnili obrazy 

a obřady jako obvykle - ne! Poznejte přesně, v čem spočívá svoboda, kterou vám přináším, abyste ji 

nenahradili novým fanatismem. 

21 Copak jste si ještě neuvědomili, že vaše mysl a s ní i duše byly ve svém vývoji zastaveny? Cožpak 

si nevzpomínáte na záplavu falešných obav a předsudků, které jste zdědili po svých předcích a od nichž 

jsem vás osvobodil, abyste mohli nezkresleně spatřit pravdu a přijmout světlo? 

22 Pokud se nepřipravíte, pokud se ve vás budou nadále projevovat bezbožnosti, zůstane vaše světlo 

uzavřené, skryté za vaší materializací, a vy se budete před svými bližními jevit jako nevědomí - jako ti, 

kteří o tomto velkém zjevení nic nevědí. 

23 Vždy se nejprve podívejte na "břevno", které máte v oku vy, učedníci, abyste měli právo podívat 

se na "třísku", kterou má váš bratr. 

24 Tímto vám chci říci, abyste nepoužívali Mé učení k odsuzování způsobů života vašich bližních v 

rámci jejich různých denominací. Vpravdě vám říkám, že na všech těchto cestách jsou srdce, která Mě 

hledají skrze ušlechtilý život plný obětí. Učedník se Mě však stále znovu ptá, proč připouštím takovou 

rozmanitost světonázorů, které si někdy vzájemně odporují, vytvářejí rozdíly a plodí nepřátelství mezi 

lidmi. Na to vám Mistr říká: Bylo to dovoleno, protože neexistují dvě duše, které by měly naprosto stejné 

chápání, stejné světlo a stejnou víru, a také proto, že vám byla dána svoboda vůle zvolit si svou cestu. 

Nikdy jste nebyli nuceni jít cestou Zákona, ale byli jste k tomu vyzváni, čímž jste si zachovali svobodu 

získat skutečné zásluhy v touze po Pravdě. 

25 Stejně tak, milovaní učedníci, vězte, že vaším úkolem je sjednotit se, být v souladu, oslovit a sdílet 

své schopnosti a dary s každým, kdo vás, vaši uzdravující sílu, vaše slovo nebo vaši pomoc potřebuje. 

26 Vpravdě vám říkám, že pokud ve vašem srdci klíčí arogance, nebudete duchovními. Osvícená duše 

se nemůže spokojit s těmi malými marnostmi, které jen lichotí sobeckému srdci. 

27 V mých očích nedělá učedníky velkými zjevné plnění poslání, i když se svým bratrům jeví jako 

nejhorlivější, nejhorlivější a nejvytrvalejší. 

28 Nejčistší a nejupřímnější práce, a proto ta, která vás nejvíce povznáší ke Mně, je ta, kterou konáte 

v tichosti, i když o tom vaši bližní nevědí. 

29 "Tvá pravice nebude vědět, co dělá tvá levice," řekl jsem svým učedníkům v oné druhé éře. Proto 

vám dnes, kdy světlo Mého Ducha vše vysvětluje, říkám: buďte pokorní bez pokrytectví, opravdově plačte 

pro bolest druhého a opravdově se radujte z dobra, kterému se těší vaši bližní. Jen ten, kdo takto vnímá mé 

učení, bude schopen položit život za bližního. 

30 Lidé: Jestliže vám bylo určeno, abyste připravili pole a začali je osévat, a měli to být jiní, kdo 

sklidí ovoce, souhlaste s tím. Vždyť nejen vy máte právo užívat si radosti z práce na polích svého Otce, ale 

i všichni vaši bratři a sestry. 

31 Já jsem cesta a vy jste poutníci, kteří po ní jdou. 

32 Jakmile se dostaneš na vrchol hory, otočíš oči zpět a uvidíš, čím vším tvá duše prošla, a budeš 

děkovat Otci. 

33 Cesta je dlouhá. Kdo může říci, že už prošel vším, že zná všechna tajemství a že pronikl do všeho, 

co je za tím, co vidí a slyší? 

34 Není to tak, že by Mistr pohrdal vaší prací nebo neocenil, čeho jste na cestě dosáhli - ne, lidé. Jako 

první oceňuji vaše zásluhy. Kdyby tomu tak nebylo, nebyla by ve Mně žádná spravedlnost. 

Když k vám takto mluvím, je to proto, že chci, abyste pochopili, že ačkoli vaše schopnost dosáhnout 

svých hranic v lidském i duchovním světě je velká, stále vám mnohé chybí - že čím více budete hledat v 

nekonečnu to, co existuje mimo vaše fyzické smysly, tím více objevíte oblastí, které se můžete naučit 

poznávat a učit. 
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35 Stejně jako jsem vám dal přírodu v dosahu vaší inteligence, abyste ji mohli zkoumat, zjevil jsem 

vám existenci světa, který tuto přírodu přesahuje, abyste do něj mohli proniknout pomocí duše. Nechal 

jsem vás zkoumat a bádat, abyste poznali duchovní život. Říkám vám však, abyste se neomezovali na to 

málo, co jste dosud věděli. Buďte dychtiví se učit, cvičte se v pronikání do tohoto nekonečného světa, 

pilně pracujte, abyste na konci svého pracovního dne mohli s uspokojením zvolat: "Své poslání jsme 

splnili." 

36 Moje učení nenechává duši ustrnout, ani nezastavuje vývoj lidské bytosti - naopak, osvobozuje ji 

od obav a předsudků a umožňuje jí vidět cestu světla, která ji čeká. 

37 Vezměme si toto lidstvo, které se zdá, že dosáhlo vrcholu své vědy a svých výzkumů, a které je ve 

skutečnosti teprve na začátku vědy, jíž dosáhne zítra, až ke své touze po poznání přidá ideál bratrství. 

38 Dnes lidé prožívají epochu zmatku, protože nepochopili, že celý jejich život a veškeré jejich úsilí 

by je mělo vést k rozvoji jejich ducha, jehož cílem by mělo být spojení jejich ducha s duchem Stvořitele. 

39 Kultem, který dnes vyznává většina lidí, je materialismus. 

40 Dokud budou věroučné doktríny a náboženství trvat na svých rozdílech, bude svět nadále pěstovat 

nenávist a nebude schopen učinit rozhodující krok k pravému uctívání Boha. Kdy však lidé pochopí a 

sjednotí se a udělají tak první krok k lásce mezi sebou, když stále ještě existují lidé, kteří si myslí, že mají 

klíč nebo tajemství ke spáse duší a klíče k věčnému životu, a neuznávají všechny ty, kteří jdou po jiných 

cestách, protože podle jejich názoru nejsou hodni přijít k Bohu? 

41 Uvědomte si tedy pravý cíl spiritualismu, jehož učení je nadřazeno všem denominacím, všem 

lidským ideologiím a všem sektám. 

42 Studujte význam tohoto poselství, které obsahuje Boží zákon, a pochopíte, že se vztahuje na 

všechny lidi, všechny národy a všechny okolnosti, v nichž se můžete nacházet. 

43 Podívejte se, jak tváří v tvář pravdě tohoto učení mizí rozdíly, odcizení, nepřátelství a protiklady, 

protože v jeho světle se všichni jevíte jako rovní, tváří v tvář jeho lásce jste všichni bratři a sestry, tváří v 

tvář jeho spravedlnosti jste všichni nedokonalí. 

44 Toto slovo pochází ode mne, je zdrojem života, je Alfou a Omegou, počátkem i koncem. Proto, 

aby lidé překonali svou nevědomost, budou muset opustit své konvence a náboženský fanatismus a přijít 

ke Mně, který jsem v duchu - ne mezi formy uctívání, které Mi všichni chtěli nabídnout. Ale až přijdou k 

pravému Zdroji, všechny je přijmu, odstraním jejich bolest, zbavím je těžkého břemene a smířím je mezi 

sebou. 

45 Uvažte: Kdybyste všichni dokázali pochopit svou roli v tomto životě, lidstvo by se již zřeklo 

sobectví, a kdyby každý člověk pochopil svůj původ, svůj osud, spojil by všechny své skutky s účelem, 

pro který byl stvořen. 

46 Na světě již není třeba mnoha náboženství, všichni jste nyní dospěli k tomu, že se sjednotíte v 

jedné víře a v jednom způsobu uctívání Boha. Pouze ve spojení myšlenek a duše budete schopni nalézt 

světlo, které vás přivede k pokroku, harmonii a míru. 

47 Nyní uvidíte, že žádné náboženství nedosáhne míru lidí a jejich duchovní svobody. Místo toho 

budete svědky toho, jak mé božské poselství, které k jedněm přichází prostřednictvím spisů a k druhým 

prostřednictvím vnuknutí, dosáhne spásy, sjednocení a oduševnění lidí. 

48 Spiritualismus nevytváří nerovnosti, spiritualismus je učení, které lidstvo potřebuje a po kterém 

podvědomě touží. Je to mír, je to láska, je to spravedlnost, je to světlo, po kterém lidé touží. 

49 Myslíte si snad vy, kteří slyšíte tato slova, že bych mohl zasít do vašich srdcí odpor nebo zlou vůli 

vůči těm vašim bližním, kteří se hlásí k jiným vyznáním? Nikdy, žáci, to vy musíte začít dávat příklad 

bratrství a harmonie, dívat se na všechny a milovat je se stejnou láskou, s jakou se díváte na ty, kteří sdílejí 

váš způsob myšlení. 

50 Tento krok budou muset učinit všechna náboženská společenství. Budou muset být inspirováni 

touhou milovat jeden druhého jako projev lásky k Otci, o němž všichni tvrdí, že ho uctívají. 

51 Nebojte se, když vás někdo označí za ztracené - oslovte všechny. Uvažujte o tom, že toto dílo, 

které je pro vás pravdivé, se může ostatním zdát falešné, protože v jejich očích postrádá posvěcení, 

kterého se dostalo náboženstvím, aby byla uznána. 
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52 Věříte-li ve Mne, věříte-li, že se dávám poznat ve slovech těchto hlasatelů, nebojte se soudu svých 

bližních. Mé učení je totiž tak výmluvné a Mé poselství obsahuje tolik pravd, že pokud umíte tyto zbraně 

dobře používat, těžko můžete být poraženi. 

53 Nikdo vás nebude moci odsoudit za to, že horlivě hledáte pravdu, dokonalost. Všichni na to máte 

svaté právo, a proto vám byla dána svoboda usilovat o světlo. 

54 Lidé, už dlouho jíte a pijete u mého stolu. Pokud stále pociťujete duchovní hlad, je to neoprávněné, 

protože vám byl den co den nabízen pokrm. Žízním po tvé lásce, ale co mi dáváš pít? Žluč a ocet vašich 

hádek a nepochopení! 

55 V tento den milosti vám říkám: Dovolte, aby mé božské vyzařování proniklo vaše srdce, abyste 

pocítili mou přítomnost a proměnilo váš život. 

56 Přišel jsem jako Soudce, ale pravdou je, že pokud hledáte ve Slově Soudce, musíte být nutně v 

přítomnosti Otce - toho Otce, který vás miluje a který se vám proto zjevuje mnoha způsoby, abyste ho 

mohli lépe poznat. 

57 Vím, že čím větší bude vaše poznání, tím větší bude vaše láska ke Mně. 

58 Když ti říkám: "Miluj mě" - víš, co ti chci říct? Milujte pravdu, milujte dobro, milujte světlo, 

milujte se navzájem, milujte Pravý život. 

59 Učte se mě milovat, uvědomte si, jak vás Má láska všude provází navzdory vašim přestupkům a 

hříchům, aniž byste se mohli vyhnout jejímu vlivu. Uvědomte si, že čím závažnější jsou vaše prohřešky, 

tím větší je Mé milosrdenství vůči vám. 

60 Lidská zloba chce mou lásku zahnat, ale nemůže se jí vyrovnat, protože láska je univerzální síla, 

božská síla, která všechno tvoří a vším hýbe. 

61 Důkazem všeho, co vám říkám, je to, co jsem vám dal, když jsem se vám dal poznat v této době, 

kdy lidstvo bylo ztraceno v propasti svého hříchu. Moje láska nemůže cítit odpor k lidskému hříchu, ale 

může cítit soucit. 

62 Poznejte Mě, přijďte ke Mně, abych smyl vaše skvrny v křišťálově čistém prameni Mého 

milosrdenství. Žádejte, žádejte a bude vám dáno. 

63 Co mi můžeš předložit, ať už ve svém srdci, nebo ve své duši, co nevidím? Jaké utrpení, touhy, 

starosti nebo tajemství bys přede Mnou mohl skrývat? Žádné. Učte se proto duchovně modlit, vnitřně se 

přede Mnou vyznávat, důvěřovat Mé prozřetelnosti a Mému milosrdenství, abyste do svého srdce vlili 

pokoj, který mu tolik chybí. 

64 Řekl jsem vám, že modlitba je řečí duše, kterou ke Mně vaše srdce promlouvá, naříká, prosí, pláče 

a posiluje se. Ale někdy, když je vaše bytost plná radosti nebo se cítí zaplavena mírem, se modlitba stává 

duchovním hymnem, který dosahuje výšin Mého království. 

65 Důvěřujte mi, lidé, důvěřujte mi, lidstvo, přesvědčeni, že na zemi není žádný člověk, žádný národ, 

žádný zákon, kterému byste mohli svěřit svou spásu. Pojďte ke Mně, hledejte Mě, hledejte Pravdu, a pak 

jednoho dne budete všichni sjednoceni v jednom "údolí", pod jedním a tím samým světlem. 

66 Lidé, národy, rasy a národy, ti všichni budou muset následovat božské volání, až lidský duch, 

unavený svým pozemským zajetím, povstane, přetrhne okovy materialismu a vykřikne jásot duchovního 

osvobození. 

67 Dnes se vám může zdát naplnění mého slova velmi vzdálené, stejně jako morální a duchovní 

proměna tohoto lidstva. Je však na vás, abyste připravili cestu a splnili tu část, která vám náleží. Pokud to 

neuděláte, nemáte právo posuzovat naplnění mého slova. 

68 Přijde doba, kdy touha člověka po vyšším rozvoji jeho duše bude tak palčivá, že použije všechny 

dostupné prostředky, aby toto slzavé údolí proměnil ve svět, kde vládne harmonie, že dosáhne 

"nemožného", že půjde až k obětem a nadlidskému úsilí, aby zabránil válkám. 

69 Budou to lidé, kteří tento svět vzkřísí, kteří z lidského života odstraní kalich utrpení, kteří obnoví 

vše, co minulé generace zničily ve své slepé snaze o moc, ve své materializaci a nerozvážnosti. Budou to 

ti, kdo pro Mne budou bdít nad pravým uctíváním - uctíváním bez fanatismu nebo vnějších a zbytečných 

projevů uctívání. Budou se snažit, aby lidstvo pochopilo, že soulad mezi lidskými a duchovními zákony a 

jejich naplňování je tím nejlepším uctíváním, jaké mohou lidé Bohu nabídnout. 

70 Nechtěli byste být mezi nimi? Nechtěli byste, aby vaše děti patřily mezi lidi s dobrou náladou? 

Tuto touhu můžete uspokojit. Je na vás, abyste připravili cestu těm, které jsem svěřil do vaší výchovy a 
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péče, aby se, až přijde hodina rozhodujícího boje ducha proti nadvládě hmoty, spojili ve vědomí svého 

poslání, silní ve víře a naplnění poznáním, které jim předává mé Slovo, a vytvořili jedno tělo, jeden lid, 

jednoho ducha, který boří zdi a překonává překážky na své cestě, jako to udělal Izrael, když hledal 

zaslíbenou zemi. 

71 Vím, že pokud nenecháte své děti dostatečně připravené, bude vaše duše ze záhrobí plakat nad 

osudem těch, kteří zůstali opuštěni na zemi, protože uvidí, jak podlehnou, aniž by se mohli bránit invazi 

neštěstí a pohrom, které přijdou bičovat národy země. 

72 Dovedete si představit, jaké je to pokání a bolest duše, která po příchodu do duchovního světa 

místo sladkých plodů nachází jen trnité keře a kopřivy? 

73 Toho se musíte včas vyvarovat - nyní, když máte v hojnosti světlo poučení, které vám dávám pro 

spásu všech lidí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 298 
1 Uzdravujte všechny neduhy, tělesné i duševní, neboť vaším úkolem je utěšovat, posilovat a 

uzdravovat své bližní. Ale já se vás ptám: Jak byste mohli rozdávat zdraví těm, kdo ho potřebují, kdybyste 

sami byli nemocní? Jaký pokoj by mohl proudit z tvé duše, když ji rozrušují starosti, utrpení, trápení 

svědomí a nízké vášně? 

2 Pouze to, co jste nashromáždili ve svém srdci, budete moci nabídnout svým bližním. 

3 Dnes musíš nashromáždit co nejvíce statků, které rozděluji mezi tento lid, a naučit se je uchovávat 

během bojů a protivenství, abys, až přijde čas splnit tvé poslání, mohl zvítězit v boji. Mír, světlo a balzám 

vytvoří s vaší bytostí jedno tělo - a to takovým způsobem, že nejenže uzdravíte nemocného vkládáním 

rukou, ale budete předávat zdraví, mír a posilu svým slovem, svými myšlenkami, svým pohledem a v 

mnoha případech bude tyto síly vyzařovat i vaše pouhá přítomnost. 

4 Nemyslete si však, že vám bude stačit vědomí, že jsem vám tyto dary udělil. Ne - musíte také 

vědět, že potřebujete sílu, abyste je mohli projevit, a je nezbytné, abyste ji získali skrze víru ve Mne, skrze 

láskyplnou činnost vůči bližnímu, skrze čistotu citů a nesobeckost. Kdo nepracuje podle těchto zásad - i 

když je Mnou obdarován -, nepředá nic dobrého. Tyto dary totiž rozkvétají a rostou jen díky ušlechtilým, 

čistým a povznášejícím citům. 

5 Je pravda, že je mnoho lidí, kteří, ačkoli nejsou připraveni, zanechávají na své cestě stopy zázraků. 

Ale nedělají je oni, ale já, protože mám soucit s potřebnými, nemocnými, duchovně chudými a lidmi dobré 

víry. Ale pak si tito "pracovníci" přisuzují mé zázraky. 

6 Jsou i jiné případy, kdy ten, kdo ještě není způsobilý k tomu, co jsem mu svěřil, protože nezná 

způsob, jak se připravit. Jeho víra je však veliká a cítí milosrdenství k bližnímu. Uděluji mu zázraky, které 

ho povzbudí v jeho práci, aby vytrval a zdokonalil se. 

7 Říkat, že odnímám dary tomu, kdo je nevyužívá, je omyl. Kdo je však nepoužívá k účelům, které 

jsem mu naznačil, okamžitě ztrácí moc je používat. 

8 Jak bych měl člověka připravit o jeho duchovní dary, když jsou prostředkem k dosažení spásy a 

jeho jedinou zbraní k obraně? Kdyby má spravedlnost postupovala tak, jak se domníváš, už bych mnoho 

lidí připravil o světlo svědomí a mnoho mozků o rozum. Ale znovu vám říkám, že lidem jejich dary 

neberu, neboť právě těmito vlastnostmi se musí vykoupit a povznést k dokonalosti. 

Říkáš mi, že někteří ztrácejí rozum a někteří předčasně přicházejí o život nebo o nějakou schopnost. 

Jistě, ale nejsem to já, kdo jim bere to, co už jim patří. Jsou to oni sami, kdo se kvůli své slabosti, 

pošetilosti a klamu připravují o to, co jim Otec dal jako dědictví. 

9 Není v tom všem přítomna má ruka milující spravedlnost? 

10 Když však budete trochu pozorovat, jak uplatňuji svou dokonalou spravedlnost, přesvědčíte se, že 

v každém z těchto případů se projevuje má láska, která některým navrací světlo, jiným mír a dalším život, 

i když vám také říkám, že aby získali zpět to, co ztratili, musí nejprve projít velkou očistou. 

11 Budu k vám mluvit o všem v tomto Slově, neboť v Mém učení nesmí chybět ani jedna kapitola. 

Poučím vás o všem, abyste zítra neměli žádné pochybnosti, žádné nejistoty. 

12 Chci z vás učinit lidi, kteří jsou si vědomi svého osudu, kteří jsou znalci svého poslání, kteří jsou 

připraveni zasévat a šířit se vší opravdovostí a čistotou toto požehnané semeno, které jsem vložil do vašich 

srdcí pro požehnání a duchovní pokrok lidstva. 

13 Proto jsem vám na začátku své dnešní učitelské řeči nejprve řekl, abyste se dnes se mnou uzdravili 

a posílili. Neboť to, co je ve vašem srdci, budete předávat svým bližním. 

14 Nikdy nedůvěřuj, že na potřebné, kteří tě hledají, vyliji své milosrdenství navzdory tvé 

nedokonalosti a nepřipravenosti. Neboť i nyní vám říkám, že i když dokážete skrývat zlo zde na zemi, 

přede Mnou a až přijde váš soud, jen vaše zásluhy vás budou moci zachránit před bolestnou odplatou. 

15 Rozumíte tomu, co vám toto učení vysvětluje? Pak na to nikdy nezapomeňte! 

16 Milovaní lidé: Zjevil jsem se na cestě vašeho života, zkoušel jsem vás v různých podobách a viděl 

jsem, že Mě milujete. Zakopli jste o balvany na cestě, ale uplatnili jste svou víru a napravili se. 

17 Mé učení vás zachraňuje a mé slovo vás povznáší, protože věříte v mou přítomnost a v mé hlásání 

skrze porozumění těchto hlasatelů. 
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18 Tvá duše měla to uspokojení, že ve svém těle objevila jemnost, která ti umožnila rozpoznat mou 

přítomnost v tomto projevu. 

19 Kolik je těch, kdo díky spisům minulých věků znají proroctví, která předznamenala tuto éru. A 

přesto, kdyby se zúčastnili mých projevů, nevěřili by jim a nepovažovali by je za naplnění těchto slibů! 

Jsou to ti, kteří nedosáhli takového stupně vývoje, který by jim umožnil toto světlo rozpoznat. 

Na druhou stranu, kolik z těch, kteří by dnes položili život, aby dosvědčili, že jsem to Já, kdo se v této 

době dává lidem poznat, ani nevědělo, že existují proroctví, která o těchto událostech hovoří. Důvodem je 

to, že jejich duše již byla připravena a připravena přijmout světlo. 

20 Proroci, osvícení a věštci vnímali můj příchod v duchu, viděli knihu, která se otevřela, aby vylila 

svůj obsah do myslí lidí, potvrdili přítomnost duchovního světa mezi lidmi. Viděli novou horu, kam Pán 

přijde, aby sjednotil svůj lid. Vpravdě vám však říkám, že tak, jak jste přišli a pocítili Mne, tak se bude 

přidávat jeden lid za druhým a jeden člověk za druhým, jakmile přijde čas, aby se každý z nich probudil. 

21 Nemyslete si, že se dám poznat všem národům a lidem na zemi v podobě, kterou jsem vám udělil. 

Ve své nekonečné moci a moudrosti však budu vědět, jak zaklepat na dveře všech srdcí. 

22 Musím vám říci, že musíte po celém světě šířit a zveřejňovat toto duchovní semeno, které jsem 

vám v této době svěřil. 

23 Doba mého zjevení byla dobou přípravy tohoto lidu. Poučení bylo dlouhé a podrobné - tak dlouhé, 

že jsem viděl, jak některé generace odcházejí z této země a jiné přicházejí, aby je nahradily. To bylo nutné, 

aby semeno vyklíčilo, dozrálo a přineslo ovoce. 

24 Učení se nyní chýlí ke konci, a proto slyšte, že vám v každém učitelském projevu odhaluji postup, 

jakým musíte v budoucnu pracovat. 

25 Moje práce má velký konečný cíl a k tomuto cíli vás vede mé slovo. 

26 Vím, že i tak budete ronit slzy, ačkoli patříte k lidem, kteří slyšeli můj hlas. Budete naříkat nad 

svou rozpolceností, protože zkoušky vás shledají slabými. Pak to bude bolest a rány, které vám svět 

uštědří, co vás přiměje vzít na sebe prapor míru, sjednocení a dobré vůle, o kterém jsem k vám mluvil od 

prvních dnů svého projevu. 

27 Buďte požehnáni, když po vyslechnutí těchto slov předejdete bolesti a spojíte se z bratrství. Vidím 

bolest a smutek těch, kteří snili o bratrství tohoto národa a dosud neviděli žádné známky sjednocení. Právě 

ti mi v tichosti říkají: "Pane, ať je to tvá láska, která nás spojuje. Dej nám ještě krátký čas na boj o naši 

záchranu." 

28 Jiní se mě ptají: "Mistře, proč se musí srdce očišťovat a proč trpíme, i když slyšíme tvé slovo?" 

Ale já vám říkám: Lidé, stále ještě nejste očištěni od všech skvrn, stále ještě nejste zbaveni bolesti. Ve vaší 

bytosti jsou struny, které ještě nebyly postiženy, a je třeba je vyzkoušet, aby duchovní duše a srdce získaly 

pevnost. 

29 Kdybyste už jen tím, že Mě slyšíte, necítili bolest, snažili byste se pak ve svém životě očistit a 

přiblížit se Mi? Vpravdě vám říkám, že byste pak už neudělali nic pro zlepšení svého duševního a 

mravního zdraví. 

30 Vězte, žáci, že cílem vašeho boje je stav duše, kterého nemůže dosáhnout žádná bolest, a tohoto 

cíle se dosahuje prostřednictvím zásluh, bojů, zkoušek, obětí a odříkání. 

31 Všimněte si příkladů trpělivosti, víry, pokory a odevzdanosti, které občas objevíte u některých 

svých bližních. Jsou to duše, které jsem poslal, aby byly příkladem ctnosti mezi lidmi. Na první pohled je 

osud těchto tvorů smutný, ale ve své víře vědí, že přišli splnit poslání. 

32 Ve svých dějinách jste obdrželi velké příklady mých poslů a učedníků - jména, která jsou vám 

známá, ale proto nezanedbávejte ani malé příklady, které potkáváte na své cestě životem. 

33 Často konáš vznešené skutky, které se dostávají k Otci jako pocta, které jsou hodny Jeho památky 

a které slouží jako příklad pro tvé okolí. Ne vždy si uvědomujete hodnotu této práce nebo zásluhy tohoto 

činu, a to je pro vás tak lepší, aby se srdce nestalo pyšným na své zásluhy, protože pak se semeno kazí. 

Duše však přesto zná hodnotu svých skutků. Kdyby tomu tak nebylo, jak často by ztrácela čas 

průměrnými pracemi v domnění, že se věnuje vysoké a užitečné činnosti. 

34 Učedníci, stali jste se pevnými v utrpení, ale nyní se musíte posunout vzhůru prostřednictvím 

zduchovnění. Nezáleží na tom, že tě lidský život se svými těžkostmi, strastmi a pokušeními uvězní. Toto 

dobytí je zřejmé pouze tehdy, pokud víte, jak objevit postup, jak se osvobodit. Co je to však za způsob, jak 
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duši rozšířit a osvobodit? Modlitbou, rozjímáním o své práci, zabýváním se ušlechtilými skutky, 

povznesením se nad neštěstí. 

35 Kdo toho dosáhne, vstoupí do světa světla a míru, aniž by se zdržel plnění svého úkolu v hmotném 

světě. 

36 Tuto cestu jsem vám vytyčil, abyste unikli materialismu, pozemským těžkostem, bolesti, 

pokušením a neřestem. 

37 Zvu vás k modlitbě, rozjímání a dobrým skutkům, abyste díky spiritualizaci dosáhli oblastí, kde 

uhasíte žízeň vodou pravdy a kde vás zaplaví světlo vašeho Otce. Jedině tam se budete moci inspirovat k 

dobrému plnění svých povinností, a to jak duchovních, tak lidských. 

38 Dokud musíte žít na zemi, dělejte to co nejlépe. Ale nedávej najevo své odmítnutí, když ti kalich 

bolesti vlévá obsah do srdce, prohlášením, že už nechceš žít na tomto světě. Země je "údolí", kde se duše 

očišťuje a kde získává zásluhy, aby se dostala do vyššího domova. Kdybyste jen věděli, kolik stojí vaše 

duše, když v ní žijete. 

39 Je nutné, abyste připravili cestu a domov pro generace, které přijdou, aby pokračovaly ve vaší 

práci. Pokud však nesplníte svou část, budou muset udělat to, co jste neudělali, a to, co jim pak bude 

přikázáno, budou muset přenechat jiným. Myslíte si, že právě tak lze naplnit Otcovu vůli? 

40 Když jste vstoupili na tuto cestu, přijali jste na své rty ovoce předchozích generací. To byl dar, 

který vám zanechali jako dědictví. Nemyslíte si, že stejně tak byste měli zanechat něco připraveného pro 

ty, kteří brzy přijdou, aby vás nahradili? 

41 Probuďte se, lidi! Nadpozemský svět sleduje tvé kroky na zemi! Tyto světy znají vaše díla! Když 

vidí, jak se toto lidstvo potápí v moři svých nepřátelství a vášní, jsou otřeseni a modlí se za vás. 

42 Buďte dobré mysli, nejste opuštěni. Důvěřujte svému Otci a mějte důvěru v ty, kdo vás milují a 

chrání před duchovní říší. 

43 Jestliže se během doby, kterou vám dávám Své pokyny, skutečně věnujete Mé práci - opravdu vám 

říkám, že tato doba vám bude stačit, abyste byli připraveni učinit pevný krok k novému období, které na 

vás přichází. 

44 Poslední tři roky Svého projevu jsem si vybral jako léta, kdy jsem hlásal Své učení ve Druhé éře. 

Tak budete moci lépe pochopit lásku, sílu vůle a oddanost učedníků, kteří Mě tehdy následovali, neboť jim 

stačila krátká doba, aby se stali učedníky Božského Mistra, apoštoly pravdy. 

45 Tehdy bylo dvanáct vyvolených, kteří Mě měli přímo následovat, a z těch dvanácti padl v hodině 

zkoušky, když se blížil Můj odchod, pouze jeden. 

46 Dnes jsem ke svému stolu posadil velké množství učedníků, aby, když Mi budou neustále 

naslouchat a krok za krokem následovat Mé učení, dosáhli konce této doby projevu jako silní - dostatečně 

silní, aby nezradili svého Mistra ani sami sebe. 

47 "Bděte a modlete se," říkám vám, lidé, jako jsem řekl svým učedníkům, když přišla hodina. Buďte 

bdělí, neboť tělo je slabé a v okamžiku slabosti může zradit svou duši, a já nechci, abyste později jako lidé 

nebo duchovní bytosti prolévali hořké slzy kvůli okamžiku zmatku nebo slabosti. 

48 Nemyslete si, že následky neposlušnosti budou okamžité - ne. Říkám vám však, že dříve či později 

se budete muset zodpovídat za své skutky, i když se vám někdy zdálo, že vaše přestupky nemají žádné 

následky, protože čas plynul a Má spravedlnost nedala žádné znamení. Ale vy už z Mého Slova víte, že 

jsem neúprosný Soudce a že až přijde váš soud, otevřete oči pro světlo svědomí. 

49 Ať nikdo na sebe nebere tento soud, ať nikdo netouží po tomto kalichu bolesti, úzkosti, výčitek a 

zoufalství, protože tvá duše bude trpět tak, jak si ani nedovedeš představit, když tě tvé svědomí bude stále 

nazývat "neposlušným", "zrádcem", "nevděčným", poté co tě tvůj Mistr nazval "milovaným učedníkem", 

"miláčkem" a "dědicem mého království". 

50 Kdybych nevěděl, že jste stále ještě schopni omylu, neposlušnosti nebo degradace, nemluvil bych 

k vám tímto způsobem. Znám však tvou slabost a je nutné, abych tě probudil. Proč jste si však dosud plně 

neuvědomili, jakým způsobem musíte vykládat každý Můj pokyn, ačkoli brzy dosáhnete konce Mého 

hlásání? Protože jste si na Mé slovo zvykli do té míry, že ho považujete za stále méně významné a naopak 

vy za stále významnější. 

51 Mluvím k vám pro vaše dobro, neboť žádný lidský omyl nemůže poškodit Mého ducha nebo Mé 

dílo. Vy si však svými chybami můžete způsobit mnoho zla a já chci, abyste se tohoto zla ušetřili. 
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52 Víš, jak ve Druhé éře způsobila slabost jednoho z Mých učedníků tolik bolesti nejen jeho Mistrovi, 

ale i jeho bratrům a všem, kdo Mě milovali, a jak se od té chvíle pro ty, kdo Mě následovali, všechno 

změnilo. 

Mistr byl vytržen z náruče učedníků, slova lásky, která tak často pronášel, skončila. Požehnané tělo, 

skrze které pociťovali Boží přítomnost ve světě, zmizelo. Cítili, jak jejich životy obklopují stíny bolesti a 

opuštěnosti. Nad touto obětní smrtí však neplakali jen oni, ale plakalo nad ní lidstvo všech dob. 

53 Nyní se tě ptám: Věříš, že chyba toho zrádného učedníka zabránila dokončení Mého díla? Myslíte 

si, že tato chyba změnila to, co jsem předvídal? - V žádném případě. Moje dílo, Moje pravda a Moje 

poslání se uskutečnily s nejvyšší dokonalostí, stejně jako se musely uskutečnit všechny předvídané životní 

okolnosti, které tito učedníci předložili svému Pánu. Božská vůle totiž nikdy nemůže podléhat lidským 

způsobům jednání. Děje se tak bez ohledu na lidský hřích a bude se tak dít vždy. 

54 Uvědomte si, že všechny připravuji na den zkoušky, který se blíží. Říkám vám však, že by Mi 

stačil jeden svědomitý a připravený hlasatel, abych vám předal svá poslední slova a zpečetil jimi pravdu, 

kterou jsem vám zjevil během tolika let a prostřednictvím tolika hlasatelů. 

55 Uvědom si, Izraeli, jak malé je množství lidí, kteří se usadí pod stromem života. Někteří 

nepochopili Mé Boží pokyny, jiné překvapilo pokušení na jejich cestách. Ale jako Otec vám dávám 

dobrou radu a jako Mistr vás poučuji. 

56 Tento pokyn si vtiskněte do srdce, abyste následovali Mou stopu, abyste dali světlo slepým, aby 

hluší slyšeli volání Mé lásky, aby chromí mohli chodit a následovat Mě, aby lidstvo spatřilo světlo 

poledne. 

57 V současné době připravuji lidi, abych je osvobodil od všeho hříchu. Mé světlo osvěcuje jejich 

srdce, aby mezi sebou mohli praktikovat lásku. 

58 Od chvíle, kdy vás Eliáš přivedl k překážce, jste připraveni dosáhnout oduševnění a vzestupu své 

duše. Přišel jsi ke mně a řekl jsi: "Pane, učiň pro mě svou vůli". Dal jsem ti nové roucho pro tvé nohy, 

odstranil jsem hadry, které jsi mi nabízela, a tvou duši jsem ozdobil čistým šatem. Vložil jsem ti do duše 

znamení svého vyvoleného lidu Izraele a řekl jsem ti: To jsou hodnosti, do kterých patříte, abyste 

prokázali odevzdanost a poslušnost Mým příkazům. A ty jsi mi řekl: "Otče, vykonej na mně svou vůli." 

59 Ano, Mé děti, osvítil jsem vás, abyste nebyly nevědomé, abyste praktikovaly Mé učení jako silné, 

abyste Mi poskytly útočiště ve svých srdcích a oddělily se od špatných, abyste pocítily bolest těch, kdo 

jdou slepě cestou od zhmotnění. Dal jsem vám duchovní balzám, abyste je uzdravili a dali jim nový život, 

abyste je přivedli ke Mně. 

60 Přišel jsem v tomto čase, abych oživil "mrtvé", abych zachránil lidstvo a vytrhl ho z jeho propasti, 

abych od první do současné stránky knihy odříkal poučení, které jsem mu dával po celé věky. Zde je Má 

láska, Má nekonečná moudrost. Kdo mi chce porozumět, bude žít ve mně. Kdo Mě chce milovat, musí být 

se Mnou a musí jít svou cestou oduševněle, aby ho již nepřepadala bolest a necítil se osamělý. 

61 To je tvůj úkol, Izraeli. Připravte se, neboť musíte být mými učedníky, musíte naslouchat svému 

Mistru s veškerou pozorností. Každý z vás musí být zítra jako otevřená kniha, kde lidé studují a zkoumají 

mé slovo. 

62 Vaše poslání se neomezuje na čtyři stěny zasedací místnosti. Ne, Izraeli, Můj pronikavý pohled 

sleduje každé tvé dílo, a pokud si přeješ na krátký čas sejít z cesty, dovolím ti to, protože máš svobodu 

vůle. Já vám však říkám: Ve své neposlušnosti se setkáte s bolestí na každém kroku. Ale až se budete kát, 

řeknu vám: Vraťte se ke mně, neboť vás očekávám, abych vás potěšil. 

63 Každý, kdo chce přijít k Otci, se musí zbavit pýchy, marnivosti a každé slabosti, kterou vidí můj 

pronikavý pohled. 

64 Zalíbilo se mi využít pokorné, nevědomé. Moje láska působila na jeho srdce. Svěřil jsem mu svůj 

zákon, dal jsem mu pocítit svou přítomnost a řekl jsem mu: Jdi a nechej volat své bližní, veď je ke mně, 

neboť jim dám vše, co potřebují k duchovnímu vzestupu. 

Proto jsem vám řekl, že vaše poslání je velké a obtížné. Musíte pochopit mnoho věcí a hodně pracovat 

na své duchovní cestě. Ale vy nejste chudí, vy jste bohatí, protože mě máte, protože jste mě slyšeli a cítili, 

protože jsem vás povzbudil a řekl vám to: Nebojte se, neboť Mé milosrdenství bude vždy s vámi. 
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Každému 'dělníkovi' jsem dal kus půdy, aby ji obdělával a sklízel dobré plody. Pokud je však ovoce 

hořké, nepřijmu ho. Dělník bude muset znovu obdělávat svou půdu, dokud nesklidí plody, které mají 

dobrou chuť a jsou hodny toho, aby se ke Mně dostaly. 

65 Mé dílo zůstane neposkvrněné a má pravda bude stále stejná. 

66 Skvrny a poskvrny tohoto lidu budou smazány mou spravedlností a uvidíte, že se má vůle vždy 

naplní. 

67 Nyní víte, co od vás chci a co byste podle mé vůle neměli dělat. Žijte v souladu se svým svědomím 

a ono vám vždy řekne, co máte dělat, abyste naplnili Mou Vůli. 

68 Znovu vám říkám, abyste bděli a modlili se, aby se v tomto čase nenašel nikdo, kdo by v 

rozhodující hodině upadl do pokušení. Kdyby se však někdo vzbouřil proti Mé vůli tím, že by zradil to, co 

jsem nařídil, a způsobil, že by se události ubíraly jiným směrem - vpravdě vám říkám, že Mé dílo nebude 

poškozeno, protože je božské. Ale ti, kdo by v rozhodující chvíli Mou vůli hrdě přehlíželi, pocítí ve své 

bytosti následky své tvrdohlavosti. 

 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 299 
1 Učedník: Mistr je s vámi a dává polibek každému ze svých malých dětí. 

2 Oslovuje mě duchovní radost, s jakou si v těchto dnech připomínáte požehnanou noc, kdy se 

"Slovo" stalo člověkem, aby přebývalo mezi vámi. 

3 Když se více spojíte v bratrské lásce a věnujete svou něhu dětem, které jsem vám svěřil, pocítíte 

dokonalou lásku, kterou vám poslal váš Otec. Otevřel jsem svou pokladnici a vzal z ní to, co musí být 

světlem a mírem v lidstvu. 

4 Chtěl bych, aby každý cítil mou přítomnost. Kdyby lidé alespoň v těchto památných dnech uměli 

vnímat a zduchovnit svá srdce, dokázali by Mě najít na každém místě, na cestě každého tvora, v rodinách, 

na místech, kde přebývá bolest. Stále však musím čekat, ne všichni jsou schopni cítit Mě ve svých srdcích. 

Nicméně každému ze svých dětí zanechávám na cestě dar lásky. 

5 Mohu se lidem zjevovat v nekonečném množství podob. I když ti dovolím slyšet Své Slovo skrze 

lidského hlasatele, k ostatním mluvím v jejich duchu. 

6 V tento den, kdy si lidé připomínají úsvit, kdy Mesiáš začal svou životní pouť na zemi jako malé 

dítě, chci, aby celé lidstvo pocítilo Mou duchovní přítomnost. Chci, aby se děti radovaly ve Mně, aby se 

mládež na chvíli zastavila a vzpomněla na Toho, který se stal člověkem z lásky, aby vás zachránil, a aby 

dospělí, kteří roní slzy, když přemýšlejí o těchto událostech a vzpomínají na šťastné dny svého dětství, 

pocítili Můj pokoj ve svých srdcích. 

7 Radost a smutek se budou střídat, když si vzpomeneš na mateřské lůno, které tě kolébalo, na lásku 

a pohlazení rodičů, na šťastné, ale krátké dětství a pak na všechno, co jsi postupně na světě ztratil: rodiče, 

dětství, radosti, nevinnost. 

8 Musíte si uvědomit, že mnohá srdce se stala příliš chladnými, než aby Mě milovala a milovala své 

milované ve světě. 

9 Modli se v této chvíli, milovaný lide, a dej, ať si na tebe vzpomenou ti, kdo na tebe zapomněli, a ať 

se k tvému srdci přiblíží ti, kdo odletěli do "duchovního údolí", aby se v tento den lásky všichni sjednotili. 

10 Nejen lidé si s radostí připomínají den, kdy se na zemi stal zázrak, že se "Boží Slovo" stalo 

člověkem. Duchovní svět se také podílí na této radosti, když rozjímá o božských skutcích Pána. 

11 Vy jste ti, kterým se můj příchod, má přítomnost a mé slovo v tomto čase na této planetě projevily 

nejjasněji. Můj hlas, zlidštěný skrze Hlasatele, zažehl světlo ve vašich duších, objasnil tajemství, odhalil 

nové duchovní poznání a způsobil zázraky v těch, kdo ho slyšeli. Proto jste nazýváni "učedníky třetí éry" a 

Otec od vás vždy očekává tu nejduchovnější úctu. 

12 Nyní postupně chápete smysl mého učení, a proto, když se snažíte připomenout si mé kroky ve 

světě, činíte tak bez obřadů, bez ceremonií, bez světských oslav. Dovolte, aby vaše radost byla vnitřní, a 

když ji vyjádříte, uděláte to tak, že zaměstnáte svou duši a srdce nasloucháním mým slovům a 

praktikováním toho, co vás učí. 

13 Ó požehnaní a milovaní lidé: uchovávejte tyto posvátné vzpomínky ve svém srdci, ať jsou cestou a 

světlem pro váš život. Pokud vidíte, že lidé při těchto oslavách překračují meze úcty k Bohu a upadají do 

rouhání, odpusťte jim, jako já odpouštím jim. Nechám své světlo proniknout i k nim. 

Duchovní otřes otřese lidstvem, jak je předpovězeno, a pak se lidé probudí, aby se ke Mně vrátili. 

Cesta k tomu je připravena, mimořádné zkoušky a události otřesou světem a budou jako výkřiky soudu, 

které budou volat lidi k obnově. 

14 Již dnes vás učím modlit se s takovou přípravou, abyste se mohli spojit s prosbami, které ke Mně 

stoupají z národů. Dávám vám sílu duše, abyste ve chvíli zkoušky nezoufali a necítili se ochuzeni o intuici. 

15 Dávám ti své slovo, abys mohl mluvit s pravým světlem ve své duši a abys věděl, jak se zachovat 

ve zkouškách a vážných krizích své životní cesty. 

16 Žehnám vám a také vám říkám, že všude, kde se bude připomínat Vtělení "Slova", narození Krista, 

bude přítomen láskyplný plášť vaší nebeské Matky, která se stala ženou, aby Bůh prošel jejím lůnem, když 

se stal člověkem. 

17 Protože Mistrovi do značné míry rozuměla, musela to být ona, kdo se stal lidskou matkou, aby Ho 

přivedl na svět. 
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18 Nepřišla jen proto, aby milovala svého "Jednorozeného syna". Její božská láska je univerzálním 

pláštěm útěchy, její přítomnost v každé době je něhou a přímluvou. Obraťte se k ní a najdete v ní žebřík do 

nebe, který vás dovede ke Mně. 

19 Můj Duch vstupuje do domovů, utěšuje plačící a naplňuje všechna srdce pokojem. 

20 Duchovní poselství, které vám dnes ráno přináším, vás má připravit na poslední rok mého projevu. 

21 Přináším ti svůj pokoj, abys ho později přinesl všem národům země. Mír je totiž nejvyšším cílem, 

o který byste měli usilovat. 

22 Mír duše je stav, z něhož můžete pochopit světlo mé moudrosti a vše, co zmatená mysl nemůže 

pochopit kvůli nedostatku míru. 

23 Člověk potřebuje mír v duši, klid v srdci. Toto bohatství však nelze získat násilím ani si ho nelze 

koupit za žádnou cenu. Je to milost, kterou člověk získává vytrvalostí v dobru. 

24 Svěřuji vám semeno míru, milovaný lide, abyste ho šířili na zemi. Ale opravdu vám říkám, že 

nejste jediní, kdo toto semeno rozšíří. Vždyť i v lůně jiných společenství - jak v tomto národě, tak v jiných 

zemích - žijí lidé, kteří se modlí za mír, přejí si blaho svých bližních a usilovně pracují na dosažení tohoto 

cíle. 

25 Blahoslavení jsou všichni, kdo v této třetí éře dychtivě naslouchají mým slovním inspiracím, mým 

duchovním zjevením. Neboť jakmile budou na základě svého rozvoje cvičit vnímavost lidí, budou sbírat 

mé myšlenky a budou je umět projevit slovy a skutky mezi svými bližními. 

26 Člověk v sobě nosí nesmrtelnou sílu ducha a bude schopen se pozvednout ze své dekadence díky 

touze po osvobození, díky touze po vyšším vývoji. 

27 Nyní je doba, kdy člověk poznává schopnosti a sílu své inteligence. Stačí, aby jeho duše dokázala 

tuto sílu ve velké míře využívat, aby vykonala skutky, které Pán přikazuje v Knize svého učení. 

28 Nyní víte, milovaní učedníci, že aby duše mohla bojovat a bez překážek se projevovat, musí člověk 

setřást jha, vymýtit ze svého srdce tradice a osvobodit se od náboženského fanatismu, jak to učinili všichni 

ti, kdo povstali na všech místech země. 

29 Pro všechny jsem na jejich cestě připravil křižovatku, na které se musí setkat a poznat jeden 

druhého jako bratry a sestry v ideálu, v boji a ve víře. 

30 Vpravdě vám říkám, že ve všech částech světa jsou roztroušeni duchovní - zralí lidé, kteří přinesou 

lidstvu mír. Říkám vám však, že sjednocení spiritistů z celého zemského okruhu se neuskuteční 

prostřednictvím organizace nové církve, protože její síla nebude hmotná. Jejich jednota bude mentální, 

ideální a v oblasti jejich práce, a tak bude jejich síla nepřemožitelná, protože ji budou čerpat z Věčného 

zdroje, který je v Mém Duchu. 

31 Všem vnukám svou pravdu a také je vyhledávám, aby z jejich srdcí a myslí unikly všechny 

nečistoty, protože ty se nesmí mísit s mým světlem. 

32 Všichni mají povinnost zajistit, aby spiritualistické učení bylo vysvětleno a jasně rozpoznatelné 

prostřednictvím jejich duchovních schopností a nebylo kontaminováno lidskou filozofií. 

33 Již v dřívějších dobách lidé k mým zjevením a učení přidávali své světonázory, filozofie a teorie, 

které lidstvo pouze rozdělovaly a mátly. 

34 Chci, aby ti, kdo našli cestu, ji snadno učili a usnadňovali ji svým bližním, aby ji nedláždili 

překážkami, jak to mnozí dělali, a tím bránili těm, kdo Mě hledají, přijít ke Mně. 

35 Stoupencům ritualismu - těm, kteří trvají na personifikaci Boha v postavách, předmětech a 

podobiznách - říkám, že pokud se nevydají cestou spiritualizace, patří, aniž by si toho byli vědomi, k těm, 

kdo podporují války mezi národy tím, že si nevšímají svých lidských bratrů. 

36 Všem vám v pravdě říkám, že Bůh, v něhož věříte, je čistý a ve své božské lásce vás všechny 

stejně miluje. 

37 Pokud vám říkám pravdu a vy se tím cítíte uraženi, pamatujte, že vám to neřekl člověk, ale váš 

Mistr, který vás miluje a ukazuje vám vaše chyby, aby vás zachránil. 

38 Copak jste si ještě neuvědomili, že touha po moci, fanatismus a neústupnost jsou jako příliv, který, 

jakmile se uvolní, nelze zastavit? 

39 Nebráním se ničímu přesvědčení, pokud se zakládá na pravdě. Bojuju však proti chybám tam, kde 

se vyskytují. 
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40 Již nyní usilujte všichni o stejný cíl, o smíření a harmonizaci života své duše. Ať si nikdo nemyslí, 

že kráčí po lepší cestě než jeho bratr, ani ať si nemyslí, že je na vyšší úrovni než ostatní. Říkám vám, že v 

hodině smrti to bude můj hlas, který vám řekne pravdu o vašem stupni vývoje. 

41 V tomto krátkém okamžiku osvícení před svědomím se mnohým dostane odměny, ale mnozí také 

vidí, jak jejich velikost mizí. 

42 Chcete se zachránit? Pak ke Mně přijďte na cestě bratrství. Je to jediné, žádné jiné není, je to to, co 

je napsáno v mém nejvyšším přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem". 

43 Lidstvo: V těchto dnech, kdy si připomínáte Ježíšovo narození, ať do vašich srdcí vstoupí pokoj a 

působí jako jednotná a šťastná rodina. Vím, že ne všechna srdce pociťují upřímnou radost, když si v té 

době připomínají můj příchod na svět. Je jen velmi málo těch, kteří si najdou čas na rozjímání a 

shromáždění a dovolí, aby radost byla vnitřní a vzpomínková slavnost se odehrávala v duchu. 

44 Dnes, stejně jako ve všech dobách, lidé proměnili památné dny v profánní a nesmyslné svátky, aby 

hledali potěšení pro smysly, které jsou daleko od toho, čím by měly být radosti ducha. 

45 Kdyby lidé využili tento den k tomu, aby ho zasvětili duchu a přemýšleli o božské lásce, jejímž 

nezvratným důkazem je skutečnost, že jsem se stal člověkem, abych žil s vámi, vpravdě vám říkám, že by 

vaše víra zazářila v nejvyšších místech vaší bytosti a byla by hvězdou, která by vám ukázala cestu, která 

vede ke Mně. Tvá duše by byla natolik prodchnuta dobrotou, že bys na své životní cestě zahrnoval 

potřebné dobrodiním, útěchou a srdečností. Cítili byste se více jako bratři a sestry, odpustili byste svým 

viníkům ze srdce. Při pohledu na vyděděnce, na děti bez rodičů, bez přístřeší a bez lásky, by vás naplnila 

něha. Mysleli byste na národy bez míru, kde válka zničila vše dobré, ušlechtilé a svaté v lidském životě. 

Pak by se tvá modlitba vznesla čistě ke Mně a řekla: "Pane, jaké máme právo na mír, když je tu tolik 

našich bratří a sester, kteří strašně trpí? 

46 Moje odpověď by byla následující: Protože jste pocítili bolest svých bližních a modlili jste se a 

soucítili, shromážděte se ve svém domě, usedněte ke stolu a radujte se z té požehnané hodiny, neboť já 

tam budu přítomen. Neváhejte se radovat, i když víte, že v té chvíli je mnoho trpících, neboť vám říkám, 

že je-li vaše radost upřímná, bude z ní vyzařovat závan pokoje a naděje, který se dotkne těch, kdo to 

potřebují, jako povzdech lásky. 

47 Nikdo nechce říci, že chci z vašich srdcí vymazat nejčistší svátek, který slavíte v průběhu roku, 

kdy si připomínáte narození Ježíše. Chci tě jen naučit, abys dával světu, co mu náleží, a duši, co jí náleží; 

neboť když slavíš tolik svátků, abys oslavil lidské události, proč neponecháš tento svátek duši, aby se stala 

dítětem a přišla Mi nabídnout svůj dar lásky, aby dosáhla prostoty pastýřů, aby se Mi klaněla, a pokory 

moudrých, aby sklonila svou šíji a nabídla své poznání před Pánem pravé moudrosti? 

48 Nechci kazit radost, která v těchto dnech obklopuje životy lidí. Není to jen síla tradice - je to proto, 

že se tě dotýká mé milosrdenství, že tě ozařuje mé světlo, že tě má láska zahaluje jako plášť. Pak pocítíte 

srdce plné naděje, radosti a něhy, naplněné potřebou dávat, prožívat a milovat. Ne vždy však dovolíte, aby 

se tyto pocity a vnuknutí projevily ve své pravé velkorysosti a upřímnosti, neboť tuto radost promarníte v 

rozkoších světa, aniž byste duši, kvůli níž Vykupitel přišel na svět, dovolili prožít tuto chvíli, vstoupit do 

tohoto světla, očistit se a být spasena. Neboť ta božská Láska, která se stala člověkem, je věčně přítomna 

na životní cestě každého člověka, aby v ní našel život. 

49 Pokoj mého Ducha se v tuto noc míru rozprostírá jako plášť něhy nad všemi lidmi a nejlaskavější 

polibek, vycházející z Mariiny duše, se dostane i ke každému z jejích dětí. 

50 Pozorně se dívejte, učedníci, a každý den na své cestě poznáte dar lásky od svého Boha. 

51 V tento den milosti, kdy si připomínáte požehnanou noc, kdy se Mesiáš stal člověkem, aby s vámi 

přebýval, vám vpravdě říkám, že se zde nejen představuji a zjevuji, ale dávám se všem různými způsoby 

pocítit. 

52 Jedním způsobem přistupuji k dětem, jiným k mladým lidem a jiným k dospělým. Klepu na dveře 

každého náboženského společenství a dávám jim poznat svou přítomnost podle světla každého 

společenství. Nikoho však nenechám bez návštěvy. 

53 To je ta nejlaskavější vzpomínka ze všech, které na svého Mistra máte. Srdce dětí je plné radosti a 

srdce starších je zaplaveno pokojem a nadějí ve Spasitele. 

54 Vy, kteří máte milost slyšet toto slovo, patříte k těm nemnoha, kteří slaví tento svátek bez obřadů, 

slaví ho v nejčistším srdci. Tímto způsobem nebudete moci upadnout do profanace, a to proto, že vaše 
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mysl dospěla k poznání, že nejlepší památka, nejpříjemnější před Pánem, je ta, které se dopouštíte, když 

uplatňujete Mistrovy příklady ve svém životě, když žijete jeho učení. 

55 Myslete na všechny své bližní, přeneste svou duši na celou zemi. Ale myslete na ně s láskou, s 

milosrdenstvím, s touhou přinést jim pokoj, a opravdu vám říkám, že vaše modlitby, myšlenky a touhy 

nebudou neplodné. 

56 Připravuji vám cestu pro dobu, kdy dojde k duchovnímu probuzení tohoto lidstva. Na cestě lidí se 

budou odehrávat zkoušky, události a výzvy, které k nim budou promlouvat o přítomnosti Nové éry. 

57 Již jsem vás varoval, abyste si nezoufali, až uvidíte, že dochází ke střetu světonázorů mezi 

náboženstvími a národy. Pamatujte také, že jsem vám řekl, že tento spor je nezbytný, aby mezi lidmi 

zavládla shoda, harmonie a mír. 

58 Pak, až boj zesílí, uvidíte lidi, kteří budou sami od sebe hledat pravdu a nebudou se bát ani 

výhrůžek, ani odsouzení. Tehdy se objeví proroci z národů utlačovaných svými pány a vládci. V té době 

bude Mé učení zářit v celé své kráse a bude se šířit po celé zemi prostřednictvím práce Mých nových 

učedníků. 

59 Dnes vás mé slovo povzbuzuje a zároveň zkoušky dodávají vaší duši pevnost, abyste se nebáli ran, 

ústrků a zrady. 

60 Mnozí z vás Mě následují s velkou hořkostí, protože se setkali s odporem, nevěrou a posměchem v 

lůně své rodiny. Vaši příbuzní pochybovali o darech, které vám Bůh dal, a o poslání, které vás poslal plnit. 

61 Někteří byli vyhnáni ze svých domovů, jiní byli nuceni emigrovat do jiných zemí. 

62 Říkám vám, že jste nebyli jediní, kterým jejich příbuzní nevěřili. Připomínám vám případ 

Jákobova syna Josefa, kterého jeho vlastní bratři prodali nějakým obchodníkům, protože si uvědomili, že 

Josef je velký prorok, a záviděli mu. Hospodinova milost však přikryla svým pláštěm mladíka, který se po 

příchodu do Egypta jako otrok díky své víře a vytrvalosti v zákoně svých předků a oděn Boží milostí a 

moudrostí stal vedle faraona rádcem, služebníkem a prorokem tohoto lidu. 

63 Josefova duše byla věrná ctnosti, jeho cesta tímto národem zanechala stopu požehnání, hojnosti, 

prosperity a míru. 

64 Josef nezapomněl na Jákoba, svého otce, kterého vroucně miloval, ani na své bratry, přestože mu 

vštípili do srdce osten hanby, když ho prodali a zradili jeho synovskou lásku. Nakonec však přišla chvíle 

boží spravedlnosti. Kanaánské země, kde Jákob se svými syny žil, byly zpustošeny suchem. Ty země 

zachvátila bída a hlad, zatímco v Egyptě sýpky přetékaly pšenicí. 

65 Josefovi bratři, na které zapomněli a považovali je za mrtvé, se vydali do Egypta za pšenicí, aniž 

by tušili, před koho se budou muset postavit. 

Přišla hodina spravedlnosti - ale ne proto, aby potrestala a ponížila, nýbrž aby odpustila. Jaká větší 

spravedlnost by mohla existovat pro ty, kdo špatně posoudili a ublížili? 

Když se velkorysý Josef ukázal svým bratrům, zahrnul je požehnáním a odpuštěním, zatímco oni se 

kajícně a dojatě klaněli, vzpomínali na Josefova proroctví z dětství a žasli, když viděli jejich naplnění. 

66 Rozumíte, děti moje? Zůstaňte tedy pevní ve dnech soužení, odolávejte zklamání a osamělosti, 

neboť nakonec udeří hodina spravedlnosti a vy uvidíte, jak se před vámi zkroušeně objeví ti, kdo vás 

zradili a zesměšnili. 

67 Budete mít Josefovu šlechetnost přijmout a odpustit těm, kdo vás urazili? Představte si obraz 

Josefa, jak stojí a dívá se na své bratry, kteří klečí a pláčou výčitkami svědomí. Tento obraz je odrazem mé 

milující spravedlnosti. Josef stál díky své ctnosti, zatímco jeho bratři, zkroušeni pokáním, klečeli. 

68 Chci, aby Josefovo sémě, dítě Izraele, bylo přítomno mezi vámi a vzešlo. 

69 Také Ježíš, váš Mistr, musel emigrovat do Egypta, sotva začal žít na zemi. Bylo to proto, že lidé 

nedokázali vytušit Jeho příchod, a když se objevila znamení, že to dítě je Mesiáš-Král, kterého Hospodin 

tomuto lidu zaslíbil, lidé o tom pochybovali, protože nebylo oděno do královského roucha, a nechali své 

oči nevěřícně bloudit od ubohých jeslí k selské stáji, která podle jejich názoru nebyla lůžkem a místem ke 

spaní hodným Krále. 

70 Musel jsem vyhledat lůno lidu, jako je Egypt, protože lidé, ke kterým jsem přišel, mi nebyli 

schopni poskytnout ochranný úkryt. To však nebyla jediná bolest, kterou mé srdce muselo trpět. 

71 Když jsem se vrátil z Egypta a pak žil v Nazaretu, neustále jsem byl vystaven posměchu a 

ubližování projevy nevíry a zlé vůle. 
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72 Učinil jsem tam zázraky, prokázal jsem svou lásku a svou moc - a byl jsem špatně posouzen. 

Nikdo z těch, kteří znali můj život a má díla zblízka, mi nevěřil. Když tedy přišla hodina kázání, musel 

jsem... 

Při odchodu z Nazareta říkám: "Vpravdě vám říkám, že žádný prorok nenajde víru ve své vlasti. Musí ji 

opustit, aby jeho slovo bylo vyslyšeno." 

73 Nebyla to ani poslední bolest, kterou jsem vypil ze svého poháru utrpení. Chyběla ještě větší bolest 

- ta, kterou Mi musel způsobit jeden z Mých, jeden z těch, kteří jedli u Mého stolu a kteří byli předtím jako 

Můj bratr - když Mě prodal za třicet peněz nepřátelům Mé věci. 

74 I já jsem byl považován za mrtvého, jako byl Josef pro své bratry. Ale jako se onen člověk zjevil 

před zděšenými zraky těch, kteří na něj zapomněli, tak jsem se i já zjevil, ale jako duchovní bytost, před 

zraky svých udivených učedníků, kterým jsem dokázal, že nejsem mrtvý. 

75 Jsem zde, ve svém království, a očekávám příchod všech, kteří na Mě zapomněli - všech, kteří Mě 

zradili a vysmívali se Mi. 

76 Zde jsem a čekám, až je všechny obejmu nekonečnou láskou. 

77 Mluvím k vám v jedné z posledních ranních pobožností, již se blíží poslední rok mého hlásání. 

Ještě několik dní, několik hodin a začne mezi vámi rok, který jsem ohlásil a kterého se Můj lid obává. 

78 Budete se všichni připravovat na to, abyste mohli přijmout do svých srdcí vše, co jsem vám 

připravil, abych na vás vylil? 

79 Nabídnu ti své slovo, předložím ti své dílo a to bude jako zářivý stůl hostiny. 

80 Budu uprostřed stolu a na něm bude nejlepší ovoce a nejchutnější jídla ducha. Dveře domu budou 

otevřené, aby nikdo nezůstal mimo hostinu. 

81 Od tohoto stolu bude vycházet nové poselství pro národy, dobrá zpráva, která probudí lidi - světlo, 

které mezi lidmi zviditelní nesmrtelné sémě Ducha. 

82 Zazáří čistota Ábela, víra Noema, poslušnost Abraháma, síla Jákoba, inspirace Davida, moudrost 

Šalomouna, pravdomluvnost mých proroků, povznesení mých apoštolů, oduševnění Jana. 

83 Lidé nebudou muset nosit oděv podobný těm, ani se navenek lišit od ostatních, nebudou muset ani 

vyslovovat Mé jméno, protože Já rozptýlím semena světla, pravdy, poznání, lásky a spravedlnosti na všech 

cestách vašeho života. 

84 Toto učení vám dávám jako duchovní dar. Uchovejte si ji ve svém srdci jako připomínku jednoho 

z posledních poučení, které vám váš Mistr dal u příležitosti památné hodiny, kterou jste slavili v 

souvislosti s mým narozením jako lidské bytosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 300 
1 Cítíš mou přítomnost v tichu svého srdce a jsi naplněna radostí, když k tobě sestoupí mé slovo, aby 

tě osvítilo světlem duchovního poznání. 

2 Obnovte svou duši, milovaní učedníci, protože jste na cestách života mnoho plakali. 

3 Zde jsem s vámi a dávám vám sílu bojovat za věčný mír vaší duše. Vpravdě vám však říkám, že 

ještě předtím, než Mě lidstvo poznalo, jsem vás osvěcoval z nekonečna a promlouval k vašim srdcím. 

Protože jsem jedno s Otcem, vždycky jsem byl v něm. Lidstvo muselo projít věky, dokud Mě svět nepřijal 

v Ježíši a neslyšel Slovo Boží, i když vám musím říci, že ne všichni, kdo tehdy slyšeli Mé učení, byli 

dostatečně duchovně vyspělí, aby cítili přítomnost Boha v Kristu. Proto jsem musel z povolaných vybrat 

ty, kteří měli vydat věrné svědectví o pravdě. Pro ostatní bylo v té době obtížné mé učení aplikovat, 

protože v jejich srdcích převládalo modlářství a pohanství. Slovo lásky se však nesmazatelným písmem 

zapsalo do svědomí v očekávání generací, které přijmou kříž svého Mistra. 

4 Tehdy to nebylo jen dvanáct učedníků a několik zástupů, kteří se vydali po mé stopě lásky, ale 

byly to národy a země, které změnily své zvyky, svůj život, své uctívání Boha. 

Říkám vám to proto, že dnes, kdy prožíváte úsvit nové doby, vaše duše prozřela novým poselstvím. 

Ne všichni, kdo viděli a slyšeli, pochopí podstatu a význam tohoto zjevení. Zatímco někteří jsou 

dostatečně vyspělí, aby toto světlo přijali, jiní - ačkoli chtějí - nebudou schopni pochopit mnohá učení, 

která uvidí zahalená tajemstvím. 

Ale časy pominou, na zem přijdou nové generace a světlo, které ve dnech mého hlásání dostalo jen 

několik málo lidí, zazáří v myslích velkých mas, velkých národů a zemí. 

5 Ti, kdo Mě v této době přijali do svých duší, zde zůstanou jako Moji učedníci a budou zodpovědní 

za tento božský odkaz, který se bude věrně předávat z generace na generaci, dokud nepřijdou ti, mezi 

nimiž bude spiritualita rozkvétat jako učení míru a moudrosti. 

6 Kdo jsou moji učedníci v této době? Všichni, kdo milují toto slovo a přinášejí ho. 

7 Mnohé jsem povolal a pozval ke svému stolu, aby se podíleli na Chlebu života, nejlepším pokrmu. 

Chci, aby byli vyvolenými, neboť pole čekající na osivo jsou velmi rozsáhlá. 

8 Lidé: Mnohokrát jsem vám řekl, abyste "bděli", studovali a byli připraveni, neboť nebudete po 

všechny časy v nevědomosti. Blíží se den, kdy vaši bližní zjistí existenci tohoto lidu, který slyšel hlas Pána 

v ústraní a pokoře shromaždiště, a budou chtít vědět, co se stalo, jaké bylo Mé poselství a jaké důkazy 

jsem vám dal o Své pravdě. 

9 Muži a ženy všeho druhu budou klepat na dveře vašich srdcí a toužit po vašem svědectví. 

Nemyslíš si, že je správné, aby toto svědectví bylo jasné, aby tvoji bližní měli jasnou představu o tom, co 

bylo mým projevem, protože neměli to štěstí, jaké měli tito lidé zde, že slyšeli mé učení skrze intelekt 

nositelů hlasu? 

10 Kdybyste strávili část svého času přemýšlením o mém Slově, nemusel bych k vám sestoupit, abych 

vám vysvětlil své učení. Pak by vám totiž meditace, úvahy a vnitřní sebezkoumání pomohly pochopit míru 

vaší odpovědnosti. 

11 Čas, který Mi byl ponechán, abych k vám promluvil v této podobě, je velmi krátký, a protože jste 

chápali velmi pomalu, musel jsem vám pomoci tím, že jsem rozšířil Své učení na maximum. 

12 Pochopte, že svědectví, které o Mně budete vydávat, se neomezuje na opakování Mých slov svým 

bližním - ne, to je snadné a nevyžaduje to velkou přípravu. Stačí tedy, když si toto slovo uchováte v 

paměti nebo ve spisech, abyste je opakovali, jak jsem řekl. Pokud se však domníváte, že musíte vydat 

pravdivé svědectví svými skutky lásky, které činí podstatu mého slova hmatatelnou, pak ji zároveň 

důkladně a jednoduše vysvětlete a dokažte ji skutky, které přesahují lidské. Pak budete muset pochopit, že 

musíte dosáhnout skutečné spiritualizace, abyste se mohli právem nazývat "svědky mého Slova ve třetí 

éře". 

13 S jakou pokorností se skloní i ti největší pochybovači pravdy, budete-li s nimi konat skutky, 

kterým jsem vás naučil! 

14 Pokud opravdu cítíš lásku k bližnímu a chceš se s ním podělit o své milosrdenství, dobře si toto 

učení promysli a připrav se na boj s největší upřímností, jaké jsi schopen. Pak budete právem nazýváni 

"Svědky Božími třetího věku". 
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15 Blíží se vaše hodina, lidé, kdy se každý z vás ujme svého poslání a bude ho plnit s opravdovou 

láskou k bližním. 

16 Zatímco já se připravuji na svůj odchod, vy musíte připravit svou duchovní práci ve světě. 

17 Vidím, že máš výčitky svědomí, protože sis Mé učení nedokázala uchovat v paměti, a že se bojíš, 

že budeš muset čelit lidem bez argumentů, které by tuto pravdu podpořily. Já vám však říkám, že se 

nemáte bát. Neboť až budu připravovat svůj odchod, až přijde čas, vydám příkaz, aby v lůně tohoto lidu 

vznikla kniha obsahující učení a obraty Třetí éry, aby se tato kniha dostala do rukou zástupů lidí, kteří v ní 

najdou mé naučné řeči, budou je studovat a připraví se na to, aby vydali svědectví o mé pravdě. 

18 Velký význam a užitek budou mít spisy, které budou uchovávat mé slovo. Teprve po mém 

odchodu se totiž budete skutečně věnovat jejímu studiu. 

19 Ti, kdo slyšeli Mé učení, ale mnohé lekce a pasáže zapomněli, si prostřednictvím této knihy s 

dojetím a potěšením připomenou okamžiky, kdy ode Mne obdrželi božská poselství. A ti, kdo Mě 

neslyšeli, budou žasnout nad smyslem Mého učení a spatří Království nebeské tam v Nekonečnu. 

20 Jakmile žák projde důkladným a svědomitým studiem a dosáhne oduševnění, nebude již hmotnou 

knihu potřebovat. Neboť v každém okamžiku, kdy se připraví, budou jeho rty přesně opakovat mé slovo, 

inspirované jeho duchem, v jehož vědomí zůstane navždy zapsáno. 

21 Buďte požehnáni - vy, kteří jste tuto chvíli očekávali, neboť budete občerstveni v duchu a v 

pravdě. Vstoupíte do světa světla, z něhož se vrátíte posíleni. 

22 Když pak přijdete tímto způsobem a budete toužit po Mém Slově, osvobodíte se od všeho, co patří 

světu. Přijď ke Mně a vypij pohár božské esence. 

23 Po duchovní hostině se vám život ve světě zdá snesitelnější, kříž lehčí a zkoušky mírnější. 

24 Ano, děti moje, kdo se opírá o duchovní hůl, neunaví se. Kdo vzhlíží k nebi, nepadá na zem! 

25 Ach, kdybyste věděli, kolik bytostí plných světla a lásky vás následuje z duchovního údolí, 

pomáhá vám a inspiruje vás! Ale jak je můžete požádat, aby vám pomohli, když neuděláte to, co vás 

napadne? 

26 Chcete-li jasně pociťovat vliv a pomoc těch, kdo s vámi cítí milosrdenství, musíte mít víru, 

poslušnost jejich vnuknutím, důvěru, citlivost a dobré rozpoložení duše pro modlitbu. Pak budete moci na 

své životní cestě zažívat zázraky. 

27 Mé Slovo činí tvé zatvrzelé srdce, sužované utrpením, milujícím. I vy, když se stanete učiteli 

svých bližních, je povzbuzujte slovy útěchy a skutky lásky. 

28 Kdo se nenechá přesvědčit tváří v tvář důkazu upřímnosti, lásky a pravdivosti? Kdo z vás si 

nevzpomíná na věty, jimiž jsem ho přijal v první den, kdy slyšel Mé Slovo, na ten nezapomenutelný hlas, 

jehož něha a jedinečnost mu umožnily poznat Mě? 

29 Odpouštím vám vaše prohřešky, ale zároveň vás napravuji, abyste ze svých srdcí vyhnali sobectví, 

protože to je jedna ze slabostí, která stahuje duši nejhlouběji. Dotýkám se vás skrze svědomí, abyste 

pamatovali na své povinnosti mezi bratry a sestrami a na své cestě rozsévali skutky lásky a odpuštění, jak 

jsem vás učil ve Druhém věku. 

30 Těžký byl Kristův kříž, velmi hořká a bolestná byla cesta, velmi skalnatý výstup, a přesto jsem 

zapomněl na svou vlastní bolest, utěšoval jsem ty, kdo trpěli, a žehnal jsem svým katům. 

31 Vy, jejichž duch přijal světlo Tří časů: Uvědomte si, kolik bídy a utrpení existuje. Je třeba naplnit 

lidstvo láskou. Zasévejte je dobrými skutky, osvěcujte je vírou a nadějí, zaplavujte je pokojem. 

32 K tomuto dílu by stačila Má moc a Má láska. Protože jste však byli stvořeni, abyste se naučili 

milovat jeden druhého, je nutné, aby povstal lid, který bude jako obrovská armáda vojáků spiritualizace, 

věrných strážců Mého Zákona, aby prosazoval Mou pravdu proti mnohému falešnému a zapaloval světlo v 

temnotách. 

33 Ve světě brzy vypukne nová válka. Bude to válka, jakou lidstvo ještě nezažilo - válka světonázorů, 

filozofií, doktrín, ideologií, přesvědčení a náboženství. 

34 Lidé: Musíte být na tuto dobu připraveni a upozornit své děti na to, že je třeba se probudit. 

35 Vlna materialismu se zvedne a stane se rozbouřeným mořem, mořem utrpení, zoufalství a strachu z 

lidské nespravedlnosti. Po moři vášní, tužeb a nenávisti lidí bude plout jen jedna loď, a tou lodí bude loď 

mého Zákona. Blahoslavení ti, kdo jsou silní, až ten čas přijde! Ale běda těm, kdo spí! Běda slabým! Běda 
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lidem, kteří důvěřují základům náboženského fanatismu, neboť se snadno stanou kořistí těchto 

rozbouřených vln! 

36 Cožpak nepředvídáš, jak dopadne bitva, ó lidstvo? Nepohání vás mé Slovo, abyste se připravili na 

obranu, až přijde hodina? Mé světlo je ve všech, ale vidí ho jen ti, kdo se modlí, kdo se připravují. Mé 

Světlo k vám promlouvá prostřednictvím předtuchy, inspirace, intuice, snů a otisků prstů. Vy jste však 

hluší ke každému duchovnímu volání, jste lhostejní ke každému božskému znamení. 

37 Brzy uvidíte, že se má slova naplnila, a dosvědčíte, že to všechno byla pravda. 

38 Mé učení a mé jméno budou terčem všech útoků a pronásledování, budou důvodem, proč vás 

nepřátelé pravdy pronásledují. Mé učení však bude také světelným mečem těch, kdo povstanou a budou 

bránit víru, a bude štítem, za nímž najdou ochranu nevinní. Mé jméno bude na všech rtech, jedni ho budou 

blahoslavit, druzí proklínat. 

39 Všechny schopnosti člověka se uvolní: jeho inteligence, jeho emoce, jeho vášně; jeho duchovní 

schopnosti se probudí a budou připraveny k boji. 

40 Jaký pak nastane zmatek! Kolik těch, kdo si mysleli, že ve Mne věří, se bude muset přesvědčit, že 

to nebyla pravá víra! V mnoha domovech a srdcích zhasne lampa lásky a naděje. Děti a mládež nebudou 

mít jiného Boha než svět, ani jiný zákon než zákon země. 

41 Tváří v tvář tomuto chaosu se vás, lidé, ptám: Jaké poslání tedy budete plnit? Schováš tento klenot, 

který jsem ti svěřil? Zavřete knihu Mého učení a odmítnete tak autoritu, kterou jsem vám jako svým 

učedníkům udělil? Ne, milovaný lide, připravil jsem vás, abyste nebyli překvapeni vichřicí, a povzbudil 

jsem vás, abyste se nenechali zastrašit výmluvností nebo znalostmi těch, kdo proti vám bojují. Knihy, 

tituly a jména jsou lidská marnost. Ale to, co budete kázat, jsou věčné pravdy. 

42 Ve vašem středu vypuklo hnutí zmatku, které mezi vámi vyvolalo neshody, odsouzení a diskuse. 

Bylo nutné, aby tato zkouška postihla lidi, aby se ti, kteří usnuli, probudili a vy jste konečně našli definici 

Mého Díla. 

43 Nebojte se tohoto vnitřního boje, lidé. Znovu vám říkám, že je to nezbytné pro vaše probuzení, 

neboť ze své rutiny a tradic vytváříte nový kult. Ale opravdu, říkám vám, spiritualita je naprosto cizí 

jakékoli rutině, zvyku, tradici nebo vnějšímu obřadu. 

44 V této zkoušce, která vás zaskočila, se někteří probudili s přesvědčením, že jste nerealizovali pravé 

oduševnění. Ti budou muset na čas ustoupit, protože lidé ve své většině budou lpět na svých zvycích a 

tradicích, které nakonec budou považovat za zákon. 

Pak nastane přestávka v boji, aby tito lidé mohli meditovat a vnitřně přemýšlet, pozorovat a získávat 

vlastní zkušenosti. Neboť poté znovu vypukne boj s největší silou, aby zazářila podstata mého učení a mé 

dílo bylo pochopeno v celé své čistotě a duchovnosti. 

45 V této druhé zkoušce budou mít většinu ti, kteří otevřou oči pravdě, a ostatní se svým sektářským 

jednáním nevhodným pro mé dílo se budou muset stáhnout ze středu svých bratří a sester, dokud nedojdou 

k pochopení, k nápravě a nebudou se moci znovu připojit k lidu. 

46 Uvědomte si, že je nutné, aby vámi zkoušky otřásly a probudily vás. Sami byste totiž svou rutinu 

neporušili. 

47 Harmonie a mír, které existují ve vašem středu, jsou patrné pouze do té doby, než do vašeho srdce 

vstoupí skutečná duchovnost. Nejdříve však budete zkoušeni a očišťováni mnoha způsoby. 

Uvědomte si, že jste ponecháni jako svědkové mého slova daného v tomto čase a že vaše svědectví 

nesmí být falešné, ale co nejvěrnější, abyste je mohli předat dál. 

48 Dnes vás očišťuje bolest. Zítra to bude vaše spiritualizace! 

49 Kdyby po dokončení mého učení a po projití zkoušek mezi vámi nadále panoval zmatek a bolest, 

neměli byste pro to přede Mnou ospravedlnění a čekala by vás ještě větší zkouška, než jakou procházíte 

nyní. Milujete pravdu? Toužíte po míru? Pak následujte Mé Slovo s upřímností, kterou vyžaduje, a vaše 

duše najde cestu, která vede k harmonii. 

50 Pochopte, že v této době jsem omezil Své světlo a Svá zjevení, když jsem se dal poznat skrze tyto 

hlasatele, stejně jako jsem se omezil, když jsem v minulých dobách mluvil ústy proroků. 

51 Jednoho a druhého jsem vyslal v hodinách zkoušky lidstva, když se ocitlo na pokraji propasti nebo 

záhuby. 
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52 I ti, skrze něž jsem dal zaznít svému Slovu v této třetí éře, jsou proroci, z jejichž úst zaznívá hlas, 

který probouzí spícího a varuje zbloudilého. 

53 Slovo proroků bylo jako jasný zvuk polnice v temnotách každého věku. Mnozí to slyšeli, ale ne 

všichni tomu uvěřili. Proč lidé nechtěli slyšet hlas proroků? Protože vždy mluvili o blížících se událostech 

a ohlašovali Boží spravedlnost. Vždycky říkali: "Modlete se, bděte, čiňte pokání, očistěte se od svých 

skvrn, čiňte pokání." 

54 Proroci prvních dob byli intuitivní, jejich ústa oznamovala mnoho událostí, které neznali. 

Nevěděli, že Kristus existuje, a přesto o něm všichni mluvili. Do příchodu Spasitele na svět měla uplynout 

ještě celá staletí, ale už proroci říkali, jak bude vypadat jeho příchod, život a smrt jako člověka. 

55 Kolik světla jste obdrželi jako noví učedníci a zároveň proroci třetí éry! Nyní začínáte prokazovat 

svou intuici, když navštěvujete různé provincie a národy a hovoříte s obyvateli každého místa podle jejich 

potřeb, chápání a vývoje. 

56 Někteří vám budou naslouchat, jiní si z vás budou dělat legraci. Neměli byste však přestat hlásat 

pokání, které je obnovou, modlitbu, která je pokáním a vírou, milosrdenství, které je projevem bratrství a 

lásky. 

57 Nezapomínejte a buďte si vždy vědomi, že na vašem spravedlivém a ctnostném životě závisí víra, 

kterou vzbudíte ve svých bližních, to znamená, že vás budou zkoumat a pozorovat i ve vašem soukromém 

životě, aby ve vašich skutcích hledali potvrzení učení, které hlásáte. 

58 Buďte pokorní, prostí, skromní, ale vždy projevujte pevnou víru a neochvějnou horlivost. 

59 Tento lid, správce mého zjevení v této třetí éře, ještě není vnímán jako nositel světla. Neuplyne 

však mnoho času, než se lidstvo začne zajímat o pravdu o mém návratu a o vše, co souvisí s mým 

projevem. Přijdou vás vyslechnout a vy na to musíte být připraveni. 

60 Opravdu vám říkám, že i v těch nejnepřátelštějších médiích se najde někdo - i kdyby to mělo být 

jen jedno srdce - kdo se otevře, aby přijal vaše slova. 

61 Zduchovněte se a rozvíjejte dar vnitřního slova, pak nebudete váhat v boji ani ve chvílích zkoušky. 

62 Dnes tě svět nezná, ale vpravdě ti říkám, že přijde den, kdy tě národy budou dychtivě očekávat. 

Stane se tak, až se v zemích projeví velké zkoušky a katastrofy a až bude známo, že spiritisté mají moc 

nad pohromami a neznámými nemocemi. 

63 V jejich táboře budou nemocní očekávat příchod Ježíšova vyslance a pracovníka, který je přijde 

"pomazat" balzámem srdečnosti a lásky. Budou to domy s otevřenými dveřmi, které budou čekat na 

učedníky, kteří svou přítomností přinesou do těchto srdcí pokoj a světlo. 

64 Současné generace, které byly slepé ke znamením, jež jsem vám dal, a které vše přisuzovaly 

náhodě, budou zkoumat význam událostí, které provázely můj příchod, mou přítomnost v době mého 

zjevení a uzavření mého slova, a budou muset říci, že to byla skutečně znamení slíbená již v minulých 

dobách. "Žádný list stromu se nepohne bez vůle Otce," budou říkat a jejich slova budou odpovídat pravdě. 

65 Milované lidstvo, jsi Má dcera, kterou chci zachránit, kterou jsem navštívil na poušti a utěšil v 

jejím vězení. Pociťujte Mou Přítomnost a říkám vám, že už vám nebude nic chybět. 

66 Důvěřujte, mějte naději! Zkoušky byly velké, dny tvého usmíření dlouhé. Brzy však před sebou 

uvidíte čistší cestu, brzy získáte mír, po kterém jste tolik toužili. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 301 
1 Radujte se z mého slova, duše, které Otec tak dychtivě očekával a pro které přišel na svět a prolil 

svou krev! 

2 Tyto zástupy se zde skládají z věřících i nevěřících, ale všechny jsou to duše, které lační po lásce, 

žízní po světle a pravdě. Zatímco ti, kdo mají víru, se sytí a sílí, nevěřící chléb věčného života odmítají a 

musí snášet hlad a žízeň. Jsou to duše zmatené životem v materialismu, nevědomosti a fanatismu, které 

nemohou zapomenout a pak rozpoznat a pocítit mou přítomnost. Jsou to srdce, která se bojí lidských 

soudů. Jak by se mohli soustředit na to, aby ve své duši cítili mou podstatu, když myslí na to, co o nich 

řeknou ostatní? Nakonec budou říkat, že Moje přítomnost na těchto místech není skutečná, ačkoli ve 

skutečnosti to jsou oni, kdo sice byli přítomni, ale nebyli se Mnou, protože jejich duše zůstala tam, kde je 

držely jejich myšlenky, zájmy, starosti a vášně. 

Přišel jsem velmi dobře, bylo mi s vámi velmi dobře, protože stále myslím na ty, kteří mě potřebují - 

na ty, kteří pijí kalich utrpení a jedí chléb služby a ponížení. 

3 Lidé nechtějí věřit, protože jim chybí vůle překonat svou ješitnost a fanatismus. Na druhé straně 

jsou také lidé, kteří chtějí věřit, ale nemohou, protože něco, co v nich existuje, je klame a brání jim objevit 

a těšit se z pravdy mého poselství. 

4 Myslíte si, že tyto Mé děti opouštím? Myslíte si, že když se ke Mně obrátí zády a sejdou z cesty, 

na kterou jsem je povolal, zapomenu na ně? Ne, lidi. Můj Duch je bude neúnavně provázet, pomáhat jim 

překonávat překážky, zkoušet je a mnoha způsoby jim dokazovat, že to, co slyšeli v Mém Slově, bylo 

správné, že Moje výzva byla pravdivá. Všichni se vrátí, někteří tak, jiní onak - někteří jednou, jiní jindy. 

Ale vždycky tu budu, abych je s láskou přijal. 

5 Nabízím vám chléb a víno Ducha, jezte a pijte, lidé. Vezměte si jídlo třetího věku a živte se jím. 

Blaze tomu, kdo jí tento chléb, neboť se probudí, otevře oči světlu a vyjde ze své stagnace. 

6 Dlouho jsem k vám mluvil touto formou, ale blíží se den, kdy tuto kapitolu učení a zjevení uzavřu. 

Moje práce však neskončí ani tehdy, ani mé božské učení. Toto období duchovní přípravy však přesto 

skončí. 

7 Lidé, kteří v této době slyšeli Otcův hlas skrze Hlasatele, zůstanou na zemi s posláním mluvit k 

lidem a svědčit o pokynech, které obdrželi, svými skutky. 

8 Mé Slovo obsahuje lásku a milosrdenství od chvíle, kdy se začalo projevovat v této třetí éře. 

Přestože jeho smysl obsahoval spravedlnost a volal tě k odpovědnosti a napravoval tě, nyní, když se blíží 

jeho konec, poznej, jak se jeho spravedlnost stupňuje a zároveň jeho něha proniká tvým srdcem. 

9 Chci, abyste v mých posledních vyučovacích rozpravách našli veškeré povzbuzení, které budete v 

tomto boji potřebovat. Chci ti zanechat nebeskou chuť v srdci, aby v něm nezůstala žádná hořkost, abys na 

Mě vždycky vzpomínala s láskou a aby Moje slova vycházela z tvé paměti jako výzvy k oživení, jako 

požehnání, jako inspirace a balzám. Pak si s vnitřním dojetím vzpomenete na onu dobu poučení, a až 

pochopíte, že to byl skutečně Mistr, kdo uvolnil pečetě Knihy života a otevřel ji před vašima očima v šesté 

kapitole, pochopíte, že to byl Eliáš, kdo vzal klíč, aby otevřel bránu do Třetí éry, která je Věkem Světla a 

Ducha. 

10 Aby se posílila víra lidstva v poznání duchovní existence mimo hmotný život, byly vám v 

minulosti dány některé projevy Otcových poslů, kterým jste dali jméno "andělé". 

Po těchto prvních projevech následovaly některé skutky, které jsem vykonal skrze Ježíše, abych vám 

umožnil vstoupit trochu více do Mé tajné pokladnice. Z nich připomínám následující: Přítomnost bytostí 

světla, které ohlašovaly Můj příchod na zem; vliv zmatených duchů na lidi, nazývaných "posedlí"; odchod 

duše z těla a její návrat do něj, což jsem dokázal v okamžiku "proměnění"; a zhmotnění bytostí, které 

nepovstaly do svého pravého království, protože je obklopovala temnota nevědomosti, jako ti, kteří se 

projevili v Jeruzalémě v den Mého ukřižování. 

11 Jak hluboké to byly lekce! Ale lidé, kteří nechtěli poznat světlo v nich obsažené, stejně jako 

tehdejší pokrytečtí kněží a farizeové, přisuzovali veškeré duchovní poznání zlým silám. Neříkali snad 

tehdy, že Ježíš uzdravil posedlé na základě smlouvy s ďáblem? Stejně tak v tomto čase, kdy přicházím v 

duchu - neboť to je Má pravá podstata - abych vám dal další učení o životě duchovní duše, ale 

podrobnější, jasnější a hlubší učení, kde můžete osobně zažít to, co jsem vám zjevil. 
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12 Někteří se domnívají, že to, co jsem tomuto lidu v této éře udělil, bylo příliš velké vzhledem k 

Mému projevu prostřednictvím lidského intelektu a duchovního světa, který používal stejné prostředky. 

Jiným se to, čeho se jim do dnešního dne dostalo, zdálo tak velké, že se domnívají, že už to nemůže být 

překonáno. 

K tomu vám musím říci: to, co jste v této době přijali a zažili, je sotva malou předzvěstí toho, co 

spiritisté zažijí v budoucnosti, až po překonání všech předsudků a osvobození duše a mysli učiní větší 

pokrok než vy. 

Kdo by mohl zastavit průběh těchto shromáždění plánovaných na zítřek, protože budou přizpůsobena 

vývoji lidstva? Hloupí a nerozumní budou ti, kdo se ve svém slepém fanatismu postaví proti. 

13 Každá doba přináší lidstvu nové a úžasné poznání pro mysl i duši. Všichni se připravte na přijetí 

mých božských poselství, neboť se otevřely brány nové doby a je toho mnoho, co si musíte uvědomit a 

poznat. 

14 "Milosrdenství a zase milosrdenství k bližním," řekl vám tehdy Eliáš. Ale chudí lidé se ptají: Co 

bychom mohli dát, když nic nemáme? 

Je pravda, že nic nevlastníte. Pokud však budeš hromadit milost a poznání, které ti dávám ve svém 

Slově, a pokud budeš rozvíjet dary, jimiž jsem naplnil tvou duši, budeš moci dávat věčně a nikdy neuvidíš, 

že se tvé bohatství vyčerpá. 

15 Zde jsou některé z výhod, které vám můj Duch udělil: Léčivý balzám, který uzdraví každou 

tělesnou nemoc a odstraní každý zármutek duše; věčný pokoj pro tebe a abys ho mohl dát tomu, kdo ho 

nenosí ve svém srdci; světlo duše, které osvítí tvou cestu, povede tvé kroky a nadchne tě ušlechtilými 

myšlenkami a vznešenými díly intelektu, které proniknou do vědy. 

Přináším vám duchovní modlitbu - modlitbu, která vás přivádí do kontaktu s Božstvím a činí z vás 

přenašeče nebo nástroje mých poselství a zjevení. 

Také jsem na vašeho ducha vylil dar proroctví, z něhož pramení intuice a předtucha, neboť díky němu 

budete schopni předem rozpoznat něco z cesty, kterou musí každý z vás projít. 

16 Tyto a další dary vám byly svěřeny. Kdo by mohl tvrdit, že je v nouzi, i když má tolik milosti? 

Kdo by odmítl - chudý na to, co patří světu - provozovat dobročinnost, ačkoli s sebou v duši nese tak 

slavné dědictví? Zbývá jen, aby se tvé srdce otevřelo při kontaktu s mou božskou září, stejně jako se 

otevírají kalichy, když na ně dopadá laskající rosa. Pak se budete cítit dostatečně silní, abyste stoupali po 

trnité cestě, a budete se cítit schopni dávat každému, kdo se na vás obrátí s touhou po prospěchu. Pak 

budete plni mého ducha. 

17 Ve Druhé éře jsem vám dal nejjasnější a nejzářivější příklad toho, že není nutné vlastnit statky 

světa, abychom mohli konat milosrdenství, a že pokud má člověk srdce plné lásky ke všem a je připraven 

soucítit s trpícím a utěšovat ho, mohou se dít zázraky. 

18 Rozmnožil jsem chléb, když ho bylo málo, proměnil vodu ve víno, vrátil zdraví nemocným, 

osvobodil bezbranné posedlé, dal nový život mrtvým, obměkčil tvrdá srdce slovem a naplnil duše světlem. 

Pokud se na to připravíte, budete schopni něco z toho všeho udělat i vy. 

Protože jsem tyto práce dělal jako příklad pro vás, je to důkaz, že je můžete dělat i vy. Proto, cítíte-li se 

na ně příliš nepatrní a nemotorní, poznejte Mě znovu mezi sebou, jak probouzím všechny dary a 

schopnosti vaší bytosti, abyste už nikdy nemohli říkat, že jste chudí. Tím totiž urážíte svého Otce, který 

vám dal všechno, abyste ho mohli dosáhnout. 

19 Nezapomínejte, že vám Eliáš řekl: "Smilujte se a opět se smilujte nad svými bližními." Zvláště 

proto, že víte, že máte a můžete mnoho dát. 

20 Manna Třetího času na vás sestoupí, aniž by se dotkla země, protože ji vstřebá vaše duše. 

21 Lidé, jste zrcadlem lidstva, a proto vás přijímám v zastoupení. Zde mezi vámi nacházím bolest, 

slabosti, nedostatek víry, neshody, rozdělení a války. To, co vám říkám, říkám pro všechny, a to, co nyní 

předávám několika málo lidem, zítra přinesete svým bližním, protože Mé poselství je určeno všem lidem. 

22 Nevidím vás sjednocené a ani dnes byste se nemohli vydat šířit mé slovo, protože vaše svědomí by 

vám nedovolilo hlásat sjednocení a harmonii, dokud byste nevěděli, jak ji zachovat. Brzy však přijde čas, 

kdy se všechny děti tohoto lidu spojí, aby šířily mé učení jako prapor míru, bratrství a duchovnosti. 

23 Hodně jsi bloudil na cestě života, ale nyní nastal čas začít s návratem. 
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24 Prošli jste dlouhou cestu zkušeností. Nevinnost, která je slepotou a nevědomostí, zmizela, když jste 

dosáhli světla zkušenosti. Navíc jste se sami poskvrnili, a proto vás čekají zkoušky a bolest, které vás 

očistí a smyjí. 

25 Nevědomý člověk je slepý, ničemu nerozumí a nezná cestu k návratu k Otci. Kdo získá zkušenosti, 

zná cestu a ví, kam směřuje. 

26 Díky tomu snadno pochopíš smysl bolesti, životních zkoušek, pokušení a všech těžkých a trpkých 

zkušeností, které sklízíš na dlouhém putování, abys dosáhl dokonalosti své duše. 

27 To je vysvětlení, proč vám život přináší tolik problémů, které musíte řešit, abyste se mohli 

posunout vpřed. 

28 Proto je nutné přijít k vám a říci vám tuto pravdu, protože jen tak se můžete vyzbrojit nadějí a 

idealismem. Pokud vám nebudu neustále opakovat horské kázání, ztratíte odvahu žít, protože už nebudete 

chápat smysl boje o život a necháte se porazit bolestí, protože se domníváte, že jste odsouzeni k věčnému 

utrpení. 

29 Chci, abyste byli Mými učedníky, ale vy stále zůstáváte Mými malými dětmi. Jak často vás slyším, 

jak mi říkáte: "Otče, proč nám posíláš tolik utrpení? Proč neodpovídáš na naše modlitby? Otče, neslyšel jsi 

nás." 

30 Slyším tvou stížnost a říkám ti: Vždy jsem přijímal tvé modlitby, ale nemusím ti vždy splnit to, co 

si přeješ, přesně v okamžiku, kdy o to požádáš, ani to nebude podle tvého přání, ale podle Mé Vůle. Vaším 

úkolem je šířit plášť svých modliteb, osvětlovat cesty svými dobrými myšlenkami a odstraňovat temnotu, 

aby vaši bližní byli připraveni, až přijde chvíle, kdy jim pošlu svůj mír. 

31 Před mou spravedlností nemá cenu vnější triumf, ale vaše úsilí. Díky ní totiž dosáhnete rozvoje, 

zkušenosti a dokonalosti. 

32 Právě vám jsem svěřil úkol přinášet všude světlo a řekl jsem vám, abyste byli jako pochodně 

všude, kde jste. Kdo tedy budou synové víry, kteří pohnou horami a osvítí země? 

33 Kdybyste rozuměli všemu, co mé Slovo obsahuje, vydali byste se pevným krokem a spěchem šířit 

dobro, které obsahuje. Na děti byste se dívali s lítostí, bez něhy a bez vychovatelů, protože jejich rodiče 

zemřeli. 

34 Chtěl bys milosrdně pohlédnout na mládež, která žije bez ideálů, protože lidé zabili víru srdcí, 

která se sotva otevřela životu. 

35 Chápete nyní, co je to pochodeň, o které k vám mluvím, a ideál, kterým jsem vás inspiroval? 

36 "Ano, Mistře," odpovídá mi tvůj Duch, "pochopili jsme, že pochodeň je světlo tvého učení, které 

rozptyluje temnotu té dlouhé noci, do níž se lidstvo ponořilo." 

37 Buďte požehnáni, děti moje, neboť i vy budete moci slyšet hlas těch mladých, kteří se ptají: "Kde 

je Bůh? Co je nebe a co je víra?" 

38 Vaší povinností je jít za svými malými bratry a sestrami a dát jim vodítko na cestě života, jejíž 

směr ztratili, mluvit s nimi o Otci, říci jim, že stačí trocha oduševnění, aby pocítili Mou Přítomnost, která 

jim dodá odvahu a sílu nenechat se strhnout do záhuby. 

39 Vaším úkolem je říci sirotkům, že jejich Matka není daleko, že její plášť něhy a ochrany je 

přikrývá od chvíle, kdy na zemi ztratili ty, kteří jim byli oporou a útočištěm. Naučíte je, aby všude 

nacházeli nebeské teplo. 

40 Každého, kdo je silný na cestě života, činím zodpovědným za ubohé sirotky, za děti nechráněné 

před muži, které bloudí ulicemi a touží po mateřské lásce. 

41 Stejně tak vás zvu do svého království pokoje, abyste se zotavili z boje, ve kterém nyní žijete. 

Učím vás, abyste si ulehčili břemeno svého kříže tím, že pochopíte životní zkoušky v jejich pravém 

smyslu, abyste netrpěli nesmyslně a jen se učili, získávali zkušenosti a skutečně se očišťovali. 

42 Živte se zdravými a svatými radostmi, radujte se z přítomnosti dětí, v nichž již přebývají duše, 

které jsem lidstvu ohlásil pro tento čas a jejichž poslání míru a světla se projevuje v jejich způsobech 

jednání od prvních krůčků. Bděte, neboť v nich se naplňuje můj slib. Jsou nadějí a základem budoucích 

generací a jejich osud bude svědectvím pro ty, kdo dychtivě očekávají znamení, že zaslíbené království je 

již blízko. 

43 Lidský rod se nyní obnoví, duše bude s přibývajícím časem dosahovat stále většího rozvoje a její 

skutky ji přivedou na místo, které jí právem náleží. 
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44 Dnes ještě nejste schopni pochopit smysl svých zkoušek. Považujete je za zbytečné, nespravedlivé 

a nerozumné. Ještě vám však řeknu, kolik spravedlnosti a rozvahy se skrývá v každém z nich, až 

zestárnete, a v ostatních, až překročíte práh tohoto světa a budete obývat duchovní oblasti. 

45 Dnes vám nebudu říkat, co jste zanechali bez naplnění, vaše chyby nebo omyly. Budoucnost vám 

také neprozradím. Chci vidět jen důvěru a oddanost vašemu Otci. Neexistuje totiž jediná hodina tvého 

života, jediná činnost nebo myšlenka, v níž by ti Můj Duch nebyl přítomen, aby ti požehnal, povzbudil tě 

nebo tě poučil. Chci, aby ve tvém srdci žila víra, abys Mě miloval a hledal Mě jako Otce, Přítele a Rádce 

ve všech svých zkouškách. 

46 A protože víte, že v současné době napravujete škody, že jste povinni splatit svůj dluh, 

nezapomeňte v sobě vést spravedlivý boj. Pro každý odpor budete muset mít trochu lidskosti, pro každou 

zkoušku velkou dávku odvahy, pak budete stoupat z úrovně na úroveň, až dosáhnete nejvyšších oblastí. 

47 Neříkám vám, že cíl je vám velmi blízký, ale slibuji vám, že vám poskytnu velké možnosti, abyste 

ho dosáhli. 

48 Pokud víte, jak se se Mnou spojit, nebudete potřebovat přímluvce, protože se sami necháte 

inspirovat a vést Mnou. 

49 V den, kdy se sjednotíte, vaše myšlenky obklopí zemi, vaše láska bude vyzařovat a šířit se k 

ostatním národům a lidstvo se bude cítit přitahováno, ovládáno něčím, co nebude schopno pochopit, a 

řekne si: přichází něco nadpřirozeného. 

50 V této době však musíš vyslat své posly, pak toto světlo, které dnes spatřili jen někteří, spatří i 

ostatní národy a tam, kde byla jen pustina - na těch opuštěných a neobdělávaných polích -, vzejde život, 

zazáří světlo ducha a duše rozkvete. 

51 Připravuji vás, abyste byli mými dobrými učedníky, kteří v životě dbají na má slova, kteří se v 

tichosti učí, aby se ještě více učili, neboť mé učení nemá konce. 

Pak, až se budeš cítit silný - schopný poučovat, shromáždi kolem sebe ty, kteří touží po pravdě, vycvič 

nové učedníky jako Jan na poušti a pak mi je předej. Dovedu je ke konečnému cíli jejich rozvoje. 

52 Pamatuj, že jednoho dne musíš splnit, co ti říkám. Dnes jste se Mnou jako rodina spojená v péči 

svých rodičů. Potom se však rozptýlíte po cestách světa a tam najdete naplnění Mých slov a příležitost 

bojovat za toto Dílo. Vy, lidé, jste totiž zrcadlem, v němž se má odrážet Má láska, a musíte jít příkladem 

bratrství. 

53 Dotýkám se nejcitlivějších strun tvého srdce, protože se blíží čas Mého odchodu a Já tě chci 

zanechat citlivou na bolest, bídu a osiřelost. 

54 Mé Světlo bude vždy s vámi, můj Božský Paprsek vás nikdy neopustí, neboť i když čas mého 

projevu skončí, bude osvětlovat vaši duši. 

55 Jak moc budeš potřebovat, aby se toto světlo nadále projevovalo v tvé duši, až se začneš hádat, až 

tě budou napadat a uvidíš, že si z tebe lidé dělají legraci - až uslyšíš, jak tě nazývají podvodníkem a 

podvodnicí! 

56 Tehdy k vám vnitřně promluví mé světlo a řekne vám: "Nebojte se, mluvte o tom, co víte, a 

opakujte mé učení." 

57 Budeš mluvit pravdu, kterou jsem ti přinesl. Kdyby se však někdo cítil uražen tím, co slyšel, ať to 

nechá na mně. Já vám však říkám: Když mluvíte Mou pravdu, nikdy to nedělejte s úmyslem urazit, 

protože pak to budete vy, kdo se bude muset za svá slova zodpovídat. 

58 Měli byste respektovat víru a náboženství všech a vzít v úvahu, že Já, váš Bůh, Všudypřítomný a 

Všemohoucí, vás nechávám být se všemi Mými dětmi bez rozdílu kultů a vyznání. 

59 S láskou budete rozsévat toto učení, které musí být tím, které lidi naučí vrátit se ke svému 

výchozímu bodu - učení, které je přiměje povznést se nad hmotný život k dokonalejšímu světu. 

60 Uvědomte si, jak potřebné je světlo, které osvětluje duši člověka, aby jí pomohlo najít cestu a vrátit 

se na místo, odkud vyšla, aby získala poznání smyslu života. Bylo totiž nutné, aby duše - jako nevědomá - 

poznala světlo zkoušky, boje, široké cesty zkušenosti, aby poznala Boha. 

61 Přijde den, kdy vás mnozí vaši bližní budou vyhledávat, klepat na vaše dveře a říkat: "Dejte nám 

ze svého duchovního chleba, neboť vidíme, že máte chléb, že jste šťastní, že vás osvěcuje světlo, které 

není z tohoto světa. Dej nám z tohoto světla, aby nás vedlo." 

62 To bude začátek míru a bratrství, až skončí války, nepřátelství a bude zničeno království temnoty. 
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63 Dnes ještě nejste připraveni dělit se o duchovní chléb, protože jste se ještě nezbavili posledních 

zbytků sobectví a marnosti. Dávám vám však další čas na přípravu. 

64 Lidé, dal jsem vám další učení - učení, které k vám mluví o bratrství. Kniha života se před vámi 

otevře a vy budete ve svém svědomí stále slyšet hlas Mistra, který vám říká: "Milujte se navzájem." 

65 Ten, kdo se účastnil tohoto projevu a jehož mysl byla plná hmotných starostí, stejně jako ten, kdo 

myslel na pozemské radosti, si s sebou vzal jen velmi málo. Na druhou stranu ten, kdo vstoupil pokorně a 

oddal se radosti z naslouchání svému Mistru - ten si s sebou do srdce vzal poklad, jeho duchovní bohatství 

se bude den ode dne zvětšovat a brzy se bude cítit schopen nechat svého bližního podílet se na svém 

majetku. 

66 Chci, abys byl jedním z nich, aby ses vydal do světa a hledal ty, kdo touží po lásce a pravdě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 302 
Můj pokoj s vámi! 

1 Učedníci mého božství: Vítejte na mé učitelské adrese. Nebuďte překvapeni pozdravem, kterým 

vás můj Božský Duch vítá. Neboť vpravdě vám říkám, že v posledním roce svého zjevení mezi vámi v 

této podobě se dám poznat v okamžiku svého příchodu. 

2 Každý váš krok na cestě oduševnění bude Mnou odměněn. Každé shromáždění, které se vymaní ze 

zaběhnutých zvyklostí a bude směřovat k dokonalosti ve svých bohoslužebných úkonech, obdrží Otcovu 

odměnu. Nebudu označovat dny svých projevů zvláštními daty, neboť jsem nad časem, mimo něj. 

3 V tom druhém věku, několik dní po Ježíšově ukřižování, šli tři moji učedníci po venkovské cestě. 

Byli na cestě do osamělé pastýřské chýše, kde se mohli soustředit na vzpomínku na zesnulého Mistra. Šli 

se srdcem rozervaným bolestí a cítili prázdnotu v duši. 

Cestou potkali pocestného, který je doprovázel, a když se jich zeptal na důvod jejich tak zjevného 

zármutku, pohnutě mu vyprávěli o všem, co se jim přihodilo - o tom, co se stalo v Jeruzalémě, o tom, co se 

stalo na Golgotě. 

A tak dorazili k chatě, vstoupili do ní, a když se spojili nejen fyzicky, ale i duchovně ve společenství 

myšlenek a vzpomínek, že 

proměnil a řekl jim: "Můj pokoj s vámi. Udivení učedníci okamžitě poznali hlas svého Mistra a vrhli se 

mu k nohám. 

4 Hleděli na Jeho zářivou tvář, na Jeho lidskou podobu plnou světla, lásky, naplněnou životem. 

Kolikrát se od té chvíle ukázal svým učedníkům, dal se poznat tou požehnanou větou: "Můj pokoj s 

vámi!". Chci, abyste mě slyšeli jako ti učedníci. 

Po ukončení mého Slova prostřednictvím dnešních projevů uslyšíte - již ne fyzickýma ušima, ale svým 

duchem - zvuk mého Božského Hlasu, který vám navěky říká: "Můj pokoj s vámi." 

5 Všichni jste Mými učedníky, i ti, kteří přišli jako poslední, i ti, kteří Mě slyší poprvé. Není to totiž 

první pokyn, který jim dávám. Je to už dlouho, co vyšli z Mého Ducha, a od té doby jsem pro ně začal být 

Mistrem. Proto jsem je v tomto Třetím čase, když slyšeli Můj hlas, který se stal člověkem v nositelích 

hlasu, nazval Svými učedníky, protože ode Mne již obdrželi nekonečné množství lekcí. 

Život jsem stvořil tak, že je pro vás jako kniha velké moudrosti. Počet jejích stránek je nespočetný, její 

obsah je hluboký a jeden život nestačí k tomu, abychom ji poznali celou, a tím méně k tomu, abychom ji 

pochopili. Její rozsah je velký, napsala ji dokonalá Bytost, Autor života a všech stvořených věcí. Tato 

kniha plná moudrosti je však napsána jednoduše a srozumitelně, stejně jako všechna Boží díla. 

6 První lekce, tedy první stránka, je nejjednodušší. Pokud však navzdory své jednoduchosti není 

pochopena, následuje druhá, aby vysvětlila obsah první, a tak to pokračuje až do konce této velké knihy 

života, kterou jsem člověku předložil. Nyní je otevřena v šesté kapitole, aby mohl poznat Otce, aby mohl 

poznat svůj život a svůj osud, aby mohl pochopit svou minulost, svou přítomnost a - pokud je to Má vůle - 

svou budoucnost. 

7 S třetí érou nastal pro lidstvo věk Ducha svatého, věk duchovní praxe. Ale abyste dosáhli tohoto 

stupně vývoje - kolik jste toho museli cestou zažít a vytrpět! 

8 Vidím, že v této době vaše duše dosáhla takového stupně vývoje, že jste se stali úrodným polem 

pro Mé semeno. Stále však zjišťuji, že vaše duše žízní a hladoví po pravdě. Vaše duše se rozvinula v 

bolesti, v utrpení, ve zklamání. Ale je tu ještě jedno rozvinutí, které u vás nevidím, a to je to, které je 

pouze praktikováním mého učení, dodržováním mých zákonů, rozvinutím pravé lásky, z níž vycházejí 

všechny ctnosti. 

9 Mozek člověka, zkoumaný pomocí vědy, promění váš život. Jeho srdce se cítí velké ve vášních, v 

pozemských statcích, v nadvládě nad tímto světem. Tato velikost však přede Mnou nemá žádnou platnost. 

Je to pomíjivá velikost, je to lidská marnost a tento život, který dnes lidé proměňují, očistím. Světlo Mého 

Svatého Ducha se již rozlévá do každé duše jako semeno pravdy. Aby však došlo k probuzení všech Mých 

dětí, budou muset projít další zkouškou. 

10 Lidé se bránili přísnosti mé spravedlnosti tím, že umlčovali hlas svého svědomí, tajili mé zákony a 

odvraceli se od mých božských přikázání. Zabíjeli mé proroky a posmívali se mým poslům, ale má moc je 

nekonečná. 
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Nevyložím na lidi všechnu svou moc, protože jsou v mých očích ještě velmi nezralí. Neshodím jejich 

duši, abych je donutil následovat Mě po jejich vlastním zhroucení. Chci totiž vidět člověka - bytost 

obdařenou mými božskými atributy - stát na nohou, s pohledem upřeným vzhůru. 

Tvář plnou spokojenosti, s opravdovou velikostí v duši, s opravdovou důstojností v celé bytosti. 

11 Takto chci vidět své dítě - stvoření, které je zrcadlem a obrazem Stvořitele. Osvobodím ho pouze 

od jeho chyb, od jeho hříchu, od jeho nedokonalosti. Já však budu jeho duši vždy pomáhat světlem naděje, 

důvěrou ve Mne, a vždy, když se před jeho nohama otevře propast, vztáhnu k němu svou ruku, aby 

nespadl. 

Musí však přijít další zkouška, která bude celosvětovým pozemským otřesem, a v tomto chaosu se 

nerozpoutají jen živly stvoření jako v minulých dobách - bude to také duše, která se otřese a bude bojovat 

a bude součástí celosvětového chaosu v této bitvě. 

12 Počátky jsou již mezi vámi patrné. Boj se bude stále více stupňovat. Vpravdě vám však říkám, že 

uprostřed této bouře bude zachráněn každý, kdo plní Můj Zákon. 

13 Každé špatné semeno bude vyvráceno z kořene a má spravedlnost zanechá na místě jen dobré 

semeno a zanechá tuto zemi ještě jednou očištěnou. Po skončení zkoušky totiž pro toto lidstvo nastane 

nový život. Všechny, kterým jsem vzal tento pozemský život jako špatné sémě, odvedu jako duše do 

požehnaného kraje, který nazýváte záhrobím. Budu je zpracovávat a oni tam svým vlastním pokáním 

odčiní všechna svá provinění. 

14 V duších je v této době tolik světla, že jim stačí okamžik opravdového pokání, aby učinily pevné a 

trvalé předsevzetí obnovit se a poslouchat Můj Zákon. A jakmile všichni ti, kteří byli Mnou pozvednuti, 

dosáhnou této přípravy, pošlu je zpět na tuto planetu - některé, aby začali cestu znovu, jiné, aby obnovili 

to, co bylo zničeno, a nakonec další, aby dokončili své již započaté úkoly. Tak bude s každým z nich moje 

spravedlnost lásky. 

V prvních dobách lidstva panovala mezi lidmi nevinnost a prostota, ale jak jich přibývalo, díky jejich 

rozvoji a svobodě vůle přibývalo i jejich hříchů a rozvíjely se stále rychleji - ne tak jejich ctnosti, ale jejich 

přestupky proti Mému Zákonu. Pak jsem připravil Noeho, kterému jsem se dal poznat z ducha do ducha, 

neboť jsem s lidmi vedl tento dialog od počátku lidstva. Tato milost, která byla v minulých dobách dána 

jen několika málo lidem, se však v budoucích dobách stane celosvětovou a všeobecnou. Rozhovor mezi 

Otcem a jeho dětmi, rozhovor prostřednictvím modlitby, inspirace daná láskou a praktikování mého učení 

budou mezi všemi mými dětmi. 

15 Řekl jsem Noemovi: "Očistím duši lidí od všech jejich hříchů; proto sešlu velkou potopu. Postavte 

archu a nechte do ní vstoupit své děti, jejich ženy, děti svých dětí a po páru od každého druhu zvířat." Noe 

byl poslušný mého příkazu a katastrofa přišla podle mého slova. Špatné semeno bylo vyvráceno z kořene a 

dobré semeno bylo uchováno v mých sýpkách, z nichž jsem stvořil nové lidstvo, které neslo světlo mé 

spravedlnosti a umělo plnit můj zákon a žít v souladu s dobrými mravy. 

16 Myslíte si, že lidé, kteří zemřeli tak bolestivou smrtí, zahynuli fyzicky i duchovně? Vpravdě vám 

říkám: Ne, děti moje. Jejich duše byly Mnou zachovány a probuzeny před Soudcem, vlastním svědomím, 

a byly připraveny znovu se vrátit na cestu života, aby na ní dosáhly duchovního pokroku. 

17 V den, kdy vody (potopy) již nezakrývaly zemi, jsem nechal na obloze zazářit duhu míru na 

znamení smlouvy, kterou Bůh uzavřel s lidstvem. Nyní vám říkám: Ó lidstvo "třetí éry", vy, kteří jste 

stejní, kteří jste prošli všemi těmito zkouškami, v nichž jste se očistili: Brzy zažijete nový chaos. Přišel 

jsem však varovat Mnou vyvolený lid a celé lidstvo, kterému jsem se v této době zjevil. Dobře 

poslouchejte, děti moje: zde je archa, vstupte do ní, zvu vás. 

18 Pro tebe, Izraeli, je schrána zachováváním mého zákona. Každý, kdo se řídí mými přikázáními v 

nejsmutnějších dnech, v nejtěžší době zkoušky, bude uvnitř archy, bude silný a bude cítit ochranu mé 

lásky. 

19 A celému lidstvu znovu říkám: Archa je můj zákon lásky. Každý, kdo praktikuje lásku a 

milosrdenství k bližnímu i k sobě samému, bude spasen. Požehnám této ctnosti a způsobím, že lidé v této 

třetí éře duchovně naleznou archu spásy - nejen spásu svých lidských životů, ale také spásu a mír svých 

duší. Blíží se čas velkých zkoušek, kdy se rozpoutá boj sekty proti sektě, náboženství proti náboženství. 

20 Jak dlouho bude tento spor trvat? To nemůžete vědět. Vpravdě vám však říkám, že na přípravu 

duší ostatních bude času dost. Bude dost času, aby se všichni, i ti poslední tvorové, probudili - dokonce i v 
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dětství. Abyste si všichni uvědomili, v jaké době žijete, a poznali svou odpovědnost vůči Boží 

spravedlnosti, která všechny duše volá k obnově. 

Tato bouře pomine a na obloze opět uvidíte znamení mé smlouvy s lidmi. Nebude to však pozemská 

duha se sedmi barvami, ale světlo Ducha svatého v plnosti, které se zjeví všem duším, vtěleným i 

nevtěleným? 

Hlas Ducha Svatého řekne všem svým dětem: Já jsem Pokoj, já jsem Cesta, Pravda a Život, já jsem 

ten, který uzavírá novou smlouvu mezi vámi a mým Duchem Svatým, mým Zákonem. V tomto čase 

budete totiž prostřednictvím mého učení osvobozeni z okovů nevědomosti a já dopřeji novému lidstvu, 

tvořenému lidmi osvobozenými od materialismu a obnovenými až do morku kostí, novou dobu míru a 

blahobytu. V něm se vtělí ty duše, které se probudily tváří v tvář mému světlu, které byly všestranně 

připraveny vrátit se na cesty světa, aby rozsévaly ctnost a pravdu v souladu s mým zákonem. 

21 Proto vy, milovaní učedníci, kteří znáte mé učení, máte tak velkou odpovědnost vůči svému Otci, 

protože víte, co vás čeká v budoucnosti. Ale čas, kdy se má proroctví ještě nenaplnila, byste neměli měřit 

na roky, dokonce ani na staletí. Měli byste myslet jen na to, abyste Mi složili hold lásky a důvěry a splnili, 

co každému z vás náleží podle Mého učení. Zbytek zařídím já, a vy tak budete mít vždy dobré svědomí. 

22 Tehdy zakusíš, Izraeli, že život, jakkoli je pro jiné trpký, bude pro tebe příjemný a žádná bolest tě 

nebude moci utlačovat díky tvé síle získané plněním mého zákona a poslušností mých přikázání. Pak se už 

nebudeš bát břemene svého kříže ani příchodu smrti v tomto životě. Budeš ji klidně očekávat a uvidíš ji 

přicházet jako přítelkyni, jako svou sestru, jako tu, která tě přichází osvobodit, aby ti zkrátila dny bolesti, 

utrpení a pohromy. Neboť i to tě tam dovede a pomůže ti pevným krokem překročit práh věčnosti - k 

tomu, co je za ním a co ani tvá duše nezná. Ačkoli jste ji již obývali, nečinili jste tak na nejvyšších 

úrovních, kam se dostanete v nadcházejících obdobích. 

23 Některé jeho regiony již znáte, ale ne všechny. Už Ježíš vám řekl: "V domě mého Otce je mnoho 

příbytků." A dnes vám Duch svatý říká: "V Otcově domě je nekonečné množství příbytků. 

24 Jak se bude vyvíjet život plný zápasů, plný zkoušek pro tvou duši? Nevíte, neměli byste si to ani 

představovat, protože by to byla jen vaše představivost, která by vás nutila vytvářet si falešné představy. 

25 Mělo by vám stačit, že tento pozemský život - nádherný a dokonalý ve všech ohledech - je jen 

symbolem, slabým odleskem toho posmrtného. Nesnažte se však představit si tyto roviny života v celé 

jejich dokonalosti. Neboť by to bylo, Izraeli, jako kdybys chtěl přimět člověka od narození slepého, aby 

pochopil barvy všeho, co tě obklopuje. 

Tak jako vaše duše, vtělená do dítěte, objevuje na každém kroku zázraky a v mládí stále získává nové 

zkušenosti, ve zralém věku nepřestává poznávat Stvoření, dosáhne stáří a odchází z tohoto života s 

výčitkou, že nepoznala vše, co ji obklopovalo, tak i vaše duše bude odcházet z tohoto života - připravena 

na další - a procházet od překvapení k překvapení, od lekce k lekci, od zázraku k zázraku až na věčnost, a 

přesto nebude moci spatřit svého Stvořitele v celé Jeho nekonečné slávě. 

26 Z velké části ho pochopí a porozumí mu v jeho zákonech, v jeho lásce, v jeho vlastnostech. Ale 

pochopí ho plně? Nikdy, můj lide, neboť Stvořitel je a vždy bude Otcem a Jeho děti Jeho stvořením. 

Děti budou moci sedět po pravici Páně, ale nikdy ne na jeho čestném místě. Z tohoto čestného místa 

však Jehova, který je zdrojem dokonalé lásky, své děti nikdy neponíží. Vždy je bude považovat za svá 

hýčkaná stvoření, za své učedníky, nikdy ne za služebníky nebo obviněné. Chci, aby přišel čas, kdy se 

nebudete cítit jako obvinění nebo služebníci Pána, ale jako jeho milované děti. 

27 Nechci mít otroky ani na tomto, ani na žádném jiném světě, nechci mít lokaje ani vazaly. Nebudu 

mít žádné obvinění, budu pochopen a milován stejnou láskou, jakou miluji všechny své děti. 

28 Tímto učením vám, lidé, dávám svědectví o své přítomnosti mezi vámi jako Duch pravdy. Svým 

Slovem pro vás stavím záchrannou archu v této třetí éře. Chápejte obrazný význam všech Mých lekcí a 

zachovávejte jejich smysl při naplňování Mého Zákona. Chci totiž, abyste, až mezi lidmi nastane chaos, 

byli už připraveni a celí, abyste mohli zavolat ty, kdo se převracejí - ty, kdo hynou, i ty, kdo hřeší a včas se 

kají. 

29 Nehledejte pouze své bezpečí. Neboť kdybyste tak jednali a vaše rty by v té době zůstaly zavřené 

pro řeč a zatajili byste před lidmi Má zjevení, protože by se vás zmocnil strach, ačkoli byste se domnívali, 

že jste již zachráněni v arše - věru vám pravím, že pak budete mezi trosečníky. 
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30 Abyste byli skutečně spaseni, musíte zapomenout na sebe a myslet jen na druhé. Mějte soucit se 

svými bližními, aniž byste je rozlišovali podle barvy pleti, krve, jazyka nebo světového názoru. V každém 

ze svých bližních byste měli vidět obraz svého Otce, který je univerzální a přítomný ve všech jeho dětech. 

31 Viděj Mě a miluj Mě ve všech svých bližních, pamatuj, že jsem ti řekl, že žádné z Mých dětí 

nezahyne na věky, žádné nenajde smrt pro svou duši, protože ta neexistuje. Já jsem ho nestvořil, protože já 

hřích pouze zabíjím. 

32 Dokonce i ty bytosti, které nazýváte pokušiteli nebo ďábly - vpravdě vám říkám, že to nejsou nic 

jiného než zmatené nebo nedokonalé bytosti, které Otec moudře používá k uskutečnění svých vysokých 

rad a plánů. Ale i tyto bytosti, jejichž duše jsou dnes zahaleny temnotou a z nichž mnohé špatně využívají 

darů, které jsem jim udělil, budou Mnou v pravý čas spaseny. Neboť přijde čas, Izraeli, kdy mě budou 

všechna Hospodinova stvoření oslavovat na věky. Nebyl bych už Bohem, kdybych nebyl schopen 

zachránit duši svou mocí, moudrostí a láskou. 

33 Všichni budete spaseni, a pokud jste četli o pekelném ohni a věčné smrti - vpravdě vám říkám, že 

v tom musíte hledat obrazný význam a nevykládat si Mé učení špatně. Tím byste mi totiž přičítali 

nedokonalosti, které nemám. Jsem dokonalý, ale nechlubím se tím svým dětem. Jakkoli je jisté, že jste 

dnes ještě nedokonalí, přesto vás povedu k dokonalosti skrze svou lásku a své světlo. 

34 Musíte vědět, učedníci, že na konci roku 1950, až stáhnu Své Slovo, které k vám právě přenáším 

skrze hlasatele, vás zanechám jako jednu duši a jedno srdce. Budu i nadále hlásat svá božská učení, ale 

budou vyšší, ještě přesnější, a navíc budou znamenat začátek rozhovoru od ducha k duchu. Čím více se 

budete sjednocovat v poslušnosti mému Zákonu, tím blíže budete dokonalému duchovnímu společenství. 

35 Jakmile skončí tato fáze Mého projevu mezi vámi, dopřeji vám čas na rozmyšlenou, přípravu a 

studium. Nebudete však tato studia provádět odděleně, ale budete vždy jednotní. 

Než začnete hledat mé učení ve své paměti a v zápisech, měli byste se připravit a spojit se se svým 

Pánem prostřednictvím modlitby. V té chvíli budete mít Mou podporu, a když se pak pustíte do pochopení 

Mého Slova, Duch Svatý vám odhalí pravý obsah každé lekce. Nechci totiž, aby se výklady mezi mými 

učedníky lišily. 

36 Chci, aby všichni přijali poznání všeho, co je v Mém Díle zásadní; aby zmizel fanatismus a 

modlářství; aby mezi vámi nebyla žádná pověra; abyste Mi vzdávali nejprostší úctu bez obřadů a 

zbytečných ceremonií a praktikovali jen Mou pravdu. Proto jsem vám na začátku svého učení řekl, že 

každý krok, který učiníte směrem k oduševnění, bude Mnou odměněn. 

37 Doba obřadů, oltářů a kostelních zvonů nyní mezi lidmi končí. Modlářství a náboženský 

fanatismus budou dávat poslední známky života. Přijde čas boje a chaosu, který jsem vám neustále 

oznamoval. Tehdy, až se do všech duší po bouři vrátí mír, nebudou už lidé stavět královské paláce na mou 

počest, nebudou svolávat davy zvukem zvonů a ti, kdo se cítí velcí, nebudou mít moc nad masami. Přijde 

čas pokory, bratrství a duchovnosti, který lidstvu přinese rovnost duchovních darů. 

38 Pokračuj v očišťování, Izraeli! Nemusíte nic opravovat ve smyslu mého učení, protože je 

dokonalé. Vždy vidíte mou práci nad rámec všeho, co děláte. Obřady a tradice totiž nejsou součástí vaší 

vnější bohoslužby. 

39 Můj Duch, který je všeobjímající, existuje ve všem, co jsem stvořil, ať už v duchovní nebo hmotné 

přírodě. Mé Dílo je přítomno ve všem a svědčí o Mé dokonalosti na všech úrovních života. Mé božské dílo 

zahrnuje vše - od největších a nejdokonalejších bytostí, které přebývají po mé pravici, až po sotva 

postřehnutelné nejmenší stvoření, rostlinu nebo nerost, atom nebo buňku, která dává podobu všem tvorům. 

Tímto vás znovu upozorňuji na dokonalost všeho, co jsem stvořil - od hmotných bytostí až po duchy, kteří 

již dosáhli dokonalosti. Toto je moje práce. 

40 Jste učedníci, kteří se cítí malí a slabí tváří v tvář Mé univerzální Přítomnosti. Já ti však říkám: 

malé a slabé je jen tvé tělo, ale tvá duše bude silná a já ji využiji. Pokud k vám Otec dnes přišel, aby vám 

dal dar, je to proto, že ví, že ho nezklamete, a Otec se nikdy nemýlí. 

41 On jako Mistr ví, jak si ze zástupů vybrat ty, kteří mají splnit obtížné poslání. Vpravdě vám říkám, 

že mnozí ke Mně přišli, když uslyšeli Mou výzvu, aby vyslechli Mé učení, ale jen velmi málo je těch, kteří 

Mi zůstali věrní a plní své poslání. 

42 Kolik z těch, které jsem obdaroval, nechalo zhasnout svou lampu víry a lásky, odvrátilo se ode 

Mne, zapřelo Mě a dokonce se posmívá Mým projevům. V současné době je také volám dovnitř spásné 
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archy a stále mají čas na nápravu prostřednictvím introspekce a pokání. Ale pouze skrze věrné, skrze 

vytrvalé, toho dosáhnou i ostatní. Ti, kdo se od mého učení vzdálili, tak učinili kvůli své slabosti tváří v 

tvář pokušením a svodům světa. 

43 Má dokonalost jim dopřává další čas a Já jim dávám své světlo k sebereflexi a spáse. 

44 Vysílejte svou duchovní modlitbu, ale ne za sebe ani za své, nýbrž za celé lidstvo, které trpí a 

odmítá mé láskyplné pohlazení. Vy však tuto lásku lépe cítíte, a i když vás na cestě potkají velké zkoušky, 

nezahynete. Moje spravedlnost vám posílá zkoušky, ale většinu z nich si vytváříte sami svými slabostmi. 

V obou případech vás však má láska posiluje a pomáhá vám, abyste došli až na konec cesty. 

45 V této chvíli se spojte se svým Otcem, bděte a modlete se za lidstvo. 

46 Chci, abys byl jako hvězda na nebeské klenbě a vysílal odtud paprsky světla, lásky, odpuštění a 

milosrdenství ke všem národům země. Žehnám vám, učedníci. 

47 Ani tvá duchovní duše není schopna pochopit svou vlastní sílu, ani bratrské objetí, kterým jsi 

zahrnul lidstvo. Ale já to dobře vím, a proto vám, lidé, říkám, abyste se vždycky takto modlili, protože to 

je jedno z nejvyšších poslání vašeho ducha. Jestliže však vaše rty nemohou poskytnout útěchu a vy 

nemůžete dosáhnout na nemocné svýma rukama, abyste je "pomazali", ať je vaše modlitba jako křídla pro 

vaši duši, která ji ponesou k těm nejvzdálenějším, aby jim přinesla Mé poselství pokoje a lásky. 

Jako jsi bděla a modlila se za lidstvo, budu bdít i za tebe, proniknu do tvého srdce, a až objevím jeho 

utrpení, jeho potřeby, potěším ho a zanechám mu dar, a tento dar bude naplněním toho, o co Mě v této 

chvíli prosíš. Musíte však být trpěliví. Nezkoušejte mě, netlačte na mě. 

48 Není nutné, abyste mě o to žádali, ale přesto vám to dovolím, protože jste ještě malé děti a těžkosti 

vás tíží. 

49 Přijde čas, kdy mě nebudete o nic prosit, ale přijdete ke mně a řeknete: "Otče, jednej ve mně podle 

své vůle." 

50 Požehnaný buď váš život, vaše cesta a také váš stůl. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 303 
1 Lidé: Protože tímto Učebním projevem začíná poslední rok Mého projevování skrze lidský rozum, 

vyzývám vás, abyste se podrobili hlubokému a svědomitému zkoumání ve světle svého svědomí, abyste 

byli schopni duchovně odpovědět, až se vás zeptám: "Co jste pochopili z Mého Díla a jaké rozhodující 

kroky jste na této cestě učinili?" Vyzývám vás, abyste se na to podívali z pohledu svého svědomí, abyste 

byli schopni duchovně odpovědět. Jestliže tedy, ačkoli jsi se soustředil na dno svého srdce, nemáš jasnou 

představu o tom, co jsi udělal dobře a co špatně, najdeš v Mém slově dokonalý soud o svých skutcích. 

2 Než uděláte první krok v posledním roce Mého projevu, je třeba pomocí svědomí nastolit 

rovnováhu. Chci totiž, abys Mi na konci nabídl plody poslušnosti, porozumění a zduchovnění jako úrodu a 

daň za své úsilí. 

3 Období, které spadá do roku 1950, bude plné událostí, které zneklidní svět. Všechny oblasti vašeho 

života se otřesou. Duchovní kult lidstva v náboženstvích bude postižen, silné národy budou postiženy, 

věda bude žasnout nad velkými znameními v přírodě a lidský život obecně bude plný skutečností a 

událostí, které lidé budou nazývat zvláštními a neobvyklými. 

4 Víš, že to vše se stane, aby se poslední rok Mého projevení vyznačil - pro lidi - viditelnými a 

hmatatelnými událostmi, protože lidé by nevnímali znamení konce tohoto období, kdybych jim je dal 

duchovně, kvůli jejich pochybnostem a jejich zhmotnění. 

5 Všechny zkoušky a události, které otřesou světem v roce 1950, budou podobenstvím toho, co se 

stalo v Jeruzalémě v oněch druhých časech v den Ježíšovy smrti na kříži. 

6 Pokud se skutečně připravíte a budete umět pozorovat, co se v tomto roce děje, uvědomíte si 

temnotu, temné síly, které vstupují do světa - bouře, které budou bičovat národy a instituce, a čas, kdy 

lidstvo duchovně pocítí mou přítomnost a intuitivně uvidí světlo Třetího času. Jaký bude tento okamžik? 

Poslední okamžik mého zjevení - okamžik, kdy se duchovně roztrhne opona chrámu jako v Jeruzalémě a 

lidstvo spatří mé světlo a pozná pravdu. 

7 Nebojte se, lidé, neboť mé milosrdenství vás přikryje a vaše modlitba a plnění vašeho poslání 

budou jako brnění, které vás ochrání v neštěstí. Ani se nebojte zůstat sami, až mezi vámi skončí mé slovo. 

Vpravdě vám říkám, že žádný z mých darů, jimiž jsem ozdobil vaši bytost, se od vás neodloučí. Ten, kdo 

se naučil vést zástupy, bude i nadále vést srdce. Ten, kdo přijal můj paprsek do své mysli, bude mít velkou 

inspiraci. Ten, kdo byl nástrojem nebo nositelem hlasu duchovního světa, bude tomuto hlasu i nadále 

naslouchat. A kdo má dar slova, výkladu, uzdravování nebo proroctví, ten uvidí, že moc jeho darů vzroste, 

pokud se skutečně připraví tím, že se oděje oduševněním a vírou. 

8 Hodně se připravujte, abyste po mém odchodu vytvořili silný lid a byli schopni přijmout každého, 

kdo vás vyhledá, aniž byste se cítili příliš nevědomí nebo bezvýznamní vůči vědcům, titulům, které nosí, 

nebo vůči těm, kteří vás vystavují zkoušce, protože se domnívají, že mají znalosti pravdy o duchovnu. 

9 Jestliže byly tyto domy shromáždění plné v době Mého hlásání, chci, aby později už nestačily. To 

totiž ukáže, kdy je vhodný čas, aby se tento lid vydal na cestu a rozšířil se po celém světě. 

10 Vím, že mi ve svém srdci říkáš: "Pane, Tvé Slovo plné moci, vznešenosti a podstaty vykonalo 

zázrak, že přitáhlo zástupy lidí k tomuto světlu. Ale kdo po té době učiní zázrak, že přitáhne zástupy a 

karavany, jako jsi to udělal Ty?" 

Učedníci, proč jste lidé malé víry? Nejsou dary, které jsem vám svěřil, jisté? Cožpak jste nebyli zblízka 

svědky zázraků, které jste skrze ně vykonali? Vpravdě vám říkám, že v budoucích časech vykonáte ještě 

větší skutky, které postačí k tomu, aby se stal zázrak, jímž naplníte Má nejvyšší přikázání jednoty, 

poslušnosti a oduševnění. 

11 Vpravdě vám říkám, že ve chvílích, kdy Mé Slovo zazní prostřednictvím hlasu nositele, zachvěje 

se nejen duše tohoto lidu, ale i všech bytostí, které rovněž potřebují Božské Světlo v Duchovním Údolí. 

12 Nedostane se k nim zvuk lidského slova, ale význam a inspirace mých poselství. Můj hlas je totiž 

univerzální a jeho ozvěna doléhá do všech světů a domovů, kde žije Boží dítě. 

13 Do každého světa posílám paprsek svého světla. Poslal jsem vám toto světlo v podobě lidských 

slov, stejně jako se dostává do jiných domovů prostřednictvím inspirace. 
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14 Ve světle tohoto božského paprsku se všichni duchové spojí a vytvoří z něj nebeský žebřík, který 

je dovede do stejného bodu, do Duchovního království, které je zaslíbeno vám všem, kteří jste duchovními 

částečkami Mého Božství. 

15 Dokážete si představit radost všech bytostí, které s vámi byly na Zemi spojeny fyzickými pouty a 

které nyní žijí mimo váš svět, až se dozvědí, že hlas, který slyší, slyší i někteří na Zemi? Neodcházejí od 

tebe, nezapomínají na tebe a nezdržují se ničeho pro ty, kdo zůstali v pozemském údolí o něco déle. Jejich 

pohlazení a požehnání na vás neustále doléhají. 

16 Žijí ti, kteří byli vašimi rodiči, dětmi, sourozenci, manželi, přáteli nebo dobrodinci. V duchu jsou 

to prostě vaši bratři a sestry, ale jejich láska k vám je stejná nebo větší, stejně jako se zvýšila jejich moc 

pomáhat vám a chránit vás. 

17 Modlete se za ně, lidé, ani vy byste je neměli přestat milovat a vzpomínat na ně, neboť vaše 

vzpomínka a modlitby jsou sladkou útěchou v jejich boji. 

Nikdy si nepředstavujte, že jsou zmatení nebo že žijí v temnotě, protože by to bylo, jako byste se cítili 

schopni je soudit a odsoudit. Jestliže jsou lidé zde na zemi zvyklí být tak nedokonalí a nespravedliví v 

posuzování věcí svých bližních, co to znamená, když jde o soudy nad nějakou duší? 

18 Znovu vám říkám, že je jen na vás, abyste je podporovali svou modlitbou a dobrými skutky ve 

světě. 

19 Netoužte po tom, aby se ve vašem životě projevily jakýmkoli hmotným způsobem - ať už se 

zmocní mozku, nebo jakýmkoli jiným způsobem, protože pak byste popírali oduševnění, které jsem vás 

učil. Nestanovujte pro ně ani konkrétní výročí, kdy je mají přivolat. Pamatujte, že duchovní žijí mimo 

pozemský čas, a proto může být každý okamžik vhodný k tomu, abyste se k nim přiblížili prostřednictvím 

duchovní modlitby. 

20 Kolik z těch bytostí, které jste si často představovali jako trpící zmatkem, jsou právě ty, které se 

vás snažily přivést blíže k té cestě světla, kterou samy na zemi nemohly najít! Už pro ně neprolévejte slzy 

a rozhodně se nermuťte, protože odešli do duchovního údolí. Ve skutečnosti nezemřeli, odešli jen krátce 

před okamžikem, kdy budete muset odejít. Ale tak to bylo Mnou určeno, aby vám připravili cestu. 

Opravdu vám musím říkat, že na hřbitovech nemáte co dělat a že slzy, které roníte nad hroby, jsou slzy 

nevědomosti, zhmotnění a klamu? 

21 Duše těch, pro které pláčeš, je živá. Vy však trváte na tom, že jsou mrtví v těle, které zmizelo v 

zemi. Považujete je za ztracené, zatímco oni na vás čekají plni lásky, aby vám vydali svědectví o pravdě a 

životě. Považujete je za odtažité nebo necitlivé a lhostejné k vašim bojům a utrpení. Nevíte však, kolik 

balvanů vám odstraňují z cesty a před kolika nebezpečími vás chrání. 

22 Nevědomost vás nutí být nespravedliví a dokonce krutí k sobě i k ostatním, ačkoli vám to musím 

říci: Kdo může být nevědomý, když slyšel některou z Mých učebních promluv? 

23 Mé Slovo je paprsek světla, který vás všechny musí obejmout, abyste zůstali sjednoceni v ohni Mé 

lásky. Pokud tomu po vyslechnutí uvěříte a budete se tím řídit, všichni, kdo Mě milujete a oslavujete, 

zůstanete od této chvíle jednotní. 

24 Světlo mého Ducha vám odhalilo všechny dary, které jsou ukryty v jádru vaší bytosti - vše, co jste 

si s sebou nesli od svého původu, aniž byste o tom věděli. Dal jsem vám na vědomí, že nyní nastal čas, 

abyste skutečně poznali sami sebe, abyste se setkali sami se sebou a poznali své dědictví, abyste byli 

velkého ducha. 

25 Čas od času jsem vám dával zjevení. Nejprve to byl zákon, později mé učení a nakonec plné 

poznání vašeho duchovního poslání. 

26 Říkáte, že jsem byla s muži třikrát, ale je pravda, že jsem byla vždycky. Ten Otec, který v prvním 

věku zjevil lidstvu svůj Zákon spravedlnosti, který ve druhém věku učinil své "Slovo" člověkem v Ježíši, 

svém Synu, a který se nyní dává duchovně poznat světu, vám ve všech věcích dával ono božské 

podobenství, jehož smysl k vám promlouvá o vašem duchovním vývoji a dává vám poznat, že Ten, který k 

vám ve všech dobách promlouval, byl jeden Bůh, jeden Duch a jeden Otec. 

27 Když jsem ti řekl, aby ses zřekla rozkoší, špatně sis vyložila Má slova a nakonec sis myslela, že je 

Mi milejší vidět tě trpět než se radovat. Když jsem tvůj Otec, jak si můžeš myslet, že tě raději vidím plakat 

než se usmívat? Když jsem ti řekl, aby ses zřekl rozkoší, měl jsem na mysli pouze ty, které kazí duši nebo 
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škodí tvému tělu. Já však říkám, že byste měli získat pro ducha a srdce dobročinná uspokojení, která jsou 

ve vašem dosahu. 

28 Zkouška, kterou život člověka obsahuje, je tak těžká, že je třeba ji osladit všemi těmi duchovními a 

tělesnými požitky, které člověku břemeno jeho kříže zpříjemňují a usnadňují. 

29 Žehnám všem, kdo v teple domova nacházejí nejlepší radosti své existence a kdo se snaží, aby se 

rodičovská láska k dětem, láska dětí k rodičům a sourozenců k sobě navzájem stala službou Bohu. Tato 

jednota, harmonie a mír jsou totiž podobné harmonii, která existuje mezi Univerzálním Otcem a Jeho 

duchovní rodinou. 

30 V těchto domovech září světlo duše, přebývá pokoj mého království, a když se objeví utrpení, 

snáší se snáze a chvíle zkoušky jsou méně trpké. Ještě záslužnější jsou ti, kteří hledají uspokojení v tom, 

že ho dávají druhým, a radují se ze zdravé radosti svých bližních. Jsou to apoštolové radosti a plní velké 

poslání. 

31 Vpravdě vám říkám, že kdybyste věděli, jak hledat chvíle uspokojení a radosti a jak si udržet 

hodiny vnitřního klidu, měli byste je po všechny dny svého pozemského života. K tomu však musíte 

nejprve povznést svou duši, své pocity a způsob, jakým přemýšlíte o životě. 

32 Toto poselství, které vám posílám skrze Své Slovo, je naplněno světlem, které osvítí vaši cestu a 

dá vaší bytosti vzestupný vývoj, který vás naučí žít v míru a zdravě se těšit ze všeho, čím jsem požehnal 

vaši existenci. Toto lidstvo musí ještě hodně bojovat, aby se ubránilo stínům bolesti a překonalo svůj sklon 

k falešným požitkům a klamným uspokojením. Bude muset bojovat proti svému náboženskému fanatismu, 

který jí brání poznat pravdu; bude muset bojovat proti fatalismu, který ji nutí věřit, že vše směřuje ke 

konečné zkáze, před níž se nikdo nemůže zachránit, a bude muset bojovat proti svému materialismu, který 

ji nutí hledat jen pomíjivé požitky - smyslné požitky, které vrhají duši do propasti neřestí, bolesti, 

zoufalství a temnoty. 

33 Dávám vám své světlo, abyste opustili stíny a na této planetě, kterou jste proměnili v slzavé údolí, 

konečně objevili pravé potěšení duše a srdce, vedle kterého jsou všechny ostatní radosti malé a 

bezvýznamné. 

34 V tuto chvíli vám dávám nové učení, které je určeno všem lidem. Ne všichni se modlili v 

očekávání Mého příchodu, ale bolest je udržovala v bdělosti a připravovala je na Mé přijetí. 

Svět má zkušenost, kterou mu odkázal "lid Izraele" od druhé éry, takže nikdo nesmí nedůvěřovat Boží 

spravedlnosti. Nevíte, že dary proroctví, božské vědy a duchovní síly byly dány duchovně chudým, kteří 

toužili po příchodu Pána, aby od něj obdrželi světlo naděje a poznání? 

Zeptáte-li se Mne, kde se tyto duše nacházejí, řeknu vám, že obývají životní světy, kde vše, co je na 

této planetě velké, je v jejich očích pouhým prachem země. 

Ptáte-li se Mne však, co se stalo s těmi, kteří nepřijali nic z Mého království, protože se jim Mé Slovo a 

Mé sliby zdály chudé, říkám vám, že patří k těm, kteří se vtělí a převtělí až do konce časů, protože toužili 

po zlatě, světě, těle a moci. A proto jim byl spravedlivě a za duchovní odměnu dán svět s jeho ubohým 

bohatstvím a falešnou mocí. 

35 Byli na čas postiženi božskou spravedlností, ale nebyli vyhnáni z cesty spásy, která vede do 

království pravdy. Proto je nyní, když vám hojně posílám světlo svého Ducha, budu usilovně hledat, abych 

se jich zeptal, zda jim již stačí čas zkoušky, který jim byl vyměřen, a aby pochopili, že nyní je Třetí čas - 

právě ten čas, v němž se dovršují časy, o nichž jsem mluvil, když jsem mluvil o soudu nad židovským 

národem. 

36 Všichni máte se Mnou schůzku a budete se muset sjednotit, abyste Mě slyšeli, protože Mě všichni 

potřebujete slyšet. 

37 Vše bude položeno na váhy mé spravedlnosti, na nichž budou zváženy všechny skutky, které ještě 

nebyly souzeny. Má přítomnost a má moc se projeví jako nikdy předtím. Po chaosu se totiž vše vrátí do 

starých kolejí. 

38 Bděte a modlete se bez ustání, abyste nebyli překvapeni, ó lidé. Ale vpravdě vám říkám, že budete-

li bdít a modlit se za svět, bude vás chránit neviditelný plášť, protože budete schopni milovat své bližní a 

cítit jejich bolest jako svou vlastní. 

39 Opakuji, že učiním svou přítomnost, svou moc a svou spravedlnost hmatatelnými. Jestliže jsem 

člověku dovolil, aby ve své zkaženosti znesvětil vše, co je v životě posvátné, stanovím jeho zkaženosti 
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hranici. Když ho nechám bloudit po cestě svobodné vůle, dokážu mu, že všechno má své hranice. Jestliže 

jsem mu dovolil, aby příliš uspokojoval svou touhu po moci a po velikosti ve světě, zastavím ho na jeho 

cestě, aby mohl posoudit své dílo podle svého svědomí a aby mohl odpovědět na Mé otázky. 

40 Dovolil jsem, aby se ve vašich životech projevily bolest, zkáza a smrt, abyste díky jejich hořkým 

plodům pochopili, jaký strom jste pěstovali. Postarám se však také o to, aby se bolest rozptýlila a duše se 

vzpamatovala a přišla k sobě, neboť z ní vzejde chvalozpěv lásky. Bylo řečeno a také zapsáno, že přijde 

den, kdy lidé odějí své duše bílým rouchem vznešenosti. 

41 Všichni pak budou spaseni, všem bude odpuštěno, všichni budou potěšeni. Kde je tedy smrt, kde je 

věčné zatracení a oheň bez konce? 

42 Nestvořil jsem ani smrt, ani peklo. Neboť když můj duch tvořil pojem stvoření, cítil jsem jen lásku 

a z mého lůna vzešel jen život. Kdyby smrt a peklo existovaly, musely by to být lidské skutky, protože 

jsou pomíjivé, a vy už víte, že nic lidského není věčné. 

43 Zde je váš Mistr, vyvolený lid, který vám znovu ukazuje cestu. Udělám z vás statečné vojáky, kteří 

umí bojovat a bránit mou věc. 

44 Sjednoceni s mou láskou se vydáte na cestu po zemi, abyste oživili "mrtvé" a se světlem mého 

Ducha svatého ukázali tuto cestu těm, kteří sešli z cesty, těm, kteří se stali ničiteli lidstva. Tento chléb 

věčného života, toto "mléko a med", kterým jste se živili, přinesete všude. 

45 Jste Můj vyvolený lid, který nerozlišuji podle barvy pleti ani rasy. Všechny jsem vás vyzval, 

abyste poznali svého pravého Boha, abyste se nenakazili zmatkem světa. Jste Moji vyvolení, kterým jsem 

zanechal dědictví, do kterých jsem vložil Své dary a kterým jsem zanechal klenot nevyčíslitelné hodnoty, 

aby vás lidstvo poznalo. 

46 Očistil jsem a připravil vaše duchovní oči, abyste mohli vstoupit do záhrobí, vidět mou Přítomnost 

a vydávat o ní svědectví zástupům. Svěřil jsem ti svou moudrost, knihu psanou zlatým písmem, abys 

nikdy nesešel z cesty a vedl po ní lidstvo. 

47 Proměnil jsem vás ve své proroky, abyste vydávali svědectví o tom, co vám Otec ukáže na onom 

světě, abyste připravili i budoucí generace. 

48 V tomto třetím čase vás Mistr povolal a pozval ke svému stolu. Někteří přišli v hmotném těle a jiní 

jako duchovní bytosti, ale všichni jste si užili nektar života. 

49 Slyšíte mé slovo a říkáte: "Pán přichází z nebeských výšin". Na to vám odpovídám: Pokud 

"nebeskými výšinami" myslíš čisté, dokonalé, věčné a moudré, máš pravdu. Pokud však "nebeskými 

výšinami" myslíte hmotné místo, které je nad vámi v nekonečnu, mýlíte se. Jsem totiž ve všem a všude, 

jsem všudypřítomný a můj Duch vše naplňuje a zahrnuje. 

50 Když říkáte, že "sestupuji", říkáte to správně, neboť když se vám dávám poznat, sestupuji z 

dokonalého do nedokonalého. Neboť Já se polidšťuji a dokonce zhmotňuji, abych se stal hmatatelným pro 

vás, kteří jste lidé. 

51 Tito lidé, kteří nyní slyší mé slovo, brzy pochopí význam toho, co vás nyní učím, a budou 

připraveni předat mé poselství ostatním. 

52 V současné době zde přijímám tyto zástupy jménem lidstva, a když mluvím o lidstvu, nemám na 

mysli pouze současné lidi, ale všechny generace, které obývaly Zemi během šesti duchovních období. 

Poselství, která jsem vám přinesl v těchto šesti časech, jsou přesně tím, co jsem symbolizoval jménem 

"pečetě", z nichž jedna, jak již víte, musí být ještě uvolněna, aby vám mohla odhalit smysl či význam 

všech ostatních - onen vysoký význam života duše, rozvoje a dokonalosti. 

53 Jako pramen moudrosti, jako nevyčerpatelný zdroj poznání odkážu lidstvu dědictví tohoto Slova, v 

němž nalezne nejvyšší potěšení z božského, duchovního a věčného. 

54 Semeno se již začalo šířit po zemi. Až semeno vzejde, pošlu vodu, která zúrodní pole ducha. Pak 

uvidíte, jak v srdcích lidstva rozkvete oduševnění. 

55 Dnes je počet nově příchozích malý a počet učedníků ještě menší. Ale oni se rozmnoží a rozšíří po 

všech místech a zemích země a budou svědčit o tom, že pro člověka nastal čas, který se nazývá "Šestá 

pečeť", protože je to šestý duchovní stupeň člověka na zemi, a který se také nazývá "Třetí čas", protože je 

to třetí komunikace Mého Ducha s Duchem člověka - čas, kdy vás Eliáš shromáždil z různých cest. 

Poslal jsem vás znovu na tento svět, abyste se zdokonalili v plnění svého náročného poslání. Mé 

pokyny vás připravují na to, abyste se mohli oduševnit. 
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56 Mluvím k vám také jako přítel, abyste se už necítili osamělí ve zkouškách tohoto světa, abyste 

měli ve svých srdcích víru a důvěru ve svého Boha, který se vám dává poznat a mluví k vám skrze lidskou 

schopnost chápání. 

Pokud jste Mě nepocítili, je to proto, že jste se nepřipravili. Připravíte-li však svá srdce a pozvednete-li 

své duše ke Mně, pocítíte Mě a uvidíte Mě očima svého ducha. 

57 V této době jsem k vám promluvil, abych vám připomněl Zákon a abyste jej naplňovali. Dovolil 

jsem duchovnímu světu žít s vámi, aby vám mohl radit, pomáhat vám a chránit vás. Tito duchové bojují a 

pracují s láskou Otce ve svém duchu. 

58 Slovo, které vám přináším, je prosté a jednoduché, abyste Mi všichni rozuměli, abyste byli 

osvíceni světlem Mého Svatého Ducha. Chci, abyste, až Mě už nebudete slyšet těmito orgány chápání, 

byli připraveni jako Moji učedníci vyjít a svědčit o Mé Přítomnosti svými slovy a dobrými příklady. 

59 Lidé za vámi budou přicházet a ptát se vás, co je to za učení, co je to za duchovní pokrm, který 

vám váš Mistr svěřil pro lidstvo. Vy jim však ukážete význam a lásku, které jsou obsaženy v mém slově. 

60 Pravda vždy zvítězí. Dávám vám slova pravdy, abyste jimi osušili slzy svých bližních. 

V této době, kdy máte svobodu vyznání víry, se nenechte zotročit lží. Právě vás znovu učím skrze Svou 

lásku a v Mé Ruce neobjevíte bič, který by vás nutil věřit ve Mne. Kdyby tomu tak bylo, nebyl bych už 

vaším Otcem a vaším Bohem. 

61 Hledejte mou božskou slávu, naučte se odpouštět. Svěřil jsem vám dary, abyste je dobře využili a 

stali se mými dobrými učedníky, kteří vedou lidstvo. Eliáš a můj duchovní svět jsou s vámi, aby pro vás 

váš kříž nebyl příliš těžký. 

62 Požehnaní jsou lidé dobré víry, kteří otevřou svá srdce tomuto poselství, a požehnaní jsou lidé 

dobré vůle, kteří následují mé učení, neboť budou dětmi světla a míru. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 304 
1 Blaze těm, kdo ke mně přicházejí, protože našli cestu. Blahoslavení jsou ti, kdo hledají vedení 

skrze Mé slovo. Já jsem ta cesta a vy jste ti, kdo po ní půjdou a dosáhnou po ní vrcholu hory. Z této výšky 

přehlédnete vše, co vaše duše během svého vývoje překonala. 

2 Každá překážka nebo balvan, na který narazíte, bude zkouškou, jejíž úspěšné zvládnutí vám 

přinese zásluhy. 

3 Kdo může tvrdit, že pochopil tajemství přírody, že pronikl do záhrobí, do tajemství toho, co není 

vidět ani slyšet - že pronikl do božského arkánum a zná jeho rady? Kdo dokázal poznat sám sebe tak, že je 

schopen uvést své jednání do souladu se svou duchovní a hmotnou podstatou? 

4 Stále jste slabá stvoření, která bezcílně bloudí. Neboť ačkoli vás vědomosti, které máte, připravily 

na službu lidstvu, nerozvinuli jste své duchovní dary a stále ještě nejste oduševnělí, abyste žili v souladu 

se Mnou a sami se sebou. Pokud nedokážete poznat sami sebe, nebudete schopni poznat ani druhé a vést je 

dokonalým způsobem. Jak chcete být vůdci lidí, když jste se nejprve nenaučili směřovat své kroky po 

cestě pravdy? 

5 Když k vám takto mluvím, lide Izraele, není to proto, že by Mistr pohrdal vaší prací v rámci Mého 

díla. Děje se to proto, abyste si uvědomili, že vaše kroky k oduševnění nemají hranic - že s každým dalším 

krokem získáte více světla, abyste pochopili velikost Mého díla. 

6 Obdařil jsem člověka inteligencí, která mu umožňuje zkoumat složení přírody a její projevy, a 

umožnil jsem mu kontemplovat část vesmíru a vnímat projevy Duchovního života. Mé učení totiž 

nezastavuje duše, ani nebrzdí vývoj člověka - naopak, osvobozuje ho a osvěcuje, aby zkoumal, přemýšlel, 

ptal se a usiloval. Ale to, co člověk považuje za vrchol svého intelektuálního bádání, je sotva začátek! 

7 Vše je připraveno pro vývoj duše. Připravte se, abyste mohli lidstvo zítřka poučit o tom, jak se se 

Mnou spojit z ducha do ducha. 

V dnešní době je svět zmatený kvůli různým světonázorům a právě světlo mého Ducha svatého je 

může osvítit, aby přijali mou inspiraci a mohli rozvinout čisté ideály, které je mohou oduševnit k životu v 

míru. 

8 Moje duchovní vyučování sjednocuje lidi ve skutečném pochopení a uchopení duchovních hodnot. 

Jsem středem sjednocení, zdrojem inspirace pro jejich duchovní rozvoj. 

9 Musíte ke Mně přijít se svými trápeními, radostmi a problémy. Místo bolesti ti dávám radost, že se 

cítíš ušlechtilý a hodný Mne - příležitost očistit se od svých prohřešků. 

10 Každý člověk bude očištěn světlem mého Ducha svatého, které ho bude inspirovat k lásce k 

bližním. Tímto způsobem se ve světě upevní mír, všichni se spojí v jedné síle, činnosti a duchu a to, čeho 

nedosáhlo žádné náboženství, dosáhne Božího vnuknutí, které lidé přijali. Proto v této třetí éře dávám 

všem stejnou příležitost, aby Mě dosáhli. Moje duchovní učení nedává žádný důvod k rozdílům. 

11 Jestliže Mne nyní, ó lidstvo, tvé uši neslyší a tvé oči jsou zahaleny temnou páskou, přijde den, kdy 

uvidíš světlo Ducha Svatého a uslyšíš Mé Slovo jako božskou hudbu. 

12 Izraeli, uznej, že všichni tvoji bližní jsou hodni darů milosti, které jsi obdržel. Natáhněte ruku k 

tomu, koho vidíte narušeného, protože víte, že všichni musíte dosáhnout stejného cíle. 

Dal jsem vám možnost slyšet Mé Slovo skrze lidský intelekt. Mnozí z vašich bližních však budou 

popírat pravdivost tohoto projevu a budou také popírat, že jsem vám v této době znovu připravil cestu, že 

mezi vás vylévám Svou milost a že Můj univerzální paprsek spočívá na nositeli hlasu, který je připraven 

Mou Božskou milostí. Nebudou schopni pochopit, jak se Mé Božství může projevit prostřednictvím 

nedokonalého tvora, jehož intelektem se vám dávám poznat. Místo toho mě budou nadále hledat ve svých 

starobylých obřadech a rituálech svých náboženských společenství, ve smysluplných formách. 

Je pro Boha, který je všemohoucí, těžké dát se poznat skrze lidský intelekt? Chceš pociťovat víru ve 

Mne pouze prostřednictvím obrazů a rituálních úkonů uctívání? 

13 Věříš-li ve Mne jako ve Všemohoucího, jako ve Stvořitele, jako ve Všeobecnou Autoritu, která 

ovlivňuje vše - věříš-li, že jsem ve všem Svém stvoření, pak nemůžeš pochybovat o tom, že jsem připravil 

mysl Svých vyvolených, abych se jejich prostřednictvím dal poznat. 

14 Projevuji se ve vzduchu, který dýcháte, v nesmírném prostoru, v němž existují světy, ve slunci, 

které vysílá své paprsky na vaši planetu, v tom, co je pro vás viditelné i neviditelné. 
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15 Vyvolený lide, nepřistupujte k druhým s odsouzením nebo kritikou. Natáhni ruku a uchop ji za 

ruku svých bližních, kteří Mě hledají různými způsoby. Promluvte k nim, aby přijali poznání, které máte 

vy. Ochotně však naslouchejte jejich úvahám, abyste i vy mohli získat nějaké vedení. Nikdo si totiž 

nevystačí sám, všichni potřebujete mou moudrost a moudrost svých bližních. 

16 Jako duchovní byste měli navázat láskyplný vztah se svými sousedy bez ohledu na to, k jakému 

náboženskému společenství patří. Tímto způsobem dosvědčíte, že jste byli připraveni Mnou. Pak se vaše 

ušlechtilé skutky dostanou do všech srdcí a pochopí vás všichni, kdo o nich přemýšlejí bez sobectví. 

17 Moji lidé, spiritualita nemá žádné smysluplné formy, nepotřebuje tyto projevy, tyto obřady. Dokud 

se ve vašich činech projevují nepochopitelné, tajemné věci, nemůžete být skutečnými duchovními. Vnější 

design, výraz, forma, předměty, kterými jste potřebovali zapůsobit, byly odstraněny. Mé Slovo má totiž 

dostatečnou moc, abyste Mě poznali a pozvedli se k dokonalosti. 

18 Po roce 1950 opravdový duchovní porozumí pokynům, které jsem vám dal, a bude je praktikovat s 

jediným cílem - předávat Mou milost tam, kde je jí třeba. 

19 Zítra budou lidé schopni lépe porozumět tomuto slovu, které dosud slyšel jen málokdo, a bude 

široce pochopeno. 

20 Nezáleží na tom, že až skončí rok 1950, nebudou mým slovům všichni rozumět. Několik málo 

semen, která zůstanou, postačí k tomu, aby plody v budoucnu dozrály. 

21 Milovaní učedníci, jste jako hvězda, jste jako maják v nesmírném moři. Snažte se uchovat si svůj 

šat, očistit své srdce a proměnit je ve svatyni, kde pochodeň šestého svícnu ozařuje každou duši ve dne i v 

noci. 

22 Buďte jako já - pokorní a mírného srdce. Milujte se navzájem, odpouštějte si. Buďte jako řeka s 

křišťálově čistou vodou. Noste v rukou jediné ovoce. Představte učení jedné knihy jako záchranný člun 

pro lidstvo. 

23 Pojď ke mně, čekám na tebe. Kdo prosí, tomu bude dáno, kdo hledá, najde, a kdo tluče na tyto 

dveře, tomu bude otevřeno. Budu vás opracovávat jako balvany dlátem svého Slova a koupat vás ve světle 

Ducha svatého. 

24 Ó milovaní učedníci! Odvraťte se od pokušení světa, neboť jsem vás připravil, abyste zítra byli 

jako váš Mistr. 

25 V poslední den Mého zjevení mezi vámi skrze lidský intelekt budou plakat i "kameny". Dám však 

každému pocítit polibek svého pokoje, každého přitisknu ke své hrudi. A potom, až vás uvidím 

připravené, řeknu vám z "oblaku": Zde je poušť, přejděte ji a přineste světu to, co jsem vám dal. 

26 Ó učedníci! Mluvím k vám o zítřku a povzbuzuji vás, abyste v okamžiku Mého odchodu 

nevzlykali bolestí. Nechci totiž, abyste potom byli smutní - chci, abyste byli poučení, přetékali křišťálově 

čistou vodou pramene a přinášeli lidstvu hojné plody. 

27 Vydávejte svědectví jako moji proroci, hlásejte, že jsem ve vás jako Duch svatý. 

Už Mě nebudete slyšet prostřednictvím hlasatelů, ale duchovně budete nadále přijímat Mé učení na 

věky. Když se zduchovňujete, budete plni blaženosti, protože Mě budete cítit, dostanete inspiraci a ve 

všech svých zkouškách zažijete, že Já jsem s vámi. Z ducha do ducha uslyšíte Můj hlas, který vás 

povzbudí, abyste šli ve svém boji vpřed, a budete se cítit posíleni, protože Já budu se všemi svými dětmi. 

28 Dnes se vám zjevuji jako Otec, Syn a Duch svatý a jsem s vámi ve své podstatě, přítomnosti a 

moci. 

29 Pojďte, zástupy, které patříte k mému lidu Izraeli. Pojďte ke mně, vy ženy, které jste matkami na 

zemi jako Maria. Pojďte ke mně, vy panny, vy mladíci, vy děti i vy dospělí, neboť vás přijímám a dávám 

vám svůj polibek pokoje. 

30 Nechť tvá duše přijde ke Mně, neboť Já jsem ten, kdo jí může dát, co potřebuje. Já jsem Dárce, 

který vylévá svou milost na vtělenou i nevtělenou duši. 

31 Vyvolený lide Izraele, už nejste malé děti, protože jste se na této duchovní cestě stále více rozvíjeli 

a během svých různých reinkarnací jste získali mnoho vědomostí. Nyní, v této Třetí éře, jste žáky 

Božského Mistra a den za dnem se učíte lekcím, které jsem vám dal, abyste se stali velkými duchem, 

znalci toho, co je lidstvu neznámé. 
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"Izrael" bude v budoucích časech velký díky svému poznání, díky realizaci Mého Díla, díky svému 

spojení, díky svému boji, díky své poslušnosti, díky své lásce k Mému Božství a ke svým bližním. Neboť 

kdyby můj lid neměl tuto duchovnost, svět by mé Dílo považoval jen za další učení na zemi. 

32 To vše se stane, pokud se Můj lid nepřipraví, pokud Mi neporozumí, pokud se neoduševní. Proto 

vám říkám: Nyní je čas, abyste se obnovili a duchovně povznesli praktikováním Mého učení. 

33 Nepřišel jsem však v této třetí éře nadarmo, abych se dal poznat světlem Svého Svatého Ducha. 

Neboť vy jste první, které jsem očistil a zbavil skvrn, které jsem posílil a vyučil, abyste byli připraveni na 

splnění svého obtížného poslání a abyste povstali jako apoštolové, jako starší bratři a sestry lidstva, abyste 

byli pro lidstvo jako hvězdy na obloze, a tak vaši bližní poznali naplnění proroctví daných Mnou a 

prostřednictvím poslů minulých dob. 

"Izraeli", budeš platný mezi lidmi, mezi národy, aby se i oni mohli živit chlebem věčného života. 

34 Činím z vás otevřenou knihu obsahující proroctví, mé učení, božské zjevení a svědectví o mé 

přítomnosti. Tato kniha se otevře těm, kteří o toto poznání usilují. Na mnoho otázek odpovíte světlem a 

pravdou. Nebudete se přetvařovat, budete hájit mé dílo a nedovolíte světu, aby ho zprofanoval. 

35 Tento pokyn není určen pouze vám. Jakmile se totiž připravíte podle příkladu svého Mistra, vydáte 

se svědčit o Mně svými slovy a skutky. Přiblížím vám filozofy, vědce, kteří se považovali za velké ve 

svém poznání. Nebojte se jich však kvůli jejich vědě, neboť jsou velmi malí ve srovnání s Mou moudrostí. 

36 Dokud se mysl lidí nezbaví všech temnot, které v sobě skrývají, nebudou Mi schopni porozumět a 

nebudou schopni uznat Mé posly, Mé apoštoly ani ty, kteří se v budoucnu objeví jako Mistři. 

37 Přemýšlejte, lid Izraele, a osvoboďte se od všeho fanatismu, od veškeré marnivosti materialismu, 

abyste mohli dokonale plnit své poslání. 

38 Pokud se můj lid nevydá na cestu a nebude se snažit, jak je mou vůlí, jeho zkoušky budou velmi 

velké, aby viděl svůj omyl a byl silný jako jeho síla, aby se naučil vidět a pochopit, co je jeho povinností. 

39 Do těla každého z vás jsem vložil atom světla, který je součástí Mého Ducha, a všechny tyto 

částice se musí, až přijde čas, vrátit do Mého lůna. 

Duše, které se vtělily do zbytku lidstva, jsou podobné těm tvým a jsou mezi nimi bytosti, které Mě také 

hledají. I oni vědí, jak ke Mně vystoupit, aby se Mě zeptali. 

Jiní se ke Mně obracejí, aby se Mě zeptali na důvod otřesů, kterými lidstvo trpí, a říkají Mi: "Otče, 

proč nás nevyslyšíš? Proč necítíme Tvou sílu neselhat? Nejsme snad Tvé děti?" 

Proto ke Mně duše volají, ale nevědí, že se právě očišťují - nevědí, že žijí ve Třetím čase - nevědí, že se 

nacházejí v čase vzkříšení vtělených i nevtělených. 

Lidé se chlubí tím, co patří tomuto světu, jsou plní arogance a nedovolili svým duším, aby se ke Mně 

povznesly. 

40 V tomto čase je Mou vůlí, aby všichni přišli ke Mně, aby Mě hledali v duchovním, kde najdou 

svého Otce. 

41 Během této doby si, Izraeli, zasloužíš zásluhy a svým příkladem budeš učit lidi žít ve společenství 

se Mnou. 

42 Mluvím jen o vašich chybách, protože přede Mnou není nic skryto a je nutné, abyste se obnovili a 

byli přede Mnou čistými nádobami. Dal jsem vám své Slovo a v něm je má síla, abyste mohli překonat 

všechna pokušení a zkoušky. Osvítil jsem vás, abyste porozuměli tomu, co se týká vaší duše a co patří k 

vašemu lidskému životu. Takto můžete žít podle Božích přikázání, protože jste Mými žáky, které učím, 

aby se vaše duše mohla rozvíjet stále výš a abyste se již nezhroutili pod břemenem materialismu, pod 

navyklými kultovními úkony, které jste si vytvořili v Mém Díle. Už se nesmíte nechat brzdit 

zbytečnostmi, protože máte sílu a potřebné znalosti k překonání všech překážek. Musíte jít neustále vpřed. 

43 Pokud dosáhnete čistoty, odhmotnění, vaše uctívání bude duchovnější a vaše úkony uctívání v 

rámci Mého díla méně komplikované. Vždyť jste v Mém díle konali a konáte podle své vůle a nedrželi jste 

se oduševnění, nepřipravili jste své srdce k vyslání modlitby a obětovali jste Mi pouze písemné modlitby 

se slovy, čímž jste činili totéž svým bližním. Vždyť vaše obřady, způsob uctívání a tradice byly stejné jako 

ty, které lidem předkládají lidé. V čem jste se tedy lišili? Čím jste se lišili od ostatních? Nic, Izraeli, neboť 

jsi zhmotnil mé Slovo a totéž jsi učinil s mým Duchovním světem. Vaše projevy uctívání propadly 

smyslnosti, která se rovnala smyslnosti lidstva, vaše symboly byly stejné a v mém Díle jste také projevili 

svou nejednotnost a akvizici. 
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44 Jak by vám tedy mohlo lidstvo věřit? Jak by Mě mohli poznat podle tvého chování, když se chováš 

stejně jako tvoji bližní? 

Když Otec viděl, že vaše chůze je velmi pomalá a velmi smyslná, neměl pro vás už žádnou 

shovívavost, a tak nařídil, abyste se spojili a shromáždili, abyste se překvapili Jeho slovem, které se blíží 

ke konci. A bez dalších ústupků vám přikázal, abyste se zbavili veškerého materialismu a očistili své 

bohoslužebné úkony, protože byly více smyslové než duchovní. Ale moje práce je duchovní, moje práce 

má za cíl povznést duši, obnovit vás ve vašem lidském životě, aby "tělo" a duše mohly žít vznešeným 

životem. Má Vůle již nedovolila, aby se Můj lid propadl do propasti a konal tam Mé Dílo. 

45 Proto když přijal má přikázání, nastal v Izraeli zmatek kvůli jeho materialismu. Jiní však toto 

přikázání plnili s úctou a poslušností, protože si jejich duše uvědomovaly, že nastala hodina nového 

probuzení Izraele, že ho Otec vytrhl z rutiny a starých zvyků, a děkovaly mu. 

46 Lidé, všechny tyto zkoušky vámi otřásly, protože jste si zvykli na rutinu. Své mysli, své duši, jsi 

totiž bránil ve vzestupném rozvoji falešnými kultovními činy. 

47 Nyní víte, lidé, že pokud se nebudete řídit pokyny, které jsem vám dal, abyste splnili svou 

povinnost, nebude vám nic platné, že jste Mě vyslechli. Je totiž mou vůlí, abyste, až přijmete mé slovo, je 

praktikovali, protože se pro vás blíží konec mého projevu skrze lidský intelekt - rok 1950, od kterého už 

také nebudete slyšet můj duchovní svět. 

48 Nechci, abyste kvůli tomu cítili bolest ve své duši, neboť jsem vás připravil, abyste byli silnými 

dušemi, abyste zítra byli jako stromy, které poskytují stín poutníkovi unavenému a vyčerpanému žhavým 

sluncem. Nechci ani, abys v okamžiku Mého odchodu způsobila Mému Duchu bolest, jakou jsi Mi 

způsobila ve Druhé éře. Nechci, abys na má bedra znovu naložil kříž svého hříchu, své neposlušnosti, 

svého selhání. Chci v Izraeli vidět poslušnost, plnění povinností, obnovu, zduchovnění, vaše povznesení 

ke komunikaci se Mnou z ducha do ducha. 

49 Izraeli, nyní není čas na spánek, musíš se plně probudit, aby ses mohl věnovat úkolu probudit 

lidstvo. Neboť ačkoli Mé světlo osvěcuje každou mysl, vidím Své děti letargické, vidím Svůj zákon v 

zaprášených knihách. Vy, vyvolení, však musíte lidi vést a "bdít" nad nimi. 

50 O duchovním učení budeš mluvit se světem bez fanatismu. 

51 Cvičte se v dialogu ducha s duchem, který budete den ode dne zdokonalovat. Je totiž Mou vůlí, 

abyste se Mnou vy i lidstvo komunikovali. Skrze toto společenství přijmeš Moje vnuknutí, Moje příkazy a 

Já přijmu tvou duši, vyslyším tvou modlitbu a dovolím tvé duchovní náruči, aby Mě objala. 

52 Až se naučíte komunikovat se Mnou od ducha k duchu, rozvinou se vaše dary a při vašem uctívání 

tyto dary rozkvetou ve slávě a duchovnosti. Pak Mě budete hledat v duchovním a vaše uctívání bude 

dokonalé. 

53 Tento projev skrze lidský intelekt už mezi vámi nebude. Nechci, abyste se po mém odchodu cítili 

osiřelí, nechci, aby vás překvapila smrt, ani nechci, abyste byli slabí. Neboť až se po roce 1950 připravíte a 

budete Mě hledat od ducha k duchu, budete žít v harmonii a v Mém pokoji. Pak dohoníte ztracený čas a 

dosáhnete takového stupně zduchovnění, který vám umožní přiblížit se k Mému Království ještě na této 

planetě, a dokážete světu, že nepotřebujete obřady a ceremonie ani hmotné symboly, abyste Mi vzdávali 

hold - že váš způsob uctívání je vznešený a duchovní a že vaše víra je pochodní, která šíří své světlo po 

cestách života, v srdcích a duších lidí. 

54 Doba mého zjevení byla dostatečná k tomu, abyste dosáhli takového stupně zduchovnění, který vás 

povede k obnově a povznesení vaší duše. 

55 V současné době vám pomáhám vylézt na horu. Vedu vás za ruku k tomuto cíli a udělil jsem vám, 

že můj duchovní svět vám bude rovněž pomáhat, že posílí vaši víru, že zajistí, aby vaše kroky byly 

bezpečné, abyste již nepochybovali o splnění svého poslání, aby vás nic nepřimělo ustoupit z cesty, po níž 

jste kráčeli tolik let a staletí. Poskytl jsem vám to, co je nezbytné pro vaši obživu při přechodu pouště, a 

proto jste mi nyní velmi blízko. 

56 Blíží se čas, kdy ukončím Své hlásání prostřednictvím lidského rozumu, a pak se vydáte na další 

putování. Neboť zde na zemi není tvůj cíl a není tu pro tebe žádný odpočinek. Chci, abyste byli dostatečně 

připraveni na boj, který vás čeká, a pak se díky darům, které jsem vám udělil, stanete mistry, Mými 

apoštoly a Mými svědky. Chci, abyste byli jako velká pochodeň, která přináší mé světlo různým národům, 

jež tvoří toto lidstvo. 
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57 Jste se Mnou a těšíte se z Mého pokoje, poslouchejte Mé pokyny, abyste se mohli připravit. 

Nezapomínejte však na své bližní, na svět, který je v chaosu a pije velmi hořký kalich - nezapomínejte na 

zmatek, který v tomto světě vládne. Nechci, abyste byli bezcitní, protože nářek světa musí dolehnout i na 

vás. 

58 Vy jste Mi nejodpovědnější, protože vám jsem dal Své Slovo prostřednictvím lidské schopnosti 

intelektu. Chci, aby se vaše způsoby jednání v rámci Mého Díla staly dokonalejšími a duchovnějšími, 

neboť není daleko den, kdy všude přinesete Mé učení připravené Eliášem a Mým duchovním světem. Mé 

Království totiž čeká na všechny a vy všichni ke Mně musíte přijít skrze své zásluhy a pokoru ve své duši. 

59 Často jsi mi z hloubi srdce říkal: "Mistře, Otče, proč jsi své dílo, ačkoli je tak jemné a hluboké, 

svěřil lidem tak hříšným a nehodným? Proč jsi nám svěřil tak velkou zodpovědnost? Proč, ačkoli vidíš 

tento lid, který nazýváš Izraelem, tak nešikovný a nevědomý, jsi v něj vložil veškerou svou důvěru? Proč 

sis vybral právě nás, kteří jsme prošli tolika zkouškami, tolika očišťováními, tolika fanatismem a 

modlářstvím? 

Já vám však říkám, děti moje: Právě proto, že jste lidé, kteří se velmi očistili a poznali Mě uprostřed 

svých zkoušek. Zkoušky vás totiž přivedly blíže ke Mně, a tak jsem vás představil ostatním národům jako 

vyvolený a obdarovaný lid, aby přijaly a poznaly Mé dílo, které jim zprostředkovávám pro jejich obnovu a 

zduchovnění. 

Nevybral jsem si vás však proto, že bych k vám choval větší náklonnost, ani proto, že bych vás miloval 

více než ostatní lidstvo. A já jsem vás neučinil vlastníky darů a milostí proto, že byste byli v Otcových 

očích hodnější. Pokud jste prošli očistou, je to proto, že jste také byli lidmi, kteří nejvíce zhřešili, kteří se 

dopustili nejvíce chyb, a proto musíte vykonat největší nápravu. 

60 Zpytuj své svědomí, lide, a zvaž, zda jsi Mě hoden. Poznejte, zda jsou vaše zásluhy dostatečně 

velké, abyste přede Mnou obstáli. Vzpomeň si na svou minulost a zvaž, zda to, co jsi na své cestě tímto 

světem vykonal, tě činí hodným toho, abys seděl po Mé pravici. 

Řekněte mi, až zvážíte svou minulost, zda jste získali právo vlastnit mou milost, mé dary, má dobrodiní 

a můj zákon. 

"Ne," říká mi tvé srdce, "často jsi nám říkal, že jsme nevděčný lid - lid, který Tě vždy neposlouchal." 

Já vám však říkám: Obdařil jsem vás svou milostí s velkou touhou ve svém Duchu, abyste se jednoho 

dne stali lidmi čistých myšlenek, abyste vykonali velké skutky, abyste dosáhli velkého povznesení duše. 

61 Budou to vaše vnoučata, kdo se postará o to, aby semeno pravdy vykvetlo. Nejprve ji zasévejte do 

svých příbuzných a pak mezi lidstvo. 

62 Izrael: Po roce 1950 bude pro vás všechno jinak. Vaše kultické činy, vaše vědomosti budou 

pokročilejší, vaše skutky budou duchovnější, vaše myšlenky a modlitby budou povznesenější a vy se ještě 

více zduchovňujete. Pak už totiž nebudete žít v materialismu. 

63 Činím vaše srdce citlivými, abyste cítili bolest lidí. Tak jako vám dnes předávám své Slovo, zítra 

to budete vy, kdo ho bude muset předat světu. Protože lidstvo nechtělo přijít ke Mně, zítra k němu půjdeš a 

přineseš mu v Mém jménu poselství lásky, které jsem mu zanechal jako dědictví. 

64 Velký bude váš boj a práce, kterou budete muset vykonat mezi tímto lidstvem, které je bez víry, 

bez naděje, bez Boha. Ačkoli jsem jí blízko, necítí Mě a nevnímá Mou Přítomnost. Chce Mě totiž vidět 

smyslně, a protože Mě nevidí očima svého ducha, odmítá Mě a zapomíná na Mě. Brzy přijde chvíle, kdy 

povstanete jako Moji apoštolové a svým mocným a duchovním hlasem probudíte masy a přivedete je k 

víře, k oduševnění. 

65 V dnešní době to není jen dvanáct srdcí, která použiji po roce 1950, aby o Mně svědčila. Dnes je 

144 000 vyvolených z Mého požehnaného lidu Izraele, do nichž jsem vložil veškerou svou naději a 

důvěru, aby lidstvo skrze ně poznalo Mé Dílo. 

66 Budete silní mezi lidmi a splníte své poslání až do konce. Můj duch tě však bude vždy chránit. 

Budu vaší obranou a duchovně vám svěřím svou podstatu, svou přítomnost a svou moc - do té míry, že 

budete cítit a uplatňovat lásku, duchovní lásku, která se zjevuje ve všem stvoření. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 305 
1 Duchovní život lidstva se dělí na tři epochy nebo věky. V Prvním věku jsem se projevil jako Otec, 

ve Druhém věku jsem se zjevil jako Mistr a ve Třetím věku se projevuji jako Soudce. 

2 To jsou tři fáze, které jsem lidem zjevil a během nichž Mě musíte plně poznat. Nebuďte však 

horliví v rozpoznávání tří bohů nebo tří osob tam, kde existuje pouze jeden božský Duch. V této době jste 

totiž schopni přijmout zjednodušení všeho, co jste zahalili tajemstvím a zkomplikovali až k 

nesrozumitelnosti. 

Tento "chrám" zůstane, ale toto dílo po mnoho staletí nepokročilo a vy v něm nyní musíte pokračovat s 

cílem dovést ho do konce, abyste ho mohli obětovat svému Otci. 

3 Není nutné, aby se tohoto projevu zúčastnily všechny národy země. Postarám se totiž o to, aby se 

Mé učení rozšířilo po celém světě prostřednictvím spisů a knih, jak se to stalo ve Druhé éře. Pak se mé 

duchovní poselství stane známým a lidé dobré vůle se jím budou snažit řídit. 

4 V této skromné a prosté knize, ale plné božského světla, najdou lidé vysvětlení všech svých 

pochybností, objeví dovršení učení, které bylo v minulých dobách zjeveno jen částečně, a najdou jasný a 

jednoduchý způsob, jak vyložit vše, co je ve starověkých textech ukryto v alegorii. 

5 Kdo se po přijetí tohoto duchovního poselství přesvědčí o pravdivosti jeho obsahu a začne bojovat 

proti své touze po senzacích, modlářství a fanatismu, očistí svou mysl a srdce od všech těchto nečistot, 

osvobodí svou duši a dá jí radost a pokoj, neboť nyní bude moci bojovat o dosažení věčnosti, která ji čeká. 

Ale ti, kdo pokračují ve svém vnějším uctívání, kdo trvají na tom, že milují to, co patří světu, a kdo nevěří 

v rozvoj či vývoj duše - věru vám říkám, že zůstanou pozadu a budou prolévat slzy, až si uvědomí svou 

zaostalost a nevědomost. 

6 Zatímco všechno neustále roste, mění se, zdokonaluje a rozvíjí, proč by vaše duše měla zůstat na 

mrtvém bodě po celá staletí? 

7 Je to lidská duchovní duše, která by měla předcházet všem skutkům, které člověk vykoná, neboť 

právě jí byl svěřen život na zemi. Zde ve vašem světě však děláte pravý opak, protože duše zanedbává své 

nejvyšší úkoly, aby se věnovala pozemským cílům a stále více se vrhala do opojení života, který jste 

stvořili. 

8 Protože jste díky vědě objevili a poznali mnoho věcí, není vám neznámý neustálý vývoj, který 

existuje ve všech bytostech stvoření. Proto chci, abyste pochopili, že nesmíte nechat svou duši v té 

zaostalosti a stagnaci, do které jste ji už dávno přivedli, a že musíte usilovat o dosažení harmonie se vším, 

co vás obklopuje, aby pro lidi nastal den, kdy příroda, místo aby skrývala svá tajemství, je odhalí, a místo 

aby se síly přírody vůči vám chovaly nepřátelsky, stanou se z nich služebníci, spolupracovníci, bratři. 

9 Poslal jsem duši, aby se vtělila na zem a stala se člověkem, aby byla knížetem a pánem všeho, co 

na ní existuje, a ne aby byla otrokem a obětí, ani potřebnou, jak ji ve skutečnosti vidím. Člověk je otrokem 

svých potřeb, vášní, neřestí a nevědomosti. 

10 Je obětí utrpení, přešlapů a úderů osudu, které mu na cestě po zemi přináší jeho nedostatečná 

duchovní úroveň. Je potřebný, protože neví, na jaké dědictví má v životě nárok, neví, co má, a chová se, 

jako by nic neměl. 

11 Toto lidstvo se musí nejprve probudit, aby mohlo začít studovat Knihu duchovního života, a pak se 

brzy prostřednictvím předávání tohoto světa idejí z generace na generaci objeví ono požehnané semeno, v 

němž se naplní Mé Slovo. Řekl jsem vám, že jednoho dne toto lidstvo dosáhne oduševnění a bude umět žít 

v harmonii se všemi stvořenými věcmi a duše, mysl a srdce budou kráčet v souladu. 

12 Tento třetí čas, kdy lidská zloba dosáhne svého vrcholu, bude nicméně časem smíření a odpuštění. 

13 Zatímco lidé, hnáni svými sobeckými cíli a nepřátelstvím, připravují zkázu svých bližních, které 

nazývají nepřáteli, já připravuji hodinu, kdy je budu muset soudit, tím, že je přiměji, aby soudili a poznali 

své dílo. 

14 V onu hodinu soudu, kdy se ozve svědomí a jeho světlo ozáří mysl a srdce, si lidé budou rvát 

vlasy, skřípat zuby a říkat Mi: "Pane, jak jsem mohl být schopen tolika zla? Proč jsi mi dovolil vykonat tak 

ohavné dílo?" 
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15 Blahoslavení jsou ti, kdo se probudí v této chvíli soudu, neboť uvidí světlo Mého odpuštění, které 

na ně sestoupí, uvidí přicházet požehnaný den smíření. Pak mnozí lidé pochopí důvod Mého učení o lásce 

a zakusí, co pro Mne znamená každé z Mých dětí, i když je nejhříšnější. 

16 Ano, milovaní lidé, miluji všechny bez omezení, neboť i za velkým hříšníkem je duše, která 

potřebuje Mé světlo, aby už nehřešila. 

17 Přicházím, abych zachránil provinilce, neboť člověk, který se dopouští zločinů, je také Božím 

dítětem a pro Mne každé z Mých dětí znamená mnoho. 

18 Rozprostřu toto učení jako plášť naděje a spásy po celé zemi a nabídnu každému možnost 

postupně splácet staré dluhy i dluhy současné, dokud Mě opět nepocítí v nejskrytější části své bytosti. 

19 Dlouho jste Mě necítili, ztratili jste Mě a Já vám nyní dávám příležitost se se Mnou setkat. Vím, že 

ten, kdo Mě znovu najde na své cestě, Mě už nikdy neztratí. 

20 Začněte kráčet ke Mně, vy hříšníci. Nebojte se, že až přijdete do Mé přítomnosti, Můj hlas vás 

bude soudit před vašimi bližními, neboť Já vás nezradím. Nebojte se, jako se nebála Magdaléna, která, 

když ke Mně přišla, zbavila se svého těžkého břemene hříchu, aniž by dbala na to, kdo ji vidí, poslouchá 

nebo odsuzuje. Byla klidná, protože věděla, že už není ženou poskvrněnou hříchem, ale hříšnicí očištěnou 

pokáním. 

21 Vezměte si z nich příklad v jejich pokání a lásce. 

22 Všem dám ve svém svědomí slyšet Můj hlas - hlas od Otce, od Mistra, od Soudce, který pronikne 

do srdcí a přiměje je bít rychleji štěstím, úžasem a láskou. Můj hlas bude slyšet v každém stvoření, protože 

vaše duše je připravena přijmout Mě v této podobě. 

23 V tichu vězeňských cel zazní Můj hlas a řekne těmto mužům a ženám: "Jsem tu s vámi. Věřili jste, 

že jsem vás opustil? Ne, vy malověrní, neptám se vás, zda jste vrazi nebo zda jste kradli. Svou láskou 

vykupuji toho, kdo zhřešil, povzbuzuji toho, kdo upadl, a zachraňuji nevinného, který se stal obětí 

pomluvy, nespravedlnosti nebo omylu." 

24 Můj hlas bude slyšet uprostřed válečného hluku a jeho zvuk bude tak pronikavý, že zbraně lidí 

umlknou, když pocítí mou přítomnost. 

25 V nemocnicích a všude, kde je nemocný člověk, se budu také cítit a slyšet, "pomazávat" a utěšovat 

nemocné, jak to mohu dělat jen já. Rozprostřu plášť pokoje a útěchy nad bolestí těch, kdo trpí - 

zapomenutí svými bližními -, vyliji na jejich utrpení božský balzám a pozvednu je k životu, aby vydávali 

svědectví o Mé duchovní přítomnosti. 

26 V domovech mě pocítí děti i dospělí a oba budou svědčit o mé přítomnosti. 

27 Když zjistím, že oheň v krbu vyhasl, zavolám manžela a řeknu mu: Proč nemáš lásku a pochopení? 

Proč nezapálíte oheň lásky, který je plamenem oživujícím vaše manželství? 

Když ho uvidím, že zanedbává své povinnosti, překvapím ho a řeknu mu: Proč jsi sešel z pravé cesty a 

odhodil kříž? Neměl jsi sílu vypít poslední kapky hořkého nápoje, které v poháru zbyly? Vraťte se na 

cestu, na kterou jsem vás uvedl, jen tam Mě najdete, abych odměnil vaši víru, poslušnost a odvahu. 

28 Dotknu se manželky na nejcitlivějších strunách srdce a zeptám se jí: Ženo, myslíš, že klid, po 

kterém toužíš, najdeš daleko od cesty svých povinností? Ne, neklamte sami sebe. Vaší zásluhou bude, že 

se sebezapřením a trpělivostí ponesete až do konce kříž, který jsem vám vložil na ramena. 

29 Nezůstane srdce, kterému bych nedal pocítit svou božskou přítomnost a nezavolal k usmíření, 

lásce a míru. 

30 Hledám připravená srdce, abych do nich vložil svou podstatu, což je jako vstoupit v duchu do 

vnitřního chrámu člověka - toho chrámu, z něhož musím vyhnat vaše hříchy, jako by to byli znesvěcení 

obchodníci, dokud nebude svatyně očištěna. 

31 Neberu si bič, abych tě přiměl pochopit mé slovo, přináším chléb života, abych tě posílil v ideálu 

tvého povznesení. 

32 Zatímco svět uvěřil, že jsem ho opustil v jeho propasti bolesti a hříchu, přišel jsem mu dát nový 

důkaz své nekonečné lásky, která tě nikdy nemůže opustit, a proto k tobě otcovsky promlouvá a odpouští 

ti. 

33 Někdy, když slyšíš Mé Slovo plné božské něhy, jsi zmatená, aniž bys mohla pochopit, proč 

používám vůči hříšníkům takovýto druh poučení, ačkoli bych měl použít určitou přísnost, abych tě ohnul. 
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34 Říkám vám, že v této "třetí éře" - i když se vám to zdá nemožné - nebude obnova a spása lidstva 

obtížná, protože dílo vykoupení je dílem Božím. 

35 Bude to má láska, která přivede lidi zpět na cestu světla a pravdy. Má láska, která skrytě proniká 

do každého srdce, hladí každou duši, projevuje se skrze každé svědomí, promění tvrdé skály v citlivá 

srdce, promění materialistické lidi v duchovní bytosti a zatvrzelé hříšníky v lidi dobroty, pokoje a dobré 

vůle. 

36 Mluvím k vám tímto způsobem, protože nikdo nezná lépe než já vývoj vaší duše a vím, že dnešní 

člověk, navzdory svému velkému materialismu, lásce ke světu a vášním rozvinutým až k největšímu 

hříchu, žije jen zdánlivě jako otrok "těla" a hmotného života. Vím, že jakmile ve své duši pocítí láskyplný 

dotek Mé lásky, rychle ke Mně přijde, aby se zbavil svého břemene a následoval Mě na cestě pravdy, po 

které podvědomě touží jít. 

37 Nebudu mu muset ukazovat zákon vytesaný do kamene jako v první éře, ani nebudu muset 

projevovat svou přítomnost prostřednictvím přírodních sil, aby mě mohl pocítit. Ani nebudu muset přijít 

na svět v lidské podobě, abych vykoupil duši člověka skrze trpící život a krvavou smrt. 

38 Ty časy jsou pryč, duše člověka se vyvinula. Už to není to malé dítě z minulých dob, které se 

muselo dotýkat božského rukama a vnímat ho svými fyzickými smysly, aby ve Mne a v Mou přítomnost 

uvěřilo. 

39 Za jeho materialismem a nedostatkem vnímavosti k duchovnu se skrývá světlá duše, duchovní 

duše, která urazila dlouhé cesty a prošla velkými zkouškami, jež jí daly vytrvalost, zkušenosti a poznání. 

Stačí, když bude ochoten vést vnitřní dialog se svým svědomím, aby mohl povstat k novému životu a 

objevit v jádru své bytosti pravou Svatyni, z níž vychází nekonečný hlas Páně jako zákon věčné a moudré 

spravedlnosti - jako cesta, která je vždy lehká a jistá. 

40 Kdyby tento duchovní vývoj nebyl v tomto lidstvu přítomen a kdyby nebylo na pokraji svého 

osvobození, nedal bych vám pro tuto dobu zjevení o dialogu ducha s duchem. 

41 Zkoušky, kterými váš svět prochází, jsou znamením konce věku, jsou pádem nebo smrtelnou křečí 

věku materialismu, neboť materialismus byl ve vaší vědě, ve vašich cílech a ve vašich vášních. 

Materialismus určil vaši oddanost Mně a také všechna vaše díla. 

42 Láska ke světu, chtivost po pozemských věcech, touha po těle, potěšení ze všech nízkých tužeb, 

sobectví, sebeláska a arogance byly silou, s níž jste si vytvořili život podle své inteligence a své lidské 

vůle, jejíž plody jsem vám dal sklízet, aby vaše zkušenost byla dokonalá. Jestliže se však tento věk, který 

právě končí, vyznačuje v dějinách lidstva materialismem, pak vám vpravdě říkám, že nový věk se bude 

vyznačovat duchovností. Neboť v něm svědomí a vůle ducha na zemi pozvedne svět bytostí, které jsou 

štědré skrze lásku - život, v němž pocítíte, jak Otcův duch vibruje v duchu dětí, protože pak všechny dary 

a schopnosti, které dnes žijí skryté ve vaší bytosti, budou mít nekonečno jako pole působnosti. 

43 Milovaní lidé, musíte Mi rozumět, neboť k vám mluvím těmi nejjednoduššími slovy a Mé Slovo 

neobsahuje žádná tajemství. Já jsem váš Otec a nemám před vámi žádná tajemství. Otevřel jsem Svou 

pokladnici, abyste v ní našli moudrost, kterou potřebujete k osvícení v období, které právě prožíváte. 

44 Lidská duše se vyvinula, její schopnosti se rozvinuly a je schopna začít studovat Mé Dílo. 

45 Dar inspirace, dar (vnitřního) slova a dar poznání je ve vás všech, když jste připraveni, protože 

světlo se rozlilo do vaší duše. 

46 Vězte, že je vaším osudem dosáhnout Mě stejnou cestou, kterou jsem vám vydláždil, když jsem se 

stal člověkem. Můj příklad je všem známý. Kdo neslyšel vyslovit Kristovo jméno? Kdo si nevzpomněl na 

svého Mistra v hodinách zkoušky? A kdo (ve svých dřívějších pozemských životech), aby dosáhl 

duchovních oblastí, nezvolal v hodině smrti, když jeho tělo umírá: "Do tvých rukou odevzdávám svého 

ducha." Znám vaši touhu po světle, vaši touhu po oduševnění. Proto jsem k vám přišel. 

47 Tvůj Pastýř tě připravil, abys ke Mně přišel. Je stejný jako ten, který volal na poušti ve druhé éře a 

k němuž se přišli připravit mnozí, kteří lačnili a žíznili po lásce. 

48 To Eliáš vás ke Mně přivedl, protože jeho poslání předcházet Mě při každém Mém příchodu je a 

bude vždy stejné. 

49 Dnes prožíváte novou dobu a tváří v tvář zázrakům, jichž jste byli svědky, se vaše duše sklonila. 

Soustředilo se na sebe a v mých slovech našlo odpověď, kterou potřebovalo, aby uklidnilo své 
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pochybnosti - světlo, které ho vybízí, aby pokračovalo v cestě. A tam, v nekonečnu, vidí, jak se otevírají 

dveře domova, který na ni čeká a kde ji Otec a Matka přijmou, aby s nimi přebývala navždy. 

50 Otevřete oči pravdě, neboť nyní není čas na tajemství - naopak, je čas na jejich objasnění. 

51 Nebude to strach, kdo bude řídit vaše kroky, ani strach, kdo vás bude nutit plnit zákon. Ať jsou 

víra a láska silou, která vás podněcuje ke konání dobrých skutků ve vašem životě. Pak budou vaše zásluhy 

pravdivé.  

52 Tento věk světla přinese všem lidem porozumění, neboť každá záhada bude objasněna. 

53 Říkáš mi ve svém srdci: "Pane, když nám předkládáš svou pravdu, jakou budeme mít zásluhu? 

Řekl jsi, že blahoslavení jsou ti, kdo uvěřili, aniž by viděli." 

54 Ach, vy lidé, kteří nevíte, jak vykládat Mé slovo. Nechápeš, jak je nutné, abych ti pomohl 

proniknout do jeho smyslu a pochopit ho? 

55 Je pravda, že jsem tehdy řekl: "Blahoslavení, kteří uvěřili, aniž by viděli". Chtěl jsem však říci: 

"Blahoslavení jsou ti, kteří - aniž by se snažili vidět Božské svýma pozemskýma očima - ho umí vidět 

světlem víry, což je duchovní pohled. Blahoslavený je ten, kdo - aniž by se chtěl duchovního dotýkat nebo 

ho vnímat svými smysly - se uměl připravit na to, aby ve své duši pocítil božskou přítomnost." 

56 Pochopte, učedníci, že když jsem řekl: "Blahoslavený, kdo věří, aniž by viděl", měl jsem na mysli 

pohled a smysly "těla", protože ten, kdo takto uvěřil, tak učinil proto, že mě viděl a cítil duší. 

57 Nyní stojíte před dobou, kdy budete nejen věřit vírou, oním vyšším pohledem duchovní duše, ale 

budete také chápat s porozuměním, které přesahuje váš lidský intelekt, protože to bude duše osvícená 

duchovní moudrostí. 

58 I v dnešní době vám říkám: "Blahoslavení jsou ti, kdo nevidí tělesnýma očima a nechápou 

omezeným lidským rozumem, ale věří, protože cítí duší, protože se vznášejí, aby se dívali duchovním 

zrakem a chápali inteligencí, která je nad veškerou lidskou chytrost." 

59 Pokud v člověku vznikne pravá víra v Boha, je to proto, že viděl duchem. Kdo nebo co ho mohlo 

přimět k tomu, aby popřel to, co takto prožil? Ti však, kteří se klamou falešnou vírou, protože nikdy 

neuměli hledět ani cítit duchem a spokojili se s tím, že říkají, že mají víru, i když nehledí, ti věří. Právě ti 

však při první zkoušce pochybují, znejistí nebo znejistí a nakonec často zapírají. 

60 Ale já vás všechny zachráním. Proto vám bylo již v minulosti řečeno, že přijde hodina, kdy Mě 

spatří každé oko. 

61 Tvůj pokrok nebo vzestupný vývoj ti umožní objevit Mou pravdu a vnímat Mou božskou 

přítomnost - jak v duchovním, tak v každém Mém díle. Tehdy vám řeknu: "Blahoslavení ti, kdo mě všude 

poznávají, neboť to jsou ti, kdo mě opravdu milují. 

62 Blahoslavení jsou ti, kdo Mě dokážou cítit duší, a dokonce i tělem, protože to jsou ti, kdo dali 

jemnost celé své bytosti, kdo se skutečně zduchovnili." 

63 Jak moc brzdí vývoj duše nečisté náboženské kulty, které lidstvo praktikuje! Tímto způsobem lidé 

zabránili tomu, aby se zázraky, které duchovní víra koná, staly skutečností, a zabránili také přirozenému 

vlivu duchovního na lidský život. 

64 Když lidé přijímají má dobrodiní, mé odpovědi a mé neustálé důkazy lásky, není to jako odměna 

za víru nebo opravdové oduševnění, ale z mého soucitu s jejich nezralostí, bídou a nevědomostí. 

65 Vím, že mnozí budou rozhořčeni, až se toto slovo dozvědí, ale budou to ti, kteří ve svém duševním 

zmatku nechtějí uznat, že v člověku existuje kromě lidské přirozenosti také duchovní část bytosti - nebo ti, 

kteří věří v lidskou duši, ale svázáni zvykem svých tradic a víry popírají, že existuje nekonečně dlouhá 

cesta vývoje duše. 

66 Vím také, že k vám musím promluvit slovy spravedlnosti, abych vámi otřásl a probudil vás z 

hluboké letargie, v níž se svět nachází. 

Dlouhou dobu lidé využívali své síly k tomu, aby konali svou vůli, a využívali daru svobodné vůle k 

pozemským skutkům. Vidím však, že stále mají sílu, a využiji ji tím, že jim vnuknu ideál nového světa, 

lepšího světa, jehož základem bude pravá víra a jehož cílem bude povznesení duše skrze lásku a 

spravedlnost. Nebylo to snad vždycky Moje učení? 

67 Prostudujte si mou lekci a poté, co se nad ní důkladně zamyslíte, požádejte svého ducha, aby ji 

posoudil. Nebude to vaše mysl ani vaše srdce, kdo jako první odsoudí něco, co je přesahuje. Žijete totiž v 
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době, kdy mé božské světlo, které se stává myšlenkou, proniká do vaší mysli a umožňuje jí vstoupit do 

světa nekonečné krásy a moudrosti. 

68 Je tu s tebou Ten, který se nikdy neunavil čekat na tebe a který se přibližuje k tvému srdci, 

vzbuzuje v něm duchovní touhy a naplňuje jeho nesmírnou prázdnotu svou láskou. 

69 Uplynulo téměř dvacet století od doby, kdy Mě svět přestal slyšet a vidět, aniž by věděl, že jsem se 

od něj ani na okamžik neodloučil a ani na okamžik k němu nepromluvil. 

70 Tehdy jsem se musel stát člověkem, abyste mohli slyšet Mé Slovo. Nyní jsem se musel dát poznat 

skrze lidský intelekt, aby svět mohl znovu slyšet "Slovo". 

71 Už to není Ježíš z Nazareta, kdo se vám zjevuje před očima - je to Kristus, je to Mistr v Duchu, 

který se zjevuje před vaším duchem, aby vám dal svou novou lekci. 

72 Ježíš byl tělo, vtělená podoba, kterou jsem použil, abych se zviditelnil lidským očím, a Nazaret 

byla vesnice, kde jsem vyrostl jako člověk, kde jsem prožil dětství a začal mládí. Z Nazareta pocházela 

Maria, požehnaná Matka, která Mi nabídla své lůno, abych se stal člověkem, a tam toto tělo rostlo a 

vyvíjelo se, což byl důvod, proč Mě svět později nazval Nazaretským. 

73 Dnes nepřicházím z Nazareta, přebývám ve světě, který mi odpovídá, což je duchovní království, 

které jsem vám již tehdy hlásal, a nechávám vás slyšet svůj hlas, pro který neexistují žádné překážky ani 

vzdálenosti. 

74 Žehnám vám, ó lidé, kteří jste se dnes večer sešli, abyste přivítali první den posledního roku, v 

němž se vám v této podobě zjeví mé Slovo. 

75 Brzy k vám již nebudu mluvit ve vytržení prostřednictvím těchto hlasatelů. Nesmíte však 

zapomínat, že jsem vám řekl, že se od vás nikdy neodloučím a že vám nikdy nepřestanu posílat své Slovo 

v podobě inspirace. 

76 Když jsem se k nim v té Druhé éře naladil, panoval mezi lidmi velký zmatek. Ale dnes, když 

znovu nechávám zaznít svůj zlidštěný hlas, zjišťuji, že zmatek je ještě větší. Vidím tedy, že nadešla Mnou 

ohlášená hodina, abych se lidstvu znovu zjevil, a začínám Své dílo světla tím, že šířím Svou pravdu a krok 

za krokem přivádím lidi blíž k cestě, na níž musí rozluštit všechna tajemství, která mají poznat, a kde musí 

najít každé vysvětlení a objasnění. 

77 Nyní začíná významná doba - doba, která má pro lidské bytosti a duchy nedozírné následky. 

78 A tento rok, poslední z Mých vyhlášení, je pro tento lid také nesmírně důležitý, protože vám v něm 

dávám normy, světlo, příkazy a poznání, abyste odvážně a pevně vstoupili do nového období. 

79 Mé poselství bylo jasné, zářivé a srozumitelné, abyste nikdy nemohli klopýtnout o balvany omylu 

nebo nevědomosti. 

80 Dbejte na to, abyste si ve svém srdci uchovali smysl, abyste Mě nosili v sobě a v každém byl 

rádce, průvodce, lékař. 

81 Budete-li se řídit mým učením, jak jsem vás učil, budete-li praktikovat duchovní lásku, brzy 

přestanete být malými dětmi, stanete se učedníky a zjistíte, jak snadné je vstoupit do kontaktu s mým 

duchem prostřednictvím čisté a vzestupné myšlenky. Pak pochopíte, proč je doba mého projevu omezená. 

Kdyby to totiž nikdy neskončilo, nikdy byste se neoduševnili, protože místo abyste se skrze své očištění a 

zásluhy povznesli v touze po Mé inspiraci, stále byste dole ve svém světě čekali, až se nositel hlasu 

připraví, aby vám přinesl poselství. 

82 Vpravdě vám říkám, že ovoce Mého Slova, které bylo zaseto ve vašem srdci, bude podle Mé Vůle 

dialogem od ducha k duchu. Už jsem vám svěřil semeno, už jsem vás naučil, jak ho zasít. Nyní je vaším 

úkolem ji rozprostřít a pečovat o ni. Budu totiž očekávat plody své setby, budu ve svém Duchu cítit 

nevýslovné štěstí z přítomnosti dětí u mne, budu slyšet jejich duchovní hlas, budu cítit jejich pohlazení, 

jako jsem to cítil skrze Ježíšovy rty. "Žízním, žízním po tvé lásce." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 306 
1 Shromáždili jste se, abyste se napili z pramene života, jehož křišťálově čisté vody se rozlévají po 

vaší duši. Jestliže zjevení mého Slova považujete za pravdu, je to důkaz, že jste duchovně ušli dlouhou 

cestu, abyste mohli přijmout mou novou lekci v této podobě. 

2 Vpravdě vám říkám, že jste byli mnohokrát jak v "Duchovním údolí", tak na planetě, kterou 

obýváte. Mám vám však také říci, kdy jste se duchovně zrodili a kdy jste poprvé vstoupili na prach tohoto 

světa, stejně jako považujete za nutné, abych vám prozradil, kolikrát jste na něm byli a kým jste byli v 

jiných inkarnacích. 

Mé učení vám neprozrazuje to, co byste zatím neměli vědět a co vám může být odhaleno až na konci 

cesty. Mé dílo vám ukazuje cestu, po níž dosáhnete vrcholu duchovního poznání, a vede vás krok za 

krokem po žebříku dobra, lásky a bratrství. 

3 Abych mohl šířit Své Dílo v této "Třetí éře", vybral jsem 144 000 duší z velkých zástupů a označil 

je polibkem Božského Světla - ne polibkem Jidášovým ani pečetí smlouvy, která by vystavila vaši duši 

nebezpečí. Moje znamení je znamením, které Duch svatý vkládá do svých vyvolených, aby v této "třetí 

éře" splnili velké poslání. Ti, kdo nesou toto znamení, nejsou bez nebezpečí - naopak, jsou více pokoušeni 

a zkoušeni než ostatní. Vzpomeňte si na každého z dvanácti Mnou vyvolených ve "Druhé éře" a potvrdíte 

si, co vám právě teď říkám. Byly mezi nimi chvíle pochybností, kdy 

slabosti, zmatku, a dokonce se našel jeden, který mě zradil, když mě polibkem vydal mým katům. 

4 Jak by neměli vyvolení této doby bdít a modlit se, aby nepodlehli pokušení! Ale vpravdě vám 

říkám, že mezi těmi sto čtyřiceti čtyřmi tisíci budou zrádci. 

5 Bděte a modlete se, milovaní lidé, pozemská cesta je plná nebezpečí a pokušení, je to neustálý boj 

mezi světlem a temnotou. Neustále bojujte a modlete se, poslouchejte mé slovo a připravte se, pokud 

nechcete zradit mé dílo. Pamatujte, že zrádci se můžete stát i nechtěně nebo nevědomky, pokud zradíte 

pravdu. 

6 Vaše duše, rozpolcená mezi svědomím a svobodou vůle, mezi sklonem k vysokému, který je 

vlastní duchu, a sklonem k nízkému, přirozenému tělu, ví, že má možnost se osvobodit a získat zásluhy, 

aby dosáhla nejvyššího vítězství dobra nad zlem, duše nad "tělem", světla nad temnotou. 

7 Znamení znamená opuštění, pověření a odpovědnost před Bohem. Není zárukou proti pokušení 

nebo nemoci, protože kdyby tomu tak bylo, jakou zásluhu by měli moji vyvolení? Jaké úsilí by měl tvůj 

duch vynaložit, aby zůstal věrný mému slovu? Mluvím k vám tímto způsobem, protože mezi tímto lidem 

je mnoho srdcí, která si přejí být mezi vyvolenými. Viděl jsem však, že více než touha sloužit lidstvu 

prostřednictvím darů, které uděluji Znamením, je to touha cítit se v bezpečí nebo je to marnivost, co je 

vede k tomu, aby Mě požádali, abych je povolal. Tyto Mé dětské učedníky podrobím zkoušce a oni se pak 

sami přesvědčí, že Mé slovo není neopodstatněné. 

8 Znak je neviditelné znamení, díky němuž může ten, kdo ho nosí s láskou, úctou, horlivostí a 

pokorou, plnit svůj úkol. Pak bude moci vidět, že znamení je božská milost, která ho povznáší nad bolest, 

která ho osvěcuje ve velkých zkouškách, která mu odhaluje hluboká poznání a otevírá mu, kdekoli si 

přeje, cestu, po níž duše stále postupuje. 

9 Znamení je jako článek řetězu, který spojuje toho, kdo ho vlastní, s duchovním světem, je 

prostředkem, aby se myšlenka a slovo duchovního světa projevily ve vašem světě, a proto vám říkám, že 

znamení je Mým poslem, že je Mým poslem a Mým nástrojem. 

10 Velký je úkol i odpovědnost označeného vůči mé práci. Na své cestě však není sám, po jeho boku 

vždy stojí anděl strážný, který ho chrání, vede, inspiruje a povzbuzuje. 

11 Jak silný byl ten, kdo se uměl s láskou držet svého kříže, a jak těžká a hořká byla cesta toho 

vyvoleného, který se nenašel připravený nést božské znamení vyvoleného v "Třetím čase". Říkám všem, 

kdo Mě slyší, aby se naučili bdít a modlit, aby s láskou nesli svůj kříž a jednali spravedlivě a poslušně, aby 

se tento život, který pro vaši duši znamená její nejsvětlejší reinkarnaci, nestal neplodným a abyste později 

nemuseli plakat nad ztraceným časem a nevyužitými schopnostmi. 

12 Všichni se zamyslete nad tímto učením, ať už jste označeni, nebo ne, neboť všichni máte v mém 

díle naplnit svůj osud. 
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13 Připomínám vám Zákon - ten, který nelze vymazat z vašich myslí, zapomenout z vašich srdcí ani 

zpochybnit, protože byl diktován moudrou Inteligencí, univerzální Inteligencí, aby každý člověk vnitřně 

ovládal světlo, které ho povede na cestě k Bohu. 

14 Je nutné mít hluboké znalosti Zákona, aby všechny životní kroky byly založeny na pravdě a 

spravedlnosti. Bez znalosti Zákona se nevyhnutelně dopustíte mnoha chyb. Ale já se vás ptám: Copak vás 

vaše mysl nikdy nepřivedla ke světlu poznání? Vpravdě vám říkám, že duch nikdy nebyl nečinný ani 

lhostejný. Je to vaše srdce, je to také vaše mysl, která odmítá vnitřní světlo, fascinována nádherou vnějšího 

světla, tedy poznáním světa. 

15 I když bych měl být vaší první láskou, přenechali jste Mi tu poslední, protože iluze a sny, 

pozemské lásky a vášně vás učinily příliš slabými, než abyste Mě mohli milovat. 

16 Své srdce jsi velmi vyčerpal láskou ke světu a také utrpením, ale tvá duše, která se může kdykoli 

vznést, zůstává činná, neboť v ní je únava jen zdánlivá a nestárne jako tělo, ani se neopotřebovává jako 

srdce. 

17 Věřili jste, že Mě milujete víc než cokoli stvořeného, ale budete se muset přesvědčit, že jste Mi 

dali jen svou nejvyšší lásku. 

18 Až dosáhneš stáří a z přirozených důvodů pocítíš, že vášně a touhy v tvém srdci odumřely, obrátíš 

ke mně oči a řekneš: "Pane, měl jsi pravdu. Dokud se na zemi cítíme mladí a silní, zapomínáme na Tebe, i 

když jsme často věřili, že Tě milujeme a že jsi v našem životě na prvním místě." 

19 Uvědomuješ si, že jsem ti řekl pravdu, když jsem ti řekl, že jsem tvoje poslední životní láska? Ať 

si však nikdo nemyslí, že když jsem vám řekl, že mám být ve vašem životě na prvním místě, chtěl jsem 

tím říci, že nesmíte milovat nikoho jiného než Mne. Chtěl jsem, abys pochopila, že kdo mě miluje víc než 

kdokoli jiný, bude opravdu milovat. Ten bude milovat jen to, co je správné, nikdy se v životě nevyčerpá a 

nebude trpět zklamáním. Neboť tím, že mě miloval nade vše, miloval pravdu a spravedlnost, které ho 

uplatněním v jeho životě a díle povznesly nad lidské těžkosti, zachránily ho od iluzí a umožnily mu žít ve 

světě světla, míru a moudrosti. 

20 Někdy se vás dotkne, když zjistíte, že i když se co nejvíce řídíte mým zákonem, nevyhnete se 

bolesti, neštěstí a zkouškám, a to je pravda, milovaní lidé. To se však děje pouze zde, v tomto slzavém 

údolí, které je kamenem úrazu, očistnou řekou a školou pro duši. 

21 Proč ale věřit, že zkoušky jsou trestem? Je lepší věřit, že zkoušky nejsou trestem, ale zkušeností, 

kterou musíte prožít, aby vaše duše získala více světla. Jak často vás vystavuji zkouškám, abyste se cvičili 

v modlitbě, abyste roznítili víru a viděli, jak okamžitě odpovídám na vaše volání a posílám vám útěchu a 

pokoj! Ale vy to tak nechápete a místo abyste se modlili a důvěřovali Mi, stáváte se nevděčníky a rouhači, 

říkáte, že jsem na vás zapomněl, že vás neslyším, a pak klepete na dveře svých bližních, kteří Mě potřebují 

stejně jako vy. 

22 Nejsem to já, kdo světu odepřel svou milost, ale lidé, kteří ji odmítli. Nechám je takhle ještě chvíli 

pokračovat a budu věřit v jejich znalosti a sílu. Neboť později, až se přesvědčí o své neschopnosti překonat 

bolest, která zaplaví svět, se jejich duše rychle vrátí ke Mně, aby se vyznaly ze své nezralosti, křehkosti, 

nevděčnosti a zatvrzelosti. 

23 Já, pro něhož nemůže existovat žádné tvé dílo, z něhož bych nezpůsobil, aby vyšlo světlo, i kdyby 

to bylo špatné dílo, které jsi vykonal, způsobím, že svět, až se vymaní ze svého chaosu, bude mít ve svém 

duchu více světla, než měl před svým pádem. 

24 Odpustím vám všechny vaše hříchy, protože byly plodem vaší nevědomosti. Ale až ve tvé bytosti 

zazáří světlo, byl bys schopen vědomě hřešit, jít za hranice své zkušenosti a svého svědomí? Ne, učedníci, 

už nikdy nemůžete upadnout do omylu, kvůli kterému jste vypili tak hořký kalich. 

25 Uvědomuješ si, že soudíš lehkovážně, když své zkoušky nazýváš trestem, že nemají jiný účel než 

ti dát zkušenost, posílit tě ve víře, obohatit tě pravým poznáním a očistit tvé svědomí. 

26 Naslouchejte Mi s pokorou, překonejte aroganci, kterou nosíte ve svém srdci, a postupně začněte 

objevovat pravý smysl života a na každém kroku poznávejte zázraky, které jste dříve neviděli, protože 

vaše neschopnost rozprostírala nad pravdou závoj tajemství. 

Zde je Mé světlo, které vám nejen odhaluje to, co je tajemstvím, a říká vám, že to nejsem Já, kdo se 

skryl před vašima očima, ale že jste to vy, kdo Mě nechtěl poznat. 
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27 Když obracím svůj pohled k nemocnicím, věznicím, domovům truchlících, rozvráceným 

manželstvím, sirotkům nebo duchovně hladovějícím, proč tam neobjevím tebe? Pamatujte, že jsem vás 

naučil nejen modlit se, ale dal jsem vám také dar slova a naučil vás uzdravovat. Mnohokrát jsem vám 

říkal, že vaše přítomnost dokáže zázraky, když jste skutečně připraveni. 

28 Kolik příležitostí ke konání dobra vám život každý den nabízí! Nezapomeňte však, že stejně jako 

jsou situace, kdy se můžete pouze modlit, jsou i situace, kdy je třeba mluvit nebo jednat. 

29 Blahoslavení jsou ti, kdo se nebojí zlých pohledů ani pomluv a mají jen touhu konat dobro. Jsou to 

ti, kdo mě duchovně doprovázejí k lůžku nemocných, kdo jdou k těm, kdo přebývají ve tmě, aby jim 

přinesli světlo víry, poznání nebo útěchy. 

30 Blaze těm, kdo pamatují na truchlící, a těm, kdo pamatují na chudé hmotně i duchovně, neboť 

jejich srdce bije blízko mého ducha. 

31 Jak budete myslet na bolest svých bližních, když se necháte ovládat tou svou? Jak zjistíte, že na 

světě jsou miliony lidí, kteří trpí neskonale víc než vy, když jen neochotně nesete svůj kříž a stále říkáte, 

že vy jste ten nejnešťastnější? 

Je mnoho těch, kteří kráčejí daleko, velmi daleko od pravé cesty - mnoho těch, kteří nikdy neslyšeli 

slovo lásky, mnoho těch, kteří v sobě nenesou ani jiskřičku světla, a přesto jste se nezastavili, abyste jim 

pomohli, když vám zkřížili cestu. Kolik z těchto duchovně chudých nese tíhu svého břemene, aniž by se 

rouhali nebo bouřili jako vy! 

32 Musíte se naučit vidět trochu dál, než jste sami, trochu dál, než je váš domov a vaše city, soucítit s 

bolestí druhých, aby se ve vašem srdci probudila dobrota, milovaní lidé, aby se duše rozhostila a naplnila 

nejvyšší přikázání zapsané ve vašem svědomí - to, které říká: "Milujte se navzájem." Pokud jste hmotně 

chudí a nemůžete z tohoto důvodu pomoci bližnímu, nermuťte se. Modlete se a já způsobím, že světlo 

zazáří a pokoj přijde tam, kde nic není. Pravá láska, z níž se rodí soucit, je tím nejlepším darem, který 

můžete dát potřebným. Když dáš minci, bochník chleba nebo sklenici vody, nemáš pocit lásky k bližnímu 

- opravdu ti říkám, že jsi nedal nic, bylo by pro tebe lepší, kdyby ses s tím, co dáváš, neloučil. 

33 Kdy poznáš, ó lidstvo, sílu lásky? Dosud jste nikdy nevyužívali sílu, která je zdrojem života. 

34 Když jsem v doprovodu svých učedníků procházel krajinou, navštěvoval vesnice, města a domy, 

nikdy jsem chudým nenabízel minci, protože jsem ji nikdy neměl. Přesto jsem jim vrátil zdraví, které 

našli, a to bez nároku na odměnu. Přivedl jsem je zpět na dobrou cestu a dal jim cestu plnou světla, útěchy 

a radosti. 

Při jedné příležitosti, když za Mnou na poušť přišel velký zástup, aby slyšel Mé slovo, jsem požehnal 

několik chlebů a ryb a dal jsem je rozdělit poté, co jsem lidem dal chléb duše a viděl jsem, že hladoví. Dav 

se podivoval, že tak malá zásoba stačila pro všechny. Byl to zázrak, který vykonala láska jako věčné 

poučení pro skeptické, materialistické a sobecké lidstvo. 

35 Ach, kdyby se tak národy země dělily o svůj chléb jako bratři, i kdyby to bylo jen proto, aby 

vyzkoušely mé učení - kolik dobra by pak přijaly a jaké podivuhodné projevy by zažily! Ale stále se 

nemilují, stále se národy navzájem neuznávají za bratry. Navzájem se považují za cizince a říkají si 

cizinci. Navzájem si závidí, mají k sobě odpor, téměř vždy se nenávidí a vedou proti sobě válku. Válka 

živená všemi lidmi je všude tam, kde je lidské srdce. Někteří ji podporují jedním způsobem, jiní ji 

upřednostňují jiným, mnozí si dobře uvědomují, co dělají, jiní si to neuvědomují. 

36 Na toto vyprahlé pole zbavené lásky, víry a dobré vůle sešlu svou milost jako blahodárný a plodný 

déšť. Nejprve však Má spravedlnost jako bouře smete všechno zlo, vyvrátí špatné stromy, vyčistí pole a 

města a probudí spící duši tohoto lidstva, aby byla schopna přijmout božské poselství, které Má láska 

chystá pro budoucí časy. 

37 Rok 1950, do kterého jste nyní vstoupili, označuje - jak bylo napsáno od věčnosti - konec etapy 

mého duchovního projevu skrze lidský intelekt. Je to rok, kdy duše člověka pocítí mou přítomnost a začne 

se modlit. 

38 Rok 1950 není koncem jedné éry, ale začátkem nové doby, která pro lidi chystá velká zjevení a 

události. 

39 Jaké zkušenosti vám zanechal uplynulý rok, žáci? Jaká předsevzetí jste si dali pro letošní rok, který 

je posledním rokem mého rallye? 
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40 Vy se modlete a já vám žehnám. Neboť ten, kdo se ke Mně obrací s prosbou, nebude nikdy 

zklamán. 

41 Pokračujte v modlitbách, ale nyní se více než kdy jindy snažte porozumět mému učení, abyste 

našli cestu ze stagnace a odstranili vše, co jste do svých bohoslužebných úkonů vnesli a co vás místo 

pokroku drží v rutině. 

42 Naslouchejte hlasu svého svědomí, dodá vám odvahu překonat překážky a porušit tradice. 

43 Máte před sebou mnoho práce, milovaní lidé, nyní vás sbližuji a vyzývám ty, kteří se od vašich 

setkání vzdálili. Zavoláš je jen jednou, a pokud poslechnou, zjevím jim jejich dědictví. Kdyby však zůstali 

hluší, přenechejte tuto záležitost Mně, neboť Já jediný mohu soudit ty, kteří již nechtěli slyšet svého Pána. 

44 Mé Slovo, které vám dávám v tomto posledním roce, bude podstatou celého poselství, které jsem 

vám přinesl v tomto čase Mého projevu. Najdeš v něm pokyny pro všechny kroky svého života a zjevení, 

abys měl zbraně, až bitva začne. 

45 Řekněte svým bližním, že jsem vás povolal k jednotě a harmonii. Dokud totiž toto bratrství 

neexistuje, je lež, že tvoříte jeden národ, protože pak jste jen zdánlivě jednotní, ale ve skutečnosti jste 

rozděleni a vzdáleni jeden od druhého. Řekněte jim, že musíte být jednotní, protože pronásledování a 

nepřátelství proti vám přijde - že nechci, aby později plakali kvůli své neposlušnosti, ani aby si stěžovali, 

až nebude čas na nápravu. 

46 Uvědomte si, že neopouštím žádný bod, aniž bych do něj vnesl světlo, a proto si nikdo nebude 

moci stěžovat a říkat, že jsem lidi nevaroval svým slovem. 

47 Můj hlas je prorocký, mé slovo je slovem Boha, pro něhož budoucnost nemůže nic skrývat. 

Všechno je předvídáno, všechno je předvídáno, jen musíte souhlasit s mým slovem, aby se vše odehrálo 

podle mé vůle. 

48 I kdyby většina lidí propadla omylu a sešla z předepsané cesty, i kdyby většina neposlouchala má 

přikázání, toto světlo nepřestane svítit, protože pravda nemůže být nikdy zatemněna špatností. 

49 Stačilo by několik poslušných, energických, duchovních a pokorných srdcí, abych je použil jako 

nástroje k dalšímu šíření pravdy Mého Slova. 

50 Je mou povinností k vám takto promluvit, protože už jistě víte, že mnozí z vás mi v poslední 

hodině předají nový kalich utrpení. Na tento lid padne zmatek a temnota, stejně jako se svět zatemnil v 

hodině, kdy Ježíš zemřel na kříži. Nyní však nevíte, jak dlouho bude tato temnota trvat, a proto vám říkám, 

abyste bděli a modlili se, abyste neupadli do pokušení a nepatřili k těm, kdo neposlouchají Mé pokyny. 

51 Říkám vám, že v temnotě tohoto zmatku nastane průlom světla, aby každý, kdo Mě chce 

následovat srdcem i duší, objevil cestu a přišel ke Mně na cestu oduševnění. 

52 Tento lid si neuvědomuje, že si sám vytváří zkoušky, které jím musí zítra otřást, aby se probudil z 

hluboké letargie. 

53 Jako vždy bylo mnoho povolaných a málo vyvolených, neboť vybírám jen ty, kteří jsou včas 

připraveni splnit svůj úkol, a ostatním dávám světlo, aby věděli, jak očekávat čas, kdy budou také 

vyvoleni. 

54 Kolik lidí, kteří byli teprve povoláni, aniž by byl ještě čas vybrat je pro poslání, se zařadilo mezi 

mé učedníky a pracovníky, aniž by jejich duše měly naprosto nezbytný rozvoj, aby mohly nést břemeno 

tohoto kříže, ani jejich mysl neměla potřebné světlo, aby mohla přijmout mé vnuknutí! Co mnozí z nich 

dělali poté, co vstoupili mezi vyvolené? Znesvěcují, otravují ovzduší, infikují druhé svými zlými sklony, 

lžou, rozsévají sváry, kořistí z mého jména a z duchovních darů, které jsem vložil do svých učedníků. 

55 Nikdo se nesnaží zjistit, které to jsou, protože by to nešlo. Jen Mé pronikavé soudcovské oko je 

neztrácí ze zřetele a nechávám do jejich svědomí vstoupit Své Slovo, které jim říká: Bděte a modlete se, 

abyste včas litovali svých přestupků, protože když tak učiníte, slibuji vám, že vás duchovně rychle 

posadím ke Svému stolu a oslavím hostinu smíření a odpuštění. 

56 Milovaní učedníci: Toto je požehnaná hodina, kdy vám dávám pocítit Svou Přítomnost. Hlasatel, 

skrze něhož vám předávám Své Slovo, se připravil a zástupy, které Mě slyší, se shromáždily, pozvedly se 

ke Mně v myšlenkách. 

57 Takto vás chci vždy vidět, abyste byli svědky zázraku mého projevu a cítili v hloubi své bytosti 

mou lásku, můj pohled, mou podstatu. 
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58 Vpravdě vám říkám, že nejste jediní, kdo má Mou Přítomnost v okamžiku duchovní přípravy. 

Neexistuje žádné náboženství, ani žádný skutek zasvěcený Mně, v němž by nebyl přítomen Můj Duch. 

Právě ve chvíli, kdy je dav dojatý, modlí se a prosí, vyslovuje a žehná Mé jméno, pronikám na dno jeho 

srdce, abych mu dal, oč žádá. 

59 Kdyby národy a náboženská společenství světa již rozvinuly své duchovní dary, dosáhly by takové 

citlivosti, která by jim umožnila užívat milost vnímání Mé Přítomnosti určitým způsobem. Nemohou Mě 

však vidět, slyšet ani cítit, protože jejich smysly a schopnosti usnuly v praxi modlářských a fanatických 

kultů. 

60 Když se mě nyní zeptáš: Mistře, kdy Tě naši bratři a sestry z různých náboženských společenství 

pocítí, uslyší a uvidí tak, jak nás nyní poučuješ? - Odpovídám ti: Pak, až se všichni oduševní. - Ale až by 

se tak stalo, už by se vzdali všech smyslných náboženských praktik a fanatické víry. 

61 Promlouvám k nim prostřednictvím zkoušek, které jsou pro ně lekcí - někdy odměňuji jejich víru, 

jindy je postihnu Svou Božskou spravedlností, když se snaží získat Mé výhody prostřednictvím činů, které 

nejsou vhodné k tomu, aby Mi byly obětovány. 

62 Jen zřídkakdy pochopí to, co jim chci dát pochopit prostřednictvím svých zkoušek. Ale vzhledem 

k jejich bolesti, víře nebo naději ve Mne jim odpouštím jejich chyby a nevědomost a posílám jim Svou 

milost. 

63 Nyní je doba, kdy můj Duch neustále promlouvá k duchu, duši, mysli a srdci lidí. Můj hlas se k 

lidem dostává prostřednictvím myšlenek a zkoušek, díky nimž se mnozí sami od sebe probouzejí k pravdě, 

protože ti, kdo je vedou nebo poučují, spí a chtějí, aby se svět nikdy neprobudil. 

64 Milovaní lidé, pamatujte: Kdybyste byli připraveni nést radostnou zvěst mého Slova do jiných 

zemí, mnoho lidí by porozumělo mému poselství. 

65 Když s vámi takto mluvím, v hloubi srdce si říkáte: "Jak budu schopen učit v různých jazycích, 

když se sám cítím příliš nesvůj, než abych se vyjádřil ve svém vlastním jazyce?" "Jak?" ptám se. 

Já vám však říkám: Ach, vy lidé bez víry v Mé slovo! Myslíte si, že tito apoštolové druhé éry měli 

fyzický výcvik, aby mohli mluvit různými jazyky? Ne, děti moje, a přece se dorozuměly se všemi, protože 

jazyk, kterým mluvily a kterému se ode Mne naučily, byl jazyk lásky. Utěšovali, jak je to učil jejich Mistr, 

uzdravovali nemocné, přinášeli pokoj, přinášeli světlo, zjevovali pravdu a ukazovali cestu. Dělali to však 

spíše skutky než slovy. 

Takto se projevuje láska: skrze skutky. Stejně tak mluví světlá duše, pro kterou jsou lidská slova často 

zbytečná. 

66 Uvědomujete si již, kolik duchovního poučení plyne z těchto rtů v krátkém čase, kdy vám 

předávám své poselství? Vidíte, kolik slov vychází z těchto úst, dokud trvá Můj projev? Ukáže se však, že 

jsou malé, když je porovnáte s množstvím prací, které s vámi hodinu za hodinou a v každé době 

vykonávám. Proto vám po pravdě říkám, že k vám mluvím spíše skrze své skutky než skrze svá slova. Jen 

jste se dosud nenamáhali naučit se vykládat Mé Slovo, které k vám moudře a nepřetržitě promlouvá. 

Domníváte se, že Mé zjevení můžete přijmout pouze prostřednictvím lidského slova, a proto jsem vám 

umožnil slyšet Mé Slovo zlidštěné ve vašem jazyce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 307 
1 Je to Mé Slovo, které dává odpočinout tvému srdci a pokoj tvé duši. Největší věc, kterou jsem mu 

předurčil, je mír. Kdo má tento poklad, má všechno - kdo zná tento stav duše, nevyměnil by ho za největší 

majetek a poklady na zemi. 

2 Ptáte-li se Mě, jaké je tajemství dosažení a udržení míru, řeknu vám, že tajemství spočívá v plnění 

Vůle vašeho Otce. A kdybyste se Mě zeptali, jak plnit Boží Vůli, odpověděl bych vám tak, že bych ve 

vašem životě uplatnil Svůj zákon a Své učení. 

3 Někteří zažívají zklamání, když slyší, že to největší, co vám dávám, je pokoj. Rádi by totiž ode 

Mne slyšeli, že jsem přišel rozdávat poklady a statky tohoto světa. Důvodem je, že nevědí, co je to mír - 

ale nejen oni. Kdo zná mír? Která lidská bytost může tvrdit, že ji vlastní? Nikdo, lidi. Proto vidím mnohé, 

kterým se zdá málo to, co vám přináším jako největší dar: pokoj. 

Jakmile poznáte, co je to stav duše, uděláte vše pro to, abyste tuto milost neztratili, protože díky ní 

budete mít představu o tom, jaký bude duchovní život v království světla. 

4 Protože nevíte, co je skutečný klid, spokojíte se s tím, že po něm toužíte a snažíte se získat trochu 

klidu, pohodlí a uspokojení všemi možnými prostředky a všemi myslitelnými způsoby, ale nikdy ne to, co 

je skutečným klidem mysli. Říkám vám, že pouze poslušnost dítěte vůči vůli Pána ji získává. 

5 Ve světě je nedostatek dobrých vykladačů mého slova, dobrých vykladačů mého učení. Proto 

lidstvo, i když si říká křesťanské, žije duchovně zaostale, protože není nikdo, kdo by jím otřásl Mým 

pravým učením, není nikdo, kdo by živil srdce láskou, kterou jsem učil lidi. 

6 Den co den - ve farních sálech, kostelích a katedrálách - lidé vyslovují mé jméno a opakují má 

slova, ale nikdo není vnitřně pohnut, nikdo se nezachvěje jejich světlem, a to proto, že lidé nepochopili 

jejich význam. Většina lidí se domnívá, že účinnost Kristova slova spočívá v jeho mechanickém 

opakování, aniž by chápali, že není nutné ho odříkávat, ale studovat, přemýšlet o něm, praktikovat ho a žít 

ho. 

7 Kdyby lidé hledali smysl v Kristově slově, bylo by pro ně vždy nové, čerstvé, živé a blízké životu. 

Znají ji však jen povrchně, a proto se jí nemohou živit a ani nikdy nebudou schopni se jí takto živit. 

8 Ubohé lidstvo - bloudí ve tmě, ačkoli světlo je mu tak blízko, bázlivě naříká, ačkoli mír je na 

dosah! Lidé však toto božské světlo nemohou spatřit, protože se našli tací, kteří jim bez lítosti zavázali oči. 

Já, který vás opravdu miluji, vám přicházím na pomoc tím, že vás vysvobozuji z temnoty a dokazuji vám, 

že vše, co jsem vám tehdy řekl, bylo určeno pro všechny časy a že nesmíte toto božské Slovo považovat za 

staré učení z minulé doby. Neboť láska, která byla podstatou celého Mého učení, je věčná a v ní spočívá 

tajemství vaší spásy v této době úchylek, nezměrného utrpení a nezřízených vášní. 

9 Není to ani nové učení, které vám nyní přináším, ale světlo, abyste pochopili vše, co vám bylo 

zjeveno od nejstarších dob až do současnosti. 

10 Lidstvo bude překvapeno, až toto duchovní poselství přijme, a přesvědčí se o nekonečné lásce 

mého předchozího učení - o lásce, o které nemělo ani tušení. Pak si uvědomí, že bylo nevděčné, nevěrné, 

lhostejné ke svému Otci, na kterého se obrátilo jen tehdy, když ho trápila nějaká nouze nebo hmotné 

strádání. 

11 Odpouštím ti, miluji tě a mám s tebou opravdové slitování. Blahoslavený je ten, kdo se připravuje 

duchovně, duševně a intelektuálně, neboť obdrží přímo mé světlo, které ho od té chvíle povede po cestách 

velmi vzdálených od těch, které mu vytyčili jeho bližní ve světě. 

12 Dávám vám pocítit svou lásku, aby vám v boji nechyběla odvaha. 

13 Třetí čas znamená duchovní boj, je to prubířský kámen a také dědictví, neboť jsem vám zanechal 

božský testament. 

14 Povzbuzuji dělníky, kteří pracovali na Mých polích, aby se starali o svou setbu, aby Mi ji mohli 

předložit v onen den milosti, který se již blíží a nastane na konci roku 1950, kdy se vám naposledy zjevím. 

Chci tedy, abys přinesl zlatý klas obilí, nejčistší a nejkrásnější, který jsi sklidil na poli. Pak přijmu tvou 

úrodu, abych jí požehnal a řekl ti: "Toto semeno budeš dál rozsévat na mých polích." 

15 Není to tak, učedníci, že když jste na této cestě dobře bojovali, sklízeli jste zároveň radosti, a když 

jste vypili kalich utrpení, lépe jste tím pochopili Ježíše, svého Mistra? Není to tak, že jste si Mě po svých 
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zkouškách zamilovali více? Ano, lidé, opravdu vám říkám, že je velký rozdíl mezi prosbou a přijímáním, 

abyste mohli dávat. 

16 Blíží se den, kdy budete bez mého slova, takže to budete vy, kdo bude mluvit o mém učení a 

vysvětlovat je skutky a jasným a přesvědčivým jazykem. 

17 Modlete se, abyste pevným krokem vstoupili do doby svých činů - do doby svého boje. Ale 

modlete se s tou prostotou, s jakou jsem přiměl zástupy, aby se modlily, když šly za mnou na poušť, do 

údolí Jordánu nebo na horu. 

18 Modlete se za celé lidstvo, modlete se také za sebe, duchovní, neboť se blíží hodina vaší zkoušky. 

19 Neděste se, když vám řeknu, že po mém odchodu nastane ve vaší komunitě zmatek, který vás 

dočasně rozdělí. Po určitou dobu budete rozděleni do tří skupin, dokud všichni nepochopíte mé přikázání. 

Ale již dnes žehnám těm, kdo chápou Mou Vůli, kdo ji poslouchají s láskou a dobrou vůlí, neboť jejich 

duše hojně zasypu Svými vnuknutími. Vezmou na sebe odpovědnost připravit se, zduchovnit své způsoby 

jednání a být ve všem věrní Mému Dílu, aby, až přijde zkouška, která má všechny znovu sjednotit, 

dokázali otevřít svá srdce bez výčitek, bez ješitnosti, bez pocitu nadřazenosti nad svými bratry a sestrami. 

20 Mrak smutku zastínil klid vašich srdcí, když jste slyšeli oznámení o těchto nadcházejících 

událostech. Kéž vám tato bolest, kterou cítíte, poslouží k tomu, abyste nepatřili k těm, kdo jsou nevěrní - k 

těm, kdo se vzpírají mému Slovu tím, že se snaží plnit jejich vůli. 

21 Těm, kdo se ke Mně obracejí zády, již nyní říkám, že budou muset hodně plakat, než přiznají svůj 

omyl a vrátí se na cestu poslušnosti. A těm, kteří Mi budou věrní, oznamuji, že je čeká velký boj a že 

dokud se ostatní nepodřídí Božímu přikázání, které všichni znáte, protože je napsáno ve vašem svědomí, 

budete muset prolít mnoho slz, snášet, trpět a doufat v mnohé kvůli nejednotě. 

22 Blahoslavení jsou ti, kdo vytrvají, neboť se dočkají sjednocení tohoto lidu a začátku duchovní 

bitvy. 

23 Modlete se, učedníci, abyste byli naplněni světlem a silou a nepodlehli pokušení. 

24 Naučte se pít svůj kalich utrpení s láskou, v tom spočívá zásluha učedníka. Jděte pevně svou 

cestou, dosáhněte vrcholu Kalvárie a žehnejte svému Otci i lidstvu. Říkám vám: Kdo umí zůstat věrný a 

poslušný na mé cestě, nepadne ani nesejde z cesty. Bude pociťovat mou přítomnost a zakoušet můj pokoj 

po celou cestu životem. 

25 Proč někteří chtějí být spaseni v okamžiku své fyzické smrti poté, co prožili život v hříchu? Proč 

mnozí chtějí žít ve špíně a chodit po bodláčí, aniž by se ušpinili nebo zranili? 

26 Přináším vám jasné a prosté poučení, abyste se naučili žít mezi hříšníky, aniž byste se nakazili; 

prorazit si cestu mezi trním, aniž byste se zranili; být svědky krutostí a hanebností, aniž byste se rozzuřili; 

žít ve světě plném bídy, aniž byste se snažili z něj uniknout, ale spíše toužili zůstat uprostřed něj, abyste 

konali všechno možné dobro těm, kdo ho potřebují, a roznášeli sémě dobra na všechny strany. 

27 Protože se pozemský ráj kvůli hříchu lidí změnil v peklo, je nutné, aby lidé smyli své skvrny a 

vrátili tak svému životu původní čistotu. 

28 Učedníci, všimněte si, jak vám s každým z těchto učení stále více objasňuji Svůj božský plán a 

dávám vám poznat vaše poslání, a proto stále více chápete význam tohoto poselství. 

29 Mé učení se rozšíří a získá si mnoho srdcí. Přesto se najde dost těch, kteří se mu vysmívají, 

odmítají ho a bojují proti němu. Nebude to však nic nového, bude to totéž, co se proti pravdě dělo 

vždycky. 

30 Aby tento lid mohl jít vpřed uprostřed bouře, která ho překvapí, bude muset posílit svůj krok na 

cestě mého Zákona, bude muset nechat zazářit plamen víry ve svém srdci. Jeho duch bude muset jako 

záchranný člun usilovat o pravé uctívání Ducha a jeho srdce se bude muset uchýlit k oddanosti rodině, 

která je druhým chrámem v životě člověka. 

31 V tento den mluvím zvláště k dívkám, které zítra musí svou přítomností osvětlit život nového 

domova, které by měly vědět, že srdce manžela a matky jsou světla, která osvětlují tuto svatyni, jako Duch 

svatý osvětluje vnitřní chrám. 

32 Připravte se nyní, aby vás nový život nepřekvapil; připravte nyní cestu, po níž budou kráčet vaše 

děti - duše, které čekají na hodinu, kdy se přiblíží k vašemu lůnu, aby na sebe vzaly podobu a lidský život, 

aby splnily úkol. 

33 Buďte mými spolupracovníky v mých plánech obnovy, v mém díle obnovy a spravedlnosti. 
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34 Odvraťte se od mnoha pokušení, která v tomto období obklopují vaše kroky. Modlete se za hříšná 

města, kde hyne tolik žen, kde je znesvěceno tolik svatyní a kde zhasíná tolik lamp. 

35 Svým příkladem šiřte sémě života, pravdy a světla, které zastaví důsledky nedostatku duchovnosti 

v lidstvu. 

36 Panny tohoto lidu: Probuďte se a připravte se k boji! Nenechte se zaslepit vášněmi srdce, nenechte 

se zaslepit neskutečnem. Rozvíjejte svůj dar intuice, inspirace, citlivosti a něhy. Buďte silní v pravdě a 

budete mít připravené ty nejlepší zbraně pro boj v tomto životě. Abyste mohli předávat lásku svou krví, 

abyste mohli svým dětem pomáhat s podstatou života, která je láskou, o níž k vám tolik mluvím, musíte ji 

nejprve prožít, nechat se jí prostoupit a hluboce ji procítit. To je to, co chce mé učení učinit ve vašich 

srdcích. 

37 Šťastné buď srdce ženy, protože je útočištěm manžela. Požehnané buď srdce matky, protože je 

zdrojem něhy pro její děti. Ale také vám říkám, že blahoslavené jsou panny, které chrání potřebné pod 

svým pláštěm, protože jejich něha bude jako zasnoubení a jako mateřství, které přesahují lidské. Jak málo 

lidí ví, jak odmítnout povinnosti světa, aby mohli plnit povinnosti ducha. 

38 Ne všechny ženy a muži mají na světě poslání být rodiči. Děti jsou pro své matky jako pouta a jsou 

duše, které potřebují svobodu, aby mohly plnit nějaké poslání, které se s dětmi neslučuje. 

39 Kdy toto lidstvo vytvoří jedinou a pravou rodinu, v níž Mi všichni - když usednou ke stolu se svým 

Otcem nebo se modlí a povstanou ke Mně - projeví radost z toho, že právě splnili své poslání? 

40 Stále žijete daleko od této poslušnosti, souhlasu a harmonie. Neboť zatímco někteří se míjejí s 

cestou, jiní se svým osudem nesouhlasí. 

41 Je nutné, aby se učení ducha, které jsem vám zjevil prostřednictvím intelektu těchto nositelů hlasu, 

šířilo na zemi, aby temnota ustoupila světlu oduševnění a aby se lidstvo mohlo napít vody pravdy. 

42 Dnes se mé učení omezuje na přípravu na boj, mé proroctví vám pouze oznamuje velké zkoušky. 

Mé slovo vás varuje, napravuje a soudí. Přijde však čas milosti, kdy bude člověk komunikovat od ducha k 

duchu. Tehdy pocítí, jak v nejvyšším nitru jeho bytosti zaznívá božské slovo, kterému ti, kdo ho přijímají, 

rozumějí bez lidských výrazů a přízvuků. 

43 To slovo už nebude přinášet soud, výčitky ani varování. Toto poselství bude plné moudrosti a 

lásky. 

44 Chcete zažít příchod tohoto času, ale budete muset být trpěliví - ne v pasivním očekávání, ale s 

neustálým úsilím a prací. 

45 Naučil jsem vás modlit se a zjevil vám cestu, jak dosáhnout oduševnění. V něm se totiž skrývá 

klíč, který otevře dveře k dokonalému společenství mezi Bohem a člověkem prostřednictvím Ducha. 

46 Abyste toho dosáhli, milovaní lidé, získejte zásluhy, které vám umožní odolávat hříchům světa. 

Zvyšte své úsilí, v případě potřeby jděte až na hranici oběti. Pokud je váš pohár hořký, buďte trpěliví. 

47 Důvěřujte mi. Pamatujte, že jste Mými učedníky a musíte si ze Mne vzít příklad. Pokud jste 

uvěřili, pokud je vaše víra velká, pak přijímejte zkoušky, prožívejte nepřízeň osudu s odvahou. Vydáte-li 

svědectví o mně, já vydám svědectví o vás. 

48 Můj Duch se vylil na všechny lidi, ale vy jste ti, kteří mohli pocítit mou přítomnost. Ostatní národy 

Země neznají zjevení této doby, nevědí, že nastal Třetí věk. Proto je vaše poslání ještě větší, protože právě 

vy musíte být těmi, kdo budou volat k probuzení - těmi, kdo budou šířit Dobrou zprávu. 

49 Je pravda, že mnozí lidé již rozpoznali znamení Mého návratu, pátrají v Písmu a hledají proroctví - 

cítí, že zkoušky, které dnes doléhají na lidstvo, hovoří o Pánově soudu. Hledají Mě, očekávají Mě, touží 

po Mně, ale nevědí, že Moje božská záře je již mezi lidmi. Nevědí, jakým způsobem jsem se dal poznat 

tomuto lidu a jakým způsobem vyzařuji skrze veškerou hmotu a každou duši. 

50 Dobrá zpráva bude přinášena národům ze rtů těch, kdo mě slyšeli při mém hlásání. Pak se celý svět 

dozví o mém příchodu, pozná mé poselství. Až se lidé dozvědí, kdy toto vyhlášení začalo a kdy skončilo, s 

úžasem zjistí, že každý národ, lid a člověk prošel zkouškami a událostmi, které zvěstovaly mou 

přítomnost. 

51 Vpravdě vám říkám, že se již nebudu projevovat v podobě, v jaké jste Mě zažili, ani zde, ani v 

jiných národech, protože zásluhou tohoto lidu bude, že bude šířit svědectví Mého Slova po celé zemi a že 

lidstvo uvěří v Mé poselství. 
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52 Vpravdě vám říkám, že jestliže se kdysi i králové podivovali nad ubohostí, v níž jsem se narodil, v 

této době budou stejně udiveni, až se všichni dozvědí o nenápadném způsobu, který jsem zvolil, abych 

vám přinesl své Slovo. 

53 Kolem mého sdělení se rozpoutají spory: Někteří budou tvrdit, že je to pravda, jiní se to budou 

snažit popřít - někteří budou vydávat svědectví o vlastních duchovních zážitcích a jiní budou existenci 

takových projevů popírat. Pravda však zvítězí, neboť nyní je čas, kdy se dary a schopnosti, které v duši 

dřímají, projeví a projeví se prostřednictvím lidských bytostí. Těla totiž v této době již dosáhla naprosto 

nezbytného vývoje a jemnosti pro komunikaci s duchovnem. 

54 Od dětí přes dospívající až po dospělé se u všech projeví projevy, které se jim zpočátku budou zdát 

zvláštní, protože lidé žili dlouho mimo duchovno. Později je však budou považovat za něco zcela 

přirozeného ve vyšším životě člověka. 

To se stane, až budou i děti mluvit o hlubokých věcech, až budou mít muži a ženy duchovní vize a 

prorocké sny a až se po celé zemi rozšíří dar uzdravování. 

55 Jak moc se budou protivit ti, kteří jako první projeví probuzení svých duchovních darů! Já jim však 

dám sílu a trpělivost, aby odolali kritice, odsouzení a posměchu. 

56 Buďte klidní, milovaní svědkové. Oznamuji vám, že toto materialistické lidstvo, které tak dlouho 

věřilo jen tomu, čeho se dotýká, co vidí a chápe svým omezeným intelektem a co dokazuje svou vědou, se 

stane duchovním a bude schopno na Mne pohlédnout svým duchovním pohledem a hledat pravdu. 

57 Velké bude zděšení pánů a mocných mužů země, až zjistí pravdu o Mém návratu. Ve svých 

srdcích se totiž budou ptát, proč jsem přišel. Mezi chudými naopak zavládne velká radost, protože jejich 

srdce jim napoví, že se blíží okamžik milosti, svobody a míru pro utlačované a pro ty, kteří nekonečně 

toužili po lásce a spravedlnosti. 

58 Toto Dílo, které dnes ještě vidíte omezené na svou společenskou bezvýznamnost a skryté ve své 

ubohosti, zazáří jako božské světlo, osvítí celou zemi, probudí spící duše, roznítí víru v srdcích a otevře 

před lidmi Knihu pravého života, Knihu pravdy. 

59 Lidé: Chcete-li znát jeden z důvodů, proč u vás mé hlásání trvá tak dlouho, pak je to ten, že vy, 

kteří jste mě slyšeli, jste si mé slovo uchovali ve svých srdcích a zapsali do knih. Vy budete posly a 

zprostředkovateli, kteří ji přinesou do srdcí. 

60 Nyní se na ni budete moci začít připravovat, protože moje vyhlášení končí v roce 1950. 

61 Brzy nastane nová éra a vy se v ní budete snažit o rozkvět svých darů, aby se rozhojnila inspirace, 

aby se rozvinul dar (vnitřního) slova, aby se zdokonalil dar vidění a aby vaše srdce bylo naplněno láskou a 

milosrdenstvím k bližním. 

62 Tři zákony obdržíte jako jedno dědictví, a až na své cestě potkáte ty, kteří očekávají příchod Ducha 

svatého, upozorníte je na mé poselství a řeknete jim, aby nebyli jako židovský lid, který očekával Mesiáše 

a nepoznal ho, když k němu přišel, a stále ho očekává. 

Kráčejte po cestách svého duchovního poslání - tak, aby vás vaši bližní, až uvidí váš způsob života a 

uslyší vaše slova, poznali jako semeno nového světa, jako generace, které slouží jako základ nového 

lidstva. 

63 Otcové a matky, vy, kteří jste měli tu čest vést tyto generace a ty, které brzy přijdou na zem: Bděte 

a modlete se za ně! Připravte jim cestu! Najdu je připravené přijmout má nová zjevení. Mezi nimi 

povstanou proroci, kteří svými předpověďmi otřesou světem, jako to dělali velcí proroci v dávných 

dobách, kteří byli jako zvěstovatelé v hodinách zkoušky a jako pochodně uprostřed temnoty. 

64 Duchovní svět bude bdít nad kroky těchto bytostí jako nesmírně velký anděl strážný a pomáhat tak 

těm, kdo tyto lidi, které vám oznamuji a slibuji, přijmou do svého středu jako děti. 

65 Žehnám vám, lidé, protože jste se na krátký čas vzdálili od všeho, co patří světu, a oddali jste se 

duchovnímu potěšení z naslouchání Mně a uvědomili jste si, že v Mém Slově je všechen pokoj, radost a 

útěcha, které potřebujete, abyste unesli břemeno svého kříže. 

66 Moje láska vás obklopuje, můj pokoj vás hladí, můj Duch vás vyzývá, abyste se modlily za ty, kdo 

trpí a nenalézají na zemi ani kapku balzámu nebo slovo útěchy a lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 308 
1 Milovaní učedníci: Denně se cvičte v duchovní modlitbě a veškerou svou dobrou vůli věnujte 

zdokonalování sebe sama. Pamatujte si: Kromě toho, že můžete vstoupit do důvěrného společenství se 

svým Mistrem a prožívat v těchto chvílích nekonečný mír, je to pro vás nejlepší příležitost přijímat mé 

božské inspirace. Najdete v nich vysvětlení všeho, čemu jste nerozuměli nebo čemu jste neporozuměli. 

Najdete způsob, jak zabránit nějakému nebezpečí, vyřešit nějaký problém, odstranit nejasnosti. V této 

požehnané hodině duchovního rozhovoru se všechny vaše smysly rozjasní a vy se budete cítit 

připravenější a nakloněnější konat dobro. 

2 Naučte se takto modlit - nyní, když váš svět skrývá nejrůznější nebezpečí. Ten, kdo se naučí modlit 

v duchu, získá zbraně, které ho učiní nezranitelným v boji a dají mu sílu obstát ve všech zkouškách. 

3 Přináším vám své světlo, protože ještě nejste schopni osvětlit svou cestu vlastním světlem. Jakmile 

však mé učení uplatníte ve svém životě, řeknete mi: "Děkuji ti, Otče, že jsi nás naučil kráčet po cestě 

života, protože nyní se již nezničíme ani nepadneme." 

4 Kdysi jsem vám řekl: "Já jsem světlo světa", protože jsem mluvil jako člověk a protože lidé 

nevěděli nic jiného než svůj malý svět. Nyní vám v duchu říkám: Jsem Univerzální Světlo, které ozařuje 

život všech světů, nebes a domovů, které osvěcuje všechny bytosti a tvory a dává jim život. 

5 Jste děti Otce světla, ale jestliže jste kvůli své slabosti upadli do temnoty života plného problémů, 

chyb a slz, tato utrpení pominou, protože povstanete na Mé volání, až vás zavolám a řeknu vám: "Zde 

jsem, osvěcuji váš svět a zvu vás, abyste vystoupili na horu, na jejímž vrcholu naleznete všechen mír, 

štěstí a bohatství, které jste se marně snažili nashromáždit na zemi". 

6 Mé odpuštění vás objímá, národy a stvoření tohoto světa, a mé světlo jako zloděj, který v noci 

vchází do ložnice, proniká do nejskrytějších srdcí, aby jim dalo pocítit mou přítomnost jako Otce, protože 

vás všechny miluji. 

7 Žehnám vašemu utrpení a vašim slzám, milovaní lidé, ale říkám vám, že jste se ještě nenaučili 

přijímat kalich utrpení s láskou a odevzdaností. Nedali jste si ze Mne příklad, a proto ve svých zkouškách 

často projevujete neochotu a dokonce vzpouru. 

8 Hle, chcete být Mými učedníky, ale jako takoví musíte vyprázdnit svůj pohár, jak jsem vás to učil. 

Neukazujte světu svou slabost a nešířte své neštěstí. Odporoval jsem svým katům na cestě utrpení na 

Golgotu? Ne. ty rty jen žehnaly a tichým hlasem říkaly: "Otče, staň se vůle tvá." "Otče, odpusť jim, neboť 

nevědí, co činí." 

9 Nezapomínejte, že zásluhy nespočívají v utrpení, ale v utrpení s láskou k Otci, s vírou a trpělivostí, 

abyste z utrpení měli co největší užitek a získali co nejhlubší poučení. Pokud ve vašich zkouškách nebude 

láska k Otcově vůli, nezískáte v mých očích zásluhy, nepochopíte, jak využít příležitosti, abyste se trochu 

více povznesli, a proto budete muset znovu projít zkouškou, kterou vaše duše potřebuje. 

Tvůj život by byl jiný, kdybys místo toho, abys s sebou vláčel svůj kříž v zármutku, šel po cestě vpřed 

a žehnal své bolesti. Okamžitě bys totiž pocítil, jako by k tobě přišla neviditelná ruka, aby ti odňala pohár 

utrpení od rtů. 

10 Blaze tomu, kdo žehná vůli svého Pána, blaze tomu, kdo žehná svému utrpení, protože ví, že smyje 

jeho skvrny. To mu totiž dává oporu při výstupu na duchovní horu. 

11 Nebude vždy nutné, abyste kalich utrpení vyprázdnili až do dna. Mně stačí, když vidím tvou víru, 

tvou poslušnost, tvé odhodlání a tvůj úmysl uposlechnout Můj příkaz, abych tě ušetřil nejtěžšího okamžiku 

tvé zkoušky. 

Vzpomeňte si, že Abraham musel obětovat život svého syna Izáka, kterého velmi miloval a kterého 

patriarcha, překonávaje svou bolest a lásku k synovi, chtěl obětovat ve zkoušce poslušnosti, víry, lásky a 

pokory, kterou zatím nedokážete pochopit. Nebylo mu však dovoleno dokončit oběť Synovi, protože v 

hloubi svého srdce již prokázal poslušnost Boží vůli, a to stačilo. Jak velká byla Abrahamova vnitřní 

radost, když jeho ruku zastavila vyšší moc a zabránila mu obětovat Izáka! Jak blahoslavil jméno svého 

Pána a obdivoval jeho moudrost! 

12 Proto, milovaní lidé, chci, abyste si byli vědomi velkých příkladů učení, které jsem vám dal v 

každé době, abyste Mě skutečně poznali, abyste cítili Mou Přítomnost ve svých zkouškách, v 

rozhodujících chvílích a pociťovali Mou Milost ve všech těžkých a trpkých okamžicích. Dosud jste totiž 
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nedosáhli plné duchovní vnímavosti, která vám umožňuje cítit Mou Přítomnost. Proto si nemůžete vážit 

mých skutků lásky a spravedlnosti, které ve vašich životech na každém kroku uskutečňuji. 

13 Kolik zkoušek jsi odmítl z nevědomosti, aniž bys věděl, jaké světlo přinesly tvé duši! Kolik lekcí 

nedosáhlo svého cíle, protože to nedovolila vaše neochota, nedostatek víry nebo zbabělost! 

14 Neříkám vám, abyste milovali bolest - ne, je to mír, je to štěstí, je to světlo, které byste měli 

milovat. Protože však bolest přišla k tvým rtům v důsledku tvých nedokonalostí jako pohár spásy, 

vyprázdni ho s trpělivostí a požehnej mu - s vědomím, že skrze něj můžeš dosáhnout svého očištění i 

zjevení mnoha pravd. 

15 Vy, muži a ženy malé víry: Proč ve zkouškách ztrácíte odvahu? Nikdy jsi neviděl, jak spěchám 

pozvednout padlé, jak osušuji slzy plačícího, jak pomáhám osamělým a navštěvuji nemocné? 

16 Muži a ženy, kteří jste v životě hodně plakali, tato lekce je věnována vám. Hluboce o tom 

přemýšlejte a zažijete, jak sladká útěcha vstoupí do vašeho srdce. V nejskrytější části vaší bytosti se 

rozhoří malé světlo a citlivost, kterou jste nikdy předtím nezažili, rozvibruje ochablé struny vašeho srdce a 

dá vám pocítit mou duchovní přítomnost - ve vašem utrpení i radosti a ve chvílích klidu. 

17 V těchto chvílích zanech každou stížnost a bolest u Mne. Plačte a vzlykejte, neboť pláčem se vaše 

duše zbaví tíživého břemene a srdce bude svobodnější. 

18 Plačte, milovaní lidé, neboť pláč je jednou z nejupřímnějších modliteb, které vycházejí ze srdce k 

Bohu. Až zítra překonáš bolest a dosáhneš duchovnosti, nebude už pláč tvou nejlepší modlitbou, ale 

pokojem tvé duše, skrze který ke Mně přistupuješ, abys Mi žehnal. 

19 Dnes se vám zjevuji v duchu a mluvím k vám v duchu, abyste Mě mohli lépe poznat. 

20 Když jsem byl na světě, lidé mě viděli jako člověka a znali mé jméno: Ježíš. Teprve po mém 

nanebevstoupení začali lidé chápat, že ten, kdo v Ježíši promluvil, je Kristus, kterého ohlašovali proroci, a 

od té doby nazývali Ježíše "Kristem". 

21 Vpravdě vám říkám: Kristus se nenarodil ve vašem světě, neboť byl přede všemi světy, protože byl 

jedno s Otcem. 

22 Ten, který se narodil na vašem světě a přijal tělo v lůně matky, byl Ježíš, člověk, požehnané tělo, 

které bylo Mým nástrojem a Mým mluvčím, aby Mě lidstvo vidělo a slyšelo. 

23 Já, Kristus, který k vám mluvím, jsem byl v Ježíši. Dal jsem mu život, posílil ho a inspiroval. Byl 

předurčen k tomu, aby splnil božské poslání a aby jeho život, tělo a krev, zasvěcené Tomu, kdo ho 

duchovně inspiroval, zpečetily vše, co "Slovo" promluví jeho ústy. 

24 Ježíš byl lidským stvořením, ale byl počat bez poskvrny, bez nečistoty, aby sloužil Bohu jako 

nástroj. Vtělilo se do něj "Slovo", což je božské Slovo. Když mu bylo 30 let a dosáhl plné mužnosti, zjevil 

se mu Kristus, který v něm přebýval, v celé nádheře své slávy, pravdy a lásky. 

25 Ježíš, milující a pokorný Nazaretský, který čekal na hodinu, kdy z jeho úst vyjde božské slovo, 

vyhledal Jana na břehu Jordánu, aby přijal vodu křtu. Šel Ježíš, aby se očistil? Ne, můj lide. Šel vykonat 

obřad? Ani on to neudělal. Ježíš věděl, že přišla hodina, kdy on sám přestal být, kdy člověk zmizel, aby 

nechal promlouvat Ducha, a chtěl tuto hodinu označit činem, který se vryje do paměti lidí. 

26 Symbolická voda neměla žádnou skvrnu, kterou by mohla smýt, ale osvobodila toto tělo - jako 

příklad pro lidstvo - od jakéhokoli pouta ke světu, aby se mohlo dobrovolně sjednotit s Duchem. To se 

stalo, když přítomní uslyšeli božský hlas promlouvající lidskými slovy: "Toto je můj milovaný Syn, v 

němž mám zalíbení. Poslechněte si ho." 

27 Od té chvíle se Boží slovo z Ježíšových úst stalo slovem věčného života, protože Kristus se skrze 

něj dal plně poznat. Lidé mu říkali Rabbi, Mistr, Posel, Mesiáš a Syn Boží. 

28 Tři roky jsem mluvil ke světu Ježíšovými ústy, aniž by moje slova nebo myšlenky byly zkresleny 

touto myslí, aniž by jeho činy nebyly v souladu s mou vůlí. Důvodem bylo, že Ježíš a Kristus, člověk a 

duch, byli jedno, stejně jako Kristus je jedno s Otcem. 

29 Učedníci: Nyní jsem k vám promluvil tak, že jsem se duchovně projevil skrze lidi. Ti však nejsou 

Mým tělem, jako byl Ježíš, ani jsem se nestal člověkem v této době, a proto vidíte, že když mluvím skrze 

nečisté tvory, jako jste vy všichni, musíte se připravit, abyste Mi naslouchali a objevili Můj Božský smysl 

a pravdu, přesahující neobratné a nedokonalé vyjadřování nositelů Mého hlasu. 

30 Blahoslavení jsou ti, kdo odhalí můj smysl a oddělí ho od nedokonalosti lidského vyjadřování, 

neboť oni budou mými nejlepšími vykladači, kteří neupadnou do zmatku jako ti, kdo při studiu mého 
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Slova a mých děl druhé éry nevědí, jak rozlišit, kdy mluví Ježíš - člověk a kdy Kristus - Duch, který dává 

pokyny. 

31 Studujte mé lekce s láskou, abyste později, až budete muset svědčit o mém projevu, věděli, jak 

pravdivě a jednoduše mluvit ke svým bližním. 

32 S radostí Mi ukazujete své skutky, mluvíte se Mnou o svých vítězstvích i porážkách a Já, Otec, 

který řídí vaše životy a věčně nad vámi bdí, vás povzbuzuji, abyste pokračovali, abyste horlivě bojovali, 

abyste dosáhli ctnosti a spravedlnosti ve všech svých činech. 

33 Naučili jste se modlit, než uděláte krok, chcete pracovat v nejpřísnější poslušnosti mým zákonům a 

vždy myslíte na své povinnosti jako moji učedníci, kterými jste. Připravte se tak, abyste mohli plnit své 

povinnosti na zemi, aniž by vám zabíraly veškerý čas a pozornost, abyste mohli věnovat nejlepší hodiny, 

energii a srdce naplnění svého duchovního poslání. 

Uvažuješ, že čas života, který ti byl dán, je tak akorát na to, abys vykonal velké dílo hodné tvého 

ducha. Když tedy poznáte své dary, jste připraveni pracovat všemi silami své bytosti. Pak máš radost a 

uspokojení u svého Otce. 

34 Povolal jsem tě a připravil jako čistou nádobu schopnou pojmout celou podstatu tohoto učení. Až 

tuto nádobu naplníte, odneste ji svým bližním, aby se i oni mohli podílet na vaší radosti. 

Před sebou již vidíš široký obzor, cestu, která u Mne začíná a u Mne také končí. Pamatujte, že jsem 

vám řekl: "Já jsem Cesta", a pokud ji poslušně přijmete, pokud s láskou přijmete to, co vám nabízím, 

dojdete k cíli a ve vaší bytosti se odrazí spokojenost a mír. Nebudeš si přede Mnou stěžovat, protože 

rozdáš všechno, co jsi měl. Zcela se oddáte pomoci části lidstva na jeho cestě k oduševnění - té části, která 

vám byla přidělena v tomto díle obnovy. 

35 Nerozptylujte se, dokud se necítíte silní, studujte, než odejdete do jiných provincií, abyste byli 

majákem na cestě svých bližních. Připravte se tak, jak to udělali moji učedníci z druhé éry. I oni se po 

životě se svým Mistrem, dychtivě vstřebávali Má slova a byli svědky Mých zázraků, cítili příliš slabí a 

bezvýznamní, než aby mohli pokračovat v Mém díle, a proto Mě požádali, abych s nimi zůstal déle. 

Čím více se však blížil den mého odjezdu, tím více souhlasili s tím, že jejich milovaný Mistr odchází a 

zanechává jim tak těžké poslání. Pronikl jsem do jejich srdcí a viděl jsem bolest, která je stlačovala, a Má 

slova na ně kapala jako balzám, aby je utěšila v jejich velkém zármutku, a tak jsem jim řekl: "Nebojte se, 

neboť Já budu s vámi a Mé světlo bude vždycky svítit, aby vás osvítilo." 

Stejně tak jsem i nyní přišel jen na určitou dobu, během níž jste přijímali Má dobrodiní, a toto Slovo 

také skončí, aby i poté proudilo z ducha do ducha bez prostřednictví lidské bytosti. 

36 Nechci, abyste si nespokojeně stěžovali na zánik těchto projevů, ale stejně jako jste měli velkou 

radost z mých slov, chci, abyste přijali, že tato forma končí, aby uvolnila místo nové, vyšší, která vás ke 

Mně ještě více přiblíží. 

37 Pohleďte na Mne svým duchem a naplněni láskou se oddejte slavnostnosti tohoto okamžiku. Můj 

paprsek osvěcuje nositele hlasu a Mé Slovo proudí, aby sestoupilo na půdu tvého srdce, které je zahradou, 

o niž s láskou pečuji. Mé Slovo je voda, která ji zavlažuje, aby byla plodná a úrodná a aby pak rozptýlila 

nová semena na polích tohoto lidstva dychtícího po lásce. 

38 Dovol Mi, abych tě vedl, a pak na konci cesty zjistíš, že tvé dílo je velké, protože jsi uměl 

poslouchat a následovat Mou vůli. 

39 Už se blíží konec mého prohlášení, neboť tento rok 1950 se chýlí ke konci. Poté přijde vichřice, 

která bude bičovat mohutný strom, takže z něj opadá suché listí bez života a špatné ovoce. 

40 V důsledku této velké zkoušky, která přijde na můj lid, mnohá srdce odpadnou jako suché listy 

oddělené od stromu, který jim dal mízu. Odpadnou kvůli nedostatku víry nebo lásky, kvůli zmatku nebo 

nedostatku ideálu. Mezery, které zanechali, však později zaplní horliví věřící a učedníci dobré vůle. 

41 Noví učedníci budou pocházet z těch, kteří dnes ani neznají Mé Dílo jménem. Někteří z nich 

budou od prvního okamžiku pokorní a horliví, a jakmile uslyší Můj hlas, který jim říká: "Následujte Mě!", 

budou Mě následovat, a tak se budou podobat učedníkům, které jsem našel lovit ryby u moře ve Druhém 

věku. 

42 Najdou se i tací, kteří povstanou proti mému dílu a budou zuřivě pronásledovat můj lid. Ale i mezi 

nimi se objeví moji velcí rozsévači, moji nejvěrnější a nejštědřejší učedníci, kteří si svým obrácením 
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vzpomenou na Saula, mého milovaného Pavla, který svým darem lásky ke svému Mistrovi zaplnil místo, 

které mezi dvanácti učedníky uvolnil ten, který mě prodal. 

43 Stejně tak budou muset v této době přijít k Mému lidu nové zástupy, aby zaplnily prázdné místo po 

těch, kteří se ke Mně obrátili zády, zapřeli Mě nebo Mě zradili. 

44 Ó vy, srdce, která Mi v hodině zkoušky nebudete věrná! Uchovávejte ve svých duších nesmrtelné 

semeno Mého Slova, abyste v něm jednoho dne nalezli svou spásu! 

45 A těm, kteří Mi budou věrní - těm, kteří Mě budou následovat až do konce, říkám, aby se 

připravili, aby se posílili v podstatě Mého Slova, aby neměli ani chvilku slabosti tváří v tvář těm, kteří vás 

odsuzují, kritizují, pomlouvají nebo pronásledují. 

46 Nezapomeňte na Petra, mého učedníka, když ho Saul pronásledoval až k smrti. Dokázal jsem 

věrnému apoštolovi, že ve své zkoušce není sám a že pokud důvěřuje v mou moc, ochráním ho před 

pronásledovateli. Saul byl překvapen mým božským světlem, když šel hledat Petra, aby ho zatkl. Mé 

světlo zasáhlo hlubiny Saulova srdce, který, sražen k zemi v Mé Přítomnosti, poražen Mou láskou, 

neschopen dokončit úkol, který si naplánoval proti Mému učedníkovi, pocítil ve své nejhlubší bytosti 

proměnu celé své bytosti a nyní, obrácen k víře v Krista, spěchal vyhledat Petra, ale už ne proto, aby ho 

zabil, nýbrž aby ho požádal o poučení v Pánově slově a o podíl na Jeho díle. 

47 Od té doby byl Saul Pavel, přičemž tato změna jména naznačovala úplnou duchovní proměnu 

tohoto muže, jeho úplné obrácení. 

48 Dokonce i v této době říkám svému lidu, že pokud mi budou opravdu důvěřovat jako ti učedníci, 

nebudou se muset bránit ani proti svým pomlouvačům nebo pronásledovatelům. Překvapím je totiž 

uprostřed jejich cesty a způsobím, že uslyší můj hlas v nejčistší duši - právě ten hlas, který promluvil k 

Saulovu srdci a řekl mu: "Proč mě pronásleduješ?" (Mt 24,7). 

Kolika případů obrácení budete svědky! Kolika zázraků budou vaše oči svědky! Umíte se však 

připravit a čekat. Bděte a modlete se, lidé. Bouře budou stromem otřásat a já chci, abyste s ním všichni 

zůstali spojeni. Pak budete moci vidět naplnění všech mých proroctví. 

49 Nebojte se kvůli slabé paměti a nemyslete si, že většina mých slov z ní vypadla. Mohu vám 

popravdě říci, že kdybyste se uměli připravit a potopit v době zkoušky, moje zdánlivě zapomenuté slovo 

by se vám vrátilo do paměti. 

50 Tam, v tichu a vnitřním shromáždění své meditace, se vám bude zdát, že toto slovo slyšíte, a stane 

se, že skutečně duchovně přijmete jeho význam. 

51 Tato zkušenost vás naplní důvěrou, protože nyní víte, že mé slovo přijde na vaše rty v každém 

okamžiku vašeho boje a mé světlo osvítí vaši mysl. 

52 Roque Rojas, průkopník, inspirovaný duchem Eliáše, napsal následující větu: "Smilujte se a znovu 

se smilujte nad svými bližními a uvidíte mého Otce v celé jeho slávě.". 

Pravda a světlo jsou v těchto slovech, učedníci, neboť kdo ve svém životě nepraktikuje milosrdenství, 

nikdy nevejde do mého království. Naproti tomu vás ujišťuji, že i ten nejzatvrzelejší a nejtvrdohlavější 

hříšník se může zachránit díky milosrdenství. 

53 Neodkládejte projevování milosrdenství na poslední chvíli, abyste nepřišli ke dveřím duchovního 

království s velmi malými zásluhami a nevešli dovnitř. 

54 Radím vám, abyste na své cestě životem, kterou máte ještě projít, zasévali a pěstovali toto semeno, 

abyste mohli sklízet hojnou úrodu. 

55 Dbejte na to, aby činnost lásky byla mezi vašimi zájmy na prvním místě, a nikdy nelitujte, že jste 

byli dobročinní, neboť díky této ctnosti dosáhnete největšího uspokojení a štěstí ve své existenci a zároveň 

dosáhnete veškeré moudrosti, síly a vznešenosti, po nichž touží každá ušlechtilá duše. 

56 Milosrdenstvím k bližním očistíte svou duši a splatíte tak staré dluhy. Zušlechtíte svůj lidský život 

a povznesete svůj duchovní život. Až dojdete ke dveřím, na které všichni zaklepete, vaše blaženost bude 

veliká, protože uslyšíte volání na uvítanou z duchovního světa, který vám požehná a vyzve vás k práci na 

obnově a oduševnění. 

57 Pojďte ke Mně, zástupy lidí, a učte se v Mém Slově milosrdenství. Pojďte, vyslechněte mě a 

přijměte vše, co na vás chci vylít, abyste pochopili, že i ten nejchudší z vás má duchovní poklad, který se 

díky vaší milosti může proměnit v život, ve zdraví, v útěchu, v pokoj a v moudrost. 
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58 Ať nikdo neříká, že kvůli své hmotné chudobě není schopen konat skutky milosrdenství. Neboť 

takto mluví jeho nevědomost, nedostatek víry a malomyslnost jeho duše. 

59 Zde, v mém lidu, nemůže být žádný chudák, protože mé království se přiblížilo k lidu, aby na něj 

vylilo své poklady. 

60 Mé slovo je jako řeka bohatá na křišťálově čistou a průzračnou vodu, která přišla do vašich zemí, 

aby zavlažila pole a učinila je úrodnými. Očisti v něm své srdce a duši, abys mohl jít svou cestou bez 

břemene svých chyb, které nazýváš hříchy. 

61 Pokud se nejprve neočistíte, nebudete schopni prožívat milosrdenství vůči svým bližním a už 

vůbec nebudete schopni s nimi plakat a vcítit se do jejich bolesti. Vždy si uvědomujte, že tento lid s sebou 

na Zemi přinesl poslání duchovně sjednotit lidstvo do jedné rodiny. 

62 Jsi již v roce 1950 posledním z Mých projevů v této podobě. Nebudete moci popřít, že jste Mě 

často slyšeli a že když Mé poselství skončí, bylo Mnou řečeno vše. 

Proto nadešla hodina, abych vám řekl, abyste zanechali své pasivity a stali se aktivními pracovníky na 

těchto požehnaných polích - abyste už nebyli jen těmi, kdo se spokojí s tím, že jsou přítomni Mému Slovu, 

aby je slyšeli nebo o něm přemýšleli. Je čas, aby vaše duše povstala, osvobodila se z pout, okovů a řetězů a 

v tomto čase vystoupila a přinesla světu poselství, které jí bylo svěřeno. 

63 Je nutné, aby mnozí, kteří se spokojí pouze s návštěvou těchto duchovních projevů, začali plnit své 

poslání a brali tato místa shromáždění, kde zaznívají slova Mistra a rady duchovního světa, jako školu. Je 

také nutné, aby pracovníci, kteří se po dlouhou dobu omezovali na práci pouze na těchto místech 

setkávání, pochopili, že brzy přijde hodina, kdy se budou muset rozptýlit do různých částí země, aby šířili 

sémě světla a lásky, kterým je obdařil můj Duch. 

64 Stále budete muset mezi sebou hodně bojovat a já vás budu muset často zkoušet, abyste získali 

vybavení, které je nezbytné pro splnění vašeho poslání. 

65 Zkoušky slouží k vašemu sjednocení. Dokud totiž nebude v lůně tohoto lidu duchovní jednota, 

bude semeno, které sklidí, hluché. 

66 Proto jsem vám včas řekl, abyste se začali sbližovat, chcete-li se později sbližovat s celým 

lidstvem, a bylo vám řečeno od prvních dnů: "Smilujte se a opět se smilujte nad svými bližními a spatříte 

mého Otce v celé jeho slávě." A tak jsem vám řekl: "Smilujte se a opět se smilujte nad svými bližními, a 

spatříte mého Otce v celé jeho slávě." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 309 
Můj pokoj s vámi! 

1 Vítejte, ó učedníci, na Mé učitelské promluvě. Cítil jsi Mě v nejčistším nitru své bytosti a 

promlouval jsem k tvé duši. Mé učení je určeno Izraeli a celému lidstvu. Cvičím vás, aby z vaší duše 

zmizela nejistota. 

2 Musíte se naučit pochopit a ocenit velikost poslání, které jsem vám svěřil. Aby vaše duše mohla 

učinit zadost, musí odmítnout pochybnosti, nejistotu se svou modlitbou, musí vědět, že potřebuje pomoc, 

kterou jí mohou poskytnout pouze má zjevení, mé pokyny a má vnuknutí. 

Duše, které se takto probudily v mém vyučování, se z dětských učedníků staly učedníky, protože 

neúnavně naslouchaly mému učení. Pokud jim unikne jediné mé slovo, naříkají nad tím. Jsou to ti, kteří 

předvídají budoucí boj - ti, kteří si uvědomují, že se musí s lidstvem podělit o všechny výhody, které 

obdrželi z mé milosti. 

Všichni, kdo takto pochopili velkou zodpovědnost, slyší zde Mé poučení skrze Hlasatele - Slovo, které 

jim vysvětluje a vykládá všechny zkoušky, lekce a události, které ve svých životech postupně prožíváte. 

Vpravdě vám říkám, že se neomezuji na to, abych mluvil prostřednictvím nositelů hlasu. Existuje 

nekonečné množství forem, v nichž se vám mohu dát poznat, a toto je jen jedna z nich, skrze niž vám 

dávám naslouchat svému učení v lidské podobě. Neustále se zjevuji svým dětem, nečekám na den ani na 

noc, nemám pevně stanovenou hodinu ani čas, kdy se k vám mám přiblížit. Jsem věčný ve všem 

stvořeném. 

3 Má univerzální přítomnost naplňuje vše, na žádném místě ani stanovišti vesmíru není prázdno, vše 

je prostoupeno Mnou. 

4 Vaše duše se Mnou byla vždy ve styku, ale dosud jste nedosáhli plného uvědomění tohoto styku, a 

proto jsem se ve Třetí éře skrze vás dal poznat tím, že jsem vás učinil nositeli hlasu věčného Slova, abych 

vám řekl, že od tohoto projevu je jen krůček k projevu ducha k duchu, abyste se snažili dosáhnout co 

nejvznešenějšího styku s Mým Božstvím. Ještě předtím však musí skončit období hlásání hlasatele. 

5 Až Mne již nebudeš mít v této formě zjevení, pozvedneš svou duši a budeš vzývat Mé Jméno, a 

kolik lekcí ti zjevím v této formě hledání Mne! Moje božská inspirace vám osvětlí cesty, po kterých se 

můžete vydat. Pak uvidíte svou minulost - už ne v temnotě, ale v jasném denním světle. Pochopíte, jaké 

kroky jste podnikli, a poznáte, které byly správné a které ne. V tomto vznešeném úsilí se Izrael stane 

silným a tato síla bude přecházet od srdce k srdci a od národa k národu, dokud mě nebudou hledat všechna 

lidská stvoření od ducha k duchu. 

6 Podívejte se na svět, studujte ho a uvidíte jeho materialismus, nízké vášně a zkaženost. Dosažení 

duchovnosti se vám zatím bude zdát nemožné, ale Mistr vám zanechal příklady z minulých dob, abyste 

neselhali. 

Vzpomeňte si, že když jsem se stal člověkem, abych žil mezi vámi, přinesl jsem světu tak vysoké 

poučení pro lidstvo, že i pro mé učedníky bylo obtížné, ba nemožné se jím řídit. Nicméně tito apoštolové 

zanechali příklad naplňování Mých zákonů lásky a učinili Mé poselství lásky, které jsem zasel do srdce 

tohoto lidu, plodným a přineslo mu rozkvět a ovoce. Proč by tedy ve třetí éře nemělo být možné 

praktikovat oduševnění mezi lidmi? 

7 Vpravdě vám říkám, že lidstvo bude dávat jasná znamení, že jeho materialismus se blíží ke svému 

konci. Pokrokoví vědci, kteří získali svá tajemství od samotné přírody, narážejí na své limity a síly přírody 

se obrátí proti těm, kdo je znesvěcují. Příroda odmítne věnovat své plody zlým záměrům a lidé ve své 

deziluzi a nenávisti naleznou smrt, naleznou plody své touhy po moci uvolněné vlastní rukou: Bouře, 

epidemie, epidemie. A kdo by tomu všemu mohl zabránit? Vlastní rukou? Nebo lidská věda, která 

znesvětila má tajemství, když je otevřela klíčem, který nebyl klíčem lásky? Vpravdě vám říkám, že jen 

otevřou dveře mé nebeské spravedlnosti! 

8 Věru, běda lidem třetího věku! Jejich nářek bude slyšet ve všech částech země. Kvasnice kalicha 

utrpení se budou pít jako nikdy předtím a každý bude muset přijmout svůj díl. Bolest totiž den ode dne sílí 

a člověk už začíná pociťovat hlad a žízeň - hlad po čistém semeni a žízeň po křišťálově čisté vodě, po 

pravdě a věčnosti. 
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9 Jaký je váš úkol tváří v tvář těmto událostem mezi lidmi? Přijmout mé učení, porozumět mu a žít 

jím. Spiritualita by totiž neměla být jen na vašich rtech, ale musíte ji uvádět do praxe, žít ji duchovně, 

morálně a prakticky, aniž byste upadali do fanatismu nebo tajnůstkářství, žít prostě a čistě, dávat duchovní 

duši hodnotu a místo, které jí náleží, aby mohla v lidském životě držet dvůr nad svým tělem, které je 

pomíjivé, aby ve vašem plnění poslání panovala dokonalá harmonie a tento příklad mohl přinášet ovoce 

mezi lidmi. 

10 Žehnám každému vašemu kroku v mém díle a postarám se, aby se rozmnožily, abyste po nich 

později, až se vám otevřou široké cesty světa, mohli kráčet jako poslové mého míru a mých nových 

zjevení. Mou Vůlí je, aby tvá duše, poučená mými božskými lekcemi, připravila lidem cesty obnovy a aby 

se probudili ke zdravým ideálům a inspirovali se vznešeností, aby dosáhli oduševnění. Za tu dobu získáte 

nezbytnou přípravu a odolnost ve své duši. Nic vás nedokáže přimět k ústupu na vaší cestě. 

11 Pak se vám zkoušky, které vámi dnes otřásají a zastavují vás na cestě, budou zdát jen jako lehký 

vánek, který vám nemůže ublížit. Teprve pak budete schopni rozpoznat sílu, kterou jste získali 

následováním mého zákona. 

Pokračujte v přípravě a stále více pronikejte do významu Mého Slova. Nejprve dělejte to, co vám jako 

učedníkům přísluší, a dovolte Mi, abych se ve vás zjevil jako Mistr, jako Otec, jako Světlo. 

12 Všechny duše splní svůj úkol a Já využiji každou z nich, aby bylo vše připraveno k naplnění Mého 

Slova. Pokud se však domníváte, že jste jediní, kdo má poslání vykoupit lidstvo a na kom spočívá kříž 

splnění tohoto poslání, jste na omylu. Na vás připadá jen velmi malá část této práce, protože každý tvor je 

na své různé úrovni života určen ke spolupráci na sjednocení vesmíru. 

13 Bude mnoho těch, kteří se vydají na cestu s ideálem míru, s modlitbou, s láskou a dobrou vůlí jako 

nástroji, a tyto ctnosti je sjednotí a jejich duše zvítězí s mým poučením. 

14 Nestávejte se soudci svých bližních a Mé Božské Spravedlnosti. Můj zákon lidé často odsuzují, ale 

já vám říkám: Pouze Já mohu proniknout do Svých vysokých rad. 

15 Ti, kdo hladoví a žízní po míru, ti, kdo žijí v zármutku, čekají den za dnem na úder Mého žezla 

spravedlnosti, které sestoupí na ty, kdo vedou národy do bídy, do záhuby. Nebudeš mezi těmi, kdo na Mne 

takto čekají, neboť Má Božská spravedlnost je dokonalá a Já ti ji dokazuji Svou láskou. 

16 Vnímejte Mé Slovo, abyste se jako mnozí nemýlili v jednání Mé Božské Spravedlnosti, když 

mocně postihuji ty, kdo se dopustili jen lehkého přestupku, a na druhé straně se zdá, že odpouštím těm, 

kdo se dopustili těžkého provinění. Mistr vám řekne: Když mocně navštěvuji ty, kdo se zdánlivě dopustili 

jen nepatrného přestupku, je to proto, že znám slabost duší, a pokud sejdou z cesty naplňování Zákona, 

může to být první krok, který je přivede do záhuby. Když však trestám druhé za těžký přestupek, je to 

proto, že vím, že velký přestupek je pro duši příčinou stejně velkého pokání. 

17 Nesuďte, neodsuzujte, ani v myšlenkách si nepřejte, aby má spravedlnost dopadla na ty, kdo 

způsobují krveprolití mezi národy. Jen myslete na to, že stejně jako vy jsou i oni mými dětmi, mými tvory, 

a že budou muset své velké zločiny odčinit velkým pokáním. Vpravdě vám říkám, že právě ti, na které 

ukazujete prstem jako na ty, kdo nemilosrdně zničili mír a uvrhli vás do chaosu, se v budoucích časech 

stanou velkými mírotvorci, velkými dobrodinci lidstva. 

18 Krev milionů obětí volá ze země po mé božské spravedlnosti, ale mimo lidský soud to bude ta 

moje, která dosáhne každé duše, každého srdce. Lidské právo neodpouští, nevykupuje, nemiluje. Můj 

miluje, odpouští, vykupuje, oživuje, povznáší a osvěcuje; a právě ty, kteří způsobili lidstvu tolik bolesti, 

vykoupím a zachráním tím, že je nechám projít velkým pokáním, které bude tyglíkem, v němž budou 

očištěni a plně probuzeni k hlasu svého svědomí, aby mohli nahlédnout až na dno svých skutků. Donutím 

je jít stejnou cestou, jakou donutili jít své oběti, své národy. Nakonec však dosáhnou takové čistoty duše, 

aby se mohli vrátit na zem, obnovit vše, co bylo zničeno, obnovit vše, co bylo zničeno. 

19 Myslíte si, že jsem slabý ve své spravedlnosti vůči těmto prohřeškům svých dětí? Jsem tolerantní a 

slabý soudce? Vpravdě vám pravím, že od prvního vraha, o němž víte, že jím byl Kain, jsem zjevil stejnou 

spravedlnost, o níž k vám právě mluvím. 

Když mi Kain a Ábel přinášeli své zápalné oběti, přemýšlel jsem o oběti každého z nich: Ábelův byl 

nevinný a upřímný, Kainův byl marnivý. Přijal jsem Ábelovo a odmítl Kainovo. Když to však pochopil, 

zabil svého bratra s nenávistí a hněvem. 
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Požadoval jsem od něj výčet toho života, té krve, a dal jsem mu najevo svou nelibost. Pak mi řekl: 

"Můj zločin je příliš velký na to, aby mi byl odpuštěn. Zlobíš se na mě, protože jsem zabil svého bratra. 

Vyháníte mě z této země a já cítím, že mě tímto způsobem zabíjíte, stejně jako jsem zabil svého bratra." 

Odpověděl jsem mu: "Amen, říkám ti, že ten, kdo zabije Kaina, bude potrestán sedminásobně." Pak 

pochopil, že ho stále miluji a že je to důkaz, že jsem mu udělil své odpuštění, ale že je třeba odčinit tento 

zločin, smýt skvrnu a dokázat, že je hoden tohoto vznešeného a božského odpuštění. 

20 Jaký byl hlas, který promluvil ke Kainovi? To je jeho svědomí, vnitřní soudce, kterého jsem vložil 

do každého svého lidského stvoření. Ke každému člověku bude mluvit stejný hlas a bude neúprosný, 

protože je to soudce, kterého nelze podplatit. Promluví k němu se stejnou jasností, s jakou promluvil ke 

Kainovi. Musíte však pochopit, že Kain si neuvědomoval závažnost svého činu, když proléval krev svého 

bratra. On nevěděl, co je to smrt, ale lidé té doby věděli velmi dobře, co to je. 

21 Proto v této době nebudu čekat, až se spravedlnost lidí projeví v proviněních jejich bližních. Budu 

čekat na příchod každého z Mých dětí na Můj Soud a tam jim Můj Soud vynese rozsudek, který jim náleží, 

aby mohli odčinit utrpení, které s sebou přináší pokání vůči svědomí. Teprve tam pochopí velkou lásku 

svého Pána. 

22 V této třetí éře jsem vám přinesl potvrzení reinkarnace duše. Lidstvo o tom vždy intuitivně vědělo 

a duše toto tajemství odhalovala tělu, ale tělo, vždy nevěřící a slabé, o tom pochybovalo. 

Bytosti ze záhrobí přišly, aby toto zjevení předaly lidem, ale našly víru jen u některých, a ti se postavili 

proti své víře a byli odmítnuti nevědomými a nevěřícími. Ale dnes, jako nikdy předtím, předtucha, jistota 

těchto projevů žije v lidstvu, i když ne všichni se odváží to přiznat ze strachu před světem. 

Přišel jsem však v tomto čase, abych vám to potvrdil a řekl vám: V reinkarnaci duše se zjevuje Můj 

dokonalý zákon lásky. Vpravdě vám však říkám: Jak málo je těch, kteří se stali lidmi jen jednou na zemi, a 

kolik příležitostí jsem duším poskytl prostřednictvím různých těl ve světě, aby odčinily zlo, které spáchaly. 

Vaše tělo je však tlustým závojem, který vám brání objevit jádro těchto nauk. 

23 Jen velmi málo jsem ti dovolil vědět o tom, kým jsi byl po celé věky, protože nechci, abys pronikl 

do svatyně, do intimity Mých vznešených rad, v těle, dokud nedosáhneš skutečné zralosti duše. Nechci, 

abyste z učení o duchovním životě dělali nové vědy, které by vás vedly jen ke zvědavosti, hádání a 

plýtvání časem. Nechci, abyste na duchovní cestě udělali byť jen jediný krok, který by pro vás byl 

zbytečný. Chci, aby vám všechny byly k užitku, abyste slyšeli jen to, co vám bude zjeveno a co vám 

pomůže ve vašem duchovním rozvoji. Ale vše, co vám slouží jen k lidskému uspokojení, nezažijete. 

Vždycky nad ním bude závoj, protože představuje posvátnou, intimní část vašeho duchovního dědictví. 

24 Jakmile toto lidstvo učiní pevné kroky v oduševňování, v naplňování mých zákonů, objeví velké 

učení Ducha Svatého již ve svém lidském životě a pak bude mít jasnou vizi minulosti, přítomnosti i 

budoucnosti - pouze omezenou mou Vůlí. 

Proto, žáci, vstupte na pravou cestu oduševnění, kterou vám ukazuje mé učení, abyste byli dobrými 

proroky, kteří ohlašují nebezpečí masám a zachraňují je před selháním. 

Pomůžu vám ve vašem poslání tím, že vám ve vhodnou chvíli ukážu část minulých životů těchto 

nevěřících. To se však nestane proto, abyste je odsoudili, ale abyste je poučili o Mých zjeveních. 

25 Tak probudí lidi v jejich vývoji a pochopí, že lidský život nestačí k poznání mé věčné lekce. 

26 Budete-li v tomto boji bojovat s plným nasazením, dosáhnete mnoha úspěchů. Ale kdo z vás má 

jistotu, že se vrátí na tento svět, nebo že se nikdy nevrátí? Kdo by mohl říci: "Všechno, co jsem v životě 

udělal, bylo to, co Otec zamýšlel pro můj osud. Nyní se mohu přesunout do jiných světů a pokračovat v 

přibližování se Bohu na nekonečném žebříku vývoje." 

Vpravdě vám říkám, že k pochopení těchto lekcí jsou vaše znalosti příliš malé. Všichni, kdo splní svůj 

úkol, však učiní krok ke Mně na duchovní cestě a půjdou od lekce k lekci, ze světa života do světa života, 

směrem k věčnosti. Kdyby tomu tak nebylo, věříš, že bys byl schopen pobývat na vyšších úrovních života 

a že by ti to svědomí dovolilo, což je Má vlastní spravedlnost? 

27 Buďte oddaní, pracujte a dovolte, aby se ve vás naplnila Má Božská Vůle. Mnozí z vás ještě uvidí 

v pozemském těle naplnění mých proroctví, proměnu tohoto lidstva, vykoupení všech v mém Zákoně. 

Ještě předtím však budete muset být svědky velkých bitev, velkých válek, jaké lidé ještě neznají, jaké 

historie ještě nezaznamenala. 
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Jestliže se však vy, kteří již víte o tom, co se stane, o událostech, které se blíží, musíte očistit, co se 

stane s těmi, kteří se neprobudili tváří v tvář učení Ducha svatého, kteří znesvětili můj Zákon, kteří 

zapomněli na svůj úkol, kteří žijí ve svých tradicích a zatížili se okovy nevědomosti? 

28 Zděšení, utrpení a pokání budou jako tyglík pro velké zástupy duší, které budou stát ve frontě před 

svým vlastním soudcem. Ale opravdu, říkám vám, i jim pomohu, a až se probudí z hlubokého spánku, 

spatří Mou zářivou tvář, která jim naznačuje Mé odpuštění, a budou jen čekat, až je pošlu na cestu, kterou 

dříve znesvěcovali a opovrhovali, aby odčinili svá provinění a dokázali, že jsou hodni Mé lásky. A já jako 

milující Otec jim to dopřeji. 

29 Proto vám ve svém učení říkám, abyste nesoudili ty, které dnes vidíte potřísněné lidskou krví a 

všemi přestupky. Vždyť ve vaší věčné existenci jsou větší prohřešky než prolití lidské krve. Nechtějte však 

zatím vědět všechno. Již jsem vás upozornil, že jen já sám mohu spravedlivě soudit ve svých vysokých 

radách. 

30 Nyní byste měli pouze milovat a odpouštět, a pokud vám dovolím studovat a hodnotit události, 

které se kolem vás dějí, je to proto, že nechci, abyste byli lhostejní, slepí a lhostejní k bolesti svých 

bližních. Učinil jsem vás citlivými na své učení, abyste, až přijde čas, mohli dávat poučení, porozumění, 

lásku, odpuštění a útěchu všem svým bližním. Proto vás činím majákem, zářící hvězdou a věrným 

přítelem, abyste se podle toho chovali ve svých domovech, v institucích a mezi národy. 

31 Už nechci, abyste se považovali za cizince. Chci, aby mezi vámi rozkvetlo univerzální bratrství a 

začalo přinášet ovoce ve vašem středu. 

32 Je dobře, že zachováváte své lidské zákony, ale nadřazujete nad ně Mé učení a svou duchovnost. 

Buďte poslušni Mých zákonů a vpravdě vám říkám, že vás vysvobodím z nejvážnějších konfliktů, které 

pro vás vyplývají z lidských zákonů. Ale bojujte proti nespravedlnosti, bojujte proti korupci - ne 

vražednými zbraněmi ani nenávistí, ale mým semenem lásky. 

V tomto boji nebudete sami, už jsem vám řekl, že mezi lidstvem jsou národy, kde se lidé již vydávají 

na cestu, osvobozují se od materialismu, posilují se v úderech osudu - s cílem spojit se se Mnou. Kdo jsou 

tyto duše? Prozatím není nutné, abyste je znali. 

33 Pozvedněte svou duši, milujte se navzájem, spojte se v záhrobí s tímto ideálem univerzálního 

bratrství. Zavolám vás na Duchovní horu a tam budu s jedněmi i s druhými - se všemi, kdo touží po míru, 

po spáse, abych jim dal sílu a víru v Má zjevení, aby mohli pokračovat ve své cestě takto obdarováni. 

Duše se budou objevovat i nadále - některé jako polní květiny, jiné jako trny na poušti. Některé však 

stejně jako ostatní spojí jediný ideál a na onom světě se květy vaší lásky spojí, aby ke Mně dorazily jako 

oběť lásky. 

34 Takto vás poučuji, ó učedníci, v posledním roce těchto projevů. Neboť vpravdě vám říkám, že až 

toto období skončí, vaše duchovnost bude vystavena velmi těžkým zkouškám. Kolik z vás se stane obětí 

fanatismu a modlářství? Kolik z vás bude jen na cestě k utajení a kolik dalších, aby se odlišilo mezi lidmi, 

bude chtít přidat k Mému dílu něco, co do něj nepatří? 

Bděte a modlete se, ó lidé! Nezapomeňte však, že čím čistší a jednodušší bude vaše náboženská praxe a 

čím více bude inspirována Mými zákony, tím větší dokonalosti dosáhne vaše duše. Mějte méně obřadů a 

rituálů a více duchovnosti, více milosrdenství a lásky k bližnímu, a budete Mě milovat. 

35 Nastává doba modlářství a fanatismu u všech národů země. Obřady a ceremonie dosáhnou největší 

intenzity a budou dovedeny do krajnosti. Duchovní a kněží různých náboženství a sekt přivedou své 

stoupence k povznesení. Dovolím to, protože to bude jako bouře mezi lidmi a v tomto chaosu se duše 

budou cítit jako trosečníci. Nikdo nebude mít pocit, že je v bezpečném přístavu nebo v záchranném člunu. 

36 Přijde čas, kdy mezi všemi dušemi zavládne zmatek a nikde nenajdou útočiště pokoje. Lidé pak 

budou hledat nejvýznačnější hlavy, duchovní, kteří se vyznačují větší inteligencí, ty, které lidstvo 

považuje za posvátné. Jejich údiv však bude velký, až si uvědomí, že i oni jsou trosečníci bez kompasu, 

bez klidu a bez světla. 

Pak přijdou temnoty. Uprostřed tohoto chaosu však povstanou duše, které budou hledat svou spásu, a 

za temnými bouřkovými mraky spatří světlo jako nový život, jako nový úsvit, a toto světlo bude světlem 

Ducha svatého, bude majákem, který osvětluje celý vesmír, očekává návrat dětí a osvětluje rozbouřené 

oceány. 
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37 Po tomto období zkoušek přijde pro lidstvo svoboda ducha. Lidská noha pošlape jeho staré modly, 

zklamaná zničí jejich shromaždiště marnosti, okázalosti a falešné nádhery. Autoři učených děl hodí do 

ohně svá vlastní díla. 

38 V té době budou pozorně naslouchat i ti nejnevzdělanější a nejmenší z vás. Kolik z těch, kteří nyní 

slyší mé učení mezi tímto prostým a ubohým lidem a cítí se bezvýznamní, protože si myslí, že jim chybí 

výmluvnost a duchovnost, se později ocitne obklopeno davy lidí a mezi nimi budou někteří z těch, o nichž 

si mysleli, že jsou blázni, když mě slyšeli prostřednictvím hlasatele. Kolik z těch, kdo dnes pochybují o 

Mém poselství, bude později plakat jako Petr, až uvidí naplnění Mého Slova na každém kroku. 

39 Do té doby se nadále připravujte, posilujte svou duši v mém učení, které nikoho nesvedlo z cesty, 

protože od vás vyžaduje pouze osvobození, spásu prostřednictvím zduchovnění. Co je to ale 

spiritualizace? Je to cesta, kterou jsem vyznačil od počátku věků, a všechny očištěné duše po ní dojdou do 

Boží náruče. Na něm je božský zákon, který je původem všech ctností. Existuje otevřená kniha, Kniha 

života, která obsahuje veškerou Boží moudrost. Na tuto cestu jsem vás pozval ještě jednou. 

40 Z vrcholu hory k vám promlouvám potřetí a říkám vám: "Já jsem Cesta, Pravda a Život. Už se ode 

Mne neoddělujte. 

41 Nezapomeňte: Když bylo mé tělo sňato z kříže a poté pohřbeno, učedníci, kteří byli zděšeni a 

nechápali, co se stalo, se domnívali, že Mistrovou smrtí vše skončilo. Bylo nutné, aby mě jejich oči znovu 

viděly a jejich uši znovu slyšely, aby se rozhořela jejich víra a posílilo se jejich poznání mých slov. 

42 Nyní vám mohu říci, že mezi těmito učedníky byl jeden, který o Mně nikdy nepochyboval, který 

nikdy nezaváhal tváří v tvář zkouškám a který Mě ani na okamžik neopustil. Byl to Jan, věrný, odvážný, 

ohnivý a velmi milující učedník. Pro tuto lásku jsem mu svěřil Marii, když stáli u paty kříže, aby v tomto 

srdci nadále nacházel lásku bez poskvrny a aby se po jejím boku ještě více posílil pro boj, který ho čeká. 

Zatímco jeho bratři, ostatní učedníci, padali jeden po druhém pod smrtelným úderem kata, a tak svou krví 

a životem zpečetili veškerou pravdu, kterou hlásali, a jméno svého Mistra, Jan nad smrtí zvítězil a 

mučednické smrti unikl. Když byl vyhnán do pustiny, jeho pronásledovatele nenapadlo, že tam, na 

ostrově, kam ho vyhnali, sestoupí k tomuto člověku z nebes velké zjevení věků, které postupně prožíváte - 

proroctví, které lidem říká, co všechno se stane a naplní. 

43 Poté, co Jan věnoval mnoho lásky svým bratrům a zasvětil svůj život službě jim ve jménu svého 

Mistra, musel žít odděleně od nich, sám, ale stále se modlil za lidstvo, stále myslel na ty, za které Ježíš 

prolil svou krev. 

44 Modlitba, ticho, introspekce, upřímnost jeho existence a dobrota jeho myšlenek dosáhly zázraku, 

že člověk, tato duše, rozvinul v krátké době to, k čemu jiné duše potřebují tisíciletí. 

45 Ano, učedníci, Jan je příkladem toho, čeho duše člověka dosáhne v budoucích časech. Janovo 

vytržení, při kterém mluvil, viděl a slyšel, bylo zjevením toho, co v té době zažijete. Duchovní vize, 

zobrazené v alegoriích, byly viděny prostřednictvím daru vidění, tj. duchovního zraku. 

46 Božský hlas a hlas duchovního světa, který pronikl do jeho mozku a dotkl se jeho srdce, byly 

předběžnými znameními projevu, který jste měli v této době prostřednictvím nositelů hlasu a darů. A 

konečně Jan, který pod vedením anděla zapsal vše, co viděl a slyšel, zjevil lidstvu dialog mezi duchy, 

který nastane, až se lidé ve svém životě osvobodí od nečistot a materialismu. 

47 Kdy se lidé zaměří na to, co můj milovaný učedník zanechal v písemné podobě? Podivný je 

způsob, jakým je jeho zjevení zapsáno, tajemný jeho význam, hluboká až nezměrná jeho slova. Kdo by 

jim mohl rozumět? Lidé, kteří se začnou zajímat o Janovo Zjevení, se do něj ponoří, vykládají ho, pozorují 

a studují. Někteří se trochu přiblíží pravdě, jiní si myslí, že objevili smysl Zjevení, a hlásají ho celému 

světu; další jsou zmatení nebo příliš unavení na další zkoumání a nakonec popírají jakýkoli božský 

význam tohoto poselství. 

48 Učedníci "třetí éry", nyní vám říkám, že pokud opravdu toužíte vstoupit do této svatyně a poznat 

skutečný význam těchto zjevení, musíte se seznámit s modlitbou od ducha k duchu - právě s modlitbou, 

kterou Jan praktikoval ve svém vyhnanství. Především musíte pochopit, že božské zjevení, ačkoli je 

znázorněno pozemskými postavami a obrazy, se týká celé lidské duše, jejího vývoje, jejích bojů, pokušení 

a pádů, znesvěcení a neposlušnosti. Jde o mou spravedlnost, mou moudrost, mé království, mé projevy 

lásky a mou komunikaci s lidmi, jejich probuzení, obnovu a nakonec jejich zduchovnění. 
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49 Tam jsem vám odhalil duchovní životní cestu lidstva rozdělenou do časových období, abyste lépe 

pochopili vývoj duše. 

50 Protože se Zjevení týká vašeho duchovního života, je vhodné, abyste ho studovali a uvažovali o 

něm z duchovního hlediska, protože pokud ho budete vykládat pouze z hlediska pozemských událostí, 

upadnete stejně jako mnozí jiní do zmatku. 

51 Je pravda, že mnohé pozemské události mají souvislost s naplněním tohoto zjevení a budou ji mít i 

v budoucnosti. Věz však, že události a znamení v nich obsažené jsou také postavy, obrazy a příklady, které 

ti mají pomoci pochopit Mou pravdu a naplnit tvůj osud, abys ke Mně vystoupil na cestu čistoty duše, 

jejímž zářným příkladem ti byl Můj učedník Jan, který po tisíciletí předcházel lidstvo v dialogu ducha s 

duchem se svým Pánem. 

Můj pokoj s vámi! 
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