
 

 

 

Kniha o skutočnom živote 

 

Božské učenie 

Zväzok X  

Inštrukcia 277 - 309 

Online vydanie  
Vhodné pre DeepL Prekladateľský program 

A Balabolka Text-to-Speech Audio Converter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Služba Book Service for Life 
 

Dvanásťzväzkové dielo Libro de la Vida Verdadera (Kniha skutočného života) je odkazom celému 

ľudstvu a je zaregistrované v "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública" v Mexiku pod číslami 26002, 20111 a 83848. 

Viac informácií o pôvodnom španielskom vydaní: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

Apartado Postal 888, México, D.F., C.P. 06000 

Preklad: Traugott Göltenboth 

Stav: október 2016 

Vydavateľ: 

Služba Book Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-mail: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

Poznámka k tomuto problému: 
 

Tento zväzok bol verne spracovaný pre prekladateľský program https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

francúzština  

Kniha o skutočnom živote 

Z nemeckého originálu v angličtine: zväzky IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - ďalších 5 zväzkov už bolo 

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

študovať, aby sa očistili a zdokonalili s cieľom vrátiť sa k Bohu a znovu vstúpiť do lona Otca.  

 

Anna Maria Hosta 

Kráľovstvo pokoja - Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

Obsah 
Predslov .............................................................................................................................................................. 6 

Úvod ................................................................................................................................................................... 7 

Inštrukcia 277 ................................................................................................................................................... 12 

Inštrukcia 278 ................................................................................................................................................... 18 

Inštrukcia 279 ................................................................................................................................................... 23 

Inštrukcia 280 ................................................................................................................................................... 28 

Inštrukcia 281 ................................................................................................................................................... 33 

Inštrukcia 282 ................................................................................................................................................... 38 

Inštrukcia 283 ................................................................................................................................................... 43 

Inštrukcia 284 ................................................................................................................................................... 48 

Inštrukcia 285 ................................................................................................................................................... 52 

Inštrukcia 286 ................................................................................................................................................... 57 

Inštrukcia 287 ................................................................................................................................................... 61 

Inštrukcia 288 ................................................................................................................................................... 65 

Inštrukcia 289 ................................................................................................................................................... 70 

Inštrukcia 290 ................................................................................................................................................... 75 

Inštrukcia 291 ................................................................................................................................................... 80 

Inštrukcia 292 ................................................................................................................................................... 86 

Inštrukcia 293 ................................................................................................................................................... 90 

Inštrukcia 294 ................................................................................................................................................... 95 

Inštrukcia 295 ................................................................................................................................................... 99 

Inštrukcia 296 ................................................................................................................................................. 104 

Inštrukcia 297 ................................................................................................................................................. 109 

Inštrukcia 298 ................................................................................................................................................. 114 

Inštrukcia 299 ................................................................................................................................................. 119 

Inštrukcia 300 ................................................................................................................................................. 124 

Inštrukcia 301 ................................................................................................................................................. 128 

Inštrukcia 302 ................................................................................................................................................. 133 

Inštrukcia 303 ................................................................................................................................................. 138 

Inštrukcia 304 ................................................................................................................................................. 143 

Inštrukcia 305 ................................................................................................................................................. 149 



 

 

Inštrukcia 306 ................................................................................................................................................. 155 

Inštrukcia 307 ................................................................................................................................................. 160 

Inštrukcia 308 ................................................................................................................................................. 165 

Inštrukcia 309 ................................................................................................................................................. 170 

Informácie o obsahu ...................................................................................................................................... 176 

 

 

Literatúra a webové stránky. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 



 

6 

Predslov 
Počas vekov sa Boh dával ľuďom poznať, potešoval nás svojím slovom, dával nám svoje prikázania a 

učil nás o svojom stvorení a našej existencii. 

Vždy, keď ľudia v predkresťanských časoch zabudli na tieto Božie pokyny, Boh im poslal svojich 

prorokov, aby im pripomenuli jeho zákony. 

Keď si ľudia z týchto desiatich prikázaní vytvorili viac ako 600 ľudských pravidiel, Boh poslal Ježiša, 

ktorého ústami sa zjavil Kristus, Božské Slovo, ktoré zhrnulo desať prikázaní do jediného prikázania: 

"Miluj Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého." 

Ľudia opäť zabudli na toto jednoduché, spásonosné Božie odporúčanie. Kruté vojny a neľudské 

prenasledovania sú toho dodnes smutným dôkazom. 

Zmiešaním božskej pravdy s ľudskými dogmami, prílišným zdôrazňovaním vonkajších obradov a 

ceremónií a falošnými, ľudskými výkladmi čistého božského slova dnes mnohí ľudia žijú v akomsi 

duchovnom otroctve. 

Preto bolo a je potrebné, aby Boh dnes opäť oslovil ľudstvo slovami osvietenia a napomenutia. To sa 

dialo počas 66 rokov (1884-1950) v Mexiku ─ na viac ako sto miestach stretnutí súčasne, kde sa 

jednoduchí ľudia stretávali nedeľu čo nedeľu, aby počúvali povzbudzujúce a poučné Božie slová. 

Svedkovia týchto stretnutí uvádzali, že tieto božské slová prúdili ako prúd krištáľovo čistej vody z úst 

vysielačov, nazývaných nositelia hlasu, dve až tri hodiny bez prerušenia a bez najmenšieho pošmyknutia 

jazyka. 

Kto prijímal význam božského slova s čistou a nezaujatou mysľou, cítil prítomnosť Pána a nekonečnú 

lásku nebeského Otca. 

V posledných desiatich rokoch pred rokom 1950 sa učenie spolustanovovalo a zapisovalo do 

protokolov, aby sa neskôr mohlo zostaviť. V rokoch 1956 až 1962 bolo vybraných a publikovaných 366 

učení v 12-zväzkovom diele Kniha pravého života. 

Vy, milí čitatelia, držíte v rukách jeden z týchto 12 zväzkov, svedomito a doslovne preložených zo 

španielčiny. Nie je to kniha, ktorú prečítate len raz, možno zbežne, a potom ju opäť rýchlo odložíte. Aby 

sme plne pochopili hlboký význam, odporúčame vnímať text po kúskoch, meditovať nad ním a snažiť sa 

vnímať spojenie s Božským duchom. 

Opakovania obsiahnuté v učeniach sú podrobne vysvetlené v úvode druhého dielu a nemali by nikoho 

obťažovať. Naopak, keď si uvedomíme, koľkými nestavajúcimi informáciami je naša myseľ v dnešnej 

dobe bombardovaná a podmienená, opakujúca sa, ale vždy povznášajúca a budujúca potrava pre našu dušu 

je nesmierne dôležitá na prebudenie vnútorných hodnôt, ktoré v každom z nás driemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Úvod 
Celým dielom zjavenia Kniha pravého života sa ako niť tiahnu určité základné témy, ktoré nájdeme aj 

v X. zväzku. Nižšie uvádzame niekoľko úryvkov z tejto knihy, ktoré môžu čitateľovi poslúžiť ako 

pomôcka a prehľad. 

Druhý príchod Krista 

Nikoho by nemalo prekvapiť moje nové posolstvo a význam môjho slova. Veď proroci prvej éry, ako 

aj Kristus v druhej ére s najväčšou jasnosťou ohlasovali vek, ktorý dnes prežívate. (279, 9) 

Moje učenie o láske nebolo určené len niekoľkým, ktorí ho počuli prostredníctvom nositeľov hlasu. 

Moje posolstvo prišlo na svet, aby sa o ňom dozvedeli všetci ľudia. Preto vám hovorím, že v mnohých 

podobách dosiahne hranice zeme, pretože je začiatkom útechy, ktorá už bola ľudstvu prisľúbená v druhej 

ére, keď dosiahne vrchol v čase súženia na zemi. (282, 57) 

Vzhľadom na váš obrovský nedostatok svetla ─ svetla, ktoré znamená múdrosť, lásku, povznesenie ─ 

som musel prísť. Aby som vám dal toto svetlo, nebolo vhodné, aby som sa k vám postavil ako ľudská 

bytosť. Aby som vás podnietil k zduchovneniu, bolo potrebné, aby som zjavil svoju prítomnosť v 

duchovnej, neviditeľnej, a predsa hmatateľnej podobe pre vašu vieru a lásku. (293, 57-58) 

Keď sa toto slovo rozšíri po svete a ľudia sa budú pýtať, kto ho inšpiroval a kto ho nariadil zapísať, 

nech jeho poslovia a rozsievači dosvedčia, že to bol Duch Svätý, kto ho zjavil prostredníctvom 

pripravených myslí jeho nositeľov. (295, 26) 

Tretíkrát 

Prvý čas je akoby duchovným detstvom človeka, v ktorom otvára oči a vidí tvár svojho Otca, počuje 

ho, ale ešte mu ani zďaleka nerozumie. Dôkazom toho je, že sa ho pokúšal poslúchať tým, že sa držal 

litery textov bez toho, aby svojou dušou prenikol do ich zmyslu. 

V druhom čase som ja, "Slovo", prišiel, aby som s vami prebýval v Ježišovi a svojím životom vám 

ukázal cestu duše. Tento druhý čas je časom dospievania alebo prvej duchovnej mladosti. Je to vek, v 

ktorom Kristus učil ľudí láske, aby prebudil ich spiace srdcové struny a aby ich srdcia rozochveli novým 

citom, silným impulzom lásky k Otcovi a k blížnemu. 

Toto je "Tretí čas", v ktorom sa duša človeka musí oslobodiť z okov materializmu. Pôjde o boj 

svetonázorov, ktorý bude ostrejší, než ľudská história pozná. (295, 56-57+64) 

Tento tretí čas, keď ľudská zloba dosiahne svoj vrchol, bude napriek tomu časom zmierenia a 

odpustenia. (305, 12) 

Šiesta pečať 

Šiesta pečať bola uvoľnená a ukázala vám, priekopníkom spiritualizácie na Zemi, časť svojho obsahu. 

Ale bude naďalej vylievať svoje svetlo na všetkých ľudí, aj keď raz toto slovo, ktoré dnes počujete, 

prestane. (284, 46) 

V súčasnosti tu prijímam tieto zástupy v mene ľudstva, a keď hovorím o ľudstve, nehovorím len o 

ľuďoch súčasnosti, ale o všetkých generáciách, ktoré obývali Zem počas šiestich duchovných období. 

Posolstvá, ktoré som vám priniesol v týchto šiestich časoch, sú presne to, čo som symbolizoval názvom 

"pečate", z ktorých jedna, ako už viete, musí byť ešte zverejnená, aby vám mohla odhaliť zmysel alebo 

význam všetkých ostatných ─ ten vysoký význam života duše, rozvoja a dokonalosti. (303, 52) 

Duchovný ľud Izraela a duchovné poslanie 

Boží ľud sa opäť objaví medzi ľuďmi ─ nie ľud zosobnený v rase, ale veľký počet, légia mojich 

učeníkov, v ktorých nie je rozhodujúca krv, rasa alebo jazyk, ale Duch. 

Tento ľud sa neobmedzí na vyučovanie môjho učenia prostredníctvom spisov. Aby slová žili, musia 

byť prežívané. Tento ľud nebude len šíriteľom spisov a kníh, ale aj príkladov a skutkov. (292, 28-29) 

Je potrebné, aby tento ľud, ktorému boli tieto zjavenia zverené, povstal a vydal o nich svedectvo. Takto 

sa totiž ľudia prebudia a budú schopní vnímať duchovné znamenia a prejavy, ktoré sú vlastné tejto dobe. 

(277, 15) 
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Svet duchovných bytostí len čaká na svoju hodinu, aby mohol osídliť toto údolie zeme. Sú to bytosti 

svetla, ktoré sa neštítia vteliť do lona zaostalých národov, pretože ich poslaním bude práve prebudiť tých, 

ktorí spia. (288, 46) 

Duch, duša, duša 

Človek je odrazom Stvoriteľa, obrazom Boha. Deti sa musia nevyhnutne podobať Otcovi, z ktorého 

vyšli. Táto podobnosť je založená na duchovnej duši, pretože je obdarená Božími vlastnosťami a navyše 

má večný život. Hmota, teda ľudské telo, je len dočasným odevom duše. (295, 44) 

     Práve ľudská duchovná duša by mala predchádzať všetkým skutkom, ktoré človek vykonáva, pretože 

práve jej bol zverený život na zemi. (305, 7) 

 

Duchovná modlitba 

Duchovná duša si zachováva intuitívne poznanie, že sa už dávno vynorila z lona Stvoriteľa, a s 

vedomím, že má pred sebou ešte dlhú cestu a musí sa vrátiť do východiskového bodu, sa venuje modlitbe, 

lebo vie, že aspoň v tejto chvíli môže nadviazať kontakt so svojím Otcom. Duša vie, že v modlitbe 

nachádza útechu, ktorá ju hladí, posilňuje a uzdravuje. 

Žehnám tým, ktorí sa modlia. Čím duchovnejšia je ich modlitba, tým väčší pokoj im dávam pocítiť. 

Môžete si to ľahko vysvetliť, lebo kto sa chce modliť, musí kľačať pred obrazmi alebo predmetmi, aby 

pocítil prítomnosť Božieho, nebude môcť zažiť duchovný pocit Otcovej prítomnosti vo svojom srdci. (279, 

1-2) Na druhej strane, pozri, ako ľahko sa premení ten, kto v praxi uplatní čo len jeden atóm môjho učenia. 

Chcete príklad? 

Bol niekto, kto mi celý život slovnými modlitbami hovoril, že ma miluje ─ modlitby, ktoré formulovali 

iní a ktorým ani nerozumel, pretože pozostávali zo slov, ktorých význam nepoznal. Čoskoro však pochopil 

pravý spôsob modlitby, odložil svoje staré zvyky, sústredil sa na najvnútornejšiu časť svojej duše, poslal 

svoje myšlienky k Bohu a prvýkrát pocítil jeho prítomnosť. 

Nevedel, čo má svojmu pánovi povedať, v hrudi mu začalo vzlykať a z očí mu tiekli slzy. V hlave sa 

mu sformovala len jedna veta: "Otče môj, čo ti mám povedať, keď neviem, ako sa s tebou mám rozprávať? 

Ale tie slzy, tie vzlyky, tá vnútorná radosť a dokonca aj jeho zmätok hovorili k Otcovi takým krásnym 

jazykom, aký nikdy nenájdete vo vašich ľudských jazykoch ani vo vašich knihách. 

Toto koktanie človeka, ktorý sa začína duchovne modliť so svojím Pánom, sa podobá prvým slovám 

nemluvniat, ktoré sú pre ich rodičov potešením a radosťou, pretože počujú prvé výroky bytosti, ktorá sa 

začína prebúdzať k životu. (281, 23-24) 

Dokonalá, duchovná komunikácia 

Veľa som vám hovoril o duchovnom dialógu, povedal som vám, že sa ho naučíte používať vznešeným 

spôsobom, a vy sa tejto túžbe podvolíte. (291, 81) 

Keď sa toto učenie rozšíri, budú sa vás pýtať na účel tohto posolstva, pretože už existuje toľko 

náboženských spoločenstiev. Potom im odhalíte, že toto Slovo prišlo k ľudstvu, aby naučilo ľudí 

duchovnému spoločenstvu, ktorému ich neučia ich náboženstvá, a že toto posolstvo je božské svetlo, ktoré 

vám odhaľuje všetky duchovné kvality, ktoré máte. (294, 44) 

Cvičte sa v dialógu ducha s duchom, ktorý budete deň čo deň zdokonaľovať. Je totiž mojou vôľou, aby 

ste vy a ľudstvo so mnou komunikovali. Prostredníctvom tohto spoločenstva budete prijímať moje 

vnuknutia, moje poverenia a ja prijmem vašu dušu, vypočujem vašu modlitbu a dovolím vašim 

duchovným rukám, aby ma objali. (304, 51) 

Tento prejav bol krokom, ktorý vám umožnil vystúpiť o ďalší stupeň na ceste, ktorá vás približuje k 

dokonalému spoločenstvu. (278, 44) 

Prijatie a odmietnutie božských prejavov  

Koľkí z nás poznajú zo spisov minulých vekov proroctvá, ktoré ohlasovali túto éru. A predsa ─ keby sa 

zúčastnili na mojich prejavoch ─ neuverili by im, ani by ich nepovažovali za naplnenie týchto prísľubov! 

Sú to tí, ktorí nedosiahli úroveň rozvoja, ktorá by im umožnila rozpoznať toto svetlo. Na druhej strane, 

koľkí z tých, ktorí by dnes položili svoj život, aby svedčili o tom, že som to ja, kto sa v tomto čase dáva 
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ľuďom poznať, ani nevedeli, že existujú proroctvá, ktoré hovoria o týchto udalostiach. Dôvodom je, že ich 

duša už bola pripravená a pripravená prijať svetlo. (298, 19) 

Tieto zástupy sa tu skladajú z veriacich i neveriacich, ale všetky sú to duše, ktoré túžia po láske, po 

svetle a pravde. Zatiaľ čo tí, ktorí majú vieru, sa živia a silnejú, neveriaci odmietajú chlieb večného života 

a musia znášať svoj hlad a smäd. Sú to duše zmätené životom v materializme, nevedomosti a fanatizme, 

ktoré nedokážu zabudnúť a potom rozpoznať a pocítiť moju prítomnosť. Sú to srdcia, ktoré sa boja 

ľudských súdov. Ako by sa mohli sústrediť na to, čo je vysoko v ich duši, aby cítili moju podstatu, keď 

myslia na to, čo o nich povedia ostatní? Nakoniec povedia, že Moja prítomnosť na tých miestach nie je 

pravdivá, hoci v skutočnosti to boli oni, ktorí napriek tomu, že boli prítomní, neboli so Mnou, pretože ich 

duša zostala tam, kde ich držali ich myšlienky, záujmy, starosti a vášne. 

Prišiel som veľmi dobre, veľmi dobre som sa s vami cítil, pretože vždy myslím na tých, ktorí ma 

potrebujú ─ na tých, ktorí pijú kalich utrpenia a jedia chlieb otroctva a poníženia. (301, 2) 

Význam skúšok 

Niekedy sa váš pokoj zmení na boj, obavy alebo strach. Stáva sa to vtedy, keď bičuje polia a záhrady, 

trasie stromami a znehodnocuje kvety. Potom sa pýtate, aký je význam týchto skúšok. Ale ja vám 

hovorím, že víchor spôsobuje, že zlé ovocie a suché lístie padá zo stromov a odnáša zo záhrady všetko, čo 

by v jej lone nemalo byť. (278, 31) 

Dovoľte svojmu svedomiu, aby vám v skúškach povedalo, že vás netrestám, ale že sa očisťujete, a keď 

vidíte rozpútané sily prírody, ktoré vyvolávajú hrôzu, nemali by ste sa rúhať a hovoriť, že je to trest od 

Boha, ale že je to skúška, aby ste sa očistili. (293, 75) 

Prešli ste dlhú cestu skúseností. Táto nevinnosť, ktorá je slepotou a nevedomosťou, zmizla, keď ste 

dosiahli svetlo skúsenosti. Okrem toho ste sa poškvrnili, a preto sú tu skúšky a bolesť, ktoré vás majú 

umyť a očistiť. (301, 24) 

Duchovná inšpirácia pre všetkých 

Vedzte, ľudia, že nielen vy ste schopní prijímať duchovné posolstvá a inšpirácie. Na svete je mnoho 

ľudí, ktorí bez toho, aby vedeli, že prostredníctvom týchto nositeľov hlasu vylievam svoje Slovo, cítia 

blízkosť svetla, ktoré je pripravené vyliať sa na ľudstvo v zjaveniach. Od môjho Ducha dostanú potrebnú 

prípravu, aby, keď budú počuť vaše svedectvo a vy im odovzdáte moje božské posolstvo, s radosťou 

povedali: "V toto som dúfal." (283, 51) 

Duchovná harmónia medzi všetkými 

Dobrota a láska, z ktorých kvitne láska a mier, budú kľúčmi, ktoré otvoria dvere tajomstva, čím ľudia 

urobia krok k univerzálnej harmónii. (292, 5) 

Duchovná harmónia medzi všetkými bytosťami im odhalí veľké poznanie, prinesie im dialóg ducha s 

duchom, ktorý skráti vzdialenosti, priblíži neprítomných a odstráni fronty a hranice. (286, 3) 

     Ja som Otec, ktorý pracuje na tom, aby medzi všetkými Jeho deťmi začala vládnuť harmónia - medzi 

tými, ktorí žijú na zemi, aj medzi tými, ktorí žijú na iných svetoch. (286, 2) 

Duchovné prebudenie 

Po toľkých storočiach života v nezhodách, po všetkých smutných a trpkých skúsenostiach, ktoré 

ľudstvo prežilo, je schopné pochopiť, že jednota medzi národmi, harmónia medzi všetkými ľuďmi nemôže 

byť založená na materiálnych záujmoch, ani na pozemských hodnotách. Nakoniec pochopí, že iba 

povznesená duša môže byť pevným základom, neotrasiteľnou skalou, na ktorej spočíva mier ľudstva. (289, 

3) 

Hovorím vám takto preto, lebo nikto nepozná lepšie ako ja vývoj vašej duše a viem, že dnešný človek 

napriek svojmu veľkému materializmu, láske k svetu a vášňam rozvinutým až do najväčšieho hriechu žije 

len zdanlivo ako otrok "tela" a materiálneho života. Viem, že len čo pocíti láskavý dotyk Mojej lásky vo 

svojej duši, rýchlo príde ku Mne, aby sa zbavil svojho bremena a nasledoval Mňa na ceste pravdy, po 

ktorej podvedome túži kráčať. (305, 36) 
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Mercy 

Prvým krokom k obnove človeka, k dosiahnutiu stavu duchovného povznesenia, je milosrdenstvo. 

Milosrdenstvo k duši, milosrdenstvo k telu, milosrdenstvo k blížnemu. (287, 31) 

Keď obraciam svoj pohľad k nemocniciam, väzniciam, domovom smútku, rozpadnutým manželstvám, 

sirotám alebo duchovne hladným, prečo ťa tam neobjavím? Pamätajte, že som vás naučil nielen modliť sa, 

ale dal som vám aj dar slova a naučil som vás uzdravovať. Pri mnohých príležitostiach som vám povedal, 

že vaša prítomnosť môže robiť zázraky, ak ste skutočne pripravení. (306, 27) 

Roque Rojas, priekopník, inšpirovaný Eliášovým duchom, napísal túto vetu: "Zmilujte sa a opäť sa 

zmilujte nad svojimi blížnymi a uvidíte môjho Otca v celej jeho sláve". 

Pravda a svetlo sú v týchto slovách, učeníci, lebo kto vo svojom živote nepraktizuje milosrdenstvo, 

nikdy nevojde do môjho kráľovstva. Naopak, uisťujem vás, že aj ten najtvrdohlavejší a najzatvrdnutejší 

hriešnik sa môže zachrániť vďaka milosrdenstvu. (308, 52) 

Reinkarnácia a duchovný rozvoj 

Jákob vám vo svojom sne odhalil existenciu duchovného rebríka, po ktorom bytosti neustále vystupujú 

a zostupujú. Kto pochopil jej obsah? Kto vyložil jeho tajomstvo? V zmysle tohto obrazu, ktorý videl 

patriarcha, je obsiahnutý vývoj duší, neustála reinkarnácia duchovných bytostí do ľudí, náprava a 

odčinenie bytostí, komunikácia Boha s človekom a dialóg ducha s duchom. (287, 59) 

V tejto tretej ére som vám priniesol potvrdenie reinkarnácie duše. Ľudstvo o ňom síce vždy intuitívne 

vedelo a duša toto tajomstvo zjavovala "telu", ale to o ňom vždy neverné a slabé pochybovalo. (309, 22) 

V tomto čase som však prišiel, aby som vám to potvrdil a povedal vám: V reinkarnácii duše sa zjavuje 

Môj dokonalý zákon lásky. (309, 22) 

Svet duchov 

Život duše, ktorý existuje mimo vášho hmotného sveta, nemôže a ani by nemal byť pre človeka 

záhadou. Keďže Otec videl vašu túžbu po poznaní, začal svoje učenie prostredníctvom daru zjavenia a 

inšpirácie a prejavil sa v nekonečnom množstve podôb. Toto učenie sa však začalo už v čase existencie 

prvého človeka a neprestalo až dodnes. (289, 17) 

Prebuďte sa, ľudia! Nadpozemský svet sleduje tvoje kroky na zemi! Tieto svety poznajú vaše diela! 

Keď vidia, ako sa toto ľudstvo potápa v mori svojich nepriateľstiev a vášní, sú otrasení a modlia sa za vás. 

(298, 41) 

Aby sa posilnila viera ľudstva v poznanie duchovnej existencie mimo hmotného života, boli vám v 

minulosti udelené niektoré prejavy poslov Otca, ktorým ste dali meno "anjeli". (301, 10) 

Nemali by ste si tiež myslieť, že na svojom diele pracujete sami, pretože ešte nemáte dosť síl na to, aby 

ste vykonali dielo takého veľkého duchovného významu. Musíte vedieť, že existujú bytosti, ktoré vám 

ukazujú cestu, po ktorej musíte kráčať, a ktoré vám ukazujú cestu a miesta, na ktoré musíte vziať semeno. 

Títo stopári sú tvoji bratia a sestry z iných svetov, z iných domovov, odkiaľ strážia tvoje kroky a 

prekonávajú prelomy. Veď aj oni sú pracovníci mieru, lásky a bratstva. Sú to duše čistejšie ako vaše, s 

väčšími vedomosťami a skúsenosťami, pred ktorými sa nemusíte báť ničoho zlého. Oni sú tí, ktorí vás 

nenechajú ustrnúť ─ tí, ktorí vnesú nepokoj do vašich sŕdc, ak opustíte semeno. (297, 6) 

Zákon a sila lásky 

Zákon lásky, na ktorom je založená láska, porozumenie a odpustenie voči vašim blížnym, je základom, 

ktorý som inšpiroval pre vaše duchovné poslanie. (291, 8) 

     Nebude to strach, čo bude riadiť vaše kroky, ani strach, čo vás bude nútiť plniť zákon. Nech sú viera a 

láska silou, ktorá vás pobáda konať dobré skutky vo vašom živote. Potom budú vaše zásluhy pravdivé. 

(305, 51) 

Mier, najvyššie duchovné dobro 

     Je to moje slovo, ktoré dáva odpočinok vášmu srdcu a pokoj vašej duši. Najväčšia vec, ktorú som mu 

určil, je pokoj. Kto má tento poklad, má všetko, a kto pozná tento stav duše, nevymenil by ho ani za 

najväčší majetok a poklady na zemi. 
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Ak sa ma pýtate, aké je tajomstvo dosiahnutia a zachovania pokoja, poviem vám, že tajomstvo spočíva 

v plnení vôle vášho Otca. A keby ste sa Mňa opýtali, ako plniť Božiu vôľu, odpovedal by som vám tak, že 

by som uplatnil Svoj zákon a Svoje učenie vo vašom živote. (307, 1-2) 

Hlas svedomia 

Zoznámte sa so svedomím, je to priateľský hlas, je to svetlo, ktorým Pán necháva zažiariť svoje svetlo 

─ či už ako Otec, Majster alebo Sudca. (293, 74) 

Pozrite sa, že človek stojí pred všetkým, čo ho obklopuje, a že je jedinou bytosťou obdarenou slobodou 

vôle a svedomia. Z tejto slobody vôle pochádzajú všetky odchýlky, pády a hriechy človeka. Ale pred 

spravodlivosťou a večnosťou Stvoriteľa sú to prechodné prehrešky. Potom totiž svedomie zvíťazí nad 

slabosťami tela a zvodnosťou duše. Tak sa dosiahne víťazstvo svetla, ktoré je poznaním, nad temnotou, 

ktorá je nevedomosťou. Bude to víťazstvo dobra, ktorým je láska, spravodlivosť a harmónia, nad zlom, 

ktorým je sebectvo, rozpustilosť a nespravodlivosť. (295, 49) 

 

Duchovné oslobodenie 

     Zbytočné a márne bude úsilie denominácií udržať svojich veriacich v zabehnutých koľajach starých 

názorov a zastaraných systémov viery. Nikto totiž nedokáže zastaviť Božské svetlo, ktoré preniká až na 

samé dno ľudského myslenia a prebúdza dušu pre vek zjavení, božských inšpirácií, osvietenia pochybností 

a tajomstiev, duchovného oslobodenia. 

Nikto nedokáže zastaviť ani príliv, ktorý bude formovať ľudstvo, keď sa vynorí v túžbe po slobode 

myslenia, ducha a viery. 

Nech si nikto nemyslí, že vytrhávam z rôznych náboženských spoločenstiev ich žiakov, veriacich alebo 

nasledovníkov. Prišla však hodina, aby sa začala nová éra, aby sa vyniesli na svetlo zabudnuté lekcie, aby 

sa odstránili neužitočné zvyky, doktríny a tradície, aby sa duše očistili a zbavili všetkého falošného, aby sa 

im dal pravý chlieb Ducha, ktorý vždy nahrádzal obrad. (290, 58-60) 

Pre mnohých z vás, ktorí ste v tomto čase počuli moje slovo, bol deň vášho vyslobodenia práve ten, 

keď ste prvýkrát počuli ten hlas! S akou láskou si si vryl do pamäti požehnaný dátum, keď si si pripomenul 

zázrak svojho vzkriesenia k viere! (294, 24) 
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Inštrukcia 277 
1 Videl som v tebe predvoj karavány, ktorá ma vždy nasleduje - múdreho Izraela, bojovného ducha 

Júdu, ktorý bojuje za svoj ľud. Prišli ste bojovať poslednú bitku a máte ma pred sebou, aby som viedol 

vaše kroky a priviedol vás k vyvrcholeniu vašej práce. 

2 Poslal som vás práve v čase skúšky, keď ľudstvo zažíva najväčšie nebezpečenstvá, a hovorím vám, 

že ešte nejaký čas bude pokračovať v úsilí o moc a potom upadne do bolestného vyčerpania, až kým sa 

neobjaví jeho svedomie a nepovie mu, koľkými márnymi cestami sa vydalo a ako premrhalo svoju 

existenciu. Bude k nej hovoriť v Mojom mene a múdro ju naučí, aby sa ku Mne vydala na cestu 

oduševnenia. 

Keď sa duša prebudí a zamyslí, bude sa snažiť priľnúť k niečomu istému, bude chcieť objaviť 

najkratšiu a najistejšiu cestu a vráti sa k počiatkom, aby tam našla základy, cnosti, pravú vedu, a uvedomí 

si, že prvým a posledným zákonom, ktorý som dal človeku, je láska, zdroj všetkej dokonalosti. 

3 Chcem, aby ste žili v očakávaní naplnenia môjho slova, aby ste boli stále v kontakte so mnou a s 

duchovným svetom, aby ste sa necítili vzdialení ani oddelení odo mňa. Spájam duše z rôznych svetov, aby 

sa vo svojom spojení posilnili a mohli vykonať prácu, ktorú som im dal. 

4 Pre jej realizáciu od vás nevyžadujem, aby ste popreli svoju osobnosť, ani aby ste sa oddelili od 

sveta, pretože v ňom žijete. Hovorím vám len to, že pre 

Mali by ste používať len to, čo je absolútne nevyhnutné pre potreby vášho tela, aby sa duša mohla cítiť 

slobodná a pochopiť svoj veľký cieľ v mojom Diele, keď sa pozrie do svojho vnútra a svojho okolia. 

5 Dám vám to, čo je potrebné pre ľudský život. Nebudem od vás žiadať, aby ste zanedbávali svoje 

povinnosti, skôr vás moje slovo naučí, aby ste ich plnili, pretože aj tie najmenšie z nich sú súčasťou vašej 

úlohy. 

Prechádzate obdobím boja, aktivity a úsilia a je potrebné, aby ste to všetko dali do služieb Ducha, aby 

ste rozvinuli všetky svoje dary, aby sa vo vás uskutočnila premena, ktorá sa uskutočnila v mojich 

učeníkoch druhej éry, ktorí sa akoby spojili v jednom Duchu a stali sa jedným so mnou. 

6 Nemohli ste ísť k ľuďom s falošnou alebo len predstieranou prípravou, pretože ich duša je 

vyvinutá a obväz, ktorý im zakrýval oči, už dávno spadol. Prinášajte im duchovno, ponúknite im pokoj a 

vytvorte vo svojom okolí atmosféru pohody a bratstva a uvidíte, že vás budú počúvať a prijímať vaše 

slová, v ktorých bude moja inšpirácia a moja sila. 

7 Ak hlásate a učíte o pokoji, sami buďte pokojní; ak hovoríte o láske, pocíťte ju skôr, ako ju 

vyjadríte slovami; ak vám vaši blížni podobne ponúkajú svoje ovocie, neodmietajte ich. Skúmajte 

všetkých, s ktorými sa stretávate, a dodržiavajte to, čo je v ich učení dovolené a správne. Stretnete sa aj s 

tými, ktorí sa stali fanatickými v praktizovaní náboženstva a znížili svoje chápanie prostredníctvom 

materializácie svojich obradov. Potom im trpezlivo pomôžete rozšíriť ich vedomosti, ukážete im obzory, 

ktoré môže dosiahnuť ich duch, keď sa ponoria do môjho učenia. Budeš im hovoriť o mojom 

univerzálnom Duchu, o nesmrteľnosti duše, o jej neustálom vývoji. Naučíte ich pravej modlitbe, dialógu 

ducha a oslobodíte ich od predsudkov a omylov. Toto je práca, ktorú vám prikazujem robiť - práca lásky a 

trpezlivosti. 

8 Bdejte nad svojou dušou, všetci, ktorí ste mojím dieťaťom. Prijmite Moje nové zjavenia, a ak ste 

neboli schopní odhaliť význam slov, ktoré som vám dal v minulosti, príďte ku Mne a všetko spoznáte a 

pochopíte vďaka tomuto poučeniu. Lebo vám pripomínam a spájam s vami všetky svoje slová a skutky 

všetkých čias, aby ste mali ďalšie svedectvo o svojom Otcovi. 

9 Využívajte silu, ktorú som vám dal, aby ste zvíťazili nad všetkými skúškami a pokušeniami. Buďte 

trpezliví v bolesti, aby ste mohli riadiť svoju loď a zachrániť sa. 

10 Chcem, aby vaše uctievanie Boha v tejto tretej ére bolo čisté a dokonalé ako vôňa vychádzajúca z 

kvetov. 

11 Keď budú ľudia pripravení postaviť si vo svojej duši chrám a zapáliť v ňom plameň viery, prestane 

sa rúhať, skončia sa vojny, slzavé údolie sa postupne stane krajinou pokoja a nebeské kráľovstvo sa 

priblíži ku každému srdcu. 
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12 Dovoľte mi, aby som k vám hovoril týmto spôsobom, aj keď sa vám všetko, čo hovorím, zdá 

nemožné. Viem, čo sa stane s týmto svetom v budúcnosti - v budúcnosti, ktorá bude trvať až do večnosti a 

ktorú vy, malé stvorenia, nemôžete pochopiť. 

13 Keďže nepoznáte ani súčasnosť, ako môžete predpovedať, čo sa stane, alebo pochybovať o tom, čo 

moje Slovo prorokuje? 

14 Už teraz prichádzajú na svet moji poslovia, ktorí - keď nadíde hodina - odstránia temnú pásku z očí 

ľudí, títo poslovia, ktorí prišli na svet brániť pravdu svojimi skutkami pravej lásky. Ale kto ich objavil? 

Kto v týchto dnešných deťoch vidí prorokov a apoštolov zajtrajška? Ale ak sa to deje tým, ktorých vidíte 

očami svojho tela, čo sa stane, keď vám poviem, že moji duchovní zástupcovia svetla sa tiež priblížili k 

vášmu svetu so svojím posolstvom mieru a výzvou k prebudeniu? Ani ste to netušili. 

15 Je potrebné, aby tento ľud, ktorému boli tieto zjavenia zverené, povstal a vydal o nich svedectvo. 

Ľudia sa totiž vďaka tomu prebudia a budú schopní vnímať duchovné znamenia a prejavy, ktoré sú pre 

túto dobu charakteristické. 

16 To je dôvod, prečo vám neustále hovorím, aby ste toto semeno strážili, aby ste to boli vy a vaše 

deti, kto bude niesť toto svetlo národom zeme. 

Dovoľujem vám, aby ste niesli moje posolstvo do rôznych kútov Zeme, aby ste použili akékoľvek 

prostriedky, ktoré uznáte za vhodné, kedykoľvek vám vaše svedomie povie, že kráčate po správnej ceste. 

17 Nechcem vám však povedať, že vy, ktorí ma v tejto chvíli počúvate, ste jediní, ktorí sú poverení 

plniť toto poslanie. Nie - časť z toho bude na vás a tí, ktorí prídu po vás, urobia to, čo pripadne na nich. 

Práca pre mojich nových ľudí je totiž obrovská. 

18 Musíte sa usilovať o to, aby toto dielo postupovalo z generácie na generáciu, aby sa prejavilo vo 

svojej duchovnosti a čistote a aby sa zachovalo v celej svojej pravde. 

19 Ešte nepoznáte celú podstatu a význam môjho učenia. To je dôvod, prečo ste ju skreslili 

nešikovnými kultovými úkonmi - kultovými úkonmi, ktoré neobsahujú žiadnu duchovnosť. Ale keď sa 

vaša myseľ spolu s vašou dušou prebudí k pravde, ani jeden z nich nebude môcť pridať do môjho diela nič 

nečisté. 

20 Dávate svetu to, čo ste dostali ako úlohu pred príchodom na Zem. Je to posolstvo, ktoré so sebou 

priniesla vaša duša. 

21 Myseľ to všetko nevie, ale duše si pamätajú, že im bolo povedané, že sa tu na zemi zhromaždia 

všetci, ktorí majú počuť Pánovo slovo pri Jeho novom zjavení svetu. 

22 Blahoslavení sú tí, ktorí dokázali vo svojej duši uchovať poslanie a prísľub Majstra, lebo v nich 

bolo svetlo môjho Ducha. Teraz plnia úlohu, ktorá im bola zverená, a keď dokončia časť, ktorá im patrí, 

budú mať duchovné šťastie, že po nich prídu noví "robotníci", ktorí budú pokračovať v začatom diele. Títo 

nástupcovia sa dočkajú uspokojenia, radosti z toho, že našli cestu vyčistenú a vydláždenú a že sa na 

poliach už začalo siať. 

23 Ak ste vy, ktorí ste boli prví, a preto ste museli veľa zápasiť, pretože nikto z vašich druhov vám v 

tejto ére nepripravil cestu, predsa len dokázali priniesť svetu posolstvo, pamätajte, že nové generácie - 

keďže nájdu cestu dobre vyšliapanú a semeno rozšírené - budú musieť s väčším svetlom a jasnosťou 

oznámiť posolstvo, ktorého sú nositeľmi. 

24 Od prvých čias, keď proroci začali ohlasovať príchod Mesiáša, hovorili, že v ňom budú požehnané 

všetky národy, pretože sa stane človekom. Ale dnes vám hovorím, že v tejto tretej ére budú všetky národy 

nanovo požehnané, pretože môj Duch príde do spoločenstva s každou dušou. 

25 Blahoslavení sú tí, ktorí sa usilujú o svoje očistenie modlitbou, pokáním a dobrými skutkami, lebo 

práve oni skutočne zmyjú svoje škvrny, aby sa predo Mnou ukázali čistí. Blahoslavení sú tí, ktorí takto 

chápu pravdu, lebo nachádzajú cestu a zanechávajú za sebou nevedomosť a temnotu minulých čias. 

Tak ako som prišiel v druhej ére, aby som skoncoval s krviprelievaním a obetovaním nevinných obetí, 

ktoré ľudia prinášali pred Jehovov oltár, a naučil som ich prinášať Otcovi obetu vlastného života, tak 

prichádzam dnes, aby som vás odvrátil od mnohých zbytočných foriem uctievania a obradov, ktorými 

nahrádzate pravé napĺňanie Mojej náuky. 

26 Keď počúvate moje učenie, ste prekvapení, že dokážete pochopiť a uskutočniť to, čo sa vám 

predtým zdalo nemožné, a to preto, lebo vaša duša prešla krok za krokom cestou, ktorú ste nepoznali. 
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Stačila iskra svetla vo vašej mysli, aby ste zo svojho srdca odstránili vonkajší kult, ktorý bol vo vás tak 

hlboko zakorenený. 

27 Symbolizmus sa tiež vytratí z vášho uctievania, keď sa bližšie pozriete na pravdu a začnete sa tešiť 

z čistého, jednoduchého, duchovného a ľahko vykonateľného uctievania. 

28 Ešte som vám nepovedal všetko, ani som vám neodhalil všetko, preto vám hovorím, aby ste sa 

necítili spokojní s tým, čo ste dosiahli, ani aby ste sa neuspokojili s prvou vecou, ktorú ste dostali. Moja 

pokladnica stále stráži mnohé veci a tvoja duša to spozná. Na tejto ceste budete musieť urobiť ešte veľa 

dôležitých krokov. 

Učím vás iný spôsob praktizovania Zákona a iný spôsob poznávania duchovného a božského, ktoré 

vám zjavilo Moje Slovo. Nechcem totiž, aby ste ma skúmali na spôsob vedcov alebo teológov. Budete sa 

radiť so skrytou múdrosťou svojho Otca tak, že k nemu budete prostredníctvom modlitby vznášať svoje 

myšlienky. Potom, odetí v pokore, úcte a láske, dostanete od neho to, čo by vám chcel zjaviť. 

Kto takto príde k bráne múdrosti, bude považovaný za malé dieťa túžiace po svetle alebo za žiaka 

túžiaceho po poznaní. Dám mu pocítiť svoju prítomnosť, pohladím ho a ukážem mu všetko, čo máš 

poznať podľa úsudku svojho Otca. Odstránim jeho pochybnosti, stiahnem z jeho pohľadu závoj mnohých 

tajomstiev a naplním ho svetlom, aby, keď skončí svoju modlitbu a vráti sa k svojmu životnému zápasu, 

mohol svojej ľudskej prirodzenosti odhaliť to, čo sa naučil na lekcii s Majstrom. 

29 Tí, ktorí chceli spoznať jadro mojej bytosti a preniknúť do Božského bez toho, aby vstúpili do 

mojej prítomnosti s potrebnou pokorou a úctou, vždy zablúdili a nikdy nedosiahli veľké poučenie, pretože 

dvere k nemu sú otvorené len pokorným, ale vždy zatvorené pyšným. Ľudia sú ešte stále malými deťmi 

voči životu a majú ďaleko od toho, aby boli učeníkmi. 

30 Vyžadujem od vás pokoru mysle a srdca, aby ste vy, ktorí sem prichádzate na duchovnej ceste v 

túžbe po svetle, našli všetko, čo chcete vedieť. Pripravení nebudú musieť plakať a nebudú musieť túžiť po 

tých časoch môjho zjavenia, keď sa skončia a keď prídu karavány cudzincov, aby sa vás pýtali na to, čo 

ste počuli a videli. Potom im podáš pravdivé svedectvo o všetkom, čo som ťa učil, a vysvetlenie všetkého, 

čo vidia zahalené tajomstvom. 

V úžase nad jasnosťou vašej mysle a vášho slova vás nazvú "deťmi svetla" a povedia vám: "Máte 

šťastie, že vás tak nazývajú, pretože ste počuli Božského Majstra, aj keď to bolo len prostredníctvom 

ľudskej mysle." 

31 Znovu dávam ľuďom svoje slovo, aby vedeli, že nie sú opustení, aby sa prebudili hlasom svojho 

ducha a naučili sa, že dušu po tomto živote čakajú veľké božské zázraky. 

32 Hovoril som o nich ľuďom a to isté zažíva ten, kto sa vie modliť, aby vstúpil do kontaktu s 

duchovným, a svedčí o tom aj ten, kto sa pomocou vedy ponára do tajomstiev prírody. Týmito dvoma 

spôsobmi budú myseľ aj duch objavovať stále viac a viac, čím viac budú hľadať. Ale kedy príde čas, keď 

sa človek bude inšpirovať láskou k štúdiu a výskumu? Až keď sa tak stane, jeho dielo vo svete bude trvalé. 

Pokiaľ bude motívom vedy túžba po moci, arogancia, materializmus alebo nenávisť, ľudia budú neustále 

pociťovať pokarhanie rozpútaných prírodných síl, ktoré trestajú ich nerozvážnosť. 

33 Vedec tejto doby prejavuje vo svojich dielach úplný nedostatok porozumenia, pretože ničí národy 

a ľudí, kosí životy svojich blížnych po tisícoch, zotročuje ľudí a mení ľudský život na víchricu. Nechápe 

zlo, ktoré spôsobuje, a neuvedomuje si dôsledky svojich činov. Preto ich nazývam bezohľadnými. 

34 Iba moje milosrdenstvo mohlo prísť na pomoc tomuto ľudstvu, a preto som sa prišiel dotknúť 

srdca človeka a prebudiť jeho dušu, aby počul jemný hlas svedomia, ktorý mu múdro umožní uvedomiť si 

všetko zlo, ktoré spôsobil, a zároveň mu vnukne spôsob, ako napraviť chyby a zlo. 

35 Ľudia musia pochopiť, že každý musí prísť ku Mne, ale nie ako ľudská bytosť, ako by chceli, ale v 

duchovnom stave. Iba tak zabezpečia, že ich skutky budú smerovať k dobru všetkých, aby to bolo aj na ich 

vlastný úžitok. 

36 Koľkí sa nadúvajú v zlom, v arogancii, v márnom úsilí, koľkí si nasadili koruny, hoci sú úbohí a 

duchovne nahí. Aký veľký je kontrast medzi tým, čo považujete za svoju pravdu, a mojou pravdou! 

37 Plačete pri počúvaní môjho slova, ľud. Kedy bude celé ľudstvo plakať pred mojím zjavením? 

Všetkým vám odpúšťam, je to chvíľa milosti, a vrhám svoje nekonečné svetlo na všetky svety a na všetky 

svoje deti. 
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38 Toto je vek svetla, v ktorom Božská múdrosť, ktorá je svetlom Ducha Svätého, osvetlí aj tie 

najtajnejšie zákutia srdca a duše. 

39 Človek, ktorý sa narodil na tomto svete, sa čoskoro dozvie, odkiaľ pochádza, aký je zmysel, úloha 

a cieľ tohto života, a bude si vedieť vysvetliť, čo nazval "smrťou". 

Teraz sa ľudstvo čoskoro vzdá teórií a vonkajších foriem uctievania, aby namiesto toho žilo pravdu. 

Potom zasvätí svoju existenciu dobru, bude ma uctievať svojimi skutkami, a keď príde hodina odchodu z 

tohto sveta, nebude skutočnosť, že navždy zatvorí oči tela, nazývať "smrťou", pretože vie, že je to okamih, 

keď duša úplne vstúpi do vyššieho života. 

40 Keď všetci spoznáte, že odpútanie duše pri odchode z tela je prechodným krokom, ktorý je 

nevyhnutný na priblíženie sa k domovom mieru a dokonalosti, potom sa v ľuďoch vytvorí pravé 

uvedomenie si skutočnosti. 

41 Stvoriteľ umiestnil ľudské bytosti do sveta, ktorého prirodzenosť sa neustále vyvíja, ale vždy 

smeruje k dokonalosti. 

Ale ľudia, ktorí žijú v lone tejto prírody, sa nevyvíjajú v súlade s ňou, pretože sa neusilujú o svoje 

morálne zdokonalenie, netúžia po zdokonalení svojej duše, ktorá je podstatou a dôvodom ich existencie. 

42 Vývoj človeka, jeho pokrok, jeho veda a jeho civilizácia nikdy nemali za cieľ vzostup duchovnej 

duše, ktorá je tým najvyšším a najušľachtilejším, čo existuje v 

ľudia existujú. Jeho ašpirácie, ambície, túžby a 

Koncerny mali na tomto svete vždy svoj cieľ. Tu hľadal poznanie, tu zhromažďoval poklady, tu získaval 

rozkoše, pocty, odmeny, mocenské pozície a vyznamenania, tu chcel nájsť svoju slávu. 

Preto vám hovorím: Zatiaľ čo príroda postupuje krok za krokom bez zastavenia vo svojom zákone 

nepretržitého vývoja smerom k zdokonaľovaniu, k dokonalosti, človek zaostáva, nenapreduje, a preto ho 

na zemi postihujú údery osudu, preto ho na jeho životnej ceste stretávajú skúšky, prekážky a údery. 

Pretože namiesto toho, aby bol v súlade so všetkým, čo ho v živote obklopuje, a aby sa staral o to, aby sa 

stal pánom všetkého prostredníctvom vzostupného rozvoja svojej duše, ako mu to Pán prikázal od 

začiatku, chcel sa stať pánom prostredníctvom nižších vášní, ako je chamtivosť, arogancia a nenávisť. Ale 

bez toho, aby si to uvedomoval, sám potrestal svoju márnivosť tým, že spadol zo svojho miesta pána a 

kniežaťa nad všetkým, čo mu Boh podriadil, a stal sa sluhom, otrokom a dokonca obeťou všetkých 

prírodných síl, ktoré ho obklopovali. 

43 Rozhodnite sa, že najprv spoznáte samých seba, že budete hľadať podstatu v jadre svojej bytosti, a 

uisťujem vás, že sa budete cítiť osvietení, keď zistíte, že ste predovšetkým duchovné duše, deti Božie. 

44 Moje Slovo vám otvára dvere duchovného poznania, aby ste vo svojom srdci nazhromaždili niečo 

z toho, čo Otec uchováva vo svojej pokladnici pre svoje deti. 

45 Človek v sebe nosí duchovnú dušu, ktorá je nositeľkou mnohých darov a božskej slávy, a práve 

Božie slovo, jeho učenie, ho robí hodným dosiahnuť túto milosť. 

46 Ako veľmi sa ľudstvo ponížilo vo svojom materializme, koľko sĺz muselo preliať pre svoju 

ľahostajnosť k vznešenému, k čistému a pravdivému! 

47 Duchovná duša inklinuje k cnosti, telesná schránka k hriechu a obe navzájom zápasia bez toho, 

aby sa dostali do harmónie. Preto som svojím Slovom naučil obidve strany, ako sa zjednotiť v jednom 

ideáli, aby duša spravodlivým spôsobom dostala to svoje a svet to svoje. 

V "tele" sú inštinkty, vášne a príklon k materiálnu, pretože odtiaľ pochádza. Preto potrebujete učenie, 

ktoré rozcitlivie struny ľudského srdca, ktoré zušľachtí srdce a povznesie ho bez toho, aby ho odvádzalo 

od plnenia zákonov, ktorými sa človek na zemi riadi. Prostredníctvom tohto učenia bude duša schopná 

povzniesť sa do Večnosti, do tej sféry, v ktorej je jej pôvod. 

Ak sa jej podarí zvíťaziť nad "telom" a svetom, bude pre ňu potom, keď sa už oslobodí od ľudskej 

telesnej schránky, ľahšie stúpať z úrovne na úroveň, stále viac sa približovať k Otcovi, a teda opustiť svet, 

v ktorom žila a ktorý ju zotročoval, ešte viac. 

48 Iskra ducha, ktorá robí človeka podobným svojmu Stvoriteľovi, sa bude čoraz viac približovať 

nekonečnému plameňu, z ktorého vyšla, a táto iskra sa stane žiarivou bytosťou - vedomou, žiariacou 

láskou, plnou poznania a moci. Táto bytosť sa teší zo stavu dokonalosti, v ktorom neexistuje ani najmenšia 

bolesť alebo utrpenie, v ktorom vládne dokonalá a pravá blaženosť. 
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49 Keby to nebolo cieľom vášho ducha, veru, hovorím vám, nebol by som vám dal poznať Svoje 

učenie prostredníctvom toľkých učení, lebo potom by vám stačil Zákon prvej éry, aby ste žili v mieri na 

zemi. Ale ak si uvedomíte, že som žil medzi ľuďmi a sľúbil som im nekonečne lepší svet mimo tohto 

života, a ak si navyše uvedomíte, že som sľúbil, že prídem znova v inom čase, aby som k vám ďalej 

hovoril a vysvetlil vám všetko, čo ste nepochopili, dospejete k záveru, že duchovný osud človeka je vyšší, 

oveľa vyšší, než čokoľvek, čo môžete očakávať, a že sľúbená blaženosť je nekonečne väčšia, než si 

dokážete domyslieť alebo predstaviť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 278 
1 Milovaní učeníci, ešte raz vám hovorím: Bdejte a modlite sa, pretože telo je slabé a vo svojej 

slabosti môže zviesť dušu na scestie. 

2 Duša, ktorá vie, ako má žiť, sa nikdy neodkloní od cesty, ktorú jej vytýčil jej Pán, a dokáže svoje 

dedičstvo a dary využívať dovtedy, kým nedosiahne svoj vyšší rozvoj. Táto bytosť musí v skúškach 

napredovať, pretože žije bdelo a nikdy sa nenechá ovládnuť hmotou. Ten, kto bdie a modlí sa, vždy vyjde 

víťazne zo životných kríz a pevným krokom kráča po ceste života. 

3 Ako inak sa správa ten, kto sa zabúda modliť a bdieť! Dobrovoľne sa zriekne brániť sa najlepšími 

zbraňami, ktoré som vložil do človeka, a to sú viera, láska a svetlo poznania. Je to ten, kto nepočuje 

vnútorný hlas, ktorý k nemu hovorí prostredníctvom intuície, svedomia a snov. Jeho srdce a myseľ však 

nerozumejú tomuto jazyku a neveria posolstvu jeho vlastného ducha. 

4 Keby človek žil vedome s ohľadom na vyšší život, ktorý existuje a vibruje nad ním, a keby sa 

vedel poradiť so svojím duchom - koľkých nepríjemností by si ušetril, koľkých priepastí by sa zbavil. Celý 

život však žiada o radu tých, ktorí nemajú riešenie jeho pochybností a neistoty: vedcov, ktorí prenikli do 

hmotnej prírody, ale nepoznajú duchovný život, pretože duša v nich upadla do letargie. 

5 Duša človeka sa musí prebudiť, aby našla samu seba, aby objavila všetky schopnosti, ktoré jej boli 

zverené, aby ju podporovali v jej boji. 

6 Dnešný človek je ako malý vychudnutý lístok, ktorý spadol zo stromu života a je hračkou vetrov, 

vystavený tisíckam výkyvov, slabý tvárou v tvár prírodným silám, krehký a úbohý tvárou v tvár smrti, 

zatiaľ čo by mal byť pánom nad zemou ako princ, ktorého som poslal, aby sa zdokonalil vo svete. 

7 Nastal čas prebudenia, keď sa musíte ponáhľať hľadať pravdu a vrátiť sa späť na cestu, na ktorú 

vás priviedla vaša ctižiadosť, zúfalstvo a nevedomosť. 

8 Neutekajte pred mojím svetlom, ktoré sa zdá otriasať svetom svojimi zjaveniami. Čoskoro uvidíte 

na duchovnej oblohe žiariť spásnu hviezdu tohto stroskotaného sveta - ľudstva strateného v tieni 

materialistického, neplodného a egoistického života, pretože sa odklonilo od zákona, ktorý je podstatou 

vášho života. 

9 Blahoslavený ľud: Či sa vaše srdcia nezachveli, keď vám takto hovorím o ľudskosti? Nemyslíte 

hneď na ťažké poslanie, ktoré musíte splniť? 

10 Hovorím vám to preto, aby ste sa pripravili. Teraz sa totiž blíži čas, keď sa na svete objavia Moji 

poslovia a Moji vyslanci a medzi týmito vyslancami budú aj niektorí z vás, niektorí z tých, ktorí počuli 

Moje slovo v tejto tretej ére. 

11 Iba čistí srdcom môžu ísť do krajín a národov šíriť moje posolstvo, pretože iba oni budú hodní 

svedčiť o pravde tohto diela. 

12 Keď sa títo vyslanci vydajú na cestu do krajín, ktoré ich čakajú, musí už z ich sŕdc vyhasnúť 

všetok náboženský fanatizmus, nesmie v nich byť ani najmenšia túžba po lichôtkach alebo obdive, ani sa 

ich ruka nesmie odvážiť zašpiniť sa peniazmi sveta za dielo lásky, ktoré vykonávajú. Nebudú predávať 

zázraky a nebudú si medzi sebou určovať cenu za lásku. Majú byť služobníkmi, nie pánmi. Príde čas, keď 

pochopíte veľkosť pravej pokory, a vtedy si uvedomíte, že ten, kto vedel byť služobníkom, bol v 

skutočnosti slobodný vo svojej úlohe konať dobro a šíriť milosrdenstvo a že ho v živote sprevádzala viera, 

dôvera a pokoj. 

13 Na druhej strane ten, kto si myslel, že je kráľom a pánom, bez toho, aby si to zaslúžil, je - aj keď 

mu národy ležia pri nohách - otrokom, je nešťastníkom, lebo nemá ani pokoj, ani istotu, ani vieru. 

14 Ak chcete skutočné povzbudenie v duchovnom zápase, obráťte sa k blížnemu a pocítite hlboké 

uspokojenie, nevýslovné šťastie, neporovnateľne väčšie ako radosti, ktoré vám môže ponúknuť svet, 

zakaždým, keď potešíte smútiaceho, uzdravíte chorého alebo zachránite strateného. Ak vaše ľudské a malé 

srdce raz zažije tento druh radosti, je to preto, že vaša duša bojovala a povstala. 

15 Vo vašom srdci cítim túto tajnú otázku: "Čo sa s nami stane, keď nám bude chýbať teplo tohto 

Slova?" Dôvodom je to, že vaša duša očakáva čas bolesti, ktorá rozpadne svet od okamihu, keď sa skončí 

môj prejav. 

16 Hovorím vám: Ak sa budete riadiť mojím učením, nebudete sa musieť ničoho báť. Lebo kto kráča 

po mojej ceste, toho osvecuje moje svetlo a má môj pokoj. Starajte sa o tých, ktorí sa zabudli modliť, o 
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tých, ktorí necítia lásku v srdci, o tých, ktorí nepoznajú duchovné dary, ktoré majú. Modlite sa za nich 

všetkých. 

17 Učte sa modliť, aby vaši blížni pochopili, že je to ich duch, ktorý má komunikovať so svojím 

Stvoriteľom, aby si uvedomili, že ich modlitby sú takmer vždy výkrikom tela, prejavom strachu, dôkazom 

nedostatku viery, vzbury alebo nedôvery voči Mne. 

18 Dajte svojim blížnym pochopiť, že nemusia umŕtvovať alebo trhať svoje telo, aby pohli mojím 

duchom, aby prebudili môj súcit alebo milosrdenstvo. Tí, ktorí si ukladajú telesné utrpenie a pokánie, to 

robia preto, lebo nemajú ani najmenšiu predstavu o tom, aké obety sú pre mňa najpríjemnejšie, ani o mojej 

láske a milosrdenstve vášho Otca. 

19 Myslíte si, že sú potrebné slzy vo vašich očiach a bolesť vo vašich srdciach, aby som sa nad vami 

zmiloval? To by znamenalo pripísať mi tvrdosť, necitlivosť, ľahostajnosť, sebeckosť. Viete si predstaviť 

tieto chyby u Boha, ktorého milujete? 

20 Ako málo ste sa ma snažili spoznať! Dôvodom je, že ste svoju myseľ nevychovali tak, aby myslela 

v súlade s Duchom. 

21 Veľa vám hovorím o modlitbe, pretože je potrebné, aby ste objavili všetky sily a účinky, ktoré sú 

jej vlastné. Prišiel totiž čas, aby váš duch splnil svoje veľké poslanie vo svete, ktoré mu bolo určené, a 

modlitba je tou najlepšou zbraňou pre jeho boj. 

22 Kto sa vie modliť, je Boží vojak, pretože jeho zduchovnenie ho robí neporaziteľným. Jeho zbrane 

fungujú bez toho, aby si to svet všimol. Jeho svetlo osvecuje tmu, jeho moc prekazí zlé úmysly, jeho láska 

zasieva pokoj. Nepotrebuje materiálne prostriedky na dokončenie svojho poslania, plní ho a koná, akoby 

už bol v duchovnom. 

23 Dal som ľudstvu čas potrebný na jeho duchovné prebudenie a tento čas sa blíži ku koncu. Stačí, 

aby urobilo ešte niekoľko krokov po cestách sveta, a potom sa zastaví a dobrovoľne vstúpi do kráľovstva 

lásky. 

24 Napriek tomu uvidíte, ako sa jeden mocný muž vrhne na iného mocného muža, aby ho zničil a 

zostal pánom zeme. Neuvedomujú si, že moc, o ktorú usilovali, im nebude udelená, pretože prekračujú 

hranice slobodnej vôle. 

25 Ak na konci bitky niekto ešte stojí vzpriamene a chce kričať víťazstvo, uvidí, že jeho kráľovstvo 

pozostáva z trosiek a mŕtvol, že jeho svetová ríša pozostáva z biedy a smrti, a to bude koniec vojen na 

svete. 

26 Ľudská bytosť potom nebude môcť tvrdiť, že vo Mne našla prekážku svojej vedy alebo nepriateľa 

svojej túžby po moci a svojej túžby po veľkosti. Nechal som ho totiž ísť až do konca, až na doraz, lebo 

vieš, že všetko ľudské má svoje hranice. 

Človek vytvoril svet podľa svojich predstáv a sám ho zničil, pretože jeho základy neboli pevné. Z čoho 

ma bude môcť obviniť? Ale keď je bolesť najväčšia a jeho srdce je zdesené výsledkom jeho skutkov, 

vtedy bude volať o milosrdenstvo a odpustenie, pretože len v tej chvíli duša prelomí žalár, v ktorom bola 

uväznená, aby vybuchla v túžbe po tom, na koho zabudla, alebo ak si na neho raz spomenula, tak len preto, 

aby nedôverovala jeho moci. 

27 Človek spozná moju spravodlivosť - nie moju odplatu. Keby som totiž tento pocit mal v sebe a 

vybil by som ho na ľudstvo, namiesto toho, aby som ho očistil, pošpinil by som ho. Ale moja 

spravodlivosť má za úlohu obnoviť čistotu vašej duše. 

28 Pozrite, ako - zatiaľ čo ľudia pripravujú svoju záhubu - zabezpečujem všetko pre ich spásu a 

vzkriesenie, aj keď kvôli tomu musia prejsť tyglikom nesmierneho utrpenia, ktoré je potrebné na 

posilnenie duší v ich pokání a v ich odhodlaní zostať verní Zákonu. 

29 Všetci budú zachránení mojou láskou, všetkým dám možnosť vrátiť sa ku Mne a potom spoznáte, 

že Všemohúci a konečný víťaz som Ja. Ale nebudem vládnuť nad porazenými, ani nad mŕtvymi, ani nad 

poníženými: moje víťazstvo bude skutočné, lebo budem vládnuť nad víťazmi. 

30 Ste ako park, na ktorého trávniku, o ktorý sa starám, som nedovolil vyrásť burine. Nechal som 

kríky rásť, puky pučať a kalichy sa otvárať, aby sa návštevník mohol pokochať pohľadom na ne a chodec 

nájsť úkryt pred nepriazňou počasia a odpočinúť si v tieni stromov. 

31 Niekedy sa váš pokoj zmení na boj, obavy alebo strach. Stáva sa to vtedy, keď bičuje polia a 

záhrady, otriasa stromami a znehodnocuje kvety. Potom sa pýtate, aký je význam týchto skúšok. Ale ja 



U 278 

20 

vám hovorím, že víchor spôsobuje, že zlé ovocie a suché lístie padá zo stromov a odnáša zo záhrady 

všetko, čo by v jej lone nemalo byť. 

32 Keď táto záhrada rozkvitne a prinesie plody podľa Mojej vôle, otvorím jej brány a pozvem do nej 

obyvateľov iných provincií, aby som im dal plody, ktoré majú najradšej, a aby ich mohli odniesť do 

svojich provincií. 

33 Blahoslavil som stromy, ktoré, hoci ich bičoval hurikán, dokázali zostať pevné a hoci ich konáre 

boli na krátky čas olistené, čoskoro sa opäť zazelenali. 

34 Keď sa skúška skončila, s údivom ste videli, že zo stromu opadalo zhnité ovocie a suché lístie. 

35 Dal som vám silu, aby ste obstáli v skúške, a dal som vám svetlo, aby ste pochopili význam týchto 

božských lekcií. 

36 Keby som sa ťa spýtal, aké sú tie zlé plody, ktoré niekedy rodí tvoj strom, čo by si mi povedal? 

Hneď by ste mi odpovedali, že sú to vaši bratia a sestry, ktorí nepracujú úprimne, ktorí sa neobnovili, ktorí 

mi neponúkajú nič dobré. Ale ja vám hovorím, že zlé ovocie nie sú vaši bratia a sestry, že to nie sú oni, 

ktorých víchor odnesie zo záhrady. Zlé ovocie sú zlé návyky, zlé pocity, chyby, ktorých sa dopúšťajú v 

Mojej práci. A suché lístie sú všetky tie zbytočné úkony uctievania, ktoré ešte stále bežne pretrvávajú 

medzi mojimi učeníkmi, ako sú vonkajšie formy uctievania, obrady, symbolické úkony a správanie, ktoré 

patrili do veľmi dávnej minulosti, ale dnes sú už ako suché lístie bez šťavy, ktoré opadlo zo stromu života. 

37 Keby moje učenie považovalo niekoho z vás za zlé ovocie, nehodné byť na strome mojej 

spravodlivosti a mojej lásky, nebolo by pravdivé, lebo by neprejavilo milosrdenstvo voči tomu, kto koná 

nezákonne, ani lásku voči tomu, kto je v núdzi, ani autoritu, aby ho obrátilo. 

38 Viete, že nikoho nevyháňam a nevyháňam ani jedno zo svojich detí, ale vyháňam z jeho srdca 

všetku bezbožnosť a učím ho vyháňať zo svojho lona všetko zlo, ktoré mu bráni v pravom plnení môjho 

zákona. 

39 Keby som mal odmietnuť nedokonalých a prijať len dobrých a spravodlivých - naozaj vám 

hovorím, že by som si nevyvolil nikoho z vás, pretože ste všetci nedokonalí a nenachádzam medzi vami 

jediného spravodlivého. 

40 Veľkosťou môjho učenia je spása hriešnikov. 

41 Ďakujte svojmu Otcovi, lebo je to On sám, kto vám vysvetľuje svoje učenie, pretože ľudstvo 

prekrúca moje učenie tým, že to, čo je nekonečne spravodlivé, sa javí ako nespravodlivé. 

42 Predstavujete moju záhradu. Bolo to moje Slovo, ktoré ťa vychovalo. Ale ešte ste nerozkvitli, ani 

ste nepriniesli ovocie. V pravde vám hovorím, že kvety vašej záhrady sa otvoria len vtedy, keď sa 

vymeníte z ducha na ducha, a plody na vašom strome dozrejú len vtedy, keď vaše diela budú obsahovať 

pravdivosť, lásku, poznanie, keď budú mať život, výživu a dobrú chuť. 

43 Znovu vám hovorím, že tento Tretí čas, keď ste ma počuli prostredníctvom ľudského intelektu, bol 

len prípravným štádiom alebo štádiom formovania - prejavom Môjho Slova, Môjho Ducha, ale ešte stále 

ľudským a zhmotneným. Preto vám hovorím, že táto forma komunikácie nemôže byť cieľom vašich 

duchovných snáh. 

44 Tento prejav bol krokom, ktorý vám umožnil urobiť ďalší krok na ceste, ktorá vás privádza bližšie 

k dokonalému spoločenstvu. 

45 Často vám o tom hovorím, aby ste, keď príde koniec súčasného obdobia, mohli bez ostychu 

vykročiť do nového času. Potom sa presvedčíte, že nositeľ hlasu nie je absolútne potrebný na prijatie 

môjho božského príhovoru, pretože zostúpi na každú dušu. 

46 Prostredníctvom tohto svetla budete dostávať moje príkazy, cítiť moju prítomnosť a počuť môj 

hlas. 

47 V tom čase sa z neofytu stane učeník, už to nebude ten, ktorý zavolal svojho Pána a povedal mu: 

"Otče, príď ku mne, daj mi svoju pomoc, vzkries ma." Vtedy bude tým, kto vstane a priblíži sa k svojmu 

Otcovi, aby mu povedal: "Milovaný Majster, môj Otec, tu som, pripravený vypočuť Ťa a prijať od Teba 

Tvoju Božskú vôľu." 

48 Pochopte, ľudia, že to, čo som vám zjavil prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, nie je a ani 

nemôže byť všetko, čo mám človeku zjaviť. 

49 Týmito ústami som zjavil mnoho vecí, ale nie je to moja tajná pokladnica, nie je to celá kniha 

mojej múdrosti. Opakujem vám: bola to príprava, úvod do obdobia oduševnenia. 
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50 Začali ste rozvíjať svoje dary, ale nerozviniete ich naplno, kým toto slovo neprestane platiť. 

51 Zatiaľ sa nechajte pripraviť Mnou, aby ste, keď budete počuť posledné Moje učiteľské príhovory, 

medzi Mojím ľudom oslavovali, a nie smútili, že ma už nepočujú v tejto podobe. 

52 Tvojou dušou prejde spomienka na tie časy, keď ľudia počuli hlas Jehovov v hromobití a videli 

jeho svetlo v bleskoch, keď dostali zákon vytesaný do kameňa a chlieb večného života bol symbolizovaný 

manou. 

53 Váš duch vám bude pripomínať moju prítomnosť na tomto svete, keď som žil s vami, stal som sa 

človekom, aby ste ma videli, počuli a pochopili, aby som prebudil vaše spiace duše zázrakom mojich 

divov, aby som vám dal dôkazy o svojej láske. A aby ste našli vieru, dal som vám všetko, o čo ste ma 

prosili: odpustenie, trpezlivosť, zázraky, požehnanie, krv a život. 

54 Spomeniete si aj na časy, keď ste mali tento prejav prostredníctvom Mojich vysielačov alebo 

nositeľov hlasu, ktorí robili Moje Slovo počuteľným a prispôsobovali ho sile chápania všetkých, aby bolo 

pochopené. 

55 Potom budete plakať od smútku i od radosti: Zo smútku, keď si uvedomíš svoju pomalosť, s 

ktorou si kráčal po duchovnej ceste, a pre svoju tvrdosť, ktorá vždy nútila Otca zostúpiť k tvojej biede a 

úbohosti. Váš plač bude radosťou, keď si uvedomíte, že napriek svojej pomalosti ste už dorazili k bráne 

Novej éry, v ktorej už nebudete obetovať svojho Otca, v ktorej už nebudete k nemu volať a v slzách ho 

prosiť, aby vás zachránil pred záhubou, pretože už budete vedieť, ako k nemu ísť, hovoriť s ním a počuť 

ho svojou dušou. 

56 Prečo by mala byť bolesť v poslednom okamihu tohto prejavu, keď tento deň znamená začiatok 

nového obdobia väčšieho svetla a dokonalosti? Povedal som vám, že chcem, aby sa tento deň stal 

duchovnou slávnosťou medzi mojím ľudom. 

57 Veru, hovorím vám, že mám pre vás pripravené ešte väčšie učenia, než sú tie, ktoré som vám zjavil 

do dnešného dňa. Ale kedy budete schopní pochopiť a porozumieť všetkému, čo som vás učil a zjavil v 

Slove Nositeľov hlasu? Kedy mi povieš, že si už pochopil podstatu tohto učenia? 

58 Buďte pokojní, lebo ak sa skutočne venujete štúdiu a praktizovaniu Môjho Slova, budem vás viesť 

až na koniec cesty. Pamätajte, že ja som svetlo, ktoré osvetľuje vašu cestu. 

59 Ľudia, chcem, aby ste si uvedomili požehnané dedičstvo, ktoré ste od začiatku dostali z 

milosrdenstva vášho Otca. Odvtedy ste boli označení, aby ste vydávali svedectvo o Mojej pravde v tretej 

ére. Moje svetlo ťa sprevádzalo na všetkých cestách tvojho dlhého putovania. 

60 Boli ste pripravení, aby ste ma v čase prijatia tohto posolstva spoznali a nedovolili pochybnostiam, 

aby vás odo mňa odradili. Preto niekedy, keď sa zamyslíte, žasnete nad tým, že ste sa dokázali oslobodiť 

od mnohých väzieb, ktoré vás spútavali. Nemôžete ľutovať krok, ktorý ste urobili, pretože ste spoznali 

jasnosť Môjho diela a dobrotu Môjho Slova. Všetci veľmi dobre viete, akou cestou idete a čo práve robíte. 

V mojich zjaveniach nie sú žiadne tajomstvá ani nejasnosti v mojich slovách. 

61 Jasnosť a komplexnosť môjho učenia spôsobí, že vaša duchovná duša postupne odhalí to, čo jej 

Otec zveril, a odhalí dary, ktoré boli dlho skryté. Spali ste, a tak si až teraz uvedomujete, že ste videli moje 

svetlo. Neprekvapil som vás, prekvapili ste sami seba. Pre svoje deti som nebol žiadnym tajomstvom, ale 

ty stále skrývaš veľa tajomstiev. Preto som vám prišiel na pomoc, aby ste mohli naplno spoznať pravdu. 

62 Ďakujte svojmu Pánovi za to, že ste opäť na ceste, ale neuspokojte sa s tým. Pamätajte, že som 

vám ponúkol cestu, aby ste po nej prišli ku Mne. Ste žiakmi duchovného učenia, ktorého cieľ stále 

považujete za vzdialený. Ale moje učenie stojí pri vás, moje slovo vás povzbudzuje a moje milosrdenstvo 

vás posilňuje, aby medzi vami nebolo zlyhania. Svoju úrodu totiž zožnete až vtedy, keď dosiahnete vrchol 

oduševnenia. 

63 V súčasnosti moje Slovo osvecuje zem, práve prišlo v predpovedanom čase, a hoci svedkami tohto 

posolstva je len niekoľko ľudí, ak ich počet porovnáte s počtom ľudstva, príde deň, keď moje Slovo bude 

znieť po celom svete. 

Doteraz ste sa uspokojili s tým, že ste ma počuli. Ale keď sa moje zjavenie skončí, objavia sa medzi 

vami učeníci, ktorí študovali moje učenie a bdejú nad jeho podstatou, ktorí sa rozhodným a jasným 

spôsobom postarajú o to, aby sa v tomto diele vykonali také skutky lásky, ktoré presvedčia ľudí. 
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64 Aj dnes vidím mnohých v omyle, pretože k môjmu učeniu pridávajú obrady a tradície, ktoré do 

neho nepatria. Ale až po vašom štúdiu príde k očisteniu a pravdivosti vášho uctievania a bohoslužobných 

úkonov, a tým aj k duchovnej jednote ľudí. 

65 Teraz veríte, že chápete zodpovednosť, ktorú máte, a veríte, že chápete veľkosť tejto práce. 

Hovorím vám však, že toto pochopenie získate až po tomto čase vyučovania a po tom, čo sa zamyslíte nad 

tým, čo ste počuli. 

66 V mojich slovách nájdete všetko, v žiadnom bode to nebude nejasné alebo dvojzmyselné. Budete 

však musieť venovať nejaký čas premýšľaniu o tomto posolstve, aby ste mohli ľudstvu ponúknuť Dobrú 

zvesť žiarivého svetla, pokoja a pravej útechy. Toto je poslanie, ku ktorému ste boli predurčení, ó, ľudia, 

ako svedkovia tohto zjavenia. Preto som vás požiadal, aby ste Otcovi zložili účty z tohto dávneho záväzku. 

Bdejte, modlite sa a pripravujte sa, aby ste mohli odovzdávať moje slovo v celej jeho čistote. Veru, 

hovorím vám, že ak ju budete odovzdávať týmto spôsobom, zvíťazí, pretože potom bude schopná odolať 

každému odsúdeniu, nepriateľstvu a skúmaniu. Tí, ktorí ju zverejnia, ju však budú musieť dosvedčiť 

svojimi skutkami, aby mohli odolať potupným súdom a skúškam, ktorým budú vystavení. Dosiahnete to, 

ak dokážete aplikovať moje slovo do svojho života bez fanatizmu a tajnostkárstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 279 
1 Kráčaš po tŕnistej ceste a pri každej bolesti počuješ hlas svedomia, ktorý ti hovorí, že si ešte 

ďaleko od naplnenia Otcovho zákona, a preto sa potkýnaš. 

Duchovná duša si zachováva intuitívne poznanie, že sa už dávno vynorila z lona Stvoriteľa, a s 

vedomím, že má pred sebou ešte dlhú cestu a musí sa vrátiť do východiskového bodu, sa venuje modlitbe, 

lebo vie, že aspoň v tejto chvíli môže nadviazať kontakt so svojím Otcom. Duša vie, že v modlitbe 

nachádza útechu, ktorá ju hladí, posilňuje a uzdravuje. 

2 Žehnám tým, ktorí sa modlia. Čím duchovnejšia je ich modlitba, tým väčší pokoj im dávam 

pocítiť. Môžete si to ľahko vysvetliť, pretože tí, ktorí sa pri modlitbe spoliehajú na to, že budú kľačať pred 

obrazmi alebo predmetmi, aby pocítili prítomnosť Božieho, nebudú schopní zažiť duchovný pocit Otcovej 

prítomnosti vo svojom srdci. 

3 "Blahoslavení sú tí, ktorí bez toho, aby videli, veria," povedal som kedysi a teraz to hovorím 

znova, lebo kto zatvára oči pred vecami tohto sveta, otvára ich pred duchovnými, a kto verí v moju 

duchovnú prítomnosť, musí ju cítiť a tešiť sa z nej. 

4 Kedy pozemskí ľudia prestanú odopierať svojmu duchu blaženosť cítiť ma vo svojom srdci 

prostredníctvom priamej modlitby alebo - čo je to isté - prostredníctvom modlitby od ducha k duchu? Keď 

moje svetlo osvecuje životy ľudí, keď spoznávajú pravdu a chápu svoje chyby. 

5 Teraz je ten správny čas na modlitbu a rozjímanie, ale s modlitbami bez fanatizmu a modlárstva a s 

pokojným a hlbokým rozjímaním o mojom božskom slove. 

6 Všetky hodiny a všetky miesta môžu byť vhodné na modlitbu a meditáciu. Nikdy som vám vo 

svojich učeniach nepovedal, že sú na to špeciálne vyhradené miesta alebo chvíle. Prečo sa chodiť modliť 

na určité miesta vo svete, keď tvoj duch je väčší ako svet, ktorý obývaš? Prečo sa obmedzovať na obrazy a 

také obmedzené miesta, keď som nekonečný? 

7 Najvážnejšou príčinou duchovnej chudoby ľudí a ich pozemských úderov osudu je ich nedokonalý 

spôsob modlitby, a preto vám hovorím, že toto uvedomenie musí zasiahnuť celé ľudstvo. 

8 Stojíte pred bránami duchovného veku. Preto sa nečudujte, že vám hovorím veľa o tom, čo patrí 

duchu. 

9 Nikoho by nemalo prekvapiť moje nové posolstvo a význam môjho slova. Veď proroci prvej éry, 

ako aj Kristus v druhej ére, s najväčšou jasnosťou ohlásili vek, ktorý dnes prežívate. 

10 Mnohí prešli svetom, pretože si uvedomili, že teraz nastal čas naplnenia týchto proroctiev. Musím 

vám však povedať, že nie všetci pochopili zmysel Písma, pretože mu dávajú hmotný výklad podobný 

tomu, aký dávali Židia príchodu Mesiáša a jeho kráľovstvu. 

11 Keď som bol na zemi, povedal som vám: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." Pri inej 

príležitosti som povedal: "Musím od vás odísť, lebo vám pripravím príbytok, do ktorého sa dostanete." 

12 Ak som teda, učeníci, prišiel s Učením, ktoré hovorilo o vyššom živote, ktoré odhaľovalo 

Duchovný život a ukazovalo vám cestu, ako na ňom dosiahnuť to isté - cestu, ktorú musíte pochopiť, ktorá 

bola nielen Mojím Slovom, ale aj Zákonom prvej éry a všetkými proroctvami, ktoré vám odovzdali Moji 

poslovia, ktorí hovorili ľuďom o Duchovnom živote - prečo ste Božský význam týchto zjavení prijali 

materiálne? 

V minulých časoch som k ľuďom hovoril v podobenstvách a alegóriách, pretože ani duše, ani 

rozumové orgány neboli schopné prijať svetlo v plnosti. Preto bolo absolútne nevyhnutné preniesť tento 

jazyk, tieto postavy a podobenstvá do duchovnej roviny a duchovne ich interpretovať, kým sa nenájde ich 

pravý význam. 

13 "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta," hovorím vám znova. Moje kráľovstvo je v duchovnej sfére, 

pretože v podstate som duch. Ale keďže ste deťmi tejto bytosti, je prirodzené, že aj vy patríte do tohto 

kráľovstva. 

Aby ste ho dosiahli, inšpiroval som vás učením a zjavil vám múdrosť, ktorá vás pozdvihne nad váš 

ľudský stav a krok za krokom vás privedie bližšie k Duchovnému kráľovstvu. 

14 Modlite sa a rozjímajte, ľudia, a neupadnete do omylu, ani vás nikto nezmätie. Ste totiž semenom 

Nového veku, pretože prichádzate na neviditeľnú horu, aby ste počuli hlas svojho Otca. 
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15 Z temnoty a priepastí teraz vystupujú duše, aby rozšírili rady Božieho ľudu, v ktorého deťoch je 

potomstvo Abraháma, Jakuba, Mojžiša, Eliáša a všetkých tých, ktorí vedeli ctiť meno svojho ľudu a 

oslavovať meno svojho Boha svojimi skutkami. 

16 Prebudil ťa hlas, láskavý a utešujúci hlas, ktorý ťa volá do kráľovstva svetla a života, ale ktorý sa 

môže zmeniť na spravodlivosť, ak sa rozhodneš naďalej ponižovať svoju dušu a neposlúchať zákon. 

17 Poslušným a pokorným moje slovo hovorí: Zostaňte pevní, lebo veľa získate z mojej milosti a veľa 

vykonáte pre svojich bratov a sestry. Bláznivým môj hlas hovorí: Ak nevyužijete túto požehnanú 

príležitosť uniknúť špine hriechu alebo temnote nevedomosti, v ktorej žijete, uvidíte, ako časy a veky 

prejdú cez vašu dušu bez toho, aby ste vedeli, čo Pán priniesol vo svojom posolstve, ani aké duchovné 

dary zjavil svojmu ľudu. 

18 Je pravda, že pre všetkých príde vhodný čas, aby sa zachránili a vzlietli k výšinám. Ale beda tomu, 

kto ten deň odkladá! Beda tomu, kto premešká príležitosti na rozvoj svojej duše, pretože sa venuje 

maličkostiam tohto sveta! Nevie, ako dlho bude musieť čakať na ďalšiu príležitosť, ani nevie, aká trpká 

bude jeho odmena. V tomto prípade nejde o najmenšiu odplatu alebo najmiernejší trest zo strany Otca, ale 

o jeho prísnu a neúprosnú spravodlivosť. 

19 Viete dnes, odkedy som prišiel medzi vás, či ste už nepremeškali alebo nevyužili predchádzajúce 

príležitosti, a viete, ako dlho vaša duša čakala, aby dostala túto novú príležitosť splniť poslanie, ktoré jej 

bolo zverené už dávno? Čo vie vaše srdce alebo vaša myseľ o minulosti svojej duše, o jej osude, dlhoch, 

úlohách a odčineniach? Nič! Preto nesmiete rušiť dokonalosť duše, ani ju pokúšať láskou k dobrám sveta. 

Musí ísť inou cestou, inými cieľmi, inými ideálmi. 

20 Toto sú prvé dni veku, ktorý v ľudstve žiarivo svitá. Objavil sa uprostred búrok, bleskov, otrasov a 

bolesti. Temné mraky sa však rozptýlia a svetlo pravdy zažiari v celej svojej majestátnosti. 

21 Dnes ešte stále žijete v nudných dňoch, ktoré predchádzajú svetlu. Napriek tomu toto svetlo 

preniká svojimi krátkymi lúčmi svetla, ktoré zasahujú niektoré body zeme, dotýkajú sa sŕdc, otriasajú a 

prebúdzajú duše. 

22 Všetci, ktorých toto svetlo prekvapilo, sa na svojej ceste zastavili a pýtali sa: "Kto si?" A ja som im 

odpovedal: "Ja som Svetlo sveta, Ja som Svetlo večnosti, Ja som Pravda a Láska. Ja som ten, ktorý 

prisľúbil, že sa vráti, aby k vám prehovoril - ten, o ktorom sa hovorí, že je Božie slovo." 

23 Podobne ako Saul na ceste do Damasku pokorili všetku svoju pýchu, premohli svoju nadutosť a 

pokorne sklonili tvár, aby mi srdcom povedali: "Otče môj a Pane, odpusť mi. Teraz chápem, že som Ťa 

prenasledoval bez toho, aby som si to uvedomoval." 

24 Od tej chvíle sa tieto srdcia premenili na malých nasledovníkov. Lebo v tejto Tretej ére sa doteraz 

medzi mojimi novými učeníkmi neobjavil apoštol s takou vznešenosťou ako ten, ktorý ma tak 

prenasledoval v mojich učeníkoch a potom ma tak vrúcne miloval. 

25 Ste malými napodobňovateľmi a nasledovníkmi tých, ktorí napísali svoje duchovné poslanie vo 

svete veľkými skutkami lásky a zanechali svoju stopu vedľa toho, ktorého tak veľmi milovali a za ktorého 

zomreli: Ich pán. 

26 Hovorím vám o minulých časoch niekedy v hrubých rysoch, inokedy podrobne, aby ste sa naučili 

čerpať z veľkých príkladov učenia duchovný význam, ktorý je nesmrteľný a nemenný. 

27 Tu je moje srdce, otvorené každej žiadosti, každému záujmu, každému dôvernému oznámeniu! 

28 Som pre vás otcom, učiteľom, priateľom, ošetrovateľom, lekárom a radcom. Zlož mi všetky svoje 

potreby, osuš svoje slzy, zver mi svoje nádeje a túžby, urob ma svojím dôverníkom. 

29 Modlite sa, deti moje, lebo modlitbou človek získava múdrosť, zdravie a silu. 

30 Chcem, aby ste sa stali mojimi pravými učeníkmi - bytosťami, ktoré si uvedomujú svoj osud - 

ľuďmi, ktorí vedia, ako pozdvihnúť svoju dušu, aby na zemi neklopýtali. 

31 Kto sa modlí, nebojí sa priepastí ani útesov, jeho duša je vždy veselá. 

32 Keď budete všetci žiť týmto spôsobom, vybudujete svätyňu lásky k svojmu Otcovi, v ktorej budú 

znieť tóny duchovnej piesne chvály, svedčiacej o bratstve, povznesení a harmónii. 

33 Stále ste pod mojím vedením, aby ste sa, keď na svojej ceste narazíte na ťažkú skúšku, mohli v 

mojom Slove naučiť, ako ju zvládnuť. Veď títo dnešní nováčikovia budú zajtra žiakmi a dokonca 

majstrami. Preto sa teraz majú čo učiť. 
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34 Budem formovať tvoje srdce, budem cvičiť tvoju myseľ a urovnávať tvoje city, aby som ťa vyslal 

svedčiť o mojom príchode v tretej ére. 

35 Moje nové Slovo sa ešte nešíri na zemi. Skôr ako sa to stane, dávam ľuďom predchádzajúce 

znamenia o svojom príchode. Duchovný svet v súčasnosti plní úlohu prebúdzať ľudí do reality 

duchovného života. 

36 Tu medzi vami som sa vám podrobne predstavil. Nemôžete povedať, že to boli len náznaky alebo 

znamenia. Veď Moje slovo prostredníctvom ľudskej mysle bolo jasné a zreteľné, hoci je to len prípravné 

posolstvo na dosiahnutie dialógu ducha s duchom. 

37 Moje slovo prostredníctvom týchto nositeľov hlasu bolo určite rozsiahlym a hlbokým poučením. 

Potvrdila už odhalené pravdy a priniesla aj nové odhalenia. 

38 Hovoril som vám o duchovnom osude, o vývoji bytostí, o reinkarnácii a náprave duše. Hovoril 

som vám o rôznych fázach skúšok a poučení, ktoré ľudstvo prežívalo na Zemi a ktoré sú symbolizované 

knihou zapečatenou siedmimi pečaťami. Zjavil som vám, že teraz je tretí vek, v ktorom k vám prichádzam 

v duchu, pretože som zistil, že ste schopní cítiť moju duchovnú prítomnosť, a povedal som vám, že celý 

zákon môžete zhrnúť do dvoch prikázaní: milovať svojho Otca a milovať jeden druhého. 

39 Premýšľajte a pochopíte, že to neboli znamenia, ktoré som vám dal, ale veľký prejav mojej 

otcovskej lásky. 

40 Tí, ktorí dostali len znamenia, sú iné národy - tí, ktorí nevymazali zo svojich sŕdc môj prísľub, že 

opäť prídem, ktorí skúmajú priestor a vnímajú význam všetkých veľkých udalostí - v nádeji, že budú môcť 

povedať: "Majster je blízko." 

41 Ako málo sa svet stará o môj nový prejav! Ako málo je tých, ktorí bdejú a čakajú na Mňa, a ako 

veľa je tých, ktorí spia! 

42 O tých, ktorí žijú v očakávaní Mňa, vám môžem povedať, že nie všetci v tomto čase tušia skutočnú 

podobu Mojej prítomnosti. Niektorí si totiž pod vplyvom starobylých predstáv myslia, že sa na svet vrátim 

ako človek, iní veria, že sa musím zjaviť v nejakej podobe viditeľnej každému ľudskému oku, a len 

málokto len tuší pravdu a tuší, že môj príchod je duchovný. 

43 Zatiaľ čo niektorí sa pýtajú, akú podobu na seba vezmem, v ktorú hodinu alebo v ktorý deň sa 

ukážem na zemi a na ktorom mieste sa zjavím, iní hovoria bez toho, aby mysleli na konkrétne prejavy 

alebo časy: "Majster je už medzi nami, Jeho svetlo, ktoré je Jeho Duchom, nás zaplavuje." 

44 Keď sa toto posolstvo dostane do všetkých sŕdc, pre niektorých to bude chvíľa radosti, pretože v 

ňom nájdu potvrdenie všetkých svojich predstáv a viery. Iní však budú popierať pravdivosť môjho 

posolstva, pretože sa im nebude zdať v súlade s tým, čo verili, že sa stane, a so spôsobom, akým bude 

zjavené. 

45 Myslite na nich všetkých, milovaní ľudia, a vedzte, že čakanie je pre tieto duše bolestné a že zatiaľ 

čo oni trpia, keď si myslia, že tento čas nemusí byť časom môjho návratu, vy sa deň čo deň občerstvujete 

mojím slovom. Aká veľká bude vaša zodpovednosť voči ľudstvu, keď sa skončí! 

46 Prebuďte sa, ľudia, a prebuďte aj ostatné národy Zeme, to je všetko, čo teraz musíte urobiť. 

Postavím sa so všetkými - v "oblaku", ako som vám sľúbil, a všetci ma uvidia. 

47 Prečo by ste si mali myslieť, že Môj príchod v duchu nemá význam? Pamätajte, že po svojej smrti 

ako človek som naďalej hovoril so svojimi učeníkmi a zjavoval som sa im ako duchovná bytosť. 

48 Čo by sa s nimi stalo bez týchto prejavov, ktoré som im udelil, ktoré posilnili ich vieru a vliali im 

novú odvahu pre ich misijnú úlohu? 

49 Obraz, ktorý sa im naskytol po mojom odchode, bol smutný: Po tvárach im neprestajne stekali 

slzy, každú chvíľu sa im z hrude vydral vzlyk, veľa sa modlili a ťažil ich strach a výčitky svedomia. 

Vedeli: jeden ma predal, druhý ma zaprel a takmer všetci ma opustili v hodine smrti. 

50 Ako by mohli byť svedkami toho Majstra všetkej dokonalosti? Ako mohli mať odvahu a silu 

postaviť sa ľuďom s takým odlišným presvedčením a spôsobom myslenia a života? 

51 Práve vtedy sa medzi nimi zjavil môj Duch, aby zmiernil ich bolesť, roznietil ich vieru a zapálil 

ich srdcia ideálom môjho učenia. 

52 Dal som svojmu duchu ľudskú podobu, aby bol medzi učeníkmi viditeľný a hmatateľný, ale moja 

prítomnosť bola stále duchovná, a pozri, aký vplyv a význam mala táto podoba medzi mojimi apoštolmi. 
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53 Veru, hovorím vám, že dnes som svojho ducha neurobil človekom ako vtedy, pretože váš 

duchovný vývoj je iný. Napriek tomu, že Moja prítomnosť je jemná a nedotknuteľná, všetci ju tu cítia bez 

toho, aby vaše smrteľné oči museli potvrdiť, že Majster je medzi vami. 

54 Duša má vyššie zmysly, ktorými môžete cítiť, spoznávať a chápať duchovno. Chcem, aby ste 

vnímali moju prítomnosť práve prostredníctvom tejto citlivosti. 

55 Ak už toto slovo nepočujete, upadnete do smútku, do slabosti a budete mať výčitky svedomia pre 

nedostatok lásky. Ale aj ja prídem k tebe a poviem ti v intimite tvojho srdca: "Tu som, neboj sa, choď 

svojou cestou, nie si sám." 

56 Kto iný ako ja povzbudil učeníkov v tom "druhom čase", keď potom chodili po svete bez svojho 

Majstra? Nezdá sa vám práca každého z nich obdivuhodná? Ale hovorím vám, že aj oni mali slabosti ako 

každý iný človek. Neskôr boli naplnení láskou a vierou, a to ich nerobilo skľúčenými, že sú vo svete ako 

ovce medzi vlkmi a idú svojou cestou vždy pod prenasledovaním a posmechom ľudí. 

57 Mali moc robiť zázraky, vedeli, ako túto milosť využiť, aby obrátili srdcia na pravdu. 

58 Blahoslavení sú všetci, ktorí počuli Ježišovo slovo z úst mojich apoštolov, lebo u nich sa moje 

učenie nezmenilo, ale bolo podané v celej svojej čistote a pravde. Preto, keď ich ľudia počúvali, cítili 

prítomnosť Pána vo svojej duši a pociťovali neznámu moc, múdrosť a vznešenosť vo svojom bytí. 

59 V týchto chudobných a skromných rybároch z Galiley máte dôstojný príklad: premenení láskou na 

duchovných rybárov otriasli národmi a kráľovstvami slovom, ktoré sa naučili od Ježiša, a svojou 

vytrvalosťou a obetou pripravili obrátenie národov a príchod duchovného pokoja. Od kráľov až po 

žobrákov, všetci zažili môj pokoj v tých dňoch pravého kresťanstva. 

60 Tá éra duchovnosti medzi ľuďmi netrvala dlho, ale Ja, ktorý všetko viem, som vám oznámil a 

prisľúbil svoj návrat, lebo som vedel, že ma budete opäť potrebovať. 

61 Vedel som, že ľudia budú moje učenie z generácie na generáciu čoraz viac mystifikovať, meniť 

môj zákon a prekrúcať pravdu. Vedel som, že ľudia zabudnú na môj sľub, že sa vrátim, a že sa už nebudú 

považovať za bratov a budú sa navzájom zabíjať tými najkrutejšími, najzbabelšími a najneľudskejšími 

zbraňami. 

62 Ale teraz prišiel čas a sľúbený deň a ja som tu. Neodsudzujte spôsob, ktorý som si zvolil, aby som 

sa vám dal poznať, lebo nie svet ma má súdiť, ale ja súdim ľudstvo, pretože teraz je čas jeho súdu. 

63 Zriaďujem kráľovstvo v srdciach ľudí - nie pozemské kráľovstvo, ako mnohí očakávajú, ale 

duchovné kráľovstvo, ktorého moc pramení z lásky a spravodlivosti, a nie z moci sveta. 

64 Vidím, že niektorí sa čudujú, keď ma počujú takto hovoriť, ale ja sa vás pýtam: Prečo si ma vždy 

chceš predstavovať oblečeného v hodvábe, zlate a drahých kameňoch? Prečo stále chcete, aby moje 

kráľovstvo bolo z tohto sveta, zatiaľ čo ja som vám zjavil opak? 

65 Prinášam vám novú lekciu, prostredníctvom ktorej sa naučíte žiť duchovne na zemi, čo je pravý 

život určený ľuďom Bohom. 

66 Už som vám povedal, že "spiritualizácia" neznamená bigotnosť, náboženský fanatizmus ani 

nadprirodzené praktiky. Spiritualizácia znamená harmóniu duše s 

Telo, dodržiavanie Božích a ľudských zákonov, jednoduchosť a čistota života, absolútna a hlboká viera v 

Otca, dôvera a radosť zo služby Bohu v blížnom, ideály dokonalosti mravov a duše. 

67 Keď vám ukazujem čistotu Mojej náuky, máte pocit, že vaše chyby viac vyniknú. Teraz som teda, 

učeníci, pripravený odpustiť vám všetky vaše prehrešky, ak zajtra na hlas svedomia povstanete, aby ste 

napravili všetky svoje chyby, aby ste nahradili stratený čas a čistotou svojich činov preukázali čistotu 

Mojej náuky. 

68 Je potrebné, aby sa objavili vysokopostavení a na moje zákony pozorní ľudia, ktorí ľuďom dokážu, 

že oduševnenie nie je nič nemožné, že obnova ľudskej prirodzenosti nie je obetou a duchovná služba nie je 

zrieknutím sa ľudského života. 

69 Budete schopní stať sa tými, ktorí hlásajú a učia moje Dielo, pretože máte potrebné skúsenosti, 

ktoré pochádzajú z dlhej minulosti, z dlhého vývoja. 

70 Aby ste spoznali špiritizmus, museli ste prejsť veľa ciest. Aj vy ste boli modloslužobníci a nemohli 

ste objaviť moju prítomnosť bez pomoci symbolov, nemohli ste ma uctiť bez obradov. Ale našťastie si 

prišiel na križovatku, a keď si nevedel, ktorou cestou ísť, počul si vytúžený hlas Majstra, ktorý ti nanovo 

ukázal cestu. 
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71 Nemyslíte si, že vaše bohaté skúsenosti vám slúžia na pochopenie a povzbudenie vašich blížnych? 

72 Už som vám predpovedal, že boj bude tvrdý, pretože každý považuje svoje náboženstvo za 

dokonalé a svoj spôsob jeho praktizovania za bezúhonný. Ale hovorím vám, že keby to tak bolo, nemal by 

som dôvod prísť a hovoriť s vami v tomto čase. 

73 Z vnuknutia vám dávam hlboké duchovné učenie, pretože vidím, že vo vašich kultových formách 

vládne pohanstvo a že zlé semeno fanatizmu vás otrávilo nevedomosťou a nenávisťou. 

74 Môj meč svetla je v Mojej pravici, som bojovník a kráľ, ktorý ničí všetko, čo je protikladné, všetko 

existujúce zlo a všetko, čo je falošné. Keď sa skončí Môj boj a srdcia sa naučia zjednotiť, aby sa modlili a 

žili, pohľad vášho ducha ma objaví v nekonečnom svetle a večnom pokoji. "Toto je moje kráľovstvo," 

poviem vám, "a ja som váš Kráľ, lebo na to som tu a na to som vás stvoril: aby ste vládli." 

75 Uvedomte si, ako odlišne od ľudských spôsobov uskutočňujem svoje víťazstvá, uvedomte si, ako 

som sa stal človekom, aby som vládol vo vašich srdciach, namiesto toho, aby som si vás podmanil 

strachom alebo násilím, aby som žil s vami, umyl a pobozkal vaše nohy a stal sa vašou obetou. 

76 Úplne som sa vám odovzdal, a preto vám hovorím, že sa mi nakoniec všetci odovzdáte. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 280 
1 Nech zmysel môjho slova vstúpi do vašej duše, aby sa vylial z vášho srdca a premenil sa na lásku, 

na pokoj, na poučenie pre vašich blížnych. 

2 Tento ľud zanechá na zemi stopu mieru a ukáže svetu, že skutočne vlastní kľúč, ktorý človeku 

otvára dvere do záhrobia. Jeho poslaním je búrať hranice, aby duchovne zjednotil národy, až kým sa 

nezničí dedičstvo, ktoré ľudstvu zanechal Babylon. 

V tomto novom izraelskom národe budú požehnané všetky národy, pretože mi dali k dispozícii svoj 

rozum na ohlasovanie môjho slova a pretože v nich sa začne dialóg ducha s duchom. 

3 Na svojej ceste bude rozsievať oduševnenie, zanechávať svetlo, dláždiť cesty pre obnovu tých, 

ktorí zablúdili, zasievať do sŕdc semeno, ktorého plodom bude harmónia a bratstvo medzi ľuďmi. 

4 Keď hovorím o poslaní tohto ľudu, robím to ako Boh, poučujem ich ako Otec a rozkazujem im ako 

Sudca. 

5 Moje slovo nie je určené len tým, ktorí ho počujú v tejto chvíli. Zahŕňa celý vesmír. Ale tak ako 

inokedy môj zákon a moje učenie začínali v jednom ľude, tak si neviete predstaviť, akú silu má moje 

učenie. Preto to budú iné národy a iní ľudia, ktorí dajú tomuto slovu jeho pravú hodnotu, vyložia ho a 

privedú k dokonalému uplatneniu. 

6 Je potrebné, aby múdre, silné a mocné učenie osvetľovalo život tohto sveta, aby sa ľudia pozdvihli 

v túžbe po pravde a prebudili vo svojich dušiach ideál vyššieho rozvoja. 

7 Myslíte si, že popieram účinnosť učenia, ktoré som vám priniesol v druhej ére ako posolstvo 

lásky? Nie, prinášam vám ju znova, pretože ju už nemáte na zemi, pretože ste ju pochovali v knihách a 

nenosíte ju už vo svojom srdci. Teraz vám ju však prinášam späť vo svojom učení, pretože moja láska k 

vám je nemenná. Lenže už nebude vo vašom srdci, kam ho vkladám, ale vo vašej duchovnej duši, kde sa 

už nestratí, pretože chlieb, ktorý živí dušu, v nej zostáva. 

8 Moje zjavenie sa prostredníctvom orgánu mysle týchto nositeľov hlasu, neznámych a 

bezvýznamných v ich hmotnom živote, bolo dôkazom, že som prišiel obdarovať svet - že som medzi jeho 

učencami alebo lekármi neobjavil jediného pripraveného človeka, ktorý by bol pripravený prijať vo svojej 

mysli lúč Môjho Božstva tým, že sa úplne odovzdá Mojej Vôli. 

9 Pre mňa nie je nič nemožné, moja vôľa sa splnila a vždy sa splní, aj keď sa občas zdá, že vládne 

ľudská vôľa, a nie moja. 

10 Cesta slobodnej vôle človeka, jeho panstvo na zemi, víťazstvá jeho arogancie, nátlak, ktorý si 

niekedy vynucuje použitím sily, sú v porovnaní s večnosťou také prchavé, že naozaj môžu istým 

spôsobom zmeniť božské plány; ale zajtra alebo v priebehu ich zavŕšenia sa vôľa môjho Ducha bude čoraz 

viac prejavovať nad všetkými bytosťami, umožňujúc existenciu dobra a odstraňujúc nečistotu. 

11 Toto kráľovstvo, ktoré človek vytvoril na zemi, budem musieť veľmi skoro súdiť ja. A veru vám 

hovorím, že z neho zostane len to dobré, čo je dovolené, čo obsahuje pravdu. Ale všetko, čo obsahuje 

pýchu, sebectvo, lož, čo je jed a smrť, bude zničené a hodené do neúprosného ohňa skazy. 

Kto však vykoná toto dielo zničenia zla? Muž. Vezme si na starosť zničiť vlastnými rukami všetko, čo 

jeho veda objavila, aby uškodil blížnemu. Potom, keď sa skúška skončí, budú naďalej existovať len pravé 

svetlá, ktoré objavil, a budú svietiť, aby osvetľovali cestu ľudstva v budúcnosti. 

12 Spôsobím, že všetky stáročia a všetky veky neposlušnosti a degradácie tohto ľudstva sa budú javiť 

len ako okamih, keď ľudia raz vykročia po mojej ceste. Spôsobím, že toto v skutočnosti krátke obdobie, 

ktoré zatienilo duchovný život človeka, sa rozplynie a zmizne pod božským žiarením môjho svetla, ktoré 

ožiari duchovný vek ľudí na vrchole Tretej éry. 

13 Keď si uvedomíte počet tých, ktorí počúvajú moje slovo, zdá sa vám veľmi malý. Ale naozaj, 

hovorím vám, za vami prichádzajú - vašim očiam neviditeľné - veľké zástupy duší, ktoré vediete na cestu 

k Svetlu. 

14 Keby ľudia poznali svoje duchovné dary - koľko utrpenia by zmiernili! Ale oni radšej zostali slepí 

alebo nečinní, zatiaľ čo nechali na seba doliehať časy najväčšej bolesti. 

15 Moje učenie vás osvieti, aby ste si ušetrili tie veľké utrpenia, ktoré ľudstvu ohlasovali proroci 

minulých čias. 
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16 Tým, ktorí si myslia, že trestám ľudí tým, že na nich púšťam prírodné sily, hovorím, že sa veľmi 

mýlia, ak si to myslia. Príroda sa totiž vyvíja a mení a v jej zmenách alebo prechodoch vznikajú otrasy, 

ktoré vám spôsobujú utrpenie, ak neplníte Môj zákon, ale vy ich pripisujete božským trestom. Je pravda, 

že v nich pôsobí moja spravodlivosť, ale keby ste vy, bytosti privilegované božskou iskrou, ktorá osvecuje 

vašu dušu, žili v súlade s prírodou, ktorá vás obklopuje, váš duch by vás pozdvihol nad zmeny, nad násilie 

prírodných síl, a netrpeli by ste. 

17 Iba v zlepšení svojho života môžete nájsť silu alebo schopnosť oslobodiť sa od pôsobenia 

rozpútaných živlov. Veď nielen viera či modlitba sú zbraňami, ktoré vám dávajú víťazstvo nad údermi a 

nepriazňou života: Vieru a modlitbu musí sprevádzať cnostný, čistý a dobrý život. 

18 Ak ste často zostali bez úhony vďaka svojej viere alebo modlitbe, tak ste v skúškach zvíťazili skôr 

vďaka môjmu súcitu s vami než vďaka vašim zásluhám. 

19 Pochopte, prečo vám v každom mojom učení hovorím, aby ste sa pripravili, a zároveň vám 

prikazujem, aby ste bdeli a modlili sa, aby ste dosiahli také oduševnenie, ktoré vás urobí v súlade so 

všetkým, čo vás v živote obklopuje, a urobí vás nezraniteľnými voči pôsobeniu prírodných síl, keď sa dajú 

do pohybu. 

20 Je potrebné, aby ste pochopili obdobie, ktoré práve prežívate - obdobie premien nielen v duchovnej 

oblasti, ale aj v hmotnej prírode, ktorá vás obklopuje. 

21 Vedzte, že tento domov, v ktorom bývate, v súčasnosti robí krok k dokonalosti, aby v budúcnosti 

mohol prijať vyššie bytosti, a je prirodzené, že prežívate otrasy. 

22 Je to čas zmätku, ktorý sa odráža v živote ľudí, v ich mysliach aj dušiach, v ich pocitoch, v ich 

telách a vo všetkom, čo ich obklopuje a obklopuje. Ľudia trpia, pretože vstúpili do času skúšok bez 

duchovnej prípravy, bez viery, bez poznania svojich schopností, bez modlitby. 

23 Len moja moc a moja láska vás môžu zachrániť pred zánikom v chaose. 

24 Pozdvihnite svoj život, ľudia, cvičte sa v tomto Slove Svetla, ktoré vám posielam, a naozaj vám 

hovorím, že zachránite nielen seba, ale váš vplyv a ochrana zasiahnu aj mnohých vašich blížnych. 

25 Spomeňte si na Ježiša, keď sa so svojimi učeníkmi plavil cez more na člne. Vlny sa dvíhali, more 

sa spenilo a vlny sa rozbúrili. Učeníci sa báli o svoj život, keď videli, že Ježiš spí. Chýbala im viera, aby 

sa zachránili. Ale Majstrova láska im pomohla tým, že im dala dôkaz o svojej moci nad živlami, keď 

vystrel svoju pravicu a prikázal vodám, aby sa utíšili. 

26 Tieto lekcie boli pre ľudstvo nové. Vy, učeníci Tretej éry, by ste však mali uvažovať o tom, že by 

ste nemali žiť len v dôvere, že vás nakoniec zo súcitu zachránim ako učeníkov v člne, ale že musíte v sebe 

rozvinúť sily duše, ktoré sa vo vašom bytí ešte neprejavili. 

27 Títo žiaci mi dali lekciu. Na svojej misijnej ceste sa totiž stretli s veľkými skúškami, ktoré trápili 

ich blížnych, a pochopili, ako im zjaviť autoritu svojho ducha. 

28 Chcete byť medzi tými, ktorí v tomto čase vydávajú svedectvo o pravde tohto slova? Potom 

svojmu životu dodajte duchovnosť, pretože tým odhalíte silu, ktorú nosíte ukrytú vo svojej bytosti. 

29 Keď ľudia dosiahnu duchovnosť, stanú sa bytosťami nadradenými všetkému, čo ich obklopuje. 

Doteraz boli len slabými bytosťami, ktoré boli vydané na milosť a nemilosť prírodným silám, mocnostiam 

a vplyvom, ktoré nemajú byť nadradené ľudským bytostiam, pretože nie sú nad nimi. 

30 Toto učenie je krátke, ale obsahovo hlboké. Študujte ju, žiaci, a učte ju. 

31 "Upriamte svoj pohľad na mňa, keď ste zablúdili, buďte dnes so mnou. Pozdvihnite svoje 

myšlienky ku mne a hovorte so mnou, ako dieťa hovorí so svojím otcom, ako sa s dôverou hovorí s 

priateľom." 

32 Som Božský Majster, ktorý vám z času na čas prišiel dať Svoje pokyny. Keď vyprázdňujete veľmi 

horký pohár, nie je to preto, že vás trestám, ale preto, že sa musíte očistiť, aby ste ma dosiahli. 

33 Čakám na vás. Aby ste však pri návrate na túto cestu nezakopli, musím vám pomôcť, a to robím 

tak, že vám posielam svoje svetlo, ktoré je zjavením, inšpiráciou a povzbudením. 

34 Teraz vstupujete do novej etapy svojho života; cesta je vydláždená. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. 

Nehovorím vám, že na tejto ceste nie sú žiadne skúšky, ale vždy, keď prejdete ťažký úsek cesty alebo 

vyprázdnite pohár utrpenia, budete počuť hlas, ktorý vás povzbudí a poradí vám, moja láska bude s vami, 

bude vám pomáhať a dvíhať vás a budete cítiť jemné pohladenie môjho uzdravujúceho balzamu. 
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35 Zajtra, keď tento hlas už nebude znieť z úst mojich nositeľov, zachováte si jeho význam v pamäti a 

bude vás naďalej povzbudzovať a viesť. Budete sa modliť tak, ako som vás to naučil, a budete prijímať 

moje vnuknutia z ducha do ducha. Kdekoľvek sa stretnete, aby ste študovali moje Slovo, spojením svojich 

myšlienok vytvoríte chrám plný svetla a harmónie. 

Tým pochopíte, že tieto miesta stretnutí, kde ste sa zhromaždili, aby ste počúvali Moje Slovo, nie sú 

chrámom Pánov, hoci vám hovorím aj to, že ak ich chcete naďalej zasvätiť svojim stretnutiam, môžete tak 

urobiť. 

Tu, kde ste všetci zjednotení, si budete navzájom dodávať silu, svetlo, vieru, odvahu a teplo, a keď si 

osvojíte moju lekciu, zídete sa, aby ste sa modlili a mysleli na svoj domov, ktorý je ďalším vhodným 

miestom na komunikáciu s vaším Majstrom. 

Ak vás polia a lúky pozývajú, aby ste sa vzdialili od hluku mesta, nájdete tam aj vhodné miesto pre 

svoju oddanosť a pocítite v sebe moju prítomnosť. Ale zostaňte duchovne jednotní a vždy žite v súlade s 

mojím zákonom. 

36 Postupne si budete zvykať na svoje bratstvo a spojenie a vo vašom strede bude silnieť duchovná 

rodina, ktorú chcem, aby ste vytvorili. 

37 Veru, hovorím vám, že keď dosiahnete túto dobrú harmóniu medzi sebou, budete dobrým 

príkladom pre ľudstvo. Pamätaj, že žiadny list stromu sa nepohne bez Mojej vôle, všetko sa vyvíja tak, ako 

to dovolím, všetko určujem Ja. 

38 Oblečte sa do veselosti a viery, a keď vás na ceste stretnú pokušenia, modlite sa a nestrachujte sa, 

lebo v modlitbe nájdete potrebné zbrane na boj a víťazstvo. 

39 Kráčajte po ceste krok za krokom, bez náhlenia, lebo inak by ste sa mohli potknúť alebo spadnúť 

do priepasti. Skutočne sa naučte cestu, aby ste ju neskôr mohli vyučovať svojich blížnych. 

40 Nesmiete sa uspokojiť so svojimi prvými skutkami a myslieť si, že ste získali dostatočné zásluhy 

na zdokonalenie svojej duše. Aby ste sa však denne učili nové lekcie a objavovali väčšie zjavenia, venujte 

vždy nejaký čas štúdiu môjho Diela. 

41 Zvedavý učeník vždy počuje odpoveď na svoje otázky a vždy počuje moju otcovskú radu vo 

chvíľach skúšky. 

42 Pokročilý učeník bude zdrojom lásky k blížnym, bude sa skutočne cítiť obdarovaný dedičstvom od 

svojho Otca a spozná, že nastal čas, aby sa vydal plniť svoje veľké duchovné poslanie medzi ľuďmi. 

43 Každý "pracovník" má pridelený počet duší, ktorým má prinášať svetlo, útechu a pokoj. Toto 

množstvo vás nikdy nezavalí, pretože sa s ním budete stretávať postupne, rozložené na celý váš život. 

44 Dnes sa moje vyučovanie skladá z otcovských rád a návrhov. Je jednoduchá, ale ak do nej 

duchovne preniknete, objavíte slávnostnosť kázne, ktorú som kázal veľkým zástupom v druhej ére na 

vrchu. 

45 Z duchovného oblaku vám posielam lúč svojho ducha, ktorý prúdi na vašu bytosť a umožňuje vám 

počuť moje slovo. 

46 Priniesol som vám vznešené učenie, aké som vám vtedy zjavil - učenie, ktoré je nad všetko 

poznanie sveta, jediné svetlo, ktoré vás môže priviesť k pravému životu. 

47 Moje učenie učí ľudí žiť na zemi vznešený, ušľachtilý a čistý život. Zároveň pripravuje dušu, aby 

po vstupe do svojho domova na onom svete mohla vytvoriť dielo, ktoré ju priblíži k dokonalosti. 

48 Už teraz získavajte zásluhy pre svoj budúci život. 

49 Niektorí trpia, pretože vidia veľké trápenia ľudstva a cítia, že nie sú schopní zmierniť ani to 

najmenšie utrpenie. Príďte k Majstrovi a ja vás naučím, ako utešovať, ako dávať pokoj a ako uzdravovať. 

50 Keď raz zasiate svoju cestu dobročinnosťou, bude sa vám zdať, že vaša práca je veľmi 

bezvýznamná v porovnaní so všetkými utrpeniami a tragédiami ľudstva. Napriek tomu vám hovorím, že 

vaša zdanlivo bezvýznamná práca zmierni bolesť, ktorá dolieha na ľudstvo, a zároveň zmierni sily vojny. 

51 Budete pracovať v tichosti medzi ľuďmi. Ale príde chvíľa, keď toto ticho prestane a Dobrá zvesť 

zaznie po celom svete. 

52 Apoštoli spiritualizmu nezostanú osamotení. Vo svete dôjde k udalostiam, ktoré budú priaznivé 

pre rozvoj tohto učenia. 

53 Všetko je pripravené dokonale. Dal som vám poznať svoj plán. Je len potrebné, aby ste dôkladne 

študovali moje slovo, aby ste sa nedostali do rozporu s tým, čo som predvídal. 
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54 Životné skúšky a moje slovo vás pripravujú. Niektorí sa zastavili tam, kde ich skúška zaskočila, 

pretože nepoužili moje učenie, aby zvíťazili. Iní však prežívajú skúšky v pokoji, pretože nikdy nezabudnú 

na to, čo počuli od Majstra. Nezabúdajte, že skúšky dodávajú duši silu a vytrvalosť a že zajtra na svojej 

ceste stretnete mnohých porazených, ktorí potrebujú slovo svetla a svedectvo tých, ktorí vedeli zvíťaziť. 

55 Majster vám hovorí, aby ste sa oduševnili, pretože oduševnenie vám pomôže povzniesť sa nad 

nepriazeň osudu a uľahčí vám fyzické potreby. 

56 Učte sa modliť, lebo aj modlitbou môžete urobiť veľa dobrého, tak ako sa môžete brániť proti 

zrade. Modlitba je štít a zbraň; ak máte nepriateľov, bráňte sa modlitbou. Vedzte však, že táto zbraň 

nesmie nikoho zraniť ani mu ublížiť, pretože jej jediným cieľom je vniesť svetlo do tmy. 

57 Budete konať čistým spôsobom a nikdy nepridáte k môjmu učeniu žiadne nečisté uctievanie, ktoré 

existuje na zemi. 

58 Toto je moje učebné slovo. Prišli ste so srdcami otvorenými pre moje učenie, a tak som sa musel 

medzi vás vniesť vo svetle. 

59 Dal som vám svoj balzam a svoj pokoj v každom slove, ktoré som vyslovil, milovaný ľud. 

60 Tvoja duša povstala a je pripravená počuť môj hlas. Vidím ju premenenú na skutočnú svätyňu, do 

ktorej nechávam preniknúť zvuk môjho Slova, ktoré je svetlom "Slova", aby ste, cítiac blízko seba dych 

svojho Otca, mali potrebnú silu dosiahnuť cieľ cesty. 

61 S plným vedomím časov, ktoré prežívate, ste sa vydali za Mnou, a to preto, lebo vaša duchovná 

duša vie, čo prišla na Zem robiť. Tak budete môcť pevným krokom vykročiť na cestu duchovného učenia, 

a tak Mi budete môcť čoskoro preukazovať úctu, ktorú od ľudstva už dlho očakávam. 

62 Chcel som, aby čas môjho zjavenia bol dlhý, aby ste si posilnili svoje poznanie a vieru a aby ste 

potom nepovedali: "Majstrova prítomnosť medzi nami bola taká krátka, že sme nemali dosť času 

presvedčiť sa o jeho pravde. 

63 Moje učenie plné duchovnosti vyklíči v srdci tohto ľudu, aby v budúcnosti prinášalo ovocie pravdy 

a života. Moje slovo sa rozšíri po celej zemi a nezanechá miesto, kde by neočisťovalo, neosvetľovalo a 

nesúdilo. 

64 Potom sa národy začnú prebúdzať k Duchovnému životu, pravému a večnému, a odstránia 

vonkajšiu a materialistickú časť svojich rôznych kultov, aby sa obmedzili na obrátenie sa k podstate môjho 

Zákona. 

65 Ľudstvo si uvedomí silu, ktorú mu dáva duchovnosť, a odvráti svoj pohľad od všetkého, čo ho 

toľko storočí brzdilo. 

66 Načo je symbol kresťanstva, teda kríž, miliónkrát na zemi, ak ľudia nemajú dobrú vôľu a nemilujú 

sa navzájom? 

67 Vonkajšie už nemá nad ľuďmi moc, už neexistuje úcta, ani dôverčivosť, ani ľútosť nad tým, že 

ublížili. Preto vám hovorím, že symboly a formy uctievania zaniknú, pretože ich čas sa skončil, a bude to 

vnútorné uctievanie, ktoré vynesie človeka k svetlu, pozdvihne ho a privedie ku Mne. 

68 V najčistejšej jeho bytosti, v duchu, napíšem v tomto čase svoj zákon, dám počuť svoj hlas, 

postavím svoj chrám, lebo čo nie je v človeku, čo nie je v jeho duši, akoby neexistovalo. 

Či už staviate obrovské materiálne kostoly na Moju počesť, či Mi ponúkate oslavy a ceremónie plné 

nádhery - táto obeta sa ku Mne nedostane, pretože nie je duchovná. Každý vonkajší kult v sebe vždy nesie 

márnivosť a okázalosť; na druhej strane tajná obeta - tá, ktorú svet nevidí a ktorú mi obetujete z ducha do 

ducha - ma dosiahne pre svoju skromnosť, úprimnosť, pravdivosť, jedným slovom: pretože vychádza z 

ducha. 

Spomeňte si na Moje podobenstvo, ktoré som vám dal v druhej ére, známe ako podobenstvo o 

farizejovi a mýtnikovi, a pochopíte, že Moje poučenie je rovnaké po celé veky. 

69 Neodsúdil by som vás, keby ste nechali zmiznúť zo zeme posledný kríž, ktorým symbolizujete 

svoju kresťanskú vieru, a nahradili by ste tento symbol skutočnou vzájomnou láskou ako kompenzáciou; 

lebo potom by sa vaša viera a vaše vonkajšie uctievanie Boha stali uctievaním a vierou ducha, čo 

zodpovedá tomu, čo od vás očakávam. Keby vaše uctievanie a vaše symboly mali aspoň moc zabrániť 

vašim vojnám, zabrániť vám upadnúť do neprávosti, udržať vás v mieri. Ale pozri, ako podľa svojich slov 

obchádzaš všetko, čo je sväté; pozri, ako pošliapavaš to, čo si považoval za božské. 
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70 Znovu vám hovorím: Bolo by pre vás lepšie, keby ste nemali ani jeden kostol, ani jeden oltár, ani 

jeden symbol či obraz na celej zemi, ale keby ste sa vedeli modliť duchom, milovať svojho Otca a veriť v 

Neho bez potreby náhrad, a aby ste sa milovali tak, ako som vás poučil vo svojom učení. Potom by ste boli 

spasení, kráčali by ste po ceste poznačenej mojimi krvavými škvrnami - škvrnami, ktorými som zapečatil 

pravdu svojho učenia. 

71 Až keď toto ľudstvo opustí svoje modlárstvo a fanatizmus, uvidí zostupovať "novú mannu". Už nie 

to, čo živilo ľudí v samote púšte, ale to, čo zostupuje na tvoju dušu v dňoch skúšok. To bude pravý 

nebeský chlieb - ten, ktorý ľudia dostávajú z ducha do ducha. 

72 Manna v prvej ére bola len symbolom toho, aký bude môj duchovný dialóg s ľuďmi v posledných 

časoch, keď ich duša dostane duchovnú potravu priamo od Božstva. 

73 Tento ľud má veľmi veľkú zodpovednosť voči ľudstvu. Musí byť príkladom pravej duchovnosti, 

musí ukazovať cestu vnútornej náboženskej praxe, príjemnej obety, úcty hodnej Boha. Otvorte svoje srdce 

a počujte v ňom hlas svedomia, aby ste mohli posúdiť svoje správanie a zistiť, či verne interpretujete moje 

učenie, alebo či aj vy nesprávne chápete význam môjho učenia. 

74 Nežiadajte, aby ste dosiahli vrchol oduševnenia za jediný deň. K cieľu kráčajte rozvážnym, 

pokojným a pevným krokom a nikdy neklopýtnete, ani nebudete mať dôvod ľutovať alebo sa báť toho, čo 

ste urobili. Dbajte na to, aby ste každý krok robili s plným vedomím, a potom čoskoro uvidíte ovocie 

svojej práce. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 281 
1 Milovaní učeníci: Hoci je mnoho náboženstiev, Zákon je jeden a moje učenie je jedno. 

2 Moje učenie je učením Ducha, ktorý učí ľudí pestovať lásku. Ale čo si z môjho učenia urobilo 

ľudstvo, ktoré sa nazýva kresťanským? Vytvorila z neho formálne tvory, obrady, modlitby na perách a za 

nimi skrýva svoje pokrytectvo. 

3 Hovorím vám, že jedinou pravdou je láska, a ak budete chváliť a oslavovať moje meno slovami a 

piesňami, ale nebudete konať skutky lásky, nebudete na ceste pravdy. 

4 Pravda je Božská láska zjavená vo vesmíre. Kto nepozná pravdu, nepozná Boha. 

5 V akom omyle sú ľudia, keď veria v Boha prostredníctvom liturgie a obradov! 

6 Boh nie je a ani nemôže byť tým, čo vytvoril človek na zemi. 

7 Boh nemá hranice, je podstatou a všemohúcnosťou. Aby sme ho poznali a cítili, je potrebné 

zjednotiť sa s ním tým, že budeme konať dobro, milovať sa navzájom a byť spravodliví. 

8 Keď k vám takto hovorím, neviete si predstaviť, že ľudia tejto doby so svojou materialistickou 

civilizáciou môžu pochopiť a prijať učenie lásky. Ale ja vám hovorím, že moje učenie je semenom, ktoré 

svet potrebuje, že je vodou, po ktorej túži, aby uhasil svoj smäd. 

9 Tento hlad a smäd ľudí pochádza z ich potreby lásky a pravdivosti v ich živote. Táto duchovná a 

morálna bieda je dôsledkom ich vojen, odcudzenia a ctižiadostivého pozemského úsilia. 

10 Na krátky čas, keď sa ľudia konečne cítia unavení z boja, unavení z ničenia a rozhorčení z toľkého 

utrpenia, pokúšajú sa hľadať spásnu cestu, ktorú vám ukazujem. Ale hoci sa usilujú o rôzne formy výkladu 

Môjho učenia, vo všetkých opäť upadajú do poverčivých obradov, do zbytočných kultov a vonkajších 

foriem, aby si Mňa uctili. 

11 Volanie po slobode sa nemôže ozvať v každej duši, pretože hmla, ktorá ju obklopuje, je veľmi 

hustá. Ale moje svetlo je silné a prerazí temnotu tým, že prenikne do najcitlivejšej časti ľudského srdca. 

12 Aký druh svetla to bude? Je to moje nové Slovo, moje učenie s novými zjaveniami, ktoré učí ľudí 

pravému spôsobu uctievania Boha. Zároveň im ukazuje postup, ako nájsť krištáľovo čistú vodu, ktorá 

uhasí smäd ich duše. 

13 Všetkým vštepím pravý spôsob uctievania Boha a tiež správny spôsob života v súlade s Božím 

zákonom, ktorého plnenie je jedinou vecou, ktorú Pán prisúdi každému z vás. 

14 Nakoniec spoznáte obsah alebo význam môjho slova, vy ľudia. Potom zistíte, že moje učenie nie je 

len božským hlasom, ktorý hovorí k ľuďom, ale aj prejavom všetkých duchov. 

15 Moje slovo je hlasom, ktorý povzbudzuje, je volaním po slobode, je záchrannou kotvou. 

16 Moje učenie je bez akéhokoľvek ritualizmu. Ak by to tak nebolo, stratil by svoju podstatu. 

17 V tomto čase vám prinášam čisté a dokonalé poučenie, a preto vám hovorím, že na konci dňa vám 

bude pripísané len to, čo ste v živote vykonali s pravou láskou, lebo to bude dôkazom, že ste spoznali 

pravdu. 

18 Človek nikdy nebol bez mojich zjavení, ktoré sú svetlom Ducha, ale bál sa ich pochopiť. Teraz sa 

vás pýtam: Čo môžeš vedieť o pravde a o večnom, ak sa tvrdohlavo vyhýbaš duchovnému? 

19 Uvažujte o materialistickom výklade, ktorý ste dali mojim zjaveniam o prvom a druhom "čase", 

hoci hovoria len o božskom a duchovnom. Pozrite sa, ako zamieňate materiálnu podstatu s duchovnou, s 

akým nedostatkom úcty meníte hlboké na povrchné a vysoké na nízke. Ale prečo ste to urobili? Pretože vo 

svojej túžbe urobiť niečo v Božom diele hľadáte spôsob, ako prispôsobiť moje učenie svojmu 

pozemskému životu, svojmu ľudskému pohodliu, ktoré je vám najdrahšie. 

20 Uvažujte o všetkom, čo som vám povedal, učeníci, aby ste, keď hovoríte, že ste duchovní, naozaj 

žili to, čo hlásajú vaše pery. 

21 Je ľahké povedať: "Som spiritualista", ale aké ťažké je byť ním v skutočnosti. 

22 Koľko je takých, ktorí počúvajú moje slovo, ktorí sa stali jeho veľkými vykladačmi, a predsa nie 

sú najlepšími žiakmi môjho učenia, neplnia Božie prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom." 

23 Na druhej strane sa pozrite, ako ľahko sa premení ten, kto v praxi uplatní čo i len jeden atóm 

môjho učenia. Chcete príklad? 

Bol niekto, kto mi celý život hovoril, že ma miluje prostredníctvom slovných modlitieb - modlitieb, 

ktoré formulovali iní a ktorým ani nerozumel, pretože boli zložené zo slov, ktorých význam nepoznal. 
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Čoskoro však pochopil pravý spôsob modlitby, odložil svoje staré zvyky, sústredil sa na najvnútornejšiu 

časť svojej duše, poslal svoje myšlienky k Bohu a prvýkrát pocítil jeho prítomnosť. 

Nevedel, čo má svojmu pánovi povedať, v hrudi mu začalo vzlykať a z očí mu tiekli slzy. V hlave sa mu 

sformovala len jedna veta: "Otče môj, čo ti mám povedať, keď neviem, ako sa s tebou mám rozprávať? 

Ale tie slzy, tie vzlyky, tá vnútorná radosť a dokonca aj jeho zmätok hovorili k Otcovi takým krásnym 

jazykom, aký nikdy nenájdete vo vašich ľudských jazykoch ani vo vašich knihách. 

24 Toto koktanie ľudskej bytosti, ktorá sa začína duchovne modliť so svojím Pánom, sa podobá 

prvým slovám dojčiat, ktoré sú pre ich rodičov potešením a radosťou, pretože počujú prvé výroky bytosti, 

ktorá sa začína prebúdzať k životu. 

25 Keďže ľudia neboli schopní pravdivo a správne vykladať zjavenia, ktoré im boli dané od 

najstarších čias, prichádzam dnes v duchu, aby som im podal jasný výklad a správny výklad všetkého, 

čomu som ich učil. 

26 V dnešnej dobe rozpoznávate schopnosti ducha a tela bez toho, aby ste ich zamieňali. 

27 Duch, myseľ a emócie nájdu skutočnú harmóniu, keď moje učenie ako svetlo nového dňa konečne 

prebudí toto spiace ľudstvo. 

28 Žiadate Mňa, aby som vám dnes pomohol dosiahnuť jednotu a pokoj vo vašich srdciach, aby ste sa 

predo Mnou ukázali ako bytosť, ktorá si je vedomá procesu, ktorého je svedkom, keď počúva Moje učenie 

prostredníctvom mysle nositeľa hlasu. A ja prijímam vaše duše. Všetko, čo mi obetujete vo svojich 

modlitbách a skutkoch, čisto a jednoducho prijímam ako spravodlivý hold detí ich nebeskému Otcovi. 

29 Najnaliehavejšou žiadosťou, ktorú mi adresujete, je, aby na zemi zavládol pokoj - aby sa medzi 

ľudí vrátil patriarchálny život z predchádzajúcich čias. Ale hovorím vám, že tento pokoj sa nevráti, kým 

vy, moji noví učeníci, nepoložíte základy nového sveta, na ktorý vás pripravujem. 

30 Keď uvidíte brata v každom zo svojich blížnych, keď necháte zmiznúť rozdiely medzi vami a 

ostatnými a budete ma v nich milovať, uvidíte úsvit nových čias a život bude pre človeka radostný a ľahký 

a Ja budem uznávaný ako Otec. 

31 Moje slovo tohto času je rovnaké ako to, ktoré som vám dal v Ježišovi. Je to tá istá krištáľovo čistá 

záplava, ktorá pohltila tvoju dušu, keď si ma nasledoval cez krajinu Palestíny. Jeho význam je vám známy, 

nikdy si nebudete môcť pomýliť jeho "chuť", pretože vtlačil svoju božskú pečať do vašej duše. 

Ale dnes, keď som zostúpil, aby som sa dal poznať prostredníctvom týchto mužov a žien, a vy počujete 

slovo, ktoré vychádza z ich úst, spoznávate, že pochádza odo Mňa, a pýtate sa Mňa, prečo som si nezvolil 

inú formu, aby sa Moje posolstvo tejto doby dostalo k ľudstvu. 

32 Hovoríte mi, že medzi vami nie sú nijakí mimoriadne cnostní muži, ktorí by mi mohli slúžiť. 

Neexistuje Mojžiš, ani proroci prvej éry, ani Peter, ani Ján. Vpravde vám však hovorím, že vo všetkých 

časoch som posielal cnostné duše a medzi nimi aj tie, ktoré Mi slúžili v pokore. Milujte ich a potešujte ich, 

lebo ich bremeno je veľmi veľké. 

Strážil som ich mysle a srdcia ako čistý prameň a bolesť bola často najlepším prostriedkom na ich 

očistenie. Ich životy sú podobné životom mojich vyslancov z iných čias. Žehnám vám. Blahoslavení sú tí, 

ktorí ma takto nasledovali a ktorí naplno pocítili význam poslania, ktoré som im dal! 

33 Pozývam vás, aby ste vstúpili do môjho kráľovstva. Volám všetky národy zeme bez rozdielu, ale 

viem, že nie všetci ma poslúchnu. Ľudstvo zhaslo svoju lampu a kráča v tme. Ale tam, kde sa prejavuje 

omyl, sa objaví človek osvietený Mnou, aby šíril svetlo vo svojom okolí - duchovný strážca, ktorý bdie a 

čaká na Moje znamenie, aby zaznel poplašný signál, ktorý prebudí a otrasie. 

Láska týchto poslov nech je vo vašich srdciach semenom prinášajúcim ovocie. Neodmietajte ich, keď 

sa pred vami ukážu vo vonkajšej chudobe. Počúvajte ich, lebo prichádzajú v mojom mene, aby vám 

odovzdali schopnosť, ktorú teraz nepoznáte. Naučia vás dokonalej modlitbe, oslobodia vás od pút 

materializmu, ktorými ste zviazaní, pomôžu vám dosiahnuť duchovnú slobodu, ktorá vás povznesie ku 

Mne. 

34 Vy, ktorí ma počúvate, dychtivo očakávate naplnenie všetkých mojich slov. Túžiš vidieť tento svet 

premenený na môjho učeníka. Žiadate ma, aby som bol medzi tými, ktorých som poslal s ťažkými misiami 

do iných krajín. Ale veru, hovorím vám, že sa musíte vopred pripraviť, pretože boj, ktorý vás čaká, bude 

veľmi veľký. 
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Nie všetci poslovia, o ktorých vám hovorím, sú však medzi vami, nie všetci budú počuť moje slovo 

prostredníctvom nositeľov hlasu. Mnohí z nich budú hovoriť intuíciou, pretože som pripravil ich duše a 

múdro som ich rozdelil, aby sa Moje svetlo dostalo všade. 

35 Ako môžete veriť, že keď som zostúpil k vám, mohol som zanedbať iné národy, keď ste všetci 

Moje deti? Chceš veriť, že niekto je odo mňa vzdialený alebo mimo mňa, hoci môj Duch je všeobjímajúci 

a obklopuje a chápe všetky stvorené veci? Všetko žije a živí sa Mnou. Preto môj univerzálny lúč zostúpil 

na celú Zem a duše prijali môj vplyv na tomto i iných svetoch, pretože som prišiel zachrániť všetky svoje 

stvorenia. 

36 Nechcem, aby ste premárnili tento čas, ani nechcem, aby ste prešli svetom bez toho, aby ste 

zanechali stopu po svojich krokoch. Chcem, aby ste boli skutočnými pestovateľmi semena, ktoré som vám 

zveril, a aby ste po odchode z tohto sveta pokračovali v práci, kým vaše semeno nerozkvitne v dušiach 

vašich blížnych. 

37 Nechcem vás viazať svojimi pokynmi. Len vás s láskou povzbudzujem, pretože neprijmem iné 

plnenie príkazov ako to, ktoré sa zrodí z vašej duše pripravenej podľa mojich pokynov. Buďte slobodní v 

rámci mojich zákonov, ale z poslušnosti si urobte zvyk. Naplňte dva zákony, ktoré riadia človeka a ktoré 

sú v podstate jedno, pretože oba pochádzajú odo mňa. 

38 Modlite sa za všetkých ľudí, túžte po harmónii a porozumení všetkých pre Mňa, a aby vaša 

modlitba stúpala ako pieseň, ako vrúcny hymnus, osvecovala duše a ukazovala im cestu, po ktorej 

dosiahnu cieľ svojho osudu. 

39 Priťahovaní mocou môjho slova prichádzate na tieto miesta, milovaní ľudia. Nemusíte prichádzať 

na tieto miesta stretnutia, aby ste v nich hľadali Moju prítomnosť a mohli Mi predkladať svoje obavy. Veď 

viete, že som všadeprítomný, že som všade, že vás všade počujem. 

40 Je to moje slovo, po ktoré prichádzate, je to božská esencia, ktorá slúži ako potrava pre vašu dušu, 

ktorú hľadáte. 

41 Všetci viete, že som vám naznačil čas, keď k vám prestanem hovoriť v tejto podobe, a preto sa 

ponáhľate, aby ste prišli vždy, keď Moje Slovo zaznie prostredníctvom nositeľa hlasu. Veď vy sami si 

chcete uchovať vo svojej duši posledné zjavenia, ktoré vám dávam. 

42 Postupne sa vo vás prebúdza vnútorné poznanie duchovného poslania, ktoré ste prišli plniť, a 

začína vás zamestnávať zodpovednosť, pretože ste pochopili, aké ťažké a náročné je hlásať môj Zákon 

skutkami, slovami a myšlienkami. 

43 Čoskoro budeš bez môjho slova. Ale aby ste nezaváhali, musíte sa inšpirovať príkladom mojich 

učeníkov z druhej éry, ktorí sa zjednotili po tom, ako od nich Majster odišiel. Svojím spojením si 

navzájom dodávali silu, povzbudenie, moc a vieru. 

44 Bude záležať na vašej harmónii, či budete cítiť moju prítomnosť na vašich stretnutiach a či 

nezmeškáte čas môjho prejavu. 

45 Doteraz ste sa posilňovali počúvaním, zajtra sa budete ešte viac posilňovať štúdiom. Keď totiž 

preniknete do jadra môjho učenia, s úžasom objavíte zmysel každého z mojich učení. 

46 Aj teraz žehnám tým, ktorí sa zjednocujú a pripravujú na tento čas, aby pochopili učenie, ktoré 

vám prinášam. Pri tomto štúdiu totiž učeníci objavia pravý výklad môjho slova. A ja vám hovorím, že tak 

ako moje slovo vyžaruje svetlo, aj váš výklad bude osvetľovať cestu vášho blížneho. 

47 Dobrí vykladači tohto učenia budú vedieť prebudiť svojich blížnych, ktorí zaspali v rutine svojich 

obradov, a oslovia ich a zachránia pred stroskotaním v zmätku spôsobenom nedostatkom reflexie. 

Neskôr sa tento ľud rozšíri po celom svete a bude svedčiť o tom, čo počul, a zároveň jasnými slovami 

vysvetlí Môj zákon a Moje učenie - nielen to, čo som vám teraz povedal, ale všetko, čo som vám zjavil 

počas vekov, ktoré ste prežili. 

48 Nebojte sa, že sa vám okolie bude smiať alebo vás odmietne. 

49 Uisťujem vás, že keď sa táto rasa spiritualistov objaví medzi ľuďmi, už jej dám mnohé a veľmi 

veľké duchovné prejavy. Tieto prejavy spôsobia, že mnohí z tých, ktorí ma duchovne očakávajú, budú 

mať podozrenie, že som už prišiel a prehovoril. Nemyslíš si, že keď ťa uvidia prichádzať a počujú tvoje 

slovo, spoznajú ťa ako môjho posla? 

50 Veru, hovorím vám, že aj teológovia si vysvetlia príčinu toľkých udalostí. 
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51 Môj ľud sa rozprestrie po zemi ako veľké vojsko. Môj Duch bude nad ľudom a bude ho 

povzbudzovať v jeho boji, aby sa naplnili aj posledné moje slová, ktoré som vám dal v tomto čase a v 

minulých časoch. 

52 Prečo plačeš, keď myslíš na dni, keď už nebudeš počuť moje slovo? Buďte pokojní, zástupy, lebo 

vás nenechám samých. 

53 Spomínate si, ako som po svojom odchode v druhej ére zanechal Máriu v lone apoštolov? 

54 Láskavá radkyňa, matka, útecha pre trpiacich, zostala nejaký čas medzi týmito učeníkmi. 

55 Keď sa z ich sŕdc vytratila bolesť, ktorú vytrpeli na Golgote, keď sa videli bez svojho Majstra, bez 

jeho Slova, pochopili poslanie, ktoré mali plniť, a začali šíriť Dobrú zvesť na zemi. Pán pozdvihol Máriu 

zo zeme, keď už zanechala svoju láskyplnú jemnosť ako odkaz pre ľudstvo. 

56 Vy, ktorí ste novými učeníkmi pred Božskou stolicou, si myslíte, že keď vás raz "zbavím" Môjho 

prejavu ústami nositeľa hlasu, nechám vás na pokoji. Ale ja vám hovorím: Mária nezomrela, vaša 

duchovná Matka je pripravená stáť pri vás v skúške, v dňoch, keď si myslíte, že ste opustení, a cítite, že 

som neprítomná, hoci som vám bližšie ako kedykoľvek predtým. Jej materinská láska vám pomôže, aby 

ste sa cítili silní a pochopili pravý význam učenia, ktoré som vám predložila v slovách a skutkoch. 

57 Budete vojakmi môjho zákona a rozsievačmi oduševnenia. Ale už dnes vám vyhlasujem, že 

špiritizmus nebude mať svoju základňu na zemi, ani zástupcu v človeku. Jeho vláda nebude z tohto sveta a 

jediným sprievodcom vám bude vaše svedomie v Kristovi. 

58 Vaše intuitívne oko vie, ako objaviť nových "pracovníkov" v dave. Ale nebudú to vaše ruky, ktoré 

"pomazávajú" alebo posväcujú. Lebo jediný, kto môže duši zveriť dary, poverenia alebo poslanie, som Ja - 

jediný, kto zapisuje osud každej bytosti. 

59 Toto všetko vám hovorím preto, aby ste neupadli do omylu alebo do činov a obradov, ktoré 

neobsahujú pravdu. 

60 Budete len mojimi rozsievačmi, mojimi prorokmi, mojimi poslami. Tajná pokladnica však bude 

stále v rukách vášho Pána. 

61 Mojou vôľou je, aby medzi vami vládla úplná harmónia a bratstvo, aby v národe, v ktorom by mal 

byť poriadok, láska a oduševnenie, nevznikali páni, vládcovia ani tyrani. 

62 Ak budete plniť svoje poslanie spôsobom, ktorý vám naznačujem, váš príklad bude uznaný a vaša 

moc bude musieť robiť priestupky pre duchovno. 

63 Pochopte, že to musí byť svetlo môjho učenia, ktoré odhalí zvrátenosť modiel, ktoré strhne 

povýšeneckého vládcu a despotického pána z piedestálu, ktoré zničí pominuteľnú moc vlády materializmu. 

64 Ľudia, ktorých dnes pripravujem na to, aby zajtra hlásali duchovný život, nebudú bohatí, nebudú 

mať poklady ani hmotné statky. Svojimi skutkami totiž budú musieť svetu dokázať, že pravda, láska a 

spravodlivosť Boha sa nemusia spoliehať na silu vášho klamlivého bohatstva. 

65 Láska, viera a pevná vôľa budú tými silami, ktoré toto dielo urobia známym medzi ľudstvom. 

Vezmite si príklad z Krista a jeho učeníkov, zamyslite sa nad ich životom a učením, ktoré vám dali, a 

uvidíte, že vám hovorím pravdu. 

66 Moja ruka sa nikdy nedotkla mince. Keď mi pri istej príležitosti jednu z nich zámerne ukázali, aby 

ma požiadali, aby som vyjadril svoj názor na povinnosti voči cisárovi, iba som sa na tú mincu pozrel a bez 

toho, aby som sa jej dotkol, som tomu, kto sa ma pýtal, odpovedal: "Dajte Bohu, čo patrí Bohu, a cisárovi, 

čo patrí cisárovi." 

67 Toto je jedno z mojich posledných učení, ale nie posledné. Budem k vám hovoriť ešte krátky čas a 

potom už určite nebudem hovoriť prostredníctvom ľudskej mysle. 

68 Potom vám dám čas na premýšľanie, aby ste sa mohli zamyslieť po mojom odchode. Počas tohto 

obdobia sa intuícia začne postupne oživovať z ducha do ducha v rôznych formách. 

69 Všetko, čo ste teraz nepochopili, pochopíte v týchto dňoch duchovného uvažovania a zároveň vás 

prekvapia nové zjavenia a proroctvá. 

70 Inšpirácia jedného bude potvrdená inšpiráciou druhého, a tak v učeníkoch nevzniknú žiadne 

pochybnosti. 

71 Roque Rojas a Damiana Oviedo boli v tom čase mojimi prvými nositeľmi hlasu pre môj duchovný 

prejav. Muž dostal do svojho chápania Eliášov lúč, panna dostala svetlo Majstra. Tým som vám chcel 

ukázať, že v mojom apoštoláte žena sedí za mojím stolom rovnako ako muž. Duchovná duša je v oboch 
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prípadoch rovnaká. Prečo by som mal v tejto tretej ére rozlišovať medzi nimi, keď je to éra, v ktorej 

hľadám duchovné duše? 

72 Roque Rojas a Damiana Oviedo sú vaši sprievodcovia. Uprostred púšte počuli Boží hlas a bez 

toho, aby sa pýtali, či je to pravda, uverili. Jeden počul hlas proroka, druhý pocítil dotyk Majstrovej 

milosti. 

73 Koľko tajomstiev som ti odvtedy odhalil! Prví nositelia hlasu zomreli a objavili sa ďalší, a tak to 

pokračuje až do súčasnosti. Nie všetky boli čisté vo svojich zámeroch. Niektorí boli príkladom horlivosti 

pre vieru, lásky k pravde, sebazaprenia a obety. Niektorí však boli márniví, milovali lichôtky a odmeny. 

74 Od začiatku som učil zástupy poslucháčov rozpoznávať pravé ovocie a vám, ktorí ste tu, hovorím, 

aby ste prinášali Moju pravdu ako pokrm svojim blížnym, zatiaľ čo vy budete páliť stopy v ohni pravdy. 

75 Musím vám povedať, že ste nikdy nevedeli, ako sa starať o svojich nositeľov hlasu, pretože vám 

chýbalo pochopenie a súcit s nimi. Ale keďže ste nevedeli, ako povzbudiť alebo sa postarať o tieto srdcia, 

strážte si v budúcnosti aspoň to, čo vyšlo z ich úst, a to bolo moje slovo: nová manna. 

76 Keď sa na zemi rozmnožia špiritisti, mnohí si ich budú mýliť s obyčajnými veštcami a budú sa ich 

pýtať na budúcnosť. Vedci sa ich budú pýtať na život duchov a na život na iných svetoch alebo planétach. 

Toto všetko vám predpovedám, aby ste sa, keď vás napadnú hlúpe otázky, nezabudli modliť, aby vám 

Otec vnukol to, čo potrebujete povedať - čo je jeho vôľa, aby ste sa podelili s hlúposťou alebo 

zvedavosťou vašich blížnych. 

77 Nariaďujem vám, aby ste nezmenili ani jedno z mojich zjavení, ani sa nepokúšali preskúmať to, na 

čo ešte nenastal čas, aby bolo odhalené. Vždy si zachovaj svoju výzbroj - akoby si bol prameňom 

pripraveným prijať krištáľovo čistú vodu, ktorá uhasí smäd tvojich blížnych po svetle, a nebude to tvoja 

ruka, ktorá zdvihne závoj tajomstva. Bol na zemi niekto hoden otvoriť knihu siedmich pečatí? Len ten 

Baránkov bol toho hoden, to znamená, že len ten mal moc to urobiť. Vedzte, že je mnoho učení, ktoré 

budú človeku zjavené tu na zemi, ale aj mnoho iných, ktoré mu budú zjavené, až keď bude prebývať vo 

vysokých príbytkoch Ducha. 

78 Všade ma nájdete, moja prítomnosť je na všetkých miestach na ceste. Premením sa na oázu 

uprostred púšte aj na maják v búrlivej noci. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 282 
1 Božské svetlo pre vás svieti, stáva sa slovom, ktoré vám dáva nové inštrukcie. Blahoslavený je ten, 

kto sa pripravuje, akoby jeho srdce bolo svätyňou, lebo keď počul moje slovo, dosiahol pravý život. 

2 Príďte všetci a spoznajte môj zázrak lásky. Prišiel som spasiť hriešnikov ústami hriešnikov. 

3 V tejto ére vám ukazujem moc, ktorú máte ako dedičstvo alebo dar, ktorý som do vás vložil. Nie je 

to sila hmoty, ale ducha. Človek totiž nie je mocný, veľký ani múdry telom, ale duchom. 

Hovorím tomu, kto vedie svoje kroky po ceste dobra a poslúcha vôľu svojho nebeského Otca - tomu, 

kto sa riadi zákonmi, ktoré vedú a riadia život. Ten bude musieť cítiť podporu mocných síl, ktoré ho vždy 

povedú po ceste svetla, mieru a pravdy. 

4 Učeník: Toto jednoduché slovo, ktoré som ti priniesol ako duchovný dar na uvedenie novej éry, je 

vo svojej jednoduchosti a vonkajšej skromnosti ďalším z mojich majstrovských diel. Táto forma hľadania 

človeka, aby sa mu dalo spoznať Božské prostredníctvom jeho intelektu, má zmysel, význam a zmysel, 

ktorý máte všetci objaviť. 

5 Pozrite sa, ako sa moje božské myšlienky stávajú hlasom na niektorých ľudských perách, ktoré, 

hoci sú nečisté, sa v okamihu tejto bohoslužby stávajú čistými, aby vám poskytli potravu duchovného 

života. 

6 Čo ti potom nedopraje deň, keď sa tvoja duša i telo očistia, aby ma mohli prijať? 

7 Vaša viera bola malá, vaša láska a vaša príprava slabé. Napriek tomu vás ovocie, ktoré ste dostali v 

mojom Slove, vytrhlo z letargie, naučilo vás chápať, milovať, študovať a cítiť život duše, ktorá bola vo 

vašich nešťastiach pustou púšťou a teraz sa podobá oáze vášho života plného bojov a neustálych skúšok. 

8 Ak sa budete snažiť pochopiť toto učenie, budete v tejto dobe patriť medzi tých, ktorí si plne 

uvedomujú, že človek bezo Mňa nie je ničím. 

9 Pozrite sa na tento svet - pyšný, vyzývavý a namyslený na všetky ľudské diela, ktorými udivuje 

generácie tohto storočia. Vo svojej väčšine neveria v duchovno, ani ho nemilujú. Preto sa nemodlia a 

neposlúchajú môj zákon. Napriek tomu sú spokojní a hrdí na to, že môžu ukázať svet plný zázrakov, ktoré 

vytvorili s pomocou svojej vedy. 

10 Ale tento úžasný svet ľudí, ktorý vybudovali počas stáročí vedy, bojov, vojen a sĺz, ešte zničia 

vlastnými rukami a zbraňami. Už sa blíži čas, keď si ľudstvo uvedomí neudržateľnosť a krehkosť svojich 

diel, ktorým chýbala láska, spravodlivosť a skutočná túžba po dokonalosti. 

11 Čoskoro sa naučíte, že bez Boha nie ste ničím, že len odo mňa môžete získať silu, život a 

inteligenciu na vytvorenie harmonickej existencie medzi duchom a ľudskou časťou človeka. 

12 Prichádzam so svojím novým slovom, aby som oživil svet, pretože po stáročia a veky ľudstvo 

videlo vládnuť len smrť. Čo bolo dôvodom, že vo vašej existencii vládla smrť? Nedostatok lásky. 

13 Naozaj vám hovorím, že láska je nemenná sila, ktorá hýbe vesmírom. Láska je pôvod a zmysel 

života. 

14 Teraz pre všetkých otváram čas duchovného vzkriesenia - čas, keď prinesiem rozkvitnúť to 

požehnané semeno lásky, ktoré som vylial na svet z výšky kríža a oznámil vám, že keby sa ľudia 

navzájom milovali tak, ako som vás učil, "smrť" by bola zo sveta odstránená a namiesto nej by nad ľuďmi 

zavládol život a prejavil by sa vo všetkých ich skutkoch. 

15 Dnes, deň čo deň, konzumujete horké plody stromu vedy, o ktorý sa ľudia tak nedokonale starali, 

pretože ste sa nesnažili o harmonický rozvoj všetkých svojich darov. Ako by ste teda mohli viesť svoje 

objavy a svoje diela dobrým smerom, keď ste cvičili iba inteligenciu, ale zanedbávali ste dušu a srdce? 

16 Sú medzi vami ľudia, ktorí sú ako divé zvieratá, ktorí dávajú voľný priechod svojim vášňam, ktorí 

pociťujú nenávisť voči svojim susedom, ktorí sú krvilační a snažia sa z bratských národov urobiť otrokov. 

17 Ak by niekto veril, že Moje učenie môže spôsobiť morálny úpadok človeka - naozaj, hovorím vám, 

je na veľkom omyle; a aby som to dokázal pochybovačom, materialistom a arogantom tohto veku, nechám 

ich žať a jesť ovocie ich vedy, až kým nebudú mať dosť, až kým im z duše neunikne vyznanie, ktoré Mi 

hovorí: "Otče, odpusť nám, len Tvoja Moc bude schopná zastaviť sily, ktoré sme rozpútali v našom 

nerozume." 

18 Vtedy im prídem na pomoc a dám im pokoj, lebo ich pýcha im už dá vypiť veľa z kalicha utrpenia. 

Privediem ich k pokoju mysle a k sebarozjímaniu, aby - vtedy už v novom živote - objavili hodnotu 
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duchovného a vedeli ho uplatniť vo svojich dielach. Pochopia, že život je ako lýra, ktorej struny 

predstavujú lásku, duchovnosť a vedu, ale pretože neboli v súlade, nedokázali vylúdiť sladký zvuk lásky, 

ktorý je vznešeným zvukom duchovnosti. 

19 Prišiel čas súdu, keď sa niektorých opýtam: "Prečo ste ma zapreli?" A iní: "Prečo ma 

prenasledujete?" Má právo popierať existenciu Môjho kráľovstva ten, kto nebol schopný preniknúť do 

seba? To, že nepoznáte moju pravdu, že neviete, ako ju objaviť, neznamená, že neexistuje. Ak si myslíte, 

že existuje len to, čo dokážete pochopiť, hovorím vám, že vaša nevedomosť je veľká a vaša arogancia 

veľmi veľká. 

20 Veru, hovorím vám: Kto popiera Boha a Jeho kráľovstvo, poprel sám seba. Kto chce čerpať silu 

sám zo seba, pretože sa považuje za nezávislého a má pyšný pocit, že môže byť veľký aj bez Boha, jeho 

kroky vo svete budú veľmi krátke. Čoskoro zblúdi a jeho utrpenie bude veľmi bolestivé. 

21 Kde sú skutoční učenci? 

22 Poznanie je cítiť moju prítomnosť. Poznanie je byť vedený mojím svetlom a plniť moju vôľu. 

Znalosť je pochopenie práva. Poznanie znamená milovať. 

23 Kto chce byť z lásky užitočný blížnemu, venuje sa dobru akýmkoľvek z mnohých spôsobov, ktoré 

život ponúka. Vie, že je ľudskou bytosťou, ktorá bude pripravená na to, aby ju Božia vôľa použila na 

veľmi vysoké ciele. Chcem, aby ste, učeníci, získali poznanie, aby ste oslobodili od omylov tých, ktorí 

stratili cestu k vzostupu. 

24 Pravá láska - tá, ktorá presahuje ľudské city srdca - je ovocím múdrosti. Pozri, ako zasievam 

múdrosť do tvojej predstavivosti vo svojom slove, a potom čakám na ovocie tvojej lásky. 

25 Existuje mnoho spôsobov, ako konať dobro, mnoho spôsobov, ako potešiť a slúžiť. Všetky sú 

prejavom lásky, ktorá je jedna - lásky, ktorá je múdrosťou ducha. 

26 Niekto môže kráčať cestou vedy, niekto cestou ducha, niekto cestou citu, ale súhrn všetkých vedie 

k duchovnej harmónii. 

27 Naučte sa rozlišovať medzi rôznymi existujúcimi cestami a rešpektovať rôzne poslania, ktoré plnia 

vaši spoluobčania. Preto majte otvorenú myseľ, správny úsudok, pokojnú myseľ a hlboký pohľad. Ak tieto 

vlastnosti nemáte, budete bezdôvodne pobúrení, keď zistíte, že existuje viac náboženských spoločenstiev, 

ako ste si mysleli, a väčší počet obradov a kultov, ako ste poznali. 

28 Ak sa nepripravíte, budete sa cítiť zmätení a dotknutí v deň, keď sa ocitnete uprostred blížiacej sa 

bitky. 

29 Tí, ktorí Mňa počúvajú bez záujmu o porozumenie, nebudú môcť patriť k tým, ktorí toto učenie 

chápu a vysvetľujú. Iní sa však snažia spoznať význam môjho slova, cítia ho, milujú ho, nosia ho vo svojej 

duši, vo svojom srdci a vo svojom mozgu. Tie denne viac prenikajú do poznania môjho učenia. 

30 Keď sa v týchto učeníkoch prejaví túžba vedieť viac, milovať dokonalým spôsobom, uvidíte na ich 

tvárach krásu dobra, lásky, vznešenosť oduševnenia. 

31 Napriek tomu ani v tejto chvíli nikto nemohol ukázať svoju tvár ako zrkadlo pravdy, v ktorom sa 

odrážajú cnosti duchovnej duše, tej vyššej bytosti, ktorá prebýva v každom človeku. 

Ale čo vám mám povedať o duchovnom svete, ktorý žije a tká sa mimo vás a ktorý môže rovnako 

ukázať svoju tvár prostredníctvom vašich diel, slov a myšlienok? Pre tieto bytosti je každá ľudská bytosť 

prostriedkom, ako sa zviditeľniť, každá vtelená duša je putom spojenia a každý mozog je prostriedkom 

kontaktu s ľudským svetom. 

32 Ak sú myšlienky ľudí naklonené k dobru, využijú ich vysoké, svetlé bytosti, ktoré sa venujú 

vysokým cieľom. Ak však myšlienky ľudí odmietajú každý dobrý vplyv a dovolia, aby ich city a 

schopnosti využívali nízke duše, tie prinesú len naplnenie nízkych vášní. 

33 Hovorím vám, že neexistuje ľudská myseľ, ktorá by nežila pod vplyvom duchovného sveta. 

34 Mnohí to budú popierať, ale nikto nebude schopný dokázať, že nie je možné, aby ľudská myseľ 

prijímala myšlienky a vibrácie nielen duchovných bytostí a svojich blížnych, ale aj moje. 

35 Je to zjavenie pre celé ľudstvo - zjavenie, ktoré keď sa rozšíri, nájde otvorené srdcia, ktoré ho 

prijmú s veľkou radosťou; rovnako však narazí aj na tvrdohlavých odporcov a bojovníkov. 

36 Čo však dokážu urobiť, aby zabránili svetlu duchovného kráľovstva zažiariť v životoch ľudí? Aké 

prostriedky budú môcť neveriaci použiť na odstránenie týchto vibrácií? Kto je ten, kto sa domnieva, že je 

mimo univerzálneho vplyvu, ktorým je tvorivá a oživujúca sila Boha? 
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37 Hovorím k vášmu duchu, k vašej duši a k vášmu rozumu, ale znovu vám hovorím, že dostávate 

posolstvá, myšlienky a inšpirácie z iných úrovní existencie a že tak ako neviete, odkiaľ sa vaša duša vtelila 

do tohto vášho tela, neviete, kto sa jej neviditeľne a neuchopiteľne prejavuje. 

38 Vám, ktorí počúvate toto učenie, hovorím, aby ste si nemysleli, že nositelia hlasu sú spravodliví a 

čistí, pretože v ich orgánoch mysle vibruje moja inšpirácia. Nie, boli len obdarení schopnosťou prijímať 

moje svetlo a odovzdávať ho vo forme slov. Sú predchodcami duchovného prejavu, ktorý je prísľubom pre 

budúce časy, keď si ľudia úplne uvedomia, že svetlo duchovného sveta vždy žiarilo do ich existencie, a 

pripravia sa a zduchovnia, aby mohli dokonale prijímať a odovzdávať večné Božie posolstvo. 

39 Ľudstvo, popieraš to, čo nemôžeš materiálne dokázať. Hovorím vám, že viete len to, čo patrí svetu. 

Keby ste totiž aspoň trochu poznali ducha, neodvážili by ste sa popierať existenciu, vplyv ani prejavy 

duchovného sveta! 

40 Prihovára sa za vás veľké množstvo bytostí svetla. V deň, keď sa s nimi budete vedieť spojiť v 

modlitbe, v myšlienkach a vo viere, zažijete vo svojom živote nepremožiteľnú silu, nadľudskú silu, a 

nikdy nezakopnete. 

41 Okolo človeka je tiež neviditeľný svet temnoty a zmätku. Odo dňa, keď budete pripravení bojovať 

proti jeho zradným útokom, pocítite vo svojom živote nepoznanú slobodu a pokoj. 

42 Vedzte, že myseľ nikdy neprestane prijímať vibrácie a vplyv môjho božstva a duchovného sveta. 

43 Človek si zamiloval to, čo patrí hmote, tam má svoje hodnoty, tam nasmeroval svoje srdce, myseľ 

a zmysly. Preto si nevšíma a ignoruje všetko, čo sa týka ducha. Keby mal človek ducha ako svoj ideál, 

zjemnil by svoje zmysly tak, že by mu nič z toho, čo som vám dnes povedal, nebolo neznáme. 

44 Vedel by, že Boží duch je vďaka svojej prirodzenosti v kontakte s každou duchovnou bytosťou vo 

vesmíre, a keďže by to vedel a bol by osvietený vierou, usiloval by sa, aby ho dosiahlo vyžarovanie môjho 

ducha, ktorý je silou, životom a svetlom, ktorý oživuje všetko stvorené. 

45 Veru vám hovorím - a nezabúdajte na to: Nie je nemožné, aby som sa dal spoznať prostredníctvom 

ľudského intelektu. Bolo by nemožné, keby som sa nemohol prejaviť. 

46 Vašou úlohou, žiaci, je urobiť dušu a myseľ citlivými, aby vnímali, cítili, verili, žili, milovali a 

poslúchali všetky duchovné vibrácie. 

47 Opakujem vám: Aj keby sa celé ľudstvo snažilo, aby k nemu nedosiahlo duchovné svetlo, nikdy by 

to nedosiahlo, pretože samotný život, ktorý človek má, berie z môjho Ducha, ktorý vibruje vo všetkom, čo 

existuje. 

48 Práve počúvate moje učenie, ktoré sa vám môže zdať v každom ohľade zvláštne, ale ktorému 

rozumiete. Viete, že aj keď sa prejavuje na takých chudobných a skromných miestach, ako sú tieto 

miestnosti, nie sú to obyčajné miesta, ale jednoduché ubytovne venované oddanosti, oduševneniu a 

príprave na prijatie nebeského posolstva. 

Viete, že v súčasnosti sa dávam poznať prostredníctvom ľudského intelektu, ale nie je to intelekt, ktorý 

hovorí, ale duch, ktorý prijíma svetlo Mojej inšpirácie - svetlo, ktoré keď prejde cez intelekt, stáva sa 

myšlienkou, a keď sa dostane k perám, premieňa sa na slová. 

49 Toto bol jeden z najkrajších darov, ktoré som vám v tretej ére zjavil, aby ste mali predstavu o 

vlastnostiach, ktoré existujú vo vašom duchu, ako aj o tom, čo je preň ešte vyhradené. 

50 Preniknite do svojho duchovného vnútra, aby ste sa lepšie spoznali. Ak by ste si totiž mysleli, že 

ste len hmota, popierali by ste svoju veľkosť a nesprávne by ste posudzovali podstatu svojej bytosti. 

51 Pokiaľ nemáte záujem o poznanie pravdy ducha, budete slabí a nevedomí a všetko, čím ste a čo 

máte, sa nezjaví prostredníctvom tela. 

52 Materialistická ľudská veda naložila na plecia ľudí neúnosné bremeno. Všetci ste unavení, v tomto 

čase ťažko kráčate po svojej ceste, ale ja čakám na všetkých. 

53 Ľudia, pozvite na túto duchovnú hostinu svojich blížnych, ktorí nemôžu ísť ďalej. Uvidíte ich, ako 

v mysli nosia poklad poznania, a poviete si: "Čo im môže chýbať?" V ich duši je však pustá prázdnota. 

54 "Poďte ku mne, vy intelektuáli, ktorí ste unavení smrťou a sklamaní v srdci. Poďte ku mne, vy, 

ktorí ste zmätení a namiesto lásky ste nenávideli. Dám vám odpočinok a pochopíte, že duch poslušný 

mojim prikázaniam sa nikdy neunaví. Predstavím vám vedu, ktorá nikdy nezmätie inteligenciu." 

55 Nebudú sa báť prísť ku mne, pretože ich srdce je chladné alebo ich úsudok prísny. Pre každého 

budem mať vetu, slovo, ktoré bude ako lúč svetla, ktorý rozžiari srdcia sklamané nedostatkom lásky. 
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Nezáleží na tom, že mi neveríte ani ma nemilujete. To nie je dôvod, aby som vás vylúčil zo svojho stola. 

To sú hriešnici, pre ktorých som prišiel. 

56 Viem, že mnohí sa vo svojej arogancii odmietnu prísť učiť, pretože si myslia, že už všetko vedia. 

Ale bude im stačiť, keď si vypočujú jedno z mojich posolstiev, a ja im dokážem, že ešte stále majú srdce, 

že nie sú mŕtvi pre pravú lásku, že sú stále mojimi malými deťmi so mnou a že ešte stále môžu plakať. 

57 Moje učenie o láske nebolo určené len niekoľkým, ktorí ho počuli prostredníctvom nositeľov 

hlasu. Moje posolstvo prišlo na svet, aby sa o ňom dozvedeli všetci ľudia. Preto vám hovorím, že v 

mnohých podobách dosiahne hranice zeme, pretože je začiatkom útechy, ktorá bola ľudstvu prisľúbená už 

v druhej ére, keď dosiahne vrchol v čase súženia na zemi. 

58 Dnes, keď vidím ľudí, ktorí sa závratnou rýchlosťou rútia do najhlbších priepastí svojich vášní, 

nerestí a nepriateľstiev, viem, že je to čas, keď k nim musím prísť, aby som im poskytol záchrannú pomoc. 

Bez ohľadu na to, ako hlboko klesli, nechám k ich duchu preniknúť svoj hlas, ktorý im povie: "Ja som s 

vami, príďte ku mne, hľadajte svetlo, pomôžem vám uniknúť z temnoty a potom sa zotavíte pod mojím 

štítom pokoja." 

59 Môj hlas bude počuť vo vnútornom chráme jeho bytosti - v chráme, ktorý človek nemohol zničiť, 

pretože je to jeho vlastná duchovná duša. 

60 Nezabudnite: Keď ste boli malé deti, všetci ste žili v nevinnosti, podobali ste sa kvetom ruže. 

Neskôr však zo stoniek vyrástli tŕne a už nevytvárali kvety. Sú to tŕne, ktoré mi ľudstvo ponúka ešte raz, a 

bude potrebné, aby múdry nôž záhradníka tieto rastliny orezal, aby na budúcu jar opäť priniesli kvety ruží. 

61 Nechajte dnes na chvíľu za sebou zem a príďte ku Mne v duchu. Po mnohé stáročia sa človek 

modlil nesprávnym spôsobom, preto sa neposilnil a neosvetlil si svoju životnú cestu mojou láskou, pretože 

sa modlil zmyslami, a nie duchom. 

62 Uctievanie obrazov, ku ktorému má človek taký veľký sklon, bolo ako jed, ktorý mu nedovoľoval 

vychutnať si duchovné pôžitky vnútornej modlitby. 

63 Koľko nešťastia so sebou ľudia ťahali len preto, že sa nevedeli modliť! A to je prirodzené, učeník: 

akú duchovnú silu môže mať človek, aby prešiel skúškami života, ak nerobí nič preto, aby sa priblížil k 

zdroju života, ktorý je v mojom Duchu? Hľadá ma v priepastiach, v tieni, hoci by mohol vystúpiť na 

vrcholy a nájsť ma na svetle. 

64 Ach, keby len ľudia tohto veku pochopili silu modlitby - koľko nadľudských skutkov by vykonali! 

Žijú však v epoche materializmu, v ktorej sa sami snažia zhmotniť božské, aby sa ho dotkli a videli ho. 

65 Moji služobníci v minulosti - Noe, Abrahám, Izák a Jákob, Jozef či Mojžiš - poznali silu modlitby 

a podali o tom ľudstvu nezmazateľný dôkaz, zanechali svoj spôsob modlitby ako príklad pre všetky 

generácie. 

66 Týmto mužom bolo miesto modlitby ľahostajné, vedeli, že v jadre svojej bytosti majú v sebe 

Pánov chrám. Spôsob, akým sa snažili priblížiť k zdroju môjho milosrdenstva, bola viera - viera v moju 

prítomnosť, v moju spravodlivosť, v moju prozreteľnosť a v moju lásku. Každého z týchto mužov som 

podrobil veľkej skúške - takej veľkej, že o nej zostanú svedectvá naveky. A v týchto skúškach zostali 

verní, poslušní, pokorní, oddaní svojmu Stvoriteľovi. 

67 Moja reakcia na vieru a lásku týchto služobníkov bola vždy okamžitá, a tak sa stali objektom 

mojich prejavov moci, ktoré sa udeľujú len ľuďom s veľkou vierou a dobrou vôľou. 

68 Moja láska k vám ma núti prísť vás v tomto čase hľadať v roklinách a priepastiach, aby som vás 

zachránil, ako to robí pastier s ovcami, ktoré veľmi miluje. 

69 Ak však chcete poznať Môj zámer týkajúci sa ľudí, ktorých chcem prostredníctvom vás stvoriť, 

môžete sa dozvedieť, že vás v súčasnosti zhromažďujem a privádzam z rôznych kútov zeme, aby ste 

spoznali toto nebeské posolstvo. 

70 Prostredníctvom môjho Slova, ktoré je rozdelené do nespočetných lekcií alebo učení, vás urobím 

žiakmi tohto učenia. A keď sa vaša bytosť nasýti touto esenciou, keď zanecháte tradície a omyly a začnete 

žiť a cítiť oduševnenie, dám vám čas a hodinu, keď sa vydáte do provincií, národov a krajín, aby ste 

priniesli Dobrú zvesť masám. 

71 Budete sa množiť ako hviezdy na nebi alebo ako piesok na mori a prinesiete požehnanie do 

domovov, národov a krajín, kde je hlad po mieri, spravodlivosti a pravde. 
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72 Nezabúdajte však, že keď sa vydávate do tohto boja, je to preto, že už praktizujete duchovnú 

modlitbu, ako som vás k tomu vždy inšpiroval, ako som vám teraz pripomenul. 

73 Bez sily modlitby nebudete schopní obstáť v boji, ani obstáť v skúškach, a už vôbec nie učiť 

svojich blížnych dokonalému spôsobu modlitby. 

74 Je však potrebné, aby ste podali dôkazy o sile duchovnej modlitby, ako ich v minulosti podali tí 

muži, ktorých si pamätáte ako patriarchov, vodcov a prorokov. Nebudú to tie isté dôkazy, ktoré sa stanú 

skutočnosťou vďaka vášmu sprostredkovaniu, pretože si musíte uvedomiť, že teraz je iná doba, že ľudstvo 

sa duchovne a materiálne vyvinulo, a preto sa dôkazy a zázraky, ktoré získate prostredníctvom modlitby, 

nemôžu rovnať tým z predchádzajúcich čias. Napriek tomu budú zázračné. 

75 Na to, aby ste dokázali, že ste hodní takýchto veľkých výhod, sú potrebné len dve podmienky. 

Prvým bude váš spôsob života: spravodlivý, užitočný, vždy inšpirovaný dobrotou a láskou. Druhou bude 

viera, ktorá ťa urobí nadradeným všetkému, čo existuje na zemi, ktorá ti dá silu, aby ťa, keď príde chvíľa, 

zachránila pred nebezpečenstvom, pozdvihla nad všetku biedu, urobila ťa odolným voči bolesti a pomohla 

ti zvíťaziť aj nad smrťou. 

76 Veru, hovorím vám, že s dobrotou a vierou sa vám podarí vykonať mocné a nadľudské skutky, 

ktorými vydáte najlepšie svedectvo o sile modlitby a lásky v tomto čase. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 283 
1 Milovaní učeníci, prichádzate z rôznych ciest a vo chvíli modlitby sa spájate, aby ste pozdvihli 

dušu k Otcovi. Prijímam vás, počujte môj hlas. Vráťte sa ku mne, keď ste stratili cestu. Dnes si so mnou. 

Už dlho vás volám a naozaj vám hovorím, že čakám na každého z vás. 

2 Prijímam vás, ktorí ste sa tu zišli v mene ľudstva. To, čo som vám daroval, som tým daroval 

všetkým vašim blížnym. Tí, ktorí prišli do tieňa tohto stromu, aj tí, ktorí sú od neho vzdialení, sú Mnou 

milovaní rovnako. 

3 Modlite sa, ľudia, toto je jazyk duše. Ale naučte sa tento jazyk, aby ste Mi rozumeli, keď budete so 

Mnou hovoriť. Hovorte so mnou s úctou a pokorou, ale s dôverou, akú má človek k otcovi - s 

dôvernosťou, s akou sa hovorí s priateľom. 

4 Otvorte svoje srdce, to je môj chrám, a dovoľte, aby v ňom zaznel môj hlas, ktorý je radou, 

inšpiráciou a zjavením. 

5 Ak pochopíš zmysel môjho učenia a poznáš môj hlas tak, ako ovca pozná hlas svojho pastiera, 

pochopíš, že som k tebe hovoril vždy a v každom okamihu tvojho života. Keby to tak nebolo, "Slovo" by 

nebolo večné. 

6 Človek bol v mojich očiach vždy ako malé dieťa, ohrozované nebezpečenstvami a pádmi, a keďže 

som jeho Otec, milujem ho a vediem, aj keď je jeho srdce niekedy hluché k mojim radám, mojim výzvam 

a ponaučeniam. 

7 Dnes ľudia prechádzajú obdobím veľkých skúšok, ale nie preto, že by som sa tešil z ich bolesti, ale 

preto, že ľudia sa musia spravodlivo očistiť, keď sa poškvrnili. 

8 Všetci viete, že milujem to, čo je čisté, a že sa ku Mne dostane len to, čo je čisté. To vám hovorí 

vaše svedomie. 

9 Svetlo môjho Ducha je vyliate na každé telo a na každého ducha, aby ste mohli študovať a 

interpretovať skúšky, ktoré vám život denne dáva, ako lekcie, aby ste spoznali sami seba a pochopili 

úlohu, ktorú ste si so sebou priniesli na zem. 

10 Prečo sa mnohí z vás obávajú, že som vám do osudu napísal skúšky, bolesti, tresty alebo nešťastia? 

Ako si môžeš myslieť, že Ten, ktorý ťa dokonale miluje, ti dáva cestu plnú tŕnia? Vskutku, hovorím vám, 

nešťastná cesta, cesta nešťastia, je tá, ktorú si vyberáte podľa svojej vôle, mysliac si, že na nej nájdete 

radosť, slobodu, blaženosť, bez toho, aby ste si uvedomili, že je to práve cesta, ktorá je vám určená, z 

ktorej odchádzate, kde sa nachádza skutočný mier, bezpečie, sila a zdravie, blahobyt a hojnosť. 

11 Táto cesta, ktorú vám ponúkam vo svojom učení, je pre vašu dušu predurčená od jej stvorenia, aby 

ste na nej konečne našli to, po čom túžite. 

12 Blahoslavení sú tí, ktorí sa vrátia na cestu, keď počujú toto slovo, lebo v ňom opäť nájdu 

dedičstvo, ktoré odvrhli. 

13 Na mojej ceste sú aj skúšky, ale tie sú návodom pre dušu, sú svetlom a zjavením, ktorým ti život 

dáva impulz, aby ťa zastavil v zúrivom kurze, ktorý ťa vedie do záhuby. 

14 Učeníci, ste vystavení tisícom skúšok, aby sa prebudili všetky schopnosti vašej duchovnej duše a 

aby sa všetky struny vášho srdca dostali do harmónie. 

15 Tento ľud je silným synom, ktorý má proroctvá a učenie. Preto mu hovorím, aby neprestajne 

praktizoval Moje slovo, aby ho uplatňoval vo svojom živote, aby poznal hodnotu svojich darov, aby 

usilovne hľadal zmysel Môjho učenia, aby objavil svetlá, ktoré som vám vtedy sľúbil, keď som vám 

povedal, že vám pošlem Ducha pravdy, aby vám vysvetlil predchádzajúce zjavenia. 

16 Nechávam tento ľud rásť v skrytosti a neznáme, bez toho, aby si ľudstvo všimlo jeho prítomnosť, 

až kým nepríde hodina prelomiť mlčanie, čo sa stane, keď sa tento ľud zjednotí v pravde a v duchu. 

17 Keď ma počujete, vaša bytosť sa chveje láskou a pýtate sa sami seba: "Kde som už počul tento 

hlas?" Iní hovoria, keď ma počujú: "Zdá sa mi, akoby som videl Majstra kázať na brehu rieky alebo na 

hore. Kde si myslíte, že som ho videl?" 

18 Áno, ľudia, vaša viera vám hovorí, že som to ja, kto k vám hovorí, hoci viete, že som sa nestal 

človekom. Veď som vám povedal, že prídem "v oblaku", a tak som to aj splnil. 

19 Ak som použil schopnosť ľudského intelektu, aby som k vám hovoril, je to preto, že keby som k 

vám hovoril z ducha do ducha, nepočuli by ste ma, a už vôbec nie pochopili. 
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20 Ale tento druh ohlasovania bol krátky a čoskoro sa skončí, pretože bolo potrebné, aby ma niektorí 

počuli len preto, aby vedeli, ako máte v budúcnosti nadviazať kontakt so Mnou podľa Mojej vôle, a 

pochopili, ako to oznámiť ľudstvu. 

21 Chcem z vás vytvoriť jednu rodinu. Preto je absolútne nevyhnutné, aby ste mali jednu formu 

uctievania a dodržiavali ten istý zákon. 

22 Vy, ľudia, začnite byť príkladom bratstva a jednoty. Kým to nedosiahnete, nebudete schopní 

vystúpiť z ústrania, v ktorom sa nachádzate, na svetlo cesty, na ktorej vás čaká vaše poslanie. 

23 Svetlo, ktoré vyžaruje z tohto duchovného učenia, osvecuje ducha ľudstva, a keď ľudia získajú 

pravdivé poznanie o dobe, v ktorej v súčasnosti žijú, s úplnou jasnosťou spoznajú podstatu tohto učenia, 

ktoré zatieni všetky vaše náboženstvá. Pýtate sa ma: "Učiteľ, či teda náboženstvá nie sú pravdivé?" Na to 

vám hovorím: Keby boli pravdou, existovala by len jedna, pretože pravda je jedna. Každá z nich obsahuje 

časť tohto najvyššieho svetla, všetky sú cestami, ktoré vedú dušu a približujú ju k zdroju poznania. 

24 Absolútnu pravdu nemá žiadna ľudská bytosť, ani nie je obsiahnutá v žiadnej knihe. Táto božská 

jasnosť, táto všemohúca moc, táto nekonečná láska, táto neobmedzená múdrosť, táto dokonalá 

spravodlivosť je v Bohu. On je jediná pravda. 

25 Pochopte moje učebné slovo. Každé náboženstvo je spôsob chápania pravdy, ale nie pravda 

samotná. Preto vidíte rozdiely, ktoré medzi nimi existujú. Opakujem vám, že keby obsahovali najvyššiu 

pravdu, všetky by boli rovnaké a predstavovali by jednu myšlienku, jeden svetonázor, jednu cestu, ako sa 

ku Mne dostať. 

26 Preto keď sa raz moje učenie stane vo svete známym, ľudské chápanie ho postaví nad všetky 

náboženstvá, pretože pochopí, že ho nesmie nijako predstavovať ani zhmotňovať, pretože potom by ho 

neuplatňoval v samotnom živote. Teraz by ste mali pochopiť, že toto učenie nie je určené na zmyslové 

vnímanie prostredníctvom symbolov, ale na precítenie v duši. Keď to takto pochopíte, budete schopní 

vzdávať Otcovi vnútornú úctu, ktorá je pravá, bez okázalosti, bez pokrytectva, bez sebeckých záujmov. 

27 Učenie o duchu nie je teória, ale praktické poučenie pre ľudský život i pre život duše. Neexistuje 

žiadne iné, komplexnejšie a dokonalejšie učenie ako ono. Sprevádza vás ešte pred príchodom na zem, 

sprevádza vás počas celého dňa práce na tomto svete a po návrate do svojho pôvodného domova sa spojí s 

vašou dušou. 

28 Nebudem to ja, kto odstráni liturgiu a tradície z vašich bohoslužieb - bude to duch človeka, ktorý 

sa nedobrovoľne povznesie nad svoje staré predstavy tvárou v tvár potrebe väčšieho svetla, ktoré by 

osvetľovalo jeho cestu rozvoja. Čoskoro človek pochopí, že jediné, čo môže ponúknuť Bohu, je 

prejavovať lásku, pretože láska znamená dobrotu, milosrdenstvo, múdrosť a spravodlivosť. 

29 Špiritizmus nevymazáva ani jedno zo slov, ktoré kedysi hlásal Kristus. Ak by to tak nebolo, 

nemala by si dávať toto meno, pretože by odporovala pravde. Ako by mohlo byť toto slovo proti tomu, 

keď ho vyslovuje ten istý Majster. Keby ste skutočne prenikli do významu tohto učenia, videli by ste, že 

moje dnešné slovo je vysvetlením alebo objasnením všetkého, čo som kedysi povedal. Preto je dnešné a 

budúce ľudstvo schopné chápať viac ako minulé generácie, a teda aj plniť Zákon čistejším, vyšším a 

pravdivejším spôsobom. 

30 Ak pozorne sledujete svojich blížnych v ich náboženskej praxi, uvidíte, že to, čo bolo predtým 

predmetom ich uctievania, teraz vnímajú bez vnútorného súcitu. Dôvodom je, že duša sa prebúdza sama 

od seba a túži po tom, čo ju môže skutočne živiť. Preto vám hovorím, že vonkajšie uctievanie tohto 

ľudstva má zaniknúť. 

31 Vám, ktorí prijímate toto Slovo, prináleží predstaviť moje Dielo v celej jeho jednoduchosti, 

duchovnosti, čistote a prostote, bez toho, aby ste mali možnosť upadnúť do omylu a vytvárať v ňom 

obrady, vytvárať nové tradície alebo nové alegórie, ktoré by vás zviedli z pravej cesty. 

32 Čas predstavovania božského alebo duchovného prostredníctvom materiálnych foriem sa skončil. 

Ak si ľudstvo vytvorilo symboly a obrazy, pretože v tých časoch bol Zákon vytesaný do kameňa a proroci 

boli ľudia, a pretože "Slovo" sa stalo človekom a bolo viditeľné telesnými očami, dnes k vám prichádzam 

v duchu a moji poslovia k vám prichádzajú v duchu. Aké nové obrazy alebo nové formy by ste mohli 

vytvoriť pre nekonečno, pre nepredstaviteľné? 

33 Duchovné učenie je vyjadrením a skutočnou výživou ducha duše. Preto sa oddeľuje od každého 

zhmotnenia a každého okázalého kultu. 
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34 Vďaka všetkému, čo som vám dnes povedal, pochopíte, aká veľká je vaša zodpovednosť voči 

blížnym. 

35 Riaďte sa tým, čo vám naznačuje moje slovo, a to bude najlepší spôsob, ako prezentovať moju 

prácu pred ostatnými. 

36 Uskutočňuj milosrdenstvo, dávaj svetlo, zbavuj omylu toho, kto doň upadol. Vytvárajte dielo 

pokoja, bratstva a jednoty, potom bude moja láska sprevádzať vaše kroky. 

37 Pochopte, že som svetlom v mysliach ľudí, ktorí sa usilujú o rozvoj svojich duší. Som útechou pre 

tých, ktorých ťaží utrpenie. 

38 Dlho som sa svetu nezjavoval slovami, a preto teraz, keď sa to opäť dá počuť, prichádzate 

dychtivo počúvať Majstra a spoznať Jeho nové posolstvo. 

39 Z času na čas je potrebné, aby sa môj Duch zjavil spôsobom, ktorý je vám prístupný a 

zrozumiteľný. Táto potreba hovoriť s vami vyplýva z vašej neposlušnosti voči môjmu zákonu, z vášho 

odklonu od pravej cesty. 

40 Človek je najvzpurnejším tvorom vo stvorení, pretože má slobodnú vôľu. Dodnes sa nechcel 

podriadiť smerniciam svedomia. 

41 Moje Slovo chce niektorých zadržať, iných usmerniť, všetkých posilniť v pravde a zachrániť vás z 

priepastí. 

42 Neurážajte sa na spôsob, akým sa teraz zjavujem, ktorý je taký odlišný od spôsobu, akým som sa 

zjavoval v druhej ére. Vedzte, že som nikdy nepoužil tú istú formu dvakrát, pretože by to znamenalo, že 

by som vás zanechal s jedným a tým istým učením, a ja vás vždy prichádzam učiť nové lekcie a pomáhať 

vám robiť nové kroky. 

43 Oslovuje ma radosť, ktorú vaša duša pociťuje, keď ma počuje, pretože vie, že každý môj pokyn je 

svetlom, povzbudením, poznaním a vybavením pre toho, kto ho vie použiť. 

44 Žiak, ktorý ho používa, je nepochybne človek, ktorý sa cíti v živote bezpečne, ktorý verí vo svoj 

osud, ktorý sa už nebojí smrti a teší sa z myšlienky na duchovný život, ktorý ho čaká. 

45 Blahoslavený je ten, kto počúva moje učenie, prijíma ho za svoje a nasleduje ho, lebo bude vedieť, 

ako žiť vo svete, bude vedieť, ako zomrieť svetu, a keď príde jeho hodina, vstane z mŕtvych vo večnosti. 

46 Blahoslavený je ten, kto sa ponorí do môjho slova, lebo sa naučil chápať dôvod bolesti, zmysel 

nápravy a odčinenia, a namiesto toho, aby si zúfal alebo sa rúhal, čím by zväčšoval svoje trápenie, vstáva 

plný viery a nádeje do boja, aby sa bremeno jeho dlhov stávalo denne ľahším a kalich jeho utrpenia menej 

horkým. 

47 Veselosť a pokoj patria ľuďom viery - tým, ktorí sú v súlade s Otcovou vôľou. 

48 Aký plný svetla by bol váš život a aká veľká a priekopnícka by bola vaša veda, keby ste milovali 

blížneho a plnili vôľu svojho Otca - keby ste obetovali niečo zo svojej slobody vôle a pracovali podľa 

toho, čo vám prikazuje vaše svedomie. Vaša veda by sa tak prekročením hraníc materiálneho dotkla 

nadprirodzeného, pretože doteraz sa k týmto hraniciam ani nepriblížila. 

49 Aké zdesenie pociťuje duša vedca, keď opúšťa tento svet a konečne sa stretáva s božskou pravdou! 

Tam sa zahanbene skloní a požiada o odpustenie za svoju aroganciu. Verila, že vie a dokáže všetko, 

popierala, že existuje niečo, čo presahuje jej vedomosti alebo chápanie. Ale teraz, keď stojí pred Knihou 

života, pred nekonečným dielom Stvoriteľa, musí uznať svoju úbohosť a zahaliť sa do pokory pred tým, 

ktorý je absolútna Múdrosť. 

50 Prečo si neprelistovať túto knihu už tu, keď je to dovolené a prikázané Mnou? Prečo sa nepripraviť 

prostredníctvom spiritualizácie, aby ste sa k nej dostali a na jej stránkach sa naučili lekciu, ktorá osvieti, 

alebo zjavenie, ktoré vysvetlí tajomstvá? 

51 Vedzte, ľudia, že nielen vy ste schopní prijímať duchovné posolstvá a inšpirácie. Na svete je 

mnoho ľudí, ktorí bez toho, aby vedeli, že prostredníctvom týchto nositeľov hlasu vylievam svoje Slovo, 

cítia blízkosť svetla, ktoré je pripravené vyliať sa na ľudstvo v zjaveniach. Od môjho Ducha dostanú 

potrebnú prípravu, aby, keď budú počuť vaše svedectvo a vy im odovzdáte moje Božské posolstvo, 

radostne povedali: "V toto som dúfal." 

52 Takto vás pripravujem, aby ste, keď príde chvíľa, keď sa stretnete, dokázali vytvoriť spojenie a 

porozumieť si. 
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53 Opäť vám hovorím, že v tomto čase nie ste to len vy, kto dostáva osvietenie od môjho Ducha. 

Lebo príde čas, keď všetky posolstvá prijaté v rôznych formách budú spoločne tvoriť jednu duchovnú silu 

na tomto svete. 

Vy prispejete svojím vlastným - tým, čo vám odovzdám, to znamená: Mojimi novými zjaveniami. 

Lebo zákon nie je nový, je ten istý, ktorý som vám dal v minulých časoch - dedičstvo veľkej pravdy, ktorú 

som vám pripomenul, aby ste nezablúdili z cesty. Zákon, milovaný ľud, je semenom zajtrajšieho sveta. 

54 Dnes ešte stále prežívate obdobie pochybností, skepsy a nedôvery. Ale toto božské svetlo, ktoré 

zažiari nad každou dušou, rozptýli aj posledný tieň neistoty a v živote ľudí bude vládnuť pravda. 

55 Vy, ktorí počúvate moje slovo pokoja, moju lekciu lásky, nikdy nevytvárajte dielo sváru. Naopak, 

vašou snahou by vždy malo byť zjednotenie, dosiahnutie pokoja, naplnenie prikázania, ktoré vás učí 

milovať jeden druhého. 

56 V prírode dôjde k udalostiam, ktoré vedci ľudstva nebudú schopní vysvetliť. Potom vaše slovo, 

plné pokory, ale zároveň plné istoty a sebadôvery, vysvetlí príčinu mnohých udalostí a javov, pre ktoré sa 

doteraz nenašlo riešenie. 

57 Čo je príroda, ak nie veľké stvorenie? Áno, učeníci, stvorenie, ktoré sa tiež vyvíja, očisťuje, rozvíja 

a zdokonaľuje, aby mohlo vo svojom lone prichýliť ľudí zajtrajška. 

58 Ako často ste nespokojní s ich prirodzenými prechodnými javmi k dosiahnutiu tejto dokonalosti a 

považujete ich za trest od Boha, pričom si neuvedomujete, že aj vy sa spolu s prírodou a stvorením 

očisťujete, vyvíjate a smerujete k dokonalosti. 

59 Aj keby ste nerozumeli tomu, čo vám dnes hovorím, budete mať dostatok vedomostí v čase, keď sa 

dostanete do takej harmónie so všetkým, čo vás obklopuje, že vám nič neublíži, nič vás nebude 

deprimovať ani vám nebude zle, pretože vtedy dosiahnete, že budete stáť nad hmotou a nie pod nadvládou 

prírodných síl. 

60 Ste takí nezrelí, že často namiesto toho, aby ste obdivovali znamenia, ktoré vám príroda dáva, máte 

strach. 

61 Kedy budete ako kniežatá uprostred tohto stvorenia, a nie ako otroci, ako ste teraz? 

62 Myslíte si, že ma teší, keď vidím, ako sa v hrôze modlíte a prosíte Boha, aby sa nad vami zmiloval, 

keď vidíte, ako sa rozpútali prírodné sily? Chcem vás vidieť plných pokoja, ako obdivujete Otcove diela 

bez toho, aby vaše životy postupne chátrali. Chcem od vás prijímať také modlitby, ktoré vychádzajú zo 

srdca plného pokoja, poslušnosti a porozumenia. 

63 Ach, keby ste sa len od chvíle, keď sa vám otvoria oči, aby ste uvideli svetlo tohto života, usilovali 

dosiahnuť skutočnú harmóniu s duchovnom a prírodou! Pochopili by ste, aká krásna je existencia, ktorú 

vám dal Stvoriteľ a ktorej cesta vedie k večnému životu! Aby som vám ho pomohol dosiahnuť, prišiel som 

v tomto treťom čase, aby som vám zopakoval Svoje predchádzajúce učenie. 

Pamätajte, že som vám povedal: "Ešte raz k vám prídem." Môj príchod však nebol v tele ako v druhej 

ére, prišiel som v duchu, aby som vám zjavil svoju podstatu, prítomnosť a moc. Medzi neveriacimi a 

hriešnikmi sa v súčasnosti dávam poznať, aby som im opäť dal svoje poučenie, svoje učenie. Tak ako v 

druhej ére, niektorí Mi uverili a iní popreli Moju prítomnosť. Ale z tých, ktorí ma spoznali, vyjdú moji 

noví učeníci, ktorí budú o mne svedčiť. 

64 Hľa, ľudstvo je opäť zmätené. Ja ich však neučím zmyselným úkonom uctievania, ale len učeniu 

lásky, aby pochopili, čo je Otcova vôľa. 

65 Duch Svätý sa dal poznať medzi mužmi, ženami a deťmi. Moja milosť sa na nich vyliala, aby boli 

svedkami mojej prítomnosti v tomto čase. 

66 Prišiel som vám ukázať ten istý zákon a pripomenúť vám tie isté pokyny, ktoré som vám dal v 

minulých časoch. Veď Otec so svojou vznešenou múdrosťou vás nikdy neprišiel zmiasť. Svetlo Ducha 

Svätého vás osvietilo, aby vám vysvetlilo všetky moje učenia, aby ste ich vy a potom celé ľudstvo mohli 

uplatňovať s láskou, s dokonalosťou v konaní a myslení. 

67 Človek žije na vrchole svojej skazenosti. Usiluje sa len o materiálne veci, o zlato a moc na zemi, 

ale jeho duchovná duša túži po mojom pokoji. 

Aj vy, Izrael, ste v priebehu času prešli kamenistými cestami a ešte ste nedosiahli zasľúbenú zem, 

pretože ste sa nevedeli milovať a zjednotiť a navzájom ste sa odmietali. Ale v tejto tretej ére som vám 
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pridelil najlepšie miesto pri svojom stole a pohladil som vás, aby ste vedeli, že som s vami ako Otec, aby 

ste všetci tvorili jednu rodinu. 

68 Ľudia, vychovávajte srdcia blahoslavených detí, aby sa od detstva milovali a dokázali rozoznať 

cestu lásky a spravodlivosti. 

69 V tomto čase vás moje Slovo nanovo osvieti. Vylejem svoju milosť v hojnosti, aby ste boli čistí a 

milostiví. Ak však opäť upadnete do hriechu, uvedomte si, ľudia, že to nie Ja vás odstraňujem zo svojho 

lona, ale vy sami sa odo Mňa odstraňujete, hoci to nie je Moja vôľa. Moje odpustenie a moja láska sú však 

ako otvorené brány, aby prijali každého, kto sa chce ku mne vrátiť kajúcne. 

70 Izrael: Vy ste poslovia tohto času a ja som si vás vyvolil za svojich verných služobníkov. Vidím, 

že hoci nosíš v srdci bolesť, si oddaný a poslušný, a preto ti hovorím: Ja vás pozdvihnem, požehnané deti, 

nebojte sa ľudí ani prírodných síl, nebojte sa cestovať na diaľku, lebo to Ja som si vás vyvolil a obliekol 

som vás svojou milosťou, aby ste povstali a v každej dobe volali na budíček duchovným, aby sa odvrátili 

od zmätku a fanatizmu sveta. Ukážte im moje pravé učenie prostredníctvom svojich duchovných skutkov. 

71 "Počuj ma, milovaný Izrael! Otvorte svoje duchovné oči a uzrite slávu svojho Otca. Počúvajte môj 

hlas cez svoje svedomie, počúvajte svojimi duchovnými ušami nebeské melódie, aby sa vaše srdce a duch 

radovali, aby ste pocítili pokoj, lebo ja som pokoj a pozývam vás, aby ste v ňom žili. Zjavujem vám lásku, 

ktorú som vždy cítil k ľudstvu - dôvod, prečo Ježiš v 'druhej ére' vylial svoju najvzácnejšiu krv, aby vás 

vykúpil z hriechu, naučil vás láske a vtlačil vám do mysle a srdca pravé učenie." 

72 Milovaní ľudia: Keď sú na vašej ceste veľké trápenia a bolesti, pozdvihnite sa v modlitbe k Otcovi 

tou pravou modlitbou, ktorá vychádza z vášho srdca. Potom sa budete cítiť silní a budete oslavovať meno 

svojho Otca. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 284 
1 Ľudia, jedzte chlieb večného života, ktorý vám dáva Otec. Používajte moje slovo, pretože ste na 

konci môjho prejavu v tejto podobe. Nech sa vaša duša naplno prebudí k svetlu, ktoré Otec v súčasnosti 

rozlieva v každej duši a v každej mysli. 

2 Iskra svetla z môjho ducha, odraz božského Slova, zostupuje na ducha nositeľa hlasu, 

prostredníctvom ktorého vám dávam počuť svoje posolstvo. Ktorý ľudský nositeľ hlasu by mohol prijať 

všetku moc Slova? Žiadne. A veru, hovorím vám, že ešte neviete, čo je to Slovo. 

3 "Slovo" je život, je láska, je Slovo Božie, ale z toho všetkého môže nositeľ hlasu dostať len atóm. 

Ale tu, v tomto lúči svetla, v tejto podstate, budete môcť objaviť Nekonečno, Absolútno, Večnosť. Ak 

chcem hovoriť o sebe, môžem tak robiť prostredníctvom veľkých diel, ako aj prostredníctvom malých a 

obmedzených prejavov. Som vo všetkom, všetko hovorí o Mne, veľké i malé je rovnako dokonalé. Človek 

musí vedieť len pozorovať, uvažovať a študovať. 

4 Hovorím k vašej duši, ktorá bola poslaná na zem, aby prijala toto posolstvo a neskôr mohla svedčiť 

o mojom učení skutkami lásky a milosrdenstva voči ľudstvu. Hovorím k vašej duchovnej duši, ktorá má 

nesmrteľnú podstatu a prirodzenosť. Hovorím mu o živote, ktorý ho čaká po tom, ako odovzdá zemi telo, 

ktoré mu slúžilo ako opora na tomto svete, aby, keď nastane hodina jeho oslobodenia, mohlo požehnať 

tento okamih a uprieť svoj pohľad do nekonečna, vzlietnuť nahor a dosiahnuť domov, ktorý si získalo 

svojimi zásluhami. 

5 Milujte to, čo patrí k tomuto svetu, kým na ňom žijete, až po určitý bod, aby ste vedeli plniť jeho 

zákony; ale vždy živte vysoký cieľ prebývať vo vysokých duchovných svetoch života, aby vaša duša 

nebola znepokojená, keď odhodí svoju telesnú schránku, ani aby ju nelákalo to, čo milovala na tejto 

planéte, pretože potom zostane pripútaná a spútaná k svetu, ku ktorému už nepatrí a ktorý už nemôže 

nijako využívať. 

6 Hovorím vám: Keby povstal národ a učil celú cestu pravdy, ľudstvo by povstalo za ním, pretože 

cíti, že stratilo cestu, že zblúdilo, trpí, potáca sa a zúfa si. 

7 Ľudstvo očakáva príchod brata, priateľa, radcu, ktorý mu povie, kam má nasmerovať svoje kroky, 

aby dosiahlo krajinu spásy. 

8 Duchovný zmätok v ľuďoch tejto doby je hlboký a ťažký, pretože opustili zjavenia, ktoré Otec 

urobil v každej dobe. Zasvätili sa materialistickej vede a úplne zabudli na podstatu svojho bytia a života. 

9 Do tohto materialistického sveta vás pošlem, aby ste priniesli radostnú zvesť o mojom učení. Veru, 

hovorím vám, ak je vaše svedectvo pravdivé, ľudia budú žasnúť, keď uvidia ľud vedený neviditeľným 

vodcom a hlasom, ktorý nie je z tohto sveta. 

Spočiatku ich zvedavosť prinúti sledovať vaše kroky a práce. Ale neskôr to bude viera, ktorá ich 

prinúti zvolať: "Veru, to, čo títo ľudia hlásajú, je pravda." 

10 Pokiaľ nebudete pripravení zaznieť vo svete ako výzva na prebudenie, Môj plášť vás bude skrývať 

pred pohľadmi iných, pretože vaše nedokonalosti by vyvolávali pochybnosti, posmech a prenasledovanie a 

vaša slabosť by nevydržala útok vašich nepriateľov. Ale teraz sa pripravte, lebo príde hodina boja a ja si 

vyzlečiem svoj plášť, aby vás svet videl. 

11 Každý "pracovník" bude mať na perách iskru Môjho Slova a v rukách knihu Mojej múdrosti, ktorá 

mu bude pripomínať Moje Božské učenie. Túto knihu, inšpirovanú Mnou, budú starostlivo formovať Moji 

učeníci a ľudia v nej budú mať oporu, pretože jej sila bude veľká. 

12 Koľko múdrosti z toho vyplynie! Koľko balzamu a útechy vleje do sŕdc! Bude to šťastie pre tých, 

ktorí jedného dňa objavili moje slovo a potom ho už nepočuli, a bude to radosť pre tých, ktorí ho nikdy 

nepočuli. 

13 Jeho čítaním "mŕtvi" vstanú a stratení nájdu cestu. Bdejte nad pravdou Knihy, ktorá vám bola 

zverená, aby ste vydali svedectvo o mojom zjavení v tomto čase. 

14 Keby som sa vás v týchto chvíľach spýtal, aké ovocie priniesol váš strom, čo by ste mi ukázali? 

Keby som sa ťa spýtal na učenie, ktoré si odo Mňa dostal, akú odpoveď by si mi dal? 

15 Mlčíš a v tvojom srdci sa prejavuje strach, že tvoje dielo budem posudzovať Ja. Ale pýtam sa vás: 

Prečo sa bojíte? Ak ste splnili svoje poslanie, nemáte sa čoho báť, a ak ste, naopak, urobili chyby, je 

lepšie, keď vás opravím ja. 
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16 Majte vôľu byť duchovnými nielen podľa mena, ale aj podľa skutkov, pretože svet je plný 

falošných nasledovníkov a falošných učeníkov. Ak ste si vzali k srdcu učenie, ktorého zástavou je 

zduchovnenie a ktorého zbraňami sú svetlo a láska, musíte tieto cnosti dokazovať svetu. Toto bude jediné 

semeno, ktoré zasiate, ak naozaj chcete, aby váš Otec prijal vašu úrodu. 

17 Vezmite si za príklad tých, ktorí ma nasledovali v druhej ére - nielen mojich apoštolov, ale aj 

mnohých mužov a žien, ktorí sa obrátili k môjmu slovu a svedčili o mojej pravde svojimi skutkami a 

dokonca aj životmi. 

18 Ich srdcia túžili po najväčšej čistote a najvyššej pravdivosti, a preto sa snažili, aby v každom ich 

diele žiarilo svetlo, ktorým Majster rozžiaril svoje učenie. 

19 Rovnako aj noví učeníci si majú ctiť meno, z ktorého prišlo božské posolstvo lásky, aby ich 

vytrhlo z letargie. 

20 Ak sa pokúsite pochopiť duchovný zmysel môjho Diela a prijmete ho s láskou pravého učeníka - 

veru, hovorím vám, že dobré ovocie na seba nenechá dlho čakať a bude to ovocie obnovy, návratu k dobru 

vo svetle svedomia, zdravia, zmierenia a pokoja. 

Ak by ste sa naopak snažili o krásny vzhľad, aby ste zakryli pravdu, a pokúšali by ste sa zakryť svoje 

nedokonalosti a slabosti Mojimi dielami, vrátite sa do temnoty a špiny, z ktorej som vás už vyslobodil. 

21 Moje učenie je vo svojej podstate duchovné, je svetlom a silou, ktorá prúdi dolu a preniká do vašej 

duše, aby zvíťazila v boji so zlom. Moje Slovo nie je len na ulahodenie ušiam, ale je svetlom duše. 

22 Chceš ma počúvať svojou dušou, aby sa mohla živiť a používať zmysel tohto učenia? Potom 

očistite svoje srdce, očistite svoju myseľ a nechajte sa viesť svojím svedomím. Potom zažijete, ako sa vo 

vašej bytosti začne prejavovať transformácia - nielen duchovná, ale aj morálna a fyzická. Pozdvihnutie, 

ktoré duša postupne dosiahne prostredníctvom poznania, čistota, ktorú postupne dosiahne, sa odrazí v 

pocitoch srdca a v zdraví tela. 

23 Vášne budú čoraz slabšie, zlozvyky budú postupne miznúť, fanatizmus a nevedomosť budú čoraz 

viac ustupovať pravej viere a hlbokému poznaniu môjho zákona. 

24 Ak chceš, aby ťa počuli zástupy a aby tvoje slovo presvedčilo a otriaslo, hľadaj spôsob, ako by 

toto slovo mohlo preniknúť do duše tvojich poslucháčov. Ako však dosiahnuť, aby prenikla do srdca 

vašich blížnych, zapôsobila na ich dušu a prebudila ju? Je to veľmi jednoduché, tajomstvo spočíva v tom, 

že sa vždy držíte pravdy a vydávate svedectvo svojimi skutkami lásky. 

25 Môj Otec-Duch sa k vám približuje, aby vás učil a "uhladil", aby prebudil vaše duchovné a telesné 

zmysly a vyzval vás k životu obnovy a naplnenia zákona. 

26 Dal som vám všetko, aby ste povstali a vedeli, že ste boli poslaní na zem, aby ste v tomto živote a 

v tom, ktorý vás čaká, pôsobili na svoj pokoj. 

27 Blahoslavený je ten, kto študuje moje učenie a usiluje sa plniť moje zákony, kto sa necháva 

osvietiť svetlom, ktoré vrhá moje slovo, a zostáva v modlitbe a bdelý vo svojej poslušnosti. 

28 Dnes, keď žijete vo svete plnom omylov a zmätkov, som vás prinútil, aby ste sa od neho vzdialili a 

žili v súlade s mojimi zákonmi. Potom, keď budete pripravení, vás pošlem k ľudstvu, aby ste ukázali Moje 

svetlo všetkým tým, ktorí rozdelili Moje učenie na vetvy a nesprávne vyložili Moje Slovo. 

Všetky rozdiely, ktoré dnes vidíte, zmiznú a srdce človeka sa premení. Po žatve, ktorú človek urobil zo 

svojej práce, po ktorej mu zostala len zlá chuť v ústach, zasijem na očistenú zem svoje semeno a postarám 

sa oň. V tomto čase sa začne oduševňovanie. 

29 Všetky skúšky, s ktorými sa vo svojom živote ako "robotníci" stretnete, sa budú diať preto, aby vás 

posilnili vo viere a aby ste spoznali dary, ktoré som vám udelil. Nesplníte svoje poslanie, ak sa obmedzíte 

len na počúvanie môjho Slova a potom ho prinesiete svojim blížnym. Budete musieť hovoriť a 

potvrdzovať svoje slová skutkami. 

Mnohí z vás budú svedčiť o mojom učení tým, že dobrovoľne obetujú svoje životy, ale ja som od vás 

nežiadal krvavé obete. 

Čoskoro budete medzi ľuďmi ako ovce medzi hladnými vlkmi, ale nebudete spať. Lampa vám vždy 

bude svietiť na cestu a aj v tých najtemnejších nociach bude svietiť. 

30 Zistil som, že človek spí, pokiaľ ide o duchovné poznanie, venuje sa vedám súvisiacim s hmotou a 

objavuje najväčšie tajomstvá prírody bez toho, aby sa zaoberal svojou duchovnou dušou. Aké veľké bude 
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musieť byť jeho úsilie, aby pochopil moje učenie! Moje Dielo bude padať na toto ľudstvo ako prúd 

krištáľovo čistej vody, ich túžba po poznaní bude uspokojená a každý, kto sa pripraví, získa jeho výhody. 

31 Vy, ktorí ma počúvate, bdejte, aby sa do môjho učenia nemiešali cudzie vplyvy. Zachovajte jeho 

podstatu a pravdu a uvidíte, že toto ľudstvo, ktoré nedôveruje a pochybuje, prijme moje učenie s vierou, 

keď spozná skutky mojich dobrých učeníkov. 

Vy všetci, ktorí túžite po tom, aby na tento svet prišlo kráľovstvo pokoja a spravodlivosti, priťahujte 

tieto cnosti svojou modlitbou. Tento čas sa blíži. Napravujte, vzdelávajte a osvieťte svojich blížnych teraz, 

skôr než vstúpite do času, keď nebudete mať iného vodcu ako moje božstvo. 

32 Moje vnuknutie vanie na všetky duše a každý, kto ma chce vidieť a nasledovať, nech vstane a 

príde ku mne. Váš duch vám povie, ako žiť každý deň a ako riešiť svoje problémy. Ak sa oduševníte, v 

každej skúške, v každej bolesti uvidíte krok k tomu, aby ste sa pozdvihli a zdokonalili. 

33 Urobte zo svojho domova raj, kde ma rodičia predstavujú a kde láska a vzájomná úcta sú vaším 

uctievaním. Nech sa však táto láska neobmedzuje len na vašu rodinu, aby ste milovali všetkých svojich 

blížnych ako svojich rodičov alebo svoje deti. 

34 Prostredníctvom svojho vyvoleného ľudu zavádzam spravodlivé zákony založené na láske a úcte. 

Pripravených bolo stoštyridsaťštyri tisíc duší. Jedni sú v duchovnom, druhých, ktorí sú v tele, rozdeľujem 

po celom svete, aby, keď príde hodina, hojne prichádzali do vnuknutí a aby som hovoril cez ich ústa a aby 

sa rozmnožilo moje slovo. 

35 Eliáš pripravuje cestu pre všetkých a ako v Druhom čase, aj teraz vám hovorím: Ako blízko je ti 

Eliáš, a ty si ho nepoznal! Kedykoľvek sa moje kráľovstvo priblížilo k ľuďom, pripravilo im srdcia. Tak to 

bolo aj s vami v tomto období. 

36 Pracujte v tichosti, bez chválenkárstva. Netúžte sa odlíšiť od ostatných. Choďte nenápadne, ale v 

srdci majte veľkú lásku k ľuďom. Chráň ich a pomáhaj im, uisti sa, že tvoje srdce je ako archa, a daj v 

ňom miesto chorým, hriešnikom - tým, ktorí hladujú a túžia po spravodlivosti. Ukážte všetkým 

oduševnenie ako cieľ ich spásy, budú ma nasledovať. Ale pyšní zostanú ešte raz preč a tentoraz ma 

nepočujú. Potom budú skúšky, udalosti hovoriť o všetkých mojich prejavoch. Niektorí sa potom obrátia, 

zatiaľ čo iní budú mať naďalej srdce uzavreté pred Božím posolstvom. 

37 Požehnávam všetkých, ktorí majú úrady - vládcov, učiteľov, sudcov; buďte osvietení a plňte svoje 

poslanie. 

38 Pristúpte, aby ste ma počuli. Čo je na tom, že počúvate Moje slovo prostredníctvom ľudí, ktorí sú 

morálne aj duchovne nedokonalí? Ak si myslíte, že som si v tomto čase vybral najmenej vhodné 

prostriedky na Svoju manifestáciu, mýlite sa. Ak si myslíte, že tento spôsob, akým sa dávam človeku 

spoznať, nie je progresívnou formou, posudzujete to ľahkovážne. 

39 Či vám skutočnosť, že používam vášho ducha a vašu myseľ, aby som hovoril k ľudstvu, nedáva 

predstavu o vývoji, ktorý vaša duša dosiahla? 

40 Istým spôsobom sa musel začať čas duchovnej komunikácie, a to spôsobom, ktorý ste mali od roku 

1866 a ktorý sa musí skončiť v roku 1950, aby sa uvoľnil priestor pre dialóg medzi duchmi. 

41 Môj prejav prostredníctvom nositeľov hlasu bude podľa mojej vôle len dočasný, bude to krátka 

etapa prípravy, ktorá bude slúžiť tomuto ľudu ako norma, zákon a základ na svedectvo a šírenie tejto 

pravdy a na ohlasovanie prítomnosti "tretej éry" svetu. 

42 Tak ako bolo ľudskou mysľou predurčené, že moje zjavenie bude prchavé ako blesk, tak bolo 

predurčené aj to, že len niekoľko skupín ľudí bude povolaných byť prítomných pri tomto zjavení a prijať 

toto posolstvo. 

43 Na druhej strane dialóg ducha s duchom zasiahne celé ľudstvo bez časového obmedzenia, pretože 

táto forma hľadania Mňa, prijímania Mňa, modlitby, počúvania Mňa a cítenia Mňa je na celú večnosť. 

44 Aká veľká je zodpovednosť tohto ľudu, ktorý počul moje slovo a zozbieral moje učenie! Hovorím 

vám: Skôr než svet urobí krok k oduševneniu, bude musieť zažiť všetko, čo som vám zjavil v tejto fáze 

prípravy, v ktorej som k vám hovoril ústami svojich hlasiviek a prinútil vás zapísať si moje slovo, aby ste 

ho mohli neskôr študovať. 

45 Pripravte sa, milovaný ľud, aby ste dosiahli súlad so svojím Pánom. Hľa, plním svoju úlohu: 

pripravujem všetko, celé ľudstvo. Aj keď o tom nevie, v súčasnosti sa očisťuje. Duchovný svet, ktorý tvorí 

najväčšiu a najsilnejšiu armádu, podporuje Moje diela a nasleduje Moje rady a Ja chcem, aby ste vytvorili 
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národ osvietených ľudí, verných svedkov Môjho slova, rozsievačov duchovného svetla, ktorých práca 

slúži na prebudenie sveta, na vydávanie svedectva a na varovanie. 

46 Šiesta pečať bola uvoľnená a ukázala vám, priekopníkom spiritualizácie na Zemi, časť svojho 

obsahu. Ale bude naďalej vylievať svoje svetlo na všetkých ľudí, aj keď raz toto slovo, ktoré dnes 

počujete, prestane. 

47 Čo odhalí šiesta pečať ľudstvu budúcnosti? Veľmi veľké zjavenia, ak uvážite, že som vás urobil 

dedičmi pokladu múdrosti. 

48 Šiesta pečať je otvorená a nikto ju nebude môcť zatvoriť ani zabrániť tomu, aby jej svetlo dosiahlo 

duše, rovnako ako nikto nemôže zastaviť plynutie času alebo zabrániť tomu, aby svetlo Kráľovskej 

hviezdy dosiahlo váš svet. 

49 Kniha poznania, dlho zapečatená, kým sa vaše duše pripravovali na vstup do nej - otvoril som ju, 

láska vášho Majstra, Baránka, ju otvorila, jej svetlo intenzívne žiari bez toho, aby si to mnohí na zemi 

všimli. 

50 Čoskoro povstanú intuitívni, inšpirovaní, citliví na dušu a budú v národoch svedčiť o tom, čo vidia 

duchom, čo cítia, čo počujú a prijímajú. Znovu vám hovorím, že Môj ľud sa neobmedzuje len na tých, 

ktorí ma počuli prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, ale že som poslal svojich služobníkov na rôzne 

miesta zeme, aby pripravili cesty a vyčistili polia, na ktoré neskôr musia prísť rozsievači. 

51 Posilňujem ich a žehnám im, lebo ich denná práca je strastiplná a ich cesta plná tŕnia. Všade ich 

sprevádzajú posmešky, pohŕdanie, ohováranie a podlosť. Ale oni - v predtuche a inšpirácii - vedia, že som 

ich poslal ja, a sú ochotní dôjsť až na koniec cesty, aby splnili svoje poslanie. 

52 Modlite sa za týchto svojich bratov, ktorých nepoznáte, ale ktorí sa snažia plniť svoje poslanie a 

pripravovať vám cestu. Vo svete nemali božský podnet tohto Slova, ktoré ste tak dlho počúvali, a museli 

obetovať mnohé pohodlie sveta, aby duchovne prijali inšpiráciu, ktorá ich usmerňuje. 

53 Každú lekciu ste počuli tisíckrát - aké ospravedlnenie by ste mohli nájsť, keby ste sa neriadili 

mojím učením? Žiadne. Aký vzdor alebo vzburu by si mohol prejaviť v bolesti, keby prišiel potrestať 

tvoje previnenia? Ale nezabúdajte, že som vás učil, aby ste sa očisťovali láskou, aby ste sa obnovovali 

vzájomnou službou, aby ste sa vyhli očisťovaniu bolesťou. 

54 Niektorí považujú moje slovo za tvrdé a drsné, pretože je preniknuté milujúcou spravodlivosťou. 

Dôvodom je, že sa nevedeli postaviť tvárou v tvár svojmu svedomiu a nechceli sa súdiť z arogancie. 

55 Keď vidíte výsledok svojej neposlušnosti, profanácie, márnivosti a nedostatku lásky a vyprázdnite 

pohár utrpenia - celkom v rozpore s tým, čo som vám ponúkol -, s presvedčením zvoláte: "V Majstrovej 

výčitke bola pravda a spravodlivosť!" 

56 Poveril som vás zjednotením všetkých zástupov, ktoré tvoria vaše spoločenstvo, ale vy ste to 

neurobili a nedôverovali ste mojej spravodlivosti. Bol som trpezlivý a dal som vám čas na splnenie tohto 

poslania, ale doteraz ste sa k nemu nepostavili. Chcete, aby to bola moja spravodlivosť, ktorá vás prebudí, 

očistí a spojí? Ak áno, milovaní ľudia, neviete, kedy a v ktorú hodinu to príde, ale príde. Veď vás 

nenechám svedčiť o mojej pravde so srdcom plným nečistoty. 

57 Ani zlé spisy sa nezachovajú ako svedectvo. Lebo svedectvo, ktoré by bolo zmiešané s tým, čo je 

falošné a nedokonalé, bude spálené. To, čo je poškvrnené alebo nečisté, sa ku mne nedostane, rovnako ako 

to neponúkam svojim deťom. Najprv musíte semeno starostlivo očistiť a až potom zasiať. 

58 Moje slovo dnes nie je kalichom horkosti, ale prameňom krištáľovo čistej vody, v ktorej môžeš 

okúpať svoje srdce a dať mu väčšiu čistotu a svojmu duchu svetlo. 

59 Prijmite tieto slová s láskou, premýšľajte o nich. Potom sa budete cítiť silnejší, aby ste mohli 

pokračovať v dnešnej práci. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 285 
1 Môj pokoj nech je v ľuďoch dobrej vôle. Veru, hovorím vám, že kto nosí tento pokoj vo svojej 

duši, bude cítiť moju prítomnosť. 

2 Počas tohto obdobia učenia ste pocítili môj pokoj vo svojich skúškach, mali ste útechu vo svojom 

utrpení. Týmto spôsobom som vám dokázal, že kto prijme svoj osud s dobrou vôľou, bude napredovať vo 

všetkých svojich podnikoch. Môže sa potknúť, ale nepadne. 

3 Niekedy mi hovoríte: "Pane, prečo nás nenavštevuješ ako iné národy, hoci sme rovnako nevďační 

a neposlušní ako naši ľudskí bratia a sestry?" Na to vám hovorím: Pretože vám dávam čas na prípravu. 

Myslíš si, že keby ti hrozila vojna, počúval by si ma a uvažoval by si o mojom slove? Pochopte, aký 

vzácny je čas, ktorý som vám zveril, a akú zodpovednosť máte za to, aby ste ho využili na duchovnú 

prípravu. 

4 Aby ste tento čas strávili pre svoje duchovné dobro a dobro svojich blížnych, musíte často skúmať 

sami seba počúvaním hlasu svojho svedomia, prostredníctvom ktorého môžete objaviť všetko, čo 

potrebujete skúmať, a zároveň môžete pochopiť spôsob, ako uplatňovať moje učenie v rôznych 

činnostiach svojho života. 

5 Naozaj vás situácia, v ktorej sa ľudstvo nachádza, bolí? Cíti vaše srdce bolesť národov, ktoré sa 

ničia vojnou? Potom si za nich zaslúžte zásluhy, modlite sa a posielajte im pokoj svojimi myšlienkami. 

6 Teraz sa vám zdá, že svet ohrozuje nešťastie. Na to vám hovorím, že to, čo často považujete za 

nešťastie, je niečo dobré. 

7 Bolesť, utrpenie, dokonca aj smrť prídu ako požehnanie k dverám mnohých ľudí, ktorí žili 

bezuzdne a bezmedzne hrešili. 

8 Ach, keby ste len pochopili, že bolesť, ktorá zasahuje telesnú schránku, je balzamom a úľavou pre 

ducha duše! Pokiaľ malo telo zdravie a blahobyt, duša bola často priťahovaná k záhube alebo sa cítila 

uväznená v živote plnom pôžitkov a rozpútaných vášní, ale bez svetla pre dušu. Až kým neprišla bolesť 

ako mocnejšia sila než ľudské vášne, aby zastavila človeka v jeho slepej ceste a prinútila dušu oslobodiť 

sa, požehnať bolesť a uvedomiť si, že niet múdrejšej spravodlivosti než je tá Božia. 

9 Niektorí k tomuto pochopeniu čoskoro dospejú, a tak sa vyhnú mnohým utrpeniam, iní sú 

tvrdohlaví a pomalí v pochopení, nakoniec sa rúhajú a preklínajú, a tak zväčšujú svoj kalich utrpenia. 

10 Modlite sa za všetkých, ľudia, nevyhýbajte sa svojej zodpovednosti s odôvodnením, že sa preto 

nemodlíte za trpiace národy, lebo sa v tejto bolesti očisťujú. Táto bolesť ich očisťuje, ale pochopte, že vaše 

modlitby a vaše myšlienky im pomáhajú prijať pohár utrpenia s láskou, aby pochopili zmysel, ktorý bolesť 

obsahuje, a aby v ich dušiach vzrástlo odhodlanie k náprave a inšpirácia, ktorá ich posúva k bratstvu. 

11 Ak sa budete modliť správne, spôsobím, že vaše duše budú oslobodené a prídem k nim ako 

holubica pokoja, posol zdravia a svetla. 

12 Vaše srdce nebude môcť byť hrdé na tieto víťazstvá, pretože nebude vedieť nič o skutkoch, ktoré 

konáte duchovne. 

13 Ja sám poznám tieto skutky, ktoré budú jeden po druhom zapísané v knihe vašich zásluh - v knihe, 

ktorá sa postupne vryje do vášho ducha. 

14 Ste na pokraji veľkých udalostí. Neuplynie deň, aby ľudstvom neotriasla nejaká udalosť, skúška 

alebo znamenie. Bude to neprestajný hlas Mojej spravodlivosti, ktorý vyzýva ľudí, aby obrátili svoje 

myšlienky ku Mne. A všetci tí, v ktorých sa v týchto dňoch skúšok prebudí intuícia, ktorí sa zamyslia a 

dospejú k záveru, že tieto skúšky pripisujú Božej spravodlivosti, budú plní Môjho svetla, aby neupadli 

späť do duchovnej letargie, v ktorej žili. 

15 Prišla moja spravodlivosť, ľudstvo, pokorí ľudskú aroganciu, aby si uvedomil, aký je malý vo 

svojej zlobe a materializme. 

16 Áno, ľudia, zvrhnem človeka v jeho falošnej veľkosti, lebo chcem, aby videl moje svetlo a povstal, 

aby sa stal veľkým v pravde. Chcem, aby ste boli plní svetla, štedrosti, dobroty, sily a múdrosti. 

17 Môj hlas bude opäť počuť, ako to ohlasovali proroci v prvých časoch a ako som to zjavil svojim 

učeníkom. 

18 Teraz je čas, na ktorý som prisľúbil svoj návrat v duchu - čas, keď budete cítiť moju prítomnosť vo 

vás i mimo vás a keď sa naučíte spájať sa so mnou z ducha do ducha. 
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19 V súčasnosti formujem ľud, v ktorom, hoci sa zdá, že je chudobný, nie sú žiadni vyvrheli, úbožiaci 

ani duchovne slabí. Každému zjavujem jeho dary, aby sa mohol vydať na cestu, spokojný, že je mojím 

učeníkom a užitočný pre svojho blížneho. 

20 Môj nový ľud bude prorokmi, radcami, učiteľmi, lekármi duše. 

21 Moje slovo sa dostáva do týchto sŕdc ako závan vzduchu, ktorý roznecuje plameň ich viery. 

Chcem ich totiž vždy vidieť horieť ako lampy. 

22 Moje Slovo v druhej ére, ako aj Moje diela otvorili ľuďom cestu do neba a v tomto čase som vám 

priniesol nové lekcie. Nepočuli ste hlas duchovného sveta? Necítili ste blízkosť toho sveta, ktorý ste 

považovali za taký vzdialený a neistý? 

23 Uvedomte si, s akým množstvom svetla a lásky sa vám vaši duchovní bratia a sestry zjavili. 

24 Neviete, odkiaľ presne pochádzajú títo duchovia svetla, títo strážni anjeli a strážcovia mieru. Vy 

však máte istotu, že pochádzajú z vyšších svetov. 

25 Tak je to, ľudstvo, prichádzajú z vyšších domovov a svetov, než je ten váš, aby vám pomohli 

vzostúpiť k dokonalosti. Rovnako pomáhajú aj tým, ktorí obývajú iné pozemské svety a ktorí rovnako 

potrebujú vyššie poznanie. 

26 Ak by si niekto myslel niečo zlé o mojom učení, ktoré k vám hovorí v týchto lekciách, pravdivo 

mu hovorím, že nevie, čo hovorí, ani nepozná Božského Majstra. Nepoznáte duchovnú blízkosť bytostí a 

svetov? Neuhádli ste Boží plán vytvoriť zo všetkých jednu rodinu? 

27 Dávam vám tieto zjavenia, aby ste sa začali zaoberať svojou budúcnosťou, tak ako ste sa na Zemi 

dlho zaoberali svojím materiálnym zlepšením. 

28 Počúvajte hlas duchovného sveta, pretože je svedectvom neustálej aktivity duše, ktorá sa usiluje o 

seba, očisťuje sa, odčiňuje svoje prehrešky, prijíma poslanie - jedným slovom, približuje sa k svojmu 

Otcovi. 

29 Pochopte, že v tejto tretej ére, v epoche zjavenia Ducha Svätého, bolo prirodzené, že vám hovoril o 

duchovnom živote. 

30 Jedine toto učenie totiž dokáže zachrániť ľudstvo z rozbúreného a rozbúreného mora vášní, 

chamtivosti, nepriateľstva, arogancie a nečestných machinácií ľudí. Moje Slovo prišlo ako záchranný čln, 

aby zachránilo stroskotancov, ktorí stroskotali v mori vášní. 

31 Učeníci, vám zverujem svoje slovo, precíťte ma v jeho zmysle. Zajtra títo nositelia hlasu zmiznú, 

ich príkazy sa premenia a zostane len Moje Slovo napísané v tých spisoch, ktoré zlaté perá vytvorili podľa 

Mojej Vôle. 

32 Učeník: Kto prostredníctvom tohto prejavu spozná moje Slovo, musí tiež spoznať, že teraz je čas 

začať s obnovou všetkého, čo zničila ľudská zloba. 

33 Keby sa všetci pozvaní ponáhľali k Pánovmu stolu, kde sa podáva pokrm, ktorý sýti dušu, bol by 

plný, ale nie všetci pozvaní prišli. 

34 Zvláštnosťou človeka je, že si neváži Božie dobrodenia, a preto ste videli, ako vás mnohí vaši 

blížni odmietli, keď ste ich volali. 

35 Ale ja vám hovorím, že tí niekoľkí, ktorí si sadnú za Môj stôl a vytrvalo počúvajú, aby sa odo Mňa 

učili, budú tými, ktorí zástupom oznámia veľkosť Môjho Slova, zmysel tohto Učenia, ktoré vyzýva ľudí, 

aby obnovili svet, ktorý dosiahol svoj koniec, a uvoľnili miesto pre svet žiarivejší a vyšší. 

36 Aby ste mohli prijímať čistejšie slovo a čistejší prejav prostredníctvom nositeľov hlasu, poradil 

som vám oduševnenie a jednoduchosť. Vtedy totiž ako zrelé ovocie vychádza z ich úst láskyplné a 

podstatné slovo. 

37 Tým, ktorí si neuvedomili, že pravda a svetlo Môjho Slova najsilnejšie žiari v jednoduchosti 

formy, a ktorí sa usilujú o vonkajšie pôsobivé prejavy, ktorými by mohli zapôsobiť na zmysly mnohých 

ľudí, hovorím, že v skutkoch a konaní, ktoré vykonávate v rámci Môjho učenia, bude prevládať iba 

pravdivosť. 

38 Už nie je vhodné, aby ste živili svoju dušu tajomstvami, aj keď tieto tajomstvá majú pre vás 

príťažlivosť neznámeho. 

39 Prečo chcete zapôsobiť vonkajšími prejavmi, ktorým vaši blížni nerozumejú? Prečo ukazujete 

nadprirodzené činy na pohľad, ktoré sú však v skutočnosti bez svetla a pravdy? Je podstata, ktorú vyžaruje 

Moje slovo, nedostatočná, alebo nie je obdivuhodné, že hovorím tvojimi ústami? 
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40 Akí sú mnohí z vás nezmyselní! Musíte však dospieť k presvedčeniu, že všetko, čo pridáte k 

môjmu prejavu, ktorý je taký jasný a jednoduchý, pretože je môj, bude ako hrubý a hrubý závoj, ktorý 

zabráni vašim blížnym spoznať pravdu. 

41 Skôr než začnete plniť niektorý z príkazov, ktoré vám toto Dielo ponúka, hlboko sa zamyslite nad 

tým, čo som vás učil a čo budete robiť, aby ste nerobili nič, čo je v rozpore s Mojím Zákonom. 

42 Koľkí z tých, čo sa považujú za poslušných učeníkov, sa - bez toho, aby si to uvedomovali - 

vzpierajú mojej Vôli; a koľkí z tých, čo sa považujú za apoštolov spiritualizmu, ju pre svoje skutky ako 

prví odmietajú, a preto sú nepriateľmi učenia, ktoré hlásajú. 

43 Čo sa očakáva od rozvinutej ľudskej duše? Človek očakáva vládu nad sebou samým, prejavenie 

svojich schopností a duchovných darov. Pochopte, že inteligencia človeka bude čoraz väčšia a čoraz viac 

ľudí bude schopných pochopiť Božie dielo. 

Čo sa týka duše, tá nemôže zostať nečinná, jej túžba po rozvoji je ako inštinkt, ktorý ju podnecuje k 

tomu, aby sa usilovala stúpať nahor, aby sa neustále zdokonaľovala na cestách vytýčených božskými 

zákonmi. 

44 Učeníci, ešte raz vám hovorím, aby ste sa snažili o zduchovnenie na ceste jednoduchosti a čistoty, 

aby ste sa vzdali svojich očakávaní, svojich pocitov toho, čo nazývate nadprirodzeným. Ak ste totiž 

presvedčení, že kráčate po ceste pravdy, verte tomu, čo odo Mňa počujete, a pochopte, že vás v súčasnosti 

učím citlivo cítiť a odmietnuť zbytočné komplikácie. 

45 Tí, ktorí sa nevedia uspokojiť s tým, čo oznamuje a vyjadruje moje Slovo, to robia preto, lebo ich 

materializácia očakáva mimoriadne udalosti, aby uverili v môj prejav. Očakávajú, že z neba spadne oheň 

alebo sa otvoria moria, aby bolo vidieť ich priepasti, a potom povedia: "Boží súd prišiel na zem." Ale 

pýtam sa vás: Prečo vás takéto udalosti desia? Chcete, aby boli jediné, ktoré môžu zjavovať Božiu 

spravodlivosť a moc, keď by ste mali cítiť a rozpoznať Jeho prítomnosť v tom, čo zjavuje pokoj a lásku? 

46 Je teda pravda, že môj odchod v tomto čase desí ľudstvo, aby svedčil o tom, že je to božská 

udalosť? 

47 Skôr si želám, aby dôkazom toho, že som bol s vami, bolo svetlo nádeje v lepšiu budúcnosť, aby to 

bolo chvenie ľudskosti, iskra viery, vďaka ktorej uprostred svojho súženia uvidia svetlo nového úsvitu. 

48 Chcem, aby ste vo všetkom hľadali prejav božskej dobroty, pretože vo všetkom ju nájdete. Ale 

keďže ste ešte príliš nezrelí na to, aby ste objavili túto božskú lásku, ktorá je duchovná, pozrite sa na 

prírodu, ktorá vás obklopuje a ktorá k vám na každom kroku hovorí o láske Stvoriteľa k jeho deťom. 

Ak niekedy pociťujete, že táto príroda s vami zaobchádza kruto, vedzte, že aj ona je stvorenie, ktoré 

rovnako ako vy podlieha vývoju a zdokonaľovaniu, a že v miere, v akej stúpa po rebríku dokonalosti, 

ktorý existuje na ceste všetkých stvorení, bude môcť byť útočiskom pre stále inteligentnejšie a duševne 

rozvinutejšie bytosti. 

49 Dbajte na to, aby sa moje slovo zachovalo v písomnej podobe, aby človek zajtrajška spoznal, čo 

som vám teraz povedal, ako proroctvo. 

50 Ak chcete napredovať, prekonajte zotrvačnosť, ktorá je vo vás. Ak chcete byť skvelí, aplikujte 

moje zásady na svoju prácu. Ak chcete poznať sami seba, skúmajte sa prostredníctvom môjho Slova. 

51 Pochopte, ako veľmi potrebujete moje slovo, ktoré ponúka lásku, múdrosť, radu a pomoc. Ale 

zároveň sa cíťte zodpovední za to, čo vám dávam, pretože nie ste jediní, ktorí sú na svete v núdzi. Je 

mnoho ľudí, ktorí túžia po tomto učení, a vy sa musíte pripraviť na to, aby ste k nim išli s posolstvom 

mojej lásky. 

52 Vyprázdnite svoj pohár utrpenia s trpezlivosťou. Veru, hovorím vám, že v jeho horkosti nájdete 

svetlo pre svoju dušu. Bolesť vám umožní počuť hlas svedomia, hoci vám musím povedať, že bremeno, 

ktoré ste si so sebou priniesli, bolesť, ktorú ste vytrpeli, a slzy, ktoré ste vyronili, nie sú práve cestou 

života vyznačenou mojím znakom a mojím zákonom. Cesta utrpenia, ktorou prechádzate, je cestou 

odčinenia a očistenia, ktorou musí prejsť vaša duša, aby dosiahla cestu pravého života, kde človek miluje, 

slúži a pracuje len pre dobro. 

53 Toto všetko si zapamätajte, aby ste vedeli, že ak Mi chcete skutočne slúžiť, musíte najprv prejsť 

očistou, až kým z toho, čo ste urobili zle, nezostane nič. Váš príklad poslúži budúcim generáciám, aby sa 

stretli s vyčistenou cestou a nestratili sa v poraste alebo sa nezranili o balvany na ceste. 
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54 Vám, spiritualistom, zverujem úlohu zbúrať bariéru, ktorú ľudstvo postavilo medzi Boha a seba 

samého - bariéru falošnej viery, len zdanlivej viery vo večné, materializácie a zbytočných úkonov 

uctievania. 

55 Vám, ľudia, zverujem úlohu zhodiť z piedestálu zlaté teľa, ktoré ľudia stále uctievajú, aj keď sa 

považujú za vzdialených od modlárstva a pohanstva. 

56 Ale hovorím vám, že vo svojom boji nesmiete používať silu, násilie ani urážlivé slová. Vašimi 

zbraňami musí byť slovo svetla, ktoré zjavuje pravdu, skutky lásky, ktoré obklopujú trpiaceho útechou, 

sila, ktorá vychádza z vašich modlitieb a myšlienok. 

57 Keď odstránite prekážky, ktoré odvádzali človeka z duchovnej cesty, uvidíte začiatok veľmi 

veľkých zmien v ľudskom živote. Tieto zmeny sa uskutočnia v duchovnej oblasti, v morálke, v oblasti 

vedy, v inštitúciách, vo vašich formách vlády. 

58 Nikto nebude môcť odstrániť stopy tohto ľudu v tretej ére, pretože v ich dielach bude sila mojej 

pravdy. 

59 Uvedomujete si, na čo vás očisťuje bolesť? Tvoja cesta je vyznačená, tvoje poslanie som určil ja. 

60 Vytrhol som z tvojho srdca "smrť", ktorú nosíš v sebe, a naplnil som ťa životom. 

61 Tá smrť bola v tebe, lebo z tvojej duše sa vytratila viera a nádej, lebo ti chýbalo svetlo poznania. 

Postavil som pred vás strom života, ktorého ovocie, plné obsahu, nebeskej chuti a plné sladkosti, zostupuje 

v hojnosti na zástupy poslucháčov, aby odstránilo ich duchovnú núdzu. 

62 V súčasnosti budujem vo vašom srdci chrám, kde bude jasne vnímaná moja prítomnosť, kde bude 

jasne počuť môj hlas a odkiaľ bude vyžarovať svetlo a mier pre celé ľudstvo. 

63 V Prvom čase som vás inšpiroval základmi tejto veľkej svätyne duše. V čase, keď som bol medzi 

ľuďmi ako Majster, som vás učil, ako stavať vysoké múry, a teraz vám zjavujem spôsob, akým musíte 

dokončiť toto dielo, ktoré po dokončení bude hodné prítomnosti vášho Otca. 

64 Môžete mi povedať, čo je podstatou každej z týchto troch lekcií, ktorými som vás inšpiroval k 

budovaniu chrámu Ducha Svätého? Áno, ľudia, buďte požehnaní, pretože všetci vnútorne odpovedáte na 

moju otázku a približujete sa k pravde: Základy svätyne boli tie, ktoré učil zákon prvej éry. 

Vysoké múry boli láskou a milosrdenstvom, ktoré Mesiáš prinášal ľuďom vo svojom učení. Kupoly, 

stĺpy a oltár, ktorými muselo byť toto dielo vybavené, sú múdrosťou, oduševnením a povznesením, ktoré 

vám môj Duch vnukol v tomto čase vo svojom posolstve svetla. 

65 Tento chrám, ktorý som postavil za tri veky, je ten, o ktorom som hovoril pred neveriacimi, keď 

som im povedal - ukazujúc na jeruzalemský chrám - "Zborte tento chrám a za tri dni ho znovu postavím." 

66 Môj chrám bude čoskoro dokončený, zatiaľ čo z jeruzalemského nezostanú ani jeho základy, tak 

ako z každého chrámu, ktorý nie je postavený na základoch môjho zákona lásky a oduševnenia, nezostane 

ani jeden kameň na druhom. 

67 Pozrite sa, aká veľká je nádhera tejto éry, pozrite sa na svetlo nového času, v ktorom sa napĺňajú 

všetky proroctvá, ktoré som dal Ja a ktoré som dal prostredníctvom svojich prorokov. 

68 Koľko ciest ste prešli pri hľadaní pravdy, aby ste sa dostali ku Mne! Ani vedy, ani filozofie 

neodpovedali na vaše volanie a po vašom hľadaní ste dospeli k záveru, že táto pravda má korene vo Mne a 

vyžaruje zo Mňa do všetkých bytostí. 

69 Osvietil som človeka, aby žil svoj pravý život a spoznal požehnaný osud, ktorý som mu určil. Je 

jediným stvorením, ktoré bolo stvorené "na môj obraz a podobu", a preto je mi najbližšie. Veď má dych 

môjho ducha, a tak môže konať skutky podobné mojim. 

70 Máte vôľu a slobodu vôle, aby ste sa správali rozumne, počúvali hlas svedomia, ktoré je moje, a 

prostredníctvom neho rozpoznávali, čo je dovolené, čo môžete používať, a odmietali, čo je nevhodné, čo 

vám nepatrí. Videl som však, že od prvých dní svojho života na zemi inklinujete k materializmu a začínate 

popierať svoje duchovné poslanie, ktoré je hlavným dôvodom vašej existencie. 

71 Od prvých čias som vám zanechal svoje prikázania, ktoré vedú k pokoju a duchovnej blaženosti, a 

neskôr som vám v Ježišovi zjavil svoju lásku. 

72 V tejto chvíli som k vám nehovoril ako prísny sudca, ale ako Otec, ale vy ste nepochopili tú 

nekonečnú lásku, ktorá všetko chápe a odpúšťa, tú lásku, ktorá je trpezlivosťou a veľkodušnosťou, ktorá 

chce len dobro a vlieva ho do všetkých svojich stvorení. 
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Ak sa chcete právom nazývať mojimi deťmi, milujte, lebo ste boli stvorení Božskou Láskou, ktorá 

všetko stvorila, aby vám to ponúkla. Potom pochopíš svoj osud milovať, chrániť a požehnávať ako tvoj 

Otec a po splnení svojho poslania sa vráti ku Mne, aby si so Mnou vytvoril jedného ducha. 

73 Od prvých čias som vás učil, aby ste ma duchovne milovali, a povedal som vám, že na tomto svete 

ma nemôže zastupovať nič iné ako cnostný človek. Neučil som vás žiadnemu zmysluplnému obradu ani 

kultu a povedal som vám len: Ak chcete mať spoločenstvo so svojím Otcom, pozdvihnite svoju dušu, 

usilujte sa o výšiny. Odtiaľ k vám prídu všetky dary a výhody, o ktoré žiadate. 

74 Vtedy som vám povedal, že by ste sa nemali báť smrti, pretože neexistuje. V mojom stvorení 

všetko žije, rastie a zdokonaľuje sa. Fyzická smrť je len koncom obdobia, ktoré duša prežíva, aby sa 

vrátila do svojho pôvodného stavu a pokračovala vo svojom vývoji. Verte, verte a budete žiť večne. Dnes 

sa viac ako kedykoľvek predtým musíte vyzbrojiť vierou, pretože prežívate obdobie skúšok a ťažkostí. 

Prírodné sily, ktoré musia očistiť človeka, sa uvoľnia a nedajú pokoj, kým ho nevrátia k rozumu, dobru a 

spravodlivosti. 

75 Osloboďte sa od pýchy a nechajte rozkvitnúť pokoru a jednoduchosť, aby ste mohli prijať všetky 

skúšky, ktoré musia prísť. Pochopte, že je nevyhnutné, aby ste prešli týmto tyglikom, aby ste mohli znovu 

nadobudnúť svoju čistotu. Dnes, keď dostanete ďalšie poučenie a spoznáte, že už nie ste v duchovnom 

detstve ani v mladosti, ale že ste dosiahli zrelosť, budete schopní pochopiť moje slová z iných čias a tie, 

ktoré vám dávam dnes. 

76 Nežiadajte poznať Moje najvnútornejšie rady, lebo tam nemôžete preniknúť. Vedzte len, že som 

úplne všadeprítomný a všemohúci, že môj Duch napĺňa vesmír a zároveň prebýva v každej duši, že 

všetkých milujem a dávam im to, čo je potrebné pre ich život, aby vám toto svetlo dalo nádej a dôveru do 

budúcnosti. 

77 Viem, čím všetkým trpíte a v čo dúfate, a cítim vašu bolesť. Hovorím vám len, aby ste využili silu, 

ktorú som vám dal, a potom budú vaše skúšky požehnané. 

78 Vy, ktorí ste boli vybraní, aby ste prijali toto posolstvo, musíte byť bdelí a pripraviť sa. Po roku 

1950 budete musieť svojim blížnym oznámiť, že som sa k vám vrátil. Keď však uvidíte rozpútaný chaos a 

všade budete počuť náreky, pamätajte, že tak ako sa orú polia, aj ľudské srdce sa musí pripraviť na prijatie 

semena. 

79 V tejto chvíli som vám ako privilégium udelil prítomnosť duchovných bytostí s veľkou úrovňou a 

skúsenosťami. Nielen môj lúč, ktorý je spojený s človekom, ale aj môj 

Duch, ale aj Duchovný svet vám prišli na pomoc a splnili tak veľmi vysoké poslanie. 

Koľko lásky a milosrdenstva vykonali tieto bytosti, ktoré mnohí nepoznajú, svojou prítomnosťou na 

tejto zemi a ako priblížili tento svet k tomu, v ktorom prebývajú, aby uzavreli zmluvu a pozdvihli vás na 

cestu cnosti! 

80 Vy, ktorí ste boli povolaní, aby ste boli nástrojmi ich prejavu, slúžte im s láskou a pripravte sa, 

pretože ste nádoby, ktoré prijímajú Slovo, ktoré ich duchovia vylievajú. Iba tak sa budete môcť pochváliť 

vlastníctvom pravdy, ktorú som ja a duchovný svet priniesli ľudstvu. 

81 Pravdu, ktorú si tak veľmi hľadal, ti dávam poznať v tomto jednoduchom a jasnom slove. 

Ponúkam vám túto pravdu, ktorá nie je ničím iným ako láskou, v hojnosti, aby ste ju mali navždy a mohli 

sa o ňu deliť so svojimi blížnymi. Cíťte ju, dobre ju noste vo svojej duši, pretože je to božská esencia, 

ktorou sa budete večne živiť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 286 
1 Moje Božské svetlo žiari všade; kdekoľvek ma hľadáte, nájdete Moju prítomnosť. 

2 Ja som Otec, ktorý pracuje na tom, aby medzi všetkými Jeho deťmi - tými, ktoré žijú na zemi, aj 

tými, ktoré žijú na iných svetoch - zavládla harmónia. 

3 Duchovná harmónia medzi všetkými bytosťami im odhalí veľké poznanie, prinesie im dialóg 

ducha s duchom, ktorý skráti vzdialenosti, priblíži neprítomných a odstráni fronty a hranice. 

4 Chcem, aby ste dosiahli pokoj, ktorý je najväčšou odmenou, o ktorú sa môžete na zemi usilovať. 

5 Učeníci, neodchyľujte sa od vytýčenej cesty a nijako nemeňte Moje učenie, lebo potom nebudete 

schopní dosiahnuť duchovnú harmóniu ani objaviť všetko, čo mám pripravené pre vaše pozdvihnutie. 

6 Urobte sa hodnými zjavení z mojej tajnej pokladnice tým, že si získate zásluhy skutkami lásky, 

milosrdenstva a šľachetnosti. 

7 Duch bude viesť myseľ a myseľ, ktorú vedie len srdce túžiace po ľudskej veľkosti, nebude vládnuť 

vášmu životu. Pamätajte, že ak sa necháte riadiť tým, čo vám prikazuje mozog, preťažíte ho a 

nedosiahnete viac, ako mu jeho malé sily dovolia. Hovorím vám: Ak chcete vedieť, prečo ste sa cítili 

inšpirovaní konať dobro a prečo vaše srdce horí láskou, nechajte svoje srdce a myseľ viesť Duchom. 

Potom budete žasnúť nad mocou svojho Otca. 

8 Keby ma ľudia namiesto toho, aby sa ma pýtali s takou ctižiadostivosťou a s takou malou úctou, 

pýtali sa ma s láskou a pokorou - s akou jednoduchosťou a ľahkosťou by prijali odpoveď svojho Otca, keď 

im zjaví poznanie, o ktoré ho žiadajú. 

9 Keď sa Mňa pýtate alebo sa Mňa pýtate, nenamáhajte sa, aby ste sa Mi snažili jasne povedať svoj 

problém, ani sa nesnažte hľadať v mysli najlepšie výrazy. Mne stačí, ak sa v tejto chvíli tvoj duch odpúta 

od sveta a tvoje srdce a myseľ budú čisté, aby mohli prijímať moje vnuknutia. Načo ti je hovoriť Mi 

nádherné slová, ak nie si schopný cítiť Moju prítomnosť v sebe? 

10 Ja viem všetko a nemusíte mi nič vysvetľovať, aby som vám rozumel. 

11 Pýtaš sa ma, z čoho pozostáva modlitba, a ja ti odpovedám: Dovoľte svojmu duchu, aby sa 

slobodne vzniesol k Otcovi; odovzdajte sa tomuto činu s úplnou dôverou a vierou; prijmite v srdci a mysli 

dojmy získané prostredníctvom Ducha; potvrdzujte Otcovu vôľu s pravou pokorou. Kto sa takto modlí, ten 

sa teší mojej prítomnosti v každom okamihu svojho života a nikdy sa necíti v núdzi. 

12 Mnohokrát som sa v priebehu času priblížil k ľuďom, ale teraz je čas, aby ma ľudia hľadali a 

priblížili sa ku Mne. Dokážu to, pretože ich duchovný rozvoj im umožnil dosiahnuť skutočný rozhovor s 

Otcom. 

13 Tento "tretí čas" je časom vzkriesenia. Duše sa podobali mŕtvym a telá ich pohrebným jaskyniam. 

Ale prišiel k nim Majster, ktorého slovo života im povedalo: "Vyjdite a povstaňte k svetlu, k slobode!" 

Kto z nich otvorí oči pravde a potom dokáže pozdvihnúť svoj život, svoje skutky a city v láske k blížnym, 

nebude už tento svet považovať za miesto vyhnanstva alebo za údolie sĺz a pokánia, pretože bude čoraz 

viac pociťovať radosť z pravého pokoja, ktorý dáva pokoj mysle. Tento stav povznesenia v tomto živote 

bude odrazom dokonalého pokoja a svetla, ktoré bude duša prežívať v lepších svetoch, kde ju Ja Sám 

prijmem, aby som jej dal domov hodný jej zásluh. 

14 V tento milostivý deň si pripomeňte deň, keď sa Eliáš prostredníctvom Roque Rojasa zjavil a 

pripomenul vám, že návrat Božského Majstra je blízko, a pozval vás k modlitbe a obnove. 

15 Mojžiš priviedol svoj ľud na úpätie hory Sinaj, kde sa modlil, postil a očisťoval, aby mohol 

očakávať prítomnosť Jehovu, svojho Pána. 

16 Mojžiš bol iniciátorom spiritualizácie, predchodcom Jehovu, zákonodarcu. Ten deň, keď zostúpil z 

vrchu s tabuľami Zákona, si izraelský ľud pripomínal tak, ako si teraz pripomínate deň, keď vám bolo 

prostredníctvom Roqueho Rojasa zjavené, že Mojžišov testament, Ježišov odkaz a Eliášovo posolstvo 

budú tvoriť jednu knihu: Knihu pravdy a života. 

17 Tak ako Mojžiš pripravoval srdcia svojho ľudu na prijatie Jehovu a Eliáš vás dnes prebúdza, aby 

ste počuli hlas Božieho Ducha, tak to bol aj Eliáš - prevtelený do Jána, zvaného Krstiteľ -, ktorý nabádal 

masy k pokániu a modlitbe a oznamoval im, že nebeské kráľovstvo sa blíži k človeku. 

Veď v učení, ktoré som vám priniesol, a v mojom poučení bola prítomnosť Otca a svetlo nebies. 
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18 Kristus je prejavom dokonalosti, v ňom môžete vidieť večný zákon, môžete nájsť nekonečnú lásku 

a obdivovať absolútnu múdrosť. 

19 Ježiš svojím životom osvetlil Zákon, ktorý Izrael dostal od Mojžiša, a oznámil vám, že neskôr 

príde Tešiteľ, aby objasnil a vysvetlil všetko, čo Kristus učil a čo nebolo správne vyložené. 

20 Kristus zahŕňa všetky vekové obdobia, jeho prítomnosť existuje v každom čase, pretože je "večné 

Slovo". 

21 Eliáš je predchodca, vysvetľovateľ tajomstiev, je kľúčom, ktorý vám otvára dvere, aby ste mohli 

vstúpiť do hĺbky. Je duchovným osloboditeľom, ktorý bol poslaný v čase dokončenia oduševnenia 

ľudstva, ktoré začal Mojžiš. 

22 Buďte požehnaní, ľudia. S radosťou si pripomínate úsvit tretieho veku a tento deň venujete jeho 

pamiatke. Nech je pre vás tento deň viac ako tradíciou, nech je pre vás dňom rozjímania, štúdia, 

vnútorného stretnutia, keď môžete pocítiť prítomnosť božskej váhy, ktorá váži a zaznamenáva všetky vaše 

skutky na ceste, ktorú ste prešli. 

23 Z toho, čo odo Mňa v tento deň počujete a o čom budete uvažovať, si môžete vytvoriť poklad 

poznania. Potom, keď príde čas vášho boja, nebudú vám chýbať ani argumenty, ani dôvody, aby ste 

vysvetlili, aké sú pevné a večné základy, na ktorých bolo vybudované toto učenie, ktoré ste nazvali 

špiritizmom. 

24 Vidíte úsvit tretieho času, keď duchovná jasnosť intenzívne žiari a premieňa vaše životy. 

25 Začiatok tohto nového času bude poznačený veľkými bojmi, krutým utrpením, zmätkami a 

konfliktmi. To všetko však bude len začiatok. Neskôr príde pokoj a ako výsledok pokoja príde rozvinutie 

duše, ktorá odhalí svoj vzostupný vývoj v dielach plných viery, lásky a oduševnenia. 

26 Mnohí z vás prichádzajú s plačom po preklínaní bolesti. Odpúšťam vám vaše chyby, pretože 

pochádzajú z vašej nevedomosti. 

27 Upokojte svoje srdce a urobte svoju myseľ vnímavou, aby ste pochopili, čo vám teraz hovorím, 

deti - učeníci života: keď opäť pocítite, že vaše srdce je preniknuté bolesťou, oddeľte sa na krátky čas od 

všetkého, čo vás obklopuje, a zostaňte sami. Tam, v intimite svojej spálne, sa rozprávajte so svojou dušou, 

vezmite svoju bolesť a skúmajte ju, akoby ste brali do ruky nejaký predmet, aby ste ho preskúmali. 

Preskúmajte svoj smútok týmto spôsobom, uvedomte si, odkiaľ pochádza a prečo prišiel. Počúvajte hlas 

svojho ducha a veru vám hovorím, že z tohto rozjímania načerpáte poklad svetla a pokoja pre svoje srdce. 

28 Svetlo vám ukáže cestu, ako odstrániť bolesť, a pokoj vám dá silu vytrvať, kým sa skúška 

neskončí. 

29 Potom zažiješ, ako keď sa obrátiš so svojimi myšlienkami ku Mne, aby si sa modlil, povieš Mi: 

"Učiteľ, odpusť mi, nespravodlivosť nie je spôsobená mojím osudom, ja som nespravodlivý sám k sebe." 

30 Toto je pokyn, ktorý si musíte vždy uvedomovať, žiaci, a uvedomovať si, že toto je správanie, 

ktorým môžete pozdvihnúť rozum na výšku ducha. Lebo len duch pozná skutočnú situáciu duše a ľudskú 

realitu. 

31 Učím vás študovať samých seba, aby ste sa spoznali, aby ste v jadre svojej bytosti prostredníctvom 

meditácie a modlitby objavili veľké lekcie života. 

32 Dnes mnohí preklínajú bolesť, ale zajtra ju budú blahorečiť ako učiteľku, ktorá im dala vysoké a 

krásne lekcie. 

33 Želám si, aby to bola vždy láska Majstra, ktorá by vás naučila ceste a zmyslu života. Ale vy ste 

dali prednosť tomu, že vás učí bolesť. Čoskoro opustíte tohto zatrpknutého učiteľa a prijmete lekcie od 

toho, kto vás učí s láskyplnou nehou. 

34 Ak sa zatiaľ nemôžete zbaviť bolesti, znášajte ju trpezlivo. Nevynechajte jeho učenie, milujte ho, 

lebo on očistí vaše škvrny a urobí vás veľkými vo viere, cnosti a trpezlivosti. 

35 Ak veríte v Moje slovo, musíte veriť aj v lekciu, v ktorej som vám povedal: "Žiadny list zo stromu 

sa nepohne bez Božej vôle." Potom budete môcť uveriť, že Božia múdrosť všetko zvážila a že nemôže 

existovať utrpenie, ktoré by v človeku nezanechalo múdre ponaučenie. 

36 Dôkladne premýšľajte, milovaní ľudia, aby ste sa už viac nepotkýnali a aby vás udalosti 

budúcnosti nenašli v letargii. 
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37 V čase, keď už nebudete žiť z domnienok a právd z druhej ruky, aby ste sa pozdvihli do sveta 

skutočnosti, vaša duša, hoci vaše nohy ešte stále kráčajú po prachu sveta sĺz a bolesti, bude prebývať v ríši 

pokoja. 

38 Vám, ľuďom, ktorí ma počúvate, hovorím, aby ste boli šťastní, keď porovnáte svoju situáciu a svoj 

život so situáciou národov, ktoré krvácajú v bratovražednej vojne. 

39 Máš city, nechýba ti chlieb, nechýba ti strecha, máš pokrm z môjho slova, a nie si sýty. Ale tí, ktorí 

nemajú chlieb, ktorým chýba všetko a nepočujú moje slovo, ktorí nemajú útechu z počúvania mojich viet, 

ktoré sú nádejou a balzamom, ktoré povzbudzujú a napomínajú, sú oddanejší ako vy. 

40 Naučte sa žehnať svoju bolesť, akoby to boli vaše radosti. Požehnajte všetko. 

41 Či nepožehnávam celé ľudstvo bez toho, aby som niekoho uprednostňoval? Dobrí a mierni, ako aj 

arogantní a zločinci sú obklopení týmto "plášťom" požehnania. Prečo si ma neberiete za príklad? 

Pociťujete znechutenie nad konaním druhých? Nezabúdajte, že ste súčasťou ľudstva, že by ste ho mali 

milovať a odpúšťať mu, ale nie odmietať ho, pretože to by bolo ako cítiť odpor k sebe samým. Všetko, čo 

vidíte na svojom blížnom, máte vo väčšej či menšej miere aj vy sami. Preto chcem, aby ste sa naučili 

spoznávať svoje vnútro, aby ste spoznali svoju duchovnú a morálnu tvár. Takto budete vedieť posúdiť 

sami seba a budete mať právo pozerať sa na druhých. 

42 Nehľadajte chyby na svojich blížnych, stačí vám tie, ktoré máte. 

43 Neurážajte sa, keď k vám takto hovorím, pochopte, že moje slová učenia nie sú určené 

spravodlivým ani svätým, k nim by som hovoril úplne inak. Dávam vám svoje spásonosné učenie, aby ste 

zachránili hriešnikov, a dávam ho cez hriešne pery. 

44 Prišiel som vás zachrániť, ľudstvo, lebo aj vzduch, ktorý dýchate, je chorý. Ale tejto zemi, ktorá 

bola príbytkom a útočiskom mojich detí, hovorím, že ak ju znehodnotili svojimi priestupkami, sami budú 

musieť odčiniť posledný hriech proti nej. 

45 Uvedomte si, že ľudstvo potrebuje veľké poučenie, aby zvíťazilo nad všetkými skúškami, ktoré ho 

sužujú. Teraz je ten veľký čas, ktorý predpovedali proroci a videli vidiaci, keď bolesť človeka dosiahne 

svoj vrchol a keď Otcovo milosrdenstvo vyleje svoje svetlo na všetkých ľudí - čas, ktorý naznačí koniec 

zla a začiatok dobra na zemi. 

46 Ó, ľudia! Kedy budete pripravení priniesť uzdravujúci balzam a posolstvo pokoja tým, ktorí trpia? 

Ešte stále neobjavujem vo vašom srdci pravú lásku, ešte stále sa na každom kroku odsudzujete, pretože sa 

navzájom nemilujete. 

47 Nemyslíte si, že keby som chcel, mohol by som každému z vás ukázať vaše chyby? Ale tiež ti 

hovorím, že by som už nebol tvojím Majstrom, keby som ťa takto odhalil. Ale ak Ten, ktorý vie všetko, 

ktorý ťa skutočne pozná, ktorý pozná tvoje myšlienky, ťa nesúdi v prítomnosti iných, ani ťa verejne 

neodhaľuje, prečo sú tu tí, ktorí tvrdohlavo trvajú na zraňovaní sŕdc, ničení šťastia a posudzovaní životov 

iných ľudí? 

48 Dnes ste ešte mojimi detskými učeníkmi a naozaj vám hovorím, že vás nebudem nazývať 

učeníkmi ani vám nezverím svoje Dielo, kým už nebudete schopní spôsobovať utrpenie svojim blížnym a 

namiesto toho nebudete cítiť pohnútky zmierňovať každú bolesť. Kedy konečne pocítite vo svojom srdci 

bolesť tých, ktorí trpia, aby to boli vaše slová a vaše skutky, ktoré osušia ich slzy? Na aktívnu charitu ste 

ešte príliš nezrelí. Tvoj súcit nie je veľký, ani tvoje odpustenie. 

49 Keď sa vám raz zľúbi ochrnutého, ktorý leží v priekope, a cítite povinnosť vziať ho do svojho 

domu, najprv skúmate jeho život, pretože hovoríte, že neviete, kto to je. 

Ste to vy, ktorí ste neprestajne počúvali moje slová učenia? Potom si musíš byť vedomý, že bez toho, 

aby som sa pozeral na tvoje škvrny, som len hľadal tvoje rany, aby som ich zahojil svojou láskou. 

Ak túžite patriť k mojim rozsievačom, musíte poznať a vlastniť silu obsiahnutú v dobrote. Sila, ktorú 

obsahuje milosrdenstvo, a zázraky, ktoré robí srdce, spočívajú výlučne v preciťovaní alebo zdieľaní 

utrpenia druhých. 

50 Milovaní učeníci: Poučenie, ktoré odo mňa dostávate, sa vám od lekcie k lekcii stáva čoraz 

jasnejším. Toto svetlo sa začalo prejavovať v roku 1866 v podobe svetelných iskier. Ale teraz, v 

posledných rokoch môjho prejavu, k vám nedorazia iskry, ale svetlo v plnosti. 
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Rokom 1950 sa skončí zjavovanie môjho Slova v tejto forme, ale poučovanie bude pokračovať. Ak sa 

potom ponoríte do Môjho diela, objavíte božskú podstatu, o ktorej som vám tak často hovoril, a budete sa 

tešiť z jej chuti. 

51 Nechcem, aby ste len svedčili o tom, že ste ma počuli, ale aby ste sa stali mojimi prorokmi a 

svojím plnením poslania naznačili čas oduševnenia. Potom budú budúce generácie kráčať vo vašich 

stopách lásky a dobrej vôle a pevným krokom kráčať po istej ceste. 

52 Momentálne sa na svojej ceste stretávate s tŕnistými kríkmi a v budúcnosti narazíte na ešte viac 

prekážok a tŕňov. Vaša láskavosť by vám však nemala dovoliť zísť z cesty, aby zajtrajšie zástupy našli 

cestu očistenú. 

53 Viete, že dobro, svetlo a pravda sa vždy stretávali s odporom v ľudských srdciach. Napriek tomu 

mi verte, často som vám hovoril, že temnota nezvíťazí, lebo zvíťazí svetlo. 

54 Ľudstvo sa v súčasnosti očisťuje, jeho kalich utrpenia ho očistí od škvŕn, aby mohlo vyjsť čisté z 

pokánia. Veď duchovné kráľovstvo pokoja a spravodlivosti sa blíži k ľudstvu. 

55 Nevidíte, ako sa postupne uvoľňujú okovy fanatizmu a modlárstva, ktoré zväzujú ľudí? Dôvodom 

je, že som ich prišiel oslobodiť. Neskôr sa Moje svetlo dostane k ľuďom v podobe Slova a uvidíte, ako ich 

napriek svojej jednoduchosti rozochveje a ako svojím láskavým spôsobom bude mať moc otriasť 

kamennými srdcami, až kým ich nedonúti vyliať krištáľovú vodu pokánia, odpustenia a lásky. 

56 Neplačte, učeníci, ani ma už niekoľko dní nebudete počuť, ani niekoľko kvapiek medu, ktoré moje 

Slovo vylialo, už nepadne na vaše utrpenie. Medzitým sa pripravte, aby ste po mojom odchode mohli 

pocítiť moju prítomnosť. 

57 Teraz je čas reflexie, keď musíte bdieť a modliť sa, aby ste počúvali Boží hlas. 

58 Niekedy sa ma pýtate: "Pane, kto by mohol prebudiť celé ľudstvo, aby k Tebe pozdvihlo svojho 

ducha a pocítilo Tvoju prítomnosť?" Ale ja vám hovorím: nebojte sa, môj Duch ich už prenasleduje, aby 

sa prebudili. Nemôžete si plne uvedomovať Moje skutky, preto ste neobjavili to prebudenie, ktoré vidím 

iba Ja. 

59 Všetci očakávajú svetlo nového dňa, úsvit mieru, ktorý bude začiatkom lepšieho veku. Utláčaní 

očakávajú deň svojho oslobodenia, chorí dúfajú v liek, ktorý im vráti zdravie, silu a radosť zo života. 

60 Šťastní sú tí, ktorí vedia čakať do poslednej chvíle, lebo to, čo stratili, sa im vráti aj s úrokmi. 

Požehnávam toto očakávanie, lebo je dôkazom viery vo mňa. 

61 Dnes mnohým mojim slovám nerozumiete, ale príde čas, keď vo vašich mysliach zažiari svetlo a 

vy pochopíte význam každého môjho učenia. 

62 Moji apoštoli v druhej ére nerozumeli mnohým mojim slovám v okamihu, keď ich počuli. Keď sa 

však po mojom odchode venovali štúdiu a premýšľaniu, pocítili, že v ich mysliach vystupuje božské 

svetlo, a všetko, čo bolo dovtedy pre nich nepreniknuteľným tajomstvom, videli s maximálnou jasnosťou. 

63 Doteraz, keď ste ma počuli, ste moje slovo chápali len povrchne. A čo ste v ňom našli? Útecha, 

balzam, pohladenie. Neskôr, keď sa vaše vredy a rany zahoja a namiesto toho, aby ste ma prosili o balzam 

na svoje bolesti, budete hľadať múdrosť, aby ste potešili svojho blížneho, začnete chápať zmysel môjho 

učenia. 

64 Vidím, že sa modlíte za svet a prijímam príhovor z vášho srdca. Príde deň, keď sa budete za tieto 

národy nielen modliť, ale ich aj vyhľadávať, aby ste im priniesli láskyplné posolstvo môjho Slova. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 287 

61 

Inštrukcia 287 
1 Hlas môjho Ducha, ktorý znie vo vašom svedomí, je ako zvonenie zvona, ktorý volá ľudstvo k 

rozumu. 

2 Kniha duchovnej múdrosti čaká otvorená na veľké zástupy, veľké púte, ktoré k nej prídu uhasiť 

svoj smäd po svetle. 

3 Ochutnajte, ochutnajte moje Slovo, z ktorého podstaty prúdi sladkosť, múdrosť, balzam a pokoj. 

4 Hovorím človeku, že je sám sebe neznámym, pretože neprenikol do svojho vnútra, pretože 

nepozná svoje tajomstvo, pretože nepozná jadro svojej bytosti. V tomto čase ho však naučím obsahu 

knihy, ktorá mu bola tak dlho zatvorená a v ktorej sú uložené všetky tajomstvá, o ktorých som vám už v 

druhej ére sľúbil, že vám ich vysvetlím svetlom svojho Ducha. 

5 Teraz je čas, keď skutočne spoznávate sami seba a prenikáte do vnútra svojej duše. Potom budete 

môcť povedať, že začínate vedieť, kto ste. 

6 Človek konečne spozná svoj pôvod, svoj osud, svoje poslanie, svoje dary a celý ten nekonečný a 

večný život, ktorý žije a tká sa v jeho okolí. Už nebude môcť uraziť svojho blížneho, už nebude urážať 

existenciu svojich blížnych, ani sa neodváži znesvätiť nič z toho, čo ho obklopuje, pretože si uvedomí, že 

všetko je posvätné. Spozná, čo jeho duša obsahuje a skrýva, a až potom bude mať jasnú predstavu a 

hlbokú vieru, že keďže duša je úžasná, domov, ktorý jej Otec určil vo večnosti, musí byť tiež úžasný. 

7 Pýtate sa ma, prečo som vám všetko nezjavil od začiatku, aby som vás ušetril potknutí, omylov a 

pádov. Ale ja vám hovorím: Nemohli ste pochopiť Moje zjavenia, kým vám chýbal duchovný vývoj a 

rozvoj. Vtedy vám stačilo poznanie Môjho zákona ako priamej cesty, ktorá vás mala priviesť k zdroju 

nevyčerpateľnej múdrosti a večného zjavenia. Svoju múdrosť som učil v priebehu času, vekov, pretože je 

taká veľká, že by si ju nemohol poznať v jednom okamihu. 

8 Mám k dispozícii všetky prostriedky, aby žiadne z mojich detí nezostalo bez dedičstva mojej 

múdrosti, pretože ja som Život, Moc a Spravodlivosť. Tvoja duchovná duša pochádza zo Mňa, rovnako 

ako všetky životné svety a telá, ktoré potrebuješ na svojej ceste rozvoja a duchovnej dokonalosti, 

pochádzajú zo Mňa. 

9 Človek môže padnúť a ponoriť sa do temnoty, a preto sa cíti byť odo mňa vzdialený. Možno verí, 

že keď zomrie, všetko sa pre neho skončí. Pre mňa však nikto neumiera, nikto nie je stratený. 

10 Koľko je tých, ktorí boli vo svete považovaní za skazených, a dnes sú plní svetla! Koľkí, ktorí 

zanechali stopy svojich hriechov, nerestí a zločinov, už dosiahli svoje očistenie! 

11 Pýtaš sa ma: "Prečo je to tak ďaleko a cesta duše je taká plná skúšok?" Pretože blaženosť, ktorú si 

bude užívať v dokonalej ríši, ktorá ho čaká a ktorú musí dosiahnuť vďaka svojim zásluhám, je veľmi 

veľká. 

12 Prví ľudia - praotcovia ľudstva - si na istý čas zachovali dojem, ktorý si ich duše odniesli z 

"duchovného údolia" - dojem krásy, pokoja a blaženosti, ktorý v nich pretrvával dovtedy, kým sa v ich 

živote neobjavili telesné vášne a tiež boj o prežitie. Musím vám však povedať, že duša týchto ľudí, hoci 

pochádzala zo sveta svetla, nepochádzala z najvyšších domovov - tých, do ktorých sa môžete dostať len 

vďaka zásluhám. Napriek tomu stav nevinnosti, pokoja, pohody a zdravia, ktorý si tieto duše zachovali pri 

svojich prvých krokoch, bol nezabudnuteľný ako čas svetla, ktorého svedectvo odovzdali svojim deťom a 

tie svojim potomkom. 

13 Zmaterializovaná myseľ ľudí, ktorá nepochopila pravý význam tohto svedectva, nakoniec uverila, 

že raj, v ktorom žili prví ľudia, bol pozemským rajom, bez toho, aby pochopila, že išlo o duchovný stav 

týchto stvorení. 

14 Tušíte, aký duchovný domov ste opustili, aby ste prišli na zem? "Nie, Učiteľ," hovoríte mi, "nič 

netušíme, ani si nič nepamätáme. 

15 Áno, ľudia, už je to tak dávno, čo ste opustili čistotu a nevinnosť, že si ani neviete predstaviť 

existenciu pokoja, stav blahobytu. Ale teraz, keď ste vycvičení počuť hlas Ducha a prijímať od Neho 

zjavenia, je vám prístupná cesta, ktorá vedie tých, čo sa obrátia ku Mne, do zasľúbeného kráľovstva. Nie 

je to raj pokoja, z ktorého odišli "prví", ale nekonečný svet ducha, svet múdrosti, raj pravej duchovnej 

blaženosti, raj lásky a dokonalosti. 
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16 Ak na ceste z jedného kontinentu Zeme na druhý musíte prejsť mnoho vysokých a nízkych hôr, 

morí, národov, miest a krajín, kým dosiahnete cieľ svojej cesty, pamätajte, že aby ste dosiahli túto 

zasľúbenú zem, budete musieť tiež dlho cestovať, aby ste na dlhej ceste získali skúsenosti, poznanie, 

rozvoj a rozvoj duše. To bude ovocie stromu života, ktoré si nakoniec vychutnáte po dlhom boji a plači, 

aby ste ho dosiahli. 

17 Poďte k Majstrovi, učeníci. Vy, ovce, priblížte sa k svojmu pastierovi. 

18 Majster je jeden, učeníkov je veľa, ale moje učenie, ktoré je len jedno, je pre všetkých. 

19 Hľadám ťa s nekonečnou láskou. Vložil som do vašej duše toľko milosti a toľko darov, že 

nechcem stratiť ani jedno zo svojich detí. Ste súčasťou môjho Ducha, ste niečo z mojej bytosti - môže byť 

zlý ten, kto vás hľadá s takou horlivosťou a láskou? 

20 Vždy, keď vám zostúpim odovzdať svoje slovo, nájdem medzi zástupmi "posledných"; sú to tí, 

ktorí ma v srdci najviac prosia. Ale som im príjemný a vždy odpovedám na ich otázky. Dnes sa ma tí, 

ktorí prišli ako poslední, pýtajú, aký je cieľ môjho návratu, a ja im odpovedám, že cieľom je umožniť 

človeku, aby sa prostredníctvom seba samého vrátil k svojej pôvodnej čistote. 

21 Ak mu na začiatku bolo dopriate usilovať sa o poznanie života a bola mu daná sloboda vôle 

pracovať, dnes, keď jeho duša môže žiariť ako nikdy predtým svetlom svojho ducha a jeho skúsenosti sú 

veľmi veľké, opäť počuje láskavý a zároveň spravodlivosť vyžadujúci hlas toho Otca, ktorý mu povedal: 

"Rastite, množte sa a podmaňte si zem." Teraz mu však hovorí: "Vráť sa ku mne so svojimi zásluhami." 

22 Zásluhami, úsilím a obetou sa človek musí vrátiť do raja, ktorý opustil, aby sa naučil mnohým 

tajomstvám, aby sa stal dôstojným Božím dieťaťom v boji, v bolesti, v práci, vo svojom rozvoji - do raja, 

do ktorého sa musí vrátiť, aby ho už nikdy neopustil. 

23 Pochopte: Aby toto ľudstvo získalo pravé poznanie o návrate k čistému a vznešenému, bude v 

mysliach a dušiach ľudí boj, otrasy a zmätok. Moje jasné, láskyplné a presvedčivé učenie ukáže svetu 

cestu návratu plnú svetla a ľudia jeden po druhom prídu ku Mne. Ale už nie zaťažení bremenom hriechu, 

ale s pohľadom upretým k výšinám, s vierou v srdci a s krížom lásky na pleciach. 

24 Dvere budú otvorené a môj duch plný lásky bude pripravený pritiahnuť dušu do svojho božského 

lona, od ktorého sa táto duša už nikdy neodtrhne. 

25 Vy ľudia: Keby všetky vaše činy riadil iba inštinkt, váš Otec by vám nemusel zjaviť svoj zákon, 

ani by nemusel prísť ako Spasiteľ, aby vás zachránil. Ale vy nie ste závislí na svojom inštinkte, vaše 

konanie určujú vyššie sily, ktoré sú v duchovnej duši. 

26 Duša má slobodnú vôľu, pomocou ktorej má získať zásluhy, aby dosiahla spásu. 

27 Kto vedie, usmerňuje alebo radí duši na jej slobodnej ceste rozvoja, aby rozlíšila dovolené od 

nedovoleného, a teda nezablúdila? Svedomie. 

28 Svedomie je božská iskra, je to vyššie svetlo a sila, ktorá pomáha človeku nehrešiť. Aké zásluhy 

by mal človek, keby svedomie malo materiálnu moc nútiť ho zotrvávať v dobre? Chcem, aby ste vedeli, že 

zásluha spočíva v počúvaní tohto hlasu, v presvedčení sa, že nikdy neklame ani sa nemýli v tom, čo vám 

radí, a v tom, že budete verne nasledovať jeho pokyny. Ako iste chápete, vyžaduje si to tréning a 

sústredenie sa na seba, aby ste dokázali tento hlas jasne počuť. Kto z vás v súčasnosti praktizuje túto 

poslušnosť? Odpovedzte si sami. 

29 Svedomie sa v človeku prejavovalo vždy, ale človek nedosiahol potrebný vývoj, aby sa celý jeho 

život riadil týmto svetlom. Potrebuje zákony, pokyny, nariadenia, náboženstvá a rady. 

30 Keď ľudia začnú komunikovať so svojím duchom a namiesto hľadania duchovného vo vonkajšom 

ho budú hľadať vo svojom vnútri, budú schopní počuť jemný, presvedčivý, múdry a spravodlivý hlas, 

ktorý v nich vždy žil bez toho, aby ho počúvali, a pochopia, že v duchu je prítomný Boh, že on je pravým 

prostredníkom, prostredníctvom ktorého má človek komunikovať so svojím Otcom a Stvoriteľom. 

31 Prvým krokom k obnove človeka, k dosiahnutiu stavu duchovného povznesenia, je milosrdenstvo. 

Milosrdenstvo k duši, milosrdenstvo k telu, milosrdenstvo k blížnemu. Musím vám však povedať, že tento 

pocit sa neinterpretuje správne: milosrdenstvo je názov, ktorý dávate určitým činom, ktoré vykonávate a 

ktorých podstatou vo väčšine prípadov nie je súcit alebo skutočný zámer zmierniť potrebu. 

32 Vaše ľudské pocity sú stále vzdialené od reality. Preto musíte mať vždy na pamäti Ježišove slová a 

skutky vo svete ako živý a pravý príklad milosrdenstva. 
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33 Čo sa stane s dušou, keď pochová pravé milosrdenstvo prostredníctvom foriem, ktoré obsahujú len 

pokrytectvo? Jeho prebudenie bude veľmi smutné v deň, keď sa stretne so svojím svedomím a počuje ten 

spravodlivý a neúprosný hlas. 

34 Ako môžete očakávať, že sa národy zmierujú, vládcovia sa dohodnú a vojny sa zastavia, keď sú 

ľudia hluchí ku každému hlasu, ktorý vychádza zo svedomia? 

35 Ako ľahko si budú ľudia rozumieť, keď sa v sebe stíšia a budú počuť hlas svojho vyššieho rozumu, 

hlas sudcu, ktorého nechcú počuť, pretože vedia, že im prikazuje robiť úplný opak toho, čo robia. 

36 Okrem toho vám môžem povedať, že ak ste neboli ochotní počúvať diktát svojho svedomia, neboli 

ste poslušní a ochotní praktizovať moje učenie. Teoreticky to uznávate, ale v praxi to neuplatňujete. 

Pripisujete mu božskú podstatu - hovoríte, že Kristus bol veľmi veľký a že jeho učenie je dokonalé. Ale 

nikto nechce byť veľký ako Majster, nikto sa k nemu nechce priblížiť tým, že si ho naozaj vezme za 

príklad. Ale mali by ste vedieť, že som prišiel nielen preto, aby ste vedeli, že som veľký, ale aj preto, aby 

ste boli veľkí vy všetci. 

37 Človek chce dosiahnuť spásu bez toho, aby poznal svoju duchovnú podstatu, a to sa nedá. 

38 Načo mu je, že mnohí veria v život po tomto živote, ak svoju existenciu nestrávia získavaním 

zásluh pre večnosť? Celá ich viera sa obmedzuje na to, že ich duša pôjde po smrti do posmrtného života, a 

oni čakajú do poslednej chvíle, aby dohnali všetok premárnený čas a vymazali všetky svoje škvrny aktom 

ľútosti. 

39 Je to smutný omyl, pretože previnenia možno odčiniť len skutkami, ktoré predpokladajú, že človek 

poslúchol výčitky svedomia a že je dostatok času na odčinenie spáchaných hriechov. A čo sa týka pokánia 

tých, ktorí majú prejsť do duchovného sveta, hovorím vám, že je málo tých, ktorí v tejto hodine plačú pre 

zlo, ktoré spôsobili, a že ich trápi skôr strach z trestu, z odsúdenia alebo zatratenia, ako si to predstavujú. 

40 Chýba ti učenie, ktoré by ťa podrobne oslovilo, pripravilo a otvorilo ti oči pre svetlo, ako to robím 

ja prostredníctvom svojho Slova? 

41 Uvedomte si, aké je potrebné, aby ste toto posolstvo šírili po celej Zemi. Tým by ste konali 

skutočné dielo milosrdenstva voči svojim blížnym. 

42 Odstráňte falošný dojem, ktorý majú ľudia o duchovných učeniach, akoby boli založené na 

nevedomosti, klamstve a podvode. Ukážte moje učenie v celej jeho čistote a vznešenosti, aby sa v ňom 

rozplynula nevedomosť, fanatizmus a zatvrdnutosť, ktoré ľuďom bránia myslieť na svoje duchovné JA, 

ktoré ich pripravili o všetku slobodu konania. 

43 Žijete v strachu z duchovného a nemyslíte na to, že čoskoro budete len duchom. Za svoju 

nevedomosť však vždy nemôžete vy, ale tí, ktorí vás vedú. 

44 Zmysel základných hodnôt sa pre vás stal nepoznateľným, a to až do takej miery, že veríte, že 

pravda je v rozpore s pravdou. 

45 Nepoužívate niekedy hmotné predmety, akoby boli božské? Nepripisujete pominuteľnému tovaru 

večnú hodnotu? Myslíte si, že ste pochopili Krista, a pritom ho ani nepoznáte. 

46 Dal som vám dôkaz o veľkosti pomocou bohatstva alebo pozemského majetku? Ježiš prišiel bez 

materiálneho bohatstva, ukázal sa svetu v najväčšej chudobe. Bol veľký pre svoje skutky, slovo, učenie, 

ale nikdy nie pre svoj vonkajší vzhľad. 

47 Prečo by som mal využívať statky zeme, keď ich Otec stvoril pre ľudské stvorenia? Čo by som 

mohol potrebovať od tejto prírody, keď sa živí mnou? 

48 Prišiel som, aby som vám ukázal krásu života vyššieho ako ľudský, aby som vás inšpiroval k 

vysokým skutkom, aby som vás naučil slovu, ktoré prebúdza lásku, aby som vám prisľúbil nevídané 

šťastie, ktoré čaká dušu, ktorá dokázala vystúpiť na vrch obety, viery a lásky. 

49 Toto všetko spoznáte v mojom učení, aby ste konečne pochopili, že práve vaše dobré skutky 

priblížia vašu dušu k pravej blaženosti. 

50 Po pochopení a dodržaní prvej lekcie vám prinesie chutné ovocie, ktoré vás povzbudí k ďalšiemu 

kroku. 

51 Dnes nastáva pre svet nová etapa, v ktorej sa človek bude usilovať o väčšiu slobodu myslenia, v 

ktorej sa bude snažiť zlomiť reťaze otroctva, ktoré so sebou ťahal jeho duch. Je to čas, keď uvidíte, ako 

národy prekonávajú bariéry fanatizmu v túžbe po duchovnej potrave a pravom svetle, a hovorím vám, že 
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nikto, kto aspoň na chvíľu zažije šťastie z pocitu slobody myslieť, bádať a konať, sa už nikdy dobrovoľne 

nevráti do svojho väzenia. Teraz jeho oči uvideli svetlo a jeho duch bol uchvátený Božím zjavením. 

52 Ľudia, skôr než sa skončia vojny vo svete, môj zákon lásky sa dotkne všetkých duší, hoci ešte 

nemôžete vedieť, akým spôsobom. 

53 Toto posolstvo duchovného svetla sa dostane aj k ľuďom, ale stane sa tak len vtedy, keď budete 

silní. Nikto sa neodváži povedať, že toto dielo je pravda, ak o tom nie je presvedčený, lebo potom vám 

nikto neuverí. Ale ak je vaša viera absolútna a vaše presvedčenie pravdivé, nikto vám nebude môcť 

zabrániť, aby ste priniesli Dobrú zvesť všetkým srdciam. 

54 Vy, deti ľudí: Vždy ste vnímali existenciu neviditeľných bytostí, ktoré sa vznášajú v priestore, 

ktoré sa k vám niekedy približujú, ktoré vás obklopujú, a pri pomyslení, že by to mohli byť duše, ktoré 

trpia, ste sa snažili pre ne niečo urobiť. Úmysel bol dobrý, ale vždy vám chýbali vedomosti, aby ste toto 

milosrdenstvo urobili účinným. Doteraz ste nepoznali správny spôsob, ako zapáliť svetlo v bytostiach, 

ktoré sú zmätené alebo sužované výčitkami svedomia. 

55 Ponúkli ste im zmysluplné obrady a dary, a hoci ste dokázali upokojiť ich srdcia, nedostali nič, 

pretože to, čo patrí svetu, im už nepatrí a nedosahuje ich. Tieto bytosti hľadajú duchovný súcit, útechu, 

lásku, porozumenie. Ako im však môžete ponúknuť duchovnú pomoc? Moje slovo vám tiež vysvetľuje, 

ako preukazovať milosrdenstvo tým, ktorých ani nevidíte. 

56 Ak naozaj chcete urobiť niečo dobré pre svojich duchovných bratov a sestry a zároveň sa 

oslobodiť od ich zlých vplyvov, musíte sa za nich modliť úprimnou modlitbou plnou súcitu a 

povznášajúcich myšlienok. Ak cítite, že sa nejakým spôsobom prejavujú vo vašom ľudskom živote, 

ukazujte im dobré príklady a dobré skutky, aby mohli prijať svetlo pre svoje duše. Daj im príležitosť 

vidieť, ako uzdravuješ chorých, ako odpúšťaš tomu, kto ťa urazil, ako v tvojej mysli žiaria ušľachtilé 

myšlienky, ako z tvojich úst zaznievajú len dobré slová. 

57 Aké úlohy musíte splniť pre nich a oni pre vás? Aké dlhy ste si navzájom nadelili? Vy to neviete, 

ale veru vám hovorím, že to nie je náhoda, čo ich stavia do cesty ľuďom, vždy je na to dôvod, keď sa 

približujú k svojim ľudským bratom a sestrám. 

58 Pre vašu dušu bude veľmi príjemné, keď vás pri príchode do "duchovného údolia" prijmú a 

prejavia vám vďačnosť za milosť, ktorú ste im preukázali. Vaša radosť bude veľká, keď ich uvidíte 

preniknuté svetlom. Ale aké by to bolo smutné, keby ste sa stretli s tým zástupom bytostí zatemnených 

zmätkom a vedeli by ste, že od vás očakávali skutok lásky a vy ste im ho nedali. Keď sa zamyslíte nad 

touto zodpovednosťou, ste pripravení použiť vedomosti, ktoré vám dávam v tomto učení? Uvedomte si, že 

vás v ňom nijako nezmocňujem k tomu, aby ste tieto bytosti zhmotňovali - naopak, inšpirujem vás k tomu, 

aby ste ich priviedli k oduševneniu tým, že im ponúknete príklad cnostného a čistého života a aby ste 

svojimi modlitbami, ktorých myšlienky a predstavy majú v ich vnímaní zapáliť svetlo, odstránili ich 

zmätky a temnoty. 

59 Jákob vám vo svojom sne odhalil existenciu duchovného rebríka, po ktorom bytosti neustále 

vystupujú a zostupujú. Kto pochopil jej obsah? Kto vyložil jeho tajomstvo? V zmysle tohto obrazu, ktorý 

videl patriarcha, je obsiahnutý vývoj duší, neustála reinkarnácia duchovných bytostí do ľudských bytostí, 

náprava a odčinenie bytostí, komunikácia Boha s človekom a dialóg ducha s duchom. 

60 Je potrebné, aby ste spoznali toto posolstvo, aby ste mohli správne interpretovať zjavenia z 

minulých čias. 

61 Uvedomte si, koľko času musí uplynúť, aby duše dosiahli jadro môjho učenia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 288 
1 Zostupujem do tvojho srdca, pretože je mojou svätyňou. Moje slovo vás pripravuje na prácu, ktorú 

musíte vykonať. Táto príprava je duchovná a je v súlade s poslaním, ktoré budete vykonávať. 

2 V prvom čase, keď už bol ľud pripravený opustiť Egypt, kde bol v zajatí, a na skúšky, aby prešiel 

púšťou do zasľúbenej zeme, všetko predvídal a pripravoval. Pripravili si palicu, sandále a cestovný 

balíček, aby im na ceste nič nechýbalo. 

3 Rovnako sa teraz musíte zabezpečiť a pripraviť, aby vám počas "prechodu púšťou" nič nechýbalo. 

4 Nezabúdajte však, že títo ľudia si na dlhú cestu zabezpečili nielen jedlo, ale nezabudli sa ani 

modliť, robiť pokánie, aby sa očistili a rozhodli sa zostať vždy jednotní a tvoriť jednu rodinu. Ak chcete 

vedieť, prečo tento ľud napriek mnohým skúškam a nešťastiam dokázal vstúpiť do zasľúbenej zeme, 

poviem vám, že to bolo vďaka jeho viere, modlitbe a jednote. 

5 Toto duchovné semeno je medzi vami.  Prečo by ste si nemali vziať tento príklad ako vzor na 

dosiahnutie nového cieľa? 

6 Dobre viete, že vás nečaká piesočná púšť, ale ľudstvo. Nebudeš hľadať krajinu na povrchu zeme, 

ale vlasť ducha, ktorá leží mimo človeka. 

7 Veru, hovorím vám: "Izrael" znovu povstane, aby bol ako pochodeň uprostred ľudstva. 

8 V tomto čase vás prebúdzam, aby ste vedeli, že ste moje deti, že ste súčasťou ľudu mieru, svetla a 

oduševnenia. 

9 Nechajte svoje srdce cítiť všetko, čo hýbe alebo trápi ľudstvo. Modlite sa za pokoj všetkých, nech 

vaše myšlienky žiaria v mysliach ostatných. Vopred žehnám tým, ktorí plnia svoju úlohu milovať a slúžiť 

svojim blížnym. 

10 Chcem, aby vaša prítomnosť slúžila na prinášanie pokoja, na útechu, na pomoc vašim blížnym. 

11 Dnes ste ešte stále žiakmi tvárou v tvár môjmu učeniu a bojíte sa boja, keď vidíte, ako sa rozšírila 

bolesť, neresť, bieda, egoizmus. Vo chvíľach, keď od vás vaše svedomie žiada duchovné naplnenie, prácu 

a aktivitu a vaše srdce sa bojazlivo pýta: "Čo mám robiť tvárou v tvár takému veľkému chaosu?" Prečo sa 

bojíte a prečo pochybujete, ľudia? Uvedomte si, ako vás moje Slovo pripravuje, ako vás život neustále učí 

praktickým lekciám a tiež to, ako vám boje a skúšky dodávajú absolútne nevyhnutnú odolnosť pre 

každodennú prácu, ktorá vás čaká. 

12 Neposielam vás na misiu, na ktorú nemáte dostatočné schopnosti. Budem ťa naďalej učiť, a keď 

budeš silný, poviem ti: "Vezmi kríž a choď v mojich šľapajach."  Dovtedy, ak sa môžete len modliť, 

modlite sa za svojich blížnych. Ak viete uzdravovať chorých, prineste im túto útechu. Ak máte túžbu 

zlepšiť svoju morálku, urobte to. Ale urobte niečo pre dobro svojej duše, čo vám poslúži ako príprava na 

čas, keď sa vydáte na cestu a vezmete svoj kríž. 

13 Dnes, keď sa ešte nevenujete svojmu duchovnému poslaniu, ale túžite urobiť niečo pre dobro 

blížneho, vám odporúčam, aby ste sa modlili, aby ste spoznali silu a moc, ktorú má modlitba. Toto svetlo 

dosiahnete ešte skôr, ako sa začne váš boj. 

14 Tí, ktorí sú inšpirovaní v modlitbe, sú neporaziteľní v skúškach a konajú zázraky na svojich 

blížnych. 

15 Chcem, aby títo ľudia, ktorých som do hĺbky vyučoval, dokázali praktizovať dokonalú modlitbu, 

ktorá ich uvádza do kontaktu s duchovným kráľovstvom, aby neskôr učili svojich blížnych modliť sa, 

vysvetľovali im a poukazovali na všetko, čo na svojej ceste získali skúsenosťou. 

16 Prečo obmedzovať svoj myšlienkový svet na zemský kruh, keď je pre vás otvorený svet svetla za 

hranicou hmotného? Prečo by sa duša mala podriaďovať ľudskému životu, keď máš k dispozícii 

nekonečný priestor mimo svojho zraku a mysle? 

17 Tieto svety myšlienok a duše sú nevyužité, pretože ste ich nechceli dosiahnuť, pretože ste 

nevedeli, ako sa modliť. 

18 Myšlienka a duch, spojené v modlitbe, vytvárajú v človeku silu, ktorá prevyšuje akúkoľvek ľudskú 

silu. 

19 V modlitbe sa slabý posilňuje, zbabelý je naplnený odvahou, nevedomý je osvietený, bojazlivý sa 

stáva nesamozrejmým. 
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20 Keď duch dokáže harmonicky spolupracovať s mysľou, aby dosiahol pravú modlitbu, stáva sa 

neviditeľným vojakom, ktorý sa dočasne vzďaľuje od toho, čo sa týka jeho bytosti, presúva sa na iné 

miesta, oslobodzuje sa od vplyvu tela a venuje sa svojmu boju za dobro, za vyháňanie zla a 

nebezpečenstiev, za prinášanie iskry svetla, kvapky balzamu alebo závanu pokoja tým, ktorí to potrebujú. 

21 Z toho všetkého, čo vám hovorím, pochopte, ako veľa ste schopní urobiť duchom a mysľou 

uprostred chaosu, ktorý zachvátil toto ľudstvo. Nachádzate sa vo svete protichodných myšlienok a ideí, 

kde zúria vášne a stretávajú sa pocity nenávisti, kde je myslenie zmätené materializmom a duše sú 

zahalené temnotou. 

22 Iba tí, ktorí sa naučili prostredníctvom modlitby duševne a duchovne stúpať do oblastí svetla, do 

sfér pokoja, budú schopní vstúpiť do sveta bojov, v ktorom sa odrážajú všetky ľudské vášne, bez toho, aby 

boli porazení, a naopak, aby zanechali niečo užitočné pre tých, ktorí potrebujú svetlo ducha. 

23 Pripravte sa, milovaní učeníci, a ja vám dovolím vstúpiť do tohto sveta bolesti a utrpenia. Tam 

pôjde tvoja duša ako posol odo mňa a prinesie svetlo. 

24 Keďže toto všetko môžete spoznať a vedieť už na tomto svete - prečo čakať, kým sa ocitnete v 

duchovnom? Nečakajte, kým sa dni a časy skončia bez toho, aby ste umožnili svojej duši napredovať a 

oslobodiť sa. Urobte svoju časť a ja urobím zvyšok. 

25 Ja som moc, preto môžem premeniť jednu vašu myšlienku, jednu vašu modlitbu na niečo 

hmatateľné a viditeľné pre vašich blížnych. 

26 Ak budete pracovať týmto spôsobom - nebudete mať v skutočnosti v jadre svojej bytosti anjela 

pokoja? A čím by bol tento ľud, keby sa pripravil a zjednotil na tento duchovný boj v skutočnej harmónii a 

bratstve? Bola by to armáda, ktorá by bojovala za spásu ľudstva. 

27 Veru, hovorím vám, keby ste už boli zjednotení v duchu, v myšlienkach a vôli, stačila by už len 

vaša modlitba, aby ste zastavili národy, ktoré žijú v príprave na hodinu, keď sa budú chcieť vrhnúť jeden 

na druhého. Odstránil by si nepriateľstvá, bol by si prekážkou všetkým zlým plánom svojich blížnych, bol 

by si ako neviditeľný meč, ktorý poráža mocných, a ako silný štít, ktorý chráni slabých. Ľudstvo by sa 

tvárou v tvár týmto zjavným dôkazom vyššej moci na chvíľu zastavilo, aby sa zamyslelo, a toto 

zamyslenie by ho ušetrilo mnohých ťažkých úderov a návštev, ktoré by inak dostalo od prírody a jej 

živlov. 

28 Strom vedy sa bude otriasať ako hurikán a bude zhadzovať svoje ovocie na ľudstvo. Ale kto 

uvoľnil reťaze týchto živlov, ak nie človek? Je pravda, že aj prvé ľudské bytosti spoznali bolesť, aby sa 

prebudili do reality, aby sa prebudili do svetla svedomia a prispôsobili sa zákonu. Ale rozvinutý, 

uvedomelý a vzdelaný človek tejto doby - ako sa opováži znesvätiť strom života? 

29 Život prvých ľudí bol zabalený do podobenstva, ktoré vám odhalí, ako človek stratil raj nevinnosti, 

v ktorom žil, a ako zavrhol svet rozjímania a pokoja pre svet boja, práce, rozvoja a zásluh. To všetko bolo 

v rámci toho, čo sa malo stať v zmysle Stvoriteľových rád. Toto odriekanie bolo potrebné, aby sa duša 

prebudila k hlasu svojho svedomia, ktoré je božským svetlom v človeku, a aby začala svoju cestu, 

získavala zásluhy, stúpala z nižšej úrovne života na vyššiu, ktorú duši určil Stvoriteľ. 

30 Je teda pravda, že všetko bolo predvídané pre čas, keď človek urobí svoj prvý krok v boji o život, 

rozvoj a povznesenie svojej bytosti, aby od prvého okamihu, keď sa na jeho ceste prejavili prvé potreby, 

mal pred sebou svet, prírodu, život na dosah ako krásne, povzbudzujúce a sladké ovocie, ktorého obsah 

mu však bude dávať nekonečné lekcie múdrosti, lásky a spravodlivosti. 

31 Koľko tieňa a ovocia dal človeku strom života a vedy! Prečo je teda dnešné ľudstvo, ktoré existuje 

vo svete ako vyvinuté ľudstvo, slepé a spochybňuje dokonca aj prvky, ktoré mu dali život, a zle 

zaobchádza so stromom, ktorý mu nikdy neodoprel ovocie múdrosti? Poviem vám prečo: pretože človek 

sa prestal modliť a pretože sa už nemodlí, zabudol na všetko, čo patrí k životu duchovnej duše. Potom, 

keď sa venoval životu na zemi, bolo jeho najvyšším cieľom, jeho najväčšou ambíciou byť mocným, 

bohatým, učeným, absolútnym pánom, a to všetko ho priviedlo do záhuby, pretože sa upínal k 

pominuteľnej sláve. 

32 Je pravda, že chcem, aby ste mali túžby, aby ste boli ctižiadostiví, aby ste snívali o tom, že budete 

veľkí, silní a múdri, ale o večných dobrách ducha. Na získanie týchto dobier sú totiž potrebné všetky 

cnosti, ako je milosrdenstvo, pokora, odpustenie, trpezlivosť, štedrosť, slovom láska. A všetky cnosti 

povznášajú, očisťujú a zdokonaľujú dušu. V tomto biednom svete, v tomto dočasnom domove, musel byť 
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človek - aby bol veľký, mocný, bohatý alebo vzdelaný - sebecký, falošný, pomstychtivý, krutý, ľahostajný, 

neľudský a arogantný, a to všetko ho muselo priviesť do krajného protikladu k tomu, čo je pravda, láska, 

mier, pravá múdrosť a spravodlivosť. 

33 Čo sa stane, keď si ľudia uvedomia, že ich nesmierna láska k svetu a úcta k pozemskému ich 

priviedli k nešťastnému zlyhaniu? Budú sa snažiť znovu nájsť stratenú cestu, vystopovať tie princípy a 

zákony, od ktorých sa človek odvrátil, a v tomto úsilí budú vytvárať doktríny, budú si vytvárať pravidlá, 

budú vznikať filozofie, svetonázory a teórie. 

To všetko bude začiatkom nového a veľkého boja, ktorý už nebude vyvolaný nečestným úsilím o 

pozemskú moc. Už žiadne vražedné zbrane nebudú ničiť životy, ničiť domovy ani prelievať ľudskú krv. 

Boj bude iný, pretože vtedy budú veľké náboženské spoločenstvá bojovať proti novým učeniam a novým 

náboženstvám. 

34 Kto v tejto bitke zvíťazí? Žiadne náboženstvo nevyjde z tohto sporu ako víťaz, rovnako ako žiadny 

národ nezostane víťazom v tejto vražednej vojne, ktorou dnes trpíte.* 
* V druhej svetovej vojne, o ktorej sa tu hovorí, existovali takzvané víťazné mocnosti, ale boj o pozemskú nadvládu 

pokračoval aj po skončení vojny až dodnes. Nakoniec však žiadna svetová mocnosť nezostane v tomto boji víťazom. 

35 Vo vojne o pozemskú nadvládu zvíťazí moja spravodlivosť a neskôr, v boji o presadenie nejakého 

učenia alebo náboženstva, zvíťazí moja pravda. 

36 Jediná a najvyššia pravda bude žiariť ako svetlo blesku v búrlivej noci a každý uvidí tento božský 

záblesk svetla na mieste, kde sa nachádza. 

37 Dovtedy budete mať, ľudia, čas napredovať po cestách a zjavovať sa na ceste svojich blížnych ako 

posol, hľadač cesty a prorok nebeského svetla. 

38 Jedni budú čistiť cesty od prekážok, iní zasejú duchovné semeno a ďalší budú bojovať, pretože 

moje posolstvo dosiahne hranice zeme. 

39 Niekedy vaša prítomnosť a vaše slovo zvýšia zmätok ľudí. Ale keď sa toto semienko zasialo, skôr 

či neskôr vyklíči. Keďže je božského pôvodu, nemôže zahynúť ako semeno zeme, ak sa oň nestaráme. 

40 Medzi vami nebudú "vykupitelia" ani sudcovia. Ale napriek tomu budem môcť skrze vás vykúpiť 

a súdiť. Budete cestovať ako služobníci svojho Otca, ako učeníci, a pôjdete do provincií. 

41 Ak ste skutočne pokorní a milosrdní, vaše skutky, vaše slová a myšlienky sa napriek svojej 

jednoduchosti dotknú duší tých, ktorí nejakým spôsobom porušili pravdu. 

42 Na svojej ceste stretneš tých, ktorí tvrdia, že ma zastupujú, a nedokazujú to svojimi skutkami. 

Nekompetentnosť objavíte aj u vedcov, o ktorých sa predpokladá, že sú vzdelaní. Sami uvidíte nedostatok 

spravodlivosti u sudcov a falošnú veľkosť mocných. Vaše oči uvidia toto všetko a ešte oveľa viac. Ale 

napriek tomu by ste nemali nikoho odsudzovať, pretože to nie je vaša úloha. 

43 Moje milosrdenstvo vás tam dovedie, aby vaše srdce, úprimne pohnuté ľudskými potrebami a 

slabosťami, vyžarovalo ako balzam tú lásku, ktorú som vložil do vašej duše. 

44 Keď vidíte iných svojich spolubratov vyučovať Kristovo meno a slovo, nepozerajte sa na nich 

zvrchu. Je totiž napísané, že Môj návrat nastane, keď sa Slovo, ktoré som vám priniesol v druhej ére, 

rozšíri po celej zemi. Napriek tomu vám hovorím, že na svete sú ešte miesta, ktoré toto posolstvo ešte 

neprijali. Ako by mohlo dnešné hlboké duchovné učenie osloviť tieto národy bez toho, aby najprv prijali 

Božské semeno lásky, ktoré vám dal Spasiteľ vo svojom Slove a vo svojej Krvi? 

45 Moje posolstvo sa dostane ku všetkým a vy všetci prídete ku mne. Všetko som pripravil pre 

budúce časy a Moja vôľa sa splní všetkým, pretože Ja som Pán duší, svetov, rás a národov. 

46 Svet duchovných bytostí len čaká na svoju hodinu, aby mohol osídliť toto údolie zeme. Sú to 

bytosti svetla, ktoré sa neštítia vteliť do lona zaostalých národov, pretože ich poslaním bude práve 

prebudiť tých, ktorí spia. 

47 Keď tieto veľké légie duchov svetla obývajú zem, zasiate a rozdelené Otcovou múdrosťou, 

začneme si všímať zbližovanie medzi ľuďmi, túžbu po porozumení, harmónii a mieri. Uvidíte, ako sa 

ľudia spájajú s inými národmi na znak univerzálneho spojenia, ku ktorému musia dospieť všetky moje 

deti. 

48 Kto bude môcť zmeniť moje plány alebo ma prinútiť, aby som zlyhal v tom, čo som si naplánoval? 

Všetko v človeku má svoje hranice, a preto vám hovorím, že ste sa dostali na hranicu zlého využitia daru 

slobodnej vôle. 
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49 Zbesilé konanie človeka ho rýchlo priviedlo k tomuto cieľu a on si sám spôsobí súd ovocím 

svojich vlastných skutkov. 

50 Kto z tých, ktorí ma počuli, a teda poznajú Pánove plány, sa dokáže rozrušiť alebo zmýliť tvárou v 

tvár tomu, čo sa denne deje vo svete? A kto, keď ma počul, bude môcť zostať ľahostajný, nečinný alebo 

mlčanlivý uprostred sveta, ktorý potrebuje duchovné vedenie, čo je to isté ako povedať: vyššia morálka? 

51 Moja spravodlivosť a moja láska sú silnejšie ako ľudská zloba, preto vám hovorím, že moja vôľa 

sa naplní vo všetkom. 

52 Keď raz medzi ľuďmi zavládne mier a ľudstvo opäť pochopí, akú hodnotu majú modlitba a pôst, 

spoznáte, že ja som Strom života, v ktorého konároch, rozprestierajúcich sa do nekonečna, budete môcť 

rozpoznať náruč Majstra, rozprestretú ako na kríži, kde za vás vylial svoju krv, a tak vtlačiť do svedomia 

slová, ktoré hovoria: "Ja som život, kto prichádza ku mne, nikdy 'nezomrie'." 

53 Ja som semeno, z ktorého vytvorím nový izraelský ľud - ľud, ktorý zatieni svet a dá mu plody 

duchovného života. 

54 Stále ste veľmi nemotorní a bojazliví, vaša viera je malá a vaše vedomosti obmedzené. Dôkazom 

toho je, že dodnes sa medzi vami neobjavili patriarchovia, ktorých cnosť, horlivosť v mojich zákonoch a 

dobrota by mali dať život ľudu - ako tí spravodliví a spravodliví muži, ktorí dali Izraelu podobu a meno v 

jeho prvých dňoch. Spomeňte si na Abraháma, vodcu, ktorému sa podarilo vytvoriť zo všetkých rodov 

jednu rodinu - Mojžiša, ktorý svojou vierou, silou a láskou dokázal zjednotiť izraelské kmene do jedného 

národa. 

55 Dar duchovného videnia bol medzi vás vyliaty, a predsa sotva počujete hlas svojich prorokov, 

pretože je ešte veľmi slabý a neistý. 

56 Aby som k vám mohol prehovoriť v tejto podobe a aby som od vás mohol očakávať diela, ktoré by 

mohli pretrvať ako príklad pre budúce generácie, nechal som vás predtým prejsť cestou vývoja a poskytol 

som vám tak prostriedky, aby ste sa mohli rozvíjať, keď som vás raz poslal na zem, aby ste získali 

skúsenosti, ktoré sú svetlom poznania, a aby ste sa očistili v skúškach, čo znamená duchovný vzostup. 

57 Verí niekto z vás, že vaša súčasná existencia je prvá, ktorú ste prežili na zemi? Nie, ľudia, keby to 

tak bolo, nenavštívil by som vás v tejto tretej ére. 

58 Váš súčasný život je ďalšou z ciest k duchovnému rozvoju, ktoré ste na tomto svete absolvovali. 

Odpúšťam ti tvoje pochybnosti, pretože nie sú z ducha, ale z tela. 

59 Môžete byť najchudobnejší medzi ľuďmi, môžete byť považovaní za nevzdelaných a 

nevzdelaných, vaša práca možno dodnes nemá význam, vaše uctievanie Boha môže byť niečo 

nedefinované. Ale teraz, duchovne posudzovaný Mnou, vám znovu hovorím, že som mal dôvod vybrať si 

vás pre Svoje zjavenie a Svoje zjavenia. 

60 Dlátom svojho Slova formujem vašu dušu, vaše srdce a vašu myseľ a dávam vám dostatok 

poznania, aby vaša dôvera v seba samých bola veľká, pretože viete, kto ste, od koho pochádzate, za akým 

účelom ste boli poslaní na svet a aký je váš cieľ. 

61 Hovoril som vám o poznaní a dôvere, aby ste sa zamerali na správny cieľ, ktorý vám ukazuje vaše 

svedomie. Tak ako sa nemáte považovať za menejcenných a zamieňať si pokoru s nedôverou v seba 

samých, tak sa ani vy nemáte považovať za nadradených. Lebo márnivosť, arogancia a pýcha nie sú 

vlastné dušiam svetla, ale dušiam, ktoré boli zaslepené svetlom. 

62 Takže teraz viete, že ste "putujúci" a že pri tejto príležitosti ste mali to šťastie prijať moje 

posolstvo a byť nositeľmi, vysielačmi a nositeľmi hlasu môjho prejavu. 

63 Žiadna neistota ani pochybnosti o vašom duchovnom poslaní vás nebudú môcť stretnúť. Všetko 

bolo povedané, všetko bolo pripravené ako cesta plná jasnosti. Stačí, aby ste sa posilnili v modlitbe a v 

nasledovaní mojich pokynov, aby ste mohli naplno kráčať po ceste, po ktorej kráčali patriarchovia, 

vodcovia ľudu, proroci, učeníci, apoštoli, praví Boží svedkovia. 

64 Zo všetkých kútov zeme pošlem po deti tohto duchovného ľudu. Opakujem vám totiž, že tento ľud 

nie je rasou ani nemá ľudský pôvod. Je to duchovná légia, ktorej počet sa neustále obnovuje, aby na svete 

vždy boli tí, ktorí prijímajú moju inšpiráciu z ducha do ducha. 

65 Fyzicky nebudete môcť zistiť, kto patrí k týmto ľuďom. Len vďaka ich duchovnosti a rozvoju ich 

darov a schopností ich budete môcť rozpoznať. 
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66 Aké je základné poslanie tohto ľudu, Pánovho posla? Oslobodiť ľudstvo od každého otroctva, či už 

duše alebo mysle; pripomenúť im Zákon, pripomenúť im božské prisľúbenia; napomenúť ich v ich 

odchýlkach, nabádať ich k dobru, viesť ich do "zasľúbenej zeme", ktorá je kráľovstvom lásky, múdrosti a 

pokoja, kde všetky bytosti, všetky národy a všetky svety vytvoria jednu rodinu: rodinu Božiu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 289 
1 Ľudstvo: Ako málo robíte pre to, aby ste žili v mieri! 

2 Môžem vám povedať, že väčšina ľudí má nejaké náboženstvo, a hoci všetky učia o bratstve, nikto 

nežije podľa poučenia, ktoré dostal, nikto nedodržiava zákony, prikázania a zásady zapísané vo svojom 

svedomí. 

Niektorí, aby sa nepodriadili nejakej náboženskej viere, dali slobodu svojim myšlienkam a verili, že sú 

mimo prikázaní a zákonov. To však nie je možné, pretože vďaka svojim pozorovaniam, vedám a 

definíciám sa naučili, že vo všetkom a všade je zjavená sila, harmónia, zákon a múdre, spravodlivé a 

láskavé učenie, ktorému nikto nemôže uniknúť. 

3 Po toľkých storočiach života v nezhodách, po všetkých smutných a trpkých skúsenostiach, ktoré 

ľudstvo prežilo, je schopné pochopiť, že jednota medzi národmi, harmónia medzi všetkými ľuďmi nemôže 

byť založená na materiálnych záujmoch, ani na pozemských hodnotách. Nakoniec pochopí, že len 

vznešená duša môže byť pevným základom, neotrasiteľnou skalou, na ktorej spočíva mier ľudstva. 

4 Ak sa všetky národy hádajú, bojujú a tak či onak sa odsudzujú, znamená to, že žiadny z nich 

neposlúcha to, čo ich naučil Boh a jeho zákon, a preto sú ďaleko od pravdy. 

5 Pravda je úcta ku všetkému, pretože všetko je sväté, je láska, je harmónia, je milosrdenstvo, je 

zákon, ktorý riadi svedomie. 

6 Na zdokonalenie duše je potrebné prekročiť obyčajné ľudské povinnosti, ba dokonca aj 

náboženské, dostať sa k prameňu, z ktorého všetci pijú, a pozrieť sa pravde do tváre. 

7 Ten, kto je schopný dosiahnuť vrchol hory a uzrieť tú nádheru, keď zostúpi, aby pokračoval v 

živote so svojimi blížnymi, bude nevyhnutne tolerantnejší, chápavejší a milosrdnejší vo svojich súdoch. Je 

to prvok, ktorý je pripravený harmonizovať a zjednotiť všetkých. 

8 Zamyslite sa a pochopíte, že harmónia, ktorú potrebujete, je duchovná a dosiahnete ju, keď sa 

povznesiete nad svoje vášne a panovačnosť. 

9 Ako môžete dosiahnuť mier, keď každý z nich vyhlasuje svoje vlastné za jediné pravé a zároveň 

bojuje proti tým druhým ako proti falošným? 

10 Fanatizmus je temnota, je slepota, je nevedomosť a jeho ovocím nikdy nemôže byť svetlo. 

11 Blížite sa k veľkej skúške, vďaka ktorej sa všetci prebudíte do reality. 

12 Vaše srdce sa ma pýta, prečo často hovorím o veľkých skúškach a udalostiach, a ja vám hovorím, 

že vás čaká čas utrpenia a že je lepšie byť varovaný, bdieť a modliť sa, ako spať v letargii. 

13 Niektorí sa nikdy neuspokoja s tým, čo hovorím. Keď vám vo svojom Slove ukazujem časy pokoja 

a blahobytu, ktoré patria budúcnosti, považujete príchod môjho proroctva za nemožný, a keď vám 

hovorím o časoch skúšok a utrpenia, veríte, že sú to len hrozby, aby ste zo strachu splnili príkaz. 

14 Tí, ktorí takto berú moje slovo, patria k tým, ktorí sa plavia v mori pochybností. Tí, ktorí tomuto 

posolstvu veria, ho vždy študujú s ušľachtilým úmyslom získať z neho niečo užitočné. 

15 Učeníci: V druhej ére stačili tri roky na to, aby som ľudstvu odovzdal svoje posolstvo, a ako všetci 

viete, na konci som ho spečatil svojou obetavou smrťou. Veru, hovorím vám, že táto obetná smrť nebola 

obetou pre Otca - pretože On nepotrebuje krvavú obeť -, ale pre ľudstvo, pretože veľmi potrebovalo dôkaz 

lásky takejto veľkosti. 

16 Učil som vás milovať sa navzájom, ale nielen ako ľudia, ale aj večnou láskou ako duchovné duše. 

Prišiel som, aby som vám vydláždil cestu, ktorá vedie z tohto sveta do duchovného kráľovstva, ktoré sa 

vám zdalo byť za hustým závojom tajomstva. Moje učenie, od prvého do posledného slova, bolo 

prípravou, ktorú som vám dal na čas, keď prídem v duchu, ako som vám oznámil, aby som znovu otvoril 

tajnú pokladnicu, aby som otvoril zapečatenú knihu a umožnil vám vstúpiť do svetla duchovného 

poznania. 

17 Život duše, ktorý existuje mimo vášho hmotného sveta, nemôže a ani by nemal byť pre človeka 

záhadou. Keďže Otec videl vašu túžbu po poznaní, začal svoje učenie prostredníctvom daru zjavenia a 

inšpirácie a prejavil sa v nekonečnom množstve podôb. Toto učenie sa však začalo už v čase existencie 

prvého človeka a neprestalo až dodnes. 
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18 Ak si myslíte, že som vám až teraz zjavil niečo z duchovného života, ste na veľkom omyle, lebo 

vám znovu hovorím: Božie poučenie sa začalo, keď sa narodil prvý človek, a nepreháňam, keď vám 

hovorím, že moje poučenie sa začalo stvorením duchov, ešte skôr, ako vznikol svet. 

19 Myslíte si, že cieľom predchádzajúcich učení bolo odhaliť vám ľudské poznanie? Preto ste dostali 

dar vedy. Alebo si myslíte, že prikázania prvých časov a učenie, ktoré som vám priniesol v druhom čase, 

boli len preto, aby som vás naučil, ako žiť vo svete? Hľadajte jadro týchto zjavení a zistíte, že ich 

zámerom bolo ukázať vám cestu, ktorá vedie k večnému životu, k nesmrteľnosti duše. 

20 Špiritizmom som nazval zjavenie, ktoré vám hovorí o živote ducha, ktoré vás učí komunikovať 

priamo s vaším Otcom a ktoré vás povznáša nad hmotný život. 

21 Veru, hovorím vám, že špiritizmus nie je nič nové, ani nepatrí len do tejto doby, ale je to zjavenie, 

ktoré sa čoraz viac zjavuje v súlade s duchovným vývojom ľudstva. 

22 Keďže učenie, ktoré vám dávam, je spiritualizmus, ktorý vás učí dokonalej láske k Bohu a k 

blížnemu a pozýva vás na cestu, ktorá vedie k dokonalosti, spiritualizmu vás učil aj Boží zákon v "prvej 

ére" a Kristovo slovo v druhej ére. 

23 Toto zjavenie sa vám zjavilo nanovo, pretože som vám priniesol lekcie, ktoré ste nepoznali. Cítili 

ste sa zaslepení toľkou múdrosťou. Ale to preto, lebo sa blížite k zavŕšeniu časov, keď duša človeka 

dosiahne svoje oslobodenie, povznesenie a vládu nad hmotou. 

24 Nikto teda netvrdí, že duchovný život bol záhadou, kým som neprišiel v tejto tretej ére, aby som 

ho vysvetlil svojimi novými zjaveniami. Opäť vám hovorím, že vám bolo v priebehu času dané mnoho 

učení, aj keď ste ich neboli schopní pochopiť. 

25 Až teraz sa ľudia začínajú zaujímať o objavovanie a rozpletanie všetkého, čo obsahujú zjavenia 

minulých čias, aby ich mohli porovnať s udalosťami súčasnosti. 

26 Takže učeníci, teraz už viete, že keď hovoríte "spiritualizmus", hovoríte o duchovnom zjavení, 

ktoré vám časom dal váš Boh. 

27 Potichu ako zlodej som vošiel do tvojho domu a prekvapil ťa v spánku. 

28 Vždy som našiel ľudstvo spiace pri mojom príchode. Iba niekoľko sŕdc, ako slabé svetlá, sa 

prebudilo a čakalo na mňa. 

29 Ľudia, stačí, ak sa trochu zamyslíte nad svojou minulosťou, aby ste získali plody skúseností. 

Potom by ste si mali dávať pozor, aby ste sa opäť nedopustili chýb a omylov. 

30 Keby som sa vás spýtal, čo sa stalo s tým listom, ktorý som v druhej ére vpísal svojou krvou, 

museli by ste mlčať, pretože vaše svedomie by vám povedalo, že ste nikdy nežili podľa učenia, ktoré učil 

Ježiš - že ste nechali Jeho slová odviate vetrom ako listy spadnuté zo stromu života, namiesto toho, aby ich 

vaše srdce zozbieralo. 

31 Veru, hovorím vám, že ste už vstúpili do éry, ktorú som vám oznámil ako "posledné dni". 

Vyznačoval sa súdením, nápravou a obnovou. 

32 Ústami dávnych prorokov som vám ohlásil túto éru a ústami týchto nositeľov hlasu, nových 

prorokov svojho Slova, som k vám prehovoril a mnohé z týchto predpovedí som naplnil. 

33 Moje Slovo je také jasné, že mi čoskoro porozumiete. Tvoje svedomie, ktoré predtým nebolo 

počuť, teraz zachytáva celú tvoju bytosť a dokáže ovládať telesné pudy. 

34 Moja nová skupina apoštolov vstúpi do záchranného člna, odkiaľ budú vystierať ruky, aby 

zachránili tých, ktorí stroskotali v mori ľudských vášní. 

35 Vyvolil som si vás, aby ste postupne formovali môj ľud, ale existujú projekty, ktoré ešte nemôžete 

rozpoznať. Len vám hovorím, že vo vašej duši je svetlo, ktoré vám umožní objaviť tú pravú spomedzi 

mnohých ciest. Z toho vyplýva zodpovednosť detí Svetla voči ľudstvu. Pochopte, prečo vás v každom 

učení vyzývam, aby ste sa vyvíjali smerom nahor, aby ste vystúpili na vrchol hory. Lebo až keď 

dosiahnete túto výšku, budete schopní vidieť, čo sa deje vo svete, budete schopní počuť neustály nárek 

ľudstva a cítiť jeho nesmierne utrpenie. 

36 Kto necíti bolesť blížneho, nemôže ju zmierniť, žiaci. Preto chcem, aby ste vo svojich modlitbách 

mysleli na blížneho. Lebo práve v týchto chvíľach môže vaša duša osušiť mnohé slzy a prebudiť srdce k 

súcitu, pochopeniu, milosrdenstvu a nežnosti. 

37 Môj ľud potrebuje povýšenie, pretože stále necíti bolesť ľudstva ako svoju vlastnú. Plačú, ale plačú 

kvôli sebe, kvôli svojim potrebám, kvôli svojim súženiam. 
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38 Prečo zostávaš bezcitný voči môjmu slovu? Ponúkam vám neznáme kráľovstvo? Uvedomte si, že 

kráľovstvo, o ktorom vám dnes hovorím, je to isté, ktoré som vám prisľúbil v druhej ére. 

39 Pamätajte, že toto je posledné učenie, ktoré počujete a ktoré si musíte uchovať v najhlbšom vnútri 

svojho srdca, aby ste aj po skončení tohto ohlasovania naďalej počúvali melodický zvuk môjho slova a 

zachovali si jeho význam. 

40 Keby som na chvíľu odstránil závoj, ktorý bráni vašej mysli spoznať vašu minulosť, veru, hovorím 

vám, padli by ste pred Mojou prítomnosťou, zdrvení výčitkami svedomia za vašu nevďačnosť, 

neposlušnosť, neveru a nedostatok viery v Moje Dielo. Ale zásluha je v 

Rozvíjanie intuície, počúvanie svojho svedomia, rozvíjanie bytosti, ktorá vo vás žije a ktorú nazývate 

"dušou". 

41 Keď sa oslobodíte od tela, budete prebývať v "duchovnom údolí". Závoj, ktorý vám bránil vidieť 

do minulosti, vám spadne z očí a vy uvidíte všetko s nezakalenou jasnosťou, budete si všetko pamätať a 

všetkému rozumieť. Ale znovu vám hovorím, že zásluhou pre vašu dušu je mať vieru bez toho, aby ste 

očakávali, že uvidíte alebo sa dotknete, aby ste uverili. 

42 Zamyslite sa, duchovne uchopte tieto slová, lebo v nich nájdete odhalenú moju neúprosnú, ale 

vždy milujúcu spravodlivosť. 

43 Som pastier, ktorý necháva svojmu stádu slobodu, ale len po určitú hranicu, a ktorý nedovolí 

svojim ovciam preskočiť kruh bariéry, za ktorým je bolesť. 

44 Podporujem ťa, ochraňujem ťa a dovolím ti vrátiť sa do ovčinca. 

45 Mali ste jednu príležitosť za druhou a v tom môžete spoznať Moju nekonečnú lásku k vám, pretože 

som vám dal dary a poskytol vašej bytosti možnosť napraviť chyby, očistiť a zdokonaliť svoju dušu, 

namiesto toho, aby som vás potrestal alebo večne odsúdil, ako ste si zvykli myslieť v minulosti. 

46 Kto by sa s vedomím tohto učenia a v presvedčení, že je pravdivé, odvážil odvrátiť od svojej úlohy 

na zemi, lebo by vedel, že si tým privodí ešte tvrdšie odčinenie pre svoju dušu? Hoci je pravda, že moja 

spravodlivosť vám ponúka nové príležitosti na odstránenie škvŕn a nápravu chýb, je tiež pravda, že s 

každou príležitosťou sa zvyšuje počet skúšok a že ťažkosti a utrpenie sú zakaždým intenzívnejšie, rovnako 

ako sú závažnejšie spáchané chyby. 

47 Tvojou povinnosťou - o treste by sa nemalo hovoriť - bude obnoviť, obnoviť, napraviť a zaplatiť 

posledný dlh. Nikto - ani váš nebeský Otec, ani vaši bratia a sestry na zemi či v "duchovnom údolí" - 

neurobí to, čo musíte urobiť len vy, hoci vám hovorím, že vždy odpoviem na vaše volanie. Keď sa budete 

cítiť osamelí a opustení, pocítite moju prítomnosť a duchovný svet vás vždy príde podporiť v bremene 

vášho kríža. 

48 Môj božský lúč sa stáva slovom medzi vami, ale jeho svetlo sa šíri po celom vesmíre. 

49 Odpočívajte, ľudstvo, každých sedem dní som vám dal deň odpočinku, aby ste sa mohli modliť a 

nabrať silu pri rozjímaní o mojom zákone. 

50 Som tu a navštevujem vás všetkých bez toho, aby som vás rozlišoval podľa náboženstva. Som 

božský lekár tiel a duší. Vyhľadávam chorých, aby som do nich vylial svoju útechu. 

51 Môj hlas zaznieva nad celým ľudstvom, hoci vám pravdivo hovorím, že je len málo tých, ktorí ho 

dokážu počuť. 

52 Je to moje učenie, ktoré vás učí, aby ste sa pripravili počuť hlas Pána prostredníctvom dialógu 

ducha s duchom v Nekonečne. 

53 Ľudia, ktorí počúvate moje slovo v ľudskej podobe: vedzte, že ste to vy, kto musí toto posolstvo 

preniesť do celého sveta a postarať sa o to, aby ľudia pretrhli reťaze fanatizmu a materializmu, ktoré im 

bránia povstať a vidieť moje svetlo. Nezáleží na tom, že kým sa dostanete k svojim blížnym, moje 

prejavovanie prostredníctvom ľudskej mysle už skončí. Moja esencia premenená na slová múdrosti a na 

liečivý balzam bude prúdiť z vašich sŕdc ako najlepšie svedectvo mojej pravdy. 

54 Vašou úlohou bude poučovať, dláždiť cesty k oduševneniu tým, že svojich blížnych privediete do 

kontaktu s Večným životom, a tak ich priblížite k Pravde. 

55 Učeníci, naučte sa povstať, aby ste neskôr mohli učiť, čo znamená oslobodiť sa od materializácie, 

zbytočností a neužitočnosti - aby ste mohli ukázať, ako prekročiť husté hmly temnoty a nájsť Božské 

svetlo, ktoré je potravou a životom duše. 
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56 V tomto pozdvihnutí je založený boj, ktorý vám bol oznámený ako "veľký boj", na ktorom sa 

zúčastníte všetci - aj slabí, nevedomí a "mŕtvi". Z tejto skúšky totiž všetci vyjdete osvietení a čistí. 

57 Moje kráľovstvo sa blíži, ale chcem vládnuť živým, a nie mŕtvym. Chcem byť milovaný, 

pochopený a nájsť poslušnosť, ako sa na pravého kráľa patrí. 

58 Teraz je bitka v plnom prúde. Ľudia nedôverovali Mojej moci a Mojej spravodlivosti, ustavične 

chceli merať svoje zbrane s Mojimi a Ja som ich nedôveru prijal, lebo ich milujem. Musím bojovať proti 

ich hriechu, aby som ich porazil. Lebo keď ich porazím, zachránim ich pred ich omylom. 

59 V tomto boji padnú modly, myšlienky budú zmätené, telá budú rozdrvené ako palmy rozdrvené 

zúriacim hurikánom. Nakoniec však duša vyjde očistená a plná svetla. Nezomrie. Nie je možné, aby 

zomrel v boji. Veď som vám povedal, že ja som život, že som Otec a Boh živých, a nie mŕtvych. 

60 Pre spásu človeka zostanú otvorené len jedny dvere: dvere oduševnenia. Kto sa chce zachrániť, 

musí sa vzdať svojej arogancie, falošnej veľkosti, nízkych vášní a sebectva. 

61 Veľmi horký bude kalich, ktorý budú musieť ľudia piť vo veľkej bitke. Ja vám však hovorím: 

Blahoslavení sú tí, ktorí pijú z tohto kalicha a potom odchádzajú zo zeme očistení. Keď sa totiž vrátia na 

tento svet v iných telách, ich posolstvo bude preniknuté svetlom, mierom a múdrosťou. 

62 Veľmi veľký nárek počuť od obyvateľov tejto planéty. Utláčaní a tí, ktorí snívajú o mieri, 

očakávajú, že tieto svetlá harmónie a slobody budú vychádzať od mocných menovcov. Na to vám 

hovorím, že srdcia, ktoré žijú v očakávaní, by sa mali radšej obrátiť ku mne v modlitbe, pretože len ja 

môžem dať slobodu a pokoj. Znovu vám hovorím, že kým ľudia nepoznajú pôvod, zmysel a cieľ svojho 

osudu, alebo ak ho poznajú, neveria v túto pravdu, ktorú nosia v sebe, nebudú môcť mať pokoj, pretože 

nebudú schopní milovať jeden druhého ako skutoční bratia a sestry v Bohu. 

63 Tvrdé, veľmi tvrdé je ľudstvo tejto doby, ktoré stále viac nereaguje na duchovno. Počúvajte moje 

slovo, je ako dláto, ktoré trpezlivo opracúva vaše srdce. Napriek tomu, že to počúvate tak často, vidíte, akí 

ste nevšímaví! Budem to s vami robiť dovtedy, kým nevyslovím posledné slovo, ktoré obsahuje toto 

posolstvo, aby ste, keď už k vám nebudem hovoriť, našli pravdivé a dokonalé učenie vo všetkom, čo vám 

moje slovo zjavilo. 

64 Pite z tohto prameňa, ó, ľud, lebo som vás použil ako semeno, aby som z vás vyviedol pokolenia, 

ktoré ma milujú. 

65 Veru, hovorím vám, že duchovnosť sa tiež dedí, a preto by ste sa mali snažiť odovzdať svojim 

deťom čistotu srdca a vnímavosť voči duchovnému. Budú vám vďační, pretože ste sa ukázali ako 

milosrdní, keď ste im dali telo bez vášní, s jasnou mysľou, citlivým srdcom a dušou, ktorá pozorne počúva 

volanie svojho svedomia. 

66 Všetci ste pozvaní byť súčasťou Božieho ľudu. Je lož, že niektorí sú deťmi tohto ľudu a iní nie. 

Všetci máte jeden pôvod: Boha. Všetkých vás pozývam, aby ste sa stali súčasťou jeho hostiteľov, všetkých 

vás chcem vidieť v ich radoch. Môj ľud je dieťa svetla, apoštol pokoja, dedič mojej múdrosti. V jeho 

strede nájdu miesto všetky moje deti. 

67 Učeníci, neúnavne ma počúvajte, aby ste vo chvíli môjho odchodu neľutovali, že ste neuposlúchli 

moje volanie. 

68 Chcem, aby ste sa v tú hodinu modlili plní horlivosti, lásky a vďačnosti. V tejto atmosfére 

duchovnosti, oddanosti a porozumenia teda nebudete chcieť zabrániť tomu, aby sa moje ohlasovanie 

medzi vami skončilo, a poďakujete svojmu Otcovi za učenie, ktoré vám dal. 

69 Môj hlas bude znieť vo vašej duši a vyvolá vo vás hlbokú melanchóliu. Nebude to však hlas 

odsúdeného človeka, ktorý k vám hovorí, ale hlas Otca, ktorý vás posiela splniť ťažké poslanie a ktorý 

čaká na váš návrat, aby vás s láskou objal. Toto všetko vám hovorím, aby ste nemali smútok vo svojich 

srdciach, keď sa moje slovo skončí. 

Pamätajte, že všetci tí, ktorí v druhej ére smútili kvôli Majstrovej smrti, boli čoskoro prekvapení, keď 

Ho videli slávne vystupovať do neba, plného života a svetla, pretože Jeho domov nebol medzi mŕtvymi. 

70 V posledný deň môjho prejavu vás nechám plakať len vtedy, ak vaše slzy budú výčitkami za 

premárnený čas a nevyužité lekcie. 

71 Kto z tých, ktorí počuli moje slovo v tretej ére, nevie, že posledný deň roku 1950 je čas, ktorý Otec 

určil ako koniec tohto prejavu? Nikto. Veď na všetkých týchto miestach zhromaždenia a v nespočetných 

podobách som vám to dal vedieť. 
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72 Nie preto, že by božské a duchovné podliehalo pozemskému času, ani preto, že by sa vývoj vašej 

duše dal merať podľa hodín alebo kalendára. Stáva sa to preto, lebo kým ste v tele a ste príliš malí na to, 

aby ste zažili koniec duchovného obdobia alebo príchod nového veku, musím duchovné urobiť ľudsky a 

pozemsky zrozumiteľným až po určitú hranicu, aby vám to bolo zrozumiteľné. 

73 Teraz sa vás pýtam, učeníci: Chcete po mojom odchode duchovne a intenzívne pociťovať moju 

prítomnosť? Podmienkou bude, aby ste boli bratsky zjednotení. Ak to tak nie je, nebudete schopní vnímať 

moju prítomnosť ani sa tešiť zo sily, ktorá pochádza z tohto duchovného pocitu. 

74 Chcete duchovne prijať odpoveď na všetko, čo ste v tomto čase nedokázali pochopiť? Majte 

duchovnosť a budete môcť počuť moju odpoveď. 

75 Nastanú chvíle opustenosti a ticha. Stane sa to preto, aby ste sa ku mne pozdvihli v modlitbe. Ale 

budú chvíle, keď budete mať pocit, že ste ma nenašli. Ak však ešte nevnímate prítomnosť môjho Ducha, aj 

tak vytrvajte, nebojte sa, lebo je to skúška vašej viery a vášho oduševnenia. Vytrvajte, lebo v najmenej 

očakávanej chvíli prídem, zažiari ako lúč svetla, usadím sa vo vašej mysli a srdci a poviem vám: "Buďte 

blahoslavení, lebo ste uverili, že Majster nemôže nechať žiadne volanie nevyslyšané." 

76 Odvaha, viera a trpezlivosť budú cnosti, ktoré vo vás musia byť vždy prítomné. Blíži sa totiž čas 

boja svetonázorov, vojny viery a duchovného boja a je lepšie, ak ste sa stali silnými činnosťou a 

skúsenosťami, a nie iba poznaním môjho učenia. 

77 Ľudia: Moja lekcia sa skončila. Zostaňte chvíľu v "duchovnom údolí" a odtiaľ pošlite svoje 

myšlienky všetkým národom na zemi, kde vaši blížni bojujú, trpia a tiež čakajú na spásu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 290 
1 Boh je svetlo, láska, spravodlivosť. Každý, kto vo svojom živote prejavuje tieto vlastnosti, bude 

reprezentovať a ctiť svojho Pána. 

2 Všetci, od tých najmenších a najvznešenejších, by ste mali vedieť, čo je spravodlivosť, láska a 

múdrosť. Všetci musíte pochopiť, že Božský zákon je nemenný, aby ste ho milovali a nežiadali Mňa o 

zmenu svojho osudu. 

3 Vedzte, že ak váš Otec, Stvoriteľ, nikdy nezmení žiadny zo svojich zákonov, vy na to nemáte 

najmenšie právo. 

4 Vaša duša je šťastná, pretože sa teraz môže vyvíjať. Zakaždým, keď sa príde inkarnovať na Zem, 

prináša si so sebou vedomosti z predchádzajúcich životov a svetlo, ktoré dostáva v Duchovnom údolí, je 

skúsenosť, je maják, ktorý osvetľuje jeho cestu vývoja. 

5 Poznanie života je pravou vedou, je večným svetlom duše a všetky tieto skúsenosti spolu sú 

poznaním, ktoré získavate postupne. 

6 Jediným pokladom, ktorý si duša uchová, bude nakoniec poznanie získané v boji o život. Preto 

vám hovorím, aby ste toto svetlo, ktoré je vaším dedičstvom, neplytvali na zbytočné skutky, ale používali 

ho len na dobré, vznešené a ušľachtilé skutky. Podobenstvo o tom vám poviem na peniazoch sveta, ktoré, 

keď sa dobre používajú, sú požehnaním, ale keď sa premrhajú, spôsobujú len zlo. 

7 Musíte sa tiež naučiť nezúfať, keď čas očisťovania plynie pomaly. Práve vtedy sa totiž mnohé 

cnosti duše skúšajú v srdci, vtedy môže človek v sebe objaviť pravú modlitbu - tú, ktorá sa odohráva od 

ducha k duchu, v tichu, v mlčaní. Potom môžete počuť hlas svojho vnútra - tej duchovnej duše, ktorú síce 

poznáte, ale nie je vaša. 

Z tohto ľudu musím vytvoriť armádu a z mnohých z vás musím urobiť vodcov - ale nie vodcov v 

zmysle pozemskej moci, nie na bratovražednú vojnu, ale ako vojakov, ktorí budú robiť prielom pre svetlo, 

víťaziť pokojom a presvedčovaním, ničiť, áno, ale ničiť to, čo je škodlivé, a pozdvihovať to, čo je dobré. 

8 V srdci hovoríte: "Boh je spravodlivosť." Potom sa vás pýtam: Ak chápete, že Boh je dokonalá 

spravodlivosť a múdrosť, prečo niekedy žiadate, aby sa Božie zákony zmenili? 

9 Súdite povrchne, akoby ste boli deti, a neberiete do úvahy, že skúšky, ktoré vás bičujú, sú vaším 

dielom. Preto, keď sa na vás vyvalia, želáte si, aby od vás odišli, aby sa osud zmenil, aby ste netrpeli, aby 

ste už nepili kalich utrpenia. 

Dôvodom je, že nedokážete preniknúť do reality svojím duchovným pohľadom, aby ste pochopili, že 

všetko, čo žnete, ste sami zasiali a že každé utrpenie ste si spôsobili sami. 

10 Nie, nikdy ste nepochopili, ako preniknúť do pravdy, a preto, keď do vášho srdca vstúpi bolesť, 

považujete sa za obete božskej nespravodlivosti. Ale ja vám hovorím, že v Bohu nemôže existovať ani 

najmenšia nespravodlivosť. 

11 Božia láska je nemenná, nepremenná a večná. Kto teda verí, že Božieho Ducha môže zachvátiť 

hnev, zlosť a zúrivosť, podlieha veľkému omylu. Takéto slabosti sú u ľudí mysliteľné len vtedy, keď im 

chýba zrelosť duše a ovládanie vášní. 

12 Niekedy mi hovoríte: "Pane, prečo musíme "platiť" za skutky, ktoré nie sú naše, a prečo musíme 

žať trpké ovocie, ktoré priniesli iní?" - Na to vám odpovedám, že tomu nerozumiete, lebo neviete, kým ste 

boli predtým a aké boli vaše skutky. 

13 Ako veľmi sfalšovali pravdu mojej spravodlivosti všetci tí, ktorí hlásajú učenie plné strachu, 

trestov a nevedomosti! Ale viete, čo je dôvodom takéhoto správania? Pretože potrebujú vládnuť nad 

ostatnými, pretože nepoznajú pokoru a namiesto toho majú dosť márnivosti, aby sa nazývali vlastníkmi 

pravdy a vyvolenými, ktorí sú nad ostatnými. 

14 Hlásajú ignoranciu a zastrašujú, aby nestratili svoje privilegované postavenie. 

15 Iba moje svetlo a milosrdenstvo dokážu zachrániť veľké masy ľudí pred skazou a temnotou, do 

ktorej sú vedení. 

16 Karhám tých, ktorí hlásajú slepú vieru, vieru bez poznania, vieru získanú strachom a poverami. 

17 Nepočúvajte slová tých, ktorí všetko zlo, ktoré trápi ľudstvo, všetky pohromy, hladomory a 

morové epidémie pripisujú Bohu a nazývajú ich trestom alebo Božím hnevom. To sú falošní proroci. 

18 Odvráťte sa od nich, lebo ma nepoznajú, a predsa chcú ľudí učiť, aký je Boh. 
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19 Je to ovocie zlého výkladu Písma z minulých čias, ktorého božský jazyk ešte nebol objavený v 

jadre ľudského jazyka, ktorým boli zjavenia a proroctvá zapísané. Mnohí hovoria o konci sveta, 

poslednom súde, smrti a pekle bez toho, aby mali čo i len najmenšie vedomosti o pravde. 

20 Vedel som, že ľudia budú túžiť po svetle, a preto som im vtedy sľúbil, že sa vrátia, a povedal som 

im, že im pošlem Ducha pravdy - sľub, ktorý som dodržal a ktorý sa plní neprestajne, každý deň a s 

každým z vás. Ale keby ste tým, ktorí tvrdia, že všetko vykladajú správne, povedali: "Vedzte, že Majster 

prišiel v Duchu, aby vám hovoril o svojom učení" - myslíte si, učeníci, že by vám uverili? Uvedomte si, 

prečo vám hovorím, že vaša príprava musí byť veľmi veľká, aby ste pri stretnutí s bludármi, hlupákmi, 

fanatikmi nezaváhali, ale aby ste s pravým darom Vnútorného slova a dostatočne pripravení na prijatie 

duchovného vnuknutia vedeli osvietiť mysle, otriasť dušami a pohnúť srdcami. 

21 Moje vyučovanie je iné. Povedal som vám: "Smrť" neexistuje, čaká vás večnosť. Pre hriešnika 

neexistuje večný oheň ani trest. Dochádza k očisťovaniu, skúškam, osvieteniu. 

22 Všetko sa neustále mení a smeruje k dokonalosti. Príkladom toho ste vy sami, pretože sa 

premieňate s vekmi, ktorými vo svojom živote prechádzate, a potom už nie ste, len aby ste sa vrátili a 

urobili krok vpred. 

23 Otec nenechá svoje dielo nedokončené. Ako si môžete myslieť, že by jedného dňa zničil to, čo 

stvoril, aby to priviedol k dokonalosti? 

24 Modlite sa a nechajte Otca, aby vám dal lekcie, ako je to jeho vôľa. Lebo neviete, čo si zaslúžite, 

čo potrebujete, čo je pre vás prospešné. Zverte svoju vec do Jeho rúk a prijímajte pokorne a s radosťou 

všetko, čo vám dá. 

25 Vidíte, aká odlišná je pravda. Ak sa už musíš báť vo svojom srdci, nemal by to byť strach zo mňa, 

ale z teba, z tvojich skutkov, lebo ich následkom neunikneš. 

Dovoľujem ti, aby tvoja duša, uchvátená kontempláciou Nekonečna, mohla zostať takouto na krátky 

čas, aby si mohla vychutnať pokoj, ktorý na zemi ešte nemôže nájsť. 

26 Učeník: Hoci žiješ vo svete, môžeš žiť duchovným životom. Nemali by ste si totiž myslieť, že 

oduševnenie spočíva v odvrátení sa od toho, čo je podľa tela, ale v zosúladení ľudských zákonov s 

božskými. 

27 Blahoslavený je ten, kto študuje moje zákony a vie ich spojiť s ľudskými zákonmi do jedného 

celku, lebo bude zdravý, silný, štedrý a šťastný. 

28 V súčasnosti ľudstvo prechádza obdobím zlyhaní a odchýlok, chorôb všetkého druhu, ktoré sú 

dôsledkom jeho odklonu od Zákonov. Ale keď je najviac zmätok, môj Zákon prichádza ako svetlo do duší 

a volá ľudí na cestu pokoja. 

29 Moje zjavenie v tomto čase je novou kapitolou knihy mojej múdrosti, je to nová pečať, ktorá sa 

oddelila od knihy, ktorej obsah sa teraz vylieva, očisťuje a oslobodzuje duše a obnovuje ľudí. 

30 Vidíte tento svet, ktorý nevykazuje žiadne známky toho, že by bol osvetlený Božím svetlom? 

Veru, hovorím vám, hoci ľudia ešte nedávajú veľké dôkazy, že rozumejú tomu, čo im vnuká moje svetlo, 

nebude jedinej duše, ktorá by sa neprebudila. 

31 Ľudia, zjavenie môjho slova medzi vami je veľmi nenápadné. Keby však ľudstvo poznalo toto 

posolstvo a rozhodlo sa ho počúvať, bolo by na ceste k spáse. 

32 Musel som sa dať spoznať medzi chudobnými, v lone ľudí, ktorí sa nechválili nadradenosťou, ale 

mali duchovnú citlivosť na moju prítomnosť a moje vnuknutia - citlivosť, ktorú som nenašiel u ľudí a 

národov, ktorí sa nazývajú veľkými, silnými a pánmi zeme. 

To, čo o vás hovorím, nikdy nepoužívajte ako argument, aby ste sa mohli chváliť duchovnou 

nadradenosťou nad ostatnými. Veď musíte vedieť, že kto upadá do márnosti, stojí na mieste a nepostupuje. 

Na druhej strane ten, kto je pokorný, neustále napreduje a vždy verí, že urobil málo. 

33 Neuspokojte sa len s počúvaním tohto Slova, ale pozorujte aj všetko, čo sa deje vo vašom svete a 

vo vašom okolí, aby ste neustále spoznávali naplnenie všetkého, čo vám oznamujem vo svojom Slove. 

34 Keď spíš - pozri, ako ťa potom prídu skúšky prebudiť a povedať ti, že teraz je čas žiť bdelo. 

35 Čoskoro prestanete byť koktavými žiakmi a stanete sa burcujúcimi majstrami, na ktorých ceste sa 

budú odohrávať bitky, podrazy a rekonštrukcie. Ale aj v najtemnejších nociach tohto ľudstva uvidíte žiariť 

neuhasiteľné svetlo mojej pravdy. 
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36 Moji poslovia sa rozšíria po zemi a spiritualita zostúpi na materializmus ľudí ako dážď mieru, ako 

blahodarná rosa. 

37 Tento hlúpy svet, hluchý ku každému duchovnému hlasu, bude stále veriť v môj príchod v tretej 

ére a milovať moje posolstvo. Ale vy, ľudia, máte povinnosť dať svojim blížnym príklad viery a 

poslušnosti, ktorý bude povzbudením a stimulom na ceste ľudskosti. 

38 Plňte svoje úlohy ako duše a ľudské bytosti na zemi. Zákony a cestu už poznáte. 

39 Dajte svojmu srdcu slobodu, aby začalo cítiť bolesť druhých. Nech sa nezaoberá a nevenuje sa len 

tomu, čo sa vás týka. Nebuďte viac ľahostajní k skúškam, ktorými ľudstvo prechádza. 

40 Kedy bude vaša láska taká veľká, že bude môcť objať mnohých iných, aby ste ich milovali tak, ako 

milujete tých, ktorí majú v sebe vašu krv a sú telom z vášho tela? Keby ste vedeli, že ste viac dušou ako 

telom, mnohí by tomu neverili. Ale ja vám hovorím: ste určite bratia a sestry viac dušou ako telom, lebo 

duša patrí večnosti, kým telo je pominuteľné. 

41 Uvažujte o tom, že rodiny tu na zemi vznikajú dnes a zajtra sa rozpadajú, zatiaľ čo duchovná 

rodina existuje navždy. 

42 Dnes ešte nie ste schopní cítiť alebo žiť tieto učenia. Musíte však postupne obetovať svoje srdce, 

aby ste naplnili večný osud vzájomnej lásky. 

43 Keď sa vaše kroky na ceste duchovného bratstva začnú stávať istejšími, vaše pery začnú 

vyslovovať učenie, ktoré je vám zatiaľ neznáme, a hlboké zjavenia. 

44 Tým, ktorí sú mi verní, silným, tým, ktorí sa skutočne pripravujú, zverím toto posolstvo, toto 

Slovo, aby ho zachovali čisté, aby ho chránili a uchránili pred cudzími prímesami. Mojím učením je totiž 

obracať ľudstvo. Ale ak k tomu pridáte ďalšie myšlienky a zatajíte pravdu, všetka presvedčivosť a všetko 

svetlo na vašich perách a vo vašich dielach sa stratí. Vidíte, ako sa o vás starám, aby ste neupadli do 

pokušenia. Ale je na vás, aby ste sa modlili a snažili, aby ste nepadli. 

45 Čoskoro už nebudete počuť toto slovo a podľa všetkého budete na ceste života sami, bez pastiera. 

Ale pripravujem vás, aby ste od prvého okamihu po rozlúčkovom pozdrave tohto prejavu vedeli, že môj 

Duch bude vaším sprievodcom, že moje svetlo bude žiariť vo vašom duchu, aby vás povzbudilo. 

46 Časom budú mnohí z tých, ktorí doteraz znehodnocovali toto Dielo, s veľkými výčitkami ľutovať, 

že nesplnili svoje poslanie a premárnili vzácny čas. Ale tým, ktorí sa zo srdca kajajú, poviem: "Tu je moje 

dielo, tu je vaša úloha, povstaňte a splňte ju, lebo je ešte čas." 

47 Beda tým, ktorí vo svojej hlúposti alebo pýche odkladajú deň pokánia! Veď ak namiesto pšenice 

zasejú bodliak - aká bude ich úroda? 

48 Čítam vám v knihe budúcnosti, aby ste vedeli, ako máte chodiť a pracovať. 

49 Moje kráľovstvo sa k vám približuje. Preto som vám poslal svoje slovo, aby som vás pripravil, a 

poslal som vám Eliášovho Ducha, aby vás spojil a očistil. 

50 Ja som Cesta a na nej všetci prídete ku mne. 

51 "Tretí čas", v ktorom teraz žijete, je časom odhaľovania veľkých tajomstiev. 

52 Učenci a teológovia budú musieť korigovať svoje vedomosti vzhľadom na pravdu, ktorú vám v 

tomto čase zjavujem: Toto je čas, keď ľudia otvoria svoje oči svetlu Mojej múdrosti - svetlu, ktoré som 

premenil na učenie, aby ste sa jeho prostredníctvom duchovne pozdvihli k pravému životu. 

53 Teraz sa svet dozvie pravdu o "vzkriesení tela", ktoré je reinkarnáciou duše. 

54 Reinkarnácia znamená: návrat do hmotného sveta, aby sa znovu narodila ako ľudská bytosť; 

vzkriesenie duše v ľudskom tele, aby pokračovala vo svojom poslaní. Toto je pravda o "vzkriesení tela", o 

ktorom hovorili vaši predkovia, pričom podávali výklady, ktoré sú rovnako zvrátené ako absurdné. 

55 Reinkarnácia je dar, ktorý Boh udelil vašej duši, aby nikdy nebola obmedzená na úbohosť hmoty, 

na svoju pominuteľnú existenciu na zemi, na svoje prirodzené nedostatky, ale aby duša - keďže je vyššej 

povahy - mohla používať toľko tiel hmoty, koľko potrebuje na plnenie svojich veľkých úloh vo svete. 

56 Týmto darom duša dokazuje svoju nesmiernu prevahu nad "telom", nad smrťou a nad všetkým 

pozemským tým, že prekonáva smrť, jedno telo za druhým a prežíva všetky, nech už jej bolo zverených 

koľkokoľvek. Ona je víťazkou času, protivenstiev a pokušení. 

57 Svetlo špiritizmu teraz odhaľuje svetu pravdu, spravodlivosť, rozum a lásku, ktoré sú vlastné 

schopnosti duše reinkarnovať sa. Napriek tomu bude svet spočiatku tvrdohlavo bojovať proti tomuto 
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zjaveniu a bude mu dávať podobu čudného a falošného učenia, aby v ľuďoch dobrej viery vzbudil 

nedôveru. 

58 Zbytočné a márne bude úsilie denominácií udržať svojich veriacich v zabehnutých koľajach 

starých názorov a zastaraných systémov viery. Nikto totiž nedokáže zastaviť Božské svetlo, ktoré preniká 

až na samé dno ľudského myslenia a prebúdza dušu pre vek zjavení, božských inšpirácií, osvietenia 

pochybností a tajomstiev, duchovného oslobodenia. 

59 Nikto nedokáže zastaviť ani príliv, ktorý bude formovať ľudstvo, keď sa vynorí v túžbe po slobode 

myslenia, ducha a viery. 

60 Nech si nikto nemyslí, že vytrhávam z rôznych náboženských spoločenstiev ich žiakov, veriacich 

alebo nasledovníkov - nie. Prišla však hodina, aby sa začala nová éra, aby sa vyniesli na svetlo zabudnuté 

lekcie, aby sa odstránili neužitočné zvyky, doktríny a tradície, aby sa duše očistili a zbavili všetkého 

falošného, aby sa im dal pravý chlieb Ducha, ktorý vždy nahrádzal obrad. 

61 Vďaka tomuto svetlu sa ľudia zjednotia, národy sa zmierujú, nepriatelia si navzájom odpustia a vy 

pochopíte podstatu učenia, ktoré vás už takmer 2000 rokov poučuje slovami a skutkami. 

62 Zdá sa vám nepravdepodobné, že ľudstvo tejto epochy rozumie duchovnu? Potom nechajte ľudské 

dejiny prejsť okolo vás, podporení intuíciou a tým, čo vám zjavuje váš duch, aby ste vedeli, že existovala 

epocha, v ktorej - po tom, čo národy zeme upadli do priepasti nenávisti, necností, nevedomosti, povier a 

fanatizmu - z nej povstali ľudia inšpirovaní Kristom a naplnení vierou a láskou, ktorí sa ako nezastaviteľný 

prúd svetla a nádeje šírili po národoch a krajinách. 

63 Kristus bol na perách učeníkov a mučeníkov, ktorí žili, aby zasievali a šírili božské semeno lásky. 

Kristus sa zjavil svetu prostredníctvom svojich služobníkov a žil v každom srdci tých, ktorí ho milovali v 

jeho božskom umučení. 

64 Krátky bol čas, keď tento pokoj a harmónia prinášali ovocie v ľuďoch a národoch zeme, pretože 

burina nevďačnosti a bezbožnosti opäť pokryla polia. Ale v časoch oduševnenia, harmónie, porozumenia a 

bratstva - koľko pokoja, inšpirácie a svetla bolo medzi ľuďmi! Keď sa táto harmónia a toto zduchovnenie 

stanú podstatou vášho života, viete si predstaviť, do akej miery by sa moja nezjavená múdrosť vyliala na 

mysle ľudí? 

65 Nepochybujte o tom, čo Nová éra sľubuje. Lebo keby vaša viera nebola pravdivá, neboli by ste 

hodní zažiť naplnenie môjho slova. 

66 Nech sa tvoja duša priblíži ku mne, lebo ja jej dám, čo potrebuje. 

67 Prijímajte božské pokyny a neúnavne Mi načúvajte, potom v krátkom čase zažijete, ako sa výrazne 

rozviniete v duchovnom poznaní. 

68 Nenechajte tento čas milosti premárniť, pamätajte, že ste museli veľa trpieť, aby ste sa dostali na 

túto cestu a spoznali moje zjavenie. 

69 Po toľkej horkosti teraz žnete sladké ovocie. Nepremárnite ho, lebo zajtra ho budete musieť 

zaniesť tým, ktorí túžia po pokoji a pravde. 

70 Ak ťa bolesť umyla, zachovaj si čistotu duše a srdca. Chcem, aby ste sa pred ľudstvom ukázali ako 

obnovený ľud. Potom budete slúžiť ako otvorená kniha pre ostatných ľudí, ktorí sa práve očisťujú 

prostredníctvom svojej bolesti, aby sa stali hodnými prijať moje posolstvo. 

71 Všetci títo ľudia a národy, ktorí vyprázdnili pohár utrpenia až po dno, sú povolaní, aby čoskoro 

spoznali môj nový prejav, ktorý bude medom a balzamom na toľko bolesti. 

72 Moje slovo dané v druhej ére už dosiahlo hranice zeme. Ale vedzte alebo si pamätajte, že toto bolo 

znamenie, ktoré som vám dal, aby môj návrat pocítili všetci ľudia. 

73 Dovoľte, aby ste vy, ktorým je moje slovo k dispozícii, volali svojich blížnych. Povedzte im, že 

som neprišiel súdiť ich previnenia ani sa pozerať na ich vady, ale že to bola ich potreba, ktorá ma prinútila 

vyhľadať ich, a že mám so sebou dar lásky pre každého z nich. 

74 Prineste dar lásky do sŕdc. To vám poslúži, keď budete niesť moje učenie do neznámych krajín. 

75 Neobjavujete v jadre mojich slov božskú túžbu, aby ste sa stali čistými ľuďmi v myslení, 

uctievaní, prácach a dielach? 

76 Povzbudzujem vás k získavaniu zásluh, ale nemali by ste byť poháňaní sebeckou túžbou po 

vlastnej spáse, ale mali by ste konať svoje skutky s ohľadom na svojich blížnych, s ohľadom na budúce 
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generácie, ktorých radosť bude veľmi veľká, keď nájdu cestu vydláždenú "prvými". Potom bude tvoje 

šťastie bezhraničné, pretože radosť a pokoj tvojich bratov a sestier dosiahne aj tvoju dušu. 

Ako inak je to s tými, ktorí hľadajú len svoju spásu a blaženosť, lebo keď prídu na miesto, ktoré získali 

svojimi skutkami, nemôžu mať ani chvíľu pokoja alebo radosti, keď si uvedomia, že tí, ktorých zanechali, 

nesú ťažké bremeno ich utrpenia. 

77 Veru, hovorím vám, že praví učeníci tohto učenia budú spravodliví a čistí vo svojich skutkoch ako 

ich duch, ktorý je Mojím vlastným svetlom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 291 
1 Ľudia: V deň môjho odchodu budete okolo seba cítiť prázdnotu. Budete sa cítiť slabí, pretože ste si 

zvykli na toto slovo, v ktorom ste dlho nachádzali povzbudenie, útechu, balzam a poznanie. Bude vám 

chýbať tento prejav, ktorý vám dodal toľko odvahy v boji o život. 

2 Ale veru, hovorím vám, že keby ste to už lepšie chápali, s radosťou by ste očakávali ten deň, lebo 

by ste vedeli, že môj Duch sa od vás neodlúči a že moje vnuknutie nebude od vás ani na chvíľu vzdialené. 

3 Uvedomte si, prečo som vám tak často hovoril, aby ste si nezvykli na Moje slovo, aby ste ma 

nepočúvali zo zvyku. Lebo tí, ktorí sa takto správali, budú toto Slovo s veľkou bolesťou v srdci postrádať. 

4 Ešte vám zostáva krátky čas, aby ste pochopili mnohé učenia, odstránili svoje pochybnosti, 

posilnili svoje predsavzatia a aby ste sa zamysleli a spoznali pevné základy toho, čo vám udeľuje môj 

Zákon. 

5 Pamätajte, že som vás učil, aby ste odmietali všetko, čo je nanútenou náboženskou praxou a čo je 

len zvykom. Nezabúdajte, že som vám zjednodušil náboženské zvyky, formy uctievania a vierovyznania a 

dovolil som, aby vaše svedomie bolo kormidlom, ktoré má riadiť vašu malú životnú loď. 

6 Dal som vám jasne definované zásady, aby ste sa nepokúšali o neisté učenie, aj keď sa vám zdá 

byť dovolené a dobré. 

7 Kto vkladá všetku svoju dôveru do môjho slova, neklopkne ani nezlyhá a čoskoro bude žať dobré 

ovocie. 

8 Zákon lásky, ktorému prináleží láska, porozumenie a odpustenie voči vašim blížnym, je základom, 

ktorý som vám vnukol pre vaše duchovné poslanie. 

9 Na poznanie mojej pravdy nie je potrebná ľudská erudícia ani vedomosti ľudí obsiahnuté v ich 

knihách. Duch má dar a schopnosť poznať pravdu. 

10 Keďže moje Slovo je ľahko pochopiteľné a zásady môjho učenia sú dokonale jasne vyjadrené, 

nemusíte sa obávať, že by vám nepredvídané ťažkosti zabránili pevne kráčať po svojej ceste. 

11 Čítal som vo vašich srdciach a zistil som, že chcete zostať verní tomuto poučeniu, ktoré som vám 

dal. Pozorujte a modlite sa, počúvajte a starostlivo o tom premýšľajte, aby vaše dobré úmysly neboli 

zmarené nejakou vašou slabosťou vo chvíli skúšky. Pamätajte, že zástupy, ktoré nasledovali Ježiša v 

druhej ére a ktoré sa zdali, že mu rozumejú, nechali svojho Majstra samého vo chvíľach obety, v 

rozhodujúcej hodine. Dokonca aj apoštoli, ktorí ho tak pozorne nasledovali, pocítili, že ich sila a dokonca 

aj viera v tej hodine ochabli. 

12 Dôvodom je, že ľudská prirodzenosť je slabá a potrebujete povzbudenie od silného ducha. 

13 Pite teda víno môjho slova, aby ste boli silní, a potom, keď príde skúška, dokážte, že ste učeníci, 

ktorí sa zocelovali v modlitbe a v boji, v sebareflexii a v praxi. 

14 Neusilujte sa o oslavu môjho diela okázalými prostriedkami alebo verejnými prejavmi, lebo váš 

triumf by sa ľahko zrútil, pretože ste ho nepostavili na pevných základoch. 

15 Neohromujte svojich blížnych svedectvami o zázračných uzdraveniach alebo zdanlivých 

zázrakoch, lebo by ste sa len navzájom nakazili fanatizmom. Tí, ktorí skutočne stelesňujú pravdu, ktorí 

vedia úprimne uctievať Boha, ktorí skutočne sejú a šíria semeno lásky, sú takí jednoduchí, skromní a 

pokorní, že žijú medzi ostatnými nepoznaní. Modlia sa a nikto o tom nevie. Uzdravujú chorého človeka a 

málokto alebo nikto ich nevidí. Plačú pre blížneho, ale ich slzy sú neviditeľné, pretože namiesto toho, aby 

tiekli von, stúpajú k Otcovi. 

16 Ľudia, nebojte sa, nehovorím vám, že všetko, čo robíte, je nedokonalé. Napravujem len to, čo je 

zlé, ale prijímam všetko, čo mi ponúkate dobrého. 

17 Tu, prostredníctvom môjho Slova, pozorne počúvajte učenie, aby ste sa mohli učiť. Všímajte si 

však hlas svojho svedomia v skutkoch svojho života, lebo vám povie, či konáte dobre alebo zle, či ste 

splnili svoje poslanie alebo nie. Ak potom pocítiš, že tvoje srdce plače pre utrpenie tvojich blížnych; ak sa 

podelíš o dobrodenie, ktoré dostávaš od Boha, s tými, ktorí to potrebujú; ak pochopíš ľudskú biedu a 

budeš sa snažiť zmierniť ju bez toho, aby si očakával odmenu - potom budeš ospravedlnený predo mnou a 

budeš môcť pocítiť pokoj, ktorý ti prináša svedomie. 
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18 Učeník: Čo musí spiritualista urobiť, aby pomohol učeniu, ktoré praktizuje, k víťazstvu v tomto 

čase tragédií, vojen a bolesti? Spojte sa s ostatnými a vy všetci so mnou, aby vaša sila a vaše svetlo bolo 

cítiť vo svete. 

19 Pozrite sa na ľudstvo: je ľahostajné k duchovnému pokroku - nielen v materiálnej oblasti, ale aj v 

náboženských spoločenstvách, kde sa tradícia a zvyk stali zákonom. 

20 Pozrite sa, ako aj v dnešnej dobe vedy a ľudského pokroku človek stále zabíja človeka, národy 

rušia svoje bratské a priateľské zväzky s inými národmi a svetonázory jedných sa dostávajú do konfliktu a 

stretu s názormi druhých. 

21 Tieto polia, zdanlivo neúrodné pre Boha, sú však vhodné na duchovnú sejbu. Vydajte sa na cestu a 

na každom kroku zažijete túžbu po svetle, biedu, nevedomosť, bolesť vo všetkých jej podobách. Nechajte 

svoje myšlienky, aby sa tam dostali, pošlite im plno dobrých želaní, myšlienok plných svetla a 

duchovných inšpirácií. Nech zaznie tvoje úprimné, srdečné slovo, preniknuté svetlom, útechou, 

balzamom. Potom zažijete, že ľudstvo je vhodným poľom pre prácu vášho ducha. 

22 Neúnavne pracujte na svojej životnej ceste a uisťujem vás, že pokoj, ktorý počas nej zažijete 

vďaka splnenému poslaniu, bude ešte väčší, keď vaša duša odíde do záhrobia. Na odmeny však zatiaľ 

nemyslite. 

23 Aký nešťastný je človek, ktorý si stále myslí, že duša je predurčená na večnú odmenu alebo trest 

kvôli svojej krátkej pozemskej ceste v ľudskom tele! 

24 Moje Slovo bude v tomto čase svetelným majákom, ktorý vnesie svetlo do temnoty ľudstva. Teraz 

uvidíte, ako sa tento dnešný svet - materialistický, nepriateľský a sebecký - zmení, pretože moje učenie, 

niekedy prudké ako búrka a občas jemné ako vánok, zmetie nespravodlivosť a dá život dobrému semenu, 

aby ľudia mohli budovať svoju budúcnosť na základoch lásky a harmónie. 

25 Keď ľudia začnú myslieť univerzálne v láske, každý sa bude snažiť zdokonaľovať, aby bol 

spravodlivejší voči iným a aby slúžil. Všetok strach z trestu bude zbytočný, človek bude dodržiavať 

zákony nie zo strachu, ale z presvedčenia. Až potom sa ľudstvo duchovne a inteligentne vyvinie. 

26 Doteraz človek kvôli svojej arogancii ignoroval duchovnú časť a nedostatok tohto poznania mu 

bránil v tom, aby bol dokonalý. 

27 Pokiaľ sa človek nenaučí udržiavať svoje telesné a duševné sily v harmónii, nebude schopný nájsť 

rovnováhu, ktorá by v jeho živote mala existovať. 

28 Moje slovo bolo s vami, ľudia. Pochopte to, ale ak máte nejaké pochybnosti, modlite sa, meditujte, 

žiadajte Moje svetlo a dostanete vysvetlenie toho, čo chcete vedieť. 

29 Vitajte, pocestní, ktorí ste vedeli vytrvať vo viere, tu je odmena za vašu neochvejnú dôveru: je to 

moje slovo, na ktoré ste tak dlho čakali. Pite z neho, kým nebudete mať dosť. 

30 Privítajte tých, ktorí veria v Majstrove slová, lebo oni zažijú naplnenie môjho prísľubu. 

31 Teraz ste dostali to, o čo ste tak dlho žiadali. Zajtra, keď budete stáť pred veľkými zástupmi, 

skutočne spoznáte dôvod môjho povolania. 

Ja sám viem, že je veľa ľudí, ktorí žijú v očakávaní Dobrej zvesti, a nechcem, aby zomreli bez toho, 

aby najprv počuli moje slovo z úst mojich svedkov. Sú hladní a smädní ako vy, ale ako som sa ja zľutoval 

nad vašimi potrebami, tak sa aj vy zľutujete nad nimi. 

32 Svet čaká na môj hlas, ktorý ho zavolá; srdce človeka, hoci je mŕtve pre vieru, čaká na Kristov 

hlas, ktorý ho osloví a povie: "Vstaň a choď". 

33 "Mŕtvi", "slepí", chorí a vyvrheli tvoria veľmi početný národ. Prídem k nim, pretože tí, ktorí trpia 

duševne alebo telesne, sú najviac vnímaví na moju prítomnosť. Veľkí tohto sveta - tí, čo majú moc, 

bohatstvo a svetskú slávu - si nemyslia, že ma potrebujú, a ani ma neočakávajú: čo by im mohol dať 

Kristus, keď hovoria, že už všetko majú? Nejaké duchovné dobrá alebo miesto vo večnosti? To ich 

nezaujíma! 

34 To je dôvod, prečo som vyhľadal tieto zástupy chudobných a chorých na tele i na duši, aby som im 

oznámil svoje učenie, lebo po mne túžili, hľadali ma. Bolo teda prirodzené, že pocítili Moju prítomnosť, 

keď prišiel čas, aby som sa opäť ukázal ľudstvu. 

35 Keď príde čas, tento obrovský ľud chorých, chudobných, utláčaných a vyvrheľov povstane na 

moje volanie ako najsilnejší a najneporaziteľnejší ľud na svete. Žiadna ľudská moc neumlčí jeho hlas, keď 

povstane a povie: "Pán sa zjavuje v tomto čase. Poslal nám svoje posolstvo, aby sme sa pripravili prijať ho 
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z Ducha do Ducha." Tak sa to stane v pravde, pretože je to posolstvo, ktoré mám pripraviť, a moje učenie, 

ktoré odovzdávam prostredníctvom nositeľov hlasu vybraných na tento účel - posolstvo, ktoré sa dostane k 

mojim poslom v rôznych častiach sveta. 

36 Moje slovo z úst mojich svedkov bude mať v srdciach rovnaký účinok, aký malo na tento ľud, keď 

ho počul priamo z úst hlasateľa. Musíte sa však pripraviť na to, aby ste hovorili úprimne. V modlitbe a 

láske sa budete môcť inšpirovať a veru, hovorím vám, "mŕtvi" potom vstanú a neveriaci vyznajú, že takto 

môžu hovoriť iba učeníci Ducha Svätého. 

37 Pripravujem vás, lebo sa stretnete s ľudstvom bez mieru, bez lásky, bez bratstva a harmónie. 

Odovzdáte mu božské posolstvo, ktoré som vám dal šíriť. Potom uvidíte, že zázrak obnovy, ktorý ste 

videli u seba, sa zopakuje aj v ľuďoch a národoch, kam sa dostane moje slovo, a pretrhne reťaze 

materializmu, modlárstva, neresti a nevedomosti. 

38 Veľkú misiu budete musieť splniť v tejto Tretej ére, keď vás zanechám vo svete ako Majstrov. 

39 Dnes si malým dieťaťom, ktoré prijíma moje slovo, zajtra budeš učeníkom, ktorý študuje učenie, a 

neskôr majstrom alebo apoštolom, ktorý nasleduje a žije učenie, ktoré prijal. Nezabúdajte, že 

jednoduchosť môjho slova vám dala začiatok vášho oduševnenia, aby ste k nemu nikdy nepridávali 

zbytočné veci. 

40 Vždy porovnávajte svoju súčasnosť s minulosťou, aby ste mohli určiť, či ste sa posunuli vpred, 

alebo ste sa zastavili. Koľko duší sa vďaka tejto skúške prebudilo a zvolalo: "Pane, ako je možné, že som 

tak dlho spala? Ako by som mohol zostať letargický, ľahostajný, kým Ty hovoríš medzi nami? Ako by 

som Ťa mohol zaprieť, keď Ťa nosím v sebe?" 

41 Nikto nebude schopný odolať sile môjho slova, pretože má moc prebudiť duše, prinútiť aj to 

najtvrdšie a najbezcitnejšie srdce, aby sa rozochvelo. Nemusel som vás trestať, aby som vás prinútil splniť 

misiu, ani som nepoužil silu, aby som vás priviedol na túto cestu, dokonca som vás ani nezastrašoval 

slovami a hrozbami. Môj hlas bol láskavý a presvedčivý a vzbudil vo vás vieru, dôveru a poslušnosť. 

42 Rovnako budete zajtra hovoriť k svojim blížnym a vzbudzovať lásku, nie strach, lebo potom by 

semeno nebolo pravdivé. 

43 Moje Dielo musí dosiahnuť ľudstvo čisté, aby sa mohlo vydať na cestu naplnenia môjho Zákona a 

prijať kríž svojho vykúpenia. 

44 Dal som sľub ľuďom, celému ľudstvu, a dodržím ho, pretože moje slovo je slovom kráľa. 

Prostredníctvom svojich učeníkov do nej pošlem zlatú pšenicu svojho Slova, ktorá poslúži ľuďom ako 

príprava, aby sa čoskoro mohli tešiť z dialógu ducha s duchom. Lebo po roku 1950 sa už nedám poznať 

prostredníctvom orgánu mysle nositeľa hlasu, ani tu, ani na žiadnom inom mieste. 

45 Spojte sa, ľudia, lebo skúšky sa blížia. Aj nepriatelia môjho Slova sa spoja, aby proti vám bojovali 

a rozohnali vás. Ale ak budete dôverovať sile modlitby a posilníte sa v mojom Slove, nebudete porazení. 

Vaša moc bude duchovná, nikdy nebude založená na peniazoch alebo pozemskej moci. 

46 Využite túto príležitosť, ľudia, nečakajte na iné časy, pretože tie nikdy neprídu, aby vám priniesli 

to, čo ste nevedeli využiť. 

47 Sadnite si k môjmu stolu s duchovnou túžbou vždy sa učiť z toho, čo vám zjavuje váš Majster. 

48 Tieto posledné roky môjho prejavu sa nezmazateľne zapíšu do pamäti všetkých, ktorí ocenia to, čo 

do nich prúdilo prostredníctvom môjho Ducha. 

49 Moji učeníci budú neúnavne hovoriť o všetkom, čo im Majster zjavil a dal poznať. 

50 Pre tých, ktorí žijú v každodennej rutine a jeden deň je ako druhý a jedna lekcia ako druhá, prejde 

sláva, ktorú som si nechal na posledné dni svojho prejavu, bez povšimnutia. Nepochopia ani zmenu, ktorá 

musí nastať od chvíle, keď sa Moje slovo skončí. Nikdy totiž netúžili po vzostupe a nemilovali vývoj, 

ktorý je pre dušu pokrokom a dokonalosťou. 

51 Musím takto hovoriť, aby sa tí, ktorí ešte spia, prebudili. Nechcem totiž, aby jedna časť tohto ľudu 

dosiahla spásu, kým druhá zahynie. Mojím želaním je, aby ste všetci vystúpili k svetlu. 

52 Každý bude otvorenou knihou pre svojich blížnych a na jej stránkach sa bude odrážať to, čo každý 

nosí vo svojej duši. Stránky tejto knihy budú vašimi dielami, a ak je vo vás duchovnosť, láska a múdrosť, 

svet vás spozná ako iniciátorov novej doby, ako zvestovateľov veku svetla a duchovného rozvoja. 

Na druhej strane, ak Boha uctievate len z tradície a navonok, vo vašej knihe bude len fanatizmus, 

nevedomosť, zmätok a temnota. Pre nich by bolo oveľa lepšie nehovoriť o mojej práci, kým v ich 
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mysliach ešte nesvieti svetlo. Ich semeno totiž namiesto toho, aby bolo prospešné, bude škodlivé pre prácu 

iných, aj keď majú dobré úmysly. 

53 Čo ste urobili s mojimi slovami, ó, ľudia, že sa cítim nútený hovoriť k vám týmto spôsobom v 

tomto čase, keď sa moje ohlasovanie chýli ku koncu? 

54 Ľudia, zaspali ste, lebo ste si mysleli, že toto ohlasovanie bude trvať večne a že nebude mať iný 

cieľ, ako vás potešiť mojím Slovom a uzdraviť každého trpiaceho, ktorý k vám príde. Dnes vás prebudila 

realita: rok 1950 - rok, ktorý bol tisíckrát ohlásený ako posledný z môjho ohlasovania - je na dosah. 

55 Len málo, veľmi málo je tých, ktorí "bdejú" v očakávaní roku 1950 a pripravujú sa na skúšku, 

ktorá bude pre nich koncom tohto obdobia. 

56 Tento rok bude významný nielen pre tento národ - nie. Ak je pre vás rokom ukončenia jedného 

obdobia a zrodu druhého, pre cirkvi to bude rok súdu a introspekcie. Pre vedu a celé ľudstvo to bude čas 

skúšok. 

57 Keď sa toto dielo rozšíri a ľudia sa dozvedia, že v roku 1950 som naposledy zaznelo Moje Slovo 

prostredníctvom ľudského orgánu chápania, pochopia, že všetko, čo sa v tých dňoch prejavilo vo vašich 

životoch, boli výzvy Ducha Svätého a iskry Jeho svetla. Dokonca aj teológovia sa potom zamyslia. 

58 Pozorujte a modlite sa, zástupy. Hoci hodina, v ktorej k vám hovorím naposledy, je už veľmi 

blízko, stále máte čas, aby ste prostredníctvom úprimnej introspekcie pochopili, čo sa deje teraz a čo 

musíte urobiť v budúcnosti. 

59 Toto je pokyn, ktorý vás má pripraviť - ďalší, ktorý vám dávam -, aby ste nezlyhali v práci, ktorú 

máte zvládnuť. 

60 Buďte požehnaní, ľud môj. Prichádzate s túžbou po mojom slove, ktoré je útechou a pokrmom pre 

vašu dušu. Naučili ste sa z nej vyčítať podstatu, význam a rozpoznať moju vôľu. 

61 Toto Slovo, ktoré prebudilo vaše duše, ktoré tak dlho spali, je dnes vašou radosťou a naplnilo vaše 

srdcia pokojom a láskou. Zahalila tých, ktorí sa triasli zimou, a naplnila nádejou tých, ktorí túžili po svetle. 

Je to zjavenie, ktoré som uchovával vo svojej pokladnici pre ľud Izraela a pre celé ľudstvo. 

62 Počas tohto obdobia som k vám hovoril rovnakým spôsobom, ako hovorím k anjelom v záhrobí. 

Nerobil som rozdiel medzi tvojou dušou, pretože žije v pozemskom údolí, do ktorého som ťa poslal. 

Všetci ste mnou rovnako milovaní. Ste v procese vývoja, v procese približovania sa ku Mne. Lebo na 

konci cesty ťa čakám a moje božské lono si žiada tvoju prítomnosť. Učte sa cestu, aby ste dosiahli Otcov 

dom, Otcovo srdce, Ducha svojho Boha. 

63 Dal som sa vám poznať, pretože ste vždy verili v živého Boha, vášho jediného Boha, ktorý nikdy 

nemlčí, neskrýva sa, ale vždy vedie, radí a inšpiruje. Táto viera vás živí a zachraňuje. 

Keby ma takto hľadali tri z mojich detí uprostred ľudstva, už by som vylial svoje dobrodenia ich 

prostredníctvom. Ale vidím, že ma počúvajú a veria vo mňa veľké zástupy. 

Izraelský ľud bude čoskoro kompletný - 144 000, ktorých som označil, bude na úpätí hory, v žiarivom 

"údolí", vo vyvolenom meste. Potom bude moja radosť veľká. 

64 Keď sa pripravíte, vlejú sa do vás všetky vedomosti, ktoré ľudstvo potrebuje. Dávam vám veľkú 

autoritu hovoriť o mojom príchode v tretej ére. 

65 Moje slovo vás prinútilo veľa uvažovať. Začali ste veľké štúdium a zistili ste, že Moje učenie je 

nekonečné, že jeho obzor sa každým dňom rozširuje a že ho nie ste schopní pochopiť v celej jeho pravde. 

Dnes dostávate jedno učenie za druhým a môžete zabudnúť na moje slovo. Ale príde čas, keď si na 

každé z týchto učení spomeniete v správnej chvíli, a vtedy bude vaša sila presvedčovania veľká. 

66 V prvej ére som si vybral toho, kto ma mal zastupovať na zemi: Mojžiša, a skrze neho som zjavil 

svoju múdrosť, svoju moc a svoju prísnosť. Chápali ste ma, nakoľko vám to dovoľoval malý vývoj vašej 

duše. Hovoril som ústami patriarchov a prorokov a moje slovo prenikalo do sŕdc. Ľud prijal moje 

vnuknutia a moje príkazy. Prinútil som vás prejsť púšťou, aby som vám dal veľkú lekciu, a vy ste rozvíjali 

svoje duše a zakúsili vieru a dôveru vo mňa. 

67 Po dlhom putovaní, po rokoch trpezlivosti a skúseností ste vstúpili do kráľovstva Kanaán a videli 

ste, ako sa uskutočňuje prísľub, ktorý môj Duch opakoval deň čo deň. Našli ste požehnanú a pripravenú 

zem. Bola to oáza pokoja, ktorú som vám dal, aby ste verili a množili sa. Potom, keď vás moji vyslanci 

poučili, išli ste medzi ľudí a niesli svedectvo o zmluve, ktorú Boh uzavrel s ľudstvom. 
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68 Takto som vás vždy povzbudzoval svojimi prísľubmi. V tejto tretej ére som vám povedal: 

zverujem vám dielo mieru medzi ľudstvom. Uskutočním to prostredníctvom teba, len čo budeš pripravený. 

Ale nielen súčasná generácia sa na ňom bude podieľať, aj vaše deti a ich potomkovia budú pokračovať v 

diele mieru. Ukazujem ľuďom dlhú cestu k naplneniu tejto misie. 

69 Premýšľajte o úlohách, ktoré som dal ľuďom ako celku. Protivenstvá, ktorým na svojej ceste 

čelíte, sú veľké, a preto musíte byť silní a mocní, aby ste dosiahli cieľ svojho osudu. Musíš žiť v 

spoločenstve s Otcom, v dokonalej modlitbe a zachovávať Moje zákony bez toho, aby si niekedy upadol 

do fanatizmu alebo mystiky, pretože Mňa budeš milovať iba v chráme svojho srdca. 

70 Dar vnútorného slova bude vo všetkých, a tak si ľahko vysvetlíte moju prácu. Potešíš srdcia ľudí a 

dáš im chlieb, ktorý potrebujú. Uzdravíte choroby duše a tela. 

Človek v tejto dobe trpí, pretože sa vzdiali od plnenia božských, morálnych a prírodných zákonov a 

hľadá pomoc v kmeňoch tohto sveta. Nevie, že pôvod jeho choroby je v jeho duši. Nechcel sa vrátiť k 

pôvodnému princípu zákonov, poriadku, duchovného plnenia povinností a nevrátil sa k prameňu, z ktorého 

pochádza všetko dobro. 

Pokiaľ človek pokorne neobráti svoj pohľad ku Mne a citlivé struny jeho srdca zostanú zatvrdnuté a 

viera nebude jeho sprievodcom, ľudia budú naďalej podliehať omylom, budú naďalej chorľavieť a hynúť. 

Ale vás, ľud Izraela, zanechávam plné odvahy, pokoja a uzdravujúcej sily, aby ste ich v mojom mene 

udeľovali svojim blížnym. 

71 Na chvíľu sa zastavte a zamyslite sa nad šialeným útekom tohto sveta do priepasti. Čo hľadá 

ľudstvo? Čo vidím v ich túžbach? Len bolesť, zúfalstvo a smrť. Hlas svedomia zmĺkol a jeho lampa 

zhasla. Prežíva veľký deň svojho pokánia a jeho bolesť je veľká. 

72 Zastavte ju, ľudia, skôr než padne ešte nižšie! Bojujte modlitbou a myšlienkami. Učte príkladom, a 

keď vás postihnú skúšky, dávajte najavo svoju vieru a nádej a objavte v nich len príležitosť na očistenie 

svojich duší. 

Buďte jednoduchí vo všetkých svojich činoch, aby vám vaši blížni rozumeli, a nerobte si svoj život 

zložitý. Buďte mierni ako Ježiš a jednoduchí ako deti a starci, lebo tieto cnosti sú znakom duchovnosti. 

73 Buďte ako roľník, ktorý sa teší zo svojho semena, ktorý žije v jednote so svojím Bohom. Roľník sa 

modlí, keď zažiari svetlo nového dňa, keď vykoná novú dennú prácu, a na poludnie a večer, keď slnko 

zapadne, opäť pozdvihne dušu, aby poďakoval za všetko, čo mu jeho Pán doprial. Všetko, čo dostáva, je 

pre neho nádherné a dokonalé. Slnko, voda, všetky živly mu hovoria o jeho Bohu a on ho v nich miluje, 

hľadá ho a vidí jeho prítomnosť. Buďte aj vy, pracovníci na duchovnom poli. 

74 V tomto čase som vám nedal materiálnu ornú pôdu na obrábanie. Vaše ruky nie sú schopné kresliť 

brázdy, aby ste do nich zasiali hmotné semeno. Ale ja som vás povolal za rozsievačov svojho slova v 

srdciach. Vaša každodenná práca je duchovná, dal som vám všetko, čo potrebujete pre svoju prácu - 

svetlo, lásku, slovo. Takto som videl, ako sa niektoré z mojich detí tešia z vlastnej sejby. 

75 Moje výhody neprešli bez povšimnutia. Vždy v ne dúfali a vo chvíľach skúšok hovorili: "Pán ma 

skúša, aby videl moju vieru." Nenazvali ste bolesť "nepriateľom" a neunavili ste sa z nespočetných 

skúšok, ktoré som vám poslal. 

76 Milovaní ľudia, viete, že žijete vo mne a ja riadim všetky vaše činy, že moja milosť vás pozdvihuje 

práve vo chvíli, keď skúška zanecháva vo vašom srdci ovocie sebareflexie a posilnenia. Spoznali ste moje 

slovo a moje zákony a viete, že okrem mojej lásky a mojej dobroty je tu aj moja spravodlivosť a moja 

prísnosť. Keď zhrešíš, musíš znášať následky svojho previnenia. 

77 Denne hovorím k srdciam ľudí, ale ľudstvo nechce rozumieť mojej reči. Izrael sa mi prihovoril, ale 

veľká časť ľudstva žije ďaleko odo mňa. Ich náboženská prax je nedokonalá, ale moje svetlo a moja 

spravodlivosť dnes hýbu srdcami a oni sa začínajú prebúdzať a uvedomovať si, že nad nimi je Boh, ktorý 

na nich vždy s láskou hľadí. 

Ľudstvo upadlo do chaosu a ľuďom sa nedarí riešiť svoje problémy. Ich zákony sa obrátili proti nim, 

pretože boli založené na nedokonalých vedách a materializme, ktoré zničím. V krátkom čase sa pre 

ľudského ducha rozžiari vek svetla. Ľudia ma budú poslúchať a rešpektovať moju vôľu. Posielam anjelov 

strážnych, aby viedli ich kroky ku Mne. 
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78 Dovolil som, aby sa duchovný svet na krátky čas dostal do kontaktu s ľuďmi. Ich duch, ktorý je 

rovnako obmedzený ako váš, sa prejavil v plnej čistote a vznešenosti. Prišli vám pomôcť vo veľkom boji 

Tretej éry a vy ste ich jasne vnímali. Ich blahodarný vplyv obrátil mnohé srdcia a ich príklad je pravdivý. 

79 Požehnávam duchovných pracovníkov - pracovníkov, ktorí rozvinuli svoj dar a umožnili týmto 

duchovným bytostiam, aby sa prejavili. Pretože v mojich očiach majú obidve možnosti svoje 

opodstatnenie. 

Dajú vám o sebe vedieť až do roku 1950. Potom budú stáť pri vás navždy, pretože to je ich ťažké poslanie. 

Človek potrebuje duchovného sprievodcu. Božský sprievodca je nad všetkými duchmi a som ním Ja. 

Ale na zemi som všetkým ľuďom pridelil anjela. Ako veľmi trpeli kvôli tebe! Ako často aj oni plakali, keď 

uvažovali o tvrdosti ľudského srdca! Ale oni ma milujú a trpezlivo plnia svoju úlohu. 

80 Teraz sa začína čas Ducha Svätého, keď sa vám duchovné bytosti obývajúce iné "údolia" dávajú 

spoznať - keď sa prelomia všetky hranice a keď sa aj vy môžete pozdvihnúť ku Mne a Ja k vám 

prichádzam a dávam sa spoznať prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania a hovorím k vám vaším 

vlastným jazykom. 

81 Po roku 1950 už k vám nebudem hovoriť týmto jazykom, ale budem k vám hovoriť vyššou, 

vznešenejšou formou vyjadrovania, ktorú postupne spoznáte - v tom "jazyku", v ktorom už nie sú potrebné 

hmotné slová. Vy ste duchovní ľudia, ktorí v tomto čase dostali Moje poučenie. Preto od teba vyžadujem 

oduševnenie, aby sa tvoja duša mohla zjaviť a nepociťovala žiadne prekážky na svojej ceste rozvoja, ani v 

modlitbe, ani v duchovnom konaní, ale aby bola na svojej ceste slobodná a mohla prísť ku Mne. 

Veľa som vám hovoril o duchovnom dialógu, povedal som vám, že sa ho naučíte používať vyšším 

spôsobom a že sa tejto túžbe podvolíte. 

82 Nechávam vás pripravených ako svetlo národov. Pripravte sa, lebo moje slovo tohto času bude 

závetom, najlepšou knihou, aká existuje - dokonca viac ako vo vašich rukách vo vašich srdciach, pretože 

som vám zjavil dokonalé poznanie. 

83 Tak ako som v druhej ére položil svoj život za vás a moje telo bolo obetované ako baránok, tak sa 

v tretej ére obetujem ako svetlo pre každú dušu. Blahoslavený je učeník, ktorý sa pripravuje a chápe ma, 

lebo jeho srdce bude pre mňa večným domovom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 292 
1 Prijmite ďalšiu stránku z Knihy múdrosti. Poverujem vás, aby ste toto posolstvo odovzdali 

budúcim generáciám, ktoré sa vďaka svojmu väčšiemu duchovnému rozvoju budú môcť ešte viac ponoriť 

do môjho Diela. Tieto generácie so sebou prinesú semeno oduševnenia a ich úlohou bude vybudovať raj 

mieru v ľudských srdciach. 

2 Súčasným som dal veľké učenie, ale pre ľudí zajtrajška, mojich budúcich učeníkov, som si 

vyhradil ešte väčšie zjavenia, pretože vtedy budú pripravení ich prijať. 

3 Často ste sa ma pýtali, čo existuje mimo tohto sveta a či tie hviezdy, ktoré obiehajú vo vesmíre, sú 

svety ako ten váš. Moja odpoveď na vašu zvedavosť úplne neodhrnula závoj tajomstva, pretože vidím, že 

ešte nemáte potrebný vývoj na pochopenie, ani duchovnosť, ktorá je absolútne nevyhnutná na 

harmonizáciu s inými svetmi. Ešte ste nepoznali a nepochopili učenie, ktoré vám ponúka planéta, na ktorej 

žijete, a už chcete hľadať iné svety. Nedokázali ste sa stať bratmi medzi sebou, obyvateľmi toho istého 

sveta, a chcete zistiť existenciu bytostí na iných svetoch. Zatiaľ vám postačí, ak si spomeniete, že som 

vám v Druhej ére povedal: "V Otcovom dome je mnoho príbytkov." A teraz vám potvrdzujúc tieto slová 

hovorím, že nie ste jediní obyvatelia vesmíru a že vaša planéta nie je jediná obývaná. 

4 Zajtrajším generáciám bude dané, aby videli otvorené brány, ktoré ich priblížia k iným svetom, a 

budú právom obdivovať Otca. 

5 Dobrota a láska, z ktorých kvitne láska a mier, budú kľúčmi, ktoré otvoria dvere tajomstva, čím 

ľudia urobia krok k univerzálnej harmónii. 

6 Dobrota a láska uplatňované vo vašom živote, vo vašom duchovnom uctievaní, vo vašej vede a vo 

vašej práci privedú človeka k pravej múdrosti. 

7 Dnes ste stále izolovaní, obmedzení, hendikepovaní, pretože vaše sebectvo vás prinútilo žiť len pre 

"svet" bez toho, aby ste sa usilovali o slobodu a povznesenie duše. 

8 Čo by sa stalo s vami, márnivými ľuďmi - bytosťami, ktoré sa stali malými vďaka svojmu 

materializmu - keby ste mohli odísť do iných svetov skôr, ako sa zbavíte svojich ľudských chýb? Aké 

semeno by ste zasiali? Nesúlad, nesmierna ctižiadosť, márnivosť. 

9 Vpravde vám hovorím: Aby človek dosiahol poznanie, po ktorom každý človek túži, a zjavenie, 

ktoré oslobodí jeho myseľ od otázok, ktoré ho trápia a vzbudzujú jeho zvedavosť, bude sa musieť veľmi 

očistiť, bdieť a modliť sa. 

10 Moje tajomstvá mu neodhalí len veda; je potrebné, aby túžba po poznaní bola inšpirovaná 

duchovnou láskou. 

11 Keď bude život ľudí odrážať duchovnosť - hovorím vám, že sa ani nebudú musieť namáhať, aby 

preskúmali svet mimo nich, pretože ich zároveň budú vyhľadávať tí, ktorí obývajú vyššie domy. 

12 Zanechávam vám toto krátke posolstvo, ktorého obsah vám chce len povedať: "Bdejte a modlite 

sa, aby ste neupadli do pokušenia." 

13 Zatiaľ si budete naďalej klásť otázky a odpovedať si na ne. Je potrebné, aby boli sily duše známe a 

odhalené všetkým, aby ste spoznali a pochopili, čo vám Boh určil. Stále vidím príliš veľa ťažkopádnosti v 

konaní dobra, v modlitbe, v uctievaní svojho Otca, pretože nedovoľujete svojej duši, aby sa prejavila, ani 

aby pracovala, a bránite jej, aby sa rozvinula. 

14 Máte v sebe skutočné poklady, schopnosti a talenty, o ktorých ani netušíte, a v dôsledku svojej 

nevedomosti roníte slzy ako núdzni. Čo viete o sile modlitby a sile myšlienky? Čo viete o hlbokom zmysle 

dialógu ducha s duchom? Nič, vy materialisticky a pozemsky zmýšľajúce ľudstvo! 

15 Najskôr pozdvihnite dušu tým, že rozviniete jej dary, a až potom sa usilujte o poznanie toho, čo 

existuje mimo vášho sveta a vašej mysle. 

16 Ľudská myseľ je malá, obmedzená. Prečo jej zverujete to, čo môže objaviť a pochopiť len 

duchovná duša? 

17 Ach, vy hlúpe deti tejto zeme, ktoré ste ma nechceli za svojho Majstra, ani ste mi neuverili, hoci 

mnohí z vás hovoria, že ma milujú! Teraz konečne pochopíte pravdu môjho slova, keď vyznáte, že ja som 

cesta, pravda a život. 

18 Učeníci, život vám plynie ako lekcia nekonečnej múdrosti, vaša duša rastie v poznaní, a preto 

dosahujete väčšiu vznešenosť. 
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19 Buďte sudcami svojich činov, pretože hlas svedomia vám vždy povie pravdu. Vďaka nemu 

pochopíte, či idete príliš pomaly, či idete príliš rýchlo, alebo či stojíte na mieste. 

20 Ten, kto sa snaží spoznať sám seba a posúdiť sa, musí byť úprimný k sebe i k druhým. Vo 

všetkých svojich činoch bude počuť "hlas" svojho svedomia a jeho kroky na ceste života budú isté. 

21 Keď duchovná duša začne víťaziť nad telom, zažíva veľmi veľké uspokojenie a plnú dôveru v seba 

samu. 

22 Majster vám však hovorí, že nech už máte akýkoľvek prehľad o väčšej či menšej hodnote svojich 

skutkov, v tomto konečnom súde môže rozhodnúť iba Otec, ktorý je najvyšším sudcom. 

23 Nemyslite si - pretože v okamihu, keď vykonáte dobré dielo, nepoznáte jeho hodnotu - že sa nikdy 

nedozviete, aké dobro ste vykonali. Hovorím vám, že žiadny z vašich skutkov nezostane bez odmeny. 

24 Keď sa raz ocitnete v duchovnej sfére, uvedomíte si, ako často bol malý, zdanlivo bezvýznamný 

skutok začiatkom reťaze dobrých skutkov - reťaze, ktorú ostatní stále predlžovali, ale ktorá navždy naplní 

uspokojením toho, kto ju začal. 

25 To všetko musíte vedieť vy, ktorí ste zasiali do sŕdc Slovo, ktoré som vám priniesol v tomto čase. 

Často totiž budete hovoriť k svojim blížnym bez toho, aby ste zažili účinok svojich slov - bez toho, aby ste 

vedeli, či priniesli ovocie, alebo nie, bez toho, aby ste vedeli, či v tých srdciach semeno odumrelo, alebo či 

ho vedeli uchovať a šíriť. Toto všetko budete zažívať, kým nedosiahnete koniec cesty. 

Zatiaľ pracujte, rozmnožujte svoje dobré skutky medzi svojimi blížnymi, pripravujte im polia, aby sa 

semeno, ktoré som vám zveril, rozmnožilo v ich dielach. 

26 Ďaleko je cesta, ktorou dosiahnete plnosť svetla. Žiadna bytosť nemá dlhšiu cestu ako duša, na 

ktorej jej Otec, Božský sochár, ktorý formuje a uhladzuje vašu dušu, dáva dokonalú podobu. 

27 Hovorím vám dlho, aby vo vašom cestovnom balíku nechýbala pšenica, ktorú musíte zasiať pri 

plnení svojho poslania. 

28 Boží ľud sa opäť objaví medzi ľuďmi - nie ľud zosobnený v rase, ale veľký počet, légia mojich 

učeníkov, v ktorých nie je rozhodujúca krv, rasa alebo jazyk, ale Duch. 

29 Tento ľud sa neobmedzí na vyučovanie môjho učenia prostredníctvom spisov. Aby slová žili, 

musia byť prežívané. Tento ľud nebude len šíriteľom spisov a kníh, ale aj príkladov a skutkov. 

30 Dnes vás oslobodzujem od všetkého nepotrebného, od toho, čo je nečisté a chybné, aby som vás 

uviedol do jednoduchého a čistého života, nad ktorý sa vaša duša môže vzniesť a o ktorom svedčí svojimi 

skutkami. 

31 Keď príde čas, predstavím svoj ľud ľudstvu a ani Majster sa nebude hanbiť za svojich učeníkov, 

ani učeníci nezaprú svojho Majstra. Tento čas sa bude zhodovať s časom vojny svetonázorov, z ktorej ako 

závan pokoja, ako lúč svetla, vzíde spiritualita. 

32 Otcova spravodlivosť už hľadá pozemskú moc ľudí, ich nahromadené poklady, aby pochopili, že 

moje Slovo nikdy nepoužije panstvo a materiálne bohatstvo na vládnutie alebo šírenie. 

33 Z celej tejto morálnej a materiálnej štruktúry ľudstva "nezostane kameň na kameni". Aby sa totiž 

"nový človek" objavil na tejto zemi, je nevyhnutné, aby sa vymazala každá škvrna, odstránil každý hriech 

a zostalo len to, čo obsahuje dobré semeno. 

34 Celý svet bude vnímať žiaru mojej prítomnosti a mojej spravodlivosti a vo svetle tohto svetla 

padnú modly, zabudne sa na zaužívané tradície a opustia sa neplodné obrady. 

35 "Nová pieseň" bude vychádzať z duše všetkých tých, ktorí ma nemohli vidieť, a predsa ma 

nakoniec videli, pretože ma hľadali napriek svojej nedokonalosti; a vy viete, že kto ma hľadá, vždy ma 

nájde. 

36 Čo sa týka tých, ktorí ma zapreli, ktorí sa mi vyhýbali, ktorí zatajovali moje meno, ktorí nechceli 

uznať moju prítomnosť, tí budú odmenení na svojich 

Cestou sú skúšky, ktoré im otvoria oči a umožnia im vidieť pravdu. 

37 Čo na tom, že niektorí ma milujú pod vplyvom nedokonalých predstáv a iní ma popierajú, veď 

viem, že sú všetci potrební! 

38 Veľká bitka sa blíži, pripravte si všetky zbrane. Všetci budete mať v tomto boji svoju úlohu, všetci 

budete plniť svoju úlohu: vládcovia, duchovní, vedci, bohatí, bohatí a chudobní - všetci. 

39 Čo zostalo zo Šalamúnovho chrámu, keď prišla hodina súdu? Iba poznanie zákona zapísaného vo 

svedomí. Obrady, tradície, obety a dary - všetko zmizlo. Svätyňa svätých a oltár boli zničené, ale Zákon a 
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slová prorokov zostali. Boli to totiž oni, kto pripravil ľudstvo na nový vek a musel vyčistiť polia, aby nové 

semeno vzklíčilo. 

40 Jeruzalem, ktorý izraelský ľud považoval za nezraniteľný, bol zničený, rovnako ako chrám, ktorý 

bol jeho pýchou. Stalo sa to preto, lebo som prišiel kraľovať medzi ľudí. Ale keďže moje kráľovstvo nie je 

z tohto sveta, bolo potrebné zničiť hmotný chrám, aby sa mohla vybudovať duchovná svätyňa v srdci 

človeka. 

41 Teraz pochopte, prečo moji vtedajší apoštoli nestavali nič materiálne, ale budovali chrámy viery, 

cnosti a lásky v srdciach, ktoré vyjadrovali slovo, ducha, dielo, pravdu. Zlato, kadidlo, liturgia u nich 

neexistovali. Keď položili ruky na chorých, chorí sa nadýchli. Keď hovorili o Kristovom učení, budovali 

svätyne v dušiach zástupov. Keď hovorili o kríži, zostával v dušiach ako ohnivé znamenie. 

42 "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta," opakujem vám. Chrám Ducha Svätého nemá hmotné 

základy, nemá oltáre na zemi. 

43 Keď v tomto čase uvidíte zničenie každého vonkajšieho kultu, ktorý ľudstvo vytvorilo, uvidíte, že 

mnohí sa s obavami pýtajú: "Prečo to Boh dopustil?" Budú si klásť tú istú otázku ako Židia, keď došlo k 

zničeniu ich mesta. A bude to môj ľud, kto odpovie, kto vyhlási, kto zjaví ľuďom, že nastala nová éra a že 

sa má rozšíriť nové semeno. 

44 Zem bude vlhká a pripravená prijať semeno mojich rozsievačov a tu je vhodné, aby ste sa 

zamysleli nad zodpovednosťou týchto rozsievačov. Bolo by správne, aby tento ľud, keď sa ľudstvo zbaví 

fanatizmu a nezmyselného uctievania, prišiel s novou modloslužbou? Nie, milovaní učeníci a žiaci. Preto 

vás na každom kroku cesty čakajú lekcie a skúšky. 

45 Veľký je tvoj osud! Nenechajte sa však ovládnuť hroznými znameniami, ale buďte plní odvahy a 

nádeje pri pomyslení, že dni horkosti, ktoré sa blížia, sú potrebné na prebudenie a očistenie ľudí, bez 

ktorých by ste nemohli zažiť víťazný príchod času oduševnenia. 

46 Naučte sa povzniesť nad nepriazeň osudu, nedovoľte, aby vaše srdce ovládla skľúčenosť, a starajte 

sa o svoje zdravie. Povzbuďte ducha svojich bratov a sestier tým, že im budete hovoriť o Mne a ukazovať 

im Moje učenie, ktoré vzbudzuje vieru a nádej. 

47 Pozrite sa, ako skľúčení žijú mnohí ľudia. Sú to bytosti, ktoré sa nechali poraziť v boji o život. 

Pozrite sa, ako skoro zostarli a zošediveli, ich tváre zvädli a ich výrazy sú melancholické. Ale ak tí, ktorí 

by mali byť silní, budú slabí, mladosť bude vädnúť a deti budú vidieť vo svojom okolí len skleslosť. 

48 Vy, ľudia, neochudobňujte svoje srdce o všetky tie zdravé radosti, ktoré sa vám môžu páčiť, hoci 

sú pominuteľné. Jedzte svoj skromný chlieb v pokoji a veru vám hovorím, že potom ho nájdete chutnejší a 

sýtejší. 

49 Vezmite si z mojich slov, že to, čo od vás chcem, je dôvera, viera, optimizmus, pokoj mysle a sila, 

aby napriek vašim námahám a problémom nebola vo vašich srdciach žiadna horkosť. Akú láskavosť alebo 

povzbudenie by ste mohli poskytnúť tým, ktorí to potrebujú, keby vaše srdce bolo plné utrpenia, obáv 

alebo nespokojnosti? 

50 Práve vo svojich skúškach by ste mali dávať najlepší príklad povznesenia, viery a pokory. 

51 Ten, kto dokáže svoj život takto oduševniť, vždy pociťuje pokoj, a dokonca aj keď spí, jeho 

spánok je pokojný a odpočinkový, čo duša využíva na to, aby sa odpútala od tela smerom do záhrobia, kde 

prijíma tie božské prúdy sily, z ktorých sa živí a na ktorých umožňuje telu podieľať sa. 

52 Nikto nehovorí, že moje proroctvá robia váš život len pochmúrnym - naopak, moje slovo vás 

zachraňuje pred pochmúrnosťou. Pochopte, že som vás pripravil, aby ste sa vo chvíľach boja necítili 

krehkí. 

53 Váš duch nesmie byť zbabelý, keď viete, že sa blíži bitka, ani nesmiete pochybovať o tom, že sa 

do vášho sveta vráti mier. 

54 Už som vám povedal, že ste na konci jedného sveta a na začiatku druhého. Planéta bude stále 

rovnaká, príroda bude rovnaká, svetlo bude tiež rovnaké, ale spôsob života ľudstva bude iný, jeho ciele, 

jeho boje a ideály budú iné. Spravodlivosť a pravdivosť zvíťazia. 

55 Duše, ktoré sa vtelia do ľudstva tých dní, budú vo svojej väčšine tak oddané dobru, že keď sa 

objavia ľudia, ktorí majú sklon k zlému, budú sa musieť skloniť, nech by boli akokoľvek mocní, pred 

svetlom pravdy, ktoré pred nich postavia - čo je úplne v rozpore s tým, čo sa deje v súčasnosti. Pretože 

skazení sú vo väčšine, vytvorili zo zla moc, ktorá dusí, infikuje a objíma dobro. 
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56 Váš svet bude aj naďalej kameňom úrazu pre duše, svetom boja a nápravy. Napriek tomu mi vaša 

zem nemôže ponúknuť vznešené duše, ktoré sa po odchode odtiaľto priblížia k domovom spravodlivých. 

Napriek tomu toto pozemské údolie nedokáže pojať veľké duše, ktoré naň musia prísť, aby na ňom 

prebývali. Je to svet neustálych reinkarnácií, pretože duše pri svojom pomalom vzostupe zanechávajú za 

sebou diela začaté bez starostlivosti a dlhov, bez zaplatenia. 

57 Zajtra mi táto zem ponúkne krásne duchovné kvety v dielach svojich obyvateľov a tí mi prinesú 

zrelé plody, ktoré budú žať po vytrvalom živote v láske k Otcovi a k blížnemu. 

58 Nepremýšľali ste o tom, že zajtra to budú vaše deti, ktoré budú obývať zem? A želáte si pre svoje 

deti niečo lepšie, ako ste dosiahli vy? "Áno, Otče," hovorí mi tvoje srdce. Keďže v sebe nosíte túto 

myšlienku preniknutú láskou a milosrdenstvom, očistite a zmiernite ich cestu. Chcem, aby našli stopy po 

tvojich stopách a prevzali skromné dedičstvo, ktoré im zanecháš a ktoré budú mať tieto generácie vo 

veľkej úcte. 

59 Nezáleží na tom, že sa na vaše mená zabudne, dôležité budú vaše diela, pretože zostanú 

nezmazateľným odtlačkom na ceste, ktorú ste vydláždili. 

60 Kto bude môcť vymazať túto stopu, keď ju zachováva a chráni moja spravodlivosť? 

61 Pozrite sa, koľko tajomstiev vám spiritualita vysvetľuje, koľko krásnych zjavení vám dáva. 

62 Sú to lúče, ktoré Kniha siedmich pečatí zosiela na vaše duše. Je to hlas Baránka, ktorý hovorí a 

oznamuje obsah šiestej pečate. 

63 Iba Baránok preniká do hlbokých Božích tajomstiev, aby zjavil túto múdrosť Pánovým deťom. 

64 Keď vy, učeníci Tretej éry, už budete plne poznať, čo ste dostali, okamžite sa pustíte do šírenia 

dobrej zvesti tohto posolstva, ktorého obsah je určený celému ľudstvu. 

65 Uvedomte si, že uprostred takého veľkého materializmu sú aj takí, ktorí si pripomínajú moje sľuby 

o návrate, študujú slová prorokov a skúmajú udalosti života, pretože chcú vedieť, či čoskoro prídem, či 

som prítomný, alebo či som tam bol a už som odišiel. 

66 Vám, ktorí ste ma zažili v tomto zjavení a tak dlho ste sa z neho tešili, hovorím: "Zmilujte sa nad 

ľuďmi, svojimi bratmi a sestrami." 

67 Pripravte sa, aby ste sa mohli podeliť o dobrú zvesť, ktorú mnohí prijmú s radosťou. Hovorím vám 

"mnohými" a nie "všetkými", pretože niektorí vám možno povedia, že im stačí to, čo Boh zjavil v "prvej 

ére" a čo ľuďom priniesol Kristus. Vtedy vaše pery, pohnuté a inšpirované Mnou, povedia neveriacim 

ľuďom, že je potrebné poznať nové zjavenie, aby sme spoznali celú pravdu, ktorú Boh udelil ľuďom v 

minulých časoch. 

68 Ako sa budete môcť vyjadriť pred svojimi blížnymi bez toho, aby ste sa vystavili posmechu a 

prísnemu odsúdeniu? Tým, že sa pripravíte ako praví apoštoli a nositelia tejto pravdy a že budete nosiť 

toto svetlo vo svojich srdciach s napomenutím, aby ste ho odovzdávali dušiam ľudí bez tieňa a bez 

poškvrny. 

69 Nebudete vykupiteľmi národov zeme, ale budete spolupracovať s Majstrom, Vykupiteľom a 

Spasiteľom tohto i všetkých svetov, vás i všetkých duší. 

70 Chcem sa tešiť z vlastného diela, chcem sa cítiť milovaný a pochopený všetkými, ktorým Otec dal 

iskru svojho Ducha. Chcem, aby všetci prišli ku Mne, aby som im zo Svojho kráľovstva ukázal slávu 

Božieho diela a aby všetci v tomto rozjímaní zažili najvyššiu blaženosť, že prešli celú cestu, ktorá vedie k 

Pánovi. 

71 Moje dielo je večné, dokončenie môjho slova medzi vami nebude znamenať koniec, ale skôr 

začiatok vášho boja. 

72 Ústa nositeľov hlasu už nebudú prenášať môj hlas, ale moja inšpirácia prinesie svetlo do ich mysle, 

aby im pomohla pochopiť slovo, ktoré vyšlo z ich úst, aby ho vedeli vyložiť zástupom. 

73 Cieľom prejavu Môjho Ducha prostredníctvom týchto myslí bolo práve to, aby ste sa 

prostredníctvom týchto učení naučili hľadať Mňa neskôr od ducha k duchu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 293 
1 Moja láska vás ožaruje ako nekonečné slnko a všetkých vás obklopuje. 

2 Tu som a vlievam do vašej mysle svoje myšlienky, ktoré sa stali slovom, ktoré je príjemné srdcu, 

najláskavejšie duchu duše a ktoré nezanecháva v ústach horkosť. 

3 Tak ako včely, ktoré robia plást a po kvapkách ho napĺňajú medom, tak aj tie malé deti, cez ktoré 

sa dávam spoznať a dávam svoje slovo, po kvapkách napĺňajú esenciou, ktorá vychádza z ich pier, srdcia 

ľudí túžiacich po duchovnej láske. 

4 Počet môjho ľudu je zatiaľ malý, ale dávam vám svoje pokyny, akoby to boli veľké masy ľudí. 

Moja láska nemohla byť zastavená týmto malým počtom, pretože v Majstrovi neexistujú ani nemôžu 

existovať žiadne predsudky, pretože sú vlastné sebeckým ľuďom. 

5 Vitajte vo svetle Spasiteľa, vy, ľudia sužovaní skúškami a bojmi, pochybnosťami a neistotou, 

súženiami a bolesťou. 

6 Potrebujete liek na dušu a ja k vám prichádzam tak, ako som prišiel v druhej ére - ako lekár na 

choroby tela a duše. 

7 Keď sem prichádzate sužovaní vážnymi problémami, deprimovaní chudobou alebo vystrašení 

utrpením skúšok, hľadáte v mojom Slove nejakú formuláciu na svoju bolesť - nejaké slovo, ktoré 

naznačuje, že vás môj pohľad objavil a že počujem vaše hlasy. Potom sa dotknem tvojho srdca a dokážem 

ti, že predo mnou nie je nič skryté. Vylievam na vás svoj pokoj, dávam vám vynikajúci pokrm svojho 

učenia a posielam vás opäť posilnených na cestu života, boja a nápravy. 

8 V mojom učení sa naučíte, že vo svojich skúškach prispievate svojím malým dielom viery, nádeje, 

trpezlivosti a vytrvalosti a že zvyšok sa uskutočňuje vďaka láske vášho Otca. 

9 Ten, kto mi dôveruje, nebude môcť zúfať, a aká sladká je odmena pre toho, kto vie dôverovať 

láske a milosrdenstvu svojho Pána. 

10 Ja som ten, ktorý sa približuje k tvojmu srdcu, keď plačeš. Ja som Kristus a Kristus znamená láska. 

11 Preto vás uzdravujem a povzbudzujem, milovaní ľudia. Lebo prichádzajú časy, keď si vyberiem 

svojich spomedzi tých najpripravenejších a najhorlivejších, spomedzi tých, ktorí sú najpokročilejší v 

chápaní môjho Slova, a oni budú mojimi prvými vyslancami, mojimi prvými svedkami a tiež prvými, ktorí 

budú komunikovať so svojím Otcom z ducha do ducha. 

12 Nemyslite si však, že sa mi páči vybrať si jedných a odmietnuť druhých - to sa nikdy nestane, 

učeníci. Ja vás však využijem podľa toho, aký stupeň vybavenia postupne dosiahnete a aký potrebujete, 

aby ste mi mohli slúžiť. 

13 Tak ako dnes tí, ktorí sa dokázali pripraviť, dosiahli duchovný prejav prostredníctvom ľudskej 

schopnosti intelektu, tak prídu časy, keď môj hlas ako nebeská harmónia dosiahne vašu dušu a bude 

udivovať a obdivovať váš intelekt prostredníctvom múdrosti mojich zjavení a svetlých inšpirácií, ktoré 

vám môj Duch posiela. 

14 Tento čas príde, o tom nepochybujte, ale ja ho neurčujem. Veľa závisí od vás, od vašej horlivosti a 

lásky, aby tento čas už nebol vecou budúcnosti, ale aby sa stal prítomnosťou. 

15 Nemyslite si však málo o tom, čo vám v súčasnosti dávam prostredníctvom pokorných myslí 

vašich súrodeneckých nositeľov hlasu. Lebo moje učenie vás vychováva, aby sa vaša duša rozvíjala a 

očakávala dialóg ducha s duchom. Ach, keby ste len mohli hľadať tajný význam každého Majstrovho 

slova, koľko úžasných zjavení by ste našli! Koľko svetla by vám bolo dané, aby ste ho uplatnili vo svojom 

živote! 

16 Vám, žiakom tohto Diela a svedkom tohto Slova, váš Majster povedal, že ak nepochopíte a 

nebudete sa riadiť touto lekciou, ktorú som vám zjavil prostredníctvom ľudskej mysle, nebudete môcť 

postúpiť k novému poučeniu, ktoré je prisľúbené vášmu duchu a ktoré sa uskutoční priamo medzi 

Majstrom a žiakom - vnútorne, bez potreby vonkajších prostriedkov alebo foriem. 

17 Ešte nie ste na úrovni poučenia, ktoré vám práve dávam - a predsa už chcete mať tento dar milosti? 

18 Keby ste dosiahli taký stupeň pokroku, aký vyžaduje moje Slovo, pracovali by ste vo svetle svojej 

duchovnej duše a svoj spásonosný vplyv by ste dali pocítiť aj iným. Ale nie je to tak, a preto sa na vašu 

veľkú ľútosť lekcie opakujú. 



U 293 

91 

19 Tri rôzne prejavy jediného Božieho Ducha boli zjaveniami, ktoré človek dostal od Boha v priebehu 

času rozdeleného do troch vekov. Mnohokrát a mnohými spôsobmi som vám vysvetľoval to, čo mylne 

nazývate "Najsvätejšou Trojicou" a čo ste nedokázali vysvetliť, pretože ste tomu nerozumeli. 

20 Vysvetlil som vám, že to, čo nazývate Otcom, je absolútna moc Boha, univerzálny Stvoriteľ, 

jediný Nestvorený; že ten, ktorého nazývate Synom, je Kristus, to znamená zjavenie dokonalej lásky Otca 

k jeho stvoreniam; a že to, čo nazývate Duchom Svätým, je múdrosť, ktorú vám Boh posiela ako svetlo v 

tomto čase, keď je váš duch schopný lepšie pochopiť moje zjavenia. 

21 Toto svetlo Ducha Svätého, táto Božia múdrosť, bude čoskoro vládnuť v tomto treťom veku, ktorý 

vidíte nastupovať, a osvieti mysle ľudstva, ktoré potrebuje duchovnosť, túži po pravde a je hladné po 

láske. 

22 Medzi ľuďmi som ustanovil tri "kráľovstvá", ktoré sa čoskoro spoja do jedného. 

23 Prvým bola moc a sila zákona, druhým láska, tretím múdrosť. 

24 Keď bude človek žiť v súlade so zákonom, s učením a zjaveniami, ktoré som mu priniesol v 

každom "kráľovstve", bude môcť pravdivo povedať, že nebeské kráľovstvo preniklo do srdca človeka. 

25 Ľudia, rovnako je pravda, že jeden Boh sa zjavil ľuďom, hoci pod tromi rôznymi aspektmi: Ak 

hľadáte lásku v skutkoch Otca v prvom veku, nájdete ju; a ak hľadáte svetlo múdrosti, objavíte ho tiež, 

rovnako ako v Kristových skutkoch a slovách stretnete nielen lásku, ale aj moc a múdrosť. Čo by teda bolo 

zvláštne, keby ste v tomto čase objavili v dielach Ducha Svätého tak moc, zákon a silu, ako aj lásku, nehu 

a uzdravujúci balzam? 

26 Toto je najvyššie kráľovstvo - nie kvôli svetlu, pretože to je vždy rovnaké, ale preto, že ľudia sú 

schopnejší vyššieho života. 

27 Bude to kráľovstvo svetla, ktoré osvieti mysle a duše - svetlo, ktoré premení ľudstvo. Jas bude taký 

veľký, že všetci, ktorí ma zapierali, už nebudú, a tí, ktorí boli hlúpi, zanechajú svoju hlúposť, lebo uvidia 

pravdu v jasnom dennom svetle a jasnú ako obloha. 

28 Medzitým musím od ostatných ľudí oddeliť ľudí, ktorých tvoria srdcia dobrej vôle a ktorí mi budú, 

keď príde ich hodina, slúžiť ako duchovní pracovníci. Tu ich v tichosti a pokore pripravujem a poučujem. 

29 Tak ako roľník obrába svoju pôdu, ako sa remeselník venuje svojej práci, ako sa učenec oddáva 

svojim úvahám a filozof svojim snom - tak ako sa všetci ľudia namáhajú v strastiplnom a zúfalom boji o 

život, tak aj ja vytvorím ľud, ktorí sú inšpirovaní duchovnosťou, pokojom, dobrom, vyšším poznaním 

života, ktorí pracujú a bdejú ako dobrý rozsievač, ktorí sa namáhajú ako učenec, ktorí majú sny ako 

filozof, ktorí bojujú o pravú potravu duše, ako ľudstvo bojuje o každodenný chlieb. 

30 Pravý duchovný človek bude ten, kto spojí zákony ducha a hmoty a vytvorí z nich cnostný, 

svedomitý a vysoký životný štandard. 

31 Dnes ste mojimi malými žiakmi, ktorí vo svojich osamelých meditáciách postupne formujú svoju 

dušu, aby ste potom mohli pomáhať svojim blížnym dosiahnuť blaho. 

32 Ježišov učeník je ten, kto víťazí prostredníctvom Slova, kto presviedča a utešuje, kto povznáša a 

prebúdza, kto robí z víťaza víťaza nad sebou samým a nad protivenstvami. 

33 Kristov apoštol nemôže nosiť v srdci sebectvo a myslieť len na svoje vlastné utrpenie alebo 

starosti. Nestará sa o svoje, ale myslí na druhých s absolútnou istotou, že nič nezanedbal, pretože Otec 

okamžite pomáha tomu, kto zanechal svoje, aby sa venoval Pánovmu dieťaťu, ktoré potrebuje duchovnú 

pomoc. A ten, kto sa zabudol priniesť blížnemu úsmev nádeje, útechu na jeho smútok, kvapku balzamu na 

jeho bolesť, nájde po návrate svoj domov osvetlený svetlom, ktoré je požehnaním, radosťou a pokojom. 

34 Keď sa ľudia budú cítiť trochu ako bratia a sestry svojich blížnych a trochu ako rodičia detí celej 

zeme, potom urobia pevný krok v mojom učení. 

35 Ako málo ľudí vie o veľkej vede života, ktorej sila a pôvod sú založené na láske. 

36 Kto sa naučí byť dobrým na základe božského poučenia obsiahnutého v mojom učení, bude musieť 

byť ako chlieb, ktorý sa delí na stole, aby sa rozdelil všetkým, ktorí si k nemu sadnú a budú jesť. 

37 Nemôžete tvrdiť, že kráčate po Mojej ceste lásky, pokiaľ ešte nie ste úplne naplnení dobrom a 

zanedbávate svoj duchovný pokrok - pokiaľ sa zaoberáte správaním druhých, aby ste ho cenzurovali a 

odsudzovali. 
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38 Buďte si istí, že pokiaľ neočistíte svoje srdce a myslenie, budete brániť môjmu svetlu, aby preniklo 

do vašej bytosti. Zlé myšlienky, slová a pocity sú totiž prekážkou, aby toto svetlo, ktoré je celé čisté, 

mohlo prebývať vo vašej duši. 

39 Musíš očistiť byt, aby som mohol vstúpiť do tvojho srdca - ale nie len na chvíľu, ale navždy. 

Chcem prebývať v tajnej komnate tvojho srdca. Ale prestaň ma volať len preto, aby si tam bol len na 

niekoľko krátkych okamihov, len kým trvá tvoja príprava, aby si ma potom vyhodil, len čo sa prebudia 

tvoje vášne. 

40 Svet a jeho pokušenia sú silné, takže vaše dobré úmysly musia byť ešte silnejšie, aby vaša vôľa 

uprostred boja a skúšok neochabla. 

41 Niekedy opakujem svoje lekcie, pretože chcem, aby tvoja duša bola citlivá a tvoje srdce sa chvelo. 

Keby som takto nekonal, upadli by ste do falošných predstáv o pravde môjho slova. Spomínate si, že 

staroveký izraelský ľud videl vo svojom Bohu len neúprosnú spravodlivosť, prísnosť a krutosť, a preto, 

keďže mal takú predstavu o svojom Pánovi, práve strach z trestu ho nútil poslúchať Boží zákon? 

42 Už viete, v akom omyle sa nachádzali, pretože ste objavili nekonečnú lásku Otca k ľudstvu. 

43 Už teraz vidíte v Bohu menej sudcu ako Otca dokonalej a nevyčerpateľnej lásky a ja vám hovorím, 

že je dobré, že vidíte v Bohu svojho Otca. Musím vám však povedať, aby ste nezaspali, že aj vy, podobne 

ako ten staroveký ľud, môžete upadnúť do nového omylu, a tento omyl môže spočívať v tom, že sa 

nebudete usilovať morálne a duchovne sa zdokonaľovať, alebo že sa nebudete obávať neustáleho a 

ťažkého hriechu v dôvere, že Otec je nadovšetko láskavý a odpustí vám. 

44 Samozrejme, Boh je láska a neexistuje previnenie, aj keď je ťažké, ktoré by neodpustil. Mali by ste 

však dobre vedieť, že z tejto božskej lásky pramení neúprosná spravodlivosť. Toto všetko si uvedomte, 

aby to, čo ste prijali za poznanie môjho učenia, zodpovedalo pravde a aby ste zničili všetky mylné 

predstavy, ktoré by vo vás mohli byť prítomné. Nezabúdajte, že hoci vám Otcova láska odpustila, škvrna - 

napriek odpusteniu - zostáva na vašej duši a že ju musíte zmyť zásluhami, a tak splniť spravodlivosť voči 

láske, ktorá vám odpustila. 

45 Mali ste tendenciu zatvárať oči pred svojimi zlými skutkami, hriechmi, vziať na seba nechcené 

bremeno a nechať ho v cudzom dome. Nakoniec však pochopíte, že nikto nedokáže zmyť škvrny lepšie 

ako ten, kto ich vtlačil do svojho srdca. 

46 Prečo je tvoja cesta taká pomalá, hoci je bránou k spaseniu a zdrojom milosti, ktorá ťa čaká? 

Dôvodom je pocit chladu vo viere v Boha, svetská skepsa a občas sa cítite ako ľudia, ktorí už nič 

neočakávajú od mojej milosti. 

47 Ľudia, ktorí ma počúvate v tento deň - vy, ktorí hľadáte šťastie v pominuteľnom živote plnom 

pôžitkov - veru, hovorím vám, že nakoniec vám v ústach zostane len trpkosť a výčitky svedomia, keď 

zažijete, aký odlišný a protikladný vašim ilúziám je výsledok vášho snaženia. 

48 Veru, hovorím vám, že žiť, bojovať, tešiť sa, trpieť i zomierať budete môcť len vtedy, ak sa budete 

opierať o dušu ako o palicu, a duša musí vždy počuť hlas svojho svedomia. 

49 Potrebnú silu nájdete len vo viere. 

50 Ó, utrápené ľudstvo, zatemnené bolesťou a horkosťou! Otvorte oči, aby ste mohli uzrieť príchod 

kráľovstva svetla, Ducha pravdy, ktorý zostupuje, aby prebudil duše a mysle, ktoré dodnes spia. 

51 Kristus k vám hovorí v Duchu, vašom prostredníkovi medzi Bohom a človekom. Kristus je totiž 

"Slovo", je Slovo Božie, Slovo lásky a pravdy. Dnes k vám hovorím jednou z nespočetných foriem, v 

ktorých vám môžem zjaviť svoje Slovo. Zajtra, keď sa táto forma zjavenia skončí, bude Moje Slovo 

zapísané, a tak bude v spisoch putovať z provincie do provincie, z domu do domu, od srdca k srdcu, 

niektorých prebudí, iných obráti, ďalších poteší, hoci aj to vám musím povedať: Niektorí zostanú voči 

posolstvu neprijateľní a niektorí sa mu budú dokonca rúhať. 

Ale to je nepodstatné, ľudia. Prídu časy, keď masy budú dychtivo hľadať moje slovo prostredníctvom 

Písma. Aj tento ľud tu, keď si bude chcieť pripomenúť význam a zvuk toho slova, ktoré bolo mannou na 

púšti jeho života, bude s láskou a úctou zhromažďovať stránky, na ktoré si napísal moje slovo. 

52 Človek potrebuje duchovnú múdrosť a ja mu ju dávam, ako som to robil v minulosti, keď som 

videl ľudstvo hladné po láske a učil som ho jej. 
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53 Pre Boha neexistuje "nemožné": človek Boha potreboval a on prišiel k človeku. Potreboval vyššie 

poznanie a Pán mu zjavil hlboké lekcie. Potreboval posilniť svoju vieru a Otec posilnil vieru veľmi 

milovaného dieťaťa. 

54 Nemalo by vás prekvapiť, že v tejto tretej ére sa vám dávam poznať v podobe, o ktorej svedčia 

vaše uši a ktorú pocítilo vaše srdce. 

55 Dnes ste ma nevideli vteleného v ľudskej bytosti, Kristova prítomnosť sa zjavuje v treťom čase 

prostredníctvom inšpirácie a schopnosti spojiť sa s mojím Duchom, ktorá bola daná ako úloha niektorým 

mojim deťom. 

56 Ľudia upadli do stavu veľkého zmätku kvôli chybným výkladom toho, čo Boh zjavil v 

predchádzajúcich časoch - kvôli ich neschopnosti vstúpiť do toho, čo je pre nich 

Jediný spôsob, ako preniknúť do nepochopiteľného, je pre ich nedostatok duchovnej sily vidieť svetlo 

večného za hradbou ich materializmu. 

57 Vzhľadom na váš obrovský nedostatok svetla - svetla, ktoré znamená múdrosť, lásku, povznesenie 

- som musel prísť. 

58 Aby som vám dal toto svetlo, nebolo vhodné, aby som sa k vám postavil ako ľudská bytosť. Aby 

som vás podnietil k oduševneniu, bolo potrebné, aby som zjavil svoju prítomnosť v duchovnej, 

neviditeľnej, a predsa hmatateľnej podobe pre vašu vieru a lásku. 

59 Príchod Ducha Svätého v tejto tretej ére je duchovným prejavom Boha, toho mocného a 

spravodlivého Jehovu, ktorý sa prejavil v prvej ére prostredníctvom prírodných síl, a milujúceho Ježiša, 

ktorý bol pravým človekom a z ktorého Otec hovoril na začiatku druhej éry. Dnes prichádzam opäť k 

ľuďom, ale prichádzam ako Duch, pretože viem, že teraz ste schopní pochopiť Ho a uveriť Mu, keď s 

vami hovorí priamo v 

pripojenie. 

60 Toto je vek svetla, ktorého jasnosť vám umožní pochopiť to, čo ste považovali za nepochopiteľné. 

Zanechám vo vašich srdciach podstatu lekcií z minulých čias. Ale fanatizmus, ktorý ste okolo nich 

vypestovali, zničí ľudstvo samo v okamihu, keď bude pokračovať na svojej ceste vývoja. 

61 Hovorím tu ku všetkým bez toho, aby som vás rozlišoval podľa náboženských spoločenstiev alebo 

vierovyznaní. Duchovné rozdelenie a rozkoly vytvorili ľudia, ktorí sa navzájom odsudzujú, bojujú proti 

sebe a popierajú pravdu. 

62 Milujem všetkých a hľadám všetkých, lebo vidím, že všetci blúdite. Čo ste si urobili z pravdy a 

zákona? Mnohé náboženstvá. Nevyčítam vám to - naopak, bolo vám to dovolené, pretože ste mali rôzne 

stupne pochopenia, pokroku a oduševnenia. Ale aby jedna náboženská komunita považovala ostatné za 

nepriateľov a aby sa navzájom ohrozovali, zraňovali a zabíjali - to moje učenie nikdy nepredpisovalo. 

Hovorím vám, že tí, ktorí takto konajú, nie sú obrancovia pravdy, ale jej nepriatelia. 

63 Prečo ste medzi sebou nepriatelia, hoci nikto nie je bez viny? Prečo bojovať proti spôsobu, akým 

chcú iní dosiahnuť dokonalosť a priblížiť sa k svojmu Otcovi? Kto je ten, kto môže povedať, že prináša 

pravdu a je s Bohom, že verí, že je spasený, a kto je ten, kto je určený na záhubu? 

64 Ako hlúpo sa stále navzájom súdite! 

65 Či sa nehanbíš, že v plnosti času svetla páchaš priestupky, a hoci tvoja duša by sa už mala 

povzniesť nad ľudskú biedu. 

66 Ľudia, tu je hlas Ducha Svätého, duchovný prejav Boha prostredníctvom vášho intelektu, ktorý 

vám nezjavuje nový zákon ani nové učenie, ale nový, pokročilejší, duchovnejší a dokonalejší spôsob, ako 

sa spojiť s Otcom, ako ho prijať a uctievať. 

67 Ak vám Pán povedal: "Milovať budeš Boha celým svojím srdcom a celou svojou dušou a svojho 

blížneho ako seba samého" a ak vám Majster hlásal učenie o láske, tento duchovný hlas, ktorý vychádza z 

toho istého zdroja, vám hovorí, aby ste sa držali zákona lásky, pretože má moc, ktorú nemajú ani najväčšie 

armády sveta, a že ich víťazstvá budú isté a trvalé, pretože všetko, čo postavíte na základoch lásky, bude 

mať večný život. 

68 Ľudstvo je v biede, ľudská myseľ je rozrušená, srdce sa povznieslo nad schopnosti, ktoré človek 

dosiahol na zemi. Nápravu mal vždy na dosah, ale odmietal ju. Týmto liekom je duchovné poznanie. 

69 Hovorím vám, že tí, ktorí sú prebudení a uvedomujú si, čo sa deje, sú vhodní na to, aby rozsvietili 

lampu viery ľudí smerom k Božiemu Duchu. 
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70 Pochopte, že vaša duša sa musí rozvíjať podľa svojich schopností, darov a možností, ktoré sú vám 

doteraz takmer úplne neznáme. 

71 Moje Slovo vám neodhalí podrobnosti z vašej minulosti alebo duchovnej budúcnosti, ktoré by vás 

nepriviedli k dobrému cieľu. Učím vás však, aby ste plnili svoju úlohu vo svete, do ktorého ste boli 

poslaní. 

72 Preto pohŕdajte všetkými predstavami, ktorými vás chcú niektorí ohromiť, keď hovoria o vašej 

minulosti alebo budúcnosti v živote duše. 

73 Vedzte, učeníci, že spiritualizácia umožňuje svedomiu, aby sa vyjadrilo jasnejšie, a kto počuje 

tento múdry hlas, nebude oklamaný. 

74 Oboznámte sa so svedomím, je to priateľský hlas, je to svetlo, cez ktoré Pán necháva zažiariť svoje 

svetlo - či už ako Otec, Majster alebo Sudca. 

75 Dovoľte svojmu svedomiu, aby vám v skúškach povedalo, že vás netrestám, ale že sa očisťujete, a 

že keď vidíte rozpútané prírodné sily, ktoré vyvolávajú hrôzu, nemali by ste sa rúhať a hovoriť, že je to 

trest od Boha, ale že je to skúška, aby ste sa očistili. 

76 Iba čistota duše ju dokáže rozžiariť svetelným rúchom. 

77 Usilujte sa o očistenie, ktoré môžete získať prostredníctvom praktizovania lásky medzi svojimi 

blížnymi. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 294 
1 V týchto ťažkých a smutných časoch pre ľudí bude moje Dielo ako maják pre stroskotancov, ako 

štít pre slabých, ako cestovný balík plný jedla pre núdznych. - Hovorím vám obrazne o duchovnom. Veď 

som vám už povedal, že človek nežije len z chleba, ale aj z môjho slova. 

2 Je potrebné, aby ste pochopili význam tejto pravdy. Veď vám cestu skríži mnoho núdznych, 

chorých na tele i na duši. Ale veru, hovorím vám, ich telesné potreby nebudú väčšie ako potreby ich duše. 

Lebo to bude pozostávať z biedy, hladu, nahoty, zimy, strachu a tmy. 

3 Ako musíte byť pripravení nazrieť do sŕdc a dozvedieť sa, čo skrývajú a čo potrebujú! Učil som 

vás živiť duše, liečiť ich, dávať im svetlo a ukazovať im cestu k ich vzostupnému vývoju. 

4 Kto počuje toto slovo a uchováva si ho v srdci, bude schopný stať sa sprievodcom duše, lekárom a 

poradcom. Vo svojom slove bude mať dar pokoja a útechy pre svojich blížnych, ktorí potrebujú svetlo. 

5 Keď budete uzdravovať chorých a nútiť ich počúvať Božie slovo, budete svedkami vzkriesenia 

mnohých duší, ktoré po prebudení z hlbokého spánku a otrasení vaším hlasom objavia poklady a dary, 

ktoré v sebe nosili bez toho, aby si to uvedomovali. V ich srdciach bude veľká radosť, pretože budú cítiť, 

že sú dedičmi svojho Otca. 

6 Dlho sa cítili vzdialení od Pána. Ale stačilo jedno slovo od brata, posla od toho najláskavejšieho 

Otca, a celá ich bytosť zažiarila láskou a životom. 

7 Moje volanie sa dostane ku všetkým, keď prejde z jedného srdca do druhého. Rovnako sa medzi 

vami potichu rozšírila správa o mojej duchovnej prítomnosti a odovzdalo sa poznanie, že Tretí čas je už tu. 

8 Nechcem, aby ste sa chválili mojím príchodom, ani nechcem, aby ste na šírenie môjho posolstva 

používali také prostriedky, ktoré sú duchovnosti cudzie. 

9 Vezmite si príklad z mojich apoštolov, ktorí skutkami lásky, slovami plnými svetla a spismi, ktoré 

odrážali pravdu, prinášali všetkým národom zeme svedectvo o tom, že Kristus, božský Majster, bol s nimi. 

10 Slabí ľudia, nechcete sa namáhať, aby ste dosiahli vlastnú spásu. Je to obeta, ktorú od vás žiadam? 

Úloha, ktorú som zveril každému z vás, je celkom jednoduchá. Ale javí sa vám ako kríž, ktorého váha je 

nad vaše sily. 

11 Ak vás podrobím akejkoľvek skúške, zúfate si a vzbúrite sa proti Mojej vôli, aj keď je mierna. 

12 Kde je Abrahám, od ktorého som žiadal život jeho milovaného syna a ktorý ma bol ochotný 

poslúchnuť? Kde by som mohol nájsť silu a vieru Mojžiša, ktorý prešiel púšťou nasledovaný svojím 

ľudom? A vernosť mojich apoštolov, ktorí až do smrti kráčali v šľapajach svojho Majstra - kde by som ju 

mohol opäť nájsť? 

13 Hľa, nežiadam od vás život vašich detí, ani vás nežiadam, aby ste obetovali svoju krv v mojom 

mene, a predsa sa vám zdá poslanie, ktoré som vám zveril, ťažké a mnohí ho odmietajú. 

14 Ukázal som vám len prostriedky, ako konať dobro, ako byť užitoční pre blížneho, ako dosiahnuť 

večný mier pre svoju dušu a pomôcť svojim blížnym vystúpiť na vrchol oduševnenia. 

15 Nechaj prehovoriť hlas svojho svedomia, počúvaj ho a potom mi povedz, či je toto poslanie, ktoré 

som ti zveril, pre teba jarmom. Veru, hovorím vám, že ak budete vždy schopní počuť tento vnútorný hlas, 

budete musieť roniť slzy výčitiek a hovoriť Mi: Akí sme boli voči Tebe nevďační a akí nespravodliví voči 

sebe! 

16 Keď sa nad tým zamyslíte a vo svojom srdci si vytvoríte pevné predsavzatie plniť svoje poslanie s 

jemnosťou a láskou, budete vo svojej duši cítiť svetlo svojho Otca, ktorý vás požehnáva. 

17 Nebojte sa, ľudia, lebo ja idem pred vami, usmerňujem vaše kroky a osvetľujem vašu cestu ako 

nesmierne veľký maják. 

18 Ak túto dnešnú lekciu beriete ako výčitku od Majstra, berte ju tak. Ale ak pôjdete až na dno, 

nájdete tam moju spravodlivosť, moju lásku a moju horlivosť za úlohu, ktorú som vám zveril vo svojom 

diele. 

19 Uvedomte si, že teraz je Tretí čas, Vek duchovného svetla. 

20 Buďte dobrej nálady, lebo budete svedkami mnohých udalostí a dostanete milosť prijať mnohé 

zjavenia. 
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21 Tvoje srdce nie je zatvrdnuté, tvoj mozog nie je uzavretý pred mojou láskou, tvoja duša nespí. 

Otvorte svoje oči svetlu a zbystrite svoje zmysly, aby ste mohli vnímať znamenia, výzvy a prejavy môjho 

Ducha a duchovného sveta, ktoré sa vám budú zjavovať. 

22 Pre každé stvorenie je v tomto čase určený deň jeho duchovného oslobodenia - čas, keď navždy 

prestane byť otrokom sveta, otrokom pokušení, uctievačom tela a jeho pôžitkov. 

23 Falošné pozlátko z vás spadne, pretože duša odmieta márnosti sveta, aby sa obliekla do dôstojného 

plášťa oduševnenia. 

24 Pre mnohých z vás, ktorí ste v tomto čase počuli moje slovo, bol deň vášho vyslobodenia práve 

ten, keď ste prvýkrát počuli ten hlas! S akou láskou si si vryl do pamäti požehnaný dátum, keď si si 

pripomenul zázrak svojho vzkriesenia k viere! 

25 Blahoslavení sú tí, ktorí veľa plakali, ale vedeli čakať. Blahoslavení sú tí, ktorí zhrešili, ale potom 

sa dobrovoľne podrobili očisteniu, pretože vopred vycítili príchod môjho slova do svojho srdca. Mohli ma 

cítiť a spoznať odo dňa, keď sa prvýkrát zúčastnili na mojom zjavení, od môjho prvého slova. Keď som sa 

svojou podstatou dotkol strún ich srdca, ktoré sa stali citlivými v dôsledku bolesti a nešťastia života, 

pocítili, ako celým ich bytím prúdi božská životodarná krv Majstra, a v tom istom čase, keď sa stali 

silnými, z ich duše odpadla bieda, škvrna, neresť, utrpenie, temnota a škvrny, a potom sa obliekla do rúcha 

vlastného duši svetla, ktorým je pravda. 

26 Prichádzali ku mne ľudia, ktorí boli mŕtvi pre duchovný život. Ale keď odišli, odišli ako ľudia, 

ktorí sa obrátili na vieru a konečne vedeli, ktorá je tá pravá cesta. Viera je totiž kompasom duše. 

27 Je to nevýslovný pocit šťastia pre dušu, keď je vzkriesená k viere! To však nebolo všetko, na tých, 

ktorí sa takto vrátili do života, čakalo ešte viac. Bolo to šťastie z toho, že vedeli, že dokážu vzkriesiť 

"mŕtvych" na svojich cestách, ako sa to naučili od svojho Majstra, a že dokážu ukázať smer každému 

pozemskému pútnikovi, ktorého stretnú a ktorý bude putovať bez pevného životného cieľa. 

28 Kto nezachránil blížneho, kto nevrátil stratenú vieru alebo zdravie blížnemu, ten si nevie 

predstaviť tú radosť duše. Kto si teda dokáže predstaviť radosť z toho, že je Spasiteľom, Útechou, 

Majstrom a večným vzkriesením každej duše? Túto radosť som si však nevyhradil len pre seba, pretože 

som sa s vami podelil o niečo z každej svojej vlastnosti a naučil som vás zachraňovať, uzdravovať, 

utešovať a privádzať k novému životu. Chcem totiž, aby moja radosť bola radosťou všetkých, tak ako 

moje nebeské kráľovstvo očakáva všetkých. 

29 Ľudia, ak cítite, že vás objíma vyššia sila, je to preto, že práve teraz cítite moju prítomnosť. 

Pripravili ste svoju dušu a pripravili svoje telo, aby bolo vnímavé. Preto sa v tejto chvíli, pohnutí mojimi 

slovami, tešíte zo sily, ktorá vyžaruje z môjho Ducha. Uvažuj: Keby si sa takto oduševňoval vo všetkých 

okamihoch svojho života, všade by si vnímal pocit mojej prítomnosti. Potom zistíte, že moja spravodlivosť 

sa plne prejavuje vo vašom živote. 

30 V súčasnosti súdim národy zeme a dotýkam sa všetkých duší svojím svetlom. Len málokto si však 

uvedomuje, že súd nadišiel, a ešte menej je tých, ktorí tušia prítomnosť času, ktorý bol ohlásený už v 

minulých storočiach. 

31 Všetkým som dal potrebný čas na preskúmanie ich života vo svetle ich svedomia, ako aj na 

pokánie a obnovu, ak by mali čo napraviť alebo napraviť. Tým, ktorí vládnu a tvoria zákony, aj tým, ktorí 

duchovne vedú ľudstvo, ako aj vedcom a všetkým, ktorí odovzdávajú vedomosti, som poskytol čas na 

prípravu. Všetci budú musieť odpovedať na otázky, ktoré im položí moja spravodlivosť. 

32 Keby dnešní ľudia neboli takí tvrdí a bezcitní, nepochybne by neustále prijímali posolstvá z 

duchovného sveta a občas by sa ocitli obklopení zástupmi bytostí, ktoré neprestajne pracujú na prebudení 

ľudí, a zistili by, že nikdy nie sú sami. 

33 Niektorí tento svet nazývajú "neviditeľným", iní "nadpozemským". Ale prečo? Jednoducho preto, 

že im chýba viera, aby "videli" duchovno, a preto, že ich ľudská úbohosť ich vzďaľuje a odcudzuje svetu, 

ktorý by mali cítiť vo svojom srdci. 

34 Musel som tento ľud, ktorý sa tu schádza v skromnosti týchto miestností, aby ma počúval, 

oslobodiť od pozemských dobier a márnosti, aby ho priťahovalo niečo, čo práve nie je z tohto sveta a čo je 

moje učenie. 

35 Našiel som vás chudobných, plačúcich nad strateným majetkom, a preto trochu sklamaných 

falošným pozlátkom svetskej slávy a trochu menej zhmotnených. To vám pomôže pocítiť prítomnosť 
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duchovného, ako aj túžiť po rozvoji a zlepšení vašej duše. Keby si bol bohatý, zdravý a žil medzi 

pohodlím, slávnosťami a pôžitkami, ponáhľal by si sa sem na moje zavolanie? 

36 Uvedomte si, ako veľmi sa ešte musím prejaviť medzi ľuďmi, aby sa panovníci riadili mojimi 

pokynmi. 

37 Nie je to tak, že by som vás chcel vidieť chudobných, a už vôbec nie v núdzi o to, čo je 

nevyhnutné pre život a prežitie. Vyvinutá ľudská bytosť však musí vedieť, že pred človekom je duša, 

pretože duša môže žiť bez pozemského tela, zatiaľ čo telo nemôže existovať bez duše. 

38 Chcem, aby všetko bolo tvoje, ale aby si vedome využíval to, čo potrebuješ; aby si vedel byť 

bohatý dušou a vlastniť veľa materiálnych vecí, ak ich budeš dobre využívať a dávať jednému aj druhému 

ich skutočnú hodnotu a hodnotu. Ako môže duša nesmierne bohatého človeka uškodiť sebe samému, ak 

to, čo vlastní, slúži pre dobro blížneho? A ako môže byť mocný človek poškodený, keď sa jeho duch vie 

občas stiahnuť, aby sa modlil, a je v spoločenstve so Mnou prostredníctvom svojej modlitby? 

39 Vy, ktorí počujete tieto zjavenia, chápete pravdu. Ale je mnoho tých, ktorí práve v týchto chvíľach 

stroskotali v temnote, a tých musím zachrániť. V búrke, ktorá sa blíži, sa potopí mnoho lodí a nastane 

strach, nárek a preklínanie, zúfalstvo a plač. Uisťujem vás však, že duchovne nezahynie nikto, lebo aj v 

najhlbšej tme vždy zažiari svetlo, hviezda, lúč, ktorý je Duchom, z ktorého do srdca zostúpi iskra viery a 

nádeje. 

40 Keď sa ku Mne z najhlbšieho vnútra ľudí ozve volanie o pomoc: "Otče môj, náš Spasiteľ, príď k 

nám, hynieme", vtedy im dám pocítiť svoju prítomnosť, zjavím im svoje nekonečné milosrdenstvo a ešte 

raz im ho dokážem. 

41 Žíznim po tvojej viere, po tvojom pokání a po tvojej láske - po smäde, ktorý si dodnes nedokázal 

uhasiť. Lebo vždy, keď som ťa prosil o vodu tvojej lásky, ponúkol si mi pohár žlče a octu. 

42 Žiada sa mi, aby ste sa navzájom milovali. Stačilo by vám totiž splniť toto prikázanie a všetka vaša 

bolesť, horkosť a utrpenie by okamžite prestali. Môj smäd nie je potrebný pre mňa, ale pre vás. 

43 Učeníci, cíťte, ako vás milujem v tomto slove. Milujte ma aj v ňom, pretože môj Duch je v jeho 

zmysle. 

44 Keď sa toto učenie rozšíri, budú sa vás pýtať na účel tohto posolstva, pretože už existuje toľko 

náboženských spoločenstiev. Potom im odhalíte, že toto slovo prišlo k ľudstvu, aby naučilo ľudí dialógu 

ducha s duchom, ktorému ich neučia ich náboženstvá, a že toto posolstvo je božské svetlo, ktoré vám 

odhaľuje všetky duchovné kvality, ktoré máte. 

45 Tento ľud prinesie Dobrú zvesť Môjho Slova celému ľudstvu a ľudia si vďaka nemu uvedomia, že 

medzi nimi a Duchovným kráľovstvom je len krok a že nekonečná vzdialenosť, o ktorej si myslia, že 

existuje medzi jedným a druhým svetom, je len výsledkom ich predstavivosti, nevedomosti a vonkajšej 

náboženskej praxe. 

46 V minulosti bolo ľudstvo pripravené len na chvíľu, keď nastane vhodný okamih na duchovnú 

komunikáciu. Teraz je vhodný čas, keď je vaša duša posilnená a zároveň schopná povstať a spojiť sa s 

vyšším životom. 

47 Moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského rozumu vám dokázalo pravdivosť všetkého, čo som 

vám práve povedal, a zároveň poslúžilo ako podnet pre tento ľud, ktorý ma počul, a tak mu pomohlo 

urobiť prvý krok k duchovnému dialógu. 

48 Tak ako som vás najprv učil, aby ste neskôr mohli robiť kroky k väčšej dokonalosti na Mojej ceste, 

tak budete najprv hovoriť Mojím Slovom a vysvetľovať ho, aby po pochopení Môjho Diela boli vaši blížni 

pripravení a schopní komunikovať so svojím Otcom a svojimi duchovnými bratmi a sestrami. 

49 Nie všetci nositelia môjho hlasu boli schopní a ochotní pripraviť sa na to, aby mi slúžili, a často 

som musel zosielať svoje svetlo na nečisté mysle, ktoré sa zaoberali zbytočnými vecami, ak nie hriešnymi. 

Svojím previnením uvalili na mňa spravodlivosť, pretože ich myseľ bola zbavená všetkej inšpirácie a ich 

pery všetkej výrečnosti, aby mohli vyjadriť Božie posolstvo. 

V týchto prípadoch zástup poslucháčov zatvoril uši pred týmito úbohými ohlasmi, ale otvoril svoje 

duše, aby v nich pocítili moju prítomnosť a prijali moju podstatu. Ľudia sa živili esenciou, ktorú im v tej 

chvíli poslala moja milosť, ale nositeľ hlasu zabránil posolstvu, ktoré nevychádzalo z jeho úst, a tak 

prinútil prítomných, aby sa rozprávali z ducha do ducha so svojím Majstrom, hoci ešte neboli pripravení 

prijať moje vnuknutie v tejto podobe. 
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50 Nositeľom hlasu a spoločenstvám zostáva ešte dosť času, aby sa pripravili, aby v poslednom roku 

Môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu videli, ako Moje Slovo dosiahne svoj vrchol 

prostredníctvom najvyšších a najjasnejších doktrinálnych prejavov, aké ste dovtedy počuli. Som 

pripravený vás odmeniť tým, že vám umožním túto prípravu a túžbu, ak sa na ňu skutočne pripravíte. 

Moje svetlo bude prichádzať v prúdoch, zaplavovať vašu dušu a sýtiť ju silou, múdrosťou a oduševnením. 

51 Rozlúčka s mojimi slovami teda musí byť na konci tohto obdobia môjho prejavu - v čo najväčšej 

príprave duše a intelektu, aby ste, keď ma už nebudete počuť v tejto podobe, pocítili nesmiernu túžbu 

počuť môj hlas a táto túžba vás bude nabádať hľadať ma v Nekonečnom, v Božskom. Týmto krokom totiž 

urobíte pevný krok k duchovnému uctievaniu Boha, k pravému dialógu medzi deťmi a Otcom. 

52 Keď už nebudete mať pred očami osoby, predmety alebo postavy, ktoré potrebujete ako 

prostriedok, aby ste ma mohli cítiť, a budete vnímať moju prítomnosť len prostredníctvom modlitby a 

prijímať moje vnuknutia v každom okamihu svojho života, v ktorom po mne túžite, budete s radosťou v 

srdci volať: "Učiteľ, ako si nám blízky!" 

53 Budem aj naďalej vaším Majstrom, vaším Lekárom a skrze vás sa budem prejavovať v chorých, 

ktorých mi prinesiete. Budem inšpiráciou vo vašej mysli a slovom na vašich perách. Pošlem vám 

duchovných ochrancov, aby vás naďalej viedli a chránili. 

54 Neuspokojte sa s tým, čo dosiahnete ako prvé, ale zamerajte svoju pozornosť a úsilie na 

zdokonaľovanie sa. Aj tento nový spôsob hľadania Mňa bude podliehať rozvoju. 

55 Teraz je tretí čas, keď vaša duša už môže začať snívať zo Zeme o veľmi vysokých svetoch a veľmi 

veľkých vedomostiach. Lebo ten, kto odchádza z tohto sveta a nosí v duši poznanie toho, čo nájde, a 

rozvinutie svojich duchovných darov, prejde mnoho svetov bez toho, aby v nich prebýval, až kým nepríde 

do toho, ktorý mu patrí podľa zásluh. 

Bude si plne vedomý svojho duchovného stavu, bude rozumieť, ako vykonávať svoje poslanie, nech je 

kdekoľvek, bude poznať jazyk lásky, harmónie a spravodlivosti a bude schopný komunikovať čistým 

duchovným jazykom, ktorým je myšlienka. Nebudú s ním žiadne prekážky, zmätok ani slzy a začne 

prežívať najvyššiu blaženosť z priblíženia sa k domovom, ktoré mu patria, pretože sú jeho večným 

dedičstvom. 

56 Aby sa moje dielo zakorenilo v ľudských srdciach ako svätyňa viery a oduševnenia, budú musieť 

moji služobníci veľa bojovať, môj ľud bude musieť prejsť nespočetnými skúškami. 

57 Svet toto učenie najprv odmietne. Ale vy nestratíte srdce, lebo už teraz vás upozorňujem, že ten, 

kto ho odmietne, urobí tak svojím srdcom, ale nebude to prostredníctvom duchovnej duše človeka, pretože 

duša si tento môj prísľub uchováva v sebe. 

58 Videl som, že ste dôrazní a zaujatí cestou, ktorá vás čaká, a prišiel som k vášmu srdcu, aby som 

vám dal pokoj a prostredníctvom svojho Slova vám vyčistil cesty a prelomil prekážky, ktoré už začínate 

vytvárať prostredníctvom svojej predstavivosti. 

59 Blahoslavení sú tí, ktorí uvažujú, trpia a zaujímajú sa o moje dielo, lebo to je dôkaz, že si ho vzali 

k srdcu. Potom povzbudím ich dušu a pohladím ju, aby sa opäť cítila plná viery, pokoja a dôvery. 

60 Pri mojom stole lásky ste jedli božský chlieb, ktorý ste si zaslúžili svojou prípravou. Ak ste 

nezískali viac, bolo to preto, že vaša príprava nebola dostatočná na viac. Ak ste v tento deň získali veľa, 

bol to dôkaz toho, že ste vedeli, ako si túto odmenu zaslúžiť. Tiež vám hovorím, že ak som v ten deň 

vylieval svoje svetlo v prúdoch na iných miestach zhromaždenia, bolo to preto, že zástupy poslucháčov sa 

vedeli pripraviť, a naopak, tam, kde toto oduševnenie neexistovalo, moje slovo zaznievalo vo svedomí 

mojich detí plných spravodlivosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 295 
1 Ľudstvo, nesprávne ste pochopili zmysel života, pretože ste prikladali väčší význam materiálnemu 

než duchovnému. Keby to tak nebolo, môj opätovný príchod medzi vás by nebol potrebný. Ale počúvajte, 

ako vás moje Slovo pozýva k povzneseniu a zduchovneniu, pretože vidím, že ľudia žijú ľahostajne voči 

skutočnosti. 

2 Moje učenie má za úlohu vzbudiť vo vás záujem o život, ktorý vás čaká a ktorý bude večný. Ide o 

to, aby ste zo svojho srdca vyhnali strach z opustenia ľudskej schránky - strach zo smrti. Moje Slovo vás 

chce oslobodiť od všetkých vašich chýb. 

3 Veru, hovorím vám, že niet smrti, lebo Stvoriteľ je život a Jeho diela nemôžu zomrieť. 

4 Je to človek, kto svojou predstavivosťou stvoril smrť a kto navyše stvoril peklo a nebo podľa 

svojho chabého chápania. Aké správne predstavy mohol mať o mojej existencii, o mojej spravodlivosti a o 

pravde o večnom živote? V ľudských srdciach existuje len zmätok a tento zmätok tvorí súčasť základov, 

na ktorých spočíva viera väčšiny. Aká budúcnosť čaká ľudstvo, ak bude naďalej schádzať z pravej cesty? 

Iba utrpenie, rozptýlenie a bolesť, ktorých predchuť má v nešťastnom živote, ktorý vedie na zemi. 

5 Učenie Ducha, moje učenie, ľudia, je lúč svetla, ktorý preráža temnotu, do ktorej ste upadli. Iba 

prostredníctvom nej ľudia dosiahnu dokonalé a úplné poučenie o svojom duchovnom osude a pravdivé 

poznanie existencie mojej spravodlivosti. 

6 Ľudia dnes nedokážu myslieť na Boha bez toho, aby mu nejakým spôsobom nepripisovali 

viditeľnú podobu. Nemôžu hovoriť o pokušeniach bez zosobnenia vplyvu zla v bytosti, ktorej úlohou je 

kaziť duše, ani nemôžu myslieť na vykúpenie toho, kto zhrešil, bez toho, aby si predstavovali trest 

pekelného ohňa, ktorý nikdy neexistoval. 

7 Na tieto tri omyly, ktoré ovládajú ľudské mysle, vám hovorím: Ak veríte, že Boh je Duch Svätý, 

nie je dôvod hľadať Ho v hmotných formách, pretože je Duch. A tá imaginárna bytosť, ktorú nazývate 

Lucifer alebo Satan, existuje len v mysliach tých, ktorí neboli schopní duchovne interpretovať moje slová, 

zjavenia a posolstvá z minulých čias. 

Veru, hovorím vám, že v "duchovnom údolí" sú veľkí duchovia temnoty, ktorí rozsievajú nezhody, 

nenávisť a skazu. Existuje nespočetné množstvo duchov, ktorých vplyv zasahuje ľudí, keď im vnuknú zlé 

myšlienky a podnecujú ich k zlým skutkom. Tieto bytosti však nie sú démoni; sú to nedokonalé, narušené, 

zmätené bytosti zatemnené bolesťou, zlou vôľou alebo pomstychtivosťou. Nebuďte prekvapení, keď vám 

poviem, že ich povaha je rovnaká ako povaha vašej duše a rovnaká ako povaha bytostí, ktoré nazývate 

anjelmi. 

8 Prečo nenazývate zlých ľudí, ktorí obývajú zem, démonmi, pretože aj oni vás zvádzajú, pretože aj 

oni vás navádzajú na zlo a zvádzajú vás z pravej cesty? Podobne ako zmätené bytosti zo záhrobia, aj oni 

sú nedokonalé duše, ale dosiahli moc a autoritu, pretože sa ich zmocnil ideál veľkosti. 

9 Veru, hovorím vám: Ani medzi tými, čo bývajú na zemi, ani medzi tými, čo sú v duchovnom 

svete, nemám nepriateľov. Niet nikoho, kto by ma nenávidel, rúhal sa mi alebo zvádzal svojich blížnych z 

dobrej cesty len pre potešenie z toho, že ma uráža. Lež! Tí, ktorí zvádzajú ľudí z cesty viery, ktorí 

vymazávajú Moje meno zo sŕdc svojich blížnych a ktorí bojujú proti duchovným, to nerobia preto, aby 

Mňa urazili. Robia to preto, lebo je to potrebné pre ich pozemské úsilie o moc, pre ich sny o veľkosti a 

ľudskej sláve. 

10 To isté platí aj pre tie bytosti zo záhrobia, ktoré sa ešte neprebudili k svetlu, ktoré povznáša na 

cestu lásky. Snažili sa byť veľkými len vďaka vedomostiam, a keď ovplyvňovali svojich bratov a sestry a 

zviedli ich z dobrej cesty, nebolo to s úmyslom spôsobiť Mi bolesť, súperiť s Mojou mocou, tešiť sa z 

víťazstva zla nad dobrom - nie. Motívom, aj keď zlým, nie je uraziť ma. Ako si môžeš celý život myslieť, 

že proti mne stojí mocný nepriateľ, ktorý mi neustále berie to, čo mi patrí? 

11 Ako si môžeš myslieť, že som ľuďom postavil do cesty nekonečne mocnejšiu bytosť, než sú oni, 

aby ich ustavične zvádzala a aby ich napokon uvrhla do večnej záhuby? 

12 Ako zle zmýšľate o Mne a Mojej spravodlivosti - vy, ktorí tvrdíte, že Mňa poznáte a milujete! 

13 Je pravda, že zlí pokúšajú dobrých, silní zneužívajú slabých, nespravodliví sa vysmievajú 

nevinným a nečistí ubližujú čistým. Ale tieto pokušenia môže ten, kto sa s nimi stretne, odmietnuť, pretože 



U 295 

100 

má zbrane a štít, aby mohol bojovať a brániť sa. Jeho mečom je svedomie a za ním morálka, viera a 

rozum, aby sa nedal zviesť zlými vplyvmi. 

Musí však nielen to, ale aj svojimi skutkami rozsievať cnosť a čo najviac odolávať zlu. Keď vidí, že 

niektorí rozsievajú skazu, neprávosť a záhubu, vydá sa rozsievať svetlo, zachrániť bludára a pozdvihnúť 

toho, kto padol. 

14 Je to večný boj dobra proti zlu a svetla proti tme - nevyhnutný boj o vzostup a dosiahnutie výšin 

dokonalosti. 

15 Pre mňa je rovnako záslužné, keď sa bytosť poznačená stopami najťažších previnení, inšpirovaná 

vysokým ideálom, očistí, ako keď bytosť, ktorá vytrvalo zostala čistá, bojuje až do konca, aby sa 

nepoškvrnila, pretože od začiatku milovala svetlo. 

16 Ako ďaleko od pravdy sú tí, ktorí si myslia, že zmätení duchovia majú inú povahu ako duchovia 

svetla! 

17 Otec by bol nespravodlivý, keby to bola pravda, rovnako ako by už nebol Všemohúci, keby mu 

chýbala múdrosť a láska zachrániť poškvrnených, nečistých, nedokonalých a keby ich nemohol spojiť so 

všetkými spravodlivými v jednom a tom istom dome. 

18 Učeník: Keď má človek pravdivé poznanie o skutkoch, ktoré vykonal, nenechá sa zaslepiť 

márnivosťou. Vie, že ak by do jeho bytosti prenikol tento znevažujúci pocit, jeho inteligencia by sa 

zatemnila a on by už nebol schopný napredovať na ceste rozvoja, zastavil by sa a upadol do letargie. 

19 Márnivosť zničila mnohých ľudí, zničila mnohé prekvitajúce národy a zničila vaše kultúry. 

20 Pokiaľ boli ideálmi národov hnacia sila, výkonnosť a pokrok, zažívali hojnosť, nádheru a 

prosperitu. Ale keď im arogancia dala pocit nadradenosti, keď ich ideál vzostupného rozvoja nahradila 

nenásytná ambícia mať všetko pre seba, krok za krokom, bez toho, aby si to uvedomovali a bez toho, aby 

to chceli, začali ničiť všetko, čo vybudovali, a nakoniec sa vrhli do priepasti. 

21 Dejiny ľudstva sú plné takýchto skúseností. Preto vám hovorím, že je správne, aby na svete vznikli 

ľudia s veľkými ideálmi, ktorí, hoci si sú vždy vedomí svojich dobrých skutkov, sa na ne nepovyšujú. 

Takto sa jej beh nezastaví a nádhera, ktorú doteraz dosiahla, bude zajtra prekonaná a neskôr opäť 

znásobená. 

22 Keď sa vám takto prihováram, snažím sa vás inšpirovať nielen materiálnymi cieľmi: Chcem, aby 

ste si správne vykladali moje slová, aby ste ich vedeli použiť v duchovnej i materiálnej oblasti. 

23 Márnivosť nemôže človeka trápiť len v jeho hmotnom živote a ako dôkaz toho, čo vám hovorím, si 

všimnite pády a zlyhania veľkých denominácií, ktoré sú vo svojich základoch nahlodané márnivosťou, 

aroganciou, ich falošnou nádherou. Vždy, keď si mysleli, že sú na vrchole svojej moci, niekto prišiel a 

vytrhol ich zo sna, ukázal im ich omyly, ich odchýlky, ich odklon od Zákona a Pravdy. 

24 Len vďaka skutočnému poznaniu a naplneniu môjho zákona tvárou v tvár svedomiu sa toto 

ľudstvo bude môcť pozdvihnúť k vysokému životu, lebo svedomie, ktoré je mojím svetlom, je dokonalé, 

nezakalené, spravodlivé, nikdy nie je márnivé ani sa nevydáva na krivé cesty. 

25 Povedzte mi, či to nie je duchovné učenie, ktoré ľudia potrebujú, aby sa priblížili k pravde. Veď 

práve toto učenie, ktoré ľudstvo tak veľmi potrebuje, som vám priniesol. 

26 Keď sa toto slovo rozšíri po svete a ľudia sa budú pýtať, kto ho inšpiroval a kto ho nariadil zapísať, 

nech jeho poslovia a rozsievači dosvedčia, že to bol Duch Svätý, kto ho zjavil prostredníctvom 

pripravených myslí jeho nositeľov. 

27 Keď toto ľudstvo prijme moje posolstvo, spomenie si na Ježiša, toho pokorného Nazaretského, 

ktorý kázal na horách, na púšti, na brehoch riek a v údoliach. Jeho slovo totiž nepotrebovalo hmotné 

chrámy, pretože tam, kde sa chcelo prejaviť, vznikol vnútorný chrám zástupov poslucháčov, ktorých 

srdcia sa otvárali ako kalichy v slnečnej žiari. 

28 Teraz som pri dverách každého srdca, ale je potrebné, aby si ľudstvo, keď si spomenie na Môj 

prísľub, že sa vrátim, spomenulo aj na to, že som nikdy neoznámil, že Moja prítomnosť bude opäť ako 

človek, ale že som vám dal najavo, že tento návrat bude v Duchu. 

29 Teraz je čas pochopenia, osvietenia duše a intelektu, v ktorom ma človek bude konečne duchovne 

hľadať, pretože si uvedomí, že Boh nie je ani osoba, ani vymyslený pojem, ale neobmedzený a absolútny 

univerzálny Duch. 



U 295 

101 

30 Toto učenie, ktoré je známe len niekoľkým a ľudstvo si ho nevšíma, sa čoskoro dostane ku 

všetkým trpiacim ako liečivý balzam na útechu, roznietenie viery, rozptýlenie temnoty a vliatie nádeje. 

Pozdvihne vás nad hriech, utrpenie, bolesť a smrť. 

31 Nemôže to byť inak, lebo som to ja, božský Lekár, zasľúbený Utešiteľ, kto vám to zjavil. 

32 Moje učenie vám vždy jasne ukazovalo, že jeho najvnútornejšou podstatou je láska. Láska je 

podstatou Boha. Z tejto sily čerpajú všetky bytosti, aby žili; z nej vznikol život a všetko stvorenie. Láska 

je pôvod a cieľ v osude všetkého, čo stvoril Otec. Pred tvárou tejto sily, ktorá hýbe, osvecuje a oživuje 

všetky veci, mizne smrť, hriech sa vyparuje, vášne pominú, nečistoty sa zmyjú a všetko nedokonalé sa 

zdokonalí. 

33 Prišiel som na svet v druhej ére, aby som dokázal silu lásky svojím učením a svojimi príkladmi, 

ktoré sa nezmazateľne vryli do vašich myslí. Ja, ktorý som láskou prekonal bolesť sveta a smrť, sa však 

pýtam vás, ľudí, ktorí sa stále vyvíjajú: Naučili ste sa už prekonávať bolesť sveta a smrti? 

34 Videl som, že stále oslavujete Deň mŕtvych. Ale prečo? Je to váš spôsob oslavy víťazstva nad 

smrťou? Nie, ľudstvo, nemýľte sa, uvedomte si, že oslavujete uctievanie telesnej hmoty a lásku k svetu. 

Týmto uctievaním tých, ktorí boli spustení do útrob zeme, sa vzďaľujete od duší, ktoré predstavujú pravý 

a večný život, a zabúdate na ne. Keď vás vidím, ako zalievate hrob slzami alebo ho pokrývate kvetmi, 

nemôžem si pomôcť a musím na vás použiť tie moje slová, ktoré vám hovoria: "Ste mŕtvi, ktorí sa starajú 

o svojich mŕtvych." 

35 Tých, ktorí pochopili moje slovo a uplatňujú ho vo svojom živote, poverujem, aby sa modlili za 

všetkých, ktorí vo svojom materializme prekrúcajú zmysel pravdy a ktorí sa povýšení a márniví vo svojej 

vede napokon považujú za múdrych, tvorivých a silných a vysmievajú sa tým, ktorí pristupujú k Bohu a 

vznášajú k nemu svoje prosby. Myslia si, že majú v rukách osud ľudstva, a pritom nevedia, že aj oni 

podliehajú mojej božskej spravodlivosti. Potrebujú vaše modlitby a duchovnú pomoc viac ako ktokoľvek 

iný. 

36 Títo ľudia sa stratili vo svojom modlárskom kulte tela - kulte, ktorý sa praktizuje pomocou vedy. 

Ale aj oni sa prebudia vo veľkých skúškach, ktoré sú im určené, a vďaka nim nakoniec pochopia, že v 

človeku je niečo, čo presahuje inteligenciu, čo je duchovná duša, a že existuje ešte niečo vyššie ako 

pozemská veda, čo je poznanie Duchovného života. 

37 Až keď intelekt už nebude podnecovať ducha k pozorovaniu a skúmaniu vedy, ale duch povznesie 

a povedie intelekt, človek objaví to, čo sa mu v súčasnosti zdá nepochopiteľné, ale čo mu má byť 

odhalené, len čo zduchovnie jeho inteligencia. 

38 Ak počúvate niektoré z mojich učení, pravdepodobne chápete a dokonca cítite chaos svetonázorov, 

ktorý sa k vám blíži. 

39 Čas modloslužby sa končí a do srdca človeka čoskoro vstúpi obdobie oduševnenia. Všetky modly 

padnú na zem a uvoľnia miesto pravde a tam bude postavený pravý Boží oltár. 

40 Ja som svetlo, pravda a život. Som otvorená kniha. 

41 Od počiatku ľudstva ľudia hľadali pôvod života a príčinu všetkého, čo ich obklopuje. Na to použili 

silu svojho intelektu, svetlo inteligencie. Z toho vychádzajú ich vedy a filozofie. Ale keďže ľudská myseľ 

je príliš obmedzená na to, aby pochopila pravdu, ktorú môže pochopiť a preniknúť len duch, jeho veda 

bola schopná objaviť len málo z tejto pravdy. 

42 Ľudia nehľadali toto svetlo v duchovnom - ale ja som duch. Kto teda chce nájsť prameň života, 

svetlo pravdy a pôvod všetkých stvorených vecí, musí ma najprv hľadať - hľadať ma modlitbou, túžbou po 

poznaní s dušou, aby miloval blížnych a lepšie im slúžil, aby sa povzniesol nad ťažkosti ľudského života. 

Jemu sa zjavia učenia, ktoré iní, bojujúci s intelektom, objavili až po stáročiach. 

43 Ja som láska, a kto ma hľadá, musí to robiť inšpirovaný láskou. 

44 Človek je odrazom Stvoriteľa, obrazom Boha. Deti sa musia nevyhnutne podobať Otcovi, z 

ktorého vyšli. Táto podobnosť je založená na duchovnej duši, pretože je obdarená Božími vlastnosťami a 

navyše má večný život. Hmota, to znamená: ľudské telo je len dočasným odevom duše. 

45 Otec poslal duše na túto zem, aby na nej našli prostriedky pre svoj rozvoj, skúšky, aby sa stali 

silnými, lekcie, aby sa naplnili svetlom, nekonečné príležitosti na získanie zásluh, ktoré ich pozdvihnú nad 

tento život, oslobodia ich od hmoty a privedú ich do Duchovného kráľovstva. 
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Ale človek ešte nevyhral bitku, neovládol hmotu, neurobil zo sveta svojho sluhu. Práve naopak - 

nechal sa ovládnuť silami a živlami, ktoré sú pod jeho úroveň. Človek sa považuje za pána sveta, hoci v 

skutočnosti je len otrokom hmoty. 

46 Kým tento boj nevyhrá, nezíska pre seba duchovný život. 

47 Nemyslite si však, že chcem, aby sa ľudia zriekli pozemských zákonov a venovali sa výlučne 

duchovným. Nie, ľudia, chcem, aby ste to, čo Otec stvoril a ponúkol ľudstvu, využívali pre svoje dobro, 

pre svoj rozvoj a vzostup - aby ste sa naučili vládnuť hmotnému životu s jeho kráľovstvami prírody, síl a 

bytostí. Aby ste to však dosiahli, je potrebné prekročiť to, čo dosahuje vaša inteligencia, teda pracovať 

prostredníctvom duchovnej duše, aby Otec, keď uvidí vaše ušľachtilé ciele - lásku, ktorú vkladáte do 

svojich diel, a miesto, ktoré viete dať svojej duchovnej duši -, mohol odhrnúť záves zo svojej tajnej 

pokladnice a udeliť vám iskru svojej múdrosti, aby osvietila vašu dušu. 

48 Správne je, aby duch zjavil múdrosť ľudskej mysli, nie aby myseľ dávala "svetlo" duchu. Mnohí 

nepochopia, čo vám tu hovorím, a to preto, lebo ste už dávno zvrátili poriadok svojho života. 

49 Pozrite sa, že človek stojí pred všetkým, čo ho obklopuje, a že je jedinou bytosťou obdarenou 

slobodou vôle a svedomia. Z tejto slobody vôle pochádzajú všetky odchýlky, pády a hriechy človeka. Ale 

pred spravodlivosťou a večnosťou Stvoriteľa sú to prechodné prehrešky. Potom totiž svedomie zvíťazí nad 

slabosťami tela a zvodnosťou duše. Tak sa dosiahne víťazstvo svetla, ktoré je poznaním, nad temnotou, 

ktorá je nevedomosťou. Bude to víťazstvo dobra, ktorým je láska, spravodlivosť a harmónia, nad zlom, 

ktorým je sebectvo, rozpustilosť a nespravodlivosť. 

50 Ak sa pozriete na svoj život a na dejiny ľudstva, zistíte, že tento boj existoval vždy, od počiatku 

stvorenia až po súčasnosť - boj potrebný na zdokonalenie vašej duše, rovnako potrebný ako oheň na 

vyčistenie zlata. 

51 Kto si pri počúvaní tohto učenia môže myslieť, že jediná ľudská existencia môže stačiť duši na jej 

plný rozvoj a dokonalosť? 

52 Ó, vy ľudia, ktorí ste príliš zaneprázdnení ľudským životom a nechávate sa presvedčiť, že ste 

večne na zemi, a neviete, že kvôli svojej materializácii musíte prísť na svet v nových telách, aby ste urobili 

krok, ktorý ste pri predchádzajúcej príležitosti nemohli urobiť! 

53 Mnohé reinkarnácie však nedávajú duši absolútnu dokonalosť. Bez ohľadu na to, ako vysoko sa 

umiestni po svojej poslednej existencii na zemi - "duchovné údolie" na ňu stále čaká so svojimi 

nespočetnými svetmi života, novými učeniami, zjaveniami a zázrakmi. 

54 Keď prejdete cestou a dosiahnete prah čistoty a dokonalosti, pochopíte dôvod svojej existencie a 

budete skutočne prebývať vo svetle. 

55 Tu na zemi som rozdelil duchovný život ľudstva na tri etapy, obdobia alebo vekové obdobia, v 

ktorých som vám postupne, lekciu za lekciou, zjavoval múdrosť, ktorú musíte všetci vlastniť. 

56 Prvý čas je akoby duchovným detstvom človeka, v ktorom otvára oči a vidí tvár svojho Otca, 

počuje ho, ale ešte mu ani zďaleka nerozumie. Dôkazom toho je, že sa ho pokúšal poslúchať tým, že sa 

držal litery textov bez toho, aby svojou dušou prenikol do ich zmyslu. 

57 V druhom čase som ja, "Slovo", prišiel, aby som s vami prebýval v Ježišovi a svojím životom vám 

ukázal cestu duše. Tento druhý čas je časom dospievania alebo prvej duchovnej mladosti. Je to vek, v 

ktorom Kristus učil ľudí láske, aby prebudil ich spiace srdcové struny a aby ich srdcia rozochveli novým 

citom, silným impulzom lásky k Otcovi a k blížnemu. 

58 V týchto dvoch druhoch lásky som zhrnul celý zákon, celé svoje poučenie: lásku k Bohu, 

pôvodcovi života, Otcovi, Stvoriteľovi, a lásku k sebe navzájom. 

59 Zákon bol vždy prítomný vo svedomí. Generácie odchádzajú a generácie prichádzajú, duše sa 

presúvajú a duše prichádzajú, ale moje slovo zostáva pevné a nemenné. Človek však bol pomalý a tvrdý a 

bolo len málo tých, ktorí pochopili ducha lásky môjho učenia. 

60 Ľudia sa množia a rastú. Ale len čo sa ich inteligencia prebudí, odvrátia sa od duchovného a 

hľadajú slávu sveta, bohatstvo alebo vedu. Ich plody preto nemôžu byť tak sladké, ako si vaše srdce želá. 

Vždy vám zostala v ústach trpká chuť. 

61 Nemyslite si však, že moje slovo odsudzuje vaše diela v zásade alebo odsudzuje to, čo dosiahla 

vaša veda. Nie, ľudia, to nie ja vám hovorím slovami, že ste len krok od priepasti - sú to fakty, výsledky 

vášho nedostatku duchovnosti. 
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62 Ale práve vo chvíľach, keď sa blížite k priepasti, sa na hodinách večnosti rozozvučí hlasný zvon, 

ktorý naznačuje začiatok nového času: tretieho veku - času, keď Duch Svätý zažiari vo svedomí a vyleje 

sa ako múdrosť, ako svetlo, ktoré rozlúšti tajomstvá - ako sila, ktorá povznáša, prebúdza k novému životu, 

utešuje a zachraňuje. 

63 Je to najjemnejšia a najvyššia forma, ktorú Otec použil, aby sa prihovoril ľuďom. Ľudské bytosti 

už prešli dvoma vekmi a dosiahli zrelosť duše. Teraz dokážu pochopiť a porozumieť hlbšiemu učivu. 

64 Toto je "Tretí čas", v ktorom sa duša človeka musí oslobodiť z okov materializmu. Pôjde o boj 

svetonázorov, ktorý bude ostrejší, než ľudská história pozná. 

65 Skazenosť, sebectvo, pýcha, neresti, lži a všetko, čo zatienilo vaše životy, padne ako rozbitá modla 

k nohám tých, ktorí ich uctievali, aby uvoľnilo miesto pokore. 

66 Ako budete môcť pomôcť v tomto boji? Mocnou zbraňou je modlitba - nie modlitba slovami, ale 

povznesením myšlienok. 

67 Môj Duch - nekonečne jemnejší ako vzduch, ktorý vás obklopuje - bude prítomný, prijme vašu 

modlitbu a zároveň ju premení na pokoj a balzam pre vašich blížnych. 

68 Vaše myšlienky sa stanú iskričkami svetla v priestore a ako posolstvo sa dostanú k mysli, ktorá 

potrebuje jasnosť pre svoje myslenie. 

69 Tvoje prihováranie sa uskutoční, pretože mier môjho kráľovstva prichádza na zem a tvoje diela sa 

stanú akoby prvými semenami oduševnenia, ktoré padnú do lona zeme v tretej ére. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 296 
1 Ja som svetlo, ktoré osvetľuje tvoju cestu, múdrosť, ktorá dosahuje tvoje pochopenie, balzam, 

ktorý upokojuje tvoje utrpenie. 

2 Ja som Majster a prichádzam k vám s úmyslom premeniť vás na mojich učeníkov. Lebo ak ste 

moji učeníci, budete na zemi spravodliví. 

3 Ak sa naozaj chceš dostať z temnoty svojej nevedomosti, obráť sa ku Mne a Ja ti dám potrebné 

svetlo, aby si sa nepotkol. Ak chceš, aby tvoja viera bola veľká, priblíž sa, počúvaj ma a neúnavne ma 

nasleduj. 

4 Na počiatku času svetu chýbala láska. Prví ľudia ani zďaleka necítili a nechápali túto božskú silu - 

podstatu ducha, pôvodcu všetkých stvorených vecí. Verili v Boha, ale pripisovali mu len moc a 

spravodlivosť. Ľudia si mysleli, že rozumejú Božej reči prostredníctvom prírodných živlov; preto keď ich 

videli mierne a pokojné, mysleli si, že Pán je spokojný s ľudskými dielami; keď sa však prírodné sily 

rozpútali, mysleli si, že v nich vidia Boží hnev, ktorý sa prejavuje v tejto podobe. 

5 V srdciach ľudí sa vytvorila predstava strašného Boha, ktorý v sebe nesie hnev a pocit pomsty. 

Preto, keď si mysleli, že Boha urazili, prinášali mu spaľované obety a obety v nádeji, že ho tým udobria. 

Hovorím vám, že tieto obety neboli inšpirované láskou k Bohu: bol to strach z Božej spravodlivosti, strach 

z trestu, ktorý viedol prvé národy k tomu, aby platili svojmu Pánovi daň. 

6 Božského Ducha nazývali jednoducho Bohom, ale nikdy nie Otcom alebo Majstrom. 

7 Boli to patriarchovia a prví proroci, ktorí začali ľuďom vysvetľovať, že Boh je spravodlivý - áno, 

ale dokonalý spravodlivý; že je predovšetkým Otec a ako Otec miluje všetky svoje stvorenia. 

8 Krok za krokom ľudstvo pomaly putovalo po ceste svojho duchovného rozvoja a pokračovalo vo 

svojej púti, prechádzalo z jedného veku do druhého a spoznávalo o niečo viac z božského tajomstva 

prostredníctvom zjavení, ktoré Boh v každej dobe dával svojim deťom. 

9 Napriek tomu však človek nedosiahol úplné poznanie Božej lásky, pretože nemiloval Boha 

skutočne ako Otca a nedokázal vo svojom srdci pocítiť lásku, ktorú mu vždy prejavoval jeho Pán. 

10 Bolo potrebné, aby sa dokonalá láska stala človekom, aby sa "Slovo" vtelilo a vzalo si telo, ktoré 

by bolo pre ľudské bytosti hmatateľné a viditeľné, aby mohli konečne zakúsiť, ako veľmi a akým 

spôsobom ich Boh miluje. 

11 Nie všetci spoznali prítomnosť Otca v Ježišovi. Ako by ho mohli spoznať, veď Ježiš bol pokorný, 

súcitný a milujúci aj voči tým, ktorí ho urážali? Mysleli si, že Boh je silný a pyšný voči svojim 

nepriateľom, odsudzujúci a hrozný voči tým, ktorí ho urážajú. 

12 Ale tak ako mnohí toto slovo odmietli, mnohí mu aj uverili - tomu slovu, ktoré preniklo až do 

samého jadra srdca. Ten spôsob liečenia utrpenia a nevyliečiteľných chorôb iba pohladením, pohľadom 

nekonečného súcitu, slovom nádeje, to učenie, ktoré bolo prísľubom nového sveta, života plného svetla a 

spravodlivosti, sa už nedalo vymazať z mnohých sŕdc, ktoré pochopili, že ten Božský človek je pravdou 

Otca, Božskou láskou toho, ktorého ľudia nepoznali, a preto nemohli milovať. 

13 Semeno tejto najvyššej pravdy bolo navždy zasiate do srdca ľudstva. Kristus bol rozsievačom a 

stále sa stará o svoje semeno. Potom prinesie svoje ovocie a bude sa z neho tešiť navždy. Potom už nebude 

hovoriť: "Som hladný" alebo "Som smädný", lebo Jeho deti ho budú konečne milovať tak, ako ich miloval 

od začiatku. 

14 Kto vám hovorí o Kristovi, učeníci? On sám. 

15 Som to ja, Slovo, ktoré k vám nanovo hovorí, ľudstvo. Spoznajte Mňa, nepochybujte o Mojej 

prítomnosti pre nenápadnosť, v ktorej sa ukazujem. Pri Mne nemôže byť žiadna arogancia. 

16 Spoznajte ma podľa môjho vtedajšieho spôsobu života vo svete, pamätajte, že som zomrel rovnako 

pokorne, ako som sa narodil a žil. 

17 Som prítomný v ľudstve v čase, keď nové objavy zmenili životy ľudí, a svoju prítomnosť medzi 

vami pociťujem s rovnakou pokorou, akú ste kedysi poznali vo mne. 

18 Božie "Slovo" sa nestalo znovu človekom, Kristus sa nenarodil znovu v úbohosti maštale - nie; na 

to, aby svedčil o Božej moci, už nie je potrebné telo. Ak si ľudia myslia, že toto telo je Boh, ktorý prišiel 

na svet, mýlia sa. Božia prítomnosť je duchovná, univerzálna, nekonečná. 
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19 Keby všetko, čo ľudia v tomto čase dosiahli, bolo v medziach spravodlivého, dovoleného a 

dobrého, nebolo by potrebné, aby som k vám opäť zostúpil a hovoril. Ale nie všetky skutky, ktoré mi toto 

ľudstvo ponúka, sú dobré: je v nich veľa priestupkov, veľa nespravodlivosti, veľa odchýlok a zlých 

skutkov. Preto bolo potrebné, aby Moja starostlivá láska prebudila človeka, keď bol najviac pohltený 

svojou prácou, aby mu pripomenula povinnosti, na ktoré zabudol, a komu vďačí za všetko, čo je a čo bude. 

20 Aby som sa stal počuteľným pre zhmotnené ľudstvo, ktoré Mňa nemohlo počuť z ducha do ducha, 

musel som využiť ich duchovné dary a schopnosti, aby som sa stal známym prostredníctvom ľudskej 

schopnosti chápania. 

21 Vysvetlenie, prečo som "zostúpil", aby som s vami komunikoval, je toto: Keďže ste sa nedokázali 

pozdvihnúť, aby ste sa rozprávali so svojím Pánom z ducha do ducha, musel som zostúpiť o úroveň nižšie, 

to znamená z duchovného, z Božského, kam vy ešte nedosiahnete. Potom som musel využiť váš orgán 

intelektu, ktorý má svoje miesto v ľudskom mozgu, a preložiť svoje božské vnuknutie do ľudských slov a 

hmotných zvukov. 

22 Človek potrebuje rozšírené poznanie a je to Boh, ktorý prichádza k človeku, aby mu zveril 

múdrosť. Ak sa vám zdá, že zvolený prostriedok na Moje krátke ohlasovanie prostredníctvom orgánu 

mysle nie je hodný týchto úst, pravdivo vám hovorím, že posolstvo, ktoré sa prostredníctvom nich 

odovzdáva, je veľmi veľké. Boli by ste radšej, keby sa Moje zjavenie ľuďom uskutočnilo s pompéznosťou 

a obradmi, ktoré by síce urobili dojem, ale v skutočnosti, pri pohľade z ducha, by boli márne, pretože 

neobsahujú pravé svetlo. 

23 Mohol som prísť za bleskov a búrok, aby som dal pocítiť svoju moc, ale ako ľahko by potom 

človek priznal, že prišla Pánova prítomnosť! Ale nemyslíte si, že by sa vám potom do srdca vrátil strach a 

tiež predstava niečoho nepochopiteľného? Nemyslíte si, že každý pocit lásky k Otcovi by sa zmenil len na 

strach z jeho spravodlivosti? Ale vedzte, že Boh, hoci je všemohúca moc, vás nezíska touto mocou, 

nezvíťazí ňou, ale inou mocou, a to mocou lásky. 

24 Je to Boží Duch, ktorý dnes hovorí k vesmíru. On je ten, kto prináša svetlo na všetko, čo ste v 

iných časoch nevideli jasne. On je úsvitom nového dňa pre všetkých. 

Ľudia, lebo On vás oslobodí od falošných obáv, odstráni vaše pochybnosti, aby oslobodil vašu dušu a 

myseľ. 

25 Hovorím vám: Keď spoznáte podstatu môjho učenia a spravodlivosť mojich zákonov, spoznáte aj 

hranice, ktoré vám ukladali vaše predstavy a ktoré vám bránili dosiahnuť viac než len malé poznanie 

pravdy. 

26 Už to nebude strach alebo obava z trestu, čo vám bráni skúmať, objavovať. Len ak naozaj chcete 

spoznať to, čo je pre vás nepochopiteľné, vaše svedomie vám túto cestu zakáže; mali by ste totiž vedieť, že 

človek nemá nárok na celú pravdu a že by mal pochopiť len tú jej časť, ktorá mu zodpovedá. 

27 Ľudia: Keď bol môj príchod ohlásený uprostred vojen, rozpútaných prírodných síl, moru a chaosu, 

nebolo to preto, že by som vám to všetko priniesol, ale preto, že moja prítomnosť by bola pre ľudstvo 

užitočná práve v tejto krízovej hodine. Tu sa teraz naplnilo všetko, čo bolo povedané o mojom návrate. 

Prichádzam k ľudstvu, zatiaľ čo svet zápasí so smrťou a zem sa trasie a chveje v smrteľnom chvoste, aby 

som pripravil cestu pre nové ľudstvo. Preto je Božie volanie v "tretej ére" volaním lásky - lásky, ktorá 

nesie a inšpiruje spravodlivosť, bratstvo a mier. 

28 Vám, ktorí ste mali tú milosť počúvať ma v tomto čase, musím povedať, že ak chcete byť skutočne 

žiakmi špiritizmu, musíte aplikovať moje učenie do svojho života, že to nebude dodržiavanie určitých 

prikázaní, ktoré vás premenia na špiritistov, ani to nebudú určité obrady a prejavy, ktoré vás privedú k 

naplneniu vášho poslania na zemi. 

29 Tým, že k tebe hovorím tak, ako to môžem urobiť len ja, ti zjavujem najlepší spôsob, ako sa páčiť 

Bohu, a odstraňujem z tvojho srdca strach z tvojho Otca. 

30 Ja vás však nielenže zbavujem omylov a predsudkov týkajúcich sa vášho života vo svete, ale tiež 

vám hovorím, že večné zatratenie, ako vám bolo opísané, neexistuje, pretože duša nemôže trpieť 

fyzickými mukami, ktoré bolesť spôsobuje v tele. Bolesť duše pramení z toho, že vidí svoje činy vo svetle 

svedomia, ktoré jej umožňuje s úplnou jasnosťou rozpoznať a pochopiť všetky chyby a nedostatky, 

ktorých sa dopustila. 
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31 Prichádzajte ku Mne s plným presvedčením, že kráčate po ceste pravdy, a nebude to strach 

prameniaci z nevedomosti, ktorý vás bude nútiť zostať na tejto ceste. 

32 Ak budete skúmať moje zjavenia a prejavy v tomto a minulých obdobiach, nakoniec pochopíte, že 

som vždy prichádzal zahalený v pokore. Preto sa nedajte zviesť tým, čo je navonok nádherné, a keď prídu 

vaši spolubratia, ktorí kráčajú inými cestami, a povedia vám, že Pán nemôže byť uprostred tejto chudoby, 

tejto pokory, ktorú prejavujete, pripomeňte im, že Boh, zjavený v "Slove", prišiel na svet pokorne v 

Ježišovi a že človek v neho napriek tomu uveril a že napriek storočiam, ktoré uplynuli od jeho narodenia, 

sa nepodarilo vymazať zo sŕdc ľudí pokoru, s ktorou sa Spasiteľ zjavil svetu. 

33 Sú medzi vami zhromaždenia, v ktorých ich veriaci milujú a hľadajú vonkajšie, nádherné a 

zdanlivé veci, aby zapôsobili na svoje zmysly, a neuvedomujú si, že pri túžbe po vonkajších veciach 

zabúdajú na zázraky, ktoré obsahuje učenie Ducha. 

34 Poučovať, opravovať, odhaľovať - to je moja práca medzi vami, aby som vás priviedol do domu 

svetla. Ale skôr, ako dosiahnete prah zasľúbenej zeme, budete musieť vykonať zásluhy viery a lásky. 

35 Kristovo slovo raz vyklíčilo v jeho učeníkoch a v ľuďoch, ktorí ich nasledovali, jeho semeno 

rástlo. Jeho učenie sa rozšírilo a jeho význam sa dostal do celého sveta. Tak sa bude šíriť aj toto súčasné 

učenie a prijmú ho všetci, ktorí sú schopní ho vnímať a pochopiť. 

36 Prijmite, milovaní učeníci, môj balzam - prijmite, vy zástupy poslucháčov, moje otcovské 

pohladenie a moje posolstvo ako Majstra - pre vás a pre vašich blízkych. 

37 Moja prítomnosť sa ti javí ako jemný vánok, ktorý pohladí. Takto prichádzam do tvojho srdca, aby 

som ho oživil. 

38 Niektorí cítia blízkosť môjho príchodu, iní ma vidia svojím duchovným pohľadom a ešte iní vďaka 

svojej citlivosti poznajú hodinu, v ktorej sa blížim. Všetci v tejto požehnanej hodine v srdci hovoria: 

"Majster je tu", pretože pocítili, že ich obklopuje môj pokoj. 

39 Pre dušu, ktorá putuje nekonečnou púšťou života, niet vzácnejšieho pokladu ani vytúženejšej oázy, 

ako je oáza pokoja. Toto je poklad, ktorý vám ponúkam a o ktorý sa neskôr musíte podeliť so svojimi 

blížnymi. 

40 Ukazujem vám aj prostriedky, ako rozprestrieť nad ľuďmi požehnaný plášť pokoja, a tieto 

prostriedky sú myšlienky, modlitba, slovo, skutky. 

41 Ako vás vidím v tejto chvíli, zjednotených pokojom, ktorý vám dáva Moje Slovo, tak vás chcem 

vidieť aj po svojom odchode, v dňoch boja, ktoré na vás prídu a v ktorých vám jemným spôsobom dám 

pocítiť Moju prítomnosť, v ktorej ma budete počuť vo svojom srdci. Veď ti sľubujem, že ti nebude chýbať 

moje pohladenie, moja esencia, môj balzam. 

42 S vytrvalosťou a porozumením prechádzajte od jednej lekcie k druhej, od jedného obdobia k 

druhému a vaša harmónia s mojím dielom sa nenaruší. Vaša poslušnosť a ochota plniť moje zákony a 

príkazy vám prinesie nevýslovný pokoj a nikdy sa nebudete sťažovať, ani vás nebudú trápiť tŕne, ktoré by 

vás rozplakali. 

43 Ak chcete byť mojimi učeníkmi, pochopte, že musíte byť nositeľmi pokoja a všetkých cností, ktoré 

som vás naučil praktizovať. 

44 Doteraz som vás nepustil do provincií, lebo vidím, že ste ešte nedozreli. Stále vám budem musieť 

posielať dážď lásky, svetlo svojej múdrosti a lúče Božského Slnka, aby som vám dodal život a odvahu. 

Ale keď dozrieš ako ovocie na strome môjho poučenia, padneš s vetrom, ktorý pohne vetvami, ktoré ťa 

niesli. 

45 Čím viac sa bude blížiť deň, keď k vám už nebudem hovoriť v tejto forme, tým väčšiu veľkosť 

objavíte v Mojom duchovnom učení a nepozorovane sa vzdialite od všetkého, čím ste ho v minulosti 

obmedzovali - áno, pretože ste toto Božské Dielo obmedzovali na osoby, miesta a predmety, zatiaľ čo je 

univerzálne a neobmedzené, presahuje hmotné a ľudské. 

46 Teraz už nevidíš moje dielo obmedzené na osoby, miesta alebo predmety, teraz vidíš všetko v 

Božskom, v nekonečne vysokom, a objavuješ ho aj vo vysokom svojom bytí. 

47 Ako ti bude moje dielo žiariť, keď sa tvoja duša vráti k Bohu a odtiaľ sa budeš nadchýnať jeho 

kontempláciou a budeš sa tešiť zo svetla a pochopenia svojho chápania? 

48. Tušíš tú veľkú pravdu a blaženosť, ktorá ťa čaká, ale tvoje tušenie a predstavivosť sú príliš malé na 

to, aby si objavil skutočnosť. 
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49 Každá priečka rebríka, každý schod, každý domov ponúka duši väčšie svetlo a dokonalejšiu 

blaženosť. Najvyšší pokoj, najdokonalejšia blaženosť duše však presahuje všetky pominuteľné životy duší. 

50 Ako často si myslíte, že očakávate dokonalé šťastie v Božej náruči, a pritom si neuvedomujete, že 

tento pocit šťastia je sotva predchuťou nasledujúceho sveta, do ktorého prejdete po tomto živote. 

51 Moje semeno v tomto čase najrýchlejšie vzklíčilo v tých, ktorí prišli s mysľou a srdcom 

nezaťaženým teóriami a interpretáciami. Boli ako panenská zem, pokiaľ ide o moje slovo, a ja som ich 

využil, aby som svetu odovzdal svoje posolstvo. 

52 Iní prinášali pravdu zmiešanú s klamstvom a moje svetlo ich postupne zbavovalo omylov a 

zároveň ich utvrdzovalo v tom, čo dobré v sebe nosili. Nie všetko je jedovatá rastlina alebo burina v 

ľudskom srdci - niekedy tam rastie pšeničná rastlina a ja ju pestujem, aby dozrela a jej zrno sa neskôr 

rozmnožilo. 

53 Jedného aj druhého som premenil na svojich učeníkov, spojil som ich do jedného ľudu, ktorý v 

okamihu, keď svojimi skutkami dosvedčí moje učenie, spôsobí, že srdce ľudí začne biť rýchlejšie, keď si 

všimnú silu tohto učenia. Povstane v mojom mene proti neveriacim, prenasledovateľom, boj bude veľký a 

tvoje meno bude často na perách tých, ktorí ťa v spisoch odsudzujú ako príčinu pohoršenia a ohovárania. 

54 Oznamujem vám tieto skúšky, aby ste neboli prekvapení, keď nastanú. Ale tiež vám hovorím, že 

práve vtedy zjavím svoju moc, svoje milosrdenstvo a svoju spravodlivosť medzi týmto ľudom. 

55 Všetky moje zástupy sa pripravia na boj, všetci moji služobníci poslúchnu môj hlas a budú mi 

svedčiť. 

56 Nielen títo ľudia tu budú svedkami rozhodujúcej hodiny: Prírodné sily budú ako vždy 

"hovoriť" a predstavovať božskú spravodlivosť, byť prítomný v Duchovnom svete a strhnúť pásku 

nevedomosti z tohto materialistického ľudstva - z tých ľudí, ktorí tvrdia, že kráčajú po Kristovej ceste v 

túžbe po večnosti, a predsa trvajú na tom, aby mali oči, uši a myseľ zatvorené pred každým volaním a 

prejavom Duchovného života. 

57 Práve ten Kristus, o ktorom si myslia, že ho nasledujú a ktorému rozumejú, otvoril dvere, ktoré 

umožňujú prístup do iných svetov a úrovní života - On, ktorý odstránil zmätok duší, ktoré sa pokúšajú žiť 

tým, že sa zmocňujú cudzích tiel - ten istý, ktorý sa v poslednej hodine svojho poslania prostredníctvom 

Ježiša dal pocítiť dušiam, ktoré spali spánkom smrti v hroboch, tým, že im umožnil vystúpiť na svetlo 

života. Ale aby ľudia týmto prejavom uverili, dovolil som týmto bytostiam, aby sa zviditeľnili svojim 

príbuzným. 

58 Otvoril som tie dvere, mohol som to urobiť len ja, pretože Kristus so svojou láskou je putom, ktoré 

spája všetky svety. 

59 Budete patriť k mojim légiám svetla, k mojim zástupom pokoja, k tým, ktorí sa modlia za svet, a 

naozaj vám hovorím, že slzy vašich očí vyliate nad bolesťou druhých sa spoja s balzamom vášho Otca a 

budú ako kvapky rosy zostupovať na trpiace srdcia. 

60 Ľudia, pravý hojivý balzam - ten, ktorý lieči všetky choroby - vychádza z lásky. 

61 Milujte duchom, milujte srdcom a mysľou, potom budete mať dostatok sily nielen na liečenie 

chorôb tela alebo na útechu v malých ľudských potrebách, ale aj na objasnenie duchovných tajomstiev, 

veľkých úzkostí duše, jej nepokoja a výčitiek svedomia. 

62 Tento balzam uvoľňuje veľké skúšky, zapaľuje svetlo, upokojuje agóniu, roztápa reťaze, ktoré 

zvierajú. 

63 Človek opustený vedou sa vráti k zdraviu a životu pri kontakte s týmto balzamom; duša, ktorá sa 

oddelila, sa vráti na slovo lásky brata, ktorý ju volá. 

64. Keď tento čas vyvrcholí, ľudia budú všade okolo obklopení duchovnými silami, nastanú prejavy, 

udalosti a znamenia, aké sme doteraz nevideli. Pyšní vedci stratia reč a budú chvíle, keď budú presvedčení 

o svojej chudobe plakať od neschopnosti. 

65 Ľudia obrátia svoje oči ku Kristovi, a keď sa potom zamyslia nad svojimi skutkami, konečne 

pochopia, že Ten, ktorý v druhej ére vykonal toľko a takých mimoriadnych skutkov, je ten istý, ktorý sa 

teraz vrátil a je prítomný, vydávajúc svedectvo o svojej moci. 

66 Chcem, aby ste začali žiť duchovným životom, aby ste boli sebadisciplinovaní a skromní, aby ste 

sa modlili a milovali. Takto sa stanete citlivými na každú duchovnú udalosť. Potom to, čo je pre mnohých 
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neviditeľné, bude pre vás viditeľné. Len tak budete schopní vysvetliť príčinu všetkého, čo sa deje a na čo 

ľudia nevedia nájsť riešenie. 

67 Chcem, aby príprava mojich žiakov a ich vedomosti o poslaní, ktoré im bolo zverené, boli také 

veľké, aby svojou cestou a len svojím vplyvom oslobodili bytosti, ktoré sú medzi ľuďmi neviditeľné, 

skryté a neznáme a ktoré vedú existenciu plnú zmätku a bolesti, ktorú ľudstvo nepozná. 

68 Usilujte sa o svoju úniu, ľudia. Ak to nedosiahnete - ako by sa cez vás mohli odrážať svetelné 

bytosti toho vyššieho sveta, ak je to potrebné, aby ste ľudstvu odovzdali jeho posolstvo? 

69 Učil som vás modliť sa a prosiť za iných, ale počujem vás aj vtedy, keď prosíte za svojich, a túto 

modlitbu prijímam. Ale hovorím vám, že čas, keď som vám dával - pretože ste boli ešte nezrelí - podľa 

vašej žiadosti, sa skončil. Teraz chcem, aby ste pracovali ako učeníci, aby ste mi pri modlitbe ponúkali 

svoju duchovnú dušu a svoje srdce, ale aby ste mi dovolili čítať v nich a plniť moju vôľu. 

70 Moje múdre Slovo, zahalené láskou najtrpezlivejšieho Majstra, vás krok za krokom priviedlo k 

pochopeniu veľkosti, ktorú spiritualita obsahuje, a umožnilo vám uzrieť obrovský duchovný obzor, ktorý 

sa začína v ľudskom a spája sa s nebeským. 

Môj pokoj je s vami! 
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Inštrukcia 297 
1 Ľudia: Vaša túžba zbierať plody svojej sejby je ušľachtilá. Ale ja vám hovorím, aby ste boli 

trpezliví, aby ste netúžili poznať výsledok svojich skutkov hneď, lebo by to znamenalo skrátiť čas do 

žatvy a uspokojiť sa s tým, že odrežete nezrelé ovocie. 

2 Rozvíjanie tohto diela sa neuskutoční v jednom okamihu, trvá dlho. Preto nech každý pochopí, akú 

úlohu má na tomto duchovnom poli vykonať, a potom nech svoju prácu odporučí a zverí tým, ktorí prídu 

po vás, aby vám pomáhali pokračovať v obrábaní poľa, ktoré ste začali. Po nich prídu ďalší a po nich opäť 

ďalší. Preto neviete, kto je určený na žatvu viery, na obrátenie k duchovnosti. 

3 Tí, ktorí zažili prinášanie ovocia, vedia, že to nie je len zásluha tých, ktorí prišli poslední, ale že to 

bolo dielo, v ktorom sa spojili zásluhy, úsilie a obete tých, ktorí prišli prví, druhí a tretí, aby priviedli k 

víťazstvu duchovné dielo, ktoré všetkým pridelil Majster. 

4 Vedzte, že jedna generácia nie je schopná vykonať celé dielo, a vedzte tiež, že teraz nie je čas 

žatvy. 

5 Ako by ste mohli pochopiť moje slovo, keď ho neposlúchate? Ak vám trvalo tak dlho, kým ste 

pochopili moje slovo, uverili vň a vycvičili svoje vzdorovité telo na splnenie poslania, ako môžete žiadať, 

aby sa premena sveta uskutočnila okamžite? 

6 Nemali by ste si myslieť, že v tejto práci pracujete sami, pretože ešte nemáte dosť síl na to, aby ste 

mohli vykonať dielo takého veľkého duchovného významu. Musíte vedieť, že existujú bytosti, ktoré vám 

ukazujú cestu, po ktorej musíte kráčať, a ktoré vám ukazujú cestu a miesta, na ktoré musíte vziať semeno. 

Títo stopári sú tvoji bratia a sestry z iných svetov, z iných domovov, odkiaľ strážia tvoje kroky a robia 

pre teba priestupky. Veď aj oni sú pracovníci mieru, lásky a bratstva. Sú to duše čistejšie ako vaše, s 

väčšími vedomosťami a skúsenosťami, pred ktorými sa nemusíte báť ničoho zlého. Oni sú tí, ktorí vás 

nenechajú ustrnúť - tí, ktorí vnesú nepokoj do vašich sŕdc, ak opustíte semeno. 

7 Nie ste sami a nikdy nebudete ponechaní sami na seba. 

8 Dôverujte tomuto dielu, pozrite sa na jeho veľkosť. Uvedomte si, že to nie je dielo ľudského 

intelektu, že to nie je nový svetonázor tohto ľudstva, ale večné svetlo, ktoré vždy osvetľovalo cestu 

ľudskej duše a v ktorého pravde pominie každá nedokonalosť, každá nečistota a hriech. 

9 Zo svojej pravdy som vytvoril učenie preniknuté láskou, spravodlivosťou a múdrosťou, 

prostredníctvom ktorého vám dokážem svoju moc tým, že obrátim a pretvorím tých, ktorí na chvíľu zišli 

zo správnej cesty. 

10 Prečo odsúdiť človeka na záhubu alebo večné muky, keď jeho hriech je len dočasný a je 

dôsledkom jeho nevedomosti? Prečo odsudzovať bytosť, ktorá nesie moju vlastnú božskú prirodzenosť? 

11 Ak chvíľami alebo dlhší čas inklinovala k hmote a k zlu, keď nastane okamih jasnosti, v ktorom 

dovolím, aby moja milosť zasiahla jej srdce, odpovie na ňu a tak odhalí, že Boh je v každej duši. 

12 Túto podstatu musí človek hľadať v sebe - podstatu, ktorú stratil a ktorú často márne hľadal. Preto 

som vám odhalil všetky schopnosti, ktoré máte na to, aby ste našli sami seba - aby som vás naučil objaviť 

svoju dušu, aby ste skutočne spoznali sami seba bez toho, aby ste sa zastavili pri uvažovaní o vonkajšej, 

fyzickej podobe. 

13 Učte sa hľadať duchovno, učeníci, a oslobodíte sa aj od fanatizmu praktizovania vonkajšieho 

uctievania. 

14 Potom si uvedomíte, že veľkosť duchovného diela nespočíva v zhromažďovacej miestnosti, ani v 

symbole, ani v rituáli, ale v jeho večnom zmysle a konečnom cieli plnom spravodlivosti. 

15 Nesnažte sa obmedzovať toto Dielo, ktoré je univerzálne a nekonečné, ani si nekladte hranice 

svojho duchovného rozvoja, pretože čím viac sa ponoríte na cestu dobrých skutkov a štúdia, tým väčšie 

zjavenia dostanete. Uvidíte, ako božské dielo povstáva z toho najnepatrnejšieho, uvidíte, ako sa prejavuje 

vo všetkom stvorenom, budete cítiť, ako pulzuje vo vašej bytosti. 

16 Toto je jednoduchosť, ktorej učím žiaka spiritualizmu, aby bol aj on jednoduchý ako jeho Majster. 

Učeník by mal presviedčať a obracať pravdivosťou svojich slov a silou svojich skutkov bez toho, aby sa 

snažil na niekoho zapôsobiť tajomnými silami alebo mimoriadnymi schopnosťami. 

17 Pravý učeník bude veľký svojou jednoduchosťou. Bude rozumieť svojmu Majstrovi a zároveň sa 

bude snažiť, aby mu rozumeli aj jeho blížni. 
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18 Život je obrovské more, na ktorom sa každý plaví na svojej vlastnej lodi. Ale zatiaľ čo niektorí 

hľadajú spôsoby a prostriedky, ako ju nasmerovať do bezpečného prístavu, iní sa prevrátia pre nedostatok 

cieľa alebo skúseností. 

19 Opäť som vám priniesol svoje učenie. Chcem, aby ste si uvedomili, že v ňom je prístav spásy. 

Prečo by som vám mal prinášať nepresné učenie, nejasné slová alebo zjavenia s obmedzenou hĺbkou? 

Keby to tak bolo, vystavil by som vás nebezpečenstvu, že upadnete do nového fanatizmu, kým žijete v 

čase, keď vás svedomie nenecháva na pokoji - najmä keď sa snažíte predstieraným spôsobom zakryť 

skutočné plnenie zákona milosrdenstva a lásky, ktorému som vás učil. 

20 Počúvajte ma, ľudia, počúvajte ma, učeníci: práve vám dávam svetlo a oslobodzujem vás od 

reťazí, pút a temnoty. Nepovoľujem vám však, aby ste z tohto diela urobili ďalšie náboženstvo, ani aby ste 

ho naplnili obrazmi a obradmi ako zvyčajne - nie! Presne vedzte, v čom spočíva sloboda, ktorú vám 

prinášam, aby ste ju nenahradili novým fanatizmom. 

21 Ešte ste si neuvedomili, že vaša myseľ a s ňou aj duša boli zastavené vo svojom vývoji? 

Nepamätáte sa na záplavu falošných obáv a predsudkov, ktoré ste zdedili po svojich predkoch a od 

ktorých som vás oslobodil, aby ste mohli pozorovať pravdu neskreslene a prijať svetlo? 

22 Ak sa nepripravíte, ak sa vo vás budú naďalej prejavovať bezbožnosti, vaše svetlo zostane 

uzavreté, skryté za vašou materializáciou, a vy sa budete pred svojimi blížnymi prezentovať ako 

nevedomci - ako tí, ktorí o tomto veľkom zjavení nič nevedia. 

23 Učeníci, vždy sa najprv pozrite na "trám", ktorý máte vo svojom oku, aby ste mali právo pozrieť sa 

na "triesku", ktorú má váš brat. 

24 Týmto vám chcem povedať, aby ste nepoužívali moje učenie na odsudzovanie spôsobov vašich 

spolubratov v rámci ich rôznych denominácií. Veru, hovorím vám, na všetkých tých cestách sú srdcia, 

ktoré ma hľadajú prostredníctvom ušľachtilého života plného obetí. Učeník sa ma však znova a znova 

pýta, prečo dopúšťam takú rôznorodosť svetonázorov, ktoré si niekedy protirečia, vytvárajú rozdiely a 

vyvolávajú nepriateľstvo medzi ľuďmi. Na to vám Majster odpovedá: Bolo vám to dovolené, pretože 

neexistujú dve duše, ktoré by mali úplne rovnaké chápanie, rovnaké svetlo, rovnakú vieru, a tiež preto, že 

vám bola daná sloboda vôle vybrať si svoju cestu. Nikdy ste neboli nútení kráčať cestou zákona, ale boli 

ste k tomu pozvaní, čím ste si zachovali slobodu získať skutočné zásluhy v túžbe po pravde. 

25 Podobne, milovaní učeníci, vedzte, že vašou úlohou je zjednotiť sa, byť v harmónii, osloviť a 

podeliť sa o svoje schopnosti a dary s každým, kto by mohol potrebovať vás, vašu uzdravujúcu silu, vaše 

slovo alebo vašu pomoc. 

26 Veru, hovorím vám: Ak vo vašom srdci klíči arogancia, nebudete duchovní. Osvietená duša sa 

nemôže uspokojiť s tými malými márnosťami, ktoré len lichotia sebeckému srdcu. 

27 V mojich očiach nerobí učeníkov veľkými zjavné plnenie poslania, aj keď sa svojim bratom javia 

ako najhorlivejší, najhorlivejší a najvýdržnejší. 

28 Najčistejšia, najúprimnejšia práca, a teda tá, ktorá vás najviac povznáša ku Mne, je tá, ktorú robíte 

v tichosti, aj keď o tom vaši blížni nevedia. 

29 "Tvoja pravá ruka nebude vedieť, čo robí tvoja ľavá," povedal som svojim učeníkom v druhom 

veku. Preto vám dnes, keď svetlo môjho Ducha všetko vysvetľuje, hovorím: buďte pokorní bez 

pokrytectva, skutočne plačte pre bolesť druhého a skutočne sa radujte z dobra, ktorému sa tešia vaši blížni. 

Iba ten, kto takto pociťuje moje učenie, bude schopný položiť život za svojho blížneho. 

30 Ľudia: Ak vám bolo určené, aby ste pripravili pole a začali siať, a mali to byť iní, ktorí budú žať 

úrodu, súhlaste s tým. Lebo nielen vy máte právo užívať si radosť z práce na poliach svojho Otca, ale aj 

všetci vaši bratia a sestry. 

31 Ja som cesta a vy ste pocestní, ktorí po nej idú. 

32 Keď sa dostaneš na vrchol hory, obrátiš oči späť a uvidíš všetko, čím tvoja duša prešla, a budeš 

ďakovať Otcovi. 

33 Cesta je dlhá. Kto môže povedať, že už všetko prešiel, že pozná všetky tajomstvá a že prenikol do 

všetkého, čo je za tým, čo vidí a počuje? 

34 Nie je to tak, že by Majster pohŕdal vašou prácou alebo neocenil to, čo ste na ceste dosiahli - nie, 

ľudia. Som prvý, kto oceňuje vaše zásluhy. Keby to tak nebolo, nebola by vo mne spravodlivosť. 
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Keď sa vám takto prihováram, je to preto, lebo chcem, aby ste pochopili, že hoci je vaša schopnosť 

dosiahnuť svoje hranice v ľudskom i duchovnom svete veľká, stále vám toho veľa chýba - že čím viac 

budete v nekonečne hľadať to, čo existuje za hranicami vašich fyzických zmyslov, tým viac budete 

objavovať oblasti, ktoré sa môžete naučiť spoznávať a učiť. 

35 Tak ako som vám dal prírodu v dosahu vašej inteligencie, aby ste ju mohli skúmať, tak som vám 

zjavil existenciu sveta, ktorý je mimo tejto prírody, aby ste doň mohli preniknúť prostredníctvom duše. 

Nechal som vás skúmať a bádať, aby ste spoznali duchovný život. Ale hovorím vám, aby ste sa 

neobmedzovali len na to málo, čo ste doteraz vedeli. Buďte dychtiví po učení, trénujte sa, aby ste prenikli 

do tohto nekonečného sveta, pracujte usilovne, aby ste na konci dňa mohli s uspokojením zvolať: "Splnili 

sme svoje poslanie." 

36 Moje učenie nenecháva dušu stáť na mieste, ani nezastavuje vývoj ľudskej bytosti - naopak, 

oslobodzuje ju od strachu a predsudkov a umožňuje jej vidieť cestu svetla, ktorá ju čaká. 

37 Uvažujme o ľudstve, ktoré sa zdá, že dosiahlo vrchol svojej vedy a svojich výskumov, a ktoré je v 

skutočnosti len na začiatku vedy, ktorú dosiahne zajtra, keď k túžbe po poznaní pridá ideál bratstva. 

38 Dnes ľudia prežívajú epochu zmätku, pretože nepochopili, že celý ich život a všetko ich úsilie by 

mali viesť k rozvoju ich ducha, ktorého cieľom by malo byť spojenie ich ducha so Stvoriteľom. 

39 Kultom, ktorý dnes vyznáva väčšina ľudí, je materializmus. 

40 Kým budú doktríny viery a náboženstvá trvať na svojich rozdieloch, svet bude naďalej pestovať 

svoju nenávisť a nebude schopný urobiť rozhodujúci krok k pravému uctievaniu Boha. Ale kedy to ľudia 

pochopia a zjednotia sa, a tak urobia prvý krok k láske medzi sebou, ak ešte stále existujú ľudia, ktorí si 

myslia, že vlastnia kľúč alebo tajomstvo k spáse duší a kľúče od večného života, a neuznávajú všetkých, 

ktorí kráčajú po iných cestách, pretože podľa nich nie sú hodní prísť k Bohu? 

41 Uvedomte si teda skutočný cieľ špiritizmu, ktorého učenie je nad každou denomináciou, každou 

ľudskou ideológiou a každou sektou. 

42 Skúmajte význam tohto posolstva, ktoré obsahuje Boží zákon, a pochopíte, že sa vzťahuje na 

všetkých ľudí, všetky národy a všetky okolnosti, v ktorých sa môžete ocitnúť. 

43 Pozrite sa, ako tvárou v tvár pravde tohto učenia miznú rozdiely, odcudzenia, nepriateľstvá a 

protivenstvá, pretože v jeho svetle sa všetci javíte ako rovní, tvárou v tvár jeho láske ste všetci bratia a 

sestry, tvárou v tvár jeho spravodlivosti ste všetci nedokonalí. 

44 Toto slovo pochádza odo mňa, je zdrojom života, je Alfa a Omega, začiatok a koniec. Preto, aby 

ľudia prekonali svoju nevedomosť, budú musieť zanechať svoje konvencie a náboženský fanatizmus a 

prísť ku Mne, ktorý som v duchu - nie medzi formy uctievania, ktoré Mi chceli všetci ponúknuť. Ale keď 

prídu k pravému Zdroju, prijmem ich všetkých, odstránim ich bolesť, oslobodím ich od ťažkého bremena 

a zmierujem ich navzájom. 

45 Uvažujte: Keby ste všetci dokázali pochopiť svoju úlohu v tomto živote, ľudstvo by sa už zrieklo 

sebectva, a keby každý človek pochopil svoj pôvod, svoj osud, všetky svoje skutky by spojil s cieľom, pre 

ktorý bol stvorený. 

46 Na svete už nie je potrebné mať veľa náboženstiev, všetci ste už dosiahli bod zjednotenia v jednej 

viere a v jednom spôsobe uctievania Boha. Iba v spojení myšlienok a v spojení duše budete môcť nájsť 

svetlo, ktoré vás privedie k pokroku, harmónii a mieru. 

47 Teraz uvidíte, že žiadne náboženstvo nedosiahne pokoj ľudí a ich duchovnú slobodu. Namiesto 

toho budete svedkami toho, ako moje Božské posolstvo, ktoré k niektorým prichádza prostredníctvom 

spisov a k iným prostredníctvom inšpirácií, dosiahne spásu, zjednotenie a oduševnenie ľudí. 

48 Špiritizmus nevytvára nerovnosti, špiritizmus je učenie, ktoré ľudstvo potrebuje a po ktorom 

podvedome túži. Lebo je to pokoj, je to láska, je to spravodlivosť, je to svetlo, po ktorom ľudia túžia. 

49 Myslíte si vy, ktorí počúvate tieto slová, že by som mohol zasiať do vašich sŕdc averziu alebo zlú 

vôľu voči tým vašim blížnym, ktorí sa hlásia k iným denomináciám? Nikdy, žiaci, to vy musíte začať 

dávať príklad bratstva a harmónie, pozerať sa na všetkých a milovať ich s rovnakou láskou, s akou sa 

pozeráte na tých, ktorí zdieľajú váš spôsob myslenia. 

50 Tento krok budú musieť urobiť všetky náboženské komunity. Budú sa musieť inšpirovať túžbou 

milovať sa navzájom v skutku lásky k svojmu Otcovi, o ktorom všetci tvrdia, že ho uctievajú. 
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51 Nebojte sa, ak vás niekto nazve strateným - oslovte všetkých. Uvážte, že toto dielo, ktoré je pre vás 

pravdivé, sa môže iným zdať falošné, pretože v ich očiach mu chýba posvätenie, ktoré náboženstvá 

dostali, aby boli uznané. 

52 Ak veríte vo Mňa, ak veríte, že sa zjavujem v slovách týchto nositeľov hlasu, nebojte sa odsúdenia 

svojich blížnych. Moje učenie je totiž také výrečné a moje posolstvo obsahuje toľko právd, že ak viete 

tieto zbrane dobre používať, sotva môžete byť porazení. 

53 Nikto vás nebude môcť odsúdiť za to, že horlivo hľadáte pravdu, dokonalosť. Všetci na to máte 

sväté právo a preto ste dostali slobodu usilovať sa o svetlo. 

54 Ľudia, už dávno ste jedli a pili pri mojom stole. Ak ešte stále pociťujete duchovný hlad, je to 

neopodstatnené, pretože ste deň čo deň dostávali jedlo. Žíznim po tvojej láske, ale čo mi dávaš piť? Žlč a 

ocot vašich hádok a nepochopenia! 

55 V tento deň milosti vám hovorím: Dovoľte, aby moje božské vyžarovanie preniklo vaše srdce, aby 

ste pocítili moju prítomnosť a premenili svoj život. 

56 Prišiel som ako Sudca, ale pravda je taká, že ak hľadáte v Slove Sudcu, musíte byť nevyhnutne v 

prítomnosti Otca - toho Otca, ktorý vás miluje a ktorý sa vám preto zjavuje mnohými spôsobmi, aby ste ho 

mohli lepšie spoznať. 

57 Viem, že čím väčšie bude vaše poznanie, tým väčšia bude vaša láska ku Mne. 

58 Keď ti hovorím: "Miluj ma" - vieš, čo ti chcem povedať? Milujte pravdu, milujte dobro, milujte 

svetlo, milujte sa navzájom, milujte Pravý život. 

59 Učte sa ma milovať, uvedomte si, ako vás moja láska všade sprevádza napriek vašim previneniam 

a hriechom, bez toho, aby ste sa jej mohli vyhnúť alebo sa jej vyhnúť. Uvedomte si, že čím závažnejšie sú 

vaše previnenia, tým väčšie je moje milosrdenstvo voči vám. 

60 Ľudská zloba chce odohnať moju lásku, ale nemôže sa jej vyrovnať, pretože láska je univerzálna 

sila, božská sila, ktorá všetko tvorí a všetkým hýbe. 

61 Dôkazom všetkého, čo vám hovorím, je to, čo som vám dal, keď som sa vám dal poznať v tomto 

čase, keď sa ľudstvo stráca v priepasti svojho hriechu. Moja láska nemôže cítiť odpor k ľudskému hriechu, 

ale môže cítiť súcit. 

62 Spoznajte ma, príďte ku mne, aby som zmyl vaše škvrny v krištáľovo čistom prameni môjho 

milosrdenstva. Pýtajte sa, pýtajte sa a bude vám to dané. 

63 Čo môžeš predložiť predo Mnou, či už vo svojom srdci alebo vo svojej duši, čo nevidím? Aké 

utrpenie, túžby, smútky alebo tajomstvá by si mohol predo mnou skrývať? Žiadne. Učte sa preto duchovne 

modliť, vnútorne sa vyznávať predo mnou, dôverovať mojej prozreteľnosti a môjmu milosrdenstvu, aby 

ste do svojho srdca vliali pokoj, ktorý mu tak veľmi chýba. 

64 Povedal som vám, že modlitba je jazyk duše, ktorým sa vaše srdce so mnou rozpráva, narieka, 

prosí ma, plače a posilňuje sa. Ale niekedy, keď je vaša bytosť plná radosti alebo sa cíti zaplavená 

pokojom, modlitba sa stáva duchovným hymnom, ktorý dosahuje výšiny môjho kráľovstva. 

65 Dôverujte mi, ľudia, dôverujte mi, ľudstvo, presvedčení, že na zemi niet človeka, ľudí, zákona, 

ktorému by ste mohli zveriť svoju spásu. Poďte ku Mne, hľadajte Mňa, hľadajte Pravdu, potom jedného 

dňa budete všetci zjednotení v jednom "údolí", pod jedným a tým istým svetlom. 

66 Ľudia, národy, rasy a národy, tí všetci budú musieť nasledovať božské volanie, keď duch človeka, 

unavený svojím zajatím na zemi, povstane, pretrhne reťaze materializmu a zakričí radosť z duchovného 

oslobodenia. 

67 Naplnenie môjho slova sa vám dnes môže zdať veľmi vzdialené, rovnako ako morálna a duchovná 

premena tohto ľudstva. Je však na vás, aby ste si vydláždili cestu a splnili tú časť, ktorá vám patrí. Ak to 

nerobíte, nemáte právo posudzovať plnenie môjho slova. 

68 Príde čas, keď túžba človeka rozvíjať svoju dušu vyššie bude taká spaľujúca, že použije všetky 

prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby premenil toto slzavé údolie na svet, kde vládne harmónia, že 

dosiahne "nemožné", že pôjde až na hranicu obety a nadľudského úsilia, aby zabránil vojnám. 

69 Budú to tí ľudia, ktorí tento svet vychovajú, ktorí odstránia z ľudského života kalich utrpenia, ktorí 

obnovia všetko, čo minulé generácie zničili svojou slepou snahou o moc, svojou materializáciou a 

nerozvážnosťou. Budú to tí, ktorí budú bdieť nad pravým uctievaním Mňa - uctievaním bez fanatizmu a 

vonkajších a zbytočných prejavov uctievania. Budú sa snažiť, aby ľudstvo pochopilo, že súlad medzi 
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ľudskými a duchovnými zákonmi a ich napĺňanie je najlepším uctievaním, aké môžu ľudia Bohu 

ponúknuť. 

70 Nechceli by ste byť medzi nimi? Nechceli by ste, aby vaše deti patrili medzi ľudí s dobrou 

náladou? Túto túžbu môžete uspokojiť. Je na vás, aby ste pripravili cestu pre tých, ktorých som zveril do 

vašej výchovy a starostlivosti, aby sa, keď nastane hodina rozhodujúceho boja ducha proti nadvláde 

hmoty, zjednotili vo vedomí svojho poslania, silní vo viere a naplnení poznaním, ktoré im odovzdáva moje 

Slovo, a vytvorili jedno telo, jeden ľud, jedného ducha, ktorý rúca múry a prekonáva prekážky na svojej 

ceste, ako to urobil Izrael, keď hľadal zasľúbenú zem. 

71 Viem, že ak nenecháš svoje deti dostatočne pripravené, tvoja duša bude zo záhrobia plakať nad 

osudom tých, ktorí zostali opustení na zemi, pretože ich uvidí podľahnúť bez toho, aby sa mohli brániť 

pred inváziou nešťastí a nákaz, ktoré prídu bičovať národy zeme. 

72 Viete si predstaviť pokánie a bolesť duše, ktorá po príchode do duchovného sveta namiesto 

sladkých plodov nachádza len tŕnisté kríky a žihľavu? 

73 Toho sa musíte časom vyvarovať - teraz, keď máte v hojnosti svetlo poučenia, ktoré vám dávam 

pre spásu všetkých ľudí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 298 
1 Uzdravujte všetky trápenia, telesné aj duševné, lebo vašou úlohou je utešovať, posilňovať a 

uzdravovať blížneho. Ale pýtam sa vás: Ako by ste mohli rozdávať zdravie tým, ktorí ho potrebujú, ak by 

ste sami boli chorí? Aký pokoj by mohol prúdiť z vašej duše, keď ju rozrušujú starosti, utrpenie, trápenie 

svedomia a nízke vášne? 

2 Iba to, čo ste zhromaždili vo svojom srdci, budete môcť ponúknuť svojim blížnym. 

3 Dnes musíte zhromaždiť čo najviac statkov, ktoré rozdávam tomuto ľudu, a naučiť sa ich zachovať 

počas bojov a protivenstiev, aby ste, keď príde čas splniť vaše poslanie, mohli zvíťaziť v boji. Pokoj, 

svetlo a balzam budú tvoriť jedno telo s vašou bytosťou - takým spôsobom, že nielenže uzdravíte chorého 

vkladaním rúk, ale budete odovzdávať zdravie, pokoj a posilnenie prostredníctvom svojho slova, 

myšlienok, pohľadu a v mnohých prípadoch bude tieto sily vyžarovať už len vaša prítomnosť. 

4 Ale nemyslite si, že vám stačí vedieť, že som vám udelil tieto dary. Nie - musíte tiež vedieť, že 

potrebujete silu, aby ste ich mohli prejaviť, a je nevyhnutné, aby ste ju získali prostredníctvom viery vo 

Mňa, prostredníctvom láskyplnej činnosti voči blížnemu, prostredníctvom čistoty citov a nezištnosti. Kto 

nepracuje podľa týchto zásad - aj keď je mnou obdarovaný -, neodovzdá nič dobré. Tieto dary totiž 

rozkvitajú a rastú len vďaka ušľachtilým, čistým a povznášajúcim citom. 

5 Je pravda, že je veľa ľudí, ktorí napriek tomu, že nie sú pripravení, zanechávajú na svojej ceste 

stopy zázrakov. Ale nerobia ich oni, ale ja, pretože mám súcit s núdznymi, chorými, duchovne 

chudobnými a ľuďmi dobrej viery. Ale potom títo "pracovníci" pripisujú moje zázraky sebe. 

6 Sú aj iné prípady, keď ten, kto ešte nie je spôsobilý na to, čo som mu zveril, pretože nevie, ako sa 

má pripraviť. Jeho viera je však veľká a cíti milosrdenstvo k blížnemu. Udeľujem mu zázraky, aby ho 

povzbudili v jeho práci, aby vytrval a zdokonalil sa. 

7 Tvrdiť, že odnímam dary tomu, kto ich dobre nevyužíva, je omyl. Kto ich však nepoužíva na 

účely, ktoré som mu naznačil, okamžite stráca moc ich používať. 

8 Ako by som mal človeka pripraviť o jeho duchovné dary, veď sú prostriedkom na dosiahnutie 

spásy a jedinou zbraňou na obranu? Keby moja spravodlivosť postupovala tak, ako si myslíte, už by som 

mnohých ľudí pripravil o svetlo svedomia a mnohých by som pripravil o rozum. Ale opakujem vám, že 

neberiem ľuďom ich dary, lebo práve týmito vlastnosťami sa musia vykúpiť a povzniesť k dokonalosti. 

Hovoríš mi, že niektorí strácajú rozum a niektorí predčasne strácajú život alebo nejakú schopnosť. Iste, 

ale nie ja im beriem to, čo im už patrí. Sú to oni sami, ktorí sa pre slabosť, hlúposť a klam pripravujú o to, 

čo im Otec dal ako dedičstvo. 

9 Nie je v tom všetkom prítomná moja ruka milujúca spravodlivosť? 

10 Ak však budete trochu sledovať spôsob, akým uplatňujem svoju dokonalú spravodlivosť, 

presvedčíte sa, že v každom z týchto prípadov sa prejavuje moja láska, ktorá niektorým vracia svetlo, 

iným pokoj a ďalším život, hoci vám tiež hovorím, že aby získali späť to, čo stratili, musia najprv prejsť 

veľkou očistou. 

11 Budem vám hovoriť o všetkom v tomto Slove, lebo v mojom učení nesmie chýbať ani jedna 

kapitola. O všetkom vás poučím, aby ste zajtra nemali žiadne pochybnosti, žiadne neistoty. 

12 Chcem z vás urobiť ľudí, ktorí sú si vedomí svojho osudu, ktorí sú znalcami svojho poslania, ktorí 

sú pripravení zasiať a šíriť so všetkou pravdivosťou a čistotou toto požehnané semeno, ktoré som vložil do 

vašich sŕdc pre požehnanie a duchovný pokrok ľudstva. 

13 Preto som vám na začiatku svojho dnešného učiteľského príhovoru najprv povedal, aby ste sa dnes 

so mnou uzdravili a posilnili. Lebo to, čo je vo vašom srdci, odovzdáte svojim blížnym. 

14 Nikdy nedôverujte, že napriek vašej nedokonalosti a nepripravenosti vylejem svoje milosrdenstvo 

na núdznych, ktorí vás hľadajú. Lebo už teraz vám hovorím, že aj keď dokážete skrývať zlo tu na zemi, 

predo mnou a keď príde váš súd, len vaše zásluhy vás budú môcť zachrániť pred bolestnou odplatou. 

15 Rozumiete tomu, čo vám toto učenie vysvetľuje? Potom na to nikdy nezabudnite! 

16 Milovaní ľudia: Prejavil som sa na ceste vášho života, skúšal som vás v rôznych podobách a videl 

som, že ma milujete. Potkýnali ste sa o balvany na ceste, ale uplatnili ste svoju vieru a napravili ste sa. 

17 Moje učenie vás zachraňuje a moje slovo vás pozdvihuje, pretože veríte v moju prítomnosť a v 

moje ohlasovanie prostredníctvom porozumenia týchto nositeľov hlasu. 
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18 Tvoja duša mala to zadosťučinenie, že vo svojom tele objavila jemnosť, ktorá ti umožnila 

rozpoznať moju prítomnosť v tomto prejave. 

19 Koľko je tých, ktorí vďaka spisom minulých vekov poznajú proroctvá, ktoré ohlasovali túto éru. A 

predsa, keby sa zúčastnili na mojich prejavoch, neuverili by im a nepovažovali by ich za naplnenie týchto 

prísľubov! Sú to tí, ktorí nedosiahli úroveň rozvoja, ktorá by im umožnila rozpoznať toto svetlo. 

Na druhej strane, koľkí z tých, ktorí by dnes položili svoje životy, aby svedčili o tom, že som to ja, kto 

sa v tomto čase dáva ľuďom poznať, ani nevedeli, že existujú proroctvá, ktoré hovoria o týchto 

udalostiach. Dôvodom je, že ich duša už bola pripravená a pripravená prijať svetlo. 

20 Proroci, osvietenci a vidiaci vnímali môj príchod v duchu, videli knihu, ktorá sa otvárala, aby 

vyliala svoj obsah do ľudských myslí, potvrdili prítomnosť duchovného sveta medzi ľuďmi. Videli nový 

vrch, na ktorý Pán príde, aby zjednotil svoj ľud. Ale veru vám hovorím: Ako ste prišli a pocítili ste Mňa, 

tak sa pridá jeden ľud za druhým a jeden človek za druhým, len čo príde určený čas, aby sa každý z nich 

prebudil. 

21 Nemyslite si, že sa dám poznať všetkým národom a ľuďom na zemi v podobe, ktorú som vám 

udelil. Ale vo svojej nekonečnej moci a múdrosti budem vedieť zaklopať na dvere všetkých sŕdc. 

22 Musím vám povedať, že toto duchovné semeno, ktoré som vám v tomto čase zveril, musíte šíriť a 

zverejňovať po celom svete. 

23 Čas môjho zjavenia bol časom prípravy tohto ľudu. Toto poučenie bolo dlhé a podrobné - také 

dlhé, že som videl, ako niektoré generácie odchádzajú z tejto zeme a iné prichádzajú, aby ich nahradili. 

Bolo to potrebné, aby semeno vyklíčilo, dozrelo a prinieslo ovocie. 

24 Učenie sa teraz blíži ku koncu, preto počúvajte, že vám v každom učiteľskom príhovore 

odhaľujem postup, akým musíte v budúcnosti pracovať. 

25 Moja práca má veľký konečný cieľ a k tomuto cieľu vás vedie moje slovo. 

26 Viem, že aj tak budete roniť slzy, hoci ste v radoch ľudí, ktorí počuli môj hlas. Budete nariekať 

nad svojou rozpoltenosťou, pretože skúšky vás budú považovať za slabých. Potom to bude bolesť a údery, 

ktoré vám svet uštedrí, čo vás prinúti vziať do svojich rúk zástavu mieru, zjednotenia a dobrej vôle, o 

ktorej som vám hovoril od prvých dní svojho zjavenia. 

27 Buďte požehnaní, ak po vypočutí týchto slov predídete bolesti a zjednotíte sa z bratstva. Vidím 

bolesť a smútok tých, ktorí snívali o bratstve tohto národa a zatiaľ sa nedočkali žiadneho náznaku 

spojenia. Práve títo mi v tichosti hovoria: "Pane, nech nás spája tvoja láska. Daj nám ešte krátky čas na boj 

o našu spásu." 

28 Iní sa ma pýtajú: "Učiteľ, prečo sa musí srdce očisťovať a prečo trpíme, hoci počúvame Tvoje 

slovo?" Ale ja vám hovorím: Ľudia, ešte stále nie ste čistí od každej škvrny, ešte stále nie ste bez bolesti. 

Vo vašej bytosti sú struny, ktoré ešte neboli postihnuté, a je potrebné ich otestovať, aby duša ducha a srdce 

nadobudli pevnosť. 

29 Keby ste už len tým, že ma počujete, necítili bolesť, usilovali by ste sa potom vo svojom živote 

očistiť a priblížiť sa ku mne? Veru, hovorím vám, že potom by ste už neurobili nič pre zlepšenie svojej 

duševnej a morálnej kondície. 

30 Vedzte, žiaci, že cieľom vášho boja je stav duše, ktorý nemôže dosiahnuť žiadna bolesť, a tento 

cieľ sa dosahuje prostredníctvom zásluh, bojov, skúšok, obetí a odriekania. 

31 Všimnite si tie prípady trpezlivosti, viery, pokory a odovzdanosti, ktoré niekedy objavíte u 

niektorých svojich blížnych. Sú to duše, ktoré som poslal, aby boli príkladom cnosti medzi ľuďmi. Na 

prvý pohľad je osud týchto tvorov smutný, ale vo svojej viere vedia, že prišli splniť poslanie. 

32 Vo svojej histórii ste dostali veľké príklady mojich poslov a učeníkov - mená, ktoré sú vám známe; 

ale preto nezanedbávajte ani malé príklady, ktoré stretávate na svojej ceste životom. 

33 Často konáte skutky veľkého vznešenia, ktoré sa dostávajú k Otcovi ako pocta, ktoré sú hodné jeho 

pamiatky a ktoré slúžia ako príklad pre vaše okolie. Nie vždy si uvedomujete hodnotu tejto práce alebo 

zásluhy tohto činu, a to je pre vás lepšie, aby sa srdce nepovyšovalo na svoje zásluhy, lebo potom sa 

semeno pokazí. 

Duša však napriek tomu pozná hodnotu svojich diel. Keby to tak nebolo, ako často by strácal čas na 

priemerné práce v domnení, že sa venuje vysokým a užitočným činnostiam. 
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34 Učeníci, stali ste sa pevnými v utrpení, ale teraz sa musíte posunúť nahor prostredníctvom 

oduševnenia. Nezáleží na tom, že ťa ľudský život so svojimi ťažkosťami, trápeniami a pokušeniami 

uväzňuje. Toto víťazstvo je zrejmé len vtedy, ak viete, ako objaviť postup, ako sa oslobodiť. Ale čo je to 

za spôsob, ako sa duša rozšíri a oslobodí? Modlitbou, premýšľaním o svojej práci, zaoberaním sa 

ušľachtilými dielami, povznesením sa nad nešťastie. 

35 Kto to dosiahne, vstúpi do sveta svetla a mieru bez toho, aby sa zdržal plnenia svojej úlohy v 

hmotnom svete. 

36 Túto cestu som vám vytýčil, aby ste unikli materializmu, pozemským ťažkostiam, bolesti, 

pokušeniam a nerestiam. 

37 Pozývam vás k modlitbe, rozjímaniu a dobrým skutkom, aby ste sa vďaka spiritualizácii dostali do 

oblastí, kde uhasíte svoj smäd vodou pravdy a kde vás zaplaví svetlo vášho Otca. Len tam sa budete môcť 

inšpirovať k dobrému plneniu svojich povinností, duchovných aj ľudských. 

38 Pokiaľ musíte žiť na zemi, robte to čo najlepšie. Ale neprejavujte svoje odmietnutie, keď vám 

kalich bolesti vlieva svoj obsah do srdca, vyhlásením, že už nechcete žiť na tomto svete. Zem je "údolie", 

kde sa duša očisťuje a kde získava zásluhy, aby sa dostala do vyššieho domova. Keby ste len vedeli, koľko 

stojí vaša duša, aby ste v nej mohli bývať. 

39 Je potrebné, aby ste vydláždili cestu a pripravili domov pre generácie, ktoré prídu, aby pokračovali 

vo vašej práci. Ak však nesplníte svoju časť, budú musieť urobiť to, čo ste neurobili, a to, čo im potom 

prikážete urobiť, budú musieť prenechať iným. Myslíte si, že toto je spôsob, ako splniť vôľu vášho Otca? 

40 Keď ste vstúpili na túto cestu, dostali ste na svoje pery ovocie predchádzajúcich generácií. Bol to 

dar, ktorý vám zanechali ako dedičstvo. Nemyslíte si, že rovnako by ste mali zanechať niečo pripravené 

pre tých, ktorí vás čoskoro prídu nahradiť? 

41 Prebuďte sa, ľudia! Nadpozemský svet sleduje tvoje kroky na zemi! Tieto svety poznajú vaše 

diela! Keď vidia, ako sa toto ľudstvo potápa v mori svojich nepriateľstiev a vášní, sú otrasení a modlia sa 

za vás. 

42 Buďte dobrej nálady, nie ste opustení. Dôverujte svojmu Otcovi a majte dôveru v tých, ktorí vás 

milujú a chránia pred duchovnou ríšou. 

43 Ak sa naozaj venujete Mojej práci počas času, ktorý vám dávam ako inštrukciu, naozaj vám 

hovorím, že tento čas vám bude stačiť na to, aby ste boli pripravení urobiť pevný krok k novému obdobiu, 

ktoré na vás prichádza. 

44 Tieto posledné tri roky Môjho prejavu som si vybral ako reprezentáciu rokov, v ktorých som hlásal 

Svoje učenie v druhej ére. Takto budete môcť lepšie pochopiť lásku, silu vôle a oddanosť učeníkov, ktorí 

ma vtedy nasledovali, pretože im stačil krátky čas, aby sa stali učeníkmi Božského Majstra, apoštolmi 

pravdy. 

45 Vtedy bolo dvanásť vyvolených, ktorí ma mali priamo nasledovať, a z tých dvanástich len jeden 

padol v hodine skúšky, keď sa blížil môj odchod. 

46 Dnes som posadil k svojmu stolu veľký počet učeníkov, aby ma neustále počúvali a krok za 

krokom nasledovali moje učenie, a tak dosiahli koniec tohto obdobia zjavenia ako silní - dostatočne silní 

na to, aby nezradili svojho Majstra ani seba samých. 

47 "Bdejte a modlite sa," hovorím vám, ľudia, ako som povedal svojim učeníkom, keď prišla tá 

hodina. Buďte bdelí, lebo telo je slabé a v okamihu slabosti môže zradiť svoju dušu, a ja nechcem, aby ste 

neskôr ako ľudská alebo duchovná bytosť ronili trpké slzy kvôli okamihu zmätku alebo slabosti. 

48 Nemyslite si, že následky neposlušnosti budú okamžité - nie. Hovorím vám však, že skôr či neskôr 

sa budete musieť zodpovedať za svoje skutky, aj keď sa vám niekedy zdalo, že vaše previnenie nemá 

žiadne následky, keďže čas plynul a Moja spravodlivosť nedala žiadne znamenie. Ale vy už viete z môjho 

Slova, že som neúprosný ako Sudca a že keď príde váš súd, otvoríte oči pre svetlo svedomia. 

49 Nech nikto nevezme tento rozsudok na seba, nech nikto netúži po tomto kalichu bolesti, úzkosti, 

výčitiek a zúfalstva, lebo tvoja duša bude trpieť tak, ako si ani nevieš predstaviť, ak ťa tvoje svedomie 

bude stále nazývať "neposlušným", "zradcom", "nevďačným" po tom, čo ťa tvoj Majster nazval 

"milovaným učeníkom", "miláčikom" a "dedičom môjho kráľovstva". 

50 Keby som nevedel, že ste ešte stále schopní omylu, neposlušnosti alebo degradácie, nehovoril by 

som k vám týmto spôsobom. Poznám však tvoju slabosť a je potrebné, aby som ťa prebudil. Ale prečo ste 
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si ešte úplne neuvedomili, ako si musíte vykladať každý Môj pokyn, hoci čoskoro dosiahnete koniec 

Môjho ohlasovania? Pretože ste si na Moje slovo zvykli do takej miery, že ho považujete za čoraz menej 

významné a vás naopak za čoraz významnejších. 

51 Hovorím k vám pre vaše dobro, pretože žiadna ľudská chyba nebude môcť poškodiť môjho ducha 

alebo moje dielo. Vy si však svojimi chybami môžete spôsobiť veľa zla a ja chcem, aby ste sa tohto zla 

ušetrili. 

52 Viete, ako v druhej ére chvíľa slabosti jedného z mojich učeníkov spôsobila toľko bolesti nielen 

jeho Majstrovi, ale aj jeho bratom a všetkým, ktorí ma milovali, ako sa od tej chvíle všetko zmenilo pre 

tých, ktorí ma nasledovali. 

Majster bol vytrhnutý z náručia učeníkov, slová lásky, ktoré tak často vyslovovali jeho pery, sa 

skončili. To požehnané telo, cez ktoré cítili Božiu prítomnosť vo svete, zmizlo. Cítili, ako ich život 

obklopujú tiene bolesti a opustenosti. Ale nielen oni plakali nad touto obetnou smrťou, ale plakalo nad ňou 

ľudstvo všetkých čias. 

53 Teraz sa vás pýtam: Veríte, že chyba toho zradného učeníka zabránila dokončeniu môjho diela? 

Myslíte si, že táto chyba zmenila to, čo som predvídal? - V žiadnom prípade. Moje dielo, Moja pravda a 

Moje poslanie sa uskutočnili s najvyššou dokonalosťou, tak ako sa museli uskutočniť všetky predvídané 

okolnosti života, ktoré títo učeníci predložili svojmu Pánovi. Božská vôľa totiž nikdy nemôže podliehať 

ľudským spôsobom konania. Uskutočňuje sa bez ohľadu na ľudský hriech a vždy sa tak bude diať. 

54 Uvedomte si, že všetkých pripravujem na deň skúšky, ktorý sa blíži. Ale hovorím vám, že jeden 

svedomitý a pripravený nositeľ hlasu by Mi stačil na to, aby som vám odovzdal Svoje posledné slová, aby 

som nimi spečatil pravdu, ktorú som vám zjavil počas toľkých rokov a prostredníctvom toľkých nositeľov 

hlasu. 

55 Uvedom si, Izrael, aký malý je zástup, ktorý sa usadí pod stromom života. Niektorí nepochopili 

Moje Božské pokyny, iných prekvapilo pokušenie na ich cestách. Ale ako Otec vám dávam dobrú radu a 

ako Majster vás poučujem. 

56 Tento pokyn si vtlačte do srdca, aby ste mohli nasledovať moju stopu, aby ste mohli dať svetlo 

slepým, aby hluchí počuli volanie mojej lásky, aby chromí mohli chodiť a nasledovať ma, aby ľudstvo 

videlo svetlo poludnia. 

57 V súčasnosti pripravujem ľudí, aby boli oslobodení od všetkého hriechu. Moje svetlo osvecuje ich 

srdcia, aby mohli medzi sebou praktizovať lásku. 

58 Od chvíle, keď vás Eliáš priviedol k prekážke, ste boli pripravení dosiahnuť oduševnenie a vzostup 

vašej duše. Prišiel si ku mne a povedal si: "Pane, splň mi svoju vôľu". Dal som ti nový odev na nohy, 

odstránil som handry, ktoré si mi ponúkla, a tvoju dušu som ozdobil čistým rúchom. Vložil som ti do duše 

znamenie svojho vyvoleného ľudu Izraela a povedal som ti: To sú hodnosti, do ktorých patríte, aby ste 

preukázali odovzdanosť a poslušnosť môjmu príkazu. A ty si mi povedal: "Otče, splň na mne svoju vôľu." 

59 Áno, Moje deti, osvietil som vás, aby ste neboli nevedomí, aby ste praktizovali Moje učenie ako 

silní, aby ste Mi poskytli útočisko vo svojich srdciach a oddelili sa od zlých, aby ste pocítili bolesť tých, 

ktorí idú slepou cestou od materializácie. Dal som vám duchovný balzam, aby ste ich uzdravili a dali im 

nový život, aby ste ich priviedli ku Mne. 

60 Prišiel som v tomto čase, aby som oživil "mŕtvych", aby som zachránil ľudstvo a vytrhol ho z 

priepasti, aby som od prvej po súčasnú stránku knihy predniesol poučenie, ktoré som mu dával po celé 

veky. Tu je moja láska, moja nekonečná múdrosť. Kto ma chce pochopiť, bude žiť vo mne. Kto Mňa chce 

milovať, musí byť so Mnou a musí ísť svojou cestou oduševnenia, aby ho už nedobehla bolesť a aby sa už 

necítil sám. 

61 Toto je tvoja misia, Izrael. Pripravte sa, lebo musíte byť mojimi učeníkmi, musíte počúvať svojho 

Majstra so všetkou pozornosťou. Lebo každý z vás musí byť zajtra ako otvorená kniha, kde ľudia študujú a 

chápu moje slovo. 

62 Vaše poslanie sa neobmedzuje na štyri steny konferenčnej miestnosti. Nie, Izrael, Môj prenikavý 

pohľad sleduje každé tvoje dielo, a ak sa chceš na krátky čas odkloniť od cesty, dovolím ti to, pretože máš 

slobodu vôle. Ale ja vám hovorím: Pri svojej neposlušnosti sa stretneš s bolesťou na každom kroku. Ale 

keď sa budete kajať, poviem vám: Vráťte sa ku mne, lebo vás čakám, aby som vás potešil. 
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63 Každý, kto chce prísť k Otcovi, sa musí oslobodiť od pýchy, márnivosti a od každej slabosti, ktorú 

vidí môj prenikavý pohľad. 

64 Páčilo sa mi využiť pokorných, nevedomých. Moja láska pôsobila na jeho srdce. Zveril som mu 

svoj zákon, dal som mu pocítiť svoju prítomnosť a povedal som mu: Choď a nechaj sa zavolať k svojim 

blížnym, veď ich ku mne, lebo im dám všetko, čo potrebujú na svoj duchovný vzostup. 

Preto som vám povedal, že vaše poslanie je veľké a ťažké. Musíte pochopiť mnohé veci a veľa 

pracovať na svojej duchovnej ceste. Ale vy nie ste chudobní, vy ste bohatí, lebo máte mňa, lebo ste ma 

počuli a cítili, lebo som vás povzbudil a povedal vám: Nebojte sa, lebo moje milosrdenstvo bude vždy s 

vami. 

Každému "robotníkovi" som dal kúsok pôdy, aby ju obrábal a prinášal dobré ovocie. Ale ak je ovocie 

horké, neprijmem ho. Robotník bude musieť znova obrábať svoju pôdu, kým nezoženie plody, ktoré majú 

dobrú chuť a sú hodné toho, aby sa dostali ku Mne. 

65 Moja práca zostane nepoškvrnená a moja pravda bude vždy rovnaká. 

66 Škvrny a poškvrny tohto ľudu zotrie moja spravodlivosť a uvidíte, že moja vôľa sa vždy splní. 

67 Teraz viete, čo od vás chcem a čo by ste podľa mojej vôle nemali robiť. Žite v súlade so svojím 

svedomím a ono vám vždy povie, čo musíte urobiť, aby ste splnili Moju vôľu. 

68 Ešte raz vám hovorím, aby ste bdeli a modlili sa, aby sa v tomto čase nenašiel nikto, kto by v 

rozhodujúcej hodine upadol do pokušenia. Ale ak by sa niekto vzbúril proti Mojej vôli tým, že by zradil 

to, čo som nariadil, a spôsobil by, že by sa udalosti uberali iným smerom, veru, hovorím vám, že Moje 

dielo nebude poškodené, pretože je Božské. Ale tí, ktorí by v rozhodujúcej chvíli hrdo nerešpektovali 

moju vôľu, pocítia na vlastnej koži dôsledky svojej tvrdohlavosti. 

 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 299 
1 Učeník: Majster je s vami a každému zo svojich malých detí dáva bozk. 

2 Oslovila ma duchovná radosť, s akou si v týchto dňoch pripomínate požehnanú noc, keď sa 

"Slovo" stalo človekom, aby prebývalo medzi vami. 

3 Ak sa viac zjednotíte v bratskej láske a venujete svoju nehu deťom, ktoré som vám zveril, pocítite 

dokonalú lásku, ktorú vám poslal váš Otec. Otvoril som svoju pokladnicu a vybral z nej to, čo musí byť 

svetlom a pokojom v ľudstve. 

4 Chcel by som, aby každý cítil moju prítomnosť. Keby aspoň v týchto pamätných dňoch ľudia 

vedeli, ako si zcitlivieť a zduchovniť svoje srdcia, dokázali by ma nájsť na každom mieste, na ceste 

každého tvora, v rodinách, na miestach, kde prebýva bolesť. Ale musím ešte počkať, nie všetci ma dokážu 

cítiť vo svojich srdciach. Napriek tomu zanechávam na ceste každého z mojich detí dar lásky. 

5 Ľuďom sa môžem dať poznať v nekonečnom množstve podôb. Aj keď vám dovolím počuť Moje 

slovo prostredníctvom ľudského nositeľa hlasu, hovorím k iným v ich duchu. 

6 V tento deň, keď si ľudia pripomínajú úsvit, keď Mesiáš začal svoju životnú cestu na zemi ako 

malé dieťa, chcem, aby celé ľudstvo pocítilo moju duchovnú prítomnosť. Chcem, aby sa deti radovali vo 

mne, aby sa mládež na chvíľu zastavila a spomenula si na toho, ktorý sa z lásky stal človekom, aby vás 

zachránil, a aby dospelí, ktorí ronia slzy, keď sa zamýšľajú nad týmito udalosťami a spomínajú na šťastné 

dni svojho detstva, pocítili môj pokoj vo svojich srdciach. 

7 Radosť a smútok sa budú striedať, keď si spomeniete na materinské lono, ktoré vás kolísalo, na 

lásku a pohladenie vašich rodičov, na šťastné, ale krátke detstvo a potom na všetko, čo ste na svete 

postupne stratili: rodičov, detstvo, radosti, nevinnosť. 

8 Musíte si uvedomiť, že mnohé srdcia ochladli, aby ma milovali a aby milovali svojich milovaných 

vo svete. 

9 Modlite sa v tejto chvíli, milovaní ľudia, a spôsobte, aby si na vás spomenuli tí, ktorí na vás 

zabudli, aby sa k vášmu srdcu priblížili tí, ktorí odleteli do "duchovného údolia", aby sa všetci v tento deň 

lásky zjednotili. 

10 Nielen ľudia si s radosťou pripomínajú deň, keď sa na zemi stal zázrak, keď sa Božie Slovo stalo 

človekom. Duchovný svet sa tiež podieľa na tejto radosti, keď kontempluje božské diela Pána. 

11 Vy ste tí, ktorí mali najjasnejší prejav môjho príchodu, mojej prítomnosti a môjho slova v tomto 

čase na tejto planéte. Môj hlas, poľudštený prostredníctvom Nositeľa hlasu, zapálil svetlo vo vašich 

dušiach, objasnil tajomstvá, odhalil nové duchovné poznanie a spôsobil zázraky v tých, ktorí ho počuli. 

Preto sa nazývate "učeníkmi tretej éry" a Otec od vás vždy očakáva tú najduchovnejšiu úctu. 

12 Teraz postupne chápete význam môjho učenia, a preto, keď sa snažíte pripomenúť si moje kroky 

vo svete, robíte to bez obradov, bez ceremónií, bez svetských osláv. Dovoľte, aby vaša radosť bola 

vnútorná, a keď ju vyjadríte, urobte tak tým, že zamestnáte svoju dušu a srdce počúvaním mojich slov a 

praktizovaním toho, čo vás učia. 

13 Ó, požehnaní a milovaní ľudia: uchovávajte tieto posvätné spomienky vo svojom srdci, nech sú 

cestou a svetlom pre váš život. Ak vidíte, že ľudia pri týchto spomienkových slávnostiach prekračujú 

hranice úcty k Bohu a upadajú do profanácie, odpustite im, ako im odpúšťam ja. Aj ja im dovolím, aby sa 

k nim dostalo moje svetlo. 

Duchovný otras otriasol ľudstvom, ako je predpovedané, a vtedy sa ľudia prebudia, aby sa vrátili ku 

Mne. Cesta k tomu je vydláždená, svetom otrasú mimoriadne skúšky a udalosti, ktoré budú ako volanie 

súdu vyzývajúce ľudí k obnove. 

14 Už dnes vás učím modliť sa s takou prípravou, aby ste sa dokázali spojiť s prosbami, ktoré ku mne 

stúpajú z národov. Dávam vám silu duše, aby ste vo chvíli skúšky nezúfali a necítili sa chudobní na 

intuíciu. 

15 Dávam ti svoje slovo, aby si hovoril pravým svetlom vo svojej duši a aby si vedel, ako sa zachovať 

v skúškach a vážnych krízach na svojej životnej ceste. 

16 Žehnám vás a zároveň vám hovorím, že všade, kde sa bude pripomínať Vtelenie "Slova", Kristovo 

narodenie, bude prítomný láskyplný plášť vašej nebeskej Matky, ktorá sa stala ženou, aby Boh prešiel jej 

lonom, keď sa stal človekom. 
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17 Keďže do veľkej miery chápala Majstra, musela to byť ona, kto sa stal ľudskou matkou, aby Ho 

priviedol na svet. 

18 Neprišla len preto, aby milovala svojho "jednorodeného Syna". Jej božská láska je univerzálnym 

plášťom útechy, jej prítomnosť v každom čase je nehou a príhovorom. Obráťte sa k nej a nájdete v nej 

rebrík do neba, ktorý vás dovedie ku mne. 

19 Môj Duch vstupuje do domov, utešuje plačúcich a napĺňa všetky srdcia pokojom. 

20 Duchovné posolstvo, ktoré vám dnes ráno prinášam, vás má pripraviť na posledný rok môjho 

prejavu. 

21 Prinášam vám svoj pokoj, aby ste ho neskôr priniesli všetkým národom zeme. Mier je totiž 

najvyšším cieľom, o ktorý by ste mali usilovať. 

22 Pokoj duše je stav, z ktorého môžete pochopiť svetlo mojej múdrosti a všetko, čo zmätená myseľ 

nemôže pochopiť pre nedostatok pokoja. 

23 Človek potrebuje pokoj v duši, pokoj v srdci. Toto bohatstvo sa však nedá získať násilím, ani ho 

nemožno kúpiť za žiadnu cenu. Je to milosť, ktorú človek získava vytrvalosťou v dobrom. 

24 Zverujem vám semeno pokoja, milovaný ľud, aby ste ho šírili na zemi. Ale naozaj vám hovorím, 

že nie ste jediní, ktorí budú šíriť toto semeno. Veď v lone iných spoločenstiev - v tomto národe i v iných 

krajinách - žijú ľudia, ktorí sa modlia za mier, ktorí si želajú blaho pre svojich blížnych a ktorí usilovne 

pracujú na dosiahnutí tohto cieľa. 

25 Blahoslavení sú všetci tí, ktorí v tejto tretej ére dychtivo počúvajú moje slovné inšpirácie, moje 

duchovné zjavenia. Lebo keď budú cvičiť vnímavosť ľudí na základe ich rozvoja, budú zhromažďovať 

moje myšlienky a budú ich vedieť prejaviť slovami a skutkami medzi svojimi blížnymi. 

26 Človek v sebe nosí nesmrteľnú silu ducha a bude schopný povstať zo svojej dekadencie vďaka 

túžbe po oslobodení, vďaka túžbe po vyššom rozvoji. 

27 Teraz je čas, keď si človek uvedomuje schopnosť a silu svojej inteligencie. Stačí, aby jeho duša 

dokázala túto silu vo veľkej miere využívať na vykonávanie skutkov, ktoré Pán prikazuje v Knihe svojho 

učenia. 

28 Teraz už viete, milovaní učeníci, že na to, aby duša mohla bojovať a bez prekážok sa prejaviť, 

musí sa človek zbaviť jarma, vykoreniť zo svojho srdca tradície a oslobodiť sa od náboženského 

fanatizmu, ako to urobili všetci tí, ktorí povstali na všetkých miestach zeme. 

29 Pre všetkých som pripravil križovatku na ich ceste, kde sa musia stretnúť a uznať sa navzájom za 

bratov a sestry v ideáli, v boji a vo viere. 

30 Veru, hovorím vám, že vo všetkých častiach sveta sú roztrúsení duchovní - zrelí ľudia, ktorí 

prinesú mier ľudstvu. Ale hovorím vám, že spojenie medzi spiritualistami z celého zemského kruhu sa 

neuskutoční prostredníctvom organizácie novej cirkvi, pretože jej sila nebude materiálna. Ich jednota bude 

duševná, ideálna a v zmysle ich práce, a tak bude ich sila nepremožiteľná, pretože ju budú čerpať z 

večného zdroja, ktorý je v mojom Duchu. 

31 Všetkým vnukám svoju pravdu a tiež ich vyhľadávam, aby z ich sŕdc a myslí unikli všetky 

nečistoty, pretože tie sa nesmú miešať s mojím svetlom. 

32 Všetci majú povinnosť zabezpečiť, aby spiritualistické učenie bolo vysvetlené a jasne rozoznateľné 

prostredníctvom ich duchovných schopností a nebolo kontaminované ľudskými filozofiami. 

33 Už v dávnejších časoch ľudia k mojim zjaveniam a učeniu pridávali svoje svetonázory, filozofie a 

teórie, ktoré ľudstvo len rozdeľovali a mátali. 

34 Chcem, aby tí, ktorí našli cestu, ju ľahko učili a uľahčovali ju svojim blížnym, aby ju nedláždili 

kameňmi úrazu, ako to robili mnohí, a tým bránili tým, ktorí ma hľadajú, aby prišli ku mne. 

35 Stúpencom ritualizmu - tým, ktorí trvajú na zosobnení Boha v postavách, predmetoch a 

podobizniach, hovorím, že ak sa nevydajú cestou spiritualizácie, patria, bez toho, aby si to uvedomovali, k 

tým, ktorí podporujú vojny medzi národmi tým, že si nevšímajú svojich ľudských bratov. 

36 Všetkým vám pravdivo hovorím, že Boh, v ktorého veríte, je čistý a vo svojej božskej láske vás 

všetkých rovnako miluje. 

37 Ak vám poviem pravdu a vy sa budete cítiť urazení, pamätajte, že vám to nepovedal človek, ale 

váš Majster, ktorý vás miluje a ukazuje vám vaše chyby, aby vás zachránil. 
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38 Ešte ste si neuvedomili, že túžba po moci, fanatizmus a neústupnosť sú ako príliv, ktorý, keď sa 

raz uvoľní, nemožno zastaviť? 

39 Nebránim sa nikomu v jeho presvedčení, ak je založené na pravde. Bojujem však proti chybám 

tam, kde sa vyskytujú. 

40 Už teraz sa snažte všetci o rovnaký cieľ, o zosúladenie a harmonizáciu života vašej duše. Nech si 

nikto nemyslí, že kráča po lepšej ceste ako jeho brat, ani nech si nemyslí, že je na vyššej úrovni ako 

ostatní. Hovorím vám, že v hodine smrti to bude môj hlas, ktorý vám povie pravdu o vašom stupni 

rozvoja. 

41 Tam, v tom krátkom okamihu osvietenia pred svedomím, mnohí dostanú svoju odmenu, ale mnohí 

tiež vidia, ako ich veľkosť mizne. 

42 Chcete sa zachrániť? Potom príďte ku Mne na ceste bratstva. Je to jediné, iné neexistuje, je to to, 

čo je napísané v mojom najvyššom prikázaní, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom". 

43 Ľudstvo: V týchto dňoch, keď si pripomínate Ježišovo narodenie, nech do vašich sŕdc vstúpi pokoj 

a nech sa vám javí ako jednotná a šťastná rodina. Viem, že nie všetky srdcia pociťujú úprimnú radosť, keď 

si v tom čase pripomínajú môj príchod na svet. Len málo je tých, ktorí si nájdu čas na rozjímanie a 

stretnutie a dovolia, aby radosť bola vnútorná a aby sa spomienková slávnosť konala v duchu. 

44 Dnes, ako v každej dobe, ľudia premenili pamätné dni na profánne a nezmyselné sviatky, aby 

hľadali potešenie pre zmysly, ktoré je ďaleko od toho, čím by mali byť radosti ducha. 

45 Keby ľudia využili tento deň na to, aby ho zasvätili duchu a uvažovali o Božskej Láske, ktorej 

nevyvrátiteľným dôkazom je skutočnosť, že som sa stal človekom, aby som žil s vami, veru, hovorím 

vám, vaša viera by zažiarila v najvyššom bode vašej bytosti a bola by hviezdou, ktorá by vám ukázala 

cestu, ktorá vedie ku Mne. Vaša duša by bola tak preniknutá dobrotou, že by ste na svojej životnej ceste 

zahŕňali núdznych dobrodeniami, útechou a srdečnosťou. Cítili by ste sa viac ako bratia a sestry, zo srdca 

by ste odpustili svojim vinníkom. Pri pohľade na vyvrheľov, na deti bez rodičov, bez prístrešia a bez 

lásky, by ste sa cítili plní nehy. Pomysleli by ste na národy bez mieru, kde vojna zničila všetko dobré, 

ušľachtilé a sväté v ľudskom živote. Vtedy by sa vaša modlitba vzniesla čisto ku mne a povedala by: 

"Pane, aké právo máme na pokoj, keď je tu toľko našich bratov a sestier, ktorí strašne trpia? 

46 Moja odpoveď by bola takáto: Keďže ste pocítili bolesť svojich blížnych, modlili ste sa a mali ste 

súcit, zhromaždite sa vo svojom dome, sadnite si za stôl a tešte sa z tej požehnanej hodiny, lebo ja tam 

budem prítomný. Neváhajte sa radovať, aj keď viete, že v tej chvíli sú mnohí, ktorí trpia, lebo naozaj vám 

hovorím, že ak je vaša radosť úprimná, bude z nej vyžarovať závan pokoja a nádeje, ktorý sa dotkne tých, 

čo to potrebujú, ako vzdych lásky. 

47 Nikto nechce povedať, že chcem z vašich sŕdc vymazať najčistejší sviatok, ktorý slávite v priebehu 

roka, keď si pripomínate narodenie Ježiša. Chcem vás len naučiť, aby ste svetu dali, čo mu patrí, a duši, čo 

jej patrí; lebo ak slávite toľko sviatkov na oslavu ľudských udalostí, prečo nenecháte tento sviatok duši, 

aby sa stala dieťaťom a prišla mi ponúknuť svoj dar lásky, aby dosiahla jednoduchosť pastierov, aby sa mi 

klaňala, a pokoru múdrych, aby sklonila svoju šiju a ponúkla svoje poznanie pred Pánom pravej múdrosti? 

48 Nechcem potláčať radosť, ktorá v týchto dňoch obklopuje životy ľudí. Nie je to len sila tradície - je 

to preto, že sa vás dotýka moje milosrdenstvo, osvetľuje vás moje svetlo, moja láska vás zahaľuje ako 

plášť. Vtedy pocítite srdce plné nádeje, radosti a nehy, naplnené potrebou dávať, prežívať a milovať. Ale 

nie vždy dovolíte, aby sa tieto pocity a vnuknutia prejavili v ich pravej veľkorysosti a úprimnosti, pretože 

túto radosť premrháte v radovánkach sveta bez toho, aby ste duši, kvôli ktorej prišiel Vykupiteľ na svet, 

dovolili prežiť túto chvíľu, vstúpiť do tohto svetla, očistiť sa a byť spasená. Veď tá Božská Láska, ktorá sa 

stala človekom, je večne prítomná na ceste života každého človeka, aby v nej našiel život. 

49 Pokoj môjho Ducha sa v túto noc pokoja rozprestiera ako plášť nehy nad všetkými ľuďmi a 

najláskavejší bozk, vychádzajúci z duše Márie, sa dostane aj ku každému z jej detí. 

50 Pozrite sa pozorne, učeníci, a každý deň na svojej ceste spoznáte dar lásky od svojho Boha. 

51 V tento milostivý deň, keď si pripomínate požehnanú noc, keď sa Mesiáš stal človekom, aby 

prebýval s vami, veru, hovorím vám, že nielen tu sa predstavujem a zjavujem, ale dávam sa všetkým 

pocítiť rôznymi spôsobmi. 
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52 Jedným spôsobom pristupujem k deťom, iným k mladým ľuďom a iným k dospelým. Klopem na 

dvere každého náboženského spoločenstva a dávam im poznať svoju prítomnosť podľa svetla každého 

spoločenstva. Nikoho však nenechám bez návštevy. 

53 Toto je tá najláskavejšia spomienka zo všetkých, ktoré máte na svojho Majstra. Srdce detí je plné 

radosti a srdce starších zaplavuje pokoj a nádej v Spasiteľa. 

54 Vy, ktorí máte milosť počúvať toto slovo, patríte medzi tých málo, ktorí slávia tento sviatok bez 

obradov, slávia ho v najčistejšom srdci. Takto nebudete môcť upadnúť do profanácie, a to preto, lebo vaša 

myseľ pochopila, že najlepšia pamiatka, najpríjemnejšia pred Pánom, je tá, ktorej sa dopúšťate, keď 

uplatňujete Majstrove príklady vo svojom živote, keď žijete jeho učenie. 

55 Myslite na všetkých svojich blížnych, preneste svoju dušu na celú zem. Ale myslite na nich s 

láskou, s milosrdenstvom, s túžbou priniesť im pokoj, a veru, hovorím vám, vaše modlitby, myšlienky a 

túžby nebudú neplodné. 

56 Pripravujem vám cestu na čas, keď dôjde k duchovnému prebudeniu tohto ľudstva. Na ceste ľudí 

sa budú diať skúšky, udalosti a výzvy, ktoré im budú hovoriť o prítomnosti novej éry. 

57 Už som vás varoval, aby ste si nezúfali, keď uvidíte, že medzi náboženstvami a národmi dochádza 

k stretu svetonázorov. Pamätajte tiež, že som vám povedal, že tento spor je nevyhnutný, aby medzi ľuďmi 

zavládol súlad, harmónia a mier. 

58 Potom, keď boj zosilnie, uvidíte, že ľudia budú sami od seba hľadať pravdu a nebudú sa báť 

hrozieb ani odsúdenia. Vtedy sa objavia proroci spomedzi národov utláčaných svojimi pánmi a vládcami. 

V tom čase bude moje učenie žiariť v celej svojej kráse a bude sa šíriť po celej zemi prostredníctvom 

práce mojich nových učeníkov. 

59 Dnes vás moje slovo povzbudzuje a zároveň skúšky dodávajú vašej duši pevnosť, aby ste sa nebáli 

úderov, urážok a zrád. 

60 Mnohí z vás ma nasledujú s veľkou trpkosťou, pretože sa stretli s odporom, neverou a posmechom 

v kruhu svojej rodiny. Tvoji príbuzní pochybovali o daroch, ktoré ti Boh dal, a o poslaní, ktoré ťa poslal 

plniť. 

61 Niektorí boli vyhnaní zo svojich domovov, iní boli nútení emigrovať do iných krajín. 

62 Hovorím vám, že ste neboli jediní, ktorým ich príbuzní neverili. Pripomínam vám prípad Jozefa, 

Jakobovho syna, ktorého jeho vlastní bratia predali istým kupcom, pretože si uvedomili, že Jozef je veľký 

prorok, a závideli mu. Ale Pánova milosť prikryla svojím plášťom mladíka, ktorý sa po príchode do 

Egypta ako otrok vďaka svojej viere a vytrvalosti v zákone svojich predkov a odetý Božou milosťou a 

múdrosťou stal popri faraónovi radcom, služobníkom a prorokom tohto ľudu. 

63 Jozefova duša bola verná cnosti, jeho cesta týmto národom zanechala stopu požehnania, hojnosti, 

prosperity a pokoja. 

64 Jozef nezabudol na Jakuba, svojho otca, ktorého vrúcne miloval, ani na svojich bratov, hoci tí mu 

do srdca vtisli žihadlo hanby, keď ho predali a zradili jeho synovskú lásku. Nakoniec však prišla chvíľa 

božskej spravodlivosti. Krajinu Kanaán, kde Jákob býval so svojimi synmi, spustošilo sucho. V týchto 

krajinách zavládla bieda a hlad, zatiaľ čo v Egypte sýpky preplnené pšenicou. 

65 Bratia Jozefa, na ktorého zabudli a považovali ho za mŕtveho, sa vydali do Egypta za pšenicou bez 

toho, aby tušili, pred koho sa budú musieť postaviť. 

Prišla hodina spravodlivosti - ale nie aby potrestala a ponížila, ale aby odpustila. Aká väčšia 

spravodlivosť by mohla existovať pre tých, ktorí sa mýlili a ublížili? 

Keď sa veľkorysý Jozef predstavil svojim bratom, zasypal ich požehnaním a odpustením, zatiaľ čo oni 

sa kajúcne a dotknuto poklonili, spomenuli si na proroctvá, ktoré im Jozef povedal, keď bol ešte dieťa, a 

žasli, keď videli ich naplnenie. 

66 Rozumiete, deti moje? Potom zostaňte pevní v dňoch súženia, vydržte sklamania a osamelosť, lebo 

nakoniec udrie hodina spravodlivosti a uvidíte, ako sa pred vami skrúšene objavia tí, ktorí vás zradili a 

vysmievali sa vám. 

67 Budete mať Jozefovu šľachetnosť prijať a odpustiť tým, ktorí vás urazili? Predstavte si obraz 

Jozefa, ako stojí a pozerá na svojich bratov, ktorí kľačia a plačú od výčitiek. Tento obraz je odrazom mojej 

milujúcej spravodlivosti. Jozef stál vďaka svojej cnosti, zatiaľ čo jeho bratia, pokorení pokáním, kľačali. 

68 Chcem, aby medzi vami bolo prítomné Jozefovo semeno, dieťa Izraela, a aby vzklíčilo. 
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69 Aj Ježiš, váš Majster, musel emigrovať do Egypta, sotva začal žiť na zemi. Bolo to preto, lebo 

ľudia nevedeli vytušiť Jeho príchod, a keď sa objavili znamenia, že to dieťa je Mesiáš - kráľ, ktorého Pán 

prisľúbil tomuto ľudu, ľudia o tom pochybovali, pretože nebolo oblečené do kráľovského rúcha, a nechali 

svoje oči neveriacky blúdiť od úbohých jaslí až po roľnícku stajňu, ktorá podľa ich názoru nebola lôžkom 

a miestom na spanie hodným kráľa. 

70 Musel som hľadať lono u ľudí, ako je Egypt, pretože ľudia, ku ktorým som prišiel, mi neboli 

schopní poskytnúť ochranné útočisko. To však nebola jediná bolesť, ktorú muselo moje srdce znášať. 

71 Keď som sa vrátil z Egypta a potom som žil v Nazarete, neustále som bol vystavený posmechu a 

urážkam z prejavov nevery a zlej vôle. 

72 Urobil som tam zázraky, ukázal som svoju lásku a svoju moc - a bol som zle hodnotený. Nikto z 

tých, ktorí poznali môj život a moje diela zblízka, mi neveril. Preto, keď prišla hodina kázania, musel som 

Ja pri odchode z Nazareta hovorím: "Veru, hovorím vám, že žiadny prorok nenájde vieru vo svojej vlasti. 

Musí ho opustiť, aby jeho slovo bolo vypočuté." 

73 Ani toto nebola posledná bolesť, ktorú som vypil zo svojho pohára utrpenia. Chýbala ešte väčšia 

bolesť - tá, ktorú mi musel spôsobiť jeden z tých, ktorí jedli pri mojom stole a ktorí boli predtým ako môj 

brat, keď ma predal za tridsať zlatých nepriateľom mojej veci. 

74 Aj ja som bol považovaný za mŕtveho, ako bol Jozef pre svojich bratov. Ale tak ako sa ten človek 

zjavil pred zdesenými očami tých, ktorí naňho zabudli, tak som sa aj ja zjavil, ale ako duchovná bytosť, 

pred očami svojich udivených učeníkov, ktorým som dokázal, že nie som mŕtvy. 

75 Som tu, vo svojom kráľovstve, a čakám na príchod všetkých tých, ktorí na mňa zabudli - všetkých, 

ktorí ma zradili a vysmievali sa mi. 

76 Tu som a čakám na všetkých, aby som ich objal nekonečnou láskou. 

77 Hovorím k vám v jednej z posledných ranných pobožností, už sa blíži posledný rok môjho 

ohlasovania. Ešte niekoľko dní, niekoľko hodín a začne sa medzi vami rok, ktorý som ohlásil a ktorého sa 

môj ľud obáva. 

78 Budete všetci pripravení prijať do svojich sŕdc všetko, čo som vám pripravil, aby som na vás 

vylial? 

79 Ponúknem ti svoje slovo, predložím ti svoje dielo a to bude ako žiarivý stôl hostiny. 

80 Budem uprostred stola a na ňom bude najlepšie ovocie a najchutnejšie jedlá ducha. Dvere domu 

budú otvorené, aby nikto nezostal mimo hostiny. 

81 Z tohto stola bude vychádzať nové posolstvo pre národy, dobrá zvesť, ktorá prebudí ľudí - svetlo, 

ktoré zviditeľní medzi ľuďmi nesmrteľné semeno Ducha. 

82 Čistota Ábela, viera Noema, poslušnosť Abraháma, sila Jakuba, inšpirácia Dávida, múdrosť 

Šalamúna, pravdivosť mojich prorokov, povznesenosť mojich apoštolov, oduševnenie Jána budú žiariť. 

83 Ľudia nebudú musieť nosiť odev ako tí, ani sa navonok odlišovať od ostatných, dokonca nebudú 

musieť ani vyslovovať Moje meno, pretože Ja rozptýlim semená svetla, pravdy, poznania, lásky a 

spravodlivosti na všetky cesty vášho života. 

84 Toto učenie vám dávam ako duchovný dar. Uchovajte si ho v srdci ako pripomienku jedného z 

posledných učení, ktoré vám dal váš Majster pri príležitosti spomienkovej hodiny, ktorú ste slávili v 

súvislosti s mojím narodením ako ľudskej bytosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 300 
1 Cítiš moju prítomnosť v tichu svojho srdca a tešíš sa, keď k tebe zostupuje moje slovo, aby ťa 

osvietilo svetlom duchovného poznania. 

2 Obnovte svoju dušu, milovaní učeníci, pretože ste veľa plakali na cestách života. 

3 Tu som s vami a dávam vám silu bojovať za večný pokoj vašej duše. Ale naozaj vám hovorím, že 

ešte predtým, ako ma ľudstvo spoznalo, som vás už osvecoval z nekonečna a hovoril som k vašim 

srdciam. Pretože som jedno s Otcom, vždy som bol v ňom. Ľudstvo muselo prejsť vekmi, kým ma svet 

prijal v Ježišovi a počul Božie slovo, hoci vám musím povedať, že nie všetci, ktorí vtedy počúvali moje 

učenie, mali potrebný duchovný vývoj, aby cítili Božiu prítomnosť v Kristovi. Preto som si musel 

spomedzi povolaných vybrať tých, ktorí mali vydať verné svedectvo o pravde. Pre ostatných bolo v tom 

čase ťažké uplatniť moje učenie, pretože v ich srdciach prevládalo modlárstvo a pohanstvo. Ale slovo 

lásky bolo nezmazateľnými písmenami zapísané do svedomia v očakávaní generácií, ktoré prijmú kríž 

svojho Majstra. 

4 Vtedy to nebolo len dvanásť učeníkov a niekoľko zástupov, ktorí sa vydali po mojej stope lásky, 

ale boli to ľudia a národy, ktorí zmenili svoje zvyky, svoj život a uctievanie Boha. 

Hovorím vám to preto, lebo dnes, keď prežívate úsvit nového času, vaša duša uzrela svetlo nového 

posolstva. 

Nie všetci, ktorí videli a počuli, pochopia podstatu a význam tohto zjavenia. Zatiaľ čo niektorí sú 

dostatočne vyvinutí, aby toto svetlo prijali, iní - hoci chcú - nebudú schopní pochopiť mnohé učenia, ktoré 

budú vidieť zahalené tajomstvom. 

Ale časy pominú, na zem prídu nové generácie a svetlo, ktoré v dňoch môjho ohlasovania dostalo len 

niekoľko ľudí, zažiari v mysliach veľkých más, veľkých ľudí a národov. 

5 Tí, ktorí ma v tomto čase prijali do svojich duší, zostanú tu ako moji učeníci a budú zodpovední za 

tento božský odkaz, ktorý sa bude verne odovzdávať z generácie na generáciu, až kým neprídu tí, medzi 

ktorými bude spiritualita kvitnúť ako učenie pokoja a múdrosti. 

6 Kto sú moji učeníci v tomto čase? Všetci, ktorí milujú toto slovo a prinášajú ho. 

7 Mnohých som povolal a pozval k svojmu stolu, aby sa podieľali na Chlebe života, najlepšom 

pokrme. Chcem, aby boli vyvolenými, lebo polia čakajúce na semeno sú veľmi rozsiahle. 

8 Ľudia: Mnohokrát som vám povedal, aby ste "bdeli", študovali a boli pripravení, lebo nebudete 

nevedomí po všetky časy. Blíži sa deň, keď vaši spolubratia zistia existenciu tohto ľudu, ktorý počul hlas 

Pána v ústraní a pokore miesta stretnutia, a budú chcieť vedieť, čo sa stalo, aké bolo Moje posolstvo a aké 

dôkazy som vám dal o Svojej pravde. 

9 Muži a ženy všetkých druhov budú klopať na dvere vašich sŕdc a túžiť po vašom svedectve. 

Nemyslíte si, že je správne, aby toto svedectvo bolo jasné, aby vaši spolubratia mali jasnú predstavu o 

tom, čo bolo mojím prejavom, keďže nemali to šťastie, ako mali títo ľudia tu, že počuli moje učenie 

prostredníctvom intelektu nositeľov hlasu? 

10 Keby ste strávili časť svojho času premýšľaním o mojom Slove, nemusela by som k vám zostúpiť, 

aby som vám vysvetlila svoje učenie. Potom by ste totiž vďaka meditácii, úvahám a vnútornému 

sebapreskúmaniu pochopili mieru svojej zodpovednosti. 

11 Čas, ktorý Mi zostal na to, aby som k vám prehovoril v tejto forme, je veľmi krátky, a keďže ste 

veľmi pomaly chápali, musel som vám pomôcť tým, že som maximálne rozšíril Svoje učenie. 

12 Pochopte, že svedectvo, ktoré o Mne budete vydávať, sa neobmedzuje na opakovanie Mojich slov 

svojim blížnym - nie, to je ľahké a nevyžaduje si to veľkú prípravu. Potom stačí, aby ste si toto slovo 

uchovali v pamäti alebo v spisoch, aby ste ho opakovali, ako som povedal. Ale ak sa domnievate, že 

musíte vydať pravdivé svedectvo svojimi skutkami lásky, ktoré robia podstatu môjho slova hmatateľnou, 

potom ju zároveň dôkladne a jednoducho vysvetľujte a dokazujte skutkami, ktoré presahujú ľudské. Potom 

budete musieť pochopiť, že musíte dosiahnuť skutočnú spiritualizáciu, aby ste sa mohli právom nazývať 

"svedkami môjho Slova v tretej ére". 

13 S akou pokornosťou sa sklonia aj najväčší pochybovači pravdy, ak s nimi budete konať skutky, 

ktorým som vás naučil! 
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14 Ak naozaj cítiš lásku k blížnemu a chceš sa s ním podeliť o svoje milosrdenstvo, dobre si premysli 

toto učenie a priprav sa na boj s najväčšou úprimnosťou, akej si schopný. Potom sa budete právom 

nazývať "Božími svedkami v tretej ére". 

15 Blíži sa vaša hodina, ľudia, keď sa každý z vás ujme svojho poslania a bude ho vykonávať s 

pravou láskou k svojim blížnym. 

16 Kým ja sa pripravujem na svoj odchod, vy musíte pripraviť svoju duchovnú prácu vo svete. 

17 Vidím, že máš výčitky svedomia, pretože si nedokážeš uchovať Moje učenie v pamäti, a že sa 

bojíš, že budeš musieť čeliť ľuďom bez argumentov, ktoré by túto pravdu podporili. Ja vám však hovorím, 

aby ste sa nebáli. Lebo keď sa budem pripravovať na svoj odchod, keď príde čas, vydám príkaz, aby v 

lone tohto ľudu vznikla kniha obsahujúca učenie a obraty Tretej éry, aby sa táto kniha dostala do rúk 

zástupov ľudí, ktorí v nej nájdu moje náučné rozpravy, budú ich študovať a pripravovať sa na vydávanie 

svedectva o mojej pravde. 

18 Veľmi dôležité a užitočné budú spisy, ktoré zachovajú moje slovo. Lebo až po mojom odchode sa 

jej budete skutočne venovať. 

19 Prostredníctvom tejto knihy si tí, ktorí počuli Moje učenie, ale zabudli na mnohé lekcie a pasáže, s 

dojatím a radosťou spomenú na chvíle, keď odo Mňa dostali božské posolstvá. A tí, ktorí ma nepočuli, 

budú žasnúť nad významom môjho učenia a uvidia tam v nekonečne Kráľovstvo nebeské. 

20 Keď žiak prejde dôkladným a svedomitým štúdiom a dosiahne oduševnenie, hmotnú knihu už 

nebude potrebovať. Lebo v každej chvíli, keď sa pripraví, jeho pery budú presne opakovať moje slovo, 

inšpirované jeho duchom, v ktorého vedomí zostane navždy zapísané. 

21 Buďte požehnaní - vy, ktorí ste túto chvíľu očakávali, lebo budete občerstvení v duchu a v pravde. 

Vystúpite do sveta svetla, z ktorého sa vrátite posilnení. 

22 Keď takto prídete a budete túžiť po mojom Slove, oslobodíte sa od všetkého, čo patrí svetu. 

Prichádzate ku mne a pijete kalich božskej esencie. 

23 Keď sa zúčastníte na duchovnej hostine, život vo svete sa vám bude zdať znesiteľnejší, kríž ľahší a 

skúšky miernejšie. 

24 Áno, deti moje, kto sa opiera o duchovnú palicu, neunaví sa. Kto vzhliada k nebu, nepadá na zem! 

25 Ach, keby ste vedeli, koľko bytostí plných svetla a lásky vás sleduje z duchovného údolia, pomáha 

vám a inšpiruje vás! Ale ako ich môžete požiadať, aby vám pomohli, ak nerobíte to, čo vás napadne? 

26 Ak chcete jasne pocítiť vplyv a pomoc tých, ktorí s vami cítia milosrdenstvo, musíte mať vieru, 

poslušnosť voči ich vnuknutiam, dôveru, citlivosť a dobré rozpoloženie duše pre modlitbu. Potom budete 

môcť zažiť zázraky na svojej životnej ceste. 

27 Moje slovo robí tvoje zatvrdnuté srdce, sužované utrpením, milujúcim. Aj vy, keď sa stanete 

učiteľmi svojich blížnych, povzbudzujte ich slovami útechy a skutkami lásky. 

28 Koho nepresvedčí dôkaz úprimnosti, lásky a pravdivosti? Kto z vás si nepamätá na vety, ktorými 

som ho prijal v prvý deň, keď počul Moje Slovo - na ten nezabudnuteľný hlas, ktorého nežnosť a 

výnimočnosť mu umožnili spoznať Mňa? 

29 Odpúšťam vám vaše previnenia, ale zároveň vás napravujem, aby ste zo svojich sŕdc vyhnali 

sebectvo, pretože je to jedna zo slabostí, ktorá najhlbšie strháva dušu. Dotýkam sa vás prostredníctvom 

svedomia, aby ste si spomenuli na svoje povinnosti medzi bratmi a sestrami a aby ste na svojej ceste 

rozsievali skutky lásky a odpustenia, ako som vás to učil v druhej ére. 

30 Ťažký bol Kristov kríž, veľmi trpká a bolestná bola cesta, veľmi skalnatý výstup, a predsa som 

zabudol na svoju bolesť, utešoval som trpiacich a žehnal som svojim katom. 

31 Vy ľudia, ktorých duch prijal svetlo Troch časov: Uvedomte si, koľko biedy a utrpenia existuje. Je 

potrebné naplniť ľudstvo láskou. Zasievajte ich dobrými skutkami, osvecujte ich vierou a nádejou, 

zaplavujte ich pokojom. 

32 Na túto prácu by stačila moja moc a moja láska. Keďže ste však boli stvorení, aby ste sa naučili 

milovať jeden druhého, je potrebné, aby povstal ľud, ktorý bude ako obrovská armáda vojakov 

oduševnenia, verných strážcov môjho zákona, aby presadzovali moju pravdu proti mnohému falošnému a 

zapaľovali svetlo v temnote. 

33 Vo svete čoskoro vypukne nová vojna. Bude to vojna, akú ľudstvo ešte nezažilo - vojna 

svetonázorov, filozofií, doktrín, ideológií, presvedčení a náboženstiev. 
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34 Ľudia: Musíte byť na tento čas pripravení a upozorniť svoje deti na to, že sa majú zobudiť. 

35 Vlna materializmu sa zdvihne a stane sa rozbúreným morom, morom utrpenia, zúfalstva a strachu 

z nespravodlivosti ľudí. Len jedna loď sa bude plaviť po mori vášní, túžob a nenávisti ľudí, a tou loďou 

bude loď môjho zákona. Blahoslavení tí, ktorí sú silní, keď príde ten čas! Ale beda tým, ktorí spia! Beda 

slabým! Beda národom, ktoré dôverujú základom náboženského fanatizmu, lebo sa ľahko stanú obeťou 

týchto rozbúrených vĺn! 

36 Či nepredvídaš bitku, ó, ľudstvo? Nepoháňa vás moje slovo, aby ste sa pripravili na obranu, keď 

príde tá hodina? Moje svetlo je vo všetkých, ale vidia ho len tí, ktorí sa modlia, ktorí sa pripravujú. Moje 

Svetlo k vám hovorí prostredníctvom predtuchy, inšpirácie, intuície, snov a odtlačkov prstov. Ale vy ste 

hluchí ku každému duchovnému volaniu, ste ľahostajní ku každému božskému znameniu. 

37 Čoskoro uvidíte, ako sa moje slovo naplní, a dosvedčíte, že to všetko bola pravda. 

38 Moje učenie a moje meno budú terčom všetkých útokov a prenasledovania, budú dôvodom, prečo 

vás nepriatelia pravdy prenasledujú. Ale moje učenie bude aj svetelným mečom tých, ktorí povstanú a 

budú brániť vieru, a bude štítom, za ktorým nájdu ochranu nevinní. Moje meno bude na všetkých perách, 

jedni ho budú blahoslaviť, iní preklínať. 

39 Všetky schopnosti človeka sa uvoľnia: jeho inteligencia, emócie, vášne; jeho duchovné schopnosti 

sa prebudia a budú pripravené bojovať. 

40 Aký zmätok potom nastane! Koľkí, ktorí si mysleli, že vo Mňa veria, sa budú musieť presvedčiť, 

že to nebola pravá viera! V mnohých domoch a srdciach zhasne lampa lásky a nádeje. Deti a mládež 

nebudú mať iného Boha ako svet, ani iný zákon ako zákon zeme. 

41 Tvárou v tvár tomuto chaosu sa vás, ľudia, pýtam: Aké poslanie budete potom plniť? Ukryješ tento 

klenot, ktorý som ti zveril? zavriete knihu môjho učenia a odmietnete tak autoritu, ktorú som vám udelil 

ako svojim učeníkom? Nie, milovaný ľud, pripravil som vás, aby vás neprekvapila víchrica, a povzbudil 

som vás, aby ste sa nedali zastrašiť výrečnosťou alebo vedomosťami tých, ktorí proti vám bojujú. Knihy, 

názvy a mená sú ľudská márnosť. Ale to, čo budete hlásať, sú večné pravdy. 

42 Vo vašom strede vypuklo hnutie zmätku, ktoré medzi vami vyvolalo nezhody, odsúdenia a 

diskusie. Bolo potrebné, aby táto skúška postihla ľudí, aby sa tí, ktorí zaspali, prebudili a aby ste konečne 

našli definíciu môjho Diela. 

43 Nebojte sa tohto vnútorného boja, ľudia. Znovu vám hovorím, že je to potrebné pre vaše 

prebudenie, pretože zo svojej rutiny a tradícií vytvárate nový kult. Ale naozaj, hovorím vám, že 

špiritizmus je úplne cudzí akejkoľvek rutine, zvyku, tradícii alebo vonkajšiemu obradu. 

44 V tejto skúške, ktorá vás zaskočila, sa niektorí prebudili s presvedčením, že ste nezrealizovali 

pravé oduševnenie. Tie budú musieť na istý čas ustúpiť, pretože ľudia vo svojej väčšine budú lipnúť na 

svojich zvykoch a tradíciách, ktoré budú nakoniec považovať za zákon. 

Potom nastane prestávka v boji, aby títo ľudia mohli meditovať a vnútorne uvažovať, pozorovať a 

získavať vlastné skúsenosti. Potom totiž boj opäť vypukne s najväčšou silou, takže podstata môjho učenia 

zažiari a moje dielo bude pochopené v celej svojej čistote a duchovnosti. 

45 V tejto druhej skúške budú mať väčšinu tí, ktorí otvoria oči pravde, a ostatní so svojimi 

sektárskymi činmi nevhodnými pre moje dielo sa budú musieť stiahnuť zo stredu svojich bratov a sestier, 

kým nedospejú k pochopeniu, k náprave a nebudú sa môcť opäť pripojiť k ľuďom. 

46 Uvedomte si, že je potrebné, aby vami skúšky otriasli a prebudili vás. Sami by ste totiž neporušili 

svoju rutinu. 

47 Táto harmónia a mier, ktoré existujú vo vašom strede, sú viditeľné len dovtedy, kým do vášho 

srdca nevstúpi skutočná duchovnosť. Najprv však budete podrobení mnohým skúškam a očistení. 

Uvedomte si, že ste ponechaní ako svedkovia môjho slova daného v tomto čase a že vaše svedectvo 

nesmie byť falošné, ale tak verné, ako ste schopní ho odovzdať. 

48 Dnes vás očisťuje bolesť. Zajtra to bude tvoja spiritualizácia! 

49 Ak by po skončení môjho učenia a po tom, čo ste prešli skúškami, medzi vami naďalej pretrvával 

zmätok a bolesť, nemali by ste pre to predo Mnou ospravedlnenie a podstúpili by ste ešte väčšiu skúšku, 

než akou prechádzate teraz. Milujete pravdu? Túžite po pokoji? Potom nasledujte moje slovo s 

úprimnosťou, ktorú si vyžaduje, a vaša duša nájde cestu, ktorá vedie k harmónii. 
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50 Pochopte, že v tomto čase som obmedzil Svoje svetlo a Svoje zjavenia, keď som sa dal poznať 

prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, rovnako ako som sa obmedzil, keď som v minulosti hovoril 

ústami prorokov. 

51 Jedného a druhého som vyslal v hodinách skúšky ľudstva, keď bolo na pokraji priepasti alebo 

zániku. 

52 Aj tí, skrze ktorých som dal zaznieť svojmu slovu v tejto tretej ére, sú proroci, z ktorých úst 

zaznieva hlas, ktorý prebúdza spiaceho a varuje toho, kto zablúdil. 

53 Slovo prorokov bolo ako jasný zvuk poľnice v temnote každého veku. Mnohí to počuli, ale nie 

všetci tomu uverili. Prečo ľudia nechceli počuť hlas prorokov? Pretože vždy hovorili o blížiacich sa 

udalostiach a ohlasovali Božiu spravodlivosť. Vždy hovorili: "Modlite sa, bdejte, kajte sa, očistite sa od 

svojich škvŕn, kajte sa." 

54 Proroci prvých čias boli intuitívni, ich ústa ohlasovali mnohé udalosti, ktoré nepoznali. Nevedeli, 

že Kristus existuje, a predsa o ňom všetci hovorili. Do príchodu Spasiteľa na svet mali uplynúť celé 

stáročia, ale už proroci hovorili o tom, aký bude jeho príchod, život a smrť ako človeka. 

55 Koľko svetla ste dostali ako noví učeníci a zároveň proroci tretej éry! Teraz začínate dokazovať 

svoju intuíciu, keď navštevujete rôzne provincie a národy a hovoríte s obyvateľmi každého miesta podľa 

ich potrieb, chápania a vývoja. 

56 Niektorí budú počúvať váš hlas, iní sa vám budú vysmievať. Nemali by ste však prestať hlásať 

pokánie, ktoré je obnovou, modlitbu, ktorá je pokáním a vierou, milosrdenstvo, ktoré je prejavom bratstva 

a lásky. 

57 Nezabúdajte a vždy si uvedomujte, že od vášho spravodlivého a cnostného života závisí viera, 

ktorú vzbudíte vo svojich blížnych, to znamená, že vás budú skúmať a pozorovať aj v súkromnom živote, 

aby vo vašich skutkoch hľadali potvrdenie učenia, ktoré hlásite. 

58 Buďte pokorní, jednoduchí, skromní, ale vždy prejavujte pevnú vieru a neochvejnú horlivosť. 

59 Tento ľud, správca môjho zjavenia v tejto tretej ére, ešte nie je vnímaný ako nositeľ svetla. 

Neuplynie však veľa času a ľudstvo bude mať záujem spoznať pravdu o mojom návrate a všetko, čo súvisí 

s mojím prejavom. Budú vás vypočúvať a vy na to musíte byť pripravení. 

60 Veru, hovorím vám, že aj v tých najnepriateľskejších médiách sa nájde niekto - aj keby to bolo len 

jedno srdce - kto sa otvorí, aby prijal vaše slová. 

61 Oduševnite sa a rozvíjajte dar vnútorného slova, potom nezaváhate v boji ani vo chvíľach skúšky. 

62 Dnes ťa svet nepozná, ale veru, hovorím ti, príde deň, keď ťa národy budú netrpezlivo očakávať. 

Stane sa tak, keď sa v krajinách prejavia veľké skúšky a katastrofy a keď sa zistí, že špiritisti majú moc 

nad epidémiami a neznámymi chorobami. 

63 V ich tábore budú chorí, ktorí čakajú na príchod Ježišovho vyslanca a pracovníka, ktorý ich príde 

"pomazať" balzamom srdečnosti a lásky. Budú to domy s otvorenými dverami, ktoré budú čakať na 

učeníkov, ktorí svojou prítomnosťou prinesú do týchto sŕdc pokoj a svetlo. 

64 Súčasné generácie, ktoré boli slepé voči znameniam, ktoré som vám dal, ktoré všetko pripisovali 

náhode, sa budú zaoberať významom udalostí, ktoré sprevádzali môj príchod, moju prítomnosť počas 

môjho zjavenia a ukončenie môjho slova, a budú musieť povedať, že to boli naozaj znamenia, ktoré som 

prisľúbil už v minulosti. "Žiadny list stromu sa nepohne bez Otcovej vôle," povedia a ich slová budú 

zodpovedať pravde. 

65 Milované ľudstvo, ty si moja dcéra, ktorú chcem zachrániť, ktorú som navštívil na púšti a potešil v 

jej väzení. Cíťte moju prítomnosť a hovorím vám, že vám už nič nebude chýbať. 

66 Dôverujte, dúfajte! Skúšky boli veľké, dni tvojho pokánia dlhé. Ale čoskoro pred sebou uvidíte 

čistejšiu cestu, čoskoro získate pokoj, po ktorom ste tak veľmi túžili. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 301 
1 Radujte sa z môjho slova, duše, ktoré Otec tak túžobne očakával a pre ktoré prišiel na svet a vylial 

svoju krv! 

2 Tieto zástupy sa tu skladajú z veriacich i neveriacich, ale všetky sú to duše, ktoré túžia po láske, po 

svetle a pravde. Zatiaľ čo tí, ktorí majú vieru, sa živia a silnejú, neveriaci odmietajú chlieb večného života 

a musia znášať svoj hlad a smäd. Sú to duše zmätené životom v materializme, nevedomosti a fanatizme, 

ktoré nedokážu zabudnúť a potom rozpoznať a pocítiť moju prítomnosť. Sú to srdcia, ktoré sa boja 

ľudských súdov. Ako by sa mohli sústrediť na to, čo je vysoko v ich duši, aby cítili moju podstatu, keď 

myslia na to, čo o nich povedia ostatní? Nakoniec povedia, že Moja prítomnosť na tých miestach nie je 

skutočná, hoci v skutočnosti to boli oni, ktorí síce boli prítomní, ale neboli so Mnou, pretože ich duša 

zostala tam, kde ich držali ich myšlienky, záujmy, starosti a vášne. 

Prišiel som veľmi dobre, veľmi dobre som sa s vami cítil, pretože vždy myslím na tých, ktorí ma 

potrebujú - na tých, ktorí pijú kalich utrpenia a jedia chlieb otroctva a poníženia. 

3 Ľudia nechcú veriť, pretože im chýba vôľa prekonať svoju márnivosť a fanatizmus. Na druhej 

strane sú aj takí, ktorí chcú veriť, ale nemôžu, pretože niečo, čo v nich je, ich klame a bráni im objaviť a 

tešiť sa z pravdy môjho posolstva. 

4 Myslíte si, že tieto moje deti opustím? Myslíte si, že keď sa mi otočia chrbtom a zídu z cesty, na 

ktorú som ich povolal, zabudnem na nich? Nie, ľudia. Môj Duch ich bude neúnavne sprevádzať, pomáhať 

im prekonávať prekážky, skúšať ich a mnohými spôsobmi im dokazovať, že to, čo počuli v mojom slove, 

bolo správne, že moje volanie bolo pravdivé. Všetci sa vrátia, niektorí tak, iní inak - niektorí raz, iní 

inokedy. Ale vždy tu budem, aby som ich s láskou prijala. 

5 Ponúkam vám chlieb a víno Ducha, jedzte apite, ľudia. Vezmite si jedlo tretej éry a živte sa ním. 

Blahoslavený je ten, kto je tento chlieb, lebo sa prebudí, otvorí oči pre svetlo a vyjde zo svojej stagnácie. 

6 Dlho som k vám hovoril touto formou, ale blíži sa deň, keď uzavriem túto kapitolu učenia a 

zjavení. Moja práca sa však vtedy neskončí, ani moje božské učenie. Toto obdobie duchovnej prípravy sa 

však predsa len skončí. 

7 Ľudia, ktorí v tomto období počuli Otcov hlas prostredníctvom Nositeľa hlasu, zostanú na zemi s 

poslaním hovoriť k ľuďom a svedčiť o poučení, ktoré dostali, svojimi skutkami. 

8 Moje Slovo obsahuje lásku a milosrdenstvo, odkedy sa začalo prejavovať v tejto tretej ére. Hoci jej 

zmysel obsahoval spravodlivosť, volal vás k zodpovednosti a napravoval vás, teraz, keď sa blíži jej 

koniec, spoznajte, ako sa jej spravodlivosť stupňuje a zároveň jej neha preniká do vášho srdca. 

9 Chcem, aby ste v mojich posledných vyučovacích prednáškach našli všetko povzbudenie, ktoré 

budete v tomto boji potrebovať. Chcem vám zanechať v srdci nebeskú chuť, aby v ňom nezostala žiadna 

horkosť, aby ste na mňa vždy spomínali s láskou a aby moje slová vychádzali z vašej pamäti ako výzvy k 

oživeniu, ako požehnanie, ako inšpirácia a balzam. Potom si s vnútorným dojatím spomeniete na ten čas 

poučenia, a keď pochopíte, že to bol skutočne Majster, kto uvoľnil pečate Knihy života a otvoril ju pred 

vašimi očami v šiestej kapitole, pochopíte, že to bol Eliáš, kto vzal kľúč, aby otvoril bránu do tretej éry, 

ktorá je vekom Svetla a Ducha. 

10 Aby sa posilnila viera ľudstva v poznanie duchovnej existencie mimo hmotného života, boli vám v 

minulosti udelené niektoré prejavy poslov Otca, ktorým ste dali meno "anjeli". 

Po týchto prvých prejavoch nasledovali niektoré skutky, ktoré som vykonal prostredníctvom Ježiša, 

aby som vám umožnil vstúpiť trochu viac do Mojej tajnej pokladnice. Z nich vám pripomínam 

nasledujúce: Prítomnosť bytostí svetla, ktoré ohlasovali Môj príchod na zem; vplyv zmätených duchov na 

ľudí, nazývaných "posadnutí"; odchod duše z jej tela a jej návrat do neho, čo som dokázal v okamihu 

"premenenia"; a zhmotnenie bytostí, ktoré nepovstali do svojho pravého kráľovstva, pretože ich 

obklopovala temnota nevedomosti, ako tí, ktorí sa zjavili v Jeruzaleme v deň Môjho ukrižovania. 

11 Aké hlboké boli tieto lekcie! Ale ľudia, ktorí nechceli spoznať svetlo v nich obsiahnuté, podobne 

ako pokryteckí kňazi a farizeji tej doby, pripisovali všetko duchovné poznanie zlým silám. Nehovorili 

vtedy, že Ježiš uzdravil posadnutých na základe zmluvy s diablom? Podobne aj v tomto čase, keď 

prichádzam v duchu - lebo to je Moja pravá podstata -, aby som vám dal ďalšie učenie o živote duchovnej 

duše, ale podrobnejšie, jasnejšie a hlbšie učenie, v ktorom môžete osobne zažiť to, čo som vám zjavil. 
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12 Niektorí sa domnievajú, že to, čo som tomuto ľudu v súčasnej ére udelil, bolo príliš veľké 

vzhľadom na Môj prejav prostredníctvom ľudského intelektu a duchovného sveta, ktorý používal rovnaké 

prostriedky. Iným sa zdá, že to, čo do dnešného dňa dostali, je také veľké, že sa domnievajú, že to už 

nemôže byť prekonané. 

K tomu vám musím povedať: to, čo ste dostali a zažili v tomto čase, je sotva malou predohrou toho, čo 

spiritualisti zažijú v budúcnosti, keď po prekonaní všetkých predsudkov a oslobodení duše a mysle 

dosiahnu väčší pokrok ako vy. 

Kto by mohol zastaviť priebeh týchto zhromaždení naplánovaných na zajtra, keďže budú prispôsobené 

vývoju ľudstva? Hlúpi a nerozumní budú tí, ktorí budú vo svojom slepom fanatizme odporovať. 

13 Každý vek priniesol ľudstvu nové a úžasné poznanie pre myseľ a dušu. Všetci sa pripravte na 

prijatie mojich božských posolstiev, pretože sa otvorili brány nového času a je toho veľa, čo si musíte 

uvedomiť a spoznať. 

14 "Milosrdenstvo a opäť milosrdenstvo k blížnym," povedal vám vtedy Eliáš. Chudobní ľudia sa 

však pýtajú: Čo by sme mohli dať, keď nič nemáme? 

Je pravda, že nič nemáte. Ale ak budeš zhromažďovať milosť a poznanie, ktoré ti dávam vo svojom 

Slove, a ak budeš rozvíjať dary, ktorými som naplnil tvoju dušu, budeš môcť večne dávať a nikdy 

neuvidíš, že sa tvoje bohatstvo vyčerpalo. 

15 Tu sú niektoré z výhod, ktoré vám môj Duch udelil: Hojivý balzam, aby vyliečil každú telesnú 

chorobu a odstránil každý zármutok duše; večný pokoj pre teba a aby si ho mohol dať tomu, kto ho nenosí 

v srdci; svetlo duše, aby ti osvetľovalo cestu, viedlo tvoje kroky a inšpirovalo ťa vznešenými myšlienkami 

a vznešenými dielami intelektu, aby si prenikol do vedy. 

Prinášam vám duchovnú modlitbu - tú, ktorá vás privádza do kontaktu s Božstvom a robí z vás 

vysielače alebo nástroje mojich posolstiev a zjavení. 

Na vášho ducha som tiež vylial dar proroctva, z ktorého pochádza intuícia a predtucha, pretože vďaka 

nemu budete môcť vopred rozpoznať niečo z cesty, ktorou sa každý z vás musí vydať. 

16 Tieto a ďalšie dary vám boli zverené. Kto by mohol tvrdiť, že je núdzny, hoci má toľko milosti? 

Kto odmietne - chudobný na to, čo patrí svetu - vykonávať lásku, hoci vo svojej duši nosí také slávne 

dedičstvo? Zostáva len, aby sa vaše srdce otvorilo pri kontakte s mojou božskou žiarou, tak ako sa 

otvárajú kalichy, keď na ne dopadá láskavá rosa. Potom sa budete cítiť dostatočne silní, aby ste stúpali po 

tŕnistej ceste, a budete sa cítiť schopní dávať každému, kto sa na vás obráti s túžbou po dobrodení. Vtedy 

budete plní môjho ducha. 

17 V druhej ére som vám dal najjasnejší a najžiarivejší príklad toho, že nie je potrebné vlastniť dobrá 

sveta, aby sme mohli konať milosrdenstvo, a že ak má človek srdce plné lásky ku všetkým a je pripravený 

súcitiť s trpiacim a utešovať ho, môžu sa diať zázraky. 

18 Rozmnožil som chlieb, keď ho bolo málo, premenil vodu na víno, vrátil zdravie chorým, oslobodil 

bezbranných posadnutých, dal nový život mŕtvym, obmäkčil tvrdé srdcia slovom a naplnil duše svetlom. 

Ak sa na to všetko pripravíte, aj vy budete môcť niečo alebo veľa z toho urobiť. 

Keďže som tieto práce urobil ako príklad pre vás, toto je dôkaz, že ich môžete urobiť aj vy. Preto ak sa 

cítite príliš bezvýznamní a nešikovní, aby ste ich mohli vykonať, spoznajte ma nanovo medzi sebou, keď 

prebudím všetky dary a schopnosti vašej bytosti, aby ste už nikdy nemohli povedať, že ste chudobní. Tým 

urážate svojho Otca, ktorý vám dal všetko, aby ste ho mohli dosiahnuť. 

19 Nezabúdajte, že Eliáš vám povedal: "Zmilujte sa a opäť sa zmilujte nad svojimi blížnymi", najmä 

preto, že viete, že máte a môžete veľa dať. 

20 Manna tretieho času na vás zostupuje bez toho, aby sa dotkla zeme, pretože ju absorbuje vaša duša. 

21 Ľudia, ste zrkadlom ľudstva, a preto vás prijímam v zastúpení. Tu medzi vami nachádzam bolesti, 

slabosti, nedostatok viery, nezhody, rozdelenia a vojny. To, čo hovorím vám, hovorím pre všetkých, a to, 

čo teraz dávam niekoľkým, zajtra prinesiete svojim blížnym, pretože moje posolstvo je určené všetkým 

ľuďom. 

22 Nevidím vás zjednotených a ani dnes by ste sa nemohli vydať šíriť moje slovo, lebo vaše svedomie 

by vám nedovolilo hlásať zjednotenie a harmóniu, kým by ste nevedeli, ako ju zachovať. Čoskoro však 

príde čas, keď sa všetky deti tohto ľudu spoja, aby šírili moje učenie ako štandard mieru, bratstva a 

duchovnosti. 
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23 Veľa ste blúdili na ceste života, ale teraz prišiel čas začať návrat. 

24 Prešli ste dlhú cestu skúseností. Táto nevinnosť, ktorá je slepotou a nevedomosťou, zmizla, keď ste 

dosiahli svetlo skúsenosti. Okrem toho ste sa poškvrnili, a preto sú tu skúšky a bolesť, ktoré vás majú 

umyť a očistiť. 

25 Nevedomý človek je slepý, ničomu nerozumie a nepozná ani cestu k Otcovi. Kto získava 

skúsenosti, pozná cestu a vie, kam smeruje. 

26 Vďaka tomu ľahko pochopíš zmysel bolesti, životných skúšok, pokušení a každej ťažkej a trpkej 

skúsenosti, ktorú získaš počas dlhého putovania, aby tvoja duša dosiahla dokonalosť. 

27 To je vysvetlenie, prečo vám život spôsobuje toľko problémov, ktoré musíte riešiť, aby ste sa 

mohli pohnúť vpred. 

28 Preto je potrebné prísť k vám a povedať vám túto pravdu, pretože len tak sa môžete vyzbrojiť 

nádejou a idealizmom. Ak vám nebudem neustále opakovať kázeň na vrchu, stratíte odvahu žiť, pretože už 

nebudete chápať zmysel boja o život a necháte sa poraziť bolesťou, pretože budete veriť, že ste odsúdení 

na večné utrpenie. 

29 Chcem, aby ste boli mojimi učeníkmi, ale vy stále zostávate mojimi malými deťmi. Ako často vás 

počujem, ako mi hovoríte: "Otče, prečo nám posielaš toľko utrpenia? Prečo neodpovieš na našu modlitbu? 

Otče, ty si nás nepočul." 

30 Počujem tvoju sťažnosť a hovorím ti: Vždy som prijímal vaše modlitby, ale nemusím vám vždy 

splniť to, po čom túžite, presne v okamihu, keď o to požiadate, ani to nebude podľa vášho želania, ale 

podľa Mojej vôle. Vašou úlohou je šíriť plášť vašich modlitieb, osvetľovať cesty svojimi dobrými 

myšlienkami a odstraňovať temnotu, aby vaši blížni boli pripravení, keď príde chvíľa, keď im pošlem svoj 

pokoj. 

31 Pred mojou spravodlivosťou nemá hodnotu vonkajší triumf, ale vaše úsilie. Prostredníctvom nej 

totiž dosiahnete rozvoj, skúsenosť, dokonalosť. 

32 Práve vám som zveril úlohu prinášať svetlo všade a povedal som vám, aby ste boli ako pochodne 

všade, kde ste. Kto teda budú synovia viery, ktorí pohnú horami a osvietia krajiny? 

33 Keby ste rozumeli všetkému, čo moje Slovo obsahuje, pevným krokom a s chuťou by ste sa pustili 

do šírenia dobra, ktoré obsahuje. Na deti by ste sa pozerali s ľútosťou, bez nehy a bez vychovávateľov, 

pretože ich rodičia zomreli. 

34 Milosrdne by si sa pozrel na mladých, ktorí žijú bez ideálov, pretože ľudia zabili vieru v srdciach, 

ktoré sa sotva otvorili životu. 

35 Už chápete, čo je tá pochodeň, o ktorej vám hovorím, a ideál, ktorým som vás inšpiroval? 

36 "Áno, Učiteľ," odpovedá mi tvoj Duch, "pochopili sme, že pochodeň je svetlo tvojho učenia, ktoré 

rozptyľuje temnotu tej dlhej noci, do ktorej sa ľudstvo ponorilo." 

37 Buďte požehnaní, deti moje, lebo aj vy budete môcť počuť hlas tých mladých, ktorí sa pýtajú: 

"Kde je Boh? Čo je nebo a čo je viera?" 

38 Vašou povinnosťou je ísť za svojimi malými bratmi a sestrami a usmerniť ich na ceste života, 

ktorej smer stratili, hovoriť im o Otcovi, povedať im, že stačí malé oduševnenie, aby pocítili moju 

prítomnosť, ktorá im dodá odvahu a silu nenechať sa strhnúť do záhuby. 

39 Vašou úlohou je povedať sirotám, že ich Matka nie je ďaleko, že jej plášť nehy a ochrany ich 

prikrýva od chvíle, keď na zemi stratili tých, ktorí im boli oporou a útočiskom. Naučíte ich, aby všade 

nachádzali to nebeské teplo. 

40 Každého, kto je silný na ceste života, robím zodpovedným za úbohé siroty, za deti nechránené pred 

mužmi, ktoré blúdia po uliciach a túžia po materinskej láske. 

41 Aj ja vás pozývam do svojho kráľovstva pokoja, aby ste sa zotavili z boja, v ktorom teraz žijete. 

Učím vás, aby ste si uľahčili bremeno svojho kríža tým, že budete chápať životné skúšky v ich pravom 

zmysle, aby ste netrpeli nezmyselne a len sa učili, získavali skúsenosti a skutočne sa očisťovali. 

42 Živte sa zdravými a svätými radosťami, tešte sa z prítomnosti detí, v ktorých už prebývajú duše, 

ktoré som ľudstvu ohlásil pre tento čas a ktorých poslanie pokoja a svetla sa odhaľuje v ich spôsobe 

konania od prvých krokov. Bdejte, lebo v nich sa naplní môj sľub. Sú nádejou a základom budúcich 

generácií a ich osud bude svedectvom pre tých, ktorí dychtivo očakávajú znamenia, že zasľúbené 

kráľovstvo je už blízko. 
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43 Ľudský rod sa teraz obnoví, duša bude čím ďalej, tým viac napredovať a jej diela ju privedú na 

miesto, ktoré jej právom patrí. 

44 Dnes ešte nie ste schopní pochopiť význam svojich skúšok. Považujete ich za zbytočné, 

nespravodlivé a nerozumné. Ešte vám však poviem, koľko spravodlivosti a rozvahy sa skrýva v každom z 

nich, keď zostarnete, a v iných, keď prekročíte prah tohto sveta a obývate duchovné oblasti. 

45 Dnes vám nebudem hovoriť o tom, čo ste zanechali bez naplnenia, o vašich chybách a omyloch. 

Neodhalím vám ani budúcnosť. Chcem vidieť len dôveru a oddanosť vášmu Otcovi. Veď nie je ani jedna 

hodina vášho života, ani jedna činnosť alebo myšlienka, v ktorej by nebol prítomný môj Duch, aby vás 

požehnal, povzbudil alebo poučil. Chcem, aby viera žila vo vašom srdci, aby ste ma milovali a hľadali ma 

ako Otca, Priateľa a Radcu vo všetkých vašich skúškach. 

46 A keďže viete, že v súčasnosti robíte nápravu, že ste povinní splatiť svoj dlh, nezabudnite bojovať 

spravodlivý boj vo svojom vnútri. Na každý odpor budete musieť mať trochu ľudskosti, na každú skúšku 

veľa odvahy, potom budete stúpať z úrovne na úroveň, až kým nedosiahnete najvyššie oblasti. 

47 Nehovorím vám, že cieľ je veľmi blízko, ale sľubujem vám, že vám poskytnem veľké možnosti, 

aby ste ho dosiahli. 

48 Ak viete, ako sa spojiť so Mnou, nebudete potrebovať orodovníkov, pretože sa sami necháte 

inšpirovať a viesť Mnou. 

49 V deň, keď sa zjednotíte, vaše myšlienky obklopia zem, vaša láska bude vyžarovať a šíriť sa k 

iným národom a ľudstvo sa bude cítiť priťahované, ovládané niečím, čo nebude schopné pochopiť, a povie 

si: prichádza niečo nadprirodzené. 

50 Ale v tomto čase musíte vyslať svojich poslov, potom toto svetlo, ktoré dnes vidia len niektorí, 

uvidia aj iné národy a tam, kde bola len neúroda - na tých opustených a neobrábaných poliach -, vzklíči 

život, zažiari svetlo ducha a duša rozkvitne. 

51 Pripravujem vás, aby ste boli mojimi dobrými učeníkmi, ktorí v živote dbajú na moje slová, ktorí 

sa v tichosti učia, aby sa ešte viac učili, lebo moje poučovanie nemá konca. 

Potom, keď sa budeš cítiť silný - schopný poučovať, zhromaždi okolo seba tých, ktorí sú hladní po 

pravde, vychovávaj nových učeníkov ako Ján na púšti a potom mi ich odovzdaj. Privediem ich ku 

konečnému cieľu ich rozvoja. 

52 Pamätajte, že jedného dňa musíte splniť to, čo vám hovorím. Dnes ste so mnou ako rodina spojená 

pod starostlivosťou svojich rodičov. Potom sa však rozptýlite po cestách sveta a tam nájdete naplnenie 

Mojich slov a príležitosť bojovať za toto Dielo. Lebo vy, ľudia, ste zrkadlom, v ktorom sa má odrážať 

moja láska, a musíte byť príkladom bratstva. 

53 Dotýkam sa najcitlivejších strún vášho srdca, pretože sa blíži čas môjho odchodu a ja vás chcem 

nechať citlivými na bolesť, biedu, sirotstvo. 

54 Moje Svetlo bude vždy s vami, môj Božský Lúč vás nikdy neopustí, pretože aj keď sa čas môjho 

prejavu skončí, bude osvetľovať vašu dušu. 

55 Ako veľmi budeš potrebovať, aby sa toto svetlo naďalej prejavovalo v tvojej duši, keď začneš 

bojovať, keď ťa napadnú a uvidíš, ako sa ti ľudia vysmievajú - keď ich budeš počuť, ako ťa nazývajú 

podvodníkom a podvodníčkou! 

56 Vtedy k tebe vnútorne prehovorí moje svetlo a povie ti: "Neboj sa, hovor o tom, čo vieš, a opakuj 

moje učenie." 

57 Budeš hovoriť pravdu, ktorú som ti priniesol. Ak by sa však niekto cítil urazený tým, čo počul, 

nech nechá túto záležitosť na mne. Ale ja vám hovorím: Keď hovoríte moju pravdu, nikdy to nerobte s 

úmyslom uraziť, lebo potom to budete vy, kto sa bude musieť zodpovedať za svoje slová. 

58 Mali by ste rešpektovať vieru a náboženstvo všetkých a brať do úvahy, že Ja, váš Boh, 

Všadeprítomný a Všemohúci, vás nechám byť so všetkými Mojimi deťmi bez rozdielu podľa kultov a 

vierovyznaní. 

59 S láskou budete rozsievať toto učenie, ktoré musí byť tým, ktoré ľudí naučí vrátiť sa k svojmu 

východiskovému bodu - učenie, ktoré ich povznesie nad ich hmotný život k dokonalejšiemu svetu. 

60 Uvedomte si, aké potrebné je svetlo, ktoré osvetľuje dušu človeka, aby jej pomohlo nájsť cestu a 

vrátiť sa na miesto, odkiaľ vyšla, aby získala poznanie zmyslu života. Bolo totiž potrebné, aby duša - 

keďže je nevedomá - spoznala svetlo skúšky, boja, širokej cesty skúsenosti, aby mohla spoznať Boha. 
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61 Príde deň, keď vás mnohí vaši blížni vyhľadajú, zaklopú na vaše dvere a povedia: "Dajte nám zo 

svojho duchovného chleba, lebo vidíme, že máte chlieb, že ste šťastní, že vás osvecuje svetlo, ktoré nie je 

z tohto sveta. Daj nám z tohto svetla, aby nás viedlo." 

62 To bude začiatok mieru a bratstva, keď sa skončia vojny a nepriateľstvá a kráľovstvo temnoty 

bude zničené. 

63 Dnes ešte nie ste pripravení deliť sa o duchovný chlieb, pretože ste sa ešte neoslobodili od 

posledných zvyškov sebectva a márnivosti. Dávam vám však ďalší čas na prípravu. 

64 Ľudia, dal som vám iné učenie - učenie, ktoré vám hovorí o bratstve. Otvorí sa pred vami Kniha 

života a vo svojom svedomí budete naďalej počuť hlas Majstra, ktorý vám hovorí: "Milujte sa navzájom." 

65 Tí, ktorí sa zúčastnili na tejto manifestácii a ktorých myseľ bola plná materiálnych starostí, ako aj 

tí, ktorí mysleli na pozemské radosti, si so sebou vzali len veľmi málo. Na druhej strane ten, kto vstúpil 

pokorne a oddal sa radosti z počúvania svojho Majstra - ten si vzal so sebou do srdca poklad, jeho 

duchovné bohatstvo bude každým dňom rásť a čoskoro sa bude cítiť schopný nechať svojho blížneho 

podieľať sa na jeho majetku. 

66 Chcem, aby ste boli jedným z nich, aby ste išli do sveta hľadať tých, ktorí túžia po láske a pravde. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 302 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Učeníci môjho božstva: Vitajte na mojom učiteľskom príhovore. Nebuďte prekvapení pozdravom, 

ktorým vás víta môj Božský Duch. Lebo veru vám hovorím, že v poslednom roku svojho zjavenia sa 

medzi vami v tejto podobe sa dám poznať v okamihu svojho príchodu. 

2 Každý krok, ktorý urobíš na ceste oduševnenia, bude Mnou odmenený. Každé spoločenstvo, ktoré 

poruší svoju rutinu a priblíži sa k dokonalosti v bohoslužobných úkonoch, dostane Otcovu odmenu. 

Nebudem označovať dni svojich prejavov osobitnými dátumami, lebo som nad časom, mimo neho. 

3 V tom druhom veku, niekoľko dní po Ježišovom ukrižovaní, kráčali traja učeníci po poľnej ceste. 

Boli na ceste do osamelého pastierskeho domčeka, kde sa mohli sústrediť na spomienku na zosnulého 

Majstra. Kráčali so srdcom rozorvaným bolesťou a cítili prázdnotu v duši. 

Na ceste stretli pocestného, ktorý ich sprevádzal, a keď sa ich opýtal na dôvod ich očividného smútku, 

dojato mu rozprávali o všetkom, čo sa im stalo - o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme, o tom, čo sa stalo na 

Golgote. 

Tak prišli k chate, vstúpili do nej, a keď sa spojili nielen fyzicky, ale aj duchovne v spoločenstve 

myšlienok a spomienok, že 

a povedal im: "Môj pokoj s vami. Udivení učeníci okamžite spoznali hlas svojho Majstra a vrhli sa mu k 

nohám. 

4 Pozerali na jeho žiarivú tvár, na jeho ľudskú podobu plnú svetla, lásky, naplnenú životom. 

Koľkokrát sa od tej chvíle ukázal svojim učeníkom, dal sa spoznať tou požehnanou vetou: "Môj pokoj s 

vami!" Chcem, aby ste ma počuli tak, ako títo učeníci. 

Po skončení môjho Slova prostredníctvom dnešných prejavov budete počuť - už nie fyzickými ušami, 

ale svojím duchom - zvuk môjho Božského hlasu, ktorý vám večne hovorí: "Môj pokoj s vami." 

5 Všetci ste mojimi učeníkmi, aj tí, ktorí prišli poslední, aj tí, ktorí ma počujú po prvý raz. Toto totiž 

nie je prvý pokyn, ktorý im dávam. Je to už dávno, čo vyšli z Môjho Ducha, a od tej doby som pre nich 

začal byť Majstrom. Preto som ich v tomto treťom čase, keď počuli Môj hlas, ktorý sa stal ľudským v 

nositeľoch hlasu, nazval Svojimi učeníkmi, pretože už odo Mňa dostali nekonečné množstvo lekcií. 

Stvoril som samotný život tak, že je pre vás ako kniha veľkej múdrosti. Počet jej strán je nespočetný, 

jej obsah je hlboký a jeden život nestačí na to, aby sme ju poznali celú, a už vôbec nie na to, aby sme ju 

pochopili. Jeho rozsah je veľký, napísala ho dokonalá Bytosť, Autor života a všetkých stvorených vecí. 

Ale táto kniha plná múdrosti je napísaná jednoducho a jasne, ako všetky Božie diela. 

6 Prvá lekcia, teda prvá strana, je najjednoduchšia. Ale ak napriek svojej jednoduchosti nie je 

pochopená, nasleduje druhá, ktorá vysvetľuje obsah prvej, a tak to pokračuje až do konca tejto veľkej 

knihy života, ktorú som predložil človeku. Teraz sa otvára v šiestej kapitole, aby poznal Otca, aby poznal 

svoj život a svoj osud, aby pochopil svoju minulosť, prítomnosť a - pokiaľ je to moja vôľa - aj svoju 

budúcnosť. 

7 S treťou érou prišiel pre ľudstvo vek Ducha Svätého, vek duchovnej praxe. Ale aby ste dosiahli 

toto štádium vývoja - koľko ste toho museli na tejto ceste zažiť a vytrpieť! 

8 Vidím, že v tomto období vaša duša dosiahla úroveň rozvoja, ktorá z vás urobila úrodné pole pre 

moje semeno. Stále však zisťujem, že vaša duša žízni a túži po pravde. Tvoja duša sa rozvinula v bolesti, v 

utrpení, v sklamaniach. Ale je tu ešte jedno rozvinutie, ktoré v tebe nevidím, a to je to, že len 

praktizovanie môjho učenia, dodržiavanie mojich zákonov, rozvinutie pravej lásky, z ktorej pochádzajú 

všetky cnosti. 

9 Mozog človeka, skúmaný pomocou jeho vedy, mení váš život. Jeho srdce sa cíti veľké vo vášňach, 

v pozemskom majetku, v nadvláde nad týmto svetom. Ale táto veľkosť nemá predo mnou žiadnu platnosť. 

Je to pominuteľná veľkosť, je to ľudská márnosť, a tento život, ktorý dnes premenili ľudia, očistím. Svetlo 

môjho Ducha Svätého sa už vylieva na každú dušu ako semeno pravdy. Ale aby sa prebudili všetky Moje 

deti, budú musieť prejsť ďalšou skúškou. 

10 Ľudia sa bránili prísnosti mojej spravodlivosti tým, že umlčali hlas svojho svedomia, zatajovali 

moje zákony a odvracali sa od mojich božských prikázaní. Zabíjali mojich prorokov a posmievali sa 

mojim poslom, ale moja moc je nekonečná. 
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Na ľudí nevrhnem všetku svoju moc, pretože sú v mojich očiach ešte veľmi nezrelí. Nezavrhnem ich 

dušu, aby som ich prinútil nasledovať ma po ich vlastnom páde. Chcem totiž vidieť človeka - bytosť 

obdarenú mojimi božskými vlastnosťami - stáť na nohách, s pohľadom smerujúcim nahor. 

Tvár plná spokojnosti, so skutočnou veľkosťou v duši, so skutočnou dôstojnosťou v celej svojej bytosti. 

11 Takto chcem vidieť svoje dieťa - stvorenie, ktoré je zrkadlom a obrazom Stvoriteľa. Oslobodím ho 

len od jeho chýb, od jeho hriechu, od jeho nedokonalosti. Ale ja budem vždy pomáhať jeho duši svetlom 

nádeje, dôverou vo mňa, a vždy, keď sa pred jeho nohami otvorí priepasť, vystriem k nemu svoju ruku, 

aby nespadol. 

Musí však prísť ďalšia skúška, ktorá bude celosvetovým zemským otrasom, a v tomto chaose sa 

nerozpútajú len živly stvorenia ako v minulých časoch - bude to aj duša, ktorá sa otriasa a bojuje a bude 

súčasťou celosvetového chaosu v tomto boji. 

12 Začiatky už možno vidieť medzi vami. Boj sa bude čoraz viac stupňovať. Ale veru vám hovorím, 

že uprostred tejto búrky bude zachránený každý, kto plní Môj zákon. 

13 Každé zlé semeno bude vyvrátené z koreňa a moja spravodlivosť ponechá stáť len dobré semeno a 

zanechá túto zem ešte raz očistenú. Po skončení skúšky totiž pre toto ľudstvo nastane nový život. 

Všetkých, ktorým som vzal tento pozemský život ako zlé semeno, odvediem ako duše do blaženej oblasti, 

ktorú nazývate záhrobím. Budem ich spracúvať a tam prostredníctvom vlastného pokánia odčinia všetky 

svoje priestupky. 

14 V tomto čase je v dušiach toľko svetla, že im bude stačiť chvíľa skutočného pokánia, aby sa pevne 

a natrvalo rozhodli obnoviť sa a poslúchať Môj zákon. A keď všetci tí, ktorí boli Mnou vzkriesení, 

dosiahnu túto prípravu, pošlem ich späť na túto planétu - niektorých, aby začali cestu odznova, iných, aby 

obnovili to, čo bolo zničené, a nakoniec ďalších, aby dokončili svoje už začaté úlohy. Tak bude s každým 

z nich moja spravodlivosť lásky. 

V prvých časoch ľudstva vládla medzi ľuďmi nevinnosť a jednoduchosť, ale ako ich počet rástol, v 

dôsledku ich rozvoja a slobody vôle sa aj ich hriechy stávali početnejšími a rozvíjali sa čoraz rýchlejšie - 

nie tak ich cnosti, ale ich previnenia proti Môjmu zákonu. Potom som pripravil Noeho, ktorému som sa dal 

poznať z ducha do ducha, lebo som vstúpil do tohto dialógu s ľuďmi od počiatku ľudstva. Ale táto milosť, 

ktorá bola v minulých časoch daná len niekoľkým, sa v budúcich časoch stane celosvetovou a všeobecnou. 

Dialóg medzi Otcom a jeho deťmi, dialóg prostredníctvom modlitby, inšpirácia láskou a praktizovanie 

môjho učenia budú medzi všetkými mojimi deťmi. 

15 Noemovi som povedal: "Očistím dušu ľudí od všetkých ich hriechov; preto pošlem veľkú potopu. 

Postavte archu a nechajte do nej vojsť svoje deti, ich ženy, deti svojich detí a po jednom zvieracom 

druhu." Noe poslúchol môj príkaz a nešťastie prišlo v súlade s mojím slovom. Zlé semeno bolo vyvrátené 

z koreňa a dobré semeno bolo uchované v mojich sýpkach, z ktorých som vytvoril nové ľudstvo, ktoré 

nieslo svetlo mojej spravodlivosti a vedelo plniť môj zákon a žiť v súlade s dobrými mravmi. 

16 Myslíte si, že tí ľudia, ktorí zomreli takouto bolestivou smrťou, zahynuli fyzicky aj duchovne? 

Veru, hovorím vám: Nie, deti moje. Ich duše boli Mnou zachované a prebudené pred Sudcom, ich 

vlastným svedomím, a boli pripravené vrátiť sa opäť na cestu života, aby na nej dosiahli duchovný pokrok. 

17 V deň, keď vody (potopy) už nepokrývali zem, dal som na oblohe zažiariť dúhe pokoja na 

znamenie zmluvy, ktorú Boh uzavrel s ľudstvom. Teraz vám hovorím: Ó, ľudstvo "tretej éry", vy, ktorí ste 

rovnakí, ktorí ste prešli všetkými týmito skúškami, v ktorých ste sa očistili: Čoskoro zažijete nový chaos. 

Prišiel som však varovať Mnou vyvolený ľud a celé ľudstvo, ktorému som sa v tomto čase stal 

zrozumiteľným. Dobre počúvajte, deti moje: tu je archa, vstúpte do nej, pozývam vás. 

18 Truhla je pre teba, Izraelu, zachovávaním môjho zákona. Každý, kto poslúcha moje prikázania v 

najťažších dňoch, v najťažších časoch skúšky, bude v arche, bude silný a bude cítiť ochranu mojej lásky. 

19 A celému ľudstvu opakujem: Archa je môj zákon lásky. Každý, kto praktizuje lásku a 

milosrdenstvo voči blížnemu i sebe samému, bude spasený. Požehnám túto cnosť a spôsobím, že ľudia v 

tejto tretej ére duchovne nájdu archu spásy - nielen spásu svojich ľudských životov, ale aj spásu a pokoj 

svojich duší. Blíži sa čas veľkých skúšok, keď sa rozpúta boj sekty proti sekte, náboženstva proti 

náboženstvu. 

20 Ako dlho bude tento spor trvať? To nemôžete vedieť. Ale veru vám hovorím, že na prípravu duší 

ostatných bude dosť času. Bude dosť času na to, aby sa všetci, dokonca aj posledné stvorenia, prebudili - 
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dokonca aj v detstve. Aby ste si všetci uvedomili dobu, v ktorej žijete, a aby ste si uvedomili svoju 

zodpovednosť voči Božej spravodlivosti, ktorá vyzýva všetky duše k obnove. 

Táto búrka pominie a na oblohe opäť uvidíte znamenie mojej zmluvy s ľuďmi. Nebude to však 

pozemská dúha so svojimi siedmimi farbami, ale svetlo Ducha Svätého v plnosti, ktoré sa zjaví všetkým 

dušiam, vteleným aj nevteleným? 

Hlas Ducha Svätého povie všetkým jeho deťom: Ja som Pokoj, ja som Cesta, Pravda a Život, ja som 

ten, ktorý uzatvára novú zmluvu medzi vami a mojím Duchom Svätým, mojím zákonom. V tomto čase vás 

totiž prostredníctvom môjho učenia vyslobodím z pút nevedomosti a novému ľudstvu, ktoré tvoria ľudia 

oslobodení od materializmu a obnovení až do špiku kostí, darujem nové obdobie mieru a blahobytu. V 

ňom sa vtelia tie duše, ktoré sa prebudili tvárou v tvár môjmu svetlu, ktoré boli komplexne pripravené 

vrátiť sa na cesty sveta, aby rozsievali cnosť a pravdu v súlade s mojím zákonom. 

21 Preto vy, milovaní učeníci, ktorí poznáte moje učenie, máte takú veľkú zodpovednosť voči svojmu 

Otcovi, pretože viete, čo vás čaká v budúcnosti. Ale čas, v ktorom sa moje proroctvá ešte nenaplnili, by ste 

nemali merať na roky, dokonca ani na storočia. Mali by ste myslieť len na to, aby ste Mi zložili svoju daň 

lásky a dôvery a splnili to, čo každému z vás prináleží podľa Môjho učenia. Zvyšok urobím ja, a tak 

budete mať vždy dobré svedomie. 

22 Vtedy zakúsiš, Izraelu, že život, akokoľvek trpký je pre iných, bude pre teba príjemný a žiadna 

bolesť ťa nebude môcť utláčať pre tvoju silu, ktorú si získal plnením môjho zákona a poslušnosťou mojim 

prikázaniam. Potom sa už nebudeš báť bremena svojho kríža, ani príchodu smrti v tomto živote. Budete ho 

pokojne očakávať a budete ho vnímať ako priateľa, ako svoju sestru, ako toho, kto vás prichádza 

oslobodiť, aby skrátil vo vašom živote dni bolesti, utrpenia a pohromy. Lebo aj to ťa tam dovedie a 

pomôže ti pevným krokom prekročiť prah večnosti - k tomu, čo je za ním, čo ani tvoja duša nepozná. Hoci 

ste ju už obývali, ešte ste sa nedostali na najvyššie úrovne, ktoré dosiahnete v nadchádzajúcich obdobiach. 

23 Niektoré jeho regióny už poznáte, ale nie všetky. Ježiš vám už povedal: "V dome môjho Otca je 

mnoho príbytkov." A dnes vám Duch Svätý hovorí: "V Otcovom dome je nekonečné množstvo príbytkov. 

24 Ako sa bude vyvíjať život plný zápasov, plný skúšok pre vašu dušu? Nevieš, nemal by si si to ani 

predstavovať, pretože by to bola len tvoja predstavivosť, ktorá by ťa nútila vytvárať si falošné predstavy. 

25 Malo by vám stačiť, aby ste vedeli, že tento pozemský život - nádherný a dokonalý v každom 

ohľade - je len symbolom, slabým odleskom posmrtného života. Nesnažte sa však predstaviť si tieto 

roviny života v celej ich dokonalosti. Lebo by to bolo, Izrael, ako keby si sa snažil, aby človek slepý od 

narodenia pochopil farby všetkého, čo ťa obklopuje. 

Tak ako vaša duša, vtelená do dieťaťa, objavuje zázraky na každom kroku a v mladosti získava stále 

nové skúsenosti, v zrelom veku neprestáva spoznávať Stvorenie, dosiahne starobu a odchádza z tohto 

života s výčitkou, že nepoznala všetko, čo ju obklopovalo, tak aj vaša duša bude pokračovať v tomto 

živote - pripravená na ďalší - a prechádzať od prekvapenia k prekvapeniu, od lekcie k lekcii, od zázraku k 

zázraku až do večnosti, a predsa nebude môcť uzrieť svojho Stvoriteľa v celej Jeho nekonečnej sláve. 

26 Vo veľkej miere ho pochopí a porozumie mu v jeho zákonoch, v jeho láske, v jeho vlastnostiach. 

Ale pochopí ho úplne? Nikdy, ľud môj, lebo Stvoriteľ je a vždy bude Otcom a Jeho deti Jeho stvorením. 

Deti budú môcť sedieť po Pánovej pravici, ale nikdy nie na jeho čestnom mieste. Ale z tohto čestného 

miesta Jehova, ktorý je zdrojom dokonalej lásky, nikdy neponíži svoje deti. Vždy ich bude považovať za 

svoje rozmaznané stvorenia, za svojich učeníkov, nikdy nie za sluhov alebo obvinených. Chcem, aby 

prišiel čas, keď sa nebudete cítiť ako obvinení alebo ako Pánovi služobníci, ale ako jeho milované deti. 

27 Nechcem mať otrokov na tomto svete ani na žiadnom inom, nechcem mať sluhov ani vazalov. 

Nebudem mať žiadne obvinenia, budem pochopený a milovaný rovnakou láskou, akou milujem všetky 

svoje deti. 

28 Týmto učením vám, ľudia, dávam svedectvo o svojej prítomnosti medzi vami ako Duch pravdy. 

Svojím slovom vám v tejto tretej ére staviam záchrannú archu. Chápte obrazný význam všetkých mojich 

lekcií a zachovávajte ich zmysel pri plnení môjho zákona. Lebo chcem, aby som vás, keď príde medzi ľudí 

chaos, stretol už pripravených a celých, aby ste mohli zavolať tých, čo sa prevracajú - tých, čo hynú, a 

tých, čo hrešia a včas sa kajú. 



U 302 

136 

29 Nehľadajte len svoju bezpečnosť. Lebo ak by ste tak konali a vaše pery by v tom čase zostali 

zatvorené pre reč a zatajili by ste Moje zjavenia pred ľuďmi, pretože by sa vás zmocnil strach, hoci by ste 

si mysleli, že ste už zachránení v arche - veru vám hovorím, že potom budete medzi stroskotancami. 

30 Aby ste boli skutočne spasení, musíte zabudnúť na seba a myslieť len na druhých. Cíťte súcit so 

svojimi blížnymi bez toho, aby ste ich rozlišovali podľa farby pleti, krvi, jazyka alebo svetonázoru. V 

každom zo svojich blížnych by ste mali vidieť obraz svojho Otca, ktorý je univerzálny a prítomný vo 

všetkých jeho deťoch. 

31 Vidieť Mňa a milovať Mňa vo všetkých svojich blížnych, pamätajte, že som vám povedal, že 

žiadne z Mojich detí nezahynie naveky, žiadne nenájde smrť pre svoju dušu, pretože tá neexistuje. Ja som 

ho nevytvoril, lebo ja len zabíjam hriech. 

32 Dokonca aj tie bytosti, ktoré nazývate pokušiteľmi alebo diablami - veru, hovorím vám, že nie sú 

ničím iným ako zmätenými alebo nedokonalými bytosťami, ktoré Otec múdro používa na uskutočnenie 

svojich vysokých rád a plánov. Ale aj tieto bytosti, ktorých duše sú dnes zahalené temnotou a z ktorých 

mnohé zle využívajú dary, ktoré som im udelil, budú Mnou v pravý čas spasené. Lebo príde čas, Izrael, 

keď ma budú všetky Pánove stvorenia oslavovať naveky. Už by som nebol Bohom, keby som nemohol 

zachrániť dušu svojou mocou, múdrosťou a láskou. 

33 Všetci budete spasení, a ak ste čítali o pekelnom ohni a večnej smrti, veru vám hovorím, že tam 

musíte hľadať obrazný význam a nesmiete si Moje učenie vykladať zle. Lebo tým by ste mi pripisovali 

nedokonalosti, ktoré nemám. Som dokonalý, ale nechválim sa tým pred svojimi deťmi. Lebo aj keď je isté, 

že ste dnes ešte nedokonalí, predsa vás privediem k dokonalosti prostredníctvom svojej lásky a svojho 

svetla. 

34 Musíte vedieť, učeníci, že na konci roku 1950, keď stiahnem svoje Slovo, ktoré vám práve dávam 

prostredníctvom hlasateľov, zanechám vás ako jednu dušu a jedno srdce. Budem naďalej hlásať svoje 

božské učenie, ale bude vysoké, ešte presnejšie, a navyše bude znamenať začiatok rozhovoru od ducha k 

duchu. Čím viac sa budete spájať v poslušnosti môjmu zákonu, tým bližšie budete k dokonalému 

duchovnému spoločenstvu. 

35 Keď sa táto etapa môjho zjavenia medzi vami skončí, poskytnem vám čas na premýšľanie, 

prípravu a štúdium. Ale vy sa týmto štúdiám nebudete venovať oddelene, ale vždy budete jednotní. 

Skôr ako budete hľadať moje učenie v pamäti a v zápisoch, mali by ste sa pripraviť a spojiť sa so 

svojím Pánom prostredníctvom modlitby. V tej chvíli budete mať moju podporu a potom, keď sa pustíte 

do chápania môjho Slova, Duch Svätý vám odhalí skutočný obsah každej lekcie. Nechcem totiž, aby sa 

medzi mojimi učeníkmi vyskytovali rôzne výklady. 

36 Chcem, aby ste všetci prijali poznanie všetkého, čo je v Mojom Diele podstatné; aby zmizol 

fanatizmus a modlárstvo; aby medzi vami nebola žiadna povera; aby ste Mi vzdávali najjednoduchšiu úctu 

bez obradov a zbytočných ceremónií, aby ste praktizovali iba Moju pravdu. Preto som vám na začiatku 

svojho učenia povedal, že každý krok, ktorý urobíte smerom k oduševneniu, bude Mnou odmenený. 

37 Čas obradov, oltárov a kostolných zvonov sa medzi ľuďmi končí. Modlárstvo a náboženský 

fanatizmus budú dávať posledné známky života. Príde čas boja a chaosu, ktorý som vám neustále 

oznamoval. Vtedy, keď sa do všetkých duší po búrke vráti pokoj, ľudia už nebudú stavať kráľovské paláce 

na moju počesť, nebudú zvolávať davy zvukom zvonov a tí, ktorí sa cítia byť veľkí, nebudú mať moc nad 

masami. Príde čas pokory, bratstva, duchovnosti, ktorá prinesie ľudstvu rovnosť duchovných darov. 

38 Pokračuj v očisťovaní, ó, Izrael! Nemáte čo opravovať v zmysle môjho učenia, pretože je 

dokonalé. Vždy vnímajte moju prácu nad rámec všetkého, čo robíte. Veď všetky vaše vonkajšie obrady a 

tradície nie sú ich súčasťou. 

39 Môj Duch, ktorý je všeobjímajúci, existuje vo všetkom, čo som stvoril, či už v duchovnej alebo 

hmotnej prírode. Moje Dielo je prítomné vo všetkom a svedčí o Mojej dokonalosti na všetkých úrovniach 

života. Moje božské dielo zahŕňa všetko - od najväčších a najdokonalejších bytostí, ktoré prebývajú po 

mojej pravici, až po sotva postrehnuteľné najmenšie stvorenie, rastlinu alebo minerál, atóm alebo bunku, 

ktorá dáva podobu všetkým tvorom. Týmto vám ešte raz poukazujem na dokonalosť všetkého, čo som 

stvoril - od hmotných bytostí až po duchov, ktorí už dosiahli dokonalosť. Toto je moja práca. 
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40 Vy ste učeníci, ktorí sa cítia malí a slabí tvárou v tvár Mojej univerzálnej prítomnosti. Ale ja vám 

hovorím: malé a slabé je len vaše telo, ale vaša duša bude silná a ja ju využijem. Ak k vám dnes Otec 

prišiel, aby vám dal dar, je to preto, lebo vie, že ho nesklamete, a Otec sa nikdy nemýli. 

41 On ako Majster vie, ako si spomedzi množstva ľudí vybrať tých, ktorí majú splniť náročné 

poslanie. Veru, hovorím vám, že mnohí prišli ku Mne, keď počuli Moje volanie, aby počúvali Moje 

učenie, ale veľmi málo je tých, ktorí Mi zostali verní a plnia svoje poslanie. 

42 Koľkí z tých, ktorých som daroval, nechali zhasnúť svoju lampu viery a lásky, odvrátili sa odo 

mňa, zapreli ma a dokonca sa vysmievajú mojim prejavom. V súčasnosti ich tiež volám do záchrannej 

archy a stále majú čas na nápravu prostredníctvom sebareflexie a pokánia. Ale iba prostredníctvom 

verných, prostredníctvom vytrvalých to dosiahnu aj ostatní. Tí, ktorí sa vzdialili od môjho učenia, to 

urobili pre svoju slabosť tvárou v tvár pokušeniam a nástrahám sveta. 

43 Moja dokonalosť im dáva ďalší čas a ja im dávam svoje svetlo na sebareflexiu a spásu. 

44 Vysielajte svoju duchovnú modlitbu, ale nie za seba ani za svoju, ale za celé ľudstvo, ktoré trpí a 

odmieta moje láskyplné pohladenie. Vy však dokážete lepšie cítiť túto lásku, a aj keď na svojej ceste 

narazíte na veľké skúšky, nezahyniete. Existujú skúšky, ktoré vám posiela moja spravodlivosť, ale väčšiu 

časť z nich si vytvárate sami svojimi slabosťami. Ale v oboch prípadoch vás moja láska posilňuje a 

pomáha vám, aby ste dosiahli koniec cesty. 

45 V tejto chvíli sa spojte so svojím Otcom, bdejte a modlite sa za ľudstvo. 

46 Chcem, aby ste boli ako hviezda na oblohe a odtiaľ vysielali lúče svetla, lásky, odpustenia a 

milosrdenstva všetkým národom zeme. Žehnám vás, učeníci. 

47 Ani vaša duchovná duša nie je schopná pochopiť svoju vlastnú silu, ani bratské objatie, ktorým ste 

objali ľudstvo. Ale ja to dobre viem, a preto vám hovorím, ľudia, aby ste sa vždy modlili týmto spôsobom, 

lebo to je jedno z najvyšších poslaní vášho ducha. Ale ak vaše pery nemôžu poskytnúť útechu, ani 

nemôžete dosiahnuť chorých svojimi rukami, aby ste ich "pomazali", nech je vaša modlitba ako krídla pre 

vašu dušu, nech ju nesie k najvzdialenejším, aby im priniesla moje posolstvo pokoja a lásky. 

Tak, ako si sa ty staral a modlil za ľudstvo, aj ja sa budem starať o teba, preniknem do tvojho srdca, a 

keď objavím jeho utrpenie, jeho potreby, poteším ho a zanechám mu dar, a tento dar bude naplnením toho, 

o čo ma v tejto chvíli prosíš. Musíte však byť trpezliví. Neskúšajte ma, netlačte na mňa. 

48 Nie je potrebné, aby ste ma o to prosili, ale napriek tomu vám to dovolím, pretože ste ešte malé 

deti a ťažkosti vás ťažia. 

49 Príde čas, keď ma nebudete o nič prosiť, ale prídete ku mne a poviete: "Otče, konaj vo mne podľa 

svojej vôle." 

50 Nech je požehnaný váš život, vaša cesta a tiež váš stôl. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 303 
1 Ľudia: Keďže týmto Učiteľským prejavom sa začína posledný rok Môjho prejavu prostredníctvom 

ľudského rozumu, naliehavo vás vyzývam, aby ste sa podrobili hlbokému a svedomitému skúmaniu vo 

svetle svojho svedomia, aby ste mohli duchovne odpovedať, keď sa vás opýtam: "Čo ste pochopili z 

Môjho Diela a aké rozhodujúce kroky ste urobili na tejto ceste?" Ak teda, hoci si sa sústredil na dno 

svojho srdca, nemáš jasnú predstavu o tom, čo si urobil dobre, ako aj o tom, čo si urobil zle, v mojom 

slove nájdeš dokonalé posúdenie svojich skutkov. 

2 Predtým, ako urobíte prvý krok v poslednom roku Môjho prejavu, je potrebné vytvoriť rovnováhu 

prostredníctvom svedomia. Chcem totiž, aby ste mi na jej konci ponúkli ovocie poslušnosti, porozumenia 

a oduševnenia ako úrodu a daň za vaše úsilie. 

3 Obdobie do roku 1950 bude plné udalostí, ktoré rozrušia svet. Všetky oblasti vášho života sa 

otrasú. Duchovný kult ľudstva v náboženstvách bude postihnutý, silné národy budú postihnuté, veda bude 

žasnúť nad veľkými znameniami v prírode a ľudský život všeobecne bude plný skutočností a udalostí, 

ktoré ľudia budú nazývať zvláštnymi a nezvyčajnými. 

4 Viete, že toto všetko sa stane, aby sa posledný rok Môjho prejavu označil - pre ľudí - viditeľnými a 

hmatateľnými udalosťami, pretože ľudia by nevnímali znamenia konca tohto obdobia, keby som im ich dal 

duchovne, kvôli ich pochybnostiam a ich zhmotneniu. 

5 Všetky skúšky a udalosti, ktoré otriasli svetom v roku 1950, budú podobenstvom toho, čo sa stalo 

v Jeruzaleme v tých druhých časoch v deň Ježišovej smrti na kríži. 

6 Ak sa skutočne pripravíte a budete vedieť pozorovať, čo sa tento rok deje, uvedomíte si temnotu, 

tie temné sily, ktoré vstupujú do sveta - búrky, ktoré budú bičovať národy a inštitúcie, a čas, keď ľudstvo 

duchovne pocíti moju prítomnosť a intuitívne uvidí svetlo Tretieho času. Aký bude tento moment? 

Posledný okamih môjho zjavenia - okamih, keď sa duchovne roztrhne opona chrámu, ako to bolo v 

Jeruzaleme, a ľudstvo uvidí moje svetlo a spozná pravdu. 

7 Nebojte sa, ľudia, lebo moje milosrdenstvo vás prikryje a vaša modlitba a plnenie vášho poslania 

budú ako pancier, ktorý vás ochráni v nešťastí. Ani sa nebojte, že zostanete sami, keď moje slovo medzi 

vami skončí. Lebo veru, hovorím vám: Žiadny z mojich darov, ktorými som ozdobil vašu bytosť, sa od vás 

neodlúči. Ten, kto sa naučil viesť zástupy, bude naďalej viesť srdcia. Ten, kto prijal môj lúč do svojej 

mysle, bude mať veľké inšpirácie. Ten, kto bol nástrojom alebo nositeľom hlasu duchovného sveta, bude 

naďalej vnímavý na tento hlas. A ten, kto má dar slova, výkladu, uzdravovania alebo proroctva, uvidí, že 

moc jeho darov vzrastie, ak sa skutočne pripraví tým, že sa oblečie do oduševnenia a viery. 

8 Veľa sa pripravujte, aby ste po mojom odchode vytvorili silný ľud a boli schopní prijať každého, 

kto vás vyhľadá, bez toho, aby ste sa cítili príliš nevedomí alebo bezvýznamní voči vedcom, voči titulom, 

ktoré nosia, alebo voči tým, ktorí vás vystavujú skúške, pretože sa domnievajú, že majú poznanie pravdy o 

duchovnom. 

9 Ak boli tieto domy stretávania plné v čase môjho ohlasovania, chcem, aby potom už nestačili. To 

totiž naznačí vhodný čas na to, aby sa tento ľud vydal na cestu a rozšíril sa po celom svete. 

10 Viem, že mi vo svojom srdci hovoríš: "Pane, Tvoje Slovo plné moci, majestátu a podstaty 

vykonalo zázrak, keď pritiahlo zástupy ľudí k tomuto svetlu. Ale po tomto čase - kto potom urobí zázrak a 

pritiahne zástupy a karavány, ako si to urobil Ty?" 

Učeníci, prečo ste ľudia malej viery? Nie sú dary, ktoré som vám zveril, isté? Neboli ste zblízka 

svedkami zázrakov, ktoré ste prostredníctvom nich vykonali? Veru, hovorím vám, že v budúcich časoch 

vykonáte ešte väčšie skutky, ktoré budú stačiť na to, aby sa stal zázrak, ktorým splníte moje najvyššie 

prikázania jednoty, poslušnosti a oduševnenia. 

11 Veru, hovorím vám, že vo chvíľach, keď prostredníctvom nositeľa hlasu zaznie Moje Slovo, 

zachveje sa nielen duša tohto ľudu, ale aj všetky bytosti, ktoré rovnako potrebujú Božské svetlo v 

Duchovnom údolí. 

12 Nedostane sa k nim zvuk ľudského slova, ale význam a inšpirácia mojich posolstiev. Môj hlas je 

totiž univerzálny a jeho ozveny sa dostávajú do všetkých svetov a domovov, kde prebýva Božie dieťa. 

13 Do každého sveta posielam lúč svojho svetla. Poslal som vám toto svetlo v podobe ľudských slov, 

tak ako sa dostáva do iných domov prostredníctvom inšpirácie. 
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14 Vo svetle tohto božského lúča sa všetci duchovia zjednotia a vytvoria z neho nebeský rebrík, ktorý 

ich dovedie do toho istého bodu, do Duchovného kráľovstva, ktoré bolo prisľúbené vám všetkým, ktorí ste 

duchovnými čiastočkami môjho Božstva. 

15 Viete si predstaviť radosť všetkých bytostí, ktoré boli s vami na Zemi spojené fyzickými putami a 

ktoré teraz žijú mimo vášho sveta, keď sa dozvedia, že hlas, ktorý počujú, počujú aj niektorí na Zemi? 

Neodišli od teba, ani na teba nezabúdajú, ani sa nezdržiavajú ničoho pre tých, ktorí zostali na krátky čas 

dlhšie v pozemskom údolí. Ich pohladenie a požehnanie vás neustále sprevádza. 

16 Žijú tí, ktorí boli vašimi rodičmi, deťmi, súrodencami, manželmi, priateľmi alebo dobrodincami. V 

duchu sú to jednoducho vaši bratia a sestry, ale ich láska k vám je rovnaká alebo väčšia, rovnako ako sa 

zvýšila ich moc pomáhať vám a chrániť vás. 

17 Modlite sa za nich, ľudia, ani vy by ste ich nemali prestať milovať a spomínať na nich, lebo vaša 

spomienka a vaše modlitby sú sladkou útechou v ich boji. 

Nikdy si ich nepredstavujte zmätených alebo žijúcich v temnote, pretože by to bolo, akoby ste sa cítili 

schopní vyniesť nad nimi rozsudok. Ak sú ľudia tu na zemi takí nedokonalí a nespravodliví pri 

posudzovaní vecí svojich blížnych, čo to znamená, keď ide o súdy nad akoukoľvek dušou? 

18 Opäť vám hovorím, že je len na vás, aby ste ich podporovali svojou modlitbou a dobrými skutkami 

vo svete. 

19 Netúžte po tom, aby sa vo vašom živote prejavili akýmkoľvek materiálnym spôsobom - či už sa 

zmocnia mozgu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, pretože potom by ste popreli oduševnenie, ktoré som 

vás učil. Nestanovujte im ani konkrétne výročie, kedy ich majú privolať. Pamätajte, že duchovný život 

presahuje pozemský čas, a preto môže byť každý okamih vhodný na to, aby ste sa k nemu priblížili 

prostredníctvom duchovnej modlitby. 

20 Koľko bytostí, ktoré ste si často predstavovali ako trpiace zmätky, sú práve tie, ktoré sa vám 

snažili priblížiť k ceste svetla, ktorú ony samy nemohli nájsť, kým boli na zemi! Neprelievajte už za nimi 

slzy a určite sa nezarmucujte, pretože odišli do duchovného údolia. V skutočnosti nezomreli, odišli len 

krátko pred chvíľou, keď budete musieť odísť. Ale tak to bolo Mnou určené, aby vám pripravili cestu. 

Naozaj vám musím hovoriť, že na cintorínoch nemáte čo robiť a že slzy, ktoré roníte nad hrobmi, sú slzy 

nevedomosti, materializácie a klamu? 

21 Duša tých, za ktorých plačeš, je živá. Vy však trváte na tom, že sú mŕtvi v tele, ktoré zmizlo v 

zemi. Považujete ich za stratených, zatiaľ čo oni na vás čakajú plní lásky, aby vám vydali svedectvo o 

pravde a živote. Považujete ich za vzdialených alebo necitlivých a ľahostajných k vašim bojom a utrpeniu. 

Ale neviete, koľko balvanov vám odstránia z cesty a pred koľkými nebezpečenstvami vás ochránia. 

22 Nevedomosť vás núti byť nespravodliví a dokonca krutí k sebe i k iným, hoci vám musím 

povedať: Kto môže byť nevedomý, keď počul niektorú z mojich rozpráv? 

23 Moje Slovo je lúč svetla, ktorý vás musí všetkých obklopiť, aby ste zostali zjednotení v ohni Mojej 

lásky. Ak tomu po vypočutí uveríte a budete sa tým riadiť, všetci, ktorí ma milujete a oslavujete, zostanete 

od tejto chvíle jednotní. 

24 Svetlo môjho Ducha vám odhalilo všetky dary, ktoré sú ukryté v jadre vašej bytosti - všetko, čo ste 

si so sebou niesli od svojho pôvodu bez toho, aby ste o tom vedeli. Dala som vám na vedomie, že teraz je 

čas, aby ste skutočne spoznali sami seba, aby ste sa stretli sami so sebou a spoznali svoje dedičstvo, aby 

ste boli veľkého ducha. 

25 Z času na čas som vám dával zjavenia. Najprv to bol zákon, neskôr moje učenie a nakoniec plné 

poznanie vášho duchovného poslania. 

26 Hovoríte, že som bola s mužmi trikrát, ale je pravda, že som bola vždy. Ten Otec, ktorý v prvom 

veku zjavil ľudstvu svoj Zákon spravodlivosti; ktorý v druhom veku urobil svoje "Slovo" človekom v 

Ježišovi, svojom Synovi; a ktorý sa teraz dáva duchovne poznať svetu, vám vo všetkých vekoch dával toto 

božské podobenstvo, ktorého význam vám hovorí o vašom duchovnom vývoji a dáva vám poznať, že Ten, 

ktorý k vám hovoril vo všetkých časoch, bol jeden Boh, jeden Duch a jeden Otec. 

27 Keď som vám povedal, aby ste sa zriekli rozkoší, zle ste si vyložili moje slovo a nakoniec ste si 

mysleli, že je pre mňa príjemnejšie, keď trpíte, než keď sa tešíte. Keďže som tvoj Otec, ako si môžeš 

myslieť, že ťa radšej vidím plakať ako sa usmievať? Keď som vám povedal, aby ste sa zriekli pôžitkov, 
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mal som na mysli len tie, ktoré poškodzujú dušu alebo škodia vášmu telu. Ja však hovorím, že by ste mali 

získať pre ducha a srdce dobročinné uspokojenie, ktoré je vo vašom dosahu. 

28 Skúška, ktorú život človeka obsahuje, je taká ťažká, že je potrebné osladiť si ju všetkými tými 

duchovnými a telesnými pôžitkami, ktoré mu bremeno jeho kríža robia milším a ľahším. 

29 Žehnám všetkým, ktorí v teple domova nachádzajú najlepšie radosti svojej existencie a ktorí sa 

snažia, aby ich rodičovská láska k deťom, láska detí k rodičom a bratov a sestier k sebe navzájom bola 

službou Bohu. Táto jednota, harmónia a mier sú totiž podobné harmónii, ktorá existuje medzi 

univerzálnym Otcom a Jeho duchovnou rodinou. 

30 V týchto domoch žiari svetlo duše, prebýva pokoj môjho kráľovstva, a keď sa vyskytne utrpenie, 

ľahšie sa znáša a chvíle skúšky sú menej trpké. Ešte záslužnejší sú tí, ktorí hľadajú uspokojenie v tom, že 

ho dávajú iným, a ktorí sa tešia zo zdravej radosti svojich blížnych. Sú to apoštoli radosti a plnia veľké 

poslanie. 

31 Veru, hovorím vám, keby ste vedeli, ako hľadať chvíle spokojnosti a radosti a ako si zachovať 

hodiny vnútorného pokoja, mali by ste ich po všetky dni svojho pozemského života. Na to však musíte 

najprv pozdvihnúť svoju dušu, svoje pocity a spôsob, akým premýšľate o živote. 

32 Toto posolstvo, ktoré vám posielam prostredníctvom Svojho Slova, je plné svetla, ktoré vám 

osvetlí cestu a dá vašej bytosti vzostupný vývoj, ktorý vás naučí žiť v pokoji a zdravo sa tešiť zo všetkého, 

čím som požehnal vašu existenciu. Toto ľudstvo musí ešte veľa bojovať s tieňmi bolesti a prekonať svoj 

sklon k falošným pôžitkom a klamlivým uspokojeniam. Bude musieť bojovať proti svojmu náboženskému 

fanatizmu, ktorý jej bráni spoznať pravdu; bude musieť bojovať proti fatalizmu, ktorý ju núti veriť, že 

všetko smeruje ku konečnému zničeniu, z ktorého sa nikto nemôže zachrániť, a bude musieť bojovať proti 

svojmu materializmu, ktorý ju núti hľadať len prechodné pôžitky - zmyselné pôžitky, ktoré dušu vrhajú do 

priepasti nerestí, bolesti, zúfalstva a temnoty. 

33 Dávam vám svoje svetlo, aby ste opustili tiene a na tejto planéte, ktorú ste premenili na údolie sĺz, 

konečne objavili pravé potešenie duše a srdca, popri ktorom sú všetky ostatné radosti malé a 

bezvýznamné. 

34 V tomto čase vám dávam nové učenie, ktoré je určené pre všetkých ľudí. Nie všetci sa modlili v 

očakávaní môjho príchodu, ale bolesť ich udržiavala v bdelosti a pripravovala ich na moje prijatie. 

Svet má skúsenosť, ktorú mu odkázal "izraelský ľud" od druhej éry, takže nikto nemôže nedôverovať 

Božej spravodlivosti. Neviete, že dary proroctva, božskej vedy a duchovnej moci boli dané duchovne 

chudobným, ktorí túžili po príchode Pána, aby od neho dostali svetlo nádeje a poznania? 

Ak sa Mňa opýtate, kde sa nachádzajú tieto duše, poviem vám, že obývajú životné svety, kde všetko, 

čo je na tejto planéte veľké, je v ich očiach len prach zeme. 

Ale ak sa ma pýtate, čo sa stalo s tými, ktorí neprijali nič z môjho kráľovstva, pretože sa im moje slovo 

a moje prísľuby zdali biedne, hovorím vám, že patria k tým, ktorí sa vteľujú a reinkarnujú až do konca 

čias, pretože túžili po zlate, svete, tele a moci. A preto spravodlivo a za duchovnú odmenu dostali svet s 

jeho mizerným bohatstvom a falošnou mocou. 

35 Božia spravodlivosť ich na istý čas postihla, ale nevyhnala ich z cesty spásy, ktorá vedie do 

kráľovstva pravdy. Preto teraz, keď vám hojne posielam svetlo svojho Ducha, budem ich usilovne hľadať, 

aby som sa ich opýtal, či im už stačil čas skúšky, ktorý im bol určený, a aby pochopili, že teraz je tretí čas 

- práve ten čas, v ktorom sa zavŕšia časy, o ktorých som hovoril, keď som hovoril o súde židovského 

národa. 

36 Všetci máte so Mnou stretnutie a budete sa musieť zjednotiť, aby ste ma počuli, pretože ma všetci 

potrebujete počuť. 

37 Všetko bude položené na váhy mojej spravodlivosti, na ktorých budú zvážené všetky skutky, ktoré 

ešte neboli posúdené. Moja prítomnosť a moja moc sa prejavia tak, ako nikdy predtým. Po chaose sa totiž 

všetko vráti do starých koľají. 

38 Bdejte a modlite sa bez prestania, aby ste neboli prekvapení, ó, ľudia. Ale veru, hovorím vám, že 

ak budete bdieť a modliť sa za svet, bude vás chrániť neviditeľný plášť, pretože budete schopní milovať 

svojich blížnych a cítiť ich bolesť ako svoju vlastnú. 

39 Opakujem, že svoju prítomnosť, svoju moc a svoju spravodlivosť urobím hmatateľnými. Ak som 

dovolil, aby človek vo svojej skazenosti znesvätil všetko, čo je v živote posvätné, stanovím hranicu jeho 
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skazenosti. Ak som mu dovolil putovať po ceste slobodnej vôle, dokážem mu, že všetko má svoje hranice. 

Ak som mu dovolil, aby príliš uspokojil svoju túžbu po moci a po veľkosti vo svete, zastavím ho na jeho 

ceste, aby mohol posúdiť svoje dielo prostredníctvom svojho svedomia, aby mohol odpovedať na Moje 

otázky. 

40 Dovolil som, aby sa bolesť, ničenie a smrť prejavili vo vašich životoch, aby ste vďaka ich horkým 

plodom pochopili, aký strom ste vypestovali. Ale postarám sa aj o to, aby sa bolesť rozptýlila a duša sa 

spamätala a prišla k rozumu, lebo z nej vzíde hymnus lásky. Bolo povedané a tiež zapísané, že príde deň, 

keď ľudia oblečú svoje duše do bieleho rúcha vznešenosti. 

41 Všetci budú spasení, všetkým bude odpustené, všetci budú potešení. Kde je teda smrť, kde je 

večné zatratenie a oheň bez konca? 

42 Nestvoril som ani smrť, ani peklo. Lebo keď môj duch vytvoril pojem stvorenia, cítil som len lásku 

a z môjho lona vzišiel len život. Ak by smrť a peklo existovali, museli by to byť ľudské diela, pretože sú 

pominuteľné, a vy už viete, že nič ľudské nie je večné. 

43 Tu je váš Majster, vyvolený ľud, ktorý vám ukazuje novú cestu. Robím z vás statočných vojakov, 

ktorí vedia bojovať a brániť moju vec. 

44 Zjednotení s mojou láskou sa vydáte na cestu po zemi a budete oživovať "mŕtvych", ukazovať túto 

cestu svetlom môjho Ducha Svätého tým, ktorí zblúdili, tým, ktorí sa stali ničiteľmi ľudstva. Tento chlieb 

večného života, toto "mlieko a med", ktorým ste sa živili, prinesiete všade. 

45 Vy ste môj vyvolený ľud, ktorý nerozlišujem podľa farby pleti ani rasy. Všetkých som vás povolal, 

aby ste poznali svojho pravého Boha, aby ste sa nenakazili zmätkom sveta. Vy ste moji vyvolení, ktorým 

som zanechal dedičstvo, do ktorých som vložil svoje dary a ktorým som zanechal klenot nevyčísliteľnej 

hodnoty, aby vás ľudstvo spoznalo. 

46 Očistil som a pripravil vaše duchovné oči, aby ste mohli vstúpiť do záhrobia, vidieť moju 

prítomnosť a svedčiť o nej zástupom. Zveril som ti svoju múdrosť, knihu napísanú zlatými písmenami, 

aby si nikdy nezablúdil z cesty a aby si ňou viedol ľudstvo. 

47 Premenil som vás na svojich prorokov, aby ste vydávali svedectvo o tom, čo vám Otec ukáže na 

onom svete, aby ste pripravili aj budúce generácie. 

48 V tomto treťom čase vás Majster povolal a pozval k svojmu stolu. Niektorí prišli v hmotnom tele a 

iní ako duchovné bytosti, ale všetci ste si užili nektár života. 

49 Počujete moje slovo a hovoríte: "Pán prichádza z nebeských výšin". Na to vám odpovedám: Ak 

pod "nebeskými výšinami" myslíte čistých, dokonalých, večných a múdrych, máte pravdu. Ak však pod 

"nebeskými výškami" myslíte hmotné miesto, ktoré je nad vami v nekonečne, mýlite sa. Som totiž vo 

všetkom a všade, som všadeprítomný a môj Duch všetko napĺňa a zahŕňa. 

50 Keď hovoríte, že "zostupujem", hovoríte správne, pretože zostupujem z dokonalého do 

nedokonalého, keď sa vám dávam poznať. Lebo Ja sa poľudšťujem a dokonca sa zhmotňujem, aby som sa 

stal hmatateľným pre vás, ktorí ste ľudia. 

51 Tento ľud, ktorý tu teraz počúva moje slovo, čoskoro pochopí význam toho, čo vás teraz učím, a 

bude pripravený odovzdať moje posolstvo ostatným. 

52 V súčasnosti tu prijímam tieto zástupy v mene ľudstva, a keď hovorím o ľudstve, mám na mysli 

nielen súčasných ľudí, ale všetky generácie, ktoré obývali Zem počas šiestich duchovných období. 

Posolstvá, ktoré som vám priniesol v týchto šiestich časoch, sú presne tým, čo som symbolizoval názvom 

"pečate", z ktorých jedna, ako už viete, musí byť ešte uvoľnená, aby vám mohla odhaliť zmysel alebo 

význam všetkých ostatných - ten vysoký význam života duše, rozvoja a dokonalosti. 

53 Ako prameň múdrosti, ako nevyčerpateľný prameň poznania odkážem ľudstvu dedičstvo tohto 

Slova, v ktorom nájde najvyššie potešenie z Božského, Duchovného a Večného. 

54 Semeno sa už začalo šíriť po zemi. Ale keď semeno vyklíči, pošlem vodu, ktorá zúrodní polia 

ducha. Potom uvidíte, ako v srdciach ľudstva rozkvitne oduševnenie. 

55 Dnes je počet novoprijatých malý a počet žiakov ešte menší. Ale oni sa rozmnožia a rozšíria po 

všetkých miestach a krajinách zeme, svedčiac o tom, že pre človeka prišiel čas, ktorý sa nazýva "Šiesta 

pečať", pretože je to šiesty duchovný stupeň človeka na zemi, a ktorý sa nazýva aj "Tretí čas", pretože je 

to tretia komunikácia Môjho Ducha s ľudským duchom - čas, keď vás Eliáš spojil z rôznych ciest. 
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Znovu som vás poslal na tento svet, aby ste sa zdokonalili v plnení svojho náročného poslania. Moje 

pokyny vás pripravujú na to, aby ste sa mohli oduševniť. 

56 Hovorím k vám aj ako priateľ, aby ste sa už necítili osamelí v skúškach tohto sveta, aby ste vo 

svojich srdciach mali vieru a dôveru vo svojho Boha, ktorý sa vám dáva poznať a hovorí k vám 

prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

Ak ste ma nepocítili, je to preto, že ste sa na to nepripravili. Ale ak pripravíte svoje srdcia a 

pozdvihnete svoje duše ku Mne, pocítite Mňa a uvidíte Mňa očami svojho ducha. 

57 V tomto čase som k vám prehovoril, aby som vám pripomenul Zákon a aby ste ho plnili. Dovolil 

som duchovnému svetu žiť s vami, aby vám mohol radiť, pomáhať a chrániť vás. Títo duchovia bojujú a 

pracujú s láskou Otca vo svojom duchu. 

58 Slovo, ktoré vám prinášam, je jasné a jednoduché, aby ste mi všetci rozumeli, aby vás všetkých 

osvietilo svetlo môjho Ducha Svätého. Chcem, aby ste, keď ma už nebudete počuť cez tieto orgány 

chápania, boli pripravení ako moji učeníci vyjsť a svedčiť o mojej prítomnosti svojimi slovami a dobrými 

príkladmi. 

59 Ľudia sa vás budú chodiť pýtať na učenie, na duchovný pokrm, ktorý vám váš Majster zveril pre 

ľudstvo. Vy im však ukážete význam a lásku, ktoré sú obsiahnuté v mojom slove. 

60 Pravda vždy zvíťazí. Dávam vám slová pravdy, aby ste nimi osušili slzy svojich blížnych. 

V tomto čase, keď máte slobodu vyznania viery, sa nenechajte zotročiť lžou. Práve vás znovu učím 

prostredníctvom svojej lásky a v mojej ruke neobjavíte bič, ktorý by vás nútil veriť vo mňa. Keby to tak 

bolo, nebol by som už vaším Otcom a Bohom. 

61 Hľadajte moju božskú slávu, naučte sa odpúšťať. Zveril som vám dary, aby ste ich dobre využili a 

stali sa mojimi dobrými učeníkmi, ktorí usmerňujú ľudstvo. Eliáš a môj duchovný svet sú s vami, aby váš 

kríž nebol pre vás príliš ťažký. 

62 Požehnaní sú ľudia dobrej viery, ktorí otvoria svoje srdcia tomuto posolstvu, a požehnaní sú ľudia 

dobrej vôle, ktorí nasledujú moje učenie, lebo budú deťmi svetla a pokoja. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 304 
1 Blahoslavení, ktorí prichádzajú ku mne, lebo našli cestu. Blahoslavení sú tí, ktorí hľadajú vedenie 

prostredníctvom môjho Slova. Ja som cesta a vy ste tí, ktorí po nej budú kráčať a dosiahnu vrchol hory na 

tejto ceste. Z tejto výšky prehliadnete všetko, čo vaša duša počas svojho vývoja prekonala. 

2 Každá prekážka alebo balvan, na ktorý narazíte, bude skúškou, ktorej úspešné zvládnutie vám 

prinesie zásluhy. 

3 Kto môže tvrdiť, že pochopil tajomstvá prírody, že prenikol do záhrobia, do tajomstva toho, čo nie 

je vidieť ani počuť, že prenikol do božského arkána a pozná jeho rady? Kto dokázal spoznať sám seba tak, 

že je schopný uviesť svoje konanie do súladu so svojou duchovnou a hmotnou podstatou? 

4 Stále ste slabé bytosti, ktoré sa bezcieľne potulujú. Lebo hoci vás vedomosti, ktoré máte, pripravili 

na službu ľudstvu, nerozvinuli ste svoje duchovné dary a stále nie ste oduševnení, aby ste žili v súlade so 

Mnou a so sebou samými. Ak nedokážete poznať sami seba, nebudete schopní poznať ani druhých, ani ich 

dokonale viesť. Ako chcete byť vodcami ľudí, ak ste sa najprv nenaučili viesť svoje kroky po ceste 

pravdy? 

5 Keď k vám takto hovorím, ľud Izraela, nie je to preto, že by Majster pohŕdal vašou prácou v rámci 

Môjho diela. Robí sa to preto, aby ste si uvedomili, že vaše kroky k oduševneniu nemajú hranice - že 

každým krokom vpred získate viac svetla, aby ste pochopili veľkosť Môjho diela. 

6 Obdaril som človeka inteligenciou, ktorá mu umožňuje skúmať zloženie prírody a jej prejavy, a 

umožnil som mu kontemplovať časť vesmíru a cítiť prejavy Duchovného života. Moje učenie totiž 

nezastavuje duše, ani nebrzdí rozvoj človeka - naopak, oslobodzuje ho a osvecuje, aby skúmal, uvažoval, 

pátral a usiloval sa. Ale to, čo človek považuje za vrchol svojho intelektuálneho bádania, je sotva začiatok! 

7 Všetko je pripravené na vývoj duše. Pripravte sa, aby ste mohli poučiť ľudstvo zajtrajška, ako sa so 

Mnou spojiť z ducha do ducha. 

V dnešnej dobe je svet zmätený rôznymi svetonázormi a práve svetlo môjho Ducha Svätého ich môže 

osvietiť, aby prijali moju inšpiráciu a mohli rozvinúť čisté ideály, ktoré ich môžu oduševniť, aby žili v 

mieri. 

8 Moje duchovné učenie spája ľudí v skutočnom pochopení a porozumení duchovných hodnôt. Som 

stredobodom zjednotenia, zdrojom inšpirácie pre ich duchovný rozvoj. 

9 Musíte ku mne prísť so svojimi trápeniami, radosťami a problémami. Namiesto bolesti ti dávam 

radosť z toho, že sa cítiš ušľachtilý a hodný Mňa - príležitosť očistiť sa od svojich previnení. 

10 Každý človek bude očistený svetlom môjho Ducha Svätého, ktorý ho bude inšpirovať k láske k 

blížnym. Takto sa vo svete upevní mier a všetci sa spoja v jednej sile, činnosti a duchu a to, čo nedosiahlo 

žiadne náboženstvo, dosiahne Božie vnuknutie, ktoré prijali ľudia. Preto v tejto tretej ére dávam všetkým 

rovnakú príležitosť dosiahnuť Mňa. Moja duchovná náuka nedáva dôvod na rozdiely. 

11 Ak ma teraz tvoje uši nepočujú, ó, ľudstvo, a tvoje oči sú zahalené tmavou páskou, príde deň, keď 

uvidíš svetlo Ducha Svätého a budeš počuť moje slovo ako božskú hudbu. 

12 Izrael, uznaj, že všetci tvoji blížni sú hodní darov milosti, ktoré si dostal. Podaj ruku tomu, koho 

vidíš znepokojeného, lebo vieš, že všetci musíte dosiahnuť rovnaký cieľ. 

Dal som vám počuť Moje Slovo prostredníctvom ľudského intelektu. Mnohí z vašich blížnych však 

budú popierať pravdivosť tohto prejavu a budú popierať aj to, že som vám v tomto čase opäť vydláždil 

cestu, že medzi vás vylievam Svoju milosť a že Môj univerzálny lúč spočíva na nositeľovi hlasu, ktorého 

pripravila Moja Božská milosť. Nebudú schopní pochopiť, ako sa Moja božskosť môže prejavovať 

prostredníctvom nedokonalého stvorenia, ktorého intelektom sa vám zjavujem. Namiesto toho ma budú 

naďalej hľadať v starobylých obradoch a rituáloch svojich náboženských spoločenstiev, v zmysluplných 

formách. 

Je pre Boha, ktorý je všemohúci, ťažké dať sa spoznať prostredníctvom ľudského intelektu? Chceš cítiť 

vieru vo Mňa len prostredníctvom obrazov a rituálnych úkonov uctievania? 

13 Ak veríte vo Mňa ako Všemohúceho, ako Stvoriteľa, ako Univerzálnu Autoritu, ktorá ovplyvňuje 

všetko - ak veríte, že som vo všetkom Svojom stvorení, potom nemôžete pochybovať o tom, že som 

pripravil mysle Svojich vyvolených, aby som sa prostredníctvom nich prejavil. 
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14 Prejavujem sa vo vzduchu, ktorý dýchate, v nesmiernom priestore, v ktorom existujú svety, v 

slnku, ktoré posiela svoje lúče na vašu planétu, v tom, čo je pre vás viditeľné a čo je neviditeľné. 

15 Vyvolený ľud, nepristupujte k druhým s odsudzovaním alebo kritikou. Natiahni ruku a chyť sa 

svojich blížnych, ktorí ma hľadajú rôznymi spôsobmi. Hovorte s nimi, aby mohli prijať poznanie, ktoré 

máte vy. Ochotne však počúvajte ich úvahy, aby ste aj vy mohli dostať nejaké usmernenie. Lebo nikto si 

nevystačí sám, všetci potrebujete moju múdrosť a múdrosť blížneho. 

16 Ako duchovní by ste mali nadviazať láskyplný vzťah so svojimi susedmi bez ohľadu na to, k 

akému náboženskému spoločenstvu patria. Takto dosvedčíte, že som vás pripravil. Potom sa vaše 

ušľachtilé skutky dostanú do všetkých sŕdc a pochopia vás všetci, ktorí na ne myslia bez sebectva. 

17 Ľudia moji, spiritualita nemá žiadne významné formy, nepotrebuje tieto prejavy, tieto obrady. 

Pokiaľ sa vo vašom konaní prejavujú nepochopiteľné, tajomné veci, nemôžete byť skutočnými 

spiritualistami. Vonkajší dizajn, výraz, forma, predmety, ktorými ste potrebovali zapôsobiť, boli 

odstránené. Lebo moje slovo má dostatočnú moc, aby ste ma spoznali a pozdvihli sa k dokonalosti. 

18 Po roku 1950 pravý duchovný pochopí inštrukcie, ktoré som vám dal, a bude ich praktizovať s 

jediným cieľom - odovzdávať Moju milosť tam, kde je potrebná. 

19 Zajtra budú ľudia lepšie rozumieť tomuto slovu, ktoré doteraz počul len málokto, a bude 

všeobecne zrozumiteľné. 

20 Nezáleží na tom, že keď sa skončí rok 1950, moje slová nebudú pochopené všetkými. Niekoľko 

semien, ktoré zostanú, bude stačiť na to, aby plody v budúcnosti dozreli. 

21 Milovaní učeníci, vy ste ako hviezda, ste ako maják v nekonečnom mori. Snažte sa zachovať si 

svoj odev, očistite svoje srdce a premeňte ho na svätyňu, kde pochodeň šiesteho svietnika osvetľuje každú 

dušu vo dne i v noci. 

22 Buďte ako ja - pokorní a tichého srdca. Milujte sa navzájom, odpúšťajte si. Buďte ako rieka s 

krištáľovo čistou vodou. Noste v rukách jedno ovocie. Predstavte učenie jednej knihy ako záchranný čln 

pre ľudstvo. 

23 Poď ku mne, čakám ťa. Kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope na tieto dvere, tomu sa 

otvoria. Budem vás opracovávať ako balvany dlátom svojho Slova a kúpať vás vo svetle Ducha Svätého. 

24 O milovaní učeníci! Odvráťte sa od pokušení sveta, lebo som vás pripravil, aby ste zajtra boli ako 

váš Majster. 

25 V posledný deň môjho zjavenia sa medzi vami prostredníctvom ľudského intelektu budú plakať aj 

"kamene". Ale každému dám pocítiť bozk svojho pokoja, každého pritisnem k svojej hrudi. A potom, keď 

vás uvidím pripravených, poviem vám z "oblaku": Tu je púšť, prejdite ju a prineste svetu, čo som vám dal. 

26 Ó, učeníci! Hovorím vám o zajtrajšku a povzbudzujem vás, aby ste v okamihu môjho odchodu 

nevzlykali bolesťou. Nechcem totiž, aby ste potom boli smutní - chcem vás vidieť poučených, ako sa 

prelievate krištáľovo čistou vodou prameňa a prinášate ľudstvu hojné ovocie. 

27 Vydávajte svedectvo ako moji proroci, hlásajte, že som vo vás ako Duch Svätý. 

Už ma nebudete počuť prostredníctvom nositeľov hlasu, ale duchovne budete naďalej prijímať moje 

učenie naveky. Keď sa oduševníte, budete plní blaženosti, pretože ma budete cítiť, dostanete inšpiráciu a 

vo všetkých svojich skúškach budete zakúšať, že som s vami. Budete počuť môj hlas z ducha do ducha, 

ktorý vás bude povzbudzovať, aby ste pokračovali vo svojom boji, a budete sa cítiť posilnení, pretože 

budem so všetkými svojimi deťmi. 

28 Dnes sa zjavujem medzi vami ako Otec, Syn a Duch Svätý a som s vami v podstate, prítomnosti a 

moci. 

29 Poďte, zástupy, ktoré ste súčasťou môjho izraelského ľudu. Poďte ku mne, vy ženy, ktoré ste 

matkami na zemi ako Mária. Poďte ku mne, vy panny, vy mladíci, vy deti a vy dospelí, lebo vás prijímam 

a dávam vám svoj bozk pokoja. 

30 Nech tvoja duša príde ku mne, lebo ja som ten, kto jej môže dať, čo potrebuje. Ja som Darca, ktorý 

vylieva svoju milosť na vtelené i nevtelené duše. 

31 Vyvolený ľud Izraela, už nie ste malé deti, pretože ste sa na tejto duchovnej ceste stále viac 

rozvíjali a počas svojich rôznych reinkarnácií ste získali mnoho vedomostí. Teraz, v tejto Tretej ére, ste 

žiakmi Božského Majstra a deň čo deň sa učíte lekcie, ktoré som vám dal, aby ste sa stali veľkými v 

duchu, znalcami toho, čo je ľudstvu neznáme. 
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"Izrael" bude v budúcich časoch veľký vďaka svojmu poznaniu, vďaka realizácii môjho Diela, vďaka 

svojmu spojeniu, vďaka svojmu boju, vďaka svojej poslušnosti, vďaka svojej láske k môjmu Božstvu a k 

svojim blížnym. Ak totiž môj ľud nebude mať túto duchovnosť, svet bude považovať moje Dielo len za 

ďalšie učenie na zemi. 

32 To všetko sa stane, ak sa môj ľud nepripraví, ak ma nepochopí, ak sa neoduševní. Preto vám 

hovorím: Teraz je čas, aby ste sa obnovili a duchovne pozdvihli praktizovaním môjho učenia. 

33 Ale v tejto tretej ére som neprišiel nadarmo, aby som sa zjavil svetlom svojho Ducha Svätého. Veď 

vy ste prví, ktorých som očistil a oslobodil od škvŕn, ktorých som posilnil a vyučoval, aby ste boli 

pripravení na splnenie svojho ťažkého poslania a aby ste povstali ako apoštoli, ako starší bratia a sestry 

ľudstva, aby ste boli pre ľudstvo ako hviezdy na oblohe, a tak mohli vaši blížni spoznať naplnenie 

proroctiev daných Mnou a prostredníctvom poslov minulých čias. 

"Izrael", staneš sa platným medzi ľuďmi, medzi národmi, aby sa aj oni mohli živiť chlebom večného 

života. 

34 Robím z vás otvorenú knihu, ktorá obsahuje proroctvá, moje učenie, božské zjavenie a svedectvo o 

mojej prítomnosti. Táto kniha sa otvorí tým, ktorí hľadajú toto poznanie. Na mnohé otázky odpoviete 

svetlom a pravdou. Nebudete sa pretvarovať, budete brániť moje dielo a nedovolíte, aby ho svet znesvätil. 

35 Tento návod nie je určený len vám. Lebo keď budete pripravení podľa príkladu svojho Majstra, 

vydáte mi svedectvo svojimi slovami a skutkami. Priblížim vám filozofov, vedcov, ktorí sa považovali za 

veľkých vo svojom poznaní. Nebojte sa ich však pre ich vedu, lebo je veľmi malá v porovnaní s mojou 

múdrosťou. 

36 Pokiaľ sa myseľ ľudí nezbaví všetkej temnoty, ktorú v sebe ukrývajú, nebudú Mi schopní 

porozumieť, ani nebudú schopní rozpoznať Mojich poslov, Mojich apoštolov, ani tých, ktorí sa v 

budúcnosti zjavia ako Majstri. 

37 Zamyslite sa, ľud Izraela, a zbavte sa všetkého fanatizmu, všetkej márnivosti materializmu, aby ste 

mohli dokonale plniť svoje poslanie. 

38 Ak sa môj ľud nevydá na cestu a nebude sa usilovať, ako je mojou vôľou, jeho skúšky budú veľmi 

veľké, aby videl svoj omyl a bol taký silný, ako je jeho sila, aby sa naučil vidieť a pochopiť, čo je jeho 

povinnosťou. 

39 Do tela každého z vás som vložil atóm svetla, ktorý je súčasťou Môjho Ducha, a keď príde čas, 

všetky tieto častice sa musia vrátiť do Môjho lona. 

Duše, ktoré sa inkarnovali do zvyšku ľudstva, sú ako tvoje a sú medzi nimi bytosti, ktoré ma rovnako 

hľadajú. Aj oni vedia, ako ku Mne vystúpiť, aby sa Mňa pýtali. 

Iní sa na mňa obracajú, aby sa ma opýtali na príčinu otrasov, ktorými ľudstvo trpí, a hovoria mi: "Otče, 

prečo nás nevyslyšíš? Prečo necítime Tvoju silu, aby sme nezlyhali? Či nie sme Tvoje deti?" 

Duše teda volajú ku Mne, ale nevedia, že sa práve očisťujú - nevedia, že žijú v treťom čase - nevedia, 

že sa nachádzajú v čase vzkriesenia vtelených a nevtelených. 

Ľudia sa chvália tým, čo patrí tomuto svetu, sú plní arogancie a nedovolili svojej duši, aby sa pozdvihla 

ku Mne. 

40 V tomto čase je mojou vôľou, aby všetci prišli ku mne, aby ma hľadali v duchovnom, kde nájdu 

svojho Otca. 

41 Počas tohto obdobia si, Izrael, zaslúžiš zásluhy a svojím príkladom budeš učiť ľudí žiť v 

spoločenstve so mnou. 

42 Hovorím len o vašich chybách, pretože predo mnou nie je nič skryté a je potrebné, aby ste sa 

obnovili, aby ste boli predo mnou čistými nádobami. Dal som vám svoje slovo a v ňom je moja sila, aby 

ste mohli zvíťaziť nad všetkými pokušeniami a skúškami. Osvietil som vás, aby ste pochopili, čo sa týka 

vašej duše a čo patrí k vášmu ľudskému životu. Takto môžete žiť podľa Božích prikázaní, pretože ste 

mojimi žiakmi, ktorých učím, aby sa vaša duša rozvíjala stále vyššie a aby ste sa už nezrútili pod ťarchou 

materializmu, pod zvyčajnými kultovými úkonmi, ktoré ste si vytvorili v mojom Diele. Už sa nesmiete 

nechať brzdiť zbytočnosťami, pretože máte silu a potrebné vedomosti na prekonanie všetkých prekážok. 

Musíte ísť neustále vpred. 

43 Pokiaľ dosiahnete čistotu, dematerializáciu, vaše uctievanie sa stane duchovnejším a vaše 

uctievanie v rámci Môjho diela menej komplikovaným. Lebo ste v Mojom diele konali a konáte podľa 
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svojej vôle a nedržali ste sa oduševnenia, nepripravili ste si srdce na vyslanie modlitby a obetovali ste Mi 

len písomné modlitby so slovami, čím ste robili to isté svojim blížnym. Veď vaše obrady, váš spôsob 

uctievania, vaše tradície boli rovnaké ako tie, ktoré ľudia predkladajú ľudstvu. V čom ste sa teda líšili? 

Čím ste sa líšili od ostatných? Nič, Izrael, lebo si zhmotnil moje slovo a to isté si urobil s mojím 

duchovným svetom. Vaše bohoslužobné úkony upadli do zmyselnosti rovnajúcej sa zmyselnosti ľudstva, 

vaše symboly boli rovnaké a v rámci môjho Diela ste tiež ukázali svoju nejednotnosť a akvizíciu. 

44 Ako by vám teda mohlo ľudstvo veriť? Ako by ma mohli spoznať podľa tvojho správania, keď sa 

správaš rovnako ako tvoji blížni? 

Keď Otec videl, že vaša cesta je veľmi pomalá a veľmi zmyselná, nemal pre vás viac zhovievavosti, a 

tak prikázal, aby ste sa zjednotili a zhromaždili, aby ste sa prekvapili Jeho slovom, ktoré sa blíži ku koncu. 

A bez ďalších ústupkov vám prikázal, aby ste sa zbavili všetkého materializmu, aby ste očistili svoje 

bohoslužobné úkony, pretože boli viac zmyselné ako duchovné. Ale moja práca je duchovná, moja práca 

má za cieľ pozdvihnúť dušu, obnoviť vás vo vašom ľudskom živote, aby "telo" a duša mohli žiť vysokým 

životom. Moja vôľa už nedovolila, aby sa môj ľud prepadol do priepasti a konal tam moje Dielo. 

45 Preto keď prijal moje prikázania, nastal v Izraeli zmätok pre jeho materializmus. Iní však toto 

prikázanie plnili s úctou a poslušnosťou, pretože ich duše si uvedomovali, že nastala hodina nového 

prebudenia Izraela, že ho Otec vytrhol z rutiny a starých zvykov, a ďakovali mu. 

46 Ľudia, všetky tieto skúšky vami otriasli, pretože ste si zvykli na rutinu. Zabránili ste totiž svojej 

mysli, svojej duši, aby sa rozvíjala smerom nahor falošnými kultovými činmi. 

47 Ľudia, teraz viete, že ak sa nebudete riadiť pokynmi, ktoré som vám dal, aby ste splnili svoju 

povinnosť, nebude vám nič platné, že ste ma počúvali. Je totiž mojou vôľou, aby ste, keď prijmete moje 

slovo, praktizovali ho, pretože sa pre vás blíži koniec môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu - 

rok 1950, od ktorého už nebudete počuť ani môj duchovný svet. 

48 Nechcem, aby ste kvôli tomu cítili bolesť v duši, lebo som vás pripravil, aby ste boli silnými 

dušami, aby ste zajtra boli ako stromy, ktoré dávajú tieň pocestnému unavenému a vyčerpanému páliacim 

slnkom. Nechcem ani, aby ste v okamihu môjho odchodu spôsobili Môjmu Duchu bolesť, akú ste mi 

spôsobili v druhej ére. Nechcem, aby ste na moje plecia opäť naložili kríž svojho hriechu, svojej 

neposlušnosti, svojho zlyhania. Chcem vidieť v Izraeli poslušnosť, plnenie povinností, obnovu, 

zduchovnenie, vaše pozdvihnutie, aby ste mohli komunikovať so mnou z ducha do ducha. 

49 Izrael, teraz nie je čas na spánok, musíš sa úplne prebudiť, aby si sa mohol venovať úlohe 

prebudenia ľudstva. Lebo hoci moje svetlo osvecuje každú myseľ, vidím svoje deti letargické, vidím svoj 

zákon v zaprášených knihách. Vy, vyvolení, však musíte viesť ľud a "bdieť" nad ním. 

50 O duchovnom učení budeš hovoriť svetu bez fanatizmu. 

51 Cvičte sa v dialógu ducha s duchom, ktorý budete zdokonaľovať zo dňa na deň. Je totiž mojou 

vôľou, aby ste vy a ľudstvo so mnou komunikovali. Prostredníctvom tohto spoločenstva budete prijímať 

moje vnuknutia, moje príkazy a ja prijmem vašu dušu, vypočujem vašu modlitbu a dovolím, aby ma vaše 

duchovné ruky objali. 

52 Keď sa naučíte komunikovať so Mnou od ducha k duchu, rozvinú sa vaše dary a pri vašom 

uctievaní tieto dary rozkvitnú v sláve a duchovnosti. Potom ma budete hľadať v duchovnom a vaše 

uctievanie bude dokonalé. 

53 Tento prejav prostredníctvom ľudského intelektu už nebude medzi vami. Nechcem, aby ste sa po 

mojom odchode cítili osirelí, nechcem, aby vás prekvapila smrť, ani nechcem, aby ste boli slabí. Po roku 

1950 sa totiž pripravíte a budete ma hľadať od ducha k duchu, budete žiť v harmónii a v mojom pokoji. 

Potom dobehnete stratený čas a dosiahnete taký stupeň zduchovnenia, ktorý vám umožní priblížiť sa k 

Môjmu Kráľovstvu, kým ešte žijete na tejto planéte, a dokážete svetu, že nepotrebujete obrady a 

ceremónie ani materiálne symboly, aby ste Mi vzdávali úctu - že váš spôsob uctievania je vznešený a 

duchovný a že vaša viera je pochodňou, ktorá šíri svetlo po cestách života, v srdciach a dušiach ľudí. 

54 Čas môjho zjavenia bol dostatočný na to, aby ste dosiahli taký stupeň oduševnenia, ktorý vás 

povedie k obnove a povzneseniu vašej duše. 

55 Momentálne vám pomáham vyliezť na horu. Vediem vás za ruku k tomuto cieľu a dal som vám, že 

vám bude pomáhať aj môj duchovný svet, že posilní vašu vieru, že zabezpečí, aby vaše kroky boli 

bezpečné, aby ste už nepochybovali o splnení svojho poslania, aby vás nič nedonútilo ustúpiť z cesty, po 
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ktorej ste kráčali toľko rokov a storočí. Poskytol som vám to, čo je potrebné na vašu obživu pri prechode 

púšťou, a preto ste mi teraz veľmi blízko. 

56 Blíži sa čas, keď ukončím Svoje ohlasovanie prostredníctvom ľudského rozumu, a potom sa 

vydáte na ďalšie putovanie. Lebo tu na zemi nie je váš cieľ, ani tu pre vás nie je odpočinok. Chcem, aby 

ste boli dostatočne pripravení na boj, ktorý vás čaká, a potom sa vďaka darom, ktoré som vám udelil, 

stanete majstrami, mojimi apoštolmi a svedkami. Chcem, aby ste boli ako veľká pochodeň, ktorá prináša 

moje svetlo rôznym národom, ktoré tvoria toto ľudstvo. 

57 Ste so mnou a užívate môj pokoj, počúvajte moje pokyny, aby ste sa mohli pripraviť. Nezabúdajte 

však na svojich blížnych, na svet, ktorý je v chaose a pije veľmi horký kalich - nezabúdajte na zmätok, 

ktorý vládne v tomto svete. Nechcem, aby ste boli bezcitní, lebo nárek sveta sa musí dostať aj k vám. 

58 Vy ste predo Mnou najzodpovednejší, lebo vám som dal Svoje Slovo prostredníctvom ľudskej 

schopnosti intelektu. Chcem, aby sa vaše spôsoby konania v rámci Môjho diela stali dokonalejšími a 

duchovnejšími, pretože nie je ďaleko deň, keď budete všade prinášať Moje učenie, pripravené Eliášom a 

Mojím duchovným svetom. Lebo moje Kráľovstvo čaká na všetkých a vy všetci musíte prísť ku mne 

prostredníctvom svojich zásluh a pokory vo svojej duši. 

59 Často si mi z hĺbky srdca hovoril: "Učiteľ, Otče, prečo si zveril svoje dielo, hoci je také jemné a 

hlboké, ľuďom takým hriešnym a nehodným? Prečo si nám zveril do rúk takú veľkú zodpovednosť? 

Prečo, hoci vidíš tento ľud, ktorý nazývaš Izraelom, takým neohrabaným a nevedomým, vložil si do neho 

všetku svoju dôveru? Prečo si si vybral práve nás, ktorí sme prešli toľkými skúškami, toľkými očistami, 

toľkým fanatizmom a modloslužbou? 

Ale ja vám hovorím, deti moje: Práve preto, že ste ľudia, ktorí sa veľmi očistili a spoznali ma uprostred 

svojich skúšok. Skúšky vás totiž priblížili ku Mne, a tak som vás predstavil ostatným národom ako 

vyvolený a milostivý ľud, aby mohli prijať a spoznať Moje dielo prostredníctvom vášho sprostredkovania 

pre ich obnovu a zduchovnenie. 

Ale nevyvolil som si vás preto, že by som k vám cítil väčšiu náklonnosť, ani preto, že by som vás 

miloval viac ako zvyšok ľudstva. A ja som vás neurobil vlastníkmi darov a milostí preto, že by ste boli v 

Otcových očiach hodnejší. Ak ste prešli očistou, je to preto, že ste boli aj ľuďmi, ktorí najviac zhrešili, 

ktorí sa dopustili najväčších chýb, a preto musíte vykonať najväčšiu nápravu. 

60 Spytuj svoje svedomie, ľudia, a zváž, či si ma hoden. Vedz, či sú tvoje zásluhy dostatočne veľké, 

aby si mohol stáť predo mnou. Spomeňte si na svoju minulosť a zvážte, či to, čo ste urobili na svojej ceste 

týmto svetom, vás robí hodnými sedieť po mojej pravici. 

Povedzte mi, keď ste zvážili svoju minulosť, či ste získali právo vlastniť moju milosť, moje dary, moje 

dobrodenia a môj zákon. 

"Nie," hovorí mi tvoje srdce, "často si nám hovoril, že sme nevďační ľudia - ľudia, ktorí ťa vždy 

neposlúchali." 

Ale ja vám hovorím: Svoju milosť som vám udelil s veľkou túžbou vo svojom Duchu, aby ste sa 

jedného dňa stali ľuďmi čistých myšlienok, aby ste vykonali veľké skutky, aby ste dosiahli veľké 

povznesenie duše. 

61 Budú to vaše vnúčatá, ktoré sa postarajú o to, aby semeno pravdy rozkvitlo. Najskôr ju zasiate do 

svojich príbuzných a potom do ľudstva. 

62 Izrael: Po roku 1950 bude pre vás všetko inak. Tvoje kultové činy, tvoje vedomosti budú 

pokročilejšie, tvoje skutky budú duchovnejšie, tvoje myšlienky a modlitba budú povznesenejšie a ty sa 

ešte viac zduchovníš. Potom už nebudete žiť v materializme. 

63 Urobím vaše srdcia citlivými, aby ste cítili bolesť ľudí. Tak ako vám dnes odovzdávam svoje 

Slovo, zajtra ho budete musieť odovzdať svetu vy. Keďže ľudstvo nechcelo prísť ku mne, zajtra k nemu 

pôjdete a v mojom mene mu prinesiete posolstvo lásky, ktoré som mu zanechal ako dedičstvo. 

64 Veľký bude váš boj a práca, ktorú budete musieť vykonať medzi týmto ľudstvom, ktoré je bez 

viery, bez nádeje, bez Boha. Hoci som jej blízko, necítila ma a nevnímala moju prítomnosť. Lebo ona ma 

chce vidieť zmyselne, a keďže ma nevidí očami svojho ducha, odmieta ma a zabúda na mňa. Čoskoro 

príde chvíľa, keď povstanete ako Moji apoštoli a svojím mocným a duchovným hlasom prebudíte masy a 

privediete ich k viere, k oduševneniu. 
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65 V dnešnej dobe to nie je len dvanásť sŕdc, ktoré použijem po roku 1950, aby o mne svedčili. Dnes 

je 144 000 vyvolených z môjho požehnaného ľudu Izraela, do ktorých som vložil všetku svoju nádej a 

dôveru, aby ľudstvo skrze nich spoznalo moje Dielo. 

66 Budete silní medzi ľuďmi a splníte svoje poslanie až do konca. Ale vždy ťa bude chrániť môj 

duch. Budem vašou ochranou a duchovne vám zverím svoju podstatu, svoju prítomnosť a svoju moc - do 

tej miery, aby ste cítili a uplatňovali lásku, duchovnú lásku, ktorá sa prejavuje vo všetkom stvorení. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 305 
1 Duchovný život ľudstva sa delí na tri epochy alebo vekové obdobia. V prvom veku som sa prejavil 

ako Otec, v druhom veku som sa zjavil ako Majster a v treťom veku sa prejavujem ako Sudca. 

2 Toto sú tri fázy, ktoré som zjavil ľuďom a počas ktorých ma musíte plne spoznať. Nebuďte však 

horliví v uznávaní troch bohov alebo troch osôb tam, kde existuje len jeden Boží Duch. V tomto čase ste 

totiž schopní prijať zjednodušenie všetkého, čo ste zahalili do tajomstva a skomplikovali až do 

nepochopiteľnosti. 

Tento "chrám" zostane, ale toto dielo nepokročilo po mnoho storočí a vy v ňom teraz musíte 

pokračovať s cieľom doviesť ho do konca, aby ste ho mohli ponúknuť svojmu Otcovi. 

3 Nie je potrebné, aby sa na tomto zjavení zúčastnili všetky národy zeme. Postarám sa totiž, aby sa 

moje učenie rozšírilo po celom svete prostredníctvom spisov a kníh, ako sa to stalo v druhej ére. Potom sa 

moje duchovné posolstvo stane známym a ľudia dobrej vôle sa ho budú snažiť nasledovať. 

4 V tejto skromnej a jednoduchej knihe, ktorá je však plná Božského svetla, nájdu ľudia vysvetlenie 

všetkých svojich pochybností, objavia zavŕšenie učenia, ktoré bolo v minulých časoch odhalené len 

čiastočne, a nájdu jasný a jednoduchý spôsob, ako vyložiť všetko, čo je v alegórii skryté v starovekých 

textoch. 

5 Kto sa po prijatí tohto duchovného posolstva presvedčí o pravdivosti jeho obsahu a začne bojovať 

proti svojej túžbe po senzáciách, modlárstvu a fanatizmu, očistí svoju myseľ a srdce od všetkých týchto 

nečistôt, oslobodí svoju dušu a dá jej radosť a pokoj, pretože teraz bude môcť bojovať o dosiahnutie 

večnosti, ktorá ju čaká. Ale tí, ktorí pokračujú vo svojom vonkajšom uctievaní, ktorí trvajú na láske k 

tomu, čo patrí svetu, a ktorí neveria v rozvíjanie alebo rozvoj duše - veru, hovorím vám, že zostanú pozadu 

a budú roniť slzy, keď si uvedomia svoju zaostalosť a nevedomosť. 

6 Zatiaľ čo všetko neustále rastie, mení sa, zdokonaľuje a rozvíja, prečo by mala vaša duša stáť na 

mŕtvom bode po celé stáročia? 

7 Je to ľudská duchovná duša, ktorá by mala predchádzať všetkým dielam, ktoré človek vykoná, 

pretože práve jej bol zverený život na zemi. Tu vo vašom svete však robíte pravý opak, pretože duša 

zanedbáva svoje najvyššie úlohy, aby sa venovala pozemským cieľom a stále viac sa vrhala do opojenia 

života, ktorý ste vytvorili. 

8 Keďže ste vďaka vede objavili a naučili sa mnoho vecí, nie je vám neznámy neustály vývoj, ktorý 

existuje vo všetkých bytostiach stvorenia. Preto chcem, aby ste pochopili, že nesmiete nechať svoju dušu v 

tej zaostalosti a stagnácii, do ktorej ste ju už dávno priviedli, a že sa musíte usilovať dosiahnuť harmóniu 

so všetkým, čo vás obklopuje, aby pre ľudské bytosti prišiel deň, keď príroda namiesto toho, aby skrývala 

svoje tajomstvá, ich odhalí, a namiesto toho, aby boli sily prírody voči vám nepriateľské, stanú sa z nich 

služobníci, spolupracovníci, bratia. 

9 Poslal som dušu, aby sa vtelila na zem a stala sa človekom, aby bola kniežaťom a pánom všetkého, 

čo na nej existuje, a nie aby bola otrokom a obeťou, ani núdznym, ako ho v skutočnosti vidím. Človek je 

otrokom svojich potrieb, vášní, nerestí a nevedomosti. 

10 Je obeťou utrpenia, omylov a úderov osudu, ktoré mu na ceste po zemi prináša nedostatok 

duchovnej úrovne. Je núdzny, pretože nevie, na aké dedičstvo má v živote nárok, nevie, čo vlastní, a 

správa sa, akoby nemal nič. 

11 Toto ľudstvo sa musí najprv prebudiť, aby mohlo začať študovať Knihu duchovného života, a 

potom sa čoskoro prostredníctvom odovzdávania tohto sveta ideí z generácie na generáciu objaví to 

požehnané semeno, v ktorom sa naplní moje Slovo. Povedal som vám, že jedného dňa toto ľudstvo 

dosiahne oduševnenie a bude vedieť žiť v harmónii so všetkými stvorenými vecami a duša, myseľ a srdce 

budú kráčať v súlade. 

12 Tento tretí čas, keď ľudská zloba dosiahne svoj vrchol, bude napriek tomu časom zmierenia a 

odpustenia. 

13 Zatiaľ čo ľudia, hnaní svojimi sebeckými cieľmi a nepriateľstvom, pripravujú zničenie svojich 

blížnych, ktorých nazývajú nepriateľmi, ja pripravujem hodinu, keď ich budem musieť súdiť, tým, že ich 

prinútim, aby súdili a uznali svoje dielo. 
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14 V tú hodinu súdu, keď sa ozve svedomie a jeho svetlo zažiari a osvieti myseľ a srdce, si ľudia budú 

trhať vlasy, škrípať zubami a hovoriť mi: "Pane, ako som mohol byť schopný toľkého zla? Prečo si mi 

dovolil vykonať také ohavné dielo?" 

15 Blahoslavení sú tí, ktorí sa prebudia v tejto chvíli súdu, lebo uvidia svetlo môjho odpustenia, ktoré 

na nich zostúpi, uvidia prichádzať požehnaný deň zmierenia. Potom mnohí ľudia pochopia dôvod môjho 

učenia lásky a zažijú, čo pre mňa znamená každé moje dieťa, aj keď je najhriešnejšie. 

16 Áno, milovaní ľudia, milujem všetkých bez obmedzenia, lebo aj za veľkým hriešnikom je duša, 

ktorá potrebuje moje svetlo, aby už nehrešila. 

17 Prichádzam zachrániť zločincov, lebo aj človek, ktorý pácha zločiny, je Božím dieťaťom a pre 

mňa každé moje dieťa veľa znamená. 

18 Toto učenie rozprestriem ako plášť nádeje a spásy po celej zemi a ponúknem každému možnosť 

postupne splatiť staré dlhy a súčasné dlhy, až kým ma opäť nepocíti v najtajnejšej časti svojho bytia. 

19 Dlho ste ma necítili, stratili ste ma a ja vám teraz dávam príležitosť stretnúť sa so mnou. Viem, že 

ten, kto ma na svojej ceste znovu nájde, ma už nikdy nestratí. 

20 Začnite kráčať ku mne, vy hriešnici. Neboj sa, že keď prídeš do mojej prítomnosti, môj hlas ťa 

bude súdiť pred tvojimi blížnymi, lebo ja ťa nezradím. Nebojte sa, tak ako sa nebála Magdaléna, ktorá, 

keď prišla ku mne, zbavila sa ťažkého bremena hriechu a nedbala na to, kto ju vidí, počúva alebo 

odsudzuje. Bola pokojná, lebo vedela, že už nie je ženou poškvrnenou hriechom, ale hriešnicou očistenou 

pokáním. 

21 Berte si ich za príklad v ich pokání a láske. 

22 Všetkým dám počuť vo svojom svedomí môj hlas - hlas od Otca, od Majstra, od Sudcu, ktorý 

prenikne do sŕdc a prinúti ich biť rýchlejšie šťastím, úžasom a láskou. Môj hlas bude počuť každé 

stvorenie, pretože vaša duša je pripravená prijať ma v tejto podobe. 

23 V tichu väzenských ciel bude počuť môj hlas a povie týmto mužom a ženám: "Som tu s vami. 

Uverili ste, že som vás opustil? Nie, vy maloverní, nepýtam sa vás, či ste vrahovia alebo či ste kradli. 

Svojou láskou vykúpim toho, kto zhrešil, povzbudím toho, kto padol, a zachránim nevinného, ktorý sa stal 

obeťou ohovárania, nespravodlivosti alebo omylu." 

24 Môj hlas bude počuť uprostred vojnového hluku a jeho zvuk bude taký prenikavý, že zbrane ľudí 

zmĺknu, keď pocítia moju prítomnosť. 

25 V nemocniciach a všade, kde je chorý človek, sa budem tiež cítiť a počuť, "pomazávať" a utešovať 

chorých, ako to môžem robiť len ja. Rozprestriem plášť pokoja a útechy nad bolesťou tých, ktorí trpia - 

zabudnutí svojimi blížnymi - a vylejem na ich utrpenie božský balzam a vzkriesim ich k životu, aby 

vydávali svedectvo o mojej duchovnej prítomnosti. 

26 V domoch ma budú cítiť deti aj dospelí a obaja budú svedčiť o mojej prítomnosti. 

27 Keď zistím, že oheň v krbe vyhasol, zavolám manžela a poviem mu: Prečo nemáš lásku a 

porozumenie? Prečo nezapálite oheň lásky, ktorý je plameňom oživujúcim vaše manželstvo? 

Keď ho uvidím, že zanedbáva svoje povinnosti, prekvapím ho a poviem mu: Prečo si zišiel z pravej 

cesty a odhodil kríž? nemal si silu vypiť posledné kvapky horkého nápoja, ktoré zostali v pohári? Vráťte sa 

na cestu, na ktorú som vás postavil, len tam ma nájdete, aby som odmenil vašu vieru, poslušnosť a odvahu. 

28 Dotknem sa manželky na najcitlivejších strunách srdca a spýtam sa jej: Manželka, myslíš si, že 

pokoj, po ktorom túžiš, nájdeš ďaleko od cesty svojich povinností? Nie, neklamte sami seba. Vašou 

zásluhou bude, že budete so sebazaprením a trpezlivosťou až do konca znášať kríž, ktorý som vám položil 

na plecia. 

29 Nezostane srdce, ktorému by som nedal pocítiť svoju božskú prítomnosť a nepovolal ho k 

zmiereniu, láske a pokoju. 

30 Hľadám pripravené srdcia, aby som do nich vložil svoju podstatu, čo je ako vstúpiť v duchu do 

vnútorného chrámu človeka - toho chrámu, z ktorého musím vyhnať vaše hriechy, akoby to boli profánni 

obchodníci, kým sa svätyňa neočistí. 

31 Neberiem bič, aby ste pochopili moje slovo, ale prinášam chlieb života, aby som vás posilnil v 

ideáli vášho povznesenia. 
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32 Zatiaľ čo svet uveril, že som ho opustil v jeho priepasti bolesti a hriechu, ja som mu prišiel dať 

nový dôkaz svojej nekonečnej lásky, ktorá vás nikdy nemôže opustiť, a preto k vám otcovsky hovorí a 

odpúšťa vám. 

33 Niekedy, keď počúvate moje slovo plné božskej nežnosti, ste zmätení a nechápete, prečo používam 

takýto druh poučenia voči hriešnikom, hoci by som vás mal ohýbať s určitou prísnosťou. 

34 Hovorím vám, že v tejto "tretej ére" - aj keď sa vám to zdá nemožné - obnova a spása ľudstva 

nebude ťažká, pretože dielo spásy je božské dielo. 

35 Bude to moja láska, ktorá privedie ľudí späť na cestu svetla a pravdy. Moja láska, ktorá tajne 

preniká do každého srdca, pohládza každú dušu, prejavuje sa cez každé svedomie, premení tvrdé skaly na 

citlivé srdcia, zmení materialistických ľudí na duchovné bytosti a zatvrdnutých hriešnikov na ľudí dobroty, 

pokoja a dobrej vôle. 

36 Hovorím vám takto preto, lebo nikto nepozná lepšie ako ja vývoj vašej duše a viem, že dnešný 

človek napriek svojmu veľkému materializmu, láske k svetu a vášňam rozvinutým až do najväčšieho 

hriechu žije len zdanlivo ako otrok "tela" a materiálneho života. Viem, že len čo pocíti láskavý dotyk 

Mojej lásky vo svojej duši, rýchlo príde ku Mne, aby sa zbavil svojho bremena a nasledoval Mňa na ceste 

pravdy, po ktorej podvedome túži kráčať. 

37 Nebudem mu musieť ukázať zákon vytesaný do kameňa ako v prvej ére, ani mu nebudem musieť 

zjavovať svoju prítomnosť prostredníctvom prírodných síl, aby ma mohol pocítiť. Dokonca ani nebudem 

musieť prísť na svet v ľudskej podobe, aby som vykúpil dušu človeka prostredníctvom strastiplného života 

a krvavej smrti. 

38 Tie časy sa skončili, duša človeka sa vyvinula. Už to nie je to malé dieťa z minulých čias, ktoré sa 

muselo dotknúť božského svojimi rukami a vnímať ho svojimi fyzickými zmyslami, aby uverilo vo Mňa a 

v Moju prítomnosť. 

39 Za jeho materializmom a nedostatočnou citlivosťou na duchovno sa skrýva svetlá duša, duchovná 

duša, ktorá prešla dlhé cesty a veľké skúšky, ktoré jej dali vytrvalosť, skúsenosti a poznanie. Stačí, ak 

bude ochotný vstúpiť do vnútorného dialógu so svojím svedomím, aby mohol povstať k novému životu a 

objaviť v jadre svojej bytosti pravú svätyňu, z ktorej vyžaruje nekonečný hlas Pána ako zákon večnej a 

múdrej spravodlivosti - ako cesta, ktorá je vždy ľahká a istá. 

40 Keby tento duchovný vývoj nebol prítomný v tomto ľudstve a keby nebolo na pokraji svojho 

oslobodenia, nedal by som vám zjavenie o dialógu ducha s duchom pre tento čas. 

41 Skúšky, ktorými váš svet prechádza, sú znamením konca epochy, sú pádom alebo smrteľným 

kŕčom epochy materializmu, pretože materializmus bol vo vašej vede, vo vašich cieľoch a vo vašich 

vášňach. Materializmus určil vašu oddanosť Mne a tiež všetky vaše diela. 

42 Láska k svetu, chamtivosť po pozemských veciach, túžba po tele, pôžitok zo všetkých nízkych 

túžob, sebectvo, sebaláska a arogancia boli silou, ktorou ste si vytvorili život podľa svojej inteligencie a 

svojej ľudskej vôle, ktorej plody som vám dal žať, aby vaša skúsenosť bola dokonalá. Ale ak tento vek, 

ktorý sa práve končí, bude v dejinách ľudstva poznačený materializmom - veru, hovorím vám, že nový 

vek bude poznačený duchovnosťou. V ňom totiž vedomie a vôľa Ducha vzbudia na zemi svet bytostí, 

ktoré sú štedré skrze lásku - život, v ktorom budete cítiť, ako Duch Otca vibruje v duchu detí, pretože 

vtedy všetky dary a schopnosti, ktoré dnes žijú skryté vo vašej bytosti, budú mať nekonečno ako pole 

pôsobnosti. 

43 Milovaní ľudia, musíte mi rozumieť, lebo k vám hovorím tými najjednoduchšími slovami a moje 

slovo neobsahuje žiadne tajomstvo. Ja som váš Otec a nemám pred vami žiadne tajomstvá. Otvoril som 

Svoju pokladnicu, aby ste v nej našli múdrosť, ktorú potrebujete, aby ste sa stali osvietenými v období, 

ktoré prežívate. 

44 Ľudská duša sa vyvinula, jej schopnosti sa rozvinuli a je schopná začať študovať moje Dielo. 

45 Dar inšpirácie, dar (vnútorného) slova a dar poznania je vo vás všetkých, keď ste pripravení, 

pretože svetlo sa rozlialo do vašej duše. 

46 Vedz, že tvojím osudom je dosiahnuť ma tou istou cestou, ktorú som ti vydláždil, keď som sa stal 

človekom. Môj príklad je všetkým známy. Kto nepočul vyslovovať Kristovo meno? Kto si nespomenul na 

svojho Majstra v hodinách skúšky? A kto (vo svojich predchádzajúcich pozemských životoch), aby 
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dosiahol duchovné oblasti, nezakričal v hodine smrti, keď jeho telo zomiera: "Do tvojich rúk odovzdávam 

svojho ducha?" Poznám vašu túžbu po svetle, vašu túžbu po oduševnení. Preto som prišiel k vám. 

47 Tvoj Pastier ťa pripravil, aby si prišiel ku mne. Je to ten istý, ktorý volal na púšti v druhej ére a ku 

ktorému sa prišli pripraviť mnohí, ktorí hladovali a žíznili po láske. 

48 Práve Eliáš vás priviedol ku mne, pretože jeho poslanie predchádzať ma pri každom mojom 

príchode je a bude vždy rovnaké. 

49 Dnes prežívate nový čas a tvárou v tvár zázrakom, ktorých ste boli svedkami, sa vaša duša 

sklonila. Sústredilo sa na seba a v mojich slovách našlo odpoveď, ktorú potrebovalo na utíšenie svojich 

pochybností - svetlo, ktoré ho pozýva pokračovať na ceste. A tam, v nekonečne, vidí otvárajúce sa dvere 

domova, ktorý ju čaká, kde ju Otec a Matka prijmú, aby s nimi prebývala navždy. 

50 Otvorte oči pravde, pretože teraz nie je čas na tajomstvá - naopak, je čas na ich objasnenie. 

51 Nebude to strach, ktorý bude riadiť vaše kroky, ani strach, ktorý vás bude nútiť plniť zákon. Nech 

sú viera a láska silou, ktorá vás pobáda konať dobré skutky vo vašom živote. Potom budú vaše zásluhy 

pravdivé.  

52 Tento vek svetla prinesie pochopenie všetkým ľuďom, pretože každá záhada bude objasnená. 

53 Vo svojom srdci mi hovoríš: "Pane, ak pred nás postavíš svoju pravdu, akú zásluhu budeme mať? 

Povedal si, že blahoslavení sú tí, ktorí uverili bez toho, aby videli." 

54 Ach, vy ľudia, ktorí neviete vykladať Moje slovo. Nevidíte, aké je potrebné, aby som vám 

pomohol preniknúť do jeho významu a pochopiť ho? 

55 Je pravda, že som vtedy povedal: "Blahoslavení sú tí, ktorí uverili bez videnia". Chcel som však 

povedať: "Blahoslavení sú tí, ktorí - bez toho, aby sa snažili vidieť Božské pozemskými očami - ho vedia 

vidieť svetlom viery, ktorá je duchovným pohľadom. Blahoslavený je ten, kto - bez toho, aby sa chcel 

dotknúť duchovna alebo ho vnímať zmyslami - sa vedel pripraviť na to, aby cítil božskú prítomnosť vo 

svojej duši." 

56 Pochopte, učeníci, že keď som povedal: "Blahoslavený, kto verí bez toho, aby videl", mal som na 

mysli pohľad a zmysly "tela", pretože ten, kto takto uveril, tak urobil preto, že ma videl a cítil dušou. 

57 Teraz stojíte pred časom, keď budete nielen veriť vierou, tým vyšším pohľadom duchovnej duše, 

ale budete aj chápať pochopením, ktoré prevyšuje váš ľudský intelekt, pretože to bude duša, ktorá je 

osvietená duchovnou múdrosťou. 

58 Aj v súčasnosti vám hovorím: "Blahoslavení sú tí, ktorí síce nevidia telesnými očami, ani nechápu 

svojím obmedzeným ľudským rozumom, ale veria, pretože cítia dušou, pretože sa vznášajú, aby sa 

pozerali duchovným zrakom a chápali tou inteligenciou, ktorá je nad všetku ľudskú chytrosť." 

59 Ak sa v človeku objaví pravá viera v Boha, je to preto, že videl duchom. Kto alebo čo by ho mohlo 

prinútiť popierať to, čo takto zažil? Tí však, ktorí klamú sami seba falošnou vierou, pretože nikdy nevedeli 

pozerať alebo cítiť duchom a uspokojili sa s tvrdením, že majú vieru aj bez pozerania, tí veria. Ale práve 

títo pri prvej skúške pochybujú, sú neistí alebo zmätení a nakoniec často popierajú. 

60 Ale ja vás všetkých zachránim. Preto vám už v minulosti bolo povedané, že príde hodina, keď ma 

uvidí každé oko. 

61 Váš pokrok alebo vývoj smerom nahor vám umožní objaviť Moju pravdu a vnímať Moju Božskú 

prítomnosť - v duchovnom i v každom Mojom diele. Vtedy vám poviem: "Blahoslavení sú tí, ktorí ma 

dokážu všade spoznať, lebo sú to tí, ktorí ma skutočne milujú. 

62 Blahoslavení sú tí, ktorí ma dokážu cítiť dušou a dokonca aj telom, pretože práve oni dali jemnosť 

celej svojej bytosti, ktorí sa skutočne zduchovnili." 

63 Ako veľmi brzdili rozvoj duše nečisté náboženské kulty praktizované ľudstvom! Týmto spôsobom 

ľudia zabránili tomu, aby sa zázraky, ktoré robí duchovná viera, stali skutočnosťou, a zabránili aj 

prirodzenému vplyvu duchovna na ľudský život. 

64 Keď ľudia prijímajú moje dobrodenia, moje odpovede a moje neprestajné dôkazy lásky, nie je to 

odmena za vieru alebo pravé oduševnenie, ale z môjho súcitu s ich nezrelosťou, biedou a nevedomosťou. 

65 Viem, že mnohí budú pobúrení, keď sa dozvedia toto slovo, ale budú to tí, ktorí vo svojom 

duševnom zmätku nechcú uznať, že v človeku je okrem ľudskej prirodzenosti aj duchovná časť bytia - 

alebo tí, ktorí veria v ľudskú dušu, ale spútaní zvykom svojich tradícií a presvedčení popierajú, že duša má 

nekonečne dlhú cestu vývoja. 
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66 Viem tiež, že k vám musím prehovoriť slovami spravodlivosti, aby som vami otriasol a prebudil 

vás z hlbokej letargie, v ktorej sa svet nachádza. 

Ľudia dlho využívali svoju silu na plnenie svojej vôle, využívali dar slobodnej vôle na pozemské 

skutky. Vidím však, že ešte majú silu, a využijem ju tým, že im vnuknem ideál nového sveta, lepšieho 

sveta, ktorého základom bude pravá viera a ktorého cieľom bude povznesenie duše prostredníctvom lásky 

a spravodlivosti. Nebolo to moje učenie po celý čas? 

67 Preštudujte si moju lekciu a potom, čo sa nad ňou hlboko zamyslíte, požiadajte svojho ducha, aby 

ju posúdil. Vaša myseľ ani vaše srdce nesmú ako prvé vynášať súdy o niečom, čo ich presahuje. Žijete 

totiž v čase, keď moje božské svetlo, ktoré sa stáva myšlienkou, zasahuje vašu myseľ a umožňuje jej 

vstúpiť do sveta nekonečnej krásy a múdrosti. 

68 Tu je s tebou Ten, ktorý sa nikdy neunavil čakať na teba a ktorý sa približuje k tvojmu srdcu, 

vzbudzuje v ňom duchovné túžby a napĺňa jeho nesmiernu prázdnotu svojou láskou. 

69 Uplynulo takmer dvadsať storočí, odkedy ma svet prestal počuť a vidieť, bez toho, aby vedel, že 

som sa od neho ani na chvíľu neodlúčil a ani na chvíľu som k nemu neprehovoril. 

70 Vtedy som sa musel stať človekom, aby ste mohli počuť moje slovo. Teraz som sa musel dať 

poznať prostredníctvom ľudského intelektu, aby svet opäť počul "Slovo". 

71 Už to nie je Ježiš z Nazareta, kto sa vám predstavuje pred očami - je to Kristus, je to Majster v 

Duchu, ktorý sa zjavuje pred vaším duchom, aby vám dal svoju novú lekciu. 

72 Ježiš bol telom, vtelenou podobou, ktorú som použil, aby som sa zviditeľnil ľudským očiam, a 

Nazaret bol dedinou, kde som vyrastal ako človek, kde som prežil detstvo a začal mladosť. Z Nazareta 

pochádzala Mária, požehnaná Matka, ktorá mi ponúkla svoje lono, aby som sa stal človekom, a tam toto 

telo rástlo a vyvíjalo sa, čo bol dôvod, prečo ma svet neskôr nazval Nazaretským. 

73 Dnes neprichádzam z Nazareta, prebývam vo svete, ktorý mi zodpovedá, ktorý je duchovným 

kráľovstvom, ktoré som vám už vtedy ohlasoval, a nechávam vás počuť môj hlas, pre ktorý neexistujú 

prekážky ani vzdialenosti. 

74 Požehnávam vás, ľudia, ktorí ste sa dnes večer zišli, aby ste privítali prvý deň posledného roka, v 

ktorom sa vám v tejto podobe zjaví moje Slovo. 

75 Čoskoro k vám už nebudem hovoriť vo vytržení prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. Nesmiete 

však zabúdať, že som vám povedal, že sa od vás nikdy neodlúčim a že vám nikdy neprestanem posielať 

svoje slovo vo forme inšpirácie. 

76 Keď som sa k ľuďom naladil v Druhej ére, vládol medzi nimi veľký zmätok. Ale dnes, keď som 

opäť nechal zaznieť svoj ľudský hlas, som zistil, že zmätok je ešte väčší. Vidím teda, že prišla Mnou 

ohlásená hodina, aby som sa opäť zjavil ľudstvu, a začínam Svoje dielo svetla tým, že šírim Svoju pravdu 

a krok za krokom privádzam ľudí bližšie k ceste, na ktorej musia odhaliť všetky tajomstvá, ktoré majú 

poznať, a na ktorej musia nájsť každé vysvetlenie a každé objasnenie. 

77 Začal sa významný čas - čas, ktorý má pre ľudské bytosti a duchov nesmierny význam. 

78 A tento rok, posledný z mojich vyhlásení, je pre tento ľud tiež nesmierne dôležitý, pretože vám v 

ňom dávam normy, svetlo, príkazy a poznanie, aby ste odvážne a pevne vstúpili do nového obdobia. 

79 Moje posolstvo bolo jasné, svetlé a zrozumiteľné, aby ste sa nikdy nemohli potknúť o balvany 

omylu alebo nevedomosti. 

80 Dbajte na to, aby ste si vo svojom srdci zachovali zmysel, aby ste ma nosili v sebe, a v každom z 

vás je radca, sprievodca, lekár. 

81 Ak budete nasledovať moje učenie, ako som vás učil, ak budete praktizovať duchovnú lásku, 

čoskoro už nebudete malými deťmi, stanete sa učeníkmi a zistíte, aké ľahké je vstúpiť do kontaktu s 

mojím duchom prostredníctvom čistej a vzostupnej myšlienky. Potom pochopíte, prečo je obdobie môjho 

prejavu obmedzené. Keby sa to totiž nikdy neskončilo, nikdy by ste sa neoduševnili, pretože namiesto 

toho, aby ste sa skrze svoje očistenie a zásluhy pozdvihli v túžbe po mojom vnuknutí, vždy by ste tam dole 

vo svojom svete čakali, kým sa nositeľ hlasu pripraví priniesť vám posolstvo. 

82 Veru, hovorím vám, že ovocie môjho Slova, ktoré bolo zasiate do vášho srdca, bude podľa mojej 

vôle dialógom od ducha k duchu. Už som vám zveril semeno, už som vás naučil ho zasiať. Teraz je vašou 

úlohou ju šíriť a starať sa o ňu. Lebo budem v očakávaní ovocia svojej sejby, aby som vo svojom Duchu 
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pocítil nevýslovné šťastie z prítomnosti detí pri mne, aby som počul ich duchovný hlas, aby som pocítil 

ich pohladenie, ako som to urobil Ježišovými ústami. "Žíznim, žíznim po tvojej láske." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 306 
1 Zhromaždili ste sa, aby ste sa napili z prameňa života, ktorého krištáľovo čisté vody sa vylievajú 

na vašu dušu. Ak zjavenie môjho Slova považujete za pravdu, je to dôkaz, že ste duchovne prešli dlhú 

cestu, aby ste mohli prijať moju novú lekciu v tejto podobe. 

2 Veru, hovorím vám, že ste boli mnohokrát v "Duchovnom údolí" aj na planéte, ktorú obývate. Ale 

mám vám tiež povedať, kedy ste sa duchovne narodili a kedy ste prvýkrát vstúpili na prach tohto sveta, 

rovnako ako považujete za potrebné, aby som vám prezradil, koľkokrát ste na ňom boli a kým ste boli v 

iných inkarnáciách. 

Moje učenie vám neodhaľuje to, čo by ste zatiaľ nemali vedieť a čo vám môže byť odhalené, až keď 

dosiahnete koniec cesty. Moje dielo vám ukazuje cestu, po ktorej dosiahnete vrchol duchovného poznania, 

a nesie vás krok za krokom po rebríku dobra, lásky a bratstva. 

3 Aby sa Moje Dielo šírilo v tejto "Tretej ére", vybral som 144 000 duší spomedzi veľkého množstva 

ľudí a označil som ich bozkom Božského Svetla - nie Judášovým bozkom, ani pečaťou zmluvy, ktorá 

ohrozuje vašu dušu. Moje znamenie je znakom, ktorý Duch Svätý vkladá do svojich vyvolených, aby 

splnili veľké poslanie v tejto "tretej ére". Tí, ktorí nesú toto znamenie, nie sú bez nebezpečenstva - naopak, 

sú viac pokúšaní a skúšaní ako ostatní. Spomeňte si na každého z dvanástich, ktorých som si vybral v 

"druhej ére", a potvrdíte si, čo vám práve teraz hovorím. Boli medzi nimi chvíle pochybností. 

slabosť, zmätok, a dokonca sa našiel jeden, ktorý ma zradil tým, že ma bozkom vydal mojim katom. 

4 Ako by nemali vyvolení tohto času bdieť a modliť sa, aby nepodľahli pokušeniu! Ale veru, 

hovorím vám, že medzi stoštyridsiatimi štyrmi tisíckami budú aj zradcovia. 

5 Bdejte a modlite sa, milovaní ľudia, pozemská cesta je plná nebezpečenstiev a pokušení, je to 

neustály boj medzi svetlom a tmou. Neustále bojujte a modlite sa, poslúchajte moje slovo a pripravte sa, 

ak nechcete zradiť moje dielo. Pamätajte, že zradcami sa môžete stať aj nechtiac alebo nevedomky, ak 

zradíte pravdu. 

6 Vaša duša, rozpoltená medzi svedomím a slobodou vôle, medzi sklonom k vysokému, ktorý je 

vlastný duchu, a sklonom k nízkemu, prirodzenému telu, vie, že má možnosť oslobodiť sa a možnosť 

získať zásluhy, aby dosiahla najvyššie víťazstvo dobra nad zlom, duše nad "telom", svetla nad temnotou. 

7 Znamenie znamená opustenie, poverenie a zodpovednosť pred Bohom. Nie je zárukou proti 

pokušeniu alebo chorobe, lebo ak by bola, akú zásluhu by mali moji vyvolení? Aké úsilie by mal tvoj duch 

vynaložiť, aby zostal verný môjmu slovu? Hovorím k vám týmto spôsobom, pretože medzi týmto ľudom 

je mnoho sŕdc, ktoré si želajú byť medzi vyvolenými. Videl som však, že viac ako túžba slúžiť ľudstvu 

prostredníctvom darov, ktoré udeľujem znamením, ich k tomu, aby ma požiadali o povolanie, vedie túžba 

cítiť sa bezpečne alebo je to márnivosť. Tieto moje detské učeníky podrobím skúške a oni sa potom 

presvedčia, že moje slovo nie je nepodložené. 

8 Znak je neviditeľné znamenie, vďaka ktorému môže ten, kto ho nosí s láskou, úctou, horlivosťou a 

pokorou, plniť svoju úlohu. Potom bude môcť vidieť, že znamenie je božská milosť, ktorá ho povznáša 

nad bolesť, ktorá ho osvecuje vo veľkých skúškach, ktorá mu odhaľuje hlboké poznanie a otvára mu, 

kdekoľvek si želá, cestu, po ktorej duša stále napreduje. 

9 Znamenie je ako článok reťaze, ktorý spája toho, kto ho vlastní, s duchovným svetom, je 

prostriedkom, aby sa myšlienka a slovo duchovného sveta prejavili vo vašom svete, a preto vám hovorím, 

že znamenie je posol odo Mňa, že je Mojím poslom a Mojím nástrojom. 

10 Veľká je úloha aj zodpovednosť označeného voči mojej práci. Na svojej ceste však nie je sám, po 

jeho boku je vždy anjel strážny, ktorý ho chráni, vedie, inšpiruje a povzbudzuje. 

11 Aký silný bol ten, kto sa vedel s láskou držať svojho kríža, a aká ťažká a trpká bola cesta toho 

vyvoleného, ktorý sa nenašiel pripravený niesť božské znamenie vyvoleného v "treťom čase". Všetkým, 

ktorí ma počúvajú, hovorím, aby sa naučili bdieť a modliť sa, niesť svoj kríž s láskou a konať spravodlivo 

a poslušne, aby sa tento život, ktorý pre vašu dušu znamená jej najsvetlejšiu reinkarnáciu, nestal 

neplodným a aby ste neskôr nemuseli plakať nad strateným časom a nevyužitými schopnosťami. 

12 Všetci sa zamyslite nad týmto učením, či už ste označení alebo nie, pretože všetci máte v mojom 

diele naplniť svoj osud. 
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13 Pripomínam vám Zákon - ten, ktorý nemožno vymazať z vašich myslí, ani zabudnúť vo vašich 

srdciach, ani spochybniť, pretože ho nadiktovala múdra Inteligencia, univerzálna Inteligencia, aby každý 

človek mal vo svojom vnútri svetlo, ktoré ho povedie na ceste k Bohu. 

14 Je potrebné mať hlbokú znalosť zákona, aby všetky životné činy boli založené na pravde a 

spravodlivosti. Bez znalosti Zákona sa nevyhnutne dopustíte mnohých chýb. Ale pýtam sa vás: Nikdy ťa 

tvoja myseľ nepriviedla k svetlu poznania? Veru, hovorím vám: Duch nikdy nebol nečinný ani ľahostajný. 

Je to vaše srdce, je to aj vaša myseľ, ktorá odmieta vnútorné svetlo, fascinovaná nádherou vonkajšieho 

svetla, teda poznaním sveta. 

15 Hoci by som mal byť vašou prvou láskou, tú poslednú ste prenechali Mne, pretože ilúzie a sny, 

pozemské lásky a vaše vášne vás urobili príliš slabými, aby ste ma mohli milovať. 

16 Svoje srdce si veľmi vyčerpal láskou k svetu a tiež utrpením, ale tvoja duša, ktorá sa môže 

kedykoľvek vzniesť, zostáva aktívna, lebo v nej je únava len zdanlivá a nestarne ako telo, ani sa 

neopotrebúva ako srdce. 

17 Verili ste, že ma milujete viac než všetko stvorené, ale budete sa musieť presvedčiť, že ste mi dali 

len svoju poslednú lásku. 

18 Keď dosiahneš starobu a z prirodzených dôvodov pocítiš, že vášne a túžby v tvojom srdci 

odumreli, obrátiš svoje oči ku mne a povieš: "Pane, mal si pravdu. Kým sa cítime mladí a silní na zemi, 

zabúdame na Teba, hoci sme často verili, že Ťa milujeme a že si v našom živote na prvom mieste." 

19 Uvedomuješ si, že som ti povedal pravdu, keď som ti povedal, že som tvoja posledná láska v 

živote? Nech si však nikto nemyslí, že keď som vám povedal, že mám byť prvý vo vašom živote, chcel 

som tým povedať, že nesmiete milovať nikoho iného ako mňa. Chcel som, aby ste pochopili, že kto ma 

miluje viac ako ktokoľvek iný, bude skutočne milovať. Ten bude milovať len to, čo je správne, nikdy sa v 

živote nevyčerpá a nebude trpieť sklamaním. Lebo tým, že ma miloval nadovšetko, miloval pravdu a 

spravodlivosť, ktoré ho uplatňovaním v jeho živote a skutkoch pozdvihli nad ľudské ťažkosti, zachránili 

ho od ilúzií a umožnili mu žiť vo svete svetla, pokoja a múdrosti. 

20 Niekedy sa vás dotkne, keď zistíte, že aj keď sa čo najviac riadite mojím zákonom, nevyhnete sa 

bolesti, nešťastiam a skúškam, a to je pravda, milovaní ľudia. Ale to sa deje len tu, v tomto slzavom údolí, 

ktoré je kameňom úrazu, očistnou riekou a školou pre dušu. 

21 Prečo si však myslíte, že súdy sú trestom? Je lepšie veriť, že skúšky nie sú trestom, ale 

skúsenosťou, ktorú musíte prežiť, aby vaša duša získala viac svetla. Ako často vás vystavujem skúškam, 

aby ste sa cvičili v modlitbe, aby ste roznietili vieru a videli, ako okamžite odpovedám na vaše volanie a 

posielam vám útechu a pokoj! Vy to však takto nechápete a namiesto toho, aby ste sa modlili a dôverovali 

mi, stávate sa nevďačníkmi a rúhačmi, hovoríte, že som na vás zabudol, že vás nepočujem, a potom 

klopete na dvere svojich blížnych, ktorí ma potrebujú rovnako ako vy. 

22 Nie ja som odňal svetu svoju milosť, ale ľudia ju odmietli. Nechám ich ešte chvíľu takto 

pokračovať a budem dôverovať ich vedomostiam a sile. Lebo neskôr, keď sa presvedčia o svojej 

neschopnosti zvíťaziť nad bolesťou, ktorá zaplaví svet, ich duše sa rýchlo vrátia ku mne, aby sa vyznali zo 

svojej nezrelosti, krehkosti, nevďačnosti a tvrdého srdca. 

23 Ja, pre ktorého nemôže byť žiadna tvoja práca, z ktorej by som nespôsobil, aby vyšlo svetlo, aj 

keby to bola zlá práca, ktorú si vykonal, spôsobím, že svet, keď unikne svojmu chaosu, bude mať vo 

svojom duchu viac svetla, ako mal pred svojím pádom. 

24 Odpustím vám všetky vaše hriechy, pretože boli plodom vašej nevedomosti. Ale keď sa vo vašej 

bytosti rozsvieti svetlo, boli by ste schopní vedome zhrešiť, prekročiť svoju skúsenosť a svoje svedomie? 

Nie, učeníci, už nikdy by ste nemohli upadnúť do omylu, kvôli ktorému ste vypili taký horký pohár. 

25 Uvedomujete si, že súdite ľahkovážne, keď svoje skúšky nazývate trestom, že nemajú iný cieľ ako 

dať vám skúsenosť, posilniť vás vo viere, obohatiť vás o pravé poznanie a očistiť vaše svedomie. 

26 Počúvajte ma s pokorou, prekonajte aroganciu, ktorú nosíte vo svojom srdci, a postupne začnite 

objavovať pravý zmysel života, na každom kroku spoznávajte zázraky, ktoré ste predtým nevideli, pretože 

vaša neschopnosť rozprestrela závoj tajomstva nad pravdou. 

Tu je Moje svetlo, ktoré vám nielen zjavuje to, čo je tajomstvom, a hovorí vám, že to nie Ja som sa 

skryl pred vašimi očami, ale že ste to vy, kto ma nechcel spoznať. 
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27 Keď upriamim svoj pohľad na nemocnice, väznice, domy smútku, rozpadnuté manželstvá, siroty 

alebo duchovne hladných, prečo ťa tam neobjavím? Pamätajte, že som vás naučil nielen modliť sa, ale dal 

som vám aj dar slova a naučil som vás uzdravovať. Pri mnohých príležitostiach som vám povedal, že vaša 

prítomnosť môže robiť zázraky, keď ste skutočne pripravení. 

28 Koľko príležitostí konať dobro vám život ponúka každý deň! Pamätajte však, že tak ako sú 

príležitosti, keď sa môžete iba modliť, sú aj také, keď je potrebné hovoriť alebo konať. 

29 Blahoslavení sú tí, ktorí sa neboja zlých pohľadov ani klebiet a majú len túžbu konať dobro. Oni sú 

tí, ktorí ma duchovne sprevádzajú k lôžku chorých, ktorí idú k tým, ktorí prebývajú v temnote, aby im 

priniesli svetlo viery, poznania alebo útechy. 

30 Blahoslavení sú tí, ktorí pamätajú na smútiacich, a tí, ktorí pamätajú na hmotne a duchovne 

chudobných, lebo ich srdce bije blízko môjho ducha. 

31 Ako budete myslieť na bolesť svojich blížnych, ak dovolíte, aby vás ovládla vaša vlastná? Ako 

zistíte, že na svete sú milióny ľudí, ktorí trpia nekonečne viac ako vy, ak len neochotne nesiete svoj kríž a 

vždy hovoríte, že vy ste tí najnešťastnejší? 

Mnohí kráčajú ďaleko, veľmi ďaleko od pravej cesty - mnohí nikdy nepočuli slovo lásky, mnohí 

nenosia vo svojom vnútri ani iskru svetla, a predsa ste sa nezastavili, aby ste im pomohli, keď vám skrížili 

cestu. Koľkí z týchto duchovne chudobných znášajú ťarchu svojho bremena bez toho, aby sa rúhali alebo 

búrili ako vy! 

32 Musíte sa naučiť vidieť trochu ďalej, ako ste sami, trochu ďalej, ako je váš domov a vaše pocity, 

súcitiť s bolesťou druhých, aby sa vo vašom srdci prebudila dobrota, milovaní ľudia, aby sa duša preliala a 

naplnila najvyššie prikázanie zapísané vo vašom svedomí - to, ktoré hovorí: "Milujte sa navzájom." Ak ste 

materiálne chudobní a z tohto dôvodu nemôžete pomôcť svojmu blížnemu, nezarmucujte sa. Modlite sa a 

ja spôsobím, že svetlo zažiari a pokoj príde tam, kde nič nie je. Skutočná láska, z ktorej sa rodí súcit, je 

najlepším darom, ktorý môžete dať núdznym. Ak keď dáte mincu, bochník chleba alebo pohár vody, 

necítite lásku k blížnemu - veru, hovorím vám, potom ste nedali nič, bolo by lepšie, keby ste sa s tým, čo 

dávate, nelúčili. 

33 Kedy, ó, ľudstvo, spoznáte silu lásky? Doteraz ste nikdy nevyužívali silu, ktorá je zdrojom života. 

34 Keď som chodil po vidieku, nasledovaný svojimi učeníkmi, navštevoval som dediny, mestá a 

domy, nikdy som chudobným neponúkol mincu, pretože som ju nikdy nemal. Napriek tomu som im vrátil 

zdravie, ktoré našli, bez nároku na odmenu. Vrátil som ich na dobrú cestu a dal som im cestu plnú svetla, 

útechy a radosti. 

Pri istej príležitosti, keď ma veľký zástup nasledoval na púšť, aby počúval moje slovo, požehnal som 

niekoľko chlebov a rýb a dal som ich rozdať, keď som ľuďom dal chlieb duše a videl som, že hladujú. Dav 

sa čudoval, že taká malá zásoba stačila pre všetkých. Bol to zázrak vykonaný láskou ako večná lekcia pre 

skeptické, materialistické a sebecké ľudstvo. 

35 Ach, keby sa národy zeme podelili o svoj chlieb ako bratia, hoci len preto, aby vyskúšali moje 

učenie, koľko dobra by potom dostali a aké nádherné prejavy by zažili! Ale stále sa nemilujú, stále sa 

národy navzájom nepovažujú za bratov. Navzájom sa považujú za cudzincov a nazývajú sa cudzincami. 

Navzájom si závidia, majú k sebe odpor, takmer vždy sa nenávidia a bojujú proti sebe. Vojna, ktorú živia 

všetci ľudia, je všade tam, kde je ľudské srdce. Niektorí ho podporujú jedným spôsobom, iní ho 

uprednostňujú iným, mnohí si dobre uvedomujú, čo robia, iní si to neuvedomujú. 

36 Na toto vyprahnuté pole bez lásky, viery a dobrej vôle zošlem svoju milosť ako blahodarný a 

plodonosný dážď. Najprv však Moja spravodlivosť ako búrka zmetie všetko zlo, vyvráti zlé stromy, 

vyčistí polia a mestá a prebudí spiacu dušu tohto ľudstva, aby mohla prijať božské posolstvo, ktoré Moja 

láska pripravila pre budúce časy. 

37 Rok 1950, do ktorého ste teraz vstúpili, naznačuje - ako to bolo napísané od večnosti - koniec 

etapy môjho duchovného prejavu prostredníctvom ľudského intelektu. Je to rok, v ktorom duša človeka 

pocíti moju prítomnosť a začne sa modliť. 

38 Rok 1950 nie je koncom jednej éry, ale začiatkom nového obdobia, ktoré pre ľudí pripravuje veľké 

zjavenia a udalosti. 

39 Aké skúsenosti vám zanechal uplynulý rok, žiaci? Aké predsavzatia ste si dali na tento rok, ktorý 

je posledným rokom mojej rallye? 
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40 Vy sa modlite a ja vám žehnám. Lebo ten, kto sa obracia so svojou prosbou na Mňa, nebude nikdy 

sklamaný. 

41 Pokračujte v modlitbách, ale teraz sa viac ako kedykoľvek predtým snažte pochopiť moje učenie, 

aby ste našli cestu zo stagnácie a odstránili všetko, čo ste zaviedli do svojich bohoslužobných úkonov a čo 

vás namiesto pokroku drží v rutine. 

42 Počúvajte hlas svojho svedomia, dodá vám odvahu prekonať prekážky a porušiť tradície. 

43 Máte pred sebou veľa práce, milovaní ľudia, teraz vás zbližujem a vyzývam tých, ktorí sa od 

vašich stretnutí vzdialili. Zavoláš ich len raz, a ak budú počúvať, zjavím im ich dedičstvo. Ak by však 

zostali hluchí, prenechajte túto záležitosť Mne, lebo Ja jediný môžem súdiť tých, ktorí už nechceli počuť 

svojho Pána. 

44 Moje Slovo, ktoré vám dávam v tomto poslednom roku, bude podstatou celého posolstva, ktoré 

som vám priniesol v tomto čase svojho zjavenia. Nájdeš v ňom pokyny pre všetky kroky svojho života a 

zjavenia, aby si mal zbrane, keď sa začne boj. 

45 Povedzte svojim blížnym, že som vás povolal k jednote a harmónii. Pokiaľ totiž toto bratstvo 

neexistuje, je klamstvom, že tvoríte jeden národ, pretože potom ste len zdanlivo jednotní, pretože v 

skutočnosti ste rozdelení a vzdialení jeden od druhého. Povedzte im, že musíte byť jednotní, lebo príde 

prenasledovanie a nepriateľstvo proti vám - nechcem, aby neskôr plakali pre svoju neposlušnosť, ani aby 

sa sťažovali, keď už nebude čas na nápravu. 

46 Uvedomte si, že nenechávam žiadnu vec bez toho, aby som ju osvetlil, a preto sa nikto nebude 

môcť sťažovať a hovoriť, že som ľudí nevaroval svojím slovom. 

47 Môj hlas bol prorocký, moje slovo je slovom Boha, pre ktorého budúcnosť nemôže nič skrývať. 

Všetko je predvídané, všetko je naplánované, stačí, ak budete súhlasiť s mojím slovom, aby sa všetko 

uskutočnilo podľa mojej vôle. 

48 Aj keby väčšina ľudí prepadla omylom a odklonila sa od predpísanej cesty, aj keby väčšina 

neposlúchala moje prikázania, toto svetlo neprestane svietiť, pretože pravdu nikdy nemôže zatemniť zloba. 

49 Stačilo by niekoľko poslušných, energických, duchovných a pokorných sŕdc, aby som ich použil 

ako nástroje na ďalšie šírenie pravdy môjho Slova. 

50 Je mojou povinnosťou hovoriť k vám takýmto spôsobom, pretože už musíte vedieť, že mnohí z vás 

mi v poslednej hodine odovzdajú nový kalich utrpenia. Na tento ľud padne zmätok a temnota, tak ako sa 

svet zatemnil v hodine, keď Ježiš zomrel na kríži. Teraz však neviete, ako dlho bude táto temnota trvať, a 

preto vám hovorím, aby ste bdeli a modlili sa, aby ste neupadli do pokušenia a nepatrili k tým, ktorí 

neposlúchajú moje pokyny. 

51 Hovorím vám, že v temnote tohto zmätku nastane prielom svetla, aby každý, kto ma chce 

nasledovať srdcom a dušou, objavil cestu a prišiel ku Mne na cestu oduševnenia. 

52 Tento ľud si neuvedomuje, že si sám vytvára skúšky, ktoré ním musia zajtra otriasť, aby sa 

prebudil z hlbokej letargie. 

53 Ako vždy, aj teraz bolo veľa povolaných a málo vyvolených, lebo ja si vyberám len tých, ktorí sú 

včas pripravení splniť svoju úlohu, a ostatným dávam svetlo, aby vedeli čakať na čas, keď aj oni budú 

vyvolení. 

54 Koľkí, ktorí boli len povolaní bez toho, aby bol ešte čas vybrať si ich na poslanie, sa zaradili medzi 

mojich učeníkov a pracovníkov bez toho, aby ich duše mali absolútne potrebný rozvoj na nesenie bremena 

tohto kríža, ani ich mysle nemali potrebné svetlo na prijatie môjho vnuknutia! Čo robili mnohí z nich po 

tom, ako vstúpili do radov vyvolených? znesväcujú, otravujú ovzdušie, infikujú druhých svojimi zlými 

sklonmi, klamú, rozsievajú rozbroje, priživujú sa na mojom mene a na duchovných daroch, ktoré som 

vložil do svojich učeníkov. 

55 Nikto sa nesnaží zistiť, ktoré to sú, lebo by ste to nedokázali. Lenže moje prenikavé súdiace oko 

ich nestráca z dohľadu a do ich svedomia vpúšťam svoje slovo, ktoré im hovorí: Bdejte a modlite sa, aby 

ste včas ľutovali svoje previnenia, lebo ak to urobíte, sľubujem vám, že vás duchovne rýchlo posadím k 

svojmu stolu a oslávim hostinu zmierenia a odpustenia. 

56 Milovaní učeníci: Toto je požehnaná hodina, keď vám dávam pocítiť svoju prítomnosť. Nositeľ 

hlasu, skrze ktorého vám dávam svoje Slovo, sa pripravil a zástupy, ktoré ma počúvajú, sa zhromaždili, 

pozdvihli sa ku mne v myšlienkach. 
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57 Takto vás chcem vždy vidieť, aby ste boli svedkami zázraku môjho prejavu a aby ste v hĺbke 

svojho bytia cítili moju lásku, môj pohľad, moju podstatu. 

58 Veru, hovorím vám, že nie ste jediní, ktorí majú Moju prítomnosť vo chvíli duchovnej prípravy. 

Neexistuje náboženstvo, ani nemôže existovať skutok zasvätený mne, v ktorom by nebol prítomný môj 

Duch. Práve v tom okamihu, keď je dav pohnutý, modlí sa a prosí, vyslovuje a žehná moje meno, 

prenikám až na dno jeho srdca, aby som mu dal to, o čo žiada. 

59 Keby národy a náboženské spoločenstvá sveta už mali rozvinuté svoje duchovné dary, dosiahli by 

takú citlivosť, ktorá by im umožnila určitým spôsobom sa tešiť z milosti vnímania mojej prítomnosti. Ale 

nemôžu ma vidieť, počuť ani cítiť, pretože ich zmysly a schopnosti zaspali v modlárskych a fanatických 

kultoch. 

60 Ak sa ma teraz spýtate: Učiteľ, kedy Ťa naši bratia a sestry z rôznych náboženských spoločenstiev 

pocítia, počujú a uvidia tak, ako nás v súčasnosti poučuješ? - Odpovedal by som vám: Potom, keď sa 

všetci oduševnia. - Ale keď by sa to stalo, už by boli opustili všetky zmyselné náboženské praktiky a 

fanatickú vieru. 

61 Hovorím k nim prostredníctvom skúšok, ktoré sú pre nich lekciami - niekedy ich odmeňujem za 

ich vieru, inokedy ich postihujem svojou Božskou spravodlivosťou, keď sa usilujú o moje výhody činmi, 

ktoré nie sú vhodné na to, aby mi boli ponúknuté. 

62 Veľmi zriedkavo chápu to, čo im chcem dať pochopiť prostredníctvom svojich skúšok. Ale 

vzhľadom na ich bolesť, vieru alebo nádej vo Mňa im odpúšťam ich chyby a nevedomosť a posielam im 

svoje milosrdenstvo. 

63 Teraz je čas, keď môj Duch neprestajne hovorí k duchu, duši, mysli a srdcu ľudí. Môj hlas sa k 

ľuďom dostáva prostredníctvom myšlienok a skúšok, vďaka ktorým sa mnohí sami od seba prebudia k 

pravde, pretože tí, ktorí ich vedú alebo poučujú, spia a chcú, aby sa svet nikdy neprebudil. 

64 Milovaní ľudia, pamätajte: Keby ste boli pripravení zaniesť radostnú zvesť môjho slova do iných 

krajín, mnohí ľudia by pochopili moje posolstvo. 

65 Keď vám takto hovorím, v hĺbke srdca si hovoríte: "Ako budem môcť učiť v rôznych jazykoch, 

keď sa sám cítim príliš trápne, aby som sa vyjadril vo svojom vlastnom jazyku?" 

Ale ja vám hovorím: Ach, vy ľudia bez viery v Moje slovo! Myslíte si, že títo apoštoli druhej éry mali 

fyzickú prípravu na to, aby hovorili rôznymi jazykmi? Nie, deti moje, a predsa si všetci rozumeli, pretože 

jazyk, ktorým hovorili a ktorý sa naučili odo mňa, bol jazyk lásky. Utešovali, ako ich to učil ich Majster, 

uzdravovali chorých, prinášali pokoj, prinášali svetlo, zjavovali pravdu a ukazovali cestu. Robili to však 

viac skutkami ako slovami. 

Takto sa prejavuje láska: skutkami. Rovnako hovorí aj svetlá duša, pre ktorú sú ľudské slová často 

zbytočné. 

66 Uvedomujete si už, koľko duchovného poučenia vychádza z týchto úst v krátkom čase, v ktorom 

vám odovzdávam svoje posolstvo? Vidíte, koľko slov vychádza z týchto úst, kým trvá môj prejav? Ukážu 

sa však ako malé, keď ich porovnáte s množstvom prác, ktoré s vami vykonávam hodinu za hodinou a v 

každom čase. Preto vám pravdivo hovorím, že k vám hovorím viac svojimi skutkami ako slovami. Len ste 

sa ešte nenamáhali naučiť sa interpretovať Moje Slovo, ktoré k vám hovorí múdro a neprestajne. Veríte, že 

Moje zjavenia môžete prijímať len prostredníctvom ľudského slova, a preto som vám umožnil počúvať 

Moje slovo v ľudskej podobe vo vašom jazyku. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 307 
1 Je to moje slovo, ktoré dáva odpočinok vášmu srdcu a pokoj vašej duši. Najväčšia vec, ktorú som 

mu určil, je pokoj. Kto má tento poklad, má všetko - kto pozná tento stav duše, nevymenil by ho za 

najväčší majetok a poklady na zemi. 

2 Ak sa ma pýtate, aké je tajomstvo dosiahnutia a zachovania pokoja, poviem vám, že tajomstvo 

spočíva v plnení vôle vášho Otca. A keby ste sa ma spýtali, ako plniť Božiu vôľu, odpovedal by som vám 

tak, že by som uplatnil svoj zákon a svoje učenie vo vašom živote. 

3 Niektorí prežívajú sklamanie, keď počujú, že najväčšia vec, ktorú vám dávam, je pokoj. Chceli by 

ma totiž počuť hovoriť, že som prišiel rozdávať poklady a statky tohto sveta. Dôvodom je, že nevedia, čo 

je to mier - ale nielen oni. Kto pozná mier? Ktorá ľudská bytosť si môže nárokovať, že ju vlastní? Nikto, 

ľudia. Preto vidím mnohých, ktorým sa zdá málo to, čo vám prinášam ako najväčší dar: pokoj. 

Keď spoznáte, čo je to stav duše, urobíte všetko pre to, aby ste túto milosť nestratili, pretože vďaka nej 

budete mať predstavu o tom, aký bude duchovný život v kráľovstve svetla. 

4 Keďže neviete, čo je skutočný pokoj, ste spokojní s tým, že po ňom túžite a snažíte sa získať 

trochu pokoja, pohodlia a uspokojenia všetkými možnými prostriedkami a všetkými mysliteľnými 

spôsobmi, ale nikdy nie to, čo je skutočným pokojom mysle. Hovorím vám, že len poslušnosť dieťaťa voči 

Pánovej vôli ju získava. 

5 Vo svete chýbajú dobrí vykladači môjho slova, dobrí vykladači môjho učenia. Preto ľudstvo, aj 

keď sa nazýva kresťanským, žije duchovne zaostalé, pretože niet nikoho, kto by ním zatriasol mojím 

pravým učením, niet nikoho, kto by živil srdcia láskou, ktorou som učil ľudí. 

6 Deň čo deň - vo farských sálach, kostoloch a katedrálach - ľudia vyslovujú moje meno a opakujú 

moje slová, ale nikto sa vnútorne nepohne, nikto sa nezachveje ich svetlom, a to preto, lebo ľudia 

nepochopili ich význam. Väčšina verí, že účinnosť Kristovho slova je založená na jeho mechanickom 

opakovaní, pričom nechápu, že ho netreba recitovať, ale študovať, premýšľať o ňom, praktizovať ho a žiť 

ho. 

7 Keby ľudia hľadali zmysel v Kristovom slove, bolo by pre nich vždy nové, svieže, živé a blízke 

životu. Poznajú ju však len povrchne, a preto sa ňou nemôžu živiť a ani nikdy nebudú môcť živiť týmto 

spôsobom. 

8 Úbohé ľudstvo - blúdi v tme, hoci svetlo je tak blízko, strašne narieka, hoci pokoj je na dosah! 

Ľudia však nemôžu vidieť toto božské svetlo, pretože sa našli takí, ktorí im bez zľutovania zaviazali oči. 

Ja, ktorý vás skutočne milujem, vám prichádzam na pomoc tým, že vás vyslobodzujem z temnoty a 

dokazujem vám, že všetko, čo som vám vtedy povedal, bolo určené pre všetky časy a že toto Božie slovo 

nesmiete považovať za staré učenie z minulej éry. Lebo láska, ktorá bola podstatou celého môjho učenia, 

je večná a v nej spočíva tajomstvo vašej spásy v tomto čase odchýlok, nesmierneho utrpenia a 

nespútaných vášní. 

9 Nie je to ani nové učenie, ktoré vám teraz prinášam, ale svetlo, aby ste pochopili všetko, čo vám 

bolo zjavené od najstarších čias až po súčasnosť. 

10 Ľudstvo bude prekvapené, keď prijme toto duchovné posolstvo, a presvedčí sa o nekonečnej láske 

môjho predchádzajúceho učenia - láske, o ktorej ani len netušilo. Potom si uvedomí, že bolo nevďačné, 

neverné, ľahostajné voči svojmu Otcovi, na ktorého sa obrátilo len vtedy, keď ho trápila nejaká potreba 

alebo hmotné ťažkosti. 

11 Odpúšťam ti, milujem ťa a mám s tebou skutočné milosrdenstvo. Blahoslavený je ten, kto sa 

pripravuje duchovne, duševne a intelektuálne, lebo dostane priamo moje svetlo, ktoré ho od tej chvíle 

povedie po cestách veľmi vzdialených od tých, ktoré mu vytýčili jeho druhovia vo svete. 

12 Dávam vám pocítiť svoju lásku, aby vám nechýbala odvaha v boji. 

13 Tretí čas znamená duchovný boj, je to kameň úrazu a tiež dedičstvo, lebo som vám zanechal 

Božský testament. 

14 Inšpirujem robotníkov, ktorí pracovali na mojich poliach, aby sa starali o svoju sejbu, aby mi ju 

mohli predložiť v deň milosti, ktorý sa už blíži a ktorý bude na konci roka 1950, posledného dňa môjho 

zjavenia sa vám. Chcem, aby ste priniesli zlatý klas, najčistejší a najkrajší, ktorý ste pozbierali na poli. 
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Potom prijmem tvoju úrodu, aby som ju požehnal a povedal ti: "Toto semeno budeš naďalej siať na mojich 

poliach." 

15 Nie je to tak, učeníci, že keď ste dobre bojovali na tejto ceste, zároveň ste žali radosti, a keď ste 

pili kalich utrpenia, lepšie ste pochopili Ježiša, svojho Majstra? Nie je to tak, že po svojich skúškach ste si 

ma zamilovali viac? Áno, ľudia, naozaj vám hovorím, že je veľký rozdiel medzi prosbou a prijímaním, 

aby ste mohli dávať. 

16 Blíži sa deň, keď budete bez môjho slova, takže to budete vy, kto bude hovoriť o mojom učení a 

vysvetľovať ho skutkami a jasným a presvedčivým jazykom. 

17 Modlite sa, aby ste pevným krokom vstúpili do času svojich činov - do času svojho boja. Ale 

modlite sa s takou jednoduchosťou, s akou som nútil modliť sa zástupy, keď ma nasledovali na púšť, do 

údolia Jordánu alebo na vrch. 

18 Modlite sa za celé ľudstvo, modlite sa aj za seba, duchovní, lebo sa blíži hodina vašej skúšky. 

19 Nezľaknite sa, keď vám poviem, že pri mojom odchode nastane vo vašej komunite zmätok, ktorý 

vás dočasne rozdelí. Na istý čas budete rozdelení do troch skupín, kým všetci nepochopíte moje 

prikázanie. Ale už dnes požehnám tých, ktorí chápu moju vôľu, ktorí ju poslúchajú s láskou a dobrou 

vôľou, lebo ich duše hojne zasypem svojimi vnuknutiami. Vezmú na seba zodpovednosť pripraviť sa, 

oduševniť svoje spôsoby konania a byť vo všetkom verní Môjmu Dielu, aby, keď príde skúška, ktorá má 

všetkých opäť spojiť, dokázali otvoriť svoje srdcia bez výčitiek, bez márnivosti, bez pocitu nadradenosti 

nad svojimi bratmi a sestrami. 

20 Mrak smútku zatienil pokoj vašich sŕdc, keď ste počuli oznámenie o týchto nadchádzajúcich 

udalostiach. Nech táto bolesť, ktorú pociťujete, slúži na to, aby ste nepatrili medzi tých, ktorí sa stali 

nevernými - tých, ktorí sa vzpierajú môjmu slovu tým, že sa snažia plniť svoju vôľu. 

21 Tým, ktorí sa ku Mne obracajú chrbtom, už teraz hovorím, že budú musieť veľa plakať, kým si 

priznajú svoj omyl a vrátia sa na cestu poslušnosti. A tým, ktorí mi budú verní, oznamujem, že ich čaká 

veľký boj a že kým sa ostatní nepodriadia Božiemu prikázaniu, ktoré všetci poznáte, lebo ho máte 

napísané vo svedomí, budete musieť pre nejednotu preliať veľa sĺz, znášať, trpieť a dúfať v mnoho. 

22 Blahoslavení sú tí, ktorí vytrvajú, lebo sa dočkajú zjednotenia tohto ľudu a začiatku duchovného 

boja. 

23 Modlite sa, učeníci, aby ste boli naplnení svetlom a silou a nepodľahli pokušeniu. 

24 Naučte sa piť svoj kalich utrpenia s láskou, v tom spočíva zásluha učeníka. Pevne kráčajte svojou 

cestou a dosiahnite vrchol Kalvárie, aby ste požehnali svojho Otca a ľudstvo. Hovorím vám: Kto vie, ako 

zostať verný a poslušný na mojej ceste, nepadne ani nezablúdi. Bude cítiť moju prítomnosť a zažívať môj 

pokoj počas celej cesty životom. 

25 Prečo chcú byť niektorí spasení v okamihu svojej fyzickej smrti po tom, čo prežili život v hriechu? 

Prečo chcú mnohí žiť v špine a chodiť po bodliakoch bez toho, aby sa zašpinili alebo zranili? 

26 Prinášam vám jasné a jednoduché poučenie, aby ste sa naučili žiť medzi hriešnikmi bez toho, aby 

ste sa nakazili; aby ste si razili cestu medzi tŕním bez toho, aby ste sa zranili; aby ste boli svedkami 

krutostí a potupy bez toho, aby ste sa rozzúrili; aby ste žili vo svete plnom biedy bez toho, aby ste sa 

snažili z neho uniknúť, ale aby ste túžili zostať uprostred neho, aby ste robili všetko možné dobré tým, 

ktorí to potrebujú, a aby ste na všetky spôsoby rozosievali semeno dobra. 

27 Keďže pozemský raj sa hriechom ľudí zmenil na peklo, je potrebné, aby ľudia zmyli svoje škvrny 

a vrátili tak svojmu životu pôvodnú čistotu. 

28 Učeníci, všimnite si, ako vám s každým z týchto učení čoraz jasnejšie objasňujem svoj božský plán 

a dávam vám poznať vaše poslanie, vďaka čomu čoraz viac chápete význam tohto posolstva. 

29 Moje učenie sa rozšíri a podmaní si mnohé srdcia. Ale bude veľa tých, ktorí sa mu vysmievajú, 

ktorí ho odmietajú, ktorí proti nemu bojujú. Nebude to však nič nové, bude to to isté, čo sa proti pravde 

robilo vždy. 

30 Aby tento ľud mohol kráčať vpred uprostred búrky, ktorá ho prekvapí, bude musieť posilniť svoj 

krok na ceste môjho zákona, bude musieť nechať vo svojom srdci zažiariť plameň viery. Jeho duch ako 

záchranný čln sa bude musieť usilovať o pravé uctievanie Ducha a jeho srdce sa bude musieť uchýliť k 

oddanosti rodine, ktorá je druhým chrámom v živote človeka. 
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31 V tento deň sa prihováram najmä dievčatám, ktoré musia zajtra svojou prítomnosťou osvetliť život 

nového domova, ktoré by mali vedieť, že srdce manžela a matky sú svetlami, ktoré osvetľujú túto svätyňu, 

ako Duch osvetľuje vnútorný chrám. 

32 Pripravte sa teraz, aby vás nový život neprekvapil; pripravte teraz cestu, po ktorej budú kráčať 

vaše deti - tie duše, ktoré čakajú na hodinu, aby sa priblížili k vášmu lonu, aby na seba vzali podobu a 

ľudský život, aby splnili úlohu. 

33 Buďte mojimi spolupracovníkmi v mojich plánoch obnovy, v mojom diele obnovy a 

spravodlivosti. 

34 Odvráťte sa od mnohých pokušení, ktoré v tomto čase obklopujú vaše kroky. Modlite sa za hriešne 

mestá, kde hynie toľko žien, kde je znesvätených toľko svätýň a kde zhasína toľko lámp. 

35 Svojím príkladom šírte semeno života, pravdy a svetla, ktoré zastaví dôsledky nedostatku 

duchovnosti v ľudstve. 

36 Panny tohto ľudu: Prebuďte sa a pripravte sa na boj! Nedajte sa zaslepiť vášňami srdca, nedajte sa 

zaslepiť neskutočným. Rozvíjajte svoje dary intuície, inšpirácie, citlivosti a nehy. Posilnite sa v pravde a 

budete mať pripravené najlepšie zbrane na boj v tomto živote. Aby ste mohli odovzdať lásku svojou 

krvou, aby ste mohli svojim deťom pomôcť s podstatou života, ktorá je láskou, o ktorej vám toľko 

hovorím, musíte ju najprv zažiť, nechať sa ňou preniknúť a hlboko ju precítiť. To je to, čo chce moje 

učenie urobiť vo vašich srdciach. 

37 Nech je šťastné srdce manželky, pretože je útočiskom manžela. Nech je požehnané srdce matky, 

pretože je zdrojom nehy pre jej deti. Ale hovorím vám aj to, že blahoslavené sú panny, ktoré chránia 

núdznych pod svojím plášťom, lebo ich neha bude ako zasnúbenie a ako materstvo, ktoré presahujú 

ľudské. Ako málo ľudí vie, ako odmietnuť povinnosti sveta, aby mohli plniť povinnosti ducha. 

38 Nie všetky ženy a muži majú na svete poslanie byť rodičmi. Deti sú ako reťaze pre svoje matky a 

sú duše, ktoré potrebujú slobodu, aby mohli vykonávať nejaké poslanie, ktoré nie je zlučiteľné s deťmi. 

39 Kedy toto ľudstvo vytvorí jedinú a pravú rodinu, v ktorej mi každý - keď si sadne k stolu so svojím 

Otcom alebo sa pomodlí a povstane ku Mne - prejaví radosť z toho, že práve splnil svoje poslanie? 

40 Stále žijete ďaleko od tejto poslušnosti, súhlasu a harmónie. Lebo kým niektorí sa míňajú s cestou, 

iní prejavujú nesúhlas so svojím osudom. 

41 Je potrebné, aby sa učenie ducha, ktoré som vám zjavil prostredníctvom intelektu týchto nositeľov 

hlasu, šírilo na zemi, aby temnota ustúpila svetlu oduševnenia, aby sa ľudstvo mohlo napiť vody pravdy. 

42 Dnes sa moje učenie obmedzuje na prípravu na boj, moje proroctvo vám len oznamuje veľké 

skúšky. Moje slovo vás varuje, napomína a súdi. Ale príde čas milosti, keď bude človek komunikovať od 

ducha k duchu. Vtedy pocíti, ako v najvyšších miestach jeho bytosti zaznieva božské slovo, ktorému tí, čo 

ho prijímajú, rozumejú bez ľudských výrazov a prízvukov. 

43 Toto slovo už nebude prinášať súd, výčitky ani varovanie. Toto posolstvo bude plné múdrosti a 

lásky. 

44 Chcete zažiť príchod tohto času, ale budete musieť byť trpezliví - nie v pasívnom očakávaní, ale s 

neustálym úsilím a prácou. 

45 Naučil som vás modliť sa a odhalil som vám cestu k oduševneniu. V ňom sa totiž nachádza kľúč, 

ktorý otvorí dvere k dokonalému spoločenstvu medzi Bohom a človekom prostredníctvom Ducha. 

46 Aby ste to dosiahli, milovaní ľudia, získajte zásluhy, aby ste odolali hriechom sveta. Zvýšte svoje 

úsilie, ak je to potrebné, choďte až na hranicu obety. Ak je váš pohár horký, buďte trpezliví. 

47 Dôverujte mi. Pamätajte, že ste moji učeníci a musíte si ma brať za príklad. Ak ste uverili, ak je 

vaša viera veľká, prijmite skúšky, prežite nešťastia s odvahou. Ak mi vydáte svedectvo, aj ja vám vydám 

svedectvo. 

48 Môj Duch sa vylial na všetkých ľudí, ale vy ste tí, ktorí mohli pocítiť moju prítomnosť. Ostatné 

národy zeme nepoznajú zjavenia tohto času, nevedia, že nastal Tretí vek. Preto je vaše poslanie ešte 

väčšie, pretože vy musíte byť tými, ktorí vydávajú budíček - tými, ktorí šíria Dobrú zvesť. 

49 Je pravda, že mnohí ľudia už rozpoznali znamenia môjho návratu, hľadajú v Písme proroctvá - 

cítia, že skúšky, ktoré dnes doliehajú na ľudstvo, hovoria o Pánovom súde. Hľadajú ma, očakávajú ma, 

túžia po mne, ale nevedia, že moja božská žiara je už medzi ľuďmi. Nevedia, akým spôsobom som sa dal 

spoznať tomuto ľudu a akým spôsobom vyžarujem cez všetku hmotu a každú dušu. 
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50 Dobrá zvesť bude prinášaná národom na perách tých, ktorí ma počuli počas môjho ohlasovania. 

Vtedy sa celý svet dozvie o mojom príchode, spozná moje posolstvo. Keď sa ľudia dozvedia, kedy sa toto 

ohlasovanie začalo a kedy sa skončilo, s úžasom zistia, že každý národ, ľud a ľudská bytosť prešli 

skúškami a udalosťami, ktoré ohlasovali moju prítomnosť. 

51 Veru, hovorím vám, že sa už nebudem prejavovať v podobe, v akej ste ma zažili, ani tu, ani v 

iných národoch, pretože zásluhou tohto ľudu bude, že bude šíriť svedectvo o Mojom Slove po celej zemi a 

že ľudstvo uverí v Moje posolstvo. 

52 Veru, hovorím vám, že ak sa kedysi aj králi čudovali, v akej biede som sa narodil, v tomto čase sa 

budú čudovať rovnako, keď sa všetci dozvedia o nenápadnom spôsobe, ktorý som si zvolil, aby som vám 

priniesol svoje slovo. 

53 Okolo môjho posolstva vypuknú spory: Niektorí budú tvrdiť, že je to pravda, iní sa to budú snažiť 

popierať - niektorí budú vydávať svedectvá o vlastných duchovných zážitkoch a iní budú existenciu 

takýchto prejavov popierať. Pravda však zvíťazí, pretože teraz je čas, keď sa dary a schopnosti, ktoré v 

duši driemu, prebudia a prejavia prostredníctvom ľudských bytostí. Telo totiž v tomto čase už dosiahlo 

absolútne nevyhnutný vývoj a jemnosť pre komunikáciu s duchovnom. 

54 Od detí, cez dospievajúcich až po dospelých, všetci budú mať prejavy, ktoré sa im spočiatku budú 

zdať zvláštne, pretože ľudia dlho žili mimo duchovna. Neskôr ich však budú považovať za niečo úplne 

prirodzené vo vyššom živote človeka. 

Stane sa to vtedy, keď aj deti budú hovoriť o hlbokých veciach, keď muži a ženy budú mať duchovné 

vízie a prorocké sny a keď sa po celej zemi rozšíri dar uzdravovania. 

55 Ako veľmi sa bude odporovať tým, ktorí prví prejavia prebudenie svojich duchovných darov! Ja 

im však dám silu a trpezlivosť, aby odolali kritike, odsudzovaniu a posmechu. 

56 Buďte pokojní, milovaní svedkovia. Oznamujem vám, že toto materialistické ľudstvo, ktoré tak 

dlho verilo len tomu, čoho sa dotýka, čo vidí a chápe svojím obmedzeným intelektom a čo dokazuje 

svojou vedou, sa stane duchovným a bude schopné pozerať na Mňa svojím duchovným pohľadom a 

hľadať pravdu. 

57 Veľké bude zdesenie pánov a mocných mužov zeme, keď zistia pravdu o mojom návrate. Lebo v 

srdci sa budú pýtať, prečo som prišiel. Na druhej strane, medzi chudobnými bude veľká radosť, pretože 

ich srdcia im povedia, že sa blíži chvíľa milosti, slobody a pokoja pre utláčaných a pre tých, ktorí 

nekonečne túžili po láske a spravodlivosti. 

58 Toto Dielo, ktoré dnes ešte vidíte obmedzené na svoju spoločenskú bezvýznamnosť a skryté vo 

svojej úbohosti, zažiari ako božské svetlo, osvieti celú zem, prebudí spiace duše, zapáli vieru v srdciach a 

otvorí pred chápaním ľudí Knihu pravého života, Knihu pravdy. 

59 Ľudia: Ak chcete vedieť jeden z dôvodov, prečo sa moje ohlasovanie u vás tak dlho zdržalo, je to 

ten, že vy, ktorí ste ma počuli, ste si moje slovo uchovali vo svojich srdciach a zapísali do kníh. Vy budete 

poslami a sprostredkovateľmi, ktorí ju prinesú do sŕdc. 

60 Čoskoro sa na to budete môcť začať pripravovať, pretože moje vyhlásenie sa končí v roku 1950. 

61 Čoskoro nastane nová éra a v nej sa budete usilovať o rozkvet svojich darov, aby sa rozprúdila 

inšpirácia, aby sa rozvinul dar (vnútorného) slova, aby sa zdokonalil dar videnia a aby sa vaše srdce 

naplnilo láskou a milosrdenstvom k blížnym. 

62 Dostanete tri zákony ako jedno dedičstvo, a keď na svojej ceste stretnete tých, ktorí očakávajú 

príchod Ducha Svätého, upozorníte ich na moje posolstvo a poviete im, aby neboli ako židovský národ, 

ktorý očakával Mesiáša a nespoznal ho, keď k nim prišiel, a stále ho očakávajú. 

Kráčajte po cestách svojho duchovného poslania - tak, aby vás vaši blížni, keď uvidia váš spôsob 

života a budú počuť vaše slovo, spoznali ako semeno nového sveta, ako generácie, ktoré slúžia ako základ 

nového ľudstva. 

63 Otcovia a matky, vy, ktorí ste mali tú česť viesť tieto generácie a tie, ktoré čoskoro prídu na zem: 

Sledujte ich a modlite sa za nich! Pripravte im cestu! Nájdem ich pripravených prijať moje nové zjavenia. 

Medzi nimi povstanú proroci, ktorí budú otriasať svetom svojimi predpoveďami, ako to robili veľkí 

proroci v staroveku, ktorí boli ako zvestovatelia v hodinách skúšky a ako pochodne uprostred tmy. 

64 Duchovný svet bude bdieť nad krokmi týchto bytostí ako nesmierne veľký anjel strážny a pomáhať 

tak tým, ktorí týchto ľudí, ktorých vám oznamujem a sľubujem, prijímajú do svojho stredu ako deti. 
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65 Požehnávam vás, ľudia, pretože ste sa na krátky čas vzdialili od všetkého, čo patrí svetu, a oddali 

ste sa duchovnej radosti z toho, že ma počúvate, a uvedomili ste si, že v mojom Slove je všetok pokoj, 

radosť a útecha, ktoré potrebujete, aby ste uniesli bremeno svojho kríža. 

66 Moja láska vás obklopuje, môj pokoj vás hladí, môj Duch vás pozýva modliť sa za tých, ktorí trpia 

a nenachádzajú na zemi ani kvapku balzamu či slovo útechy a lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 308 
1 Milovaní učeníci: Denne sa cvičte v duchovnej modlitbe a všetku svoju dobrú vôľu vložte do 

zdokonaľovania sa. Pamätajte: Okrem toho, že vstúpite do dôverného spoločenstva so svojím Majstrom a 

v týchto chvíľach zažijete nekonečný pokoj, je to pre vás najlepšia príležitosť prijímať moje božské 

inšpirácie. Nájdete v nich vysvetlenie všetkého, čomu ste nerozumeli alebo čo ste nesprávne pochopili. 

Nájdete spôsob, ako zabrániť nejakému nebezpečenstvu, vyriešiť nejaký problém, odstrániť nejakú 

nejasnosť. V tejto hodine požehnaného duchovného rozhovoru sa všetky vaše zmysly rozjasnia a vy sa 

budete cítiť pripravenejší a naklonenejší konať dobro. 

2 Naučte sa takto modliť - teraz, keď váš svet skrýva rôzne nebezpečenstvá. Ten, kto sa naučí modliť 

sa v duchu, bude mať zbrane, ktoré ho urobia nezraniteľným v boji a dajú mu silu odolať všetkým 

skúškam. 

3 Prinášam vám svoje svetlo, pretože ešte nie ste schopní osvetliť svoju cestu vlastným svetlom. Ale 

keď raz uplatníte moje učenie vo svojom živote, poviete mi: "Ďakujem ti, Otče, že si nás naučil kráčať po 

ceste života, lebo teraz sa už nezničíme ani nepadneme." 

4 Kedysi som vám povedal: "Ja som svetlo sveta", pretože som hovoril ako človek a pretože ľudia 

nepoznali nič, čo by presahovalo ich malý svet. Teraz vám v duchu hovorím: Som Univerzálne Svetlo, 

ktoré osvetľuje život všetkých svetov, nebies a domov, ktoré osvecuje všetky bytosti a stvorenia a dáva im 

život. 

5 Ste deťmi Otca svetla, ale ak ste pre svoju slabosť upadli do temnoty života plného problémov, 

omylov a sĺz, tieto utrpenia pominú, pretože povstanete na moje volanie, keď vás zavolám a poviem vám: 

"Tu som, osvecujem váš svet a pozývam vás, aby ste vystúpili na horu, na vrchole ktorej nájdete všetok 

pokoj, šťastie a bohatstvo, ktoré ste sa márne snažili nahromadiť na zemi." 

6 Moje odpustenie vás objíma, vy, ľudia a stvorenia tohto sveta, a moje svetlo, ako zlodej, ktorý 

vchádza v noci do spálne, preniká do najtajnejších sŕdc, aby im dalo pocítiť moju prítomnosť ako Otca, 

pretože vás všetkých milujem. 

7 Požehnávam vaše utrpenie a vaše slzy, milovaný ľud, ale hovorím vám, že ste sa ešte nenaučili 

prijímať kalich utrpenia s láskou a odovzdanosťou. Nedali ste si ma za príklad, a preto často prejavujete 

neochotu, ba dokonca vzburu vo svojich skúškach. 

8 Hľa, chcete byť mojimi učeníkmi, ale ako takí musíte vyprázdniť svoj pohár, ako som vás to učil. 

Neukazujte svetu svoju slabosť ani nerozhlasujte svoje nešťastie. Odporoval som svojim katom na ceste 

utrpenia na Golgotu? Nie. tie pery len žehnali a tichým hlasom hovorili: "Otče, buď vôľa tvoja." "Otče, 

odpusť im, lebo nevedia, čo robia." 

9 Nezabúdajte, že zásluhy nespočívajú v utrpení, ale v utrpení s láskou k Otcovi, s vierou a 

trpezlivosťou, aby ste z utrpenia mali čo najväčší úžitok a dostali čo najhlbšie ponaučenie. Ak vo vašich 

skúškach nebude láska k Otcovej vôli, nezískate v mojich očiach zásluhy, nepochopíte, ako využiť 

príležitosť, aby ste sa trochu viac pozdvihli, a preto budete musieť ešte raz prejsť skúškou, ktorú vaša duša 

potrebuje. 

Váš život by bol iný, keby ste namiesto toho, aby ste so sebou ťahali svoj kríž v smútku, išli vpred po 

ceste a požehnali svoju bolesť. Okamžite by ste totiž pocítili, akoby sa k vám blížila neviditeľná ruka, 

ktorá vám odoberie pohár utrpenia z úst. 

10 Blahoslavený je ten, kto žehná vôľu svojho Pána, blahoslavený je ten, kto žehná svoje utrpenie, 

lebo vie, že zmyje jeho škvrny. To mu totiž dáva oporu pri výstupe na duchovnú horu. 

11 Nebude vždy potrebné, aby ste pohár utrpenia vyprázdnili až do konca. Lebo mi stačí, že vidím 

tvoju vieru, tvoju poslušnosť, tvoje odhodlanie a tvoj úmysel poslúchnuť môj príkaz, aby som ťa ušetril 

najťažšej chvíle tvojej skúšky. 

Pamätajte, že Abrahám musel obetovať život svojho syna Izáka, ktorého veľmi miloval a ktorého 

patriarcha, prekonávajúc svoju bolesť a lásku k synovi, mal obetovať v skúške poslušnosti, viery, lásky a 

pokory, ktorú zatiaľ nedokážete pochopiť. Ale nebolo mu dovolené dokončiť obetu Synovi, pretože v 

hĺbke srdca už dokázal svoju poslušnosť Božej vôli, a to stačilo. Aká veľká bola vnútorná radosť 

Abraháma, keď jeho ruku zastavila vyššia moc a zabránila mu obetovať Izáka! Ako dobrorečil menu 

svojho Pána a obdivoval jeho múdrosť! 
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12 Preto, milovaní ľudia, chcem, aby ste si vždy uvedomovali veľké príklady učenia, ktoré som vám 

dal, aby ste ma skutočne poznali, aby ste cítili moju prítomnosť vo vašich skúškach, v rozhodujúcich 

chvíľach, a aby ste cítili moju milosť vo všetkých ťažkých a trpkých chvíľach. Doteraz ste totiž nedosiahli 

úplnú duchovnú vnímavosť, ktorá by vám umožnila cítiť Moju prítomnosť. Preto nemôžete oceniť moje 

skutky lásky a spravodlivosti, ktoré uskutočňujem vo vašom živote na každom kroku. 

13 Koľko skúšok si odmietol z nevedomosti, neuvedomujúc si svetlo, ktoré priniesli do tvojej duše! 

Koľko lekcií nedosiahlo svoj cieľ, pretože vaša neochota, nedostatok viery alebo zbabelosť vám to 

nedovolili! 

14 Nehovorím vám, aby ste milovali bolesť - nie, milovať by ste mali mier, šťastie, svetlo. Keďže 

však bolesť prišla k tvojim perám ako dôsledok tvojej nedokonalosti, ako pohár spásy, vyprázdni ho s 

trpezlivosťou a požehnaj ho - vediac, že vďaka nemu môžeš dosiahnuť svoje očistenie, ako aj zjavenie 

mnohých právd. 

15 Vy, muži a ženy malej viery: Prečo v skúškach strácate srdce? Nikdy ste nevideli, ako sa 

ponáhľam pozdvihnúť padlého, ako osušujem slzy plačúceho, ako pomáham osamelým a navštevujem 

chorých? 

16 Muži a ženy, ktorí ste v živote veľa plakali, táto lekcia je venovaná vám. Hlboko sa nad tým 

zamysli a zažiješ, aká sladká útecha vstúpi do tvojho srdca. V najtajnejšej časti vašej bytosti sa zapáli malé 

svetlo a citlivosť, ktorú ste nikdy predtým nezažili, rozvibruje ochabnuté struny vášho srdca a umožní vám 

pocítiť moju duchovnú prítomnosť - vo vašom utrpení, ako aj vo vašich radostiach a vo chvíľach pokoja. 

17 V týchto chvíľach zanechajte každú sťažnosť a bolesť so mnou. Plačte a vzlykajte, lebo plačom sa 

vaša duša zbaví ťaživého bremena a potom bude srdce slobodnejšie. 

18 Plačte, milovaní ľudia, lebo plač je jednou z najúprimnejších modlitieb, ktoré vychádzajú zo srdca 

k Bohu. Zajtra, keď zvíťazíš nad bolesťou a dosiahneš duchovnosť, plač už nebude tvojou najlepšou 

modlitbou, ale pokojom tvojej duše, ktorým sa ku Mne priblížiš, aby si Mi požehnal. 

19 Dnes sa vám zjavujem v duchu a hovorím s vami v duchu, aby ste ma trochu lepšie spoznali. 

20 Keď som bol na svete, ľudia ma videli ako človeka a poznali moje meno: Ježiš. Až po mojom 

nanebovstúpení ľudia začali chápať, že ten, ktorý v Ježišovi prehovoril, je Kristus, ktorého ohlasovali 

proroci, a odvtedy Ježiša nazývali "Kristus". 

21 Veru, hovorím vám: Kristus sa nenarodil vo vašom svete, lebo bol pred všetkými svetmi, pretože 

bol jedno s Otcom. 

22 Ten, ktorý sa narodil na vašom svete a vzal na seba telo v lone matky, bol Ježiš, človek, požehnané 

telo, ktoré bolo mojím nástrojom a mojimi ústami, aby ma ľudstvo videlo a počulo. 

23 Ja, Kristus, ktorý k vám hovorím, som bol v Ježišovi. Dal som mu život, posilnil ho a inšpiroval. 

Bol predurčený na to, aby splnil božské poslanie a aby jeho život, telo a krv, zasvätené tomu, kto ho 

duchovne inšpiroval, spečatili všetko, čo "Slovo" prehovorí jeho ústami. 

24 Ježiš bol ľudským stvorením, ale bol počatý bez poškvrny, bez nečistoty, aby slúžil Bohu ako 

nástroj. Vtelené v ňom bolo "Slovo", ktoré je božským Slovom. Keď mal 30 rokov a dosiahol plnú 

mužnosť, Kristus, ktorý v ňom prebýval, sa zjavil v celej kráse svojej slávy, pravdy a lásky. 

25 Ježiš, milujúci a pokorný Nazaretčan, ktorý čakal na hodinu, keď z jeho úst vyjde božské slovo, 

vyhľadal Jána na brehu Jordánu, aby prijal vodu krstu. Išiel Ježiš s túžbou po očistení? Nie, moji ľudia. 

Išiel vykonať obrad? Ani on to neurobil. Ježiš vedel, že prišla hodina, keď on sám prestane byť, keď 

človek zmizne, aby nechal hovoriť Ducha, a chcel túto hodinu poznačiť činom, ktorý sa vryje do pamäti 

ľudí. 

26 Symbolická voda nemala škvrnu, ktorú by mohla zmyť, ale oslobodila toto telo - ako príklad pre 

ľudstvo - od akejkoľvek pripútanosti k svetu, aby sa mohlo dobrovoľne zjednotiť s Duchom. Stalo sa to, 

keď prítomní počuli božský hlas, ktorý hovoril ľudskými slovami: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom 

mám zaľúbenie. Počúvajte ho." 

27 Od tohto okamihu sa Božie slovo z Ježišových úst stalo slovom večného života, pretože Kristus sa 

skrze neho prejavil v plnosti. Ľudia ho nazývali rabín, učiteľ, posol, Mesiáš a Boží Syn. 

28 Tri roky som hovoril k svetu Ježišovými ústami bez toho, aby moje slová alebo myšlienky boli 

skreslené touto mysľou, bez toho, aby jeho činy neboli v súlade s mojou vôľou. Dôvodom bolo, že Ježiš a 

Kristus, človek a duch, boli jedno, tak ako je Kristus jedno s Otcom. 
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29 Učeníci: Teraz som k vám prehovoril tak, že som sa duchovne prejavil prostredníctvom ľudí. Títo 

však nie sú Mojím telom, ako bol Ježiš, ani som sa nestal človekom v tomto čase, a preto vidíte, že keď 

hovorím prostredníctvom nečistých tvorov, akými ste vy všetci, musíte sa pripraviť, aby ste ma počuli, aby 

ste objavili Môj Božský zmysel a pravdu, ktoré presahujú neobratný a nedokonalý prejav nositeľov Môjho 

hlasu. 

30 Blahoslavení sú tí, ktorí objavia môj zmysel a oddelia ho od nedokonalosti ľudského vyjadrovania, 

lebo oni budú mojimi najlepšími vykladačmi, ktorí neupadnú do zmätku ako tí, ktorí pri štúdiu môjho 

Slova a mojich diel druhej éry nevedia rozlíšiť, kedy hovorí Ježiš - človek a kedy Kristus - Duch, ktorý 

dáva pokyny. 

31 S láskou študujte moje lekcie, aby ste neskôr, keď budete musieť svedčiť o mojom prejave, vedeli, 

ako pravdivo a jednoducho hovoriť k svojim blížnym. 

32 S radosťou mi ukazujete svoje skutky, hovoríte mi o svojich víťazstvách, ale aj o svojich prehrách 

a ja, Otec, ktorý riadi váš život a večne nad vami bdie, vás povzbudzujem, aby ste pokračovali, aby ste 

horlivo bojovali, aby ste dosiahli cnosť a spravodlivosť vo všetkých svojich skutkoch. 

33 Naučili ste sa modliť, skôr než urobíte krok, chcete pracovať v najprísnejšej poslušnosti mojim 

zákonom a vždy myslíte na svoje povinnosti ako moji učeníci, ktorými ste. Pripravte sa tak, aby ste mohli 

plniť svoje povinnosti na zemi bez toho, aby vám zaberali všetok čas a pozornosť, aby ste mohli venovať 

čo najviac hodín, energie a srdca plneniu svojho duchovného poslania. 

Uvažuješ o tom, že čas života, ktorý ti bol dopriaty, je tak akurát na to, aby si vykonal veľké dielo 

hodné tvojho ducha. Preto keď poznáte svoje dary, ste pripravení pracovať všetkými silami svojej bytosti. 

Vtedy máš radosť a uspokojenie u svojho Otca. 

34 Povolal som vás a pripravil som vás ako čistú nádobu schopnú niesť celú podstatu tohto učenia. 

Keď naplníte túto nádobu, odneste ju svojim blížnym, aby sa aj oni mohli podieľať na vašej radosti. 

Pred sebou už vidíš široký obzor, cestu, ktorá sa začína u Mňa a u Mňa aj končí. Pamätajte, že som 

vám povedal: "Ja som cesta", a ak ju poslušne prijmete, ak s láskou prijmete to, čo vám ponúkam, 

dosiahnete cieľ s uspokojením a pokojom, ktorý sa odráža vo vašom bytí. Nebudeš si predo mnou 

sťažovať, lebo rozdáš všetko, čo si mal. Úplne sa oddáte pomoci časti ľudstva na jeho ceste k oduševneniu 

- tej časti, ktorá vám bola pridelená v tomto diele obnovy. 

35 Nerozptyľujte sa skôr, než sa budete cítiť silní, študujte skôr, než odídete do iných provincií, aby 

ste boli majákom na ceste svojich blížnych. Pripravte sa tak, ako to urobili moji učeníci z druhej éry. Aj 

oni sa po tom, čo žili so svojím Majstrom, dychtivo prijímali Moje slová a boli svedkami Mojich 

zázrakov, cítili príliš slabí a bezvýznamní na to, aby pokračovali v Mojom diele, a preto ma požiadali, aby 

som s nimi zostal dlhšie. 

Ale čím viac sa blížil deň môjho odchodu, tým viac súhlasili s tým, že ich milovaný Majster odchádza 

a zanecháva im takú ťažkú misiu, ktorú majú splniť. Prenikol som do ich sŕdc a videl som bolesť, ktorá ich 

tlačila, a moje slová na nich kvapkali ako balzam, aby ich potešili v ich veľkom zármutku, a tak som im 

povedal: "Nebojte sa, lebo ja budem s vami a moje svetlo bude vždy svietiť, aby vás osvietilo." 

Podobne aj teraz som prišiel len na určitý čas, počas ktorého ste prijímali Moje dobrodenia, a aj toto 

Slovo sa skončí, aby potom pokračovalo v prúdení z ducha do ducha bez sprostredkovania ľudskej bytosti. 

36 Nechcem, aby ste sa nespokojne sťažovali na zánik týchto prejavov, ale tak ako ste sa veľmi tešili 

z mojich slov, chcem, aby ste prijali aj to, že táto forma končí, aby uvoľnila miesto novej, vyššej, ktorá vás 

privedie ešte bližšie ku Mne. 

37 Pozrite sa na mňa svojím duchom a naplnení láskou sa oddajte slávnosti tejto chvíle. Môj lúč 

osvetľuje nositeľa hlasu a Moje Slovo prúdi, aby zostúpilo na pôdu tvojho srdca, ktoré je záhradou, o 

ktorú sa starám s láskyplnou starostlivosťou. Moje Slovo je voda, ktorá ho zavlažuje, aby bolo plodné a 

úrodné, a potom rozptýli nové semená na poliach tohto ľudstva, ktoré túži po láske. 

38 Dovoľte Mi, aby som vás viedol, a potom na konci cesty zistíte, že vaša práca je veľká, pretože ste 

vedeli poslúchať a nasledovať Moju vôľu. 

39 Už sa blíži koniec môjho vyhlásenia, pretože tento rok 1950 sa chýli ku koncu. Potom príde 

víchor, ktorý bude bičovať mohutný strom, aby z neho opadali suché listy bez života a zlé plody. 
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40 V dôsledku tejto veľkej skúšky, ktorá príde na môj ľud, mnohé srdcia odpadnú ako suché lístie 

odlúčené od stromu, ktorý im dával šťavu. Odpadnú pre nedostatok viery alebo lásky, pre zmätok alebo 

pre nedostatok ideálu. Medzery, ktoré zanechali, však neskôr zaplnia horliví veriaci a učeníci dobrej vôle. 

41 Noví učeníci budú pochádzať z tých, ktorí dnes ani nepoznajú moje dielo podľa mena. Niektorí 

budú pokorní a horliví od prvého okamihu, a len čo počujú môj hlas, ktorý im hovorí: "Nasleduj ma!", 

budú ma nasledovať, a tak sa budú podobať učeníkom, ktorých som našiel loviť ryby pri mori v druhej 

ére. 

42 Nájdu sa aj takí, ktorí povstanú proti môjmu dielu a budú zúrivo prenasledovať môj ľud. Ale aj 

medzi nimi sa objavia moji veľkí rozsievači, moji najvernejší a najštedrejší učeníci, ktorí si svojím 

obrátením spomenú na Šavla, môjho milovaného Pavla, ktorý svojím darom lásky k svojmu Majstrovi 

zaplnil miesto, ktoré medzi dvanástimi učeníkmi opustil ten, čo ma predal. 

43 Podobne aj v tomto čase budú musieť k môjmu ľudu prísť nové zástupy, aby zaplnili prázdne 

miesto po tých, ktorí sa mi obrátili chrbtom, zapreli ma alebo ma zradili. 

44 Ó, vy, srdcia, ktoré Mi budete neverné v hodine skúšky! Uchovávajte vo svojich dušiach 

nesmrteľné semeno môjho Slova, aby ste v ňom jedného dňa našli svoju spásu! 

45 A tým, ktorí mi budú verní - tým, ktorí ma budú nasledovať až do konca, hovorím, aby sa 

pripravili, aby sa posilnili v podstate môjho Slova, aby nemali ani chvíľu slabosti tvárou v tvár tým, ktorí 

vás odsudzujú, kritizujú, ohovárajú alebo prenasledujú. 

46 Nezabudnite na Petra, môjho učeníka, keď ho Šaul prenasledoval až na smrť. Dokázal som 

vernému apoštolovi, že vo svojej skúške nie je sám a že ak bude dôverovať mojej moci, ochránim ho pred 

prenasledovateľmi. Saula prekvapilo moje božské svetlo, keď išiel hľadať Petra, aby ho zatkol. Moje 

svetlo preniklo do hĺbky Šavlovho srdca, ktorý, zvrhnutý na zem v Mojej prítomnosti, porazený Mojou 

láskou, neschopný dokončiť úlohu, ktorú si naplánoval proti Môjmu učeníkovi, pociťujúc vo svojom 

najhlbšom vnútri premenu celej svojej bytosti, a teraz, obrátený na vieru v Krista, ponáhľal sa vyhľadať 

Petra, ale už nie preto, aby ho zabil, ale aby ho požiadal, aby ho poučil o Pánovom slove a aby mu 

umožnil podieľať sa na Jeho diele. 

47 Odvtedy sa Šavol volal Pavol, pričom táto zmena mena naznačovala úplnú duchovnú premenu 

tohto muža, jeho úplné obrátenie. 

48 Aj v tomto čase hovorím svojmu ľudu, že ak mi budú skutočne dôverovať ako títo učeníci, nebudú 

sa musieť brániť ani pred svojimi ohováračmi a prenasledovateľmi. Lebo ich prekvapím uprostred ich 

cesty a spôsobím, že budú počuť môj hlas v najčistejšej duši - ten istý hlas, ktorý prehovoril k Saulovmu 

srdcu a povedal mu: "Prečo ma prenasleduješ?" 

Koľkých prípadov obrátenia budete svedkami! Koľkých zázrakov budú svedkami vaše oči! Ale vedzte, 

ako sa pripraviť a počkať. Pozorujte a modlite sa, ľudia. Búrky budú otriasať stromom a ja chcem, aby ste 

s ním všetci zostali zjednotení. Potom budete môcť vidieť, ako sa naplnia všetky moje proroctvá. 

49 Nebojte sa kvôli slabej pamäti a nemyslite si, že väčšina mojich slov z nej vypadla. Pravdivo vám 

môžem povedať, že ak sa viete pripraviť a potopiť v čase skúšky, moje zdanlivo zabudnuté slovo sa vám 

vráti do pamäti. 

50 Tam, v tichu a vnútornom zhromaždení vašej meditácie, sa vám bude zdať, akoby ste počuli toto 

slovo, a stane sa, že skutočne duchovne prijmete jeho význam. 

51 Táto skúsenosť vás naplní dôverou, pretože teraz viete, že moje slovo príde na vaše pery v každej 

chvíli vášho boja a moje svetlo osvieti vašu myseľ. 

52 Roque Rojas, priekopník, inšpirovaný Eliášovým duchom, napísal túto vetu: "Zmilujte sa a ešte raz 

sa zmilujte nad svojimi blížnymi a uvidíte môjho Otca v celej jeho sláve". 

Pravda a svetlo sú v týchto slovách, učeníci, lebo kto vo svojom živote nepraktizuje milosrdenstvo, 

nikdy nevojde do môjho kráľovstva. Naopak, uisťujem vás, že aj ten najtvrdohlavejší a najzatvrdnutejší 

hriešnik sa môže zachrániť vďaka milosrdenstvu. 

53 Neodkladajte prejavovanie milosrdenstva na poslednú chvíľu, aby ste neprišli k dverám 

duchovného kráľovstva s veľmi malými zásluhami a nevstúpili. 

54 Radím vám, aby ste počas cesty životom, ktorú ešte len máte prejsť, zasievali a pestovali toto 

semeno, aby ste mohli žať bohatú úrodu. 
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55 Dbajte na to, aby činnosť lásky bola na prvom mieste medzi vašimi snahami, a nikdy neľutujte, že 

ste boli dobročinní, lebo vďaka tejto cnosti budete mať najväčšie uspokojenie a šťastie svojej existencie a 

zároveň dosiahnete všetku múdrosť, silu a vznešenosť, po ktorých túži každá ušľachtilá duša. 

56 Milosrdenstvom voči blížnym očistíte svoju dušu a splatíte tak staré dlhy. Zušľachtíte svoj ľudský 

život a pozdvihnete svoj duchovný život. Keď sa dostanete k dverám, na ktoré budete všetci klopať, vaša 

blaženosť bude veľká, pretože budete počuť volanie na privítanie z duchovného sveta, ktorý vás požehná a 

vyzve vás k práci na obnove a oduševnení. 

57 Poďte ku mne, zástupy ľudí, a učte sa v mojom Slove prejavovať milosrdenstvo. Poďte, počúvajte 

ma a prijmite všetko, čo chcem na vás vyliať, aby ste pochopili, že aj ten najchudobnejší z vás má 

duchovný poklad, ktorý sa vďaka vašej milosti môže premeniť na život, na zdravie, na útechu, na pokoj, 

na múdrosť. 

58 Nech nikto nehovorí, že vzhľadom na svoju materiálnu chudobu nie je schopný konať skutky 

milosrdenstva. Lebo takto bude hovoriť jeho nevedomosť, nedostatok viery a ľahkomyseľnosť jeho duše. 

59 Tu, v mojom ľude, nemôže byť chudobných, lebo moje kráľovstvo sa priblížilo k ľudu, aby naň 

vylialo svoje poklady. 

60 Moje slovo je ako rieka bohatá na krištáľovo čistú a priezračnú vodu, ktorá prišla do vašich krajín, 

aby zavlažila polia a urobila ich úrodnými. Očisti v ňom svoje srdce a dušu, aby si mohol ísť svojou cestou 

bez bremena svojich chýb, ktoré nazývaš hriechmi. 

61 Ak sa najprv neočistíte, nebudete schopní prežívať milosrdenstvo voči svojim blížnym, a ešte 

menej budete schopní plakať s nimi a vcítiť sa do ich bolesti. Vždy si uvedomujte, že tento ľud si so sebou 

na Zem priniesol poslanie duchovne zjednotiť ľudstvo do jednej rodiny. 

62 V roku 1950 ste už posledným z mojich prejavov v tejto podobe. Nebudete môcť poprieť, že ste 

ma často počuli a že keď sa moje posolstvo skončí, všetko som už povedal. 

Preto prišla hodina, aby som vám povedal, aby ste zanechali svoju pasivitu a stali sa aktívnymi 

pracovníkmi na týchto požehnaných poliach - aby ste už neboli len tými, ktorí sa uspokoja s tým, že sú 

prítomní pri mojom Slove, aby ho počúvali alebo o ňom uvažovali. Je čas, aby vaša duša povstala, 

oslobodila sa od pút, okov či reťazí a v tomto čase vystúpila a priniesla svetu posolstvo, ktoré jej bolo 

zverené. 

63 Je potrebné, aby mnohí, ktorí sa uspokoja len s návštevou týchto duchovných prejavov, začali 

plniť svoje poslanie a brali tieto miesta zhromaždenia, kde zaznievajú slová Majstra a rady duchovného 

sveta, ako školu. Je tiež potrebné, aby pracovníci, ktorí sa dlho obmedzovali len na prácu na týchto 

miestach stretnutia, pochopili, že čoskoro príde hodina, keď sa budú musieť rozptýliť do rôznych častí 

zeme, aby šírili semeno svetla a lásky, ktorým ich obdaril môj Duch. 

64 Ešte stále budete musieť medzi sebou veľa bojovať a ja vás budem musieť často skúšať, aby ste 

dosiahli vybavenie, ktoré je potrebné na splnenie vášho poslania. 

65 Skúšky sú určené na vaše zjednotenie. Lebo kým nebude v lone tohto ľudu duchovná jednota, bude 

semeno, ktoré budú žať, hluché. 

66 Preto som vám včas povedal, aby ste začali byť v súlade jeden s druhým, ak neskôr chcete byť v 

súlade s celým ľudstvom, a bolo vám povedané od prvých dní: "Zmilujte sa a opäť sa zmilujte nad svojimi 

blížnymi a uvidíte môjho Otca v celej jeho sláve." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 309 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Vitajte, učeníci, na mojom učiteľskom príhovore. Cítili ste ma v najčistejšom vnútri svojej bytosti 

a prehovoril som k vašej duši. Moje učenie je určené Izraelu a celému ľudstvu. Cvičím vás, aby sa z vašej 

duše vytratila neistota. 

2 Musíte sa naučiť pochopiť a oceniť veľkosť poslania, ktoré som vám zveril. Aby tvoja duša mohla 

konať spravodlivo, musí odmietnuť pochybnosti, neistotu so svojou modlitbou, musí vedieť, že potrebuje 

pomoc, ktorú jej môžu poskytnúť len moje zjavenia, moje pokyny a moje vnuknutia. 

Duše, ktoré sa takto prebudili do môjho učenia, sa z detských učeníkov stali učeníkmi, pretože 

neúnavne počúvali moje učenie. Ak im ujde čo i len jedno moje slovo, lamentujú nad tým. Sú to tí, ktorí 

predvídajú budúci boj - tí, ktorí si uvedomujú, že sa musia podeliť s ľudstvom o všetky výhody, ktoré 

získali z mojej milosti. 

Všetci, ktorí takto pochopili veľkú zodpovednosť, tu počúvajú Moje poučenie prostredníctvom Hlasu - 

Slova, ktoré im vysvetľuje a interpretuje všetky skúšky, lekcie a udalosti, ktoré postupne prežívate vo 

svojich životoch. Veru, hovorím vám, že sa neobmedzujem na to, aby som hovoril prostredníctvom 

nositeľov hlasu. Existuje nekonečné množstvo foriem, v ktorých sa vám môžem zjaviť, a toto je len jedna 

z nich, prostredníctvom ktorej vám dávam počuť svoje učenie v ľudskej podobe. Neustále sa zjavujem 

svojim deťom, nečakám na deň ani na noc, nemám pevnú hodinu ani pevný čas, kedy sa k vám mám 

priblížiť. Som večný vo všetkom, čo je stvorené. 

3 Moja univerzálna prítomnosť napĺňa všetko, na žiadnom mieste ani v žiadnom prostredí vesmíru 

nie je prázdno, všetko je preniknuté Mnou. 

4 Vaša duša bola vždy v kontakte so Mnou, ale doteraz ste si tento kontakt plne neuvedomovali, a 

preto som sa v tretej ére prostredníctvom vás dal spoznať tým, že som vás urobil nositeľmi hlasu večného 

Slova, aby som vám povedal, že od tohto prejavu je už len krok k prejavu ducha k duchu, aby ste sa snažili 

dosiahnuť čo najvznešenejší kontakt s Mojím Božstvom. Predtým sa však musí skončiť obdobie 

ohlasovania hlasom. 

5 Keď ma už nebudeš mať v tejto forme zjavenia, pozdvihneš svoju dušu vzývajúc Moje meno, a 

koľko lekcií ti zjavím v tejto forme hľadania Mňa! Moja božská inšpirácia vám osvetlí cesty, po ktorých 

môžete ísť. Potom uvidíte svoju minulosť - už nie v tme, ale v jasnom dennom svetle. Pochopíte kroky, 

ktoré ste podnikli, a zistíte, ktoré boli správne a ktoré nie. V tomto vznešenom úsilí sa Izrael stane silným 

a táto sila bude prechádzať od srdca k srdcu a od národa k národu, až kým ma všetky ľudské stvorenia 

nebudú hľadať od ducha k duchu. 

6 Pozrite sa na svet, skúmajte ho a uvidíte jeho materializmus, nízke vášne, skazenosť. V súčasnosti 

sa vám bude zdať dosiahnutie duchovnosti nemožné, ale Majster vám zanechal príklady z minulosti, aby 

ste nezlyhali. 

Pamätajte, že keď som sa stal človekom, aby som žil medzi vami, priniesol som svetu taký vysoký 

návod pre ľudstvo, že aj pre mojich učeníkov bolo ťažké, ba až nemožné ho nasledovať. Napriek tomu títo 

apoštoli zanechali príklad plnenia mojich zákonov lásky a urobili moje posolstvo lásky, ktoré som zasial 

do srdca tohto ľudu, plodným a spôsobili, že rozkvitlo a prinieslo ovocie. Prečo by teda v tretej ére nemalo 

byť možné praktizovať spiritualizáciu medzi ľuďmi? 

7 Veru, hovorím vám, že ľudstvo bude dávať silné znamenia, že jeho materializmus sa blíži ku 

koncu. Pokrokoví vedci, ktorí získali svoje tajomstvá od samotnej prírody, dosahujú svoje hranice a sily 

prírody sa obrátia proti tým, ktorí ich znesväcujú. Príroda odmietne darovať svoje plody zlým zámerom a 

ľudia vo svojom klamstve a nenávisti nájdu smrť, nájdu ovocie svojej túžby po moci, ktoré sa uvoľnilo ich 

vlastnou rukou: Búrky, epidémie, epidémie. A kto by to všetko mohol zastaviť? Vlastnou rukou? Alebo 

ľudská veda, ktorá znesvätila moje tajomstvá, keď ich otvorila kľúčom, ktorý nebol kľúčom lásky? Veru, 

hovorím vám, že len otvoria dvere mojej nebeskej spravodlivosti! 

8 Veru, beda ľuďom tretej éry! Ich nárek bude počuť vo všetkých častiach zeme. Kvas z kalicha 

utrpenia sa bude piť ako nikdy predtým a každý si bude musieť vziať svoj podiel. Bolesť sa totiž každým 

dňom stupňuje a človek už začína pociťovať hlad a smäd - hlad po čistom semene a smäd po krištáľovo 

čistej vode, po pravde a večnosti. 



U 309 

171 

9 Aká je vaša úloha tvárou v tvár týmto udalostiam medzi ľuďmi? Prijať moje učenie, pochopiť ho a 

žiť ho. Spiritualizmus by totiž nemal byť len na vašich perách, ale musíte ho uvádzať do praxe, žiť ho 

duchovne, morálne a prakticky, bez toho, aby ste upadli do fanatizmu, ani do tajnostkárstva, žiť 

jednoducho a čisto, dávať duchovnej duši hodnotu a miesto, ktoré si zaslúži, aby mala v ľudskom živote 

navrch nad svojím telom, ktoré je pominuteľné, aby vo vašom plnení poslania bola dokonalá harmónia a 

aby tento príklad prinášal ovocie medzi ľuďmi. 

10 Požehnám každý váš krok v mojom diele a postarám sa, aby sa rozmnožili, aby ste neskôr, keď sa 

vám otvoria široké cesty sveta, mohli po nich kráčať ako poslovia môjho pokoja a mojich nových zjavení. 

Mojou vôľou je, aby tvoja duša, poučená mojimi božskými lekciami, pripravila ľuďom cesty obnovy a aby 

sa prebudili k zdravým ideálom a inšpirovali sa vznešenosťou, aby dosiahli oduševnenie. V tomto čase 

totiž dosiahnete nevyhnutnú prípravu a odolnosť vo svojej duši. Nič vás nedokáže prinútiť ustúpiť z vašej 

cesty. 

11 Vtedy sa vám skúšky, ktoré vami dnes otriasajú a zastavujú vás na ceste, budú zdať len ako ľahký 

vánok, ktorý nemôže zraniť vašu tvár. Až potom budete môcť rozpoznať silu, ktorú ste získali 

nasledovaním môjho zákona. 

Naďalej sa pripravujte, stále viac prenikajte do významu môjho Slova. Najprv robte to, čo vám ako 

učeníkom príde na um, a dovoľte Mi, aby som sa vo vás zjavil ako Majster, ako Otec, ako Svetlo. 

12 Všetky duše splnia svoju úlohu a ja využijem každú z nich, aby bolo všetko pripravené na 

naplnenie môjho slova. Ale ak si myslíte, že ste jediní, ktorí majú poslanie vykúpiť ľudstvo a na ktorých 

spočíva kríž plnenia tohto poslania, mýlite sa. Na vás pripadá len veľmi malá časť tejto práce, pretože 

každé stvorenie na svojej rôznej úrovni života je predurčené spolupracovať na zjednotení vesmíru. 

13 Bude veľa tých, ktorí sa vydajú na cestu s ideálom pokoja, s modlitbou, s láskou a dobrou vôľou 

ako nástrojmi, a tieto cnosti ich zjednotia a ich duše zvíťazia s mojím poučením. 

14 Nestávajte sa sudcami svojich blížnych a Mojej Božskej spravodlivosti. Ľudia často odsudzujú môj 

zákon, ale ja vám hovorím: Iba Ja môžem preniknúť do svojich vysokých rád. 

15 Tí, ktorí túžia po mieri a žíznia po ňom, tí, ktorí žijú v smútku, deň čo deň čakajú na úder môjho 

žezla spravodlivosti, ktoré zostúpi na tých ľudí, ktorí vedú národy do biedy, do záhuby. Nebudeš medzi 

tými, ktorí ma takto očakávajú, lebo moja božská spravodlivosť je dokonalá a ja ti to dokazujem svojou 

láskou. 

16 Vnímajte Moje Slovo, aby ste sa ako mnohí nemýlili v činoch Mojej Božskej Spravodlivosti, keď 

mocne trápim tých, ktorí sa dopustili len malého priestupku, a na druhej strane sa zdá, že odpúšťam tým, 

ktorí sa dopustili ťažkého previnenia. Majster vám povie: Ak s mocou navštívim tých, ktorí sa zdanlivo 

dopustili len malého priestupku, je to preto, lebo poznám slabosť duší, a ak sa odchýlia od cesty plnenia 

Zákona, môže to byť prvý krok, ktorý ich privedie do záhuby. Ale keď trestám iných za ťažké previnenie, 

je to preto, lebo viem, že veľké previnenie je príčinou rovnako veľkého pokánia duše. 

17 Nesúďte, neodsudzujte, ani v myšlienkach si neželajte, aby moja spravodlivosť dopadla na tých, 

ktorí spôsobujú krviprelievanie medzi národmi. Mysli len na to, že aj oni, tak ako ty, sú mojimi deťmi, 

mojimi stvoreniami, a že budú musieť odčiniť svoje veľké zločiny veľkým zadosťučinením. Veru, 

hovorím vám, že práve tí, na ktorých ukazujete prstom ako na tých, ktorí nemilosrdne zničili mier a uvrhli 

vás do chaosu, sa v budúcich časoch stanú veľkými tvorcami mieru, veľkými dobrodincami ľudstva. 

18 Krv miliónov obetí volá zo zeme po mojej božskej spravodlivosti, ale mimo ľudského súdnictva to 

bude moja spravodlivosť, ktorá dosiahne každú dušu, každé srdce. Ľudské právo neodpúšťa, nevykupuje, 

nemiluje. Môj miluje, odpúšťa, vykupuje, oživuje, povznáša a osvecuje; a práve tých, ktorí spôsobili 

ľudstvu toľko bolesti, vykúpim a zachránim tým, že ich prinútim prejsť veľkým pokáním, ktoré bude 

tyglikom, v ktorom sa očistia a plne sa prebudia k hlasu svojho svedomia, aby mohli nahliadnuť až na dno 

svojich skutkov. Donútim ich prejsť rovnakou cestou, akou donútili prejsť svoje obete, svoje národy. 

Nakoniec však dosiahnu čistotu duše, aby sa mohli vrátiť na zem, obnoviť všetko, čo bolo zničené, 

obnoviť všetko, čo bolo zničené. 

19 Myslíte si, že som slabý vo svojej spravodlivosti voči týmto previneniam svojich detí? Som 

tolerantný a slabý sudca? Veru, hovorím vám, že od prvého vraha, o ktorom viete, ktorým bol Kain, som 

zjavil rovnakú spravodlivosť, ako je tá, o ktorej vám hovorím v tejto chvíli. 



U 309 

172 

Keď mi Kain a Ábel prinášali svoje spaľované obety, uvažoval som o obete každého z nich: Ábelov 

bol nevinný a úprimný, Kainov bol márnivý. Prijal som Ábelovo a odmietol Kainovo. Keď to pochopil, 

zabil svojho brata s nenávisťou a hnevom. 

Žiadal som o vyúčtovanie toho života, tej krvi a dal som mu najavo svoju nespokojnosť s tým. Potom 

mi povedal: "Môj zločin je príliš veľký na to, aby mi bol odpustený. Hneváš sa na mňa, lebo som zabil 

svojho brata. Vyháňate ma z tejto krajiny a ja cítim, že ma takto zabíjate, ako som zabil svojho brata." 

Ja som mu však odpovedal: "Veru, hovorím ti: Kto zabije Kaina, bude potrestaný sedemnásobne." 

Potom pochopil, že ho stále milujem a že je to dôkaz, že som mu udelil svoje odpustenie, ale že je 

potrebné odčiniť tento zločin, zmyť škvrnu a dokázať, že je hoden tohto vznešeného a Božieho odpustenia. 

20 Aký bol hlas, ktorý sa prihovoril Kainovi? To je jeho vlastné svedomie, ten vnútorný sudca, 

ktorého som vložil do každého svojho ľudského stvorenia. Ku každému človeku bude hovoriť ten istý hlas 

a bude neúprosný, pretože je to sudca, ktorého nemožno podplatiť. Bude k nemu hovoriť s rovnakou 

jasnosťou ako ku Kainovi. Musíte však pochopiť, že Kain si neuvedomoval závažnosť svojho zločinu, keď 

prelieval krv svojho brata. On nevedel, čo je to smrť, ale ľudia tej doby veľmi dobre vedeli, čo to je. 

21 Preto v tomto čase nebudem čakať, kým sa spravodlivosť ľudí prejaví v priestupkoch ich blížnych. 

Budem čakať na príchod každého z Mojich detí na Môj Súd a tam im Môj Súd vymeria trest, ktorý im 

prináleží, aby mohli odčiniť utrpenie, ktoré so sebou prináša pokánie voči svedomiu. Iba tam pochopia 

veľkú lásku svojho Pána. 

22 V tejto tretej ére som vám priniesol potvrdenie reinkarnácie duše. Ľudstvo o tom vždy intuitívne 

vedelo a duša toto tajomstvo odhaľovala telu, ale telo, vždy neverné a slabé, o tom pochybovalo. 

Bytosti zo záhrobia prišli odovzdať toto zjavenie ľuďom, ale našli vieru len u niektorých a títo boli vo 

svojej viere proti a odmietaní nevedomými a neveriacimi. Ale dnes, ako nikdy predtým, predtucha, istota 

týchto prejavov žije v ľudstve, aj keď nie všetci sa to odvážia vyznať zo strachu pred svetom. 

Ja som však prišiel v tomto čase, aby som vám to potvrdil a povedal vám: V reinkarnácii duše sa 

zjavuje môj dokonalý zákon lásky. Ale naozaj vám hovorím: Ako málo je tých, ktorí sa stali ľuďmi len raz 

na zemi, a koľko príležitostí som udelil dušiam prostredníctvom rôznych tiel na svete, aby odčinili zlo, 

ktoré duše spáchali. Ale vaše telo je hrubý závoj, ktorý vám bráni objaviť podstatu týchto učení. 

23 Veľmi málo som vám dovolil vedieť o tom, kým ste boli v priebehu vekov, pretože nechcem, aby 

ste prenikli do svätyne, do intimity mojich vysokých rád, v tele, kým ste nedosiahli skutočnú zrelosť duše. 

Nechcem, aby ste učenie o duchovnom živote premenili na nové vedy, ktoré vás povedú len k zvedavosti, 

hádankám a mrhaniu časom. Nechcem, aby ste na duchovnej ceste urobili čo i len jeden krok, ktorý by bol 

pre vás zbytočný. Chcem, aby vám boli všetky užitočné, aby ste počuli a aby sa vám zjavilo len to, čo vám 

pomôže vo vašom duchovnom rozvoji. Ale všetko, čo vám slúži len na ľudské uspokojenie, nezažijete. 

Vždy ho bude zakrývať závoj, pretože predstavuje posvätnú, intímnu časť vášho duchovného dedičstva. 

24 Keď toto ľudstvo urobí pevné kroky v oduševňovaní, v napĺňaní mojich zákonov, objaví veľké 

učenie Ducha Svätého už vo svojom ľudskom živote a potom bude mať jasnú víziu minulosti, prítomnosti 

a budúcnosti - len obmedzene, pokiaľ je to moja vôľa. 

Preto, žiaci, vstúpte na pravú cestu oduševnenia, ktorú vám ukazuje moje učenie, aby ste boli dobrými 

prorokmi, ktorí ohlasujú nebezpečenstvo masám a zachraňujú ich pred zlyhaním. 

Pomôžem vám vo vašom poslaní tým, že vám vo vhodnej chvíli ukážem časť minulých životov týchto 

neveriacich. To sa však nestane preto, aby ste ich odsúdili, ale aby ste ich poučili o Mojich zjaveniach. 

25 Takto prebudia ľudí v ich vývoji a pochopia, že ľudský život nestačí na to, aby poznali moju večnú 

lekciu. 

26 Ak budete v tomto boji bojovať s plným nasadením, dosiahnete veľa. Ale kto z vás má istotu, že sa 

vráti na tento svet, alebo sa už nikdy nevráti? Kto by mohol povedať: "Všetko, čo som v živote urobil, 

bolo to, čo Otec zamýšľal pre môj osud. Teraz sa môžem presunúť do iných svetov a pokračovať v 

približovaní sa k Bohu na nekonečnom rebríku vývoja." 

Naozaj vám hovorím, že na pochopenie týchto lekcií sú vaše vedomosti príliš malé. Ale všetci tí, ktorí 

splnia svoju úlohu, urobia krok ku Mne na duchovnej ceste a pôjdu od lekcie k lekcii, od sveta života k 

svetu života, smerom k večnosti. Keby to tak nebolo, veríte, že by ste mohli prebývať na vyšších 

úrovniach života a že by vám to dovolilo svedomie, ktoré je Mojou vlastnou spravodlivosťou? 
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27 Buďte oddaní, pracujte a dovoľte, aby sa vo vás naplnila moja Božská vôľa. Mnohí z vás ešte 

uvidia v pozemskom tele naplnenie mojich proroctiev, premenu tohto ľudstva, vykúpenie všetkých v 

mojom zákone. Ale predtým budete musieť byť svedkami veľkých bitiek, veľkých vojen, aké ľudia ešte 

nepoznajú, aké história ešte nezaznamenala. 

Ale ak sa vy, ktorí už poznáte, čo sa stane, udalosti, ktoré sa blížia, musíte očistiť, čo bude s tými, ktorí 

sa neprebudili tvárou v tvár učeniu Ducha Svätého, ktorí znesvätili môj Zákon, ktorí zabudli na svoju 

úlohu, ktorí žijú vo svojich tradíciách a zaťažili sa reťazami nevedomosti? 

28 Znepokojenie, utrpenie a pokánie budú ako téglik pre veľké zástupy duší, ktoré budú stáť v rade 

pred vlastným sudcom. Ale naozaj vám hovorím, že aj im pomôžem, a keď sa prebudia z hlbokého 

spánku, uvidia moju žiarivú tvár, ktorá im naznačuje moje odpustenie, a budú len čakať, že ich pošlem na 

cestu, ktorú predtým znesvätili a ktorou opovrhovali, aby napravili svoje previnenia a dokázali, že sú 

hodní mojej lásky. A ja ako milujúci Otec im to dám. 

29 Preto vám vo svojom učení hovorím, aby ste nesúdili tých, ktorých dnes vidíte zašpinených 

ľudskou krvou a všetkými priestupkami. Veď vo vašej večnej existencii sú väčšie priestupky ako 

prelievanie ľudskej krvi. Zatiaľ však nevyžadujte, aby ste vedeli všetko. Už som vás upozornil, že len ja 

sám môžem spravodlivo súdiť vo svojich vysokých radách. 

30 Teraz by ste mali len milovať a odpúšťať, a ak vám dovolím študovať a hodnotiť udalosti, ktoré sa 

dejú okolo vás, je to preto, lebo nechcem, aby ste boli ľahostajní, slepí a bezcitní voči bolesti svojich 

blížnych. Urobil som vás citlivými na svoje učenie, aby ste, keď príde čas, mohli dávať poučenie, 

porozumenie, lásku, odpustenie a útechu všetkým svojim blížnym. Preto vás ustanovujem za maják, 

žiarivú hviezdu a verného priateľa, aby ste sa podľa toho správali vo svojich domovoch, v inštitúciách a 

medzi národmi. 

31 Už nechcem, aby ste sa považovali za cudzincov. Chcem, aby medzi vami rozkvitlo univerzálne 

bratstvo a začalo prinášať ovocie vo vašom strede. 

32 Je dobré, že zachovávate svoje ľudské zákony, ale moje učenie a svoju duchovnosť stavajte nad ne. 

Buďte poslušní Mojim zákonom a veru vám hovorím, že vás vyslobodím z najvážnejších konfliktov, ktoré 

pre vás vznikajú kvôli ľudským zákonom. Ale bojujte proti nespravodlivosti, bojujte proti korupcii - nie 

vražednými zbraňami ani nenávisťou, ale mojím semenom lásky. 

V tomto boji nebudete sami, už som vám povedal, že medzi ľudstvom sú národy, kde sa ľudia už 

vydávajú na cestu, oslobodzujú sa od materializmu, posilňujú sa v úderoch osudu - s cieľom spojiť sa so 

Mnou. Kto sú tieto duše? Zatiaľ nie je potrebné, aby ste ich poznali. 

33 Pozdvihnite svoju dušu, milujte sa navzájom, spojte sa v záhrobí s týmto ideálom univerzálneho 

bratstva. Zavolám vás na Duchovnú horu a tam budem s jednými a druhými - so všetkými, ktorí túžia po 

pokoji, po spáse, aby som im dal silu a vieru v moje zjavenia, aby mohli pokračovať vo svojej ceste takto 

obdarení. 

Duše sa budú objavovať aj naďalej - niektoré ako poľné kvety, iné ako tŕne na púšti. Ale niektorých, 

rovnako ako ostatných, spojí jediný ideál a na onom svete sa kvety vašej lásky spoja, aby ma dosiahli ako 

obeta lásky. 

34 Takto vás poučujem, učeníci, v poslednom roku týchto prejavov. Lebo veru vám hovorím, že keď 

toto obdobie skončí, vaša duchovnosť bude vystavená veľmi veľkým skúškam. Koľkí z vás sa stanú 

obeťami fanatizmu a modlárstva? Koľkí z vás budú len na ceste k utajeniu a koľkí ďalší, aby sa 

vyznamenali medzi ľuďmi, budú chcieť pridať do môjho diela niečo, čo doň nepatrí? 

Bdejte a modlite sa, ľudia! Nezabúdajte však, že čím čistejšie a jednoduchšie bude vaše náboženstvo a 

čím viac bude inšpirované Mojimi zákonmi, tým väčšiu dokonalosť dosiahne vaša duša. Majte menej 

obradov a rituálov a väčšiu duchovnosť, viac milosrdenstva a lásky k blížnemu, potom ma budete milovať. 

35 Prichádza čas modlárstva a fanatizmu u všetkých národov zeme. Obrady a ceremónie dosiahnu 

najväčšiu intenzitu a budú dovedené do extrémov. Duchovní a kňazi rôznych náboženstiev a siekt privedú 

svojich stúpencov k povzneseniu. Dovoľujem to, lebo to bude ako búrka medzi ľuďmi a v tomto chaose sa 

duše budú cítiť ako stroskotanci. Nikto sa nebude cítiť v bezpečnom prístave alebo v záchrannom člne. 

36 Príde čas, keď medzi všetkými dušami zavládne zmätok a nikde nenájdu útočisko pokoja. Vtedy 

budú ľudia vyhľadávať najslávnejšie hlavy, služobníkov, ktorí sa vyznačujú väčšou inteligenciou, tých, 
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ktorých ľudstvo považuje za posvätných. Ich údiv však bude veľmi veľký, keď si uvedomia, že aj oni sú 

stroskotanci bez kompasu, bez pokoja a bez svetla. 

Potom príde tma. Uprostred tohto chaosu však povstanú duše, ktoré budú hľadať svoju spásu, a za 

temnými búrkovými mrakmi uvidia svetlo ako nový život, ako nový úsvit, a toto svetlo bude svetlom 

Ducha Svätého, bude majákom, ktorý osvetľuje celý vesmír, očakáva návrat detí a osvetľuje rozbúrené 

oceány. 

37 Po tomto období skúšok príde pre ľudstvo sloboda ducha. Noha človeka pošliape jeho staré modly, 

sklamaná zničí ich zhromaždiská márnosti, okázalosti a falošnej nádhery. Autori učených diel hodia do 

ohňa svoje vlastné diela. 

38 V tom čase budú pozorne počúvať aj tí najvzdelanejší a najmenší z vás. Koľkí z tých, ktorí teraz 

počúvajú moje učenie medzi týmto jednoduchým a úbohým ľudom a cítia sa bezvýznamní, pretože si 

myslia, že im chýba výrečnosť a duchovnosť, sa neskôr ocitnú obklopení davmi ľudí a medzi nimi budú aj 

niektorí z tých, o ktorých si mysleli, že sú blázni, keď ma počuli prostredníctvom hlasiviek. Koľkí z tých, 

ktorí dnes pochybujú o mojom posolstve, budú neskôr plakať ako Peter, keď uvidia, že sa moje slovo 

napĺňa na každom kroku. 

39 Dovtedy sa naďalej pripravujte, posilňujte svoju dušu v mojom učení, ktoré nikoho nezaviedlo na 

scestie, pretože od vás požaduje len oslobodenie, spásu prostredníctvom oduševnenia. Čo je to však 

spiritualizácia? Je to cesta, ktorú som vyznačil od počiatku vekov, a všetky očistené duše sa po nej dostanú 

do Božej náruče. Na ňom je Božský zákon, ktorý je pôvodom všetkých cností. Je tu otvorená kniha, Kniha 

života, ktorá obsahuje všetku Božiu múdrosť. Na túto cestu som vás pozval ešte raz. 

40 Z vrcholu hory k vám hovorím po tretí raz a hovorím vám: "Ja som Cesta, Pravda a Život. Už sa 

odo mňa neoddeľujte. 

41 Nezabudnite: Keď bolo moje telo sňaté z kríža a potom pochované, učeníci, ktorí boli zdesení a 

nechápali, čo sa stalo, verili, že smrťou Majstra sa všetko skončilo. Bolo potrebné, aby ma ich oči opäť 

videli a ich uši opäť počuli, aby sa roznietila ich viera a posilnilo ich poznanie mojich slov. 

42 Teraz vám môžem povedať, že medzi týmito učeníkmi bol jeden, ktorý o Mne nikdy 

nepochyboval, ktorý nikdy nezaváhal tvárou v tvár skúškam a ktorý Mňa ani na chvíľu neopustil. Bol to 

Ján, verný, odvážny, ohnivý a veľmi milujúci učeník. Pre túto lásku som mu zveril Máriu, keď stáli pri 

úpätí kríža, aby v tomto srdci naďalej nachádzal lásku bez poškvrny a aby sa po jej boku ešte viac posilnil 

do boja, ktorý ho čakal. Zatiaľ čo jeho bratia, ostatní učeníci, padali jeden po druhom pod smrteľným 

úderom kata, a tak svojou krvou a životom spečatili všetku pravdu, ktorú hlásali, a meno svojho Majstra, 

Ján zvíťazil nad smrťou a unikol mučeníctvu. Keď bol vyhnaný do pustatiny, jeho prenasledovatelia si 

nemysleli, že tam, na tom ostrove, kam ho vyhnali, zostúpi k tomuto človeku z nebies veľké zjavenie 

vekov, ktoré postupne prežívate - proroctvo, ktoré hovorí ľuďom o všetkom, čo sa stane a naplní. 

43 Po tom, čo Ján venoval veľa lásky svojim bratom a zasvätil svoj život službe im v mene svojho 

Majstra, musel žiť oddelene od nich, sám, ale vždy sa modlil za ľudstvo, vždy myslel na tých, za ktorých 

Ježiš vylial svoju krv. 

44 Modlitba, ticho, introspekcia, úprimnosť jeho existencie a dobrota jeho myšlienok dosiahli zázrak, 

že tento človek, táto duša, v krátkom čase rozvinula to, na čo iné duše potrebujú tisícročia. 

45 Áno, učeníci, Ján je príkladom toho, čo duša človeka dosiahne v budúcich časoch. Jánovo 

vytrženie, pri ktorom hovoril, videl a počul, bolo zjavením toho, čo zažijete v tom čase. Duchovné vízie, 

zobrazené v alegóriách, boli videné prostredníctvom daru videnia, t. j. duchovného zraku. 

46 Božský hlas a hlas duchovného sveta, ktoré sa dostali do jeho mozgu a dotkli sa jeho srdca, boli 

predbežnými znakmi prejavu, ktorý ste mali v tomto čase prostredníctvom nositeľov hlasu a darov. A 

napokon Ján, ktorý pod vedením anjela zapísal všetko, čo videl a počul, zjavil ľudstvu dialóg ducha s 

duchom, ktorý nastane, keď sa ľudia vo svojom živote oslobodia od nečistoty a materializmu. 

47 Kedy ľudia upriamia svoju pozornosť na to, čo môj milovaný učeník zanechal v písme? Zvláštny 

je spôsob, akým je jeho zjavenie zapísané, tajomný jeho význam, hlboké až nezmerateľné jeho slová. Kto 

by im mohol rozumieť? Ľudia, ktorí sa začnú zaujímať o Jánovo Zjavenie, sa do neho zahĺbia, interpretujú 

ho, pozorujú a študujú. Niektorí sa trochu priblížia k pravde, iní si myslia, že objavili zmysel Zjavenia a 

hlásajú ho celému svetu; ďalší sú zmätení alebo príliš unavení na ďalšie skúmanie a nakoniec popierajú 

akýkoľvek božský význam tohto posolstva. 



U 309 

175 

48 Učeníci "tretej éry", teraz vám hovorím, že ak naozaj túžite vstúpiť do tejto svätyne a spoznať 

skutočný význam týchto zjavení, musíte sa oboznámiť s modlitbou od ducha k duchu - presne tou 

modlitbou, ktorú Ján praktizoval vo svojom vyhnanstve. Najskôr musíte pochopiť, že Božie zjavenie, hoci 

je zobrazené pozemskými postavami a obrazmi, je celé o duši človeka, o jej vývoji, jej bojoch, 

pokušeniach a pádoch, o jej profanáciách a neposlušnosti. Ide o moju spravodlivosť, moju múdrosť, moje 

kráľovstvo, moje prejavy lásky a moju komunikáciu s ľuďmi, ich prebudenie, obnovu a nakoniec ich 

zduchovnenie. 

49 Tam som vám odhalil duchovnú životnú cestu ľudstva rozdelenú do časových období, aby ste 

lepšie pochopili vývoj duše. 

50 Keďže sa Zjavenie týka vášho duchovného života, je vhodné, aby ste ho študovali a uvažovali o 

ňom z duchovného hľadiska, pretože ak ho budete interpretovať len z hľadiska pozemských udalostí, 

upadnete do zmätku ako mnohí iní. 

51 Je pravda, že mnohé pozemské udalosti majú súvislosť s naplnením tohto zjavenia a budú ju mať 

aj v budúcnosti. Vedzte však, že udalosti a znamenia v nich obsiahnuté sú tiež obrazmi, obrazmi a 

príkladmi, ktoré vám majú pomôcť pochopiť Moju pravdu a naplniť váš osud, aby ste sa ku Mne pozdvihli 

na ceste čistoty duše, ktorej žiarivý príklad vám zanechal Môj učeník Ján, ktorý predbehol ľudstvo o 

tisícročia v dialógu od ducha k duchu so svojím Pánom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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