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Poznámka k tomuto tématu: 
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

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

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Království míru-Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Předmluva 
"Toto je předpovězený čas, kdy jsem měl promluvit k lidstvu, a chci, abys sestavil svazky knih jako 

naplnění mých proroctví s tímto slovem, které jsem ti dal, ....". (6, 52) 

Ohlášený čas označuje současnou dobu, nazývanou také Třetí čas, jako nástupnickou epochu Prvního 

času (Mojžíš a proroci) a Druhého času (Ježíš a jeho apoštolové). 

Třetí čas byl připraven Duchem Eliášovým a jeho žákem Roque Rojasem v roce 1866 v Mexiku, aby 

od roku 1884 do konce roku 1950, tedy po dobu 66 let, mohl Božský Duch komunikovat s lidstvem: 

Neděli co neděli se lidé z prostého lidu scházeli na prostých místech, aby asi dvě hodiny naslouchali 

božskému poselství. Jako mluvčí (porta vozes) Bůh použil četné nositele hlasu (dnešní proroky), kteří v 

povzneseném stavu mysli vydávali paprsek Božího slova. 

Tato božská zjevení, poselství nebo učení byla sepsána a zaznamenána v posledním desetiletí před 

rokem 1950. Po roce 1950 bylo z tohoto obrovského množství protokolů vybráno 366 učení, která byla 

vydána v rozsáhlém dvanáctisvazkovém díle Libro de la Vida Verdadera (Kniha pravého života). 

Po roce 1975 Walter Maier, který se nedělních shromáždění účastnil v letech 1943 až 1950, a Traugott 

Göltenboth přeložili I. až V. díl do němčiny a vydali je v nakladatelství Reichl Verlag. Po smrti Waltera 

Maiera v roce 2001 dokončil Traugott Göltenboth VI. díl a vydal jej v roce 2004. 

      Svazky VII až XI následně přeložil také Traugott Göltenboth a v letech 2014 až 2015 je vydalo 

nakladatelství Buchdienst zum Leben. Očekává se, že XII. díl bude k dispozici v roce 2016. 

V dobách největšího vědeckého a technického pokroku, ale také v dobách největších válečných 

konfliktů a ideologických úchylek tedy božský duch nenechal lidstvo na pokoji. 

Bůh nám ve své nekonečné lásce a moudrosti prostřednictvím mexických Zjevení ukázal cestu z 

ideologických úchylek, poskytl útěchu a hojivý balzám našim hladovějícím duším a poskytl velmi 

praktické pokyny, jak orientovat svůj život podle Boží vůle. 

Kéž se následující slova brzy naplní: 

Sláva na výsostech Bohu a pokoj na zemi 

a potěšení pro lidi. 
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Úvod 
Následující úryvky mohou čtenáři poskytnout první vhled do tohoto svazku. Čísla v závorkách 

odkazují na číslování pokynů a veršů. 

Dobro je pravda a láska 

Uvědomte si, že mé Slovo není a ani nemůže být novým náboženstvím. Toto dílo je světlou cestou, na 

níž se všechny ideologie, vyznání a náboženství duchovně spojí, aby vstoupily do bran zaslíbené země. 

(310, 39) 

Poznejte Mě všichni, aby Mě nikdo nepopíral ─ poznejte Mě, aby vaše představa o Bohu byla založena 

na pravdě a abyste věděli, že kde se projevuje dobro, tam jsem Já. 

Dobrota se s ničím nemísí. Dobrota je pravda, láska, milosrdenství, porozumění. 

Dobro je jasně rozpoznatelné a nezaměnitelné. Rozpoznejte ji, abyste se nemýlili. Každý může jít jinou 

cestou, ale pokud se všichni setkají v jednom bodě, což je dobré, nakonec se poznají a spojí. Ne však 

tehdy, když vytrvale klamou sami sebe tím, že dávají zdání zla dobru a maskují zlo za dobro, jak se to děje 

u lidí této doby. (329, 4547) 

Cesta zpět do našeho duchovního domova 

Každý svět, každá rovina existence byla stvořena proto, aby se na ní duše mohla rozvíjet a udělat krok 

ke svému Stvořiteli, a tak, postupujíc stále dál na cestě dokonalosti, měla možnost dosáhnout cíle své 

cesty, vrcholu duchovní dokonalosti, kterým je právě přebývání v Božím království, neposkvrněné, čisté a 

dobře utvářené. 

Komu se nakonec zdá nemožné přebývat "v Božím lůně"? Ach, vy ubozí intelektuálové, kteří ve 

skutečnosti neumíte myslet! Copak jsi už zapomněl, že jsi vznikl z mého lůna, tedy že jsi v něm existoval 

už dříve? Není nic divného na tom, že vše, co vzešlo ze zdroje života, se k němu ve svůj čas vrací. Každá 

duše, když ze Mne vyšla do života, byla panensky čistá, ale později se mnohé na své cestě poskvrnily. 

Protože jsem však vše moudře, s láskou a spravedlivě předvídal, okamžitě jsem se rozhodl poskytnout 

všechny potřebné prostředky pro jejich záchranu a obnovu na cestě, kterou musely Mé děti projít. 

Přestože panenství duše bylo porušeno mnoha bytostmi, přijde den, kdy se očistí od všech svých 

prohřešků, a tím znovu získají svou původní čistotu. Očištění bude v mých očích velmi záslužné, protože 

duše ho dosáhne skrze velké a neustálé zkoušky své víry, lásky, věrnosti a trpělivosti. (313, 21-23) 

Chci, aby na konci boje, až se všechny mé děti navěky spojí v Duchovním domově, měly podíl na mém 

nekonečném štěstí jako Stvořitele, jako uznání skutečnosti, že se každý z vás podílel na božském díle 

budováním nebo obnovováním. 

Pouze jako duchovní bytosti zjistíte, že nic ze všeho, co jsem od počátku stvořil, se neztratilo, že vše ve 

Mně je vzkříšeno, vše ožívá a obnovuje se. 

Když tedy tolik bytostí bylo dlouho ztraceno, když mnozí místo skutků života konali ničivé skutky, 

zjistí, že doba jejich zbloudění byla jen dočasná a že jejich skutky, jakkoli špatné byly, najdou nápravu ve 

Věčném životě a promění se ve spolupracovníky Mého ustavičného tvůrčího díla. 

Co je pár století hříchu a temnoty, které lidstvo prožilo na zemi, když je srovnáte s věčností, s dobou 

vývoje a míru bez konce? Odešli jste ode Mne ze své svobodné vůle a pod vlivem svědomí se ke Mně 

vrátíte. (317, 17-20) 

Duchovní bytosti světla stojí při nás 

Nekráčíte sami, neboť Mé povzbuzení a Mé světlo je s každým z vás. Ale kdyby se ti to zdálo málo, 

umístil jsem po boku každého lidského tvora duchovní bytost světla, aby dohlížela na tvé kroky, aby ti 

dala pocítit nějaké nebezpečí, aby ti sloužila jako společník v tvé samotě a jako opora na cestě životem. 

Jsou to entity, které nazýváte anděly strážnými nebo ochránci. 

Nikdy jim neprojevujte nevděčnost a nebuďte hluší k jejich výzvám, protože vaše síly nebudou stačit 

na všechny životní zkoušky. Potřebujete ty, kteří jsou pokročilejší než vy a kteří vědí něco o vaší 

budoucnosti, protože jsem jim ji zjevil. 
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Boj těchto bytostí je velmi obtížný, dokud nedosáhnete zduchovnění, protože vy sami přispíváte jen 

velmi málo k tomu, abyste je podpořili v jejich obtížném poslání. 

Až vám vaše duchovnost umožní cítit a vnímat přítomnost těch vašich bratří a sester, kteří neviditelně, 

bez jakéhokoli projevu pracují pro vaše blaho a pokrok, pak budete litovat, že jste je nutili tolik trpět kvůli 

vašim hříchům. Když se však ve vás tento vhled objeví, je to jen proto, že se již stal světlem ve vaší mysli. 

Pak se v nich probudí soucit, vděčnost a pochopení. 

Jak velké štěstí budou mít vaši ochránci, když uvidí, že jejich úsilí je vámi podporováno a že jejich 

inspirace je v souladu s vaším povznesením! 

Máte tolik bratrů a sester a tolik přátel v "Duchovním údolí", které neznáte. 

Zítra, až se poznání duchovního života rozšíří po celém světě, si lidstvo uvědomí význam těchto bytostí 

po tvém boku a lidé budou blahoslavit Mou Prozřetelnost. (334, 70-76) 

Boj mezi světlem a tmou 

Mimo tvůj lidský život existuje svět duchů, tvých bratrů a sester, bytostí pro člověka neviditelných, 

kteří mezi sebou bojují, aby si tě podmanili. 

Tento boj je způsoben rozdílným vývojem jedněch a druhých. Zatímco bytosti světla, nesené ideálem 

lásky, harmonie, míru a dokonalosti, zasypávají cestu lidstva světlem, vždy ho inspirují dobrem a zjevují 

mu vše, co je pro dobro lidstva, bytosti, které stále lpí na pozemském materialismu, rozsévají, kteří se 

nedokázali odpoutat od svého sobectví a lásky ke světu nebo kteří donekonečna živí lidské závislosti a 

sklony, zasévají na cestu lidstva zmatek tím, že zatemňují intelekt, zaslepují srdce, zotročují vůli, aby 

využili lidské bytosti a učinili z nich nástroje svých plánů nebo je používali jako svá vlastní těla. 

Zatímco Duchovní svět Světla se snaží získat duši člověka, aby jí otevřel cestu k věčnosti; Zatímco se 

tyto požehnané zástupy bez ustání lopotí, rostou v lásce, stávají se ošetřovateli u lůžka bolesti, rádci po 

boku člověka, který nese břemeno velké odpovědnosti, rádci mládeže, ochránci dětí, společníky těch, kteří 

zapomínají a žijí osaměle, legie bytostí bez světla duchovní moudrosti a bez povznášejícího citu lásky 

rovněž bez ustání pracují mezi lidmi. Jejich cílem však není usnadnit vám cestu do Duchovního království 

─ ne; záměr těchto bytostí je zcela opačný, jejich snahou je ovládnout svět, být i nadále jeho pány, udržet 

se na zemi, ovládnout lidi a učinit z nich otroky a nástroje své vůle ─ jedním slovem, nenechat si nikým 

vzít to, co vždy považovaly za své: svět. 

Učedníci: Mezi jednou a druhou bytostí zuří nelítostný boj, který vaše fyzické oči nevidí, ale jehož 

odrazy den za dnem pociťujete ve svém světě. 

Aby se člověk dokázal bránit a osvobodit od špatných vlivů, potřebuje znát pravdu, která ho obklopuje, 

musí se naučit modlit s duchem a musí také vědět, jakými schopnostmi je jeho bytost obdařena, aby je 

mohl použít jako zbraně v tomto velkém boji dobra proti zlu, světla proti temnotě, zduchovnění proti 

materialismu. 

Právě duchovní svět světla pracuje a bojuje a připravuje vše tak, aby se svět jednoho dne vydal na cestu 

oduševnění. 

Přemýšlejte o tom všem a budete si moci představit, jak zuřivý je boj vašich duchovních bratří a sester, 

kteří usilují o spásu lidí ─ boj, který je pro ně pohárem, z něhož jim neustále dáváte pít žluč nevděčnosti, 

neboť se omezujete na to, že od nich přijímáte všechno dobro, které vám darují, ale nikdy se jim 

nepostavíte po bok, abyste jim v jejich boji pomohli. 

Je jen málo těch, kteří vědí, jak se k nim připojit, jen málo těch, kteří jsou vnímaví k jejich inspiracím a 

řídí se jejich radami. Ale jak silně jdou životem, jak se cítí chráněni, jaké radosti a inspirace povzbuzují 

jejich ducha! 

Většina lidí se zmítá mezi oběma vlivy, aniž by si jeden z nich vybrala, aniž by se zcela oddala 

materialismu, ale také aniž by se od něj snažila osvobodit a svůj život zduchovnit, tj. povznést pomocí 

dobra, poznání a duchovní síly. Ti stále zcela válčí sami se sebou. 

Ti, kdo se zcela oddali materialismu, aniž by dbali na hlas svědomí, a kdo nedbají na nic, co se týká 

jejich duše, už nebojují, byli poraženi v boji. Myslí si, že vyhráli, myslí si, že jsou svobodní, a 

neuvědomují si, že jsou vězni a že bude nutné, aby legie světla sestoupily do temnoty a osvobodily je. 

Toto poselství světla posílám všem národům země, aby se lidé probudili, aby si uvědomili, kdo je 

nepřítel, s nímž musí bojovat, dokud ho neporazí, a jaké zbraně nosí, aniž by o tom věděli. (321, 5363) 
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Boží vize pro naši budoucnost 

Od světa očekávám oduševnění. Pro mne nemají žádný význam jména, jimiž se každá církev nebo 

sekta odlišuje, ani větší či menší okázalost jejích obřadů a vnějších forem uctívání. To působí pouze na 

lidské smysly, ale ne na mého ducha. 

     Od lidí očekávám zduchovnění, neboť to znamená povznesení života, ideál dokonalosti, lásku k dobru, 

obrácení se k pravdě, uplatnění činnosti lásky, soulad se sebou samým, který je souladem s druhými, a 

tedy s Bohem. (326, 21-22) 

     Z dnešních lidí bez duchovnosti a lásky vyvedu generace, o kterých Mé Slovo tak často prorokovalo. 

Nejprve však budu pracovat na těchto národech, které se dnes navzájem špatně posuzují, válčí proti sobě a 

ničí se. 

Až pak nad všemi proběhne výkon mého soudu a plevel bude vyvrácen z kořenů, začne se rodit nové 

lidstvo, které již ve své "krvi" nenese semena sváru, nenávisti a závisti, protože "krev" jeho rodičů se 

očistila v tyglíku bolesti a pokání. 

Přijmu je a řeknu jim: "Proste, proste a bude vám dáno", jak jsem vám řekl v Druhém čase. Dnes však 

dodávám: umět se zeptat. (333, 54) 

Představte si pokrok lidstva, jehož morálka vychází z duchovnosti; představte si lidstvo bez hranic a 

národních hranic, které bratrsky sdílí všechny životní prostředky, jež země dává svým dětem. Zkuste si 

představit, jak by vypadala lidská věda, kdyby jejím ideálem byla láska k druhému člověku, kdyby člověk 

získával poznání, které hledá, prostřednictvím modlitby. Uvažte, jak mi bude milé, když se mi od lidí 

dostane uctívání lásky, víry, poslušnosti a pokory skrze jejich životy, aniž by se museli uchylovat k 

obřadům a vnějším formám uctívání. 

Jen takový bude život pro lidi, protože v něm budou dýchat mír, budou se těšit ze svobody a živit se jen 

tím, co obsahuje pravdu. (315, 57-58) 

Když se můj hlas duchovně rozezní v lidstvu, lidé pocítí, že v nich vibruje něco, co v nich vždy bylo, i 

když se to nemohlo projevit ve svobodě. Bude to duch, který povzbuzen hlasem svého Pána povstane a 

odpoví na mé volání. 

Pak začne na zemi nový věk, protože se už nebudete dívat na život zdola, ale budete se na něj dívat, 

poznávat ho a těšit se z něj z výšin svého duchovního povznesení. (321, 38-39)  
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Pokyn 310 
Můj pokoj s vámi! 

1 Pojď ke mně, ztracené a bloudící lidstvo. Hledejte nejprve mé království, a jakmile v něm budete, 

pijte z nevyčerpatelného pramene mé moudrosti. Nezapomínejte však, že mé království není z tohoto světa 

a že do něj můžete vstoupit pouze tehdy, když se budete řídit mými zákony lásky. 

2 Učedníci: Současný rok 1950 přinese rozhodující události pro všechny lidi. Proto je vaše 

odpovědnost tak velká, když slyšíte mé učení. 

3 Lidstvo je nemocné, slepé a na cestě do záhuby. Otec je zachrání tvým prostřednictvím. Vpravdě 

vám říkám, že nikdo nebude ztracen. 

4 Protože miluji všechny své děti stejně ─ proč je na světě bída? To je otázka, kterou si lidé kladou. 

Ale znáte důvod toho, co se děje. 

5 Vaše duše nežije na tomto světě poprvé. Kdysi dávno jsem mu dovolil převtělit se do různých 

pozemských těl, aby mohlo napravit své chyby a stát se hodným mého zákona. Umístil jsem duše na zemi 

od počátku jejich stvoření, aby díky svým zásluhám získaly možnost vstoupit do mého Království. 

6 Duše člověka je privilegovaným stvořením. Na důkaz své lásky jsem ji obdařil svobodnou vůlí. 

7 Všechny ostatní bytosti jsou podřízeny mé vůli. Pokud však lidé při uplatňování své svobody vůle 

pouze sešli z cesty mé lásky, budou muset dosáhnout své spásy právě na této cestě, kterou vytvořili svou 

svobodnou vůlí. Pro všechny duše nastal čas sklizně, a proto vidíte mezi lidmi zmatek. Ale vpravdě vám 

říkám, že v tomto chaosu bude každý sklízet své vlastní sémě. 

Co se však stane s těmi mými dětmi, které neustále porušují můj zákon? Věru, všechny ty, kdož spí a 

nechtějí studovat a dbát mých pokynů, zachvátí zkoušky jako vichřice, která je strhne. Ale pro všechny, 

kdo se řídili mými pokyny, to bude jako povzbuzení za plnění povinností, jako krásná odměna, kterou jim 

Bůh dává. 

8 Otec je nevyčerpatelně činorodý, věčně pracuje pro všechny své děti a vzhledem k tomuto příkladu 

byste měli být i vy neúnavní v plnění svého díla, abyste se tak sjednotili se svým Pánem. Pochopte, že 

vaše práce je pro vás skutečným požehnáním, neboť spočívá v tom, že se stále více přibližujete svému 

Bohu. To je tajemství dokonalosti vašeho života. 

9 Člověk se vyvíjel a během svého vývoje získal mnoho plodů, které slouží lidstvu. Dnes však ve 

své aroganci uvěřil, že je nadřazen svému Stvořiteli. 

10 Ptáš se Mě, zda mohu svým dětem pomoci najít cestu z jejich úchylky. A já vám říkám: Ano, lidi. 

Příležitost, kterou jsem dal duši při jejích reinkarnacích v lidském životě, je důkazem Mé lásky. Mého 

království lze totiž dosáhnout pouze dobrými skutky lásky a milosrdenství, které Mé děti konají podle 

pokynů svého svědomí a s plným využitím svobody své vůle. 

11 I když se cítíš bezvýznamný a slabý, pomáhej svým bližním nekonečnou mocí, kterou jsem ti 

svěřil tímto přikázáním. Čistá a hlasitá modlitba, kterou jsem vás naučil, sjednotí celé lidstvo v překážce 

Mé lásky. 

12 Modlete se, učedníci, posílejte své myšlenky jako poselství míru těm, kteří v současnosti svou 

inteligencí proměňují své životy, aby plody, které získají, byly balzámem na utrpení lidstva. 

13 Proč vás Pán nazývá "vyvoleným národem"? Protože už v První éře jsem ti zadal obtížné poslání 

mezi tvými bližními. Neobdařil jsem tě však většími dary než oni, ani jsem tě nepostavil nad ostatní 

národy, ale učinil jsem tě věrným synem, poslem svého poselství světla a lásky všem národům na zemi, 

které jsou stále v omylu. 

14 Udělil jsem vám milost slyšet Mé Slovo skrze hlasatele ─ poselství, které, až přijde čas, ponesete k 

srdcím lidí. 

15 Učedníci, využijte čas, podívejte se na lidi, kteří se utápějí ve svém materialismu a lpí na falešných 

hlasech světa. Budou trpět a jen tak se probudí jejich svědomí. Utrpení ─ i když mu nerozumíte, pokud ho 

prožijete ─ je požehnáním pro vaši duši. 

16 Povstaňte ke Mně v duchu, nad každou trýzeň, každé pokušení nebo slabost, a pochopíte, jak 

krásná je cesta, kterou vám nabízím při naplňování Mého Zákona. Když se podíváte na lidstvo, které ve 

své zkaženosti dosáhlo vrcholu zkaženosti, Otec vám říká: duše se přesto vyvinula, krutost válek ji 

probudila a dnes, hledajíc mír všemi prostředky, stojí na křižovatce. 
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17 Tady je tvůj úkol, Izraeli. Každý z vás bude muset vést lidstvo svou modlitbou a svým příkladem. 

Nikdo nemá právo mluvit o nedokonalostech svého bližního. Kdo z vás je tedy dokonalý? 

Nikoho nesuďte a buďte dobrým příkladem mezi lidmi. Tak budete žít jako odraz věčného míru a 

blaženosti. Tehdy k tobě přijdou lidé ─ unavení mnohým utrpením ─ a řeknou: "Dej nám ze svého chleba, 

dej nám z této nevyčerpatelné vody." 

18 Národy se snaží najít mír, kterého dosud nedosáhly. V některých částech světa války ustaly, ale 

jinde lidi nadále obklopuje chaos v jejich vražedných bojích. Marně chtějí, aby na světě zavládl mír, 

protože jim chybí láska a milosrdenství. 

Lidé se třesou strachy před novými zbraněmi vytvořenými lidskou inteligencí. Pomozte jim, lidé, 

oslovte je mým poselstvím lásky, které jsem vám svěřil. Neupřednostňujte některé rasy, jazyky nebo 

ideologie, vidíte v nich jen své bratry a sestry, kteří potřebují radu a lásku. 

19 Modlete se, neboť vpravdě vám říkám, že můj pokoj dosáhne všech národů země a přemůže 

sobectví a lidské slabosti. 

20 Tak k vám přijde mé království a pak budou vynálezy, které dnes způsobují zkázu a smrt, vyslány 

pouze k nezbytné rekonstrukci, aby se tento svět stal skutečným rájem. Chci, aby se člověk konečně 

zdokonalil a vládl této planetě tak, jak Otec vládne vesmíru: láskou. 

21 Člověk, který má velkou víru v můj zákon a učí mé učení s velkou láskou, se nemusí ničeho bát, 

protože bude nástrojem Otce a zároveň součástí Boha. 

22 Učedníci: Jako světlo odstraňuje temnotu, tak s mým božským poselstvím budete moci odstranit 

nevědomost lidstva. 

23 Mé Slovo zjevené v této třetí éře přiměje lidi, aby objevili pravý význam spravedlnosti a přijali 

zákony inspirované Mým Dílem. 

24 Toto lidstvu dosud neznámé učení se nakonec rozšíří po celé zemi a zapustí kořeny v srdcích 

mnoha národů. Oduševnění dosáhne plného rozvoje v lidstvu budoucnosti. 

25 Měli jste tu milost slyšet má poselství prostřednictvím mých hlasatelů, ale už nebudete svědky 

rozkvětu mého učení, protože už nebudete patřit této zemi. Budou to další generace, které budou svědky 

naplnění mého slova. Byli jste totiž pověřeni úkolem být průkopníky spiritualizace. 

26 Vaše poslání proto nebude méně důležité než poslání budoucích generací, ale naopak. Pamatujte, 

že na vás hodně záleží, aby se vydali dobrou cestou, aby byli dobrými vykladači mého díla a dobrými 

učedníky. 

27 Vy přispějete svým dílem, které je, jak jsem vám již řekl, velmi důležité. Ale nebuďte na to pyšní. 

Kdo se totiž v duchovním díle stává ješitným, nepochopil, jak být důstojným učedníkem, neboť jednou z 

nejpodstatnějších podmínek, aby byl Mým učedníkem, je pokora. 

28 Podívejte se na sebe do zrcadla svého svědomí, zda se v něm neodráží nějaká nespravedlnost. Než 

začnete odsuzovat skutky svých bližních, podívejte se na sebe do tohoto vnitřního zrcadla. Pak budou vaše 

skutky čistší a pravdivější. 

29 Říkám vám to proto, že vidím, že mnozí z vás s potěšením odsuzují chyby, kterých se vaši bližní 

dopouštějí v různých náboženských společenstvích, stejně jako jejich obřady a bohoslužby. Říkám vám, že 

by pro vás bylo lepší, kdybyste nesoudili ani církve, ani víru, protože zatím nepoznáváte jejich duchovní 

rozsah. 

30 Zanechávám vás jako průvodce, ale ne jako agitátory. Tvé sémě bude mírem a harmonií, ale nikdy 

ne zmatkem nebo násilím. 

31 Cílem mého Slova je sjednocení a mír, abyste se jím nechali inspirovat, uměli oslovit své bližní a 

vždy respektovali jejich víru jako něco posvátného. Jejich víra je totiž vnitřním oltářem, v němž 

přebývám. 

Pak budete schopni na svých bližních rozpoznat, jakého rozvoje dosáhli díky svému boji, úsilí a neštěstí. 

32 Pokud při porovnávání formy, v níž vaši bližní praktikují své náboženství, s formou, kterou 

praktikujete vy, objevíte rozdíly, nepřestávejte soudit podle zdání a pronikněte do jádra věci, kde je 

pravda. Protože jste duchovní, pamatujte, že se musíte vždy držet ducha, a ne vnějších forem. 

33 Pokud budete postupně chápat své bližní tímto způsobem, brzy zjistíte, že každý člověk postupuje 

po jiné cestě, ale že všechny cesty se sbíhají do jednoho bodu, kterým je cesta ke světlu, pravdě a životu. 
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34 Nyní si uvědomuješ, že nestačí, abys do své duše přenesl poznání mého Slova, protože to 

nejdůležitější je ještě třeba udělat, a to je používat mé učení. V této zkoušce musíte ukázat, jak moc jste se 

naučili z mého Slova. 

35 Když jsem ti obrazně řekl, že zavírám tvé rty, bylo to proto, abys pochopil, že v tu chvíli žehnám 

tvým rtům, aby skrze ně mohla tvá duše projevit svou inspiraci a opakovat má božská slova, zatímco tyto 

rty zůstávají zavřené pro posuzování, kritizování, lhaní nebo rouhání. S láskou se držte mého učení a 

dovolte své duši, aby se přelila ve slova útěchy, světla, balzámu, moudrosti a míru jako potok, který byl 

zadržován po mnoho staletí. 

36 Nebude nutné, abys často vyslovoval Mé jméno ─ naopak. Čím méně ji budete vyslovovat a čím 

lépe budete uplatňovat Mé učení, tím větší svědectví o Mně vydáte. 

37 Postupně pociťujte své bližní ve svých srdcích jako skutečné bratry a sestry, vnímejte lidstvo jako 

jednu rodinu, ale dejte si pozor, abyste to nehlásali. Nikdy neuvádějte své zásluhy, neboť ty mohu 

posoudit pouze Já. Jediné, co bys měl svým životem a svými slovy dávat najevo, je moje práce. To se 

dozví všichni vaši bližní. 

38 Pokora duchovního musí být skutečná, nesmí být jen zdánlivá, aby jeho stopa na zemi byla plná 

světla. 

39 Uvědomte si, že mé Slovo není a ani nemůže být novým náboženstvím. Toto dílo je světlou cestou, 

na níž se duchovně spojí všechny ideologie, vyznání a náboženství, aby vstoupily do bran zaslíbené země. 

40 V tomto slově ti dávám pokoj a láskyplnou péči, která ti dá zapomenout na tvou bolest. Posiluji 

vaši víru a dávám vám světlo, abyste šli po cestě, která vede ke Mně. Toto světlo vás inspiruje a vybízí k 

modlitbě za ty, kdo trpí ─ přítomné nebo nepřítomné. Přibližuje vás k neznámým bratrům a sestrám, kteří 

žijí daleko od vás a kterých se nemůžete fyzicky dotknout ani je pohladit. 

Moje učení vás učí prosit o všechno a vnímat, co se děje v srdci vašeho bližního. Řekl jsem vám, že 

jsem všudypřítomný, že pro Mne nikdo není nepřítomný ani vzdálený, a dávám vám schopnost posunout 

se a obrátit se na ty, kdo potřebují pomoc, útěchu nebo společnost. 

41 Kolik dobra budete moci vykonat ode dne, kdy rozpoznáte své dary a budete je umět využít ve 

prospěch svých bližních! Připravená duše dokáže překonat vzdálenosti, odvážit se nebezpečí a překonat 

překážky, aby se dostala tam, kam touží. 

42 Pokud nesete v duši těžké břemeno, protože jste nebyli schopni splatit své staré dluhy, pracujte 

duchovním způsobem a pocítíte, že se vám vrací ztracený pokoj a radost. 

43 Mé Slovo vám dává zakusit předchozí časy tím, že vám připomíná mé projevy skrze patriarchy a 

proroky a mé Slovo skrze Ježíše ve druhé éře. Dávám vám pocítit svou otcovskou lásku a vaše duše se 

zotavuje s vědomím, že je viděna a chráněna mým milosrdenstvím. 

44 Mluvím k vám se stejnou moudrostí, jakou jsem dal svým učedníkům jako Mistr. Dnes vám však 

jako Duch svatý ukazuji další stránku Knihy, abyste ji mohli studovat a osvítit se. 

45 Mou vůlí je, abyste spojili tři svědectví, která vám byla dána ve třech dobách, v jedno a abyste se 

připravili odpovědět těm, kdo se vás ptají na důvod těchto projevů. 

46 Příklad vašich předků je napsán nesmazatelným písmem: Abraham, Izák a Jákob, kteří zanechali 

svému lidu sémě víry, lásky a vytrvalosti, naplnili svůj osud a jsou se Mnou. Nežádám vás, abyste 

přinášeli oběti, neboť tyto časy jsou již pryč. Váš dnešní život je i tak smutný a já chci, abyste se jen 

zduchovnili. Kdybych však měl vašim dětem svěřit úkol, aby nesly Mé učení do jiných zemí, nebraňte se 

tomu. Kdybych tě měl použít, abys vedl zástup svými slovy a příklady, neodmítej. Tak zanecháte stopu v 

této době a já ukážu příštím generacím plody, které přineslo mé slovo. 

47 Nastal pro vás čas boje. Duchovní velkých náboženských společenství se navzájem spojují, aby se 

cítili silní a bojovali proti mým vyvoleným. 

Až přijde čas, budou chtít připsat svému daru toto zjevení, které jsem vám svěřil, těm, které jsem 

jednoduše připravil. Jestliže jsem do tebe vložil tuto milost, je to proto, že tě znám, očistil jsem tě a 

vychoval jsem tě k tomu, abys mě používal svým intelektem. Ale to, co jsem vám dal, patří všem mým 

dětem a nechci, aby to bylo příčinou bojů. 

Jestliže tento boj přesto začne po roce 1950 ─ v době, kdy už nebudete mít Mé hlásání v této podobě ─ 

jak moc pocítíte nepřítomnost Mého Slova! Pak vám dovolím vzít si za příklad pouze Mé apoštoly s 

velkou vírou a silnou vůlí. 
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48 Mé slovo se brzy dostane k ostatním národům a omezí lidi v jejich nenávisti a touze po pomstě. 

Hle, nemocní stále nevycházejí ze svého tábora a stále přicházejí zprávy o nových válkách. Domy nebyly 

obnoveny, národy nebyly obnoveny, a přesto je tu žízeň po krvi. K nim se dostane mé poselství o míru a 

svornosti. 

49 Víte, že za hranicemi vašeho kontinentu jsou národy zpustošené a bolest zasáhla všechna srdce. 

Neexistují děti, mladí lidé ani dospělí, kteří by nevyprázdnili kalich utrpení, a mezi nimi objevuji ty, kteří 

navzdory svému utrpení mají sílu prosit, aby národy, které zachovávají mír, nebyly zpustošeny válkou. A 

v různých sektách nacházím zbožné duše, které se s upřímnou láskou a soucitem modlí za ty, kdo 

procházejí těmito velkými zkouškami. Přijímám jejich díla, respektuji jejich zvyky a oceňuji jejich 

zásluhy. Bděte, modlete se, proste jako dobří učedníci a Já vám uděluji svou milost. Chráním každé 

stvoření a žehnám všem národům. 

50 Všichni dostanete mír, který jste si zasloužili, ale slibuji vám lepší časy. Po očistě, která musí 

proběhnout na zemi, se objeví Mnou vyslaní lidé, ctnostné duše s velkým posláním vytvořit poslušnou 

lidskou rodinu. Po vaší generaci ještě uplynou čtyři generace, než se Mé učení rozšíří po zemi a sklidí 

krásné plody. 

51 Ne všechny Mé děti budou v této době chápat Můj příchod v duchu a nebudou vědět, že připravuji 

lidstvo na návrat ke Mně. 

Chci, abyste se vrátili takoví, jací jste ode Mne vyšli, totiž čistí, abyste mohli vejít do nebeského 

království. 

52 Každá duše v sobě nosí sílu, která ji chrání v pronásledováních a pokušeních, a světlo, které ji 

vede, a tím je svědomí. Jestliže jsem dal člověku svobodu vůle, pak proto, aby měl vlastní vůli a cítil se 

tak pánem svého života, svých činů a podobal se Mi. Dokázal jsem mu svou lásku tím, že jsem ho učinil 

nositelem vysokého osudu a obklopil ho pohodlím, i když toto dítě nedodržovalo zákony, které jsem mu 

dal. 

53 Mé volání v této době bylo určeno všem, ale je jen málo těch, kteří Mě následují. Necítíte se ode 

Mne vzdáleni, protože dnes žijete v tomto světě. Chci, abys Mě poznala již ve svém životním světě, aby 

tvé srdce bylo vnímavé ke každému božskému projevu, abys Mě milovala a byla se Mnou úzce spojena. 

Protože máš Mou přirozenost, i když v omezené podobě, můžeš Mi rozumět a konat velké skutky. 

54 Cesta, kterou jsem duši vytyčil, ji vede k povznesení, i když na ní často naráží na bodláčí a trní. 

55 Hledáte-li svaté nebo spravedlivé muže, kteří by vás vedli, nenajdete je. Chceš-li usilovat o 

nejvyšší dokonalost, obrať se ke Mně v Nekonečnu, spoj se se Mnou a Já ti poradím a budu tě inspirovat. 

56 O tom, co jste ode Mne slyšeli, jste světu neřekli. Tento materialistický a chladný svět však čeká 

na znamení ode Mne, na náznak nebo slovo, aby se mohl vrátit ke svému Pánu a začít nový život. 

Vědci pozorují a přemýšlejí o příčinách tolika jevů ve vesmíru. Teologové chtějí proniknout do Mých 

tajemství a každá duše citlivá na Mou přítomnost se ptá, zda svět vstoupil do nového věku, a Já mám 

odpověď pro tyto toužící po poznání, žíznivé, kterým dám pít u pramene vodu, která uhasí jejich žízeň. 

57 Nyní jste připraveni, vaše dary jsou trvalé. Pokud si vážíte milosti, kterou máte, neztrácejte ji. 

Pokud máte zásluhy, zvyšte je. Neboť žádná oběť nebude neužitečná a žádné úsilí nebude marné, protože 

každé dílo zůstane zapsáno a není ruky, která by mohla vymazat nebo změnit tvou knihu. 

58 Vy, kteří v sobě nosíte duši Izraele, vězte, že podstata, kterou Mé Slovo vylévá, je stejná jako ta, 

kterou jsem vám dal v první a druhé éře. Dnes vám ukážu stránky Knihy života v její třetí části, která 

stejně jako ty předchozí obsahuje Mou nekonečnou moudrost. 

59 Já jsem kniha, v níž je zapsán život a v níž je přítomna veškerá moudrost. Pojďte, zaklepejte na mé 

dveře a já vám neprodleně otevřu. Chci však ve vašem srdci vidět opravdovou touhu po světle. 

Pokud máte pocit, že vaše chápání dosáhlo své hranice a nemůžete ji překročit, neznepokojujte se. Pak 

se totiž váš duch, pro nějž existují další horizonty, povznese nad omezení hmoty, dokud nedosáhne světla, 

které si přál spatřit. 

60 Kdykoli člověk v touze rozšířit své znalosti svěřil vše do moci své inteligence, selhal kvůli 

překážkám, které jsou pro lidskou mysl nepřekonatelné. Nebo se ponořil do propastí plných záhad, aniž by 

dokázal uspokojit svou zvědavost nebo touhu objevit více světla pro svou vědu. 

61 Až do dnešních dnů vědcům chyběla duchovnost, a proto bylo jejich poznání vždy omezené, 

protože neuměli hledat pravý původ, prapříčinu a princip všeho, co zkoumají. 
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62 Vpravdě vám říkám, že po tomto věku materialistické, egoistické a zhoubné vědy přijde doba, kdy 

vědci budou umět proniknout do tajemství přírody ─ duchovně připraveni modlitbou, oděni pokorou a 

úctou, inspirováni ušlechtilými, vznešenými, lidskými myšlenkami a záměry. 

63 Lidstvo se velkým krokem blíží ke konci tohoto světa vytvořeného lidskou vědou, tohoto 

falešného a povrchního světa, a bude to člověk, kdo vlastní rukou zničí dílo, které vybudovala jeho 

arogance a chamtivost. 

Poté nastane ticho, rozjímání, a tím i obnova, vznešená předsevzetí a ideály. Před lidmi nastane nový 

věk a do něj vstoupí lidstvo očištěné v bolesti a očištěné ve zkušenosti. Lidé vybudují nový svět, ale bude 

to svět vedený duchovní duší, osvícený duchem, přivedený na cestu mého zákona. 

64 Chci, aby tento svět pochopil, že materialistická věda nikdy nebyla a nebude cílem vaší existence, 

protože jste s ní ani nebyli schopni dosáhnout svého pozemského štěstí. 

65 Musíte vědět, že až budete opouštět tuto planetu, abyste mohli dosáhnout vyššího světa života, 

nebudete toho schopni, pokud opustíte vědecký a materialistický svět, ale pouze pokud to bude svět 

zduchovněný láskou, ctností. 

66 Zhmotnělé duše jsou v jiných světech slepé, protože zanedbaly svou schopnost chápat duchovno, a 

tím si zabránily stát se dostatečně citlivými, aby vnímaly jemné, čisté, vysoké a světelné. 

67 Nikdo se neodváží popřít, že si s sebou ve své bytosti nese duchovní úkoly. Jen já a tvůj duch 

známe smlouvu, která existuje mezi Otcem a jeho dětmi. Věřte však a vězte, že se Mi musíte zodpovídat 

ze všeho, co jsem vám předal, že musíte skládat účty ze všech darů a úkolů, které jsem vám svěřil, až se 

jako duchovní bytosti vrátíte do věčného království. 

68 Protože jste dospěli do doby, kdy už můžete chápat, přijímat a chápat Duchovní život, poslal jsem 

vám Své Slovo, které je učením pro duši, které je jistou cestou a plnou světla, abyste po něm jistým a 

pevným krokem přišli ke Mně, trpělivě a s láskou se napravili, zbavili se pláště nečistoty, které jste dlouho 

nosili, a získávali stále více světla, abyste, až přijde ta požehnaná hodina, která vás odvede z tohoto světa 

zkoušek a bojů, mohli důstojně vstoupit do "údolí", které na vás čeká, aby vám dalo úrodu světla a ovoce 

pokoje. 

69 Všichni máte v sobě Mé světlo, každá duše má tuto milost; ale zatímco u některých toto světlo 

sílilo, rostlo, pronikalo ven, aby se dalo poznat, u jiných zůstává jen ve skrytém, skrytém, nevědomém 

stavu. Vpravdě vám však říkám: Ať je člověk jakkoli duchovně zaostalý, vždy bude schopen rozlišovat 

mezi dobrem a zlem, a proto jste mi všichni zodpovědní za své skutky. 

70 Musím vám říci, že vaše zodpovědnost roste s tím, jak se zvyšují vaše znalosti, protože pak budete 

stále citlivější na pokyny svědomí. 

71 Uvědomujete si, jak moc potřebujete na Zemi poučení, které vám usnadní pochopení přípustným, 

správným a jednoduchým způsobem? 

72 Zde máte Mé Slovo, lidé, zaslíbené Slovo, poselství, které jsem již ohlásil ve Druhé éře ─ to, jehož 

podstatou bude Duch Pravdy, Božské Světlo, které přijde, aby osvítilo každé tajemství, které lidská mysl 

nebyla schopna proniknout. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 311 
1 Milovaní učedníci: Připravili jste svatyni, abyste mě přijali, a já jsem zde přítomen v duchu a v 

pravdě. 

Každý z vás mi ukazuje svou vlastní svatyni. Mistrovi se však líbí to, co tvoříte svou jednotou, svou 

duchovní harmonií. Proto jsem vás učil lásce, abyste skrze ni v duchu dosáhli éry duchovního sjednocení. 

Vpravdě ti říkám, že jen tak Mi budeš moci ukázat pravou svatyni, kde zaznívá božský koncert. 

2 Dnes skrze své Slovo, skrze vnuknutí svého Zákona buduji tento chrám v duši svého dítěte. Ale vy 

jste stále mými učedníky, dětští učedníci neustále přicházejí do mé Přítomnosti. Některé učím již mnoho 

let, jiné začínám učit první lekce ve třetí éře. 

3 Mé Slovo skrze tento projev brzy skončí. Kdo však budou ti, kdo budou lidem předávat poučení 

podle Mne? Kdo bude předávat pokyny obsažené ve Velké knize života?..: Moji učedníci, které jsem 

dlouho připravoval, aby mohli zaujmout Mé místo. Ne však proto, aby se snažili pouze opakovat Má 

slova. Pak byste totiž jen opakovali znění zákona. 

Nezanechávám vám lidské slovo. Nezanechávám vám však lidské slovo, ale význam svého poselství. 

4 Slyšeli jste mé slovo prostřednictvím mých hlasatelů. Objevili jste v něm nedokonalosti, které 

někteří připisovali tělu nositele hlasu a jiní Mně. Nechci obviňovat své děti, skrze které se projevuji, ale 

přesto vám říkám: v tomto projevu jsem vás nepodvedl, nikdy jsem to neudělal. Přinesl jsem vám svá 

zjevení a vnuknutí Ducha Svatého prostřednictvím lidského rozumu a spolu s mým dokonalým poučením 

se objevily i lidské nedokonalosti. Mistr vám řekne: Tato fáze mého projevu pomine a pak, osvíceni 

světlem mého Svatého Ducha, jasně pochopíte, kde se projevuje má podstata a co je lidská nedostatečnost. 

Tak jako dělníci na zemi, kteří, když sklidí pšenici, umí oddělit plevy, tak i vy oddělte pšenici mého 

učení od plev a uchovávejte ji v sýpce svých srdcí. Plevy, které jsou nedokonalostí nositelů hlasu, však 

upadnou v zapomnění, zatímco smysl mého učení zůstane navždy ve vaší duši. 

5 Abych se dal poznat v této době a v této podobě, vyslal jsem výzvu k velkým zástupům. Vybral 

jsem mezi nimi muže a ženy různého věku, různých tříd a ras. Tito vyvolení, k nimž patříš i ty, jsou duše, 

které znám. Neboť není jediné duše, která by mi byla cizí. Všichni jste Mé děti. 

6 Sledoval jsem cestu vývoje každého z vás, neboť jsem vám vytyčil osud. A když jsem vás povolal, 

abyste byli přítomni těmto projevům, vybral jsem si své vyvolené. Obdařil jsem je dary a schopnostmi a v 

jejich úkolu je podporují duchové světla, Moji poslové míru ─ duše plné Slova, které vás krok za krokem 

přivádějí na cestu spirituality a pomáhají vám objevit v sobě dary a milosti a probudit své duše pro 

záhrobí, pro věčnost. 

7 Svým božským učením a zkouškami, které jsem vám v průběhu života moudře rozděloval, jsem 

stále více rozvíjel vaši duši, připravoval jsem ji na boj a odhaloval jsem jí to, co pro ni dříve bylo záhadou, 

neproniknutelným tajemstvím. Radovali jste se z Mého díla a díky Mým lekcím se postupně učíte vykládat 

učení první a druhé éry, které teologové nebyli schopni pochopit. 

8 Zkoušky, s nimiž se setkáváte na své cestě životem, vás tíží. Ale hned si vzpomeňte, že můj 

Božský Duch je ve vaší bytosti jako hvězda, jako maják, a vždy se obracejte k tomuto světlu, aby vás 

zachránilo. 

9 Mnozí z vyvolených, které jsem zahrnul dary milosti, se ke svému úkolu v Mém díle stavěli 

chladně. 

Ideály světa, pokušení a nedostatečná příprava je ode Mne oddělily. Kolik lidí, kteří zůstali věrní Mému 

učení, však vidím oděných Mou milostí, i když nepatřili mezi vyvolené a neobdrželi pečeť a dary skrze 

Hlasatele. Vždyť jsem jim dal jejich dary od ducha k duchu a je v nich milost, která je ve vás všech skryta 

od počátku věků. 

10 Blahoslavení věrní, blahoslavení ti, kdo zůstávají pevní až do konce svých zkoušek. Blaze těm, 

kdo nepromarnili sílu, kterou získali z mého učení, neboť v nadcházejících časech hořkosti překonají 

životní útrapy se silou a světlem. 

11 Buďte věrní, učedníci, neboť mé dílo vás nikdy nezklame, Mistr splní svůj slib a nebude ani na 

okamžik chybět ve vašem boji s lidstvem. 

12 Moje učení, které živí vaši duši, vás chce proměnit v mistry, ve věrné apoštoly Ducha svatého. 
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13 Těmito zjeveními vám nechci jen přinést mír na světě a zmírnit vaše utrpení prostřednictvím 

fyzické úlevy. Tímto projevem vám předávám velká učení, která k vám promlouvají o vašem duchovním 

vývoji. Neboť kdybych vám chtěl přinést pouze statky světa, vpravdě vám říkám, že k tomu by stačilo 

pověřit vědce, které osvěcuji intuicí a kterým jsem odhalil tajemství přírody, aby z ní mohli čerpat léčivý 

balzám, který by vás uzdravil z vašich tělesných útrap. 

14 Moje Dílo vám chce ukázat jiné obzory, mimo vaši planetu, s tím nekonečným množstvím světů, 

které vás obklopují ─ obzory, které nemají konce, které vám ukazují cestu do věčnosti, která je vaše. 

15 Mluvím k vaší duši, aby usilovala o svou dokonalost skrze mé světlo, můj zákon, který je v duchu. 

Proměňte tento zákon v žebřík, v cestu, abyste ke Mně mohli dojít. Neboť právě váš příchod očekávám s 

touhou, abyste se vy, ó milované děti, mohly těšit z Mého Království, pochopit Mou lásku a Já zase 

přijmout tu vaši, která musí být dokonalá, aby se vaše duchovní duše mohla těšit z všeobecné slávy Mého 

Díla. 

16 Dosáhněte tohoto království, učedníci, v němž vám budu pomáhat. Vždyť kolik nepřátel, kolik 

pokušení se postaví proti tvému kroku a kolika propastem budeš muset uniknout! 

17 Jste lid Izraele, který putuje pouští za zaslíbenou zemí. Už nemáte Mojžíše jako svého vůdce ─ je 

to váš Otec, kdo vede tento lid, kdo vás povzbuzuje a pozvedá. Ačkoli vás vedu prostřednictvím svých 

vyvolených, uvědomte si, že nad nimi je univerzální Vůdce, který je Bůh, který je vaším Otcem, který k 

vám mluví a říká vám: Jděte vpřed, porážejte své nepřátele, neochabujte ve zkouškách, abyste na cestě 

nezahynuli. Kupředu! Nebuďte nevěrní svému osudu, protože nevíte, zda právě v té chvíli již nebudete 

moci na obzoru zahlédnout zaslíbenou zemi. 

18 Svým vyvoleným jsem svěřil velké dary. Jedním z nich je uzdravování ─ hojivý balzám, abyste 

tímto darem mohli plnit jeden z nejkrásnějších úkolů mezi lidmi, protože vaše planeta je slzavým údolím, 

kde je vždy bolest. S touto schopností máte před sebou široké pole k poskytování útěchy podle Mé vůle. 

Tento balzám jsem vložil do tvé bytosti, do nejcitlivějších strun tvého srdce, a ty ses jím občerstvoval, 

před jeho zázraky se skláněla tvá šíje, tvé srdce se obměkčovalo bolestí lidí a vždy jsi kráčel cestou 

milosrdenství. Pokračujte v poskytování tohoto léčivého balzámu, který není ve vašich rukou, protože se 

předává prostřednictvím soucitných pohledů, útěchy, porozumění, předává se prostřednictvím dobrých 

myšlenek a proměňuje se v léčivé rady, ve slova světla. 

19 Dar uzdravování nemá hranic. Nikdy nezapomínejte, že jste jím prodchnuti, a kdyby vás bolest 

sužovala, protože jste vystaveni zkoušce, a kdybyste ji nemohli odstranit tímto balzámem, nezapomínejte 

na mé učení, zapomeňte na své utrpení a myslete na jiné, pro které je trápení větší. Pak zažijete zázraky u 

sebe i u svých bližních. 

20 Dovolil jsem, aby se vám můj duchovní svět projevil prostřednictvím nositelů darů ve stejném 

období, jako je období mého projevu v tomto čase, aby mohli přijmout tyto bytosti nasycené mým léčivým 

balzámem a aby mohli být mezi vámi jako mistři lásky a milosrdenství. Někteří z vás ocenili jejich 

trpělivost a pokoru, jiní z nich udělali objekt ponižování, obtěžování a materializace. 

Tyto bytosti světla však přede Mne nepřednesly své stížnosti, své výtky. Jsou to chápavé duše, které ─ 

aby vás vytrhly z vaší duchovní bídy ─ sestoupily s ohledem na vaši nouzi a ubohost a často obětovaly své 

vlastní oduševnění ─ s cílem vytrhnout vás z temnoty, přivést vás ke světlu. Toto období však brzy skončí. 

21 Můj duchovní svět, přímluvce "dělníků" a zástupů, mi řekne: "Pane, nesuď naše bratry a sestry za 

urážky, které nám způsobili." Jestliže se však za vás takto přimlouvají a odpouštějí vám, co neudělá Otec, 

když vám udělí své odpuštění? 

Vstoupili i do těch nejchudších domovů a vydali se po vašich stopách bídy a bolesti. Na volání mých 

pracovníků a nemocných spěchali na všechna místa, aniž by se báli, že se poskvrní, a starali se jen o to, 

aby se rána zahojila, aby trápení zanechalo útěchu, aby se nemoc proměnila ve zdraví. 

Otec vám říká: Příklad, který vám můj Duchovní svět dal, musí být ve vaší duši zapůsobit. 

Nezapomeňte na to. Chci, abyste byli takoví, jací jsou, abyste po skončení těchto projevů mohli tento 

léčivý balzám nést všem svým bližním bez rozdílu společenských tříd, ras a světonázorů ─ abyste mohli 

vstoupit do královských paláců stejně jako do nejubožejších chatrčí nebo na nejšpinavější místo, aniž byste 

se obávali nákazy, kritiky nebo posměchu. 

22 Vždy jděte za těmi, kdo trpí, a zanechte po sobě nejlepší plody své lásky. Budete-li takto jednat, 

vezmete si za vzor můj Duchovní svět, který je mým věrným žákem a vaším učitelem. A tak jako oni 
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nehledají žádnou odměnu, a když vám prokazují největší dobro, vždycky to dělají v Mém jménu, tak i vy 

budete chodit podle Mé vůle po cestách světa, rozsévat útěchu, zdraví a lásku, i když za to všechno budete 

jako Můj Duchovní svět a jako váš Mistr v oné Druhé éře sklízet jen urážky, utrpení a nevděk. Na tomto 

světě byste neměli očekávat žádnou odměnu. Chcete-li však odměnu, ať je to zadostiučinění, radost z toho, 

že jste rozesmáli toho, kdo plakal, že jste vzkřísili "mrtvé" k mé pravdě a že jste potěšili zarmoucené. 

23 Dal jsem vám věčný pokoj ve svém Zákoně a chci, aby každý z vás byl jako holubice pokoje, aby 

se vaše křídla nikdy nezavřela, abyste se svými modlitbami uměli pohybovat na všech místech, ať už 

fyzicky nebo duševně, a tam, kde je válka a nesvár, kde se projevuje nespravedlnost, abyste byli jako 

andělé pokoje, jako andělé strážní a poslové Ducha Svatého. 

24 Uvědomte si, že toto lidstvo Mi nikdy nenabídlo plody míru. Od svých počátků žije ve válkách, 

neustále bojuje, aby dosáhla nesmyslných cílů, žije zhýrale a živí nenávist a pomstu. To je ovoce, které mi 

lidé nabízejí, a ani dnes tyto boje neskončily. Lidstvo se připravuje na svou největší bitvu, připravuje si 

své nejmocnější zbraně, zbraně své mysli. 

25 Lidé směřují ke své vlastní zkáze. Nad nimi působí bytosti ze záhrobí. Někteří jsou posly mé lásky 

a inspirují lidi k míru, spravedlnosti a harmonii. Ostatní je inspirují pouze k nenávisti, k válkám a odhalují 

vědcům prostředky ničení, které by lidský mozek sám nebyl schopen objevit. 

Již dávno jsem tyto události oznámil lidem prostřednictvím svého apoštola Jana, aby bděli a modlili se. 

Ale oni jen spali, a proto jsou tu nepřátelé míru, kteří bojují v srdci lidstva, aby je přivedli do záhuby. 

Proto vás ustanovuji svými posly lásky, abyste se spojili s legiemi míru a aby dobro zvítězilo ─ abyste se 

podíleli na naplnění Janova proroctví. 

26 Až přijde čas boje, který jsem vám ohlásil a v němž budete muset projít provinciemi, zeměmi a 

moři, nenechte se zastrašit válečným řevem ani se nenechte vyděsit tváří v tvář smrti, ale roztáhněte křídla 

svého ideálu míru, aby tato modlitba chránila lidi. Použij všechny dary svého ducha, abys zasel mé sémě 

lásky. 

27 Mé zjevení v této době vás přimělo uvědomit si význam boje a zkoušek, které vás čekají: Přemůže 

vaše láska tvrdost lidského srdce? Překoná váš mír krutost válek? Vpravdě vám říkám: Můj mír musí 

zvítězit. Nebudu ji však vnucovat silou, nýbrž silou přesvědčivosti, kterou vyzařuje mé učení. Jakmile 

vstoupí do srdce dítěte, které je nejvíce oklamáno zlem, nalezne toto srdce konečně klid. 

28 Mistr vám říká: Přijde bolest větší než všechna lidská utrpení a hříchy. Tato bolest bude kalichem 

jejich pokání. Před ním skloní krk, a když pak přijmou mé odpuštění a můj balzám, budou se prohlašovat 

za mé služebníky. 

29 Dal jsem vám, Mé děti, dar Slova, protože Já jsem "Věčné Slovo". Jsem božské Slovo, které nikdy 

nekončí. Já jsem Božský koncert a dal jsem vám jeho část. Toto Slovo, které jsem vložil do tvé duše, bude 

mluvit a tvé rty, které jsou dnes příliš neobratné, aby vyjádřily vnuknutí a inspirace, které ti uděluji, budou 

výmluvné, budou ochotnými a věrnými přenašeči Božího Koncertu. Bude to dar, který vás ohromí, díky 

němuž budete uchváceni a díky němuž se lidé budou těšit a pocítí Mou přítomnost. Tento dar jste začali 

rozvíjet. Neboť vám znovu říkám: vaše rty budou mluvit z hojnosti, která je ve vašem srdci a ve vaší duši. 

30 Uchovávejte a milujte to, co se zrodilo z vašeho srdce, a pokud to předáte dál, bude to mít podstatu 

a život. Pokud proti němu budete mluvit, aniž byste řekli pravdu, bude to jako hluché semínko, které 

nezapustí kořeny v srdcích vašich bližních. 

31 Učedníci: Velké jsou lekce, které jsem vám udělil. Konec tohoto projevu je však již velmi blízko a 

vy nesmíte zapomínat, že teprve po tomto období bude mé slovo ve vašich shromážděních rozkvétat 

prostřednictvím dialogu ducha s duchem. Teprve pak budou vaše rty předávat velká zjevení mého 

království a proniknete do všech srdcí mým poselstvím lásky. Lidé pak řeknou: "Jak je možné, že tenhle 

může číst to, co bylo uchováváno v mém srdci?" Nezapomeňte však, že to nebudete vy ─ budu to Já, kdo 

promluví vaším prostřednictvím. 

Kvůli těmto darům se nebudete cítit jako páni, nebudete se předvádět mezi lidmi, protože vaše tělo 

nebude nic z této duchovní velikosti ukazovat. Budeš jako všichni ostatní, nebudeš nosit žádné rozlišovací 

znamení. Budeš vypadat jako všichni ostatní, ale ve vhodných chvílích se do tvé duše vlije poklad mé 

moudrosti. 

32 Díky milosti Ducha svatého máte dar vidění, který se neomezuje na to, že v duchovnu vidíte 

poselství ze záhrobí. Vidění je širší dar, je to intuice, je to předtucha, je to proroctví; jsou to také zprávy, 



 

18 

které dostáváte ve snech. Vidění je duchovní pohled, který dokáže vidět minulost, přítomnost a dokonce i 

budoucnost, pokud je to moje vůle. Jak často vidoucí, když spatří vidění, neví, co viděl. Ti, kdo si 

vyslechnou jeho svědectví, však tomuto poselství porozumí. 

33 V současné době jsou věštci stále ve fázi příprav. Ale vpravdě vám říkám: Všichni jste věštci. 

Někteří se vyvinuli jedním způsobem, jiní jiným, ale všichni máte duchovní tvář v latentním stavu. Ty, 

kteří ve své modlitbě vidí, co je mou Vůlí v podobě symbolických obrazů, nadále připravuji. Neboť po 

roce 1950 bude poslání, které jim svěřím, velmi velké a jejich odpovědnost bude větší. 

Proto vám říkám: Připravte se na to, že až toto Slovo přestane znít skrze hlasatele, zástupy věřících i 

nevěřících pocítí velkou ztrátu. Vaše svědectví, vaše výzva k probuzení a vnitřní reflexi pak bude jako 

pochodeň uprostřed noci. Budete jako hlasatelé, kteří probouzejí národy, jež dosud spí. Připravte se, lidé, 

abyste po roce 1950 mohli ve své duši přijmout poselství, která přicházejí z mé lásky. 

34 Mluvil jsem k vám o duchovních darech, a když Mě již nebudete slyšet v této podobě, budete v 

nich stále více objevovat veškerou slávu, která je přítomna ve vaší vlastní bytosti. Znovu Mě uslyšíš a 

budeš ronit slzy údivem nad takovou láskou, takovou milostí, kterou jsem tě obdařil. Po roce 1950 však již 

nesmíte využívat schopnost kontaktovat duchovní svět prostřednictvím svého intelektu. 

Duchovní bytosti Světla se budou nadále projevovat prostřednictvím nositelů darů a těch, kteří jimi 

nebyli, ale jejich projev bude cítit prostřednictvím inspirace. Stejně tak vám budou i nadále dávat svůj 

léčivý balzám a konat zázraky a jejich slovo bude mezi vámi nevyčerpatelné. 

35 Pokud však po nějaké době od těchto projevů začnete slýchat zvěsti, že se Mistr nebo Duchovní 

svět vrátil, aby se projevil skrze lidskou mysl, můžete to popřít, neboť Mé Slovo je jediné a Můj Zákon se 

nikdy nemění. 

36 Žijte bděle, ó lidé, abyste uměli rozlišit hlas pravých proroků a svědectví apoštolů od klamu! Žijte 

ostražitě, abyste nepadli do sítí lži, a buďte silní v těchto časech boje i v těch, které teprve přijdou. Neboť 

skupina mých učedníků, kteří zůstanou věrni mému učení, se neposkvrní a nebudou vojáky, kteří opustí 

svůj prapor duchovní čistoty. Pravda bude v nich a Já se dám poznat ostatním národům, promluvím k nim 

a řeknu jim: Toto je Mé dílo, toto jsou Moji učedníci, a nejlepší známkou, kterou dám světu o tom, kdo 

jsou Moji poslové, bude to, že ti falešní padnou ve velkých zkouškách a ti věrní zůstanou pevní. Falešní 

budou tváří v tvář bolesti proklínat a věrní Mi budou žehnat. Falešní se k Mému Zákonu obrátí zády, ale 

věrní se ho budou vždy pevně držet. 

37 Chci, abyste všichni byli Mými věrnými svědky a Mými milovanými učedníky, a na to vás 

připravuji. Než však ukončím svou dnešní lekci, řeknu vám něco, co vás nepřekvapí: Ve svém učení jsem 

mluvil o povolaných a vyvolených. Myslíte si, že otec, který je dokonalý jako Já, může mít mezi svými 

dětmi nějaké záliby nebo oblíbence? Mohla by se vyvinutá duše smířit s tím, že by otec obdaroval některé 

ze svých dětí a ostatní nechal bez dědictví? 

38 Až začnete plnit své poslání a dostanete se k národům, k nejvzdálenějším národům, dokonce i do 

pralesů, setkáte se s lidmi a dáte jim najevo, že jste všichni bratři, a vydáte jim svědectví o mém 

duchovním učení. Pak budete žasnout nad důkazy lásky, které vám dám. 

39 Tam, mezi lidmi odříznutými od civilizace, ale zároveň velmi vzdálenými lidské zkaženosti, 

objevíte velké duše, které rozšíří řady izraelského lidu. 

40 Nemocní dostanou na tvé cestě hojivý balzám a uzdraví se; trpící budou naposledy plakat, ale 

jejich slzy budou slzami radosti. Na základě těchto důkazů, které podáte, budou zástupy dobrořečit Pánu a 

jeho učedníkům; budete oslavováni, jako se to stalo v onen den, kdy váš Mistr vcházel do Jeruzaléma. Ale 

i mezi těmi, kdo vás povzbuzují, budou muži a ženy, kteří jsou plní duchovních darů, které máte vy. U 

některých vás ohromí jejich dar proroctví, u jiných bude můj hojivý balzám nevyčerpatelný a u dalších 

bude mé slovo tryskat jako křišťálově čistá voda. Tak se jako nevyčerpatelné semeno objeví dary Ducha 

svatého mezi vašimi bratry a sestrami. 

41 Pak si uvědomíte, že nejste jediní, že jste pouze nositeli Božího hlasu, těmi, kdo mají za úkol 

probudit lidstvo a říci mu, že člověk má ve své duši nevyčerpatelný poklad schopností a že jsem mu je dal 

jako jeho Pán a Otec. Zjistíte, že před spravedlností Boží lásky jste si všichni rovni, že jste všichni 

obdařeni stejnou milostí v duchu i v pravdě. Teprve pak se lidé budou snažit odhalit tajemství své 

existence v sobě samých, proniknou do svého nitra a poznají svou vlastní duši. Pak pozvednou tvář k 

Nekonečnu a budou se ptát na vše, co nejsou schopni pochopit. 
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42 Vše, co je můžete naučit, jim dáte poznat, a co se týče všeho, co jim nemůžete vysvětlit, protože to 

je poznání podle vašeho Otce, připravte se, abych jim to mohl zjevit vaším prostřednictvím. Nejprve však 

musíte rozpoznat své poslání. 

Ačkoli vás nazývám "lidem Izraele", přijde den, kdy si budou všichni rovni přede Mnou, před svým 

Pánem, a nakonec vytvoří jeden lid, který bude lidem Božím. 

43 Až skončí moje vyučovací řeč, vaše duše ze záhrobí, kde se občerstvuje v mé přítomnosti, pošle 

spolu s duchovními zástupy míru své pocity lásky, své myšlenky míru a milosrdenství tomuto lidstvu, 

které nebylo schopno plně dosáhnout světla pro svou duši. O co však můžeš Otce prosit, i když ti už od 

počátku všechno dal? Je to váš duch, který umožňuje vaší duši, aby si vzala ovoce, na které získala právo. 

44 Kdykoli se vydáte na bojové cesty, budete na nich mít k dispozici vše, co budete potřebovat. Stačí, 

když získáš zásluhy, které tě učiní hodnou mé lásky. 

45 Proč k vám takto mluvím, děti moje? Protože vás miluji, protože nemám radost z vašeho utrpení. 

Otec chce na vaší tváři vždy vidět duchovní úsměv pokoje. 

46 Žehnám vám a znovu vám říkám: Buďte důstojnými posly mého všeobecného míru! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 312 
1 Mistr je opět mezi vámi, aby splnil svůj slib. Chce vám svěřit další list Knihy, který vám zanechá 

jako dar lásky pro svůj lid ─ další list, milovaní učedníci, který budou číst, studovat a chápat budoucí 

generace. 

2 Kdo jiný než já by vám mohl prozradit, že žijete ve Třetí éře? Kdo jiný než já vám mohl říci, že 

jste lid Izraele? Vy to víte a věříte tomu, protože jsem vás to naučil. Vy jste ti, ti a ti samí v duchu a já vás 

spojím v jednu rodinu. 

3 To Já jsem stvořil vaši rodinu a v jednom domě jsem rozdělil duše z různých kmenů. V jedné 

rodině jsou duše z kmene Lévi, Simeon, Ruben, Juda ─ příslušníci různých kmenů, a když v nich zavládne 

mír a budou se navzájem milovat, v pravdě a v duchu začne krystalizovat Otcovo přání: sjednocení všech 

lidí. 

4 Domovy a rodiny Izraele: Kdykoli pocítíte, že se ve vašem středu objevuje pokušení, vyhledejte 

samotu, vzývejte Mě a řekněte Mi: "Mistře, přijď a dej nám svou sílu, dej nám svůj meč a nedovol mi, 

abych jako otec skrýval své děti; nedovol mi, abych jako manžel skrýval svou choť, nebo abych jako choť 

skrýval svou manželku." Ať se vám to podaří! Vyslyším tvou modlitbu, budu tě bránit a pomáhat ti dál, 

neboť taková je má vůle. 

5 Dnes jsem přišel k Mým a zazvonil jsem na hlasitý zvon, který vás volá, abyste se shromáždili v 

této Třetí éře. Lidstvo opět duchovně spatří sjednocené kmeny, které tvoří izraelský národ. 

6 Už v První éře jsem ti prokázal mnoho laskavostí. Národy a země té doby neměly větší moudré 

muže než Šalomoun, osvícenější posly než moji proroci, krásnější a cudnější ženy než Izraelci ani 

dokonalejší muže než můj lid. Způsobil jsem, že mezi nimi povstal dar moudrosti, inspirace a krásy. Dal 

jsem rozkvést darům Ducha svatého a vy jste tehdy poznali, že jste vyvolený Boží lid ─ poznali jste, že 

váš Pán je s vámi a že vás hladí ─ poznali jste, že jsem váš silný hrdina. A přece jste si zvykli na Mé dary, 

na Mé pohlazení a na Mou přítomnost. Proto na vás přišla Otcova spravedlnost. 

7 Velmi početné jsou "izraelské kmeny podle Ducha". 

Z každého z nich vyberu dvanáct tisíc a vyznačím jim je na čele. "Izraelský lid" však není omezen na 144 

000. Vyvolený lid je nesmírně velký. 

8 Mistr vás ve Druhé éře učil, že mezi povolanými je mnoho a mezi vyvolenými málo; ale celý "lid 

Izraele" bude povolán a já mezi nimi označím 144 000. Ve všech budu klást důraz na mír, duchovnost a 

počátek společenství ducha s duchem. 

9 Blíží se doba, kdy lidé budou přikládat větší význam duši a budou zklamáni materialistickou 

vědou, což je přivede do bolesti, zklamání a letargie. Pak však přijde lid Izraele, probudí ty, kdo spí, 

vzkřísí ty, kdo padli, a vzkřísí "mrtvé", jako když Ježíš řekl Lazarovi: "Vstaň a choď." 

Jakmile se lidé oduševní, jakmile se jejich mysl a city povznesou, poznají to, co dosud nepoznali 

prostřednictvím vědy. Pak povstanou v harmonii, v bratrství, s ušlechtilými myšlenkami, aby žili v 

království, které jsem pro člověka inspiroval. 

10 V domě vašeho Otce je mnoho "příbytků", které jsou nekonečnými stupni žebříku vedoucího k 

dokonalosti. Odtud sestupuje "duchovní svět", aby se mezi vámi projevil. Mnohokrát jste se Mě z ducha 

do ducha ptali na důvod existence toho nesmírného množství hvězd a planet, které září nad vaším světem, 

a říkali jste Mi: "Mistře, jsou ty světy prázdné?" "Ano," odpověděl jsem. Já vám však říkám: Ještě nenastal 

čas, kdy vám to plně odhalím. Až člověk dosáhne duchovnosti, teprve tehdy mu budou dána velká zjevení 

a bude moci rozmlouvat s těmi milovanými bytostmi Mého Božství od ducha k duchu a pak dojde k 

výměně myšlenek mezi všemi bratry. 

11 Ale to se dozvíte už dnes: Všechny světy jsou obydleny mými tvory, nic není prázdné, všechny 

jsou požehnanými říšemi a zahradami, o které pečuje Maria, ztělesnění božské něhy. 

12 Duch svatý bude vašimi ústy opět předávat vysoké učení, které je vám i lidstvu neznámé. Kdy, 

milovaní lidé? Když jste oduševnělí a oddaní svému poslání. 

13 Vidím, že chléb, kterým se člověk duchovně živí, není chlebem mého stolu. Všechno bylo časem 

poskvrněno, všechno je poskvrněno a zanechalo srdce a ruce člověka nečisté. Přesto jsem k vám přišel, 

lidé, a dal jsem se poznat skrze hříšná těla, jako je to vaše, abych vám předal Slovo, které je nezkažené a 

ve své podstatě čisté. Mé slovo a Mé projevy však neposuzujte povrchně, neboť je v nich mnoho lidské 
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nedokonalosti. Hledejte smysl mých projevů a uvidíte milující tvář svého Mistra, uslyšíte zvuk jeho hlasu, 

který si vaše duše stále pamatuje. 

14 Moji apoštolové druhé éry, které si musíte vzít za vzor, prosili, aby Duch svatý sestoupil na jejich 

ducha, a pod Jeho vnuknutím říkali. Stejným způsobem se připravte i vy, lidé. Duch totiž může mluvit 

skrze tělo pod vlivem Ducha svatého. 

15 Dávejte tedy na sebe pozor ─ hlídejte, aby se váš intelekt neposkvrnil. Uchovávejte své srdce čisté, 

abyste mohli přijmout rosu milosti, kterou vám posílám ─ křišťálově čistou vodu, kterou je třeba 

uchovávat v prameni vaší bytosti, abyste mohli uhasit žízeň světa. 

16 Nebojte se lidského soudu, milovaní lidé, bojte se Božího soudu, pokud si ho svými přestupky 

zasloužíte. 

17 Nikdy se nestyďte shromažďovat na tak skromných místech, jako je toto, kde slyšíte mé slovo. 

18 Kdyby se vás někdo zeptal, zda jsou tato místa shromáždění vašimi chrámy, měli byste mu po 

pravdě odpovědět, že tomu tak není a že v současné době budujete svůj chrám v duši. 

19 Někteří budou žasnout nad tvým zjevením a jiní se budou tvým slovům posmívat. 

20 Necítíte se dotčeni výsměchem svých bližních, protože jste si vědomi, že ten, kdo tak činí, není 

schopen rozpoznat pravdu kvůli své nevědomosti. Odměnu za to najdete u těch, kteří k vám přicházejí, 

aby vás prozkoumali, a pak jsou překvapeni vnitřním mírem, který prozařuje každého z mých 

opravdových žáků. 

21 Na druhou stranu byste si nikdy neměli dělat legraci z těch, kteří jsou ve svém náboženském 

fanatismu modloslužebníky. I když Mě hledají v hmotných podobách, uctívají Mě v nich. Nemusíte na 

jejich chyby upozorňovat své bližní, abyste je odstranili. Spíše byste v nich vzbudili hněv a zvýšili jejich 

fanatismus. Stačí, když mé učení uvedete do praxe s duchovností, kterou vyžaduje, abyste přivedli chyby 

svých bližních na světlo pravdy. 

22 Budeš muset projevit mnoho trpělivosti, velké milosrdenství a opravdovou lásku, chceš-li, aby se 

lidstvo brzy naučilo poznávat duchovní obsah mého Slova a prokazovat mu opravdovou úctu a aby v 

každém lidském stvoření rozpoznalo duchovního a pozemského bratra v Bohu. 

23 Kdo vám řekl, že jste jen duchovní bratři a sestry? Jistě si nyní lámete hlavu, abyste pochopili, že 

stejný duchovní původ, jaký máte vy, je i vaším fyzickým původem, neboť vše pochází ode Mne. Kromě 

toho vám připomínám, že celé lidstvo na zemi vzešlo z jediného Otce a jediné Matky. 

24 Proč se tedy nemilujete a neuznáváte jako bratři a sestry, ačkoli vaše duchovní svazky jsou věčné a 

vaše lidská pouta tak hluboká? Amen, pravím vám, že je tomu tak pro nedostatek duchovního poznání 

mezi lidmi ─ navzdory jejich náboženství. 

25 V den, kdy lidé prostřednictvím introspekce objeví svou podstatu ─ inspirováni světlem, které 

vychází z Ducha a osvěcuje mozek a srdce člověka ─ začne mezi lidmi klíčit mír. Říkám vám také, že 

jakmile se člověk jednou probudí k duchovnímu světlu, nebude nic a nikdo, kdo by ho zastavil na jeho 

cestě neúnavného hledače pravdy. Už nikdy neztratí svobodu ducha, které dosáhl po mnoha bolestech a 

slzách. 

26 Nebude nutné, abych se dal poznat po celém světě prostřednictvím hlasatelů, aby se národy 

probudily a lidé se osvobodili z temnoty. Ti, kdo si myslí, že musím své slovo zesilovat, dokud je neuslyší 

celý svět, se mýlí. To by totiž znamenalo, že lidský mozek je jediným prostředkem, který mám k dispozici, 

aby se Má poselství dostala k duši člověka. Nyní vám však dokazuji pravdivost onoho dávného proroctví, 

v němž vám bylo zjeveno, že přijde čas, kdy bude Boží Duch vylit na všechno tělo a ducha. 

27 Vpravdě vám říkám, že doba, kterou oznámil Prorok, je právě tato doba, v níž žijete ─ tento věk, 

který právě začíná a který znáte jako Třetí věk. 

28 Zásluhou tohoto lidu bude roznášet toto božské poselství od srdce k srdci a od provincie k 

provincii, aby ti, kdo se probudili ke světlu tohoto nového úsvitu, mohli přijmout do svých srdcí semeno 

mého Slova, jakmile se půda stane úrodnou díky rose mé milosti. 

29 V oné druhé éře jsem se nechal slyšet pouze jedním lidem a byly to pouhé tři roky, které jsem 

strávil tím, že jsem světu předával Své Slovo. 

30 Přinesl jsem vám semeno a dal jsem svým učedníkům pokyny, jak ho zasít. Když se ode Mne učili, 

svěřil jsem jim rozsáhlá pole, aby je obdělávali. 
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Zásluhou těchto rozsévačů je, že netlačili na svého Mistra, aby s nimi zůstal déle, než bylo napsáno, ani 

nenamítali, že je ještě mnoho lidí a národů, které potřebují poznat toto semeno. Věděli, že zdědili pravdu 

od svého Mistra a že jim to stačí k tomu, aby zvítězili nad temnotou, obrátili svět a způsobili, že božské 

sémě přetrvá ve všech lidských pokoleních. 

31 Odstraňte ze své mysli každou mylnou představu, kterou si někdy vytvoříte, a omezte se pouze na 

to, co jsem vám zjevil od prvních dnů Svého zjevení, a vězte, že každé Mé slovo je zákon a že každý 

zákon musí být dodržován. 

32 Milovaní lidé: Vaše srdce jsou naplněna uspokojením při pomyšlení, že jste Mými učedníky v této 

třetí éře. Přesto vám říkám, že nesmíte dovolit, aby vás zaslepila marnivost. Kdybys totiž podlehl této 

slabosti, neposlouchal bys už ani své svědomí, když by ti vyčítalo tvé přestupky. Kdo nezačne očišťovat a 

zušlechťovat svůj lidský život, nemůže očekávat, že se bude duševně rozvíjet, neboť jeho kroky budou 

zavádějící a jeho skutky nebudou mít zárodek pravdy. 

33 Vezměte tedy v úvahu, že ve svých lekcích někdy přecházím od duchovního poučování k radám, 

abyste se ve svém lidském životě chovali správně. Pak promlouvám k srdci člověka, nabádám ho k 

obnově, aby pochopilo, jakou škodu neřesti působí tělu a jaké zlo působí duši. Řekl jsem vám, že člověk, 

který se nechá ovládnout neřestí, zapomněl, že duch nesmí být poražen ─ že zapomněl, že pravá síla 

spočívá v překonání zla ctností. 

34 Tento člověk, poražený tělem, se ponížil, porušil svou sebeúctu, klesl ze svého vysokého postavení 

člověka na ubohou bytost příliš zbabělou na to, aby bojovala. 

35 Místo světla, chleba a vína přináší do svého domova stín, utrpení a smrt, ztěžuje kříž sobě i své 

ženě a dětem a brání duchovnímu rozvoji všech kolem sebe. 

36 Promluvil jsem k srdci ženy, matky a manželky, která si nedokázala zachovat čistotu ve svém 

srdci, ani dát svému druhovi a dětem vřelost něhy a porozumění. 

37 Jak by mohli muži a ženy povznést svůj duševní život, kdyby nejprve nenapravili závažné chyby, 

které existují v jejich lidském životě? 

38 Moje dílo vyžaduje, aby o něm jeho učedníci uměli svědčit upřímností a pravdivostí svých činů v 

životě. 

39 Některých i jiných se ptám: Máte děti? Pak se nad nimi smiluj. Kdybyste mohli alespoň na 

okamžik spatřit jejich duše, cítili byste se nehodni nazývat se jejich rodiči. Nedávejte jim špatné příklady, 

vyvarujte se křiku v přítomnosti dětí. 

40 Vím, že v této době se v manželstvích objevují problémy jako nikdy předtím ─ problémy, pro 

které dotyční nacházejí jediné řešení: rozchod, rozvod. 

41 Kdyby měl člověk potřebné znalosti duchovního poznání, nedopouštěl by se tak závažných chyb, 

protože v modlitbě a oduševnění by našel inspiraci k řešení nejtěžších zápletek a překonání nejtěžších 

zkoušek. 

42 Mé světlo proniká do všech srdcí, i do těch smutných a sklíčených, aby jim dodalo novou odvahu k 

životu. 

43 Má síla je dána slabým, aby se brzy pozvedli ─ s železnou vůlí proměnit svou temnou a prázdnou 

existenci v zářivý život prostřednictvím poznání, ctnosti a oduševnění. 

44 Učedníci, chci, abyste všichni kázali příkladem, abyste se nepřetvařovali, abyste nevytrubovali 

pravdivost a dělali pravý opak, aby ovoce, které sklízíte, nebylo hořké, ale chutné. 

45 Proto, lidé, nezapomínejte, že nejprve musíte učinit zadost svému životu na zemi, abyste poté 

mohli najít naplnění v mém díle. 

46 Dříve než budete pokračovat v naříkání nad svým trápením ve světě, zastavte se na chvíli a 

zamyslete se, abyste odhalili příčinu svých potíží. 

47 Souhlasím s tím, že budete pátrat, dokud nenajdete příčinu své bolesti, abyste mohli použít lék. Je 

totiž na vás, abyste zabránili bolesti ve svém domově. Ujišťuji vás, že nejenže najdete příčinu všeho, co 

vás trápí, ale zároveň vám bude odhalen postup, jak vaše utrpení vyléčit. Mé milosrdenství sestoupí na ty, 

kdo se umějí modlit a rozjímat, a toto milosrdenství bude jako balzám na vaši duši i tělo. 

48 Dokážu vám, že k vám přišel zaslíbený Utěšitel, aby osušil vaše slzy a proměnil vaši bolest v 

pokoj. 
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49 Pojďte ke mně všichni, kdo nosíte v srdci skrytý smutek. Tajně v sobě nosíte bolest, kterou vám 

způsobila zrada, a vaše hořkost je velmi velká, protože to byla velmi milovaná bytost, která vás hluboce 

zranila. 

50 Ztište se v sobě, aby vás osvítila modlitba a vy jste poznali, zda jste někdy nebyli důvodem, proč 

jste byli zrazeni. Pak vás modlitba posílí v myšlence, že musíte odpustit těm, kdo vás zrazují ve vaší lásce, 

ve vaší víře, ve vaší důvěře. 

51 Vpravdě vám říkám, že ve chvíli, kdy odpustíte tomu, kdo vás urazil, pocítíte plně Můj pokoj, 

protože v té chvíli se váš duch spojí s Mým a Já rozprostřu Svůj plášť, abych vám odpustil, a oba vás 

zahalím Svou láskou. 

52 Ocelím vás pro čas boje. Proto si nikdy nemyslete, že vaše dnešní utrpení je neplodné. Co chcete, 

lidi? Stále potřebujete, aby to byla bolest, která vás poučí. 

53 Tento čas zkoušek a lekcí pro vaši duši pomine, ale v každém z mých učedníků zanechá semínka 

víry, zkušenosti, moudrosti a síly. Poté přijdou časy boje, kdy budete pronásledováni, pomlouváni a 

zesměšňováni ─ dokonce i těmi, kteří si říkají vaši přátelé. S překvapením však zjistíte, že tváří v tvář 

zradě neztratíte srdce, že vás pak nikdo nebude moci zklamat, protože se naučíte odpouštět a budete mít 

pochopení a odpuštění pro své bližní. 

54 Požehnám svým učedníkům, kdykoli odpustí, a požehnáním obdařím ty, kterým jsi odpustil. 

55 Na světě nejste sami, kolem vás se vznáší nekonečné množství bytostí, které vám pomáhají a 

inspirují vás na každém kroku vašeho života. 

56 Abyste mohli přijímat tento duchovní vliv a světlo, je nutné, abyste se modlili, abyste měli vždy 

nárok na pomoc vysokých bytostí. 

57 Buďte vnímaví k duchovním vlivům a už nebudete mít důvod klopýtat na cestě. 

58 Je to úzká stezka, která se nabízí vašim očím, a je třeba bdít a modlit se, abyste nepřekročili její 

okraje. Na ní vás vždycky najdu, protože ti, kdo ke Mně přicházejí po této cestě, jsou skutečně osvobozeni 

od neřesti a falše. 

59 Chcete se těšit z neviditelné návštěvy i z vlivu duchovních bytostí světla? Chcete se také osvobodit 

od těch, kteří jsou doma ve stínu svého materialismu a omylů. Pak vám řeknu, že tajemstvím je žít 

klidným, prostým životem, žít s láskou a pěstovat ve svém domově semena ctnosti. 

60 Na všechny se snáší mé požehnání. Zatímco však někteří ji umějí přijmout a využívat její výhody, 

jiní ji odmítají, a tím se připravují o všechny milosti, které obsahuje. 

61 Tyto duchovní zástupy, o nichž jsem mluvil, představují také část Mých požehnání, která vám 

posílám. Moji poslové a služebníci v okamžiku, kdy obdrží božské vnuknutí, spěchají na pomoc svým 

bratrům a sestrám, kteří obývají Zemi, tuto planetu, kterou lidé proměnili v slzavé údolí. 

62 Pouze mé učení vás dokáže přivést do kontaktu s duchovním světem a sblížit vás, jak to náleží 

všem dětem Páně, které, protože mají ducha, nemohou být od sebe odděleny a neměly by dovolit, aby 

hmota tvořila bariéru mezi těmi, kdo obývají zemi, a těmi, kdo jsou v duchovním světě. 

63 Dovolte mému slovu, aby nadále působilo na vaše srdce, dokud vás neučiní skutečně citlivými na 

bolest druhých lidí. 

64 Nikdy nebudete schopni zcela naplnit své duchovní poslání, dokud nebudou struny vašeho srdce 

citlivé. 

65 Neotálejte s přípravou, pamatujte, že každou vteřinu, která uplyne, se ozývají výkřiky bolesti, které 

toto lidstvo, vaše sestra, vydává. 

66 Když jste poprvé přišli k projevu Mého Slova, předložili jste Mi břemeno svého utrpení, svůj nářek 

a prolili jste mnoho slz, protože jste věřili, že nikdo na zemi netrpí tolik jako vy. Důvodem bylo, že tvé 

srdce žilo jen pro sebe a tvé oči byly zavřené před jakýmkoli strádáním nebo utrpením druhých. Bylo 

nutné, abyste slyšeli mé Slovo, které je věčným zdrojem pravdy a světla, aby temná páska, která vám 

zakrývala oči, spadla a vy jste mohli vidět skutečnost. 

Pravdou však je, že vaše utrpení, ačkoli bylo velké, vám připadalo malé, když jste se začali dívat na 

ostatní národy země, kterými prošla válka vyvolaná nepřátelstvím, touhou po moci a touhou po lidské 

pomstě. Tehdy jste se zahanbeně sklonili a řekli jste mi: "Pane, odpusť mi. Dnes si uvědomuji, že když se 

bolest v mém srdci stala silnou, začal jsem se rouhat, ačkoli jsem Ti měl děkovat, protože mé utrpení bylo 

nesrovnatelně menší než utrpení jiných lidí. Ale to moje nevědomost způsobila, že jsem k Tobě byl 
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nespravedlivý. Dnes, když si uvědomuji svou chybu, Tě prosím o odpuštění všech svých provinění a 

prosím Tě, abys udělil vše, o co jsem prosil pro sebe, těm, kteří nesou nesrovnatelně těžší břemeno, než 

jsem nesl já." 

67 Jak moc se liší tvůj dnešní způsob modlitby, když ho porovnáš s tím, jak ses modlil předtím, než 

jsi uslyšel toto slovo! Proč? Protože se změnil váš způsob cítění a výkladu božských nauk. 

68 Nyní vám říkám, učedníci, že se nesmíte zastavit ani si namlouvat, že k opravdovému 

milosrdenství stačí soucit, jak jste to dělali až do dneška. Ne, lidé, je toho mnoho, co je třeba očistit, co je 

třeba učinit citlivým. Stále existuje mnoho sobectví, proti kterému je třeba bojovat jako proti plevelu. Ještě 

je třeba proměnit mnoho chladu v duševní teplo, aby se ve vaší duši konečně objevil pocit lásky, který je 

zdrojem, z něhož pramení soucit, milosrdenství a všechny ušlechtilé a vznešené city. 

69 Pak budete schopni zvládnout práci a úkoly, na které byste se dnes necítili, protože vám stále chybí 

síla, která pochází z opravdové lásky. 

70 Lidé: Myslíte si tedy, že musíte nečinně čekat na hodinu, kdy bude vaše duše osvícena touto 

inspirací a vaše srdce naplněno tímto ideálem? Myslíš si, že pouhým posloucháním mých slov můžeš 

dostatečně zcitlivět struny svého srdce? Ne, lidi. Současně s tím, jak nasloucháte mým lekcím, se musíte 

obracet k těm, kdo trpí, abyste byli v kontaktu s bolestí, abyste okusili kalich utrpení svých bližních a 

abyste se svými smysly stali přímými svědky bídy, sirotčince, odporných neřestí, nemocí, které vás 

naplňují hrůzou, temnoty, která zatemňuje zmatené mysli, hladu, žízně a obnovy duší. 

71 Jedině tak se budete moci stát mistry těch, kteří v životě hodně trpí. Kdybyste se totiž připravovali 

pouze studiem mých slov a modlitbou, když se chcete postavit skutečnosti a máte v úmyslu utěšovat, 

obracet a uzdravovat, bohužel zjistíte, že budete vypadat chudě ve srovnání s těmi, kteří vytrpěli to, co si 

nedovedete představit, a že by mohli být spíše vašimi pány kvůli tomu, co vytrpěli, co zažili a prožili. Pak 

by vaše rty musely zmlknout a vy byste si mohli myslet, že mé učení není dostatečně útěšné a silné, aby 

lidi zbavilo jejich utrpení a probudilo v nich víru a naději v mou spravedlnost, v mé odpuštění a v mou 

lásku. 

72 Kde si můžete procvičovat lekci, kterou dostáváte, abyste se na ni stále lépe připravovali? 

Příležitostí je tolik, že pokud víte, jak to pozorovat, zjistíte, že neuplyne jediný den vašeho života, abyste 

neměli alespoň jednu příležitost uplatnit milosrdenství v některé z mnoha forem, v nichž se může 

projevovat. 

73 Díky daru intuice, který jsem dal všem lidem, můžete odhalit mnoho věcí skrytých v tajemství 

srdcí ─ mnoho tragédií, které ovlivňují nejen pozemský život vašich bližních, ale také jejich duše. 

74 Jak můžete proniknout do intimity těchto srdcí, aniž byste je zranili a aniž byste znesvětili jejich 

tajemství? Jak odhalit skrytá utrpení, která zastiňují životy vašich bližních? Už jsem vám řekl: intuice, 

schopnost, která je součástí duchovního daru vidění a která by se ve vás měla plně rozvinout skrze 

modlitbu, vám ukazuje cestu, jak zmírnit bolest každého z vašich bližních. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 313 
1 Dávám sílu tvé mysli, aby dokázala vstřebat vše, co na tebe v těchto chvílích vylévám. 

2 Toto je doba velkých důkazů a velkých učení. Tvá duše to ví, a proto se tváří v tvář mému projevu 

přibližuje, dychtivá po mých zjeveních a slovech. Chápe, že tyto důkazy bude moci skutečně použít pouze 

s velkou přípravou. 

3 Ještě nikdy předtím nespatřila lidská duše tak široké pole pro svůj rozvoj a nyní do něj spěchá 

proniknout v touze po pravdě, kterou ztratila a nemůže ji znovu najít. 

4 Kdybych nechal lidi v jejich hledání samotné, zabloudili by. Ale vpravdě vám říkám: Když jsem je 

neopustil, když byli na cestě do záhuby, jak se můžete domnívat, že je opustím, když hledají pravdu? 

Proto jsem k vám v této době přišel a přinesl vám poselství plné zjevení, které bude brzy majákem a 

cestou pro duši člověka. 

5 Nejprve jsem přišel k tomuto lidu, který se postupně shromažďuje kolem Mého Božského projevu, 

a zítra, až budou silní a schopní učit, v nich oslovím ostatní národy. 

6 Pochopte odpovědnost, kterou pro vás tato slova znamenají, a nechte celou svou bytostí pocítit 

sladké břemeno jeho kříže. 

7 Vy, lidé, jste misionáři, kteří v této třetí éře dláždí cesty pro duše svých bližních ─ cesty pravdy, 

které vedou duši ke světlu a míru. Jste to vy, kdo musí vytvořit duchovní pouta mezi lidmi, aby se národy 

vzájemně sladily a sjednotily. 

8 Přestože jste dnes pod vlivem mého Slova, spíte jemným spánkem, protože jste si neuvědomili 

velikost této doby ani vznešenost příkazů, které v této době dostáváte. Nebudeš však spát navždy, brzy 

přijdou bouře, které budou třást listím těchto "stromů", v jejichž stínu jsi tak často slyšel trylkovat 

božského slavíka. Ale až uvidíš, jak se větve chvějí a kmen vrzá ─ až uvidíš, jak padá listí, plody a hnízda, 

pak si uvědomíš, že jsi spal, protože jsi nechtěl slyšet hlas, který tě varoval z nekonečna a neúnavně k tobě 

mluvil, abys žil bděle a nikdy tě nepřemohla bolest. 

9 Nebylo by lepší, kdyby ses probudil teď za zvuku mého hlasu než zítra za hukotu bouře? 

10 Brzy už nebudeš slyšet Mé slovo, a pokud ho nebudeš poslouchat tak, jak by měl pravý žák Mého 

učení, budeš muset zítra prolévat slzy. Pak ale nebudete moci říci, že jsem vám nemluvil o nebezpečí nebo 

pronásledování. Pak si totiž s největší jasností vzpomenete, jak jsem v době svého hlásání používal 

intelekt všech svých hlasatelů, abych vám neustále říkal: Bděte a modlete se, neboť bitva bude veliká a vy 

musíte být silní. 

11 Zanechám připravenou cestu, cestu plnou světla pro duši. Budu vůči vám plnit svůj úkol Mistra. 

Později mi však každý z těch, kdo během této doby duchovně usedli k mému stolu, aby jedli chléb mého 

Slova, bude muset skládat účty z každého úkolu, který mu byl svěřen pro jeho denní duchovní práci. 

12 Jakou odpověď byste mi chtěl dát na otázku 

Mohl bys mi dopřát chvíli, kdy tě požádám o ovoce tvého boje? Později, v těchto chvílích, si přejete, aby 

vaše odpověď byla v tu hodinu dobrá. Proto vám říkám, že již nyní děláte něco pro to, aby vaše duše 

sklidila na své cestě vzácné ovoce, které ji přiměje s důvěrou očekávat onen okamžik. 

13 Vpravdě vám říkám, že vaše duše bude tento rozhodující okamžik neodvolatelně prožívat. Proč ji 

tedy potlačovat myšlenkou, že vaše duše musí nakonec předložit svou úrodu Otci až po tomto životě? 

14 Dávám vám čas, abyste se zamysleli a naplnili poslání, které má vaše duše v tomto čase na zemi 

plnit. 

15 Uvědomte si, že Já jako Mistr s vámi jednám spravedlivě a láskyplně, že vám poskytuji všechny 

prostředky k dosažení míru, který máte dosáhnout. 

16 Stejně jako jsou lidé, kteří nikdy nechtějí opustit tuto zemi, jsou i ti, kteří sní o tom, že ji opustí 

navždy. Jedněm i druhým říkám, že záleží hlavně na nich, zda se jim jejich přání splní. 

17 Pokud ten, kdo se touží vrátit do duchovního údolí, zanechá svůj úkol na zemi splněný, vznese se 

do těchto domovů a už nebude mít důvod se na tento svět vracet. Kdo naopak cítí velký sklon k 

hmotnému, tomu bude dopřáno, aby se vracel s potěšením ve své duši tak často, jak je to nutné, pokud umí 

využít život pro dobro své duše tím, že koná dobro pro druhé. 

Jestliže však ten, kdo touží opustit lidský život a kdo touží po duchovním životě, nesplnil svůj úkol a 

jestliže ten, kdo si přeje věčně pobývat na zemi, neumí využít příležitost, kterou mu život nabízí, ani on se 
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nedočká naplnění svých tužeb: Ten první se bude muset vrátit do světa a opustit Duchovní údolí, aby se 

znovu a znovu vracel na zem ─ neustále ─ dokud nesplní svůj úkol a nesklidí ovoce, které mnohokrát 

odmítl. Druhý se bude muset zdržet v duchovním světě, dokud v souladu se svým duchem neučiní v sobě 

pevné rozhodnutí splnit na zemi úkol, který vždy zanechával, aniž by si to uvědomoval. 

18 Nemyslete si, že vám vyčítám, když Mi prokazujete lásku ke svému životu na zemi. Je-li vaše 

touha ušlechtilá a toužíte-li po pozemském životě, abyste přinesli čest Mému jménu, nebudu vám mít co 

vytknout. Kdyby však vaše zakořenění ve světě mělo být podřízeno nesmyslným cílům nebo nízkým 

vášním, budu první, kdo vám řekne, že nejste hodni obývat tento svět, který jsem zahrnul požehnáním pro 

rozvoj vaší duše. 

19 Milujte Mě, žijte podle Mého zákona, buďte v souladu se vším a se všemi, pak vám bude místo, 

kde žijete, lhostejné. Jediné, na čem záleží, je totiž váš duchovní vzestup. 

20 Nevíte, jak záslužné je, že se duše uprostřed lidských okolností vyvíjí vzhůru a překonává všechna 

pokušení světa. Abys získal tyto zásluhy, dovolil jsem tvé duši stát se člověkem a nechal jsem ji přebývat 

v hmotných světech, které jsem moudře připravil. 

21 Každý svět, každá rovina existence byla stvořena proto, aby se na ní duše mohla rozvíjet a udělat 

krok ke svému Stvořiteli, a tak, postupujíc stále dál na cestě dokonalosti, měla možnost dosáhnout cíle své 

cesty, neposkvrněného, čistého a dobře utvářeného, vrcholu dokonalosti duše, kterým je právě přebývání 

ve Stvořiteli. 

Boží království je. 

22 Komu se nakonec zdá nemožné přebývat "v Božím lůně"? Ach, vy ubozí intelektuálové, kteří ve 

skutečnosti neumíte myslet! Copak jsi už zapomněl, že jsi vznikl z mého lůna, tedy že jsi v něm existoval 

už dříve? Není nic divného na tom, že vše, co vzešlo ze zdroje života, se k němu ve svůj čas vrací. Každá 

duše, když ze Mne vyšla do života, byla panensky čistá, ale později se mnohé na své cestě poskvrnily. 

Protože jsem však vše moudře, s láskou a spravedlivě předvídal, okamžitě jsem se rozhodl poskytnout 

všechny potřebné prostředky pro jejich záchranu a obnovu na cestě, kterou musely Mé děti projít. 

23 Přestože panenství duše bylo porušeno mnoha bytostmi, přijde den, kdy se očistí od všech svých 

prohřešků, a tím znovu získají svou původní čistotu. Očištění bude v mých očích velmi záslužné, protože 

duše ho dosáhne prostřednictvím velkých a neustálých zkoušek své víry, lásky, věrnosti a trpělivosti. 

24 Všichni se vrátíte cestou práce, boje a bolesti do království světla, kde se již nebudete muset 

vtělovat do lidského těla ani žít ve světě hmoty, neboť pak vám již vaše duchovní schopnost působení 

umožní vysílat a zprostředkovávat svůj vliv a své světlo z jedné úrovně existence do druhé. 

25 Proč bráníš své duši v pokroku a oddaluješ tak její vstup do království světla, kde jsou všechny 

nádherné věci, po kterých může duše toužit? 

26 Neustále pracujte, i kdyby to mělo být každý den jen trochu, vždy s myšlenkou, že přijdete do 

domova, který skutečně odpovídá duši ─ do domova, který někdy nazývám "zaslíbenou zemí", kde člověk 

neprolévá slzy, netrpí a neumírá. 

27 Do tohoto stavu povznesení a světla vede duchovní duši toto učení ─ učení, které je cestou, 

majákem, potravou a holí. 

28 Požehnán buď každý, kdo se po vyslechnutí tohoto slova vznese na křídlech myšlenky. Až se totiž 

vrátí z nadšení do každodenního životního boje, ponese v sobě hořící světlo, které ho krok za krokem 

přivede blíž k věčnému domovu, z něhož jste všichni přišli a do něhož se všichni musíte vrátit. 

29 V těchto chvílích promlouvám ke všem učedníkům, kteří raději položí svůj život, než aby 

neuposlechli má přikázání. Ať mé slovo zasáhne nejcitlivější struny tvého srdce, neboť v budoucích 

časech se budeš o toto slovo často opírat. 

30 Pokud skutečně zachováváte význam mého Slova, nebudete patřit k těm, kdo naříkají nad 

ukončením mého duchovního projevu, protože jste věděli, jak zachovat má zjevení a učení. Nebude mezi 

vámi ani sklíčenost, ani smutek, ani vzpoura, ani roztržitost, protože uvidíte, že se vše naplní podle mých 

slibů, a ani na okamžik nebudete mít touhu se vzpouzet nebo odporovat naplnění mé Vůle. 

31 Již dnes si plně uvědomujeme, že kdo tento krok k oduševnění učiní vytrvale, brzy zakusí odměnu, 

pocítí Mou přítomnost kolem sebe i v sobě, bude se těšit z Mé inspirace a pokrok všech jeho duchovních 

darů bude zřejmý. Nebude to jen víra, že jsem kolem vás, ale skutečnost mé přítomnosti ve vašem duchu. 
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32 Ti, kdo si myslí, že se po roce 1950 zastaví nebo ztratí duchovnost, se mýlí. Neboť právě po 

absenci mého slova někteří z vás učiní skutečné kroky k pokroku a pochopení mého učení. 

33 Pokud se domníváte, že v době mého hlásání jste dosáhli velkých výšin oduševnění a že to byl 

důvod, proč mé Slovo rozkvetlo v myslích a na rtech hlasatelů, jste na velkém omylu. Říkám vám totiž 

zcela upřímně, že jste ještě neudělali pevný krok k oduševnění, což je cíl, který byl všem mým dětem 

naznačen prostřednictvím mého láskyplného Slova. 

34 Je nutné, aby zmizel hlas-nosič, abyste již neslyšeli mé myšlenky antropomorfizované ústy těchto 

bytostí, abyste opustili všechny rituály a veškerou symboliku, abyste mohli nalézt podstatu spirituality. 

35 Říkám to jedněm i druhým ─ těm, kteří touží po pokroku svých duší a rozkvětu mého učení v této 

době, a také strážcům tradic, zvyků a obyčejů, kteří si myslí, že praktikováním svých smysluplných kultů 

naplňují zákon. 

36 Ano, lidé, dobře víte, že v rámci čistého, jednoduchého a v podstatě duchovního učení, jaké jsem 

zjevil, jste opět vytvořili vnější kult, o němž jste se postupem času domnívali, že je Mým dílem. Nastal 

však čas, kdy k vám mluvím naprosto jasně. Zatím jste dost silní na to, abyste tuto pravdu poznali. 

37 Spolu s pšenicí mého Slova vyrostla i kopřiva a plevel vašich omylů. Zde se však naplní jedno z 

mých podobenství, které jsem dal ve druhé éře, to, které učilo nechat plevel růst spolu s pšenicí, aniž 

bychom se snažili plevel vytrhávat dříve, než pšenice dozraje, protože by hrozilo nebezpečí, že vytrháme 

dobré semeno. 

38 Tak tomu bude i v této době, požehnaný lide. Nastala hodina, kdy srp Mé spravedlnosti sestoupí, 

aby pokosil pole, na němž bylo zaseto Mé sémě, abyste se nakonec, až bude pravda a podstata Mého díla 

oddělena od všech lidských vlivů, mohli těšit z kontemplace Mého světla a učinit poznání tohoto božského 

zjevení svým vlastním. 

39 Je také stanovena hodina, kdy ke každému náboženskému společenství sestoupí stejný srp, aby 

pokosil jeho pole ─ s cílem oddělit pravdu od všeho, co je na nich falešné a nečisté. 

40 Celá lidská existence se vyvíjela ─ její věda, způsob myšlení a života, její poznání, její vítězství a 

její cíle. Člověk zanedbává pouze svou duchovní stránku, svou duchovní duši, aniž by si chtěl uvědomit, 

že duše je předmětem neustálého znásilňování, aniž by se staral o všechna práva, která duše v životě má. 

Proto lidstvo žije již po mnoho staletí v duchovní stagnaci. 

41 Jak málo dávají lidé své duše náboženským kultům! Jak velkou žízeň, jak velký hlad a jak velkou 

touhu po světle má duše člověka! 

42 Pšenice, kterou nechala vyrůst, je velmi málo a je na ní mnoho plevele. Přicházím však všem na 

pomoc tím, že kosím pole nelítostným a spravedlnost vytvářejícím srpem pravdy, který nakonec uvidíte 

zářit na svém světě. 

43 Vy, kteří slyšíte učení posledního roku mého hlásání mezi vámi: Dovolte jim, aby se vtiskly do 

nejjemnějších, nejcitlivějších orgánů vašeho chápání a vašeho srdce, aby se světlo Ducha, které září v 

nejvyšším místě vaší bytosti, mohlo stát účinným v každém z vás. 

44 Stopa, kterou vám zanechám, bude pokojná, takže až už nebudete slyšet toto Slovo a nebudete o 

něm muset vydávat svědectví, budete moci říci: "Mistr odešel a zanechal nám cestu připravenou svým 

božským světlem." 

45 Moje znamení zůstane vyryto v nejskrytější části tvého srdce ─ tam, kde je vnitřní svatyně. 

46 Je nutné, aby vám mé Slovo utkvělo v paměti, abyste ho důkladně studovali. Jen tak bude vaše víra 

a síla duše opravdová. 

47 Brzy uvidíte, že mnozí nebudou věřit v ukončení Mého Slova. Vpravdě vám však říkám, že podle 

toho poznáte, že ani oni nevěřili v Mou Přítomnost, když jsem se projevoval v této podobě. 

Ti, kdo kolísali mezi pochybnostmi a vírou, i když předstírali, že mají absolutní víru v Můj projev, 

budou právě těmi, kdo popírají, že Mé slovo přestalo platit. Neboť ti, kdo skutečně uvěřili všemu, co jsem 

vám zjevil a přikázal, nebudou moci přehlédnout jediné z Mých slov. 

48 Ti, kdo pochybovali a neměli úplnou víru, jakou by měla mít víra učedníka k Mistrovi, se zastaví 

na místě a živí se monotónním a rutinním obřadem, který sami vytvořili. 

Ti, kteří Mi uvěřili v současnosti, ve Mne budou nevyhnutelně věřit i poté, co skončí projevování 

Mého Slova. Budou poslušní Mých příkazů a udělají, co je v jejich silách, aby správně vykládali Mé učení. 

Budou mít ideál: oduševnění, a budou mít světlo, které je bude vždy provázet: víru. 
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49 Můj pohled spočine na díle tohoto lidu, jakmile skončí období Mého hlásání, abych odměnil 

každého poslušného učedníka tím, že mu uděluji svou milost, povzbudím ho, aby pokračoval ve svém 

denním díle, povzbudím ho, aby dělal stále nové kroky duchovního pokroku. 

Vím, že mezi tímto lidem jsou lidé, kteří nejen věří v mé slovo, ale také považují za správné a 

dokonalé, aby Otec ukončil své projevy v této podobě, aby mohl začít boj za oduševnění. Tato srdce mají 

jistotu, že pak nebude žádné opuštění ani prázdnota a že má přítomnost bude ještě hmatatelnější, protože 

se tak přiblíží nový druh komunikace s mým božstvím, čistší a dokonalejší stupeň, protože to bude dialog 

ducha s duchem. 

50 Již není daleko doba, kdy se k vám budou vaši bližní obracet s dotazy na Mé zjevení a budou 

požadovat vaše svědectví o důkazech, které jsem vám dal o Své pravdě. Jak rozdílný však bude způsob, 

jakým budou o mé práci svědčit jedni a druzí. Zatímco někteří se budou striktně držet pravdy, kterou 

slyšeli, jiní budou muset hledat argumenty, aby ospravedlnili své omyly. 

51 Je nutné, abych k vám takto mluvil, milovaní lidé, abyste se včas zamysleli a co nejpečlivěji 

prozkoumali své skutky, myšlenky, pocity, slova a záměry, a aby to bylo vaše svědomí, které tuto 

introspekci a toto zkoumání určuje. 

52 Tento okamžik je nutný k tomu, abyste plně otevřeli oči pravdě, protože pak můžete ještě napravit, 

pokud jste se zmýlili, a dohnat ztracený čas. 

53 Velkou satisfakci budou mít ti, kdo povedou mé učení k vítězství a budou ho šířit v celé jeho 

čistotě a pravdivosti. Ale já jako Mistr, který vás velmi miluji, chci, aby tuto radost zakoušeli všichni moji 

učedníci. 

54 Slyšte Mne, lidé: ve Své pokladnici pro vás uchovávám mnoho zázraků, abych vás odměnil za 

vaše oduševnění. Počkám však, až se všichni sjednotíte jako bratři a sestry ─ až všichni prokážete 

poslušnost Mým pokynům, abych pak na vaši duši a tělo vylil proud světla, milosti, útěchy a zjevení, které 

uchovávám pro dny vašeho oduševnění. 

55 Větší jasnost toto slovo, které se přenáší všemi mými nositeli hlasu, mít nemůže. Jakmile to 

všichni pochopí, bude moje spravedlnost připravena posuzovat ty, kdo usilují o větší oduševnění, a stejně 

tak soudit skutky těch, kdo stále hledají své království na tomto světě. 

56 Kdo způsobil, že člověk od samého počátku hledá vedení pro své jednání? Kdo ho přiměl hledat 

svou nesmrtelnou podstatu v jádru své bytosti? Duch. Byl to on, kdo mu postupně odhalil, že ho oživuje a 

osvěcuje vyšší přirozenost. 

57 Člověk se od nejstarších dob své existence věnoval ─ i když jen postupně ─ prostřednictvím daru 

intuice a zjevení a prostřednictvím své inteligence úkolu hledat svůj původ, jádro svého bytí, důvod své 

existence, svého pobytu na světě a účel, pro který byl stvořen. 

58 Protože si uvědomil, že má schopnosti, které ho odlišují od ostatních tvorů, rostla v něm myšlenka, 

že je mu vyhrazen vyšší osud mezi všemi bytostmi stvoření, a postupně se ve skrytu jeho bytosti zrodilo 

intuitivní poznání Boha, existence duše, a z toho pramenila potřeba přinášet úctu či duchovní oběť tomu, 

koho cítil, že z něj vzešel. 

59 Odtud se odvíjel duchovní vývoj lidstva - vývoj, který nebyl u všech lidí stejný. Neboť z nich ─ 

rozdělených do ras a oddělených národnostmi, zvyky a jazyky ─ někteří pokročili rychleji než jiní, někteří 

měli jeden způsob uctívání Boha a jiní přijali různé formy. 

60 Zastínil jsem všechny lidi svým světlem a zjevil jim tak jedinou existující pravdu; ale vidíte, jak 

každý člověk a každý národ cítí, myslí, věří a vykládá si to různě. 

61 Tyto rozdílné způsoby myšlení lidí způsobily jejich rozdělení, protože každý národ a každá rasa se 

řídí jinými způsoby a vyznává jiné ideály. 

62 Většina se od světlé a pravé cesty vzdálila v domnění, že naplnění Božího zákona znamená 

nadlidské oběti, odříkání a úsilí, a raději si založila náboženská společenství a sekty, jejichž naplňování 

zákona a kultovní činnost je pro ně snazší. Lidé věří, že tak mohou utišit touhu po světle a povznesení, 

kterou cítí ve své duši. 

63 Uplynulo mnoho staletí a věků, aniž by si lidé uvědomili, že plnění mého zákona není lidskou 

obětí a že naopak obětují světu tělo i duši, když neposlouchají má přikázání. Neuvědomovali si, nechtěli si 

uvědomit, že kdo žije podle mého slova, nalezne pravé štěstí, mír, moudrost a slávu, kterou si zhmotnělí 

lidé představují tak odlišně. 
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64 Morální a vědecký svět, který vás obklopuje, je dílem lidí s materialistickými ideály ─ lidí, kteří 

usilovali pouze o materiální zlepšení lidstva, a já jsem jim dovolil, aby svou práci vykonali až do konce, 

aby poznali její důsledky a sklidili její plody, aby z ní mohli čerpat světlo zkušenosti. V tomto světle se 

zjeví má spravedlnost a v ní bude přítomen můj zákon, jímž je láska. 

65 Jakmile si lidé uvědomí své omyly a vydají se hledat pravou cestu, stane se tak proto, že se 

probudili, že činili pokání, že byli osvíceni, a pak budou mít jejich skutky nejen lidský, ale i duchovní 

smysl. 

66 Každý národ, náboženské společenství, sekta, věda a člověk v sobě nese svůj podíl lži a omylu, 

stejně jako svůj podíl pravdy. Přijde však čas, kdy je potřeba sjednotit se ovládne jako mocná a 

neodolatelná síla a každý z nich přispěje svým semenem v touze dosáhnout harmonie se všemi. Bude 

docházet k bojům, hádkám a zmatkům. Ty však budou nutné, aby všichni dospěli k jedinému výsledku, 

jímž je neměnná pravda o mé existenci a mém zákonu. 

67 Na konci boje lidé ─ nyní v míru sami se sebou i se svými bližními ─ pochopí, že k dosažení cíle 

poznání a prožití pravého míru je nezbytné žít v souladu s Božím zákonem, který vychází právě z lásky 

Stvořitele. 

Zároveň pochopí, že není nutné vyznávat tolik a tolik různých náboženství, aby si člověk mohl 

zachovat dobro a mravnost, ale že k dosažení pravé harmonie mezi nimi všemi a k morálce, která 

přesahuje to, co je pouze lidské, stačí nosit v srdci slovo, které nazýváte "Kristovým učením" a které, 

abyste ho plně pochopili, musíte žít a milovat prostě a pokorně. 

68 Světlo zjevení, které jsem vám v této době poslal, jsem prostřednictvím Svých vysílačů nebo 

hlasatelů proměnil v prosté a jednoduché Slovo, aby je poznalo celé lidstvo a pomohlo mu v jeho 

probuzení ─ dnes, kdy všichni hledají pozemské prostředky a řešení, aby se zachránili před chaosem, do 

něhož se svět stále více propadá ─ dnes, kdy se nikdo nesnaží duchovně inspirovat, aby ve Mně našel 

odpovědi na své otázky a řešení svých problémů. 

69 Mé slovo dosáhne paláců i prostých chatrčí, zaklepe na dveře srdcí, rozechvěje duše, uzdraví a 

potěší nemocné na těle i na duši a osvítí zatemnělou mysl. 

70 Blahoslavení ti, kdo ji rádi přijímají, kdo ji slyší a přemýšlejí o jejím významu, neboť bude 

plodným semenem v jejich srdcích. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 314 
Můj pokoj s vámi! 

1 Znovu jsem vás vyslyšel a spojení vašich modliteb bylo tou nejlepší písní chvály, kterou jste Mi 

věnovali. 

2 Z každého z vás vychází ovoce lásky, které je jako tón souznění s vaším Otcem, a spojení vašich 

myšlenek tvoří koncert plný duchovní čistoty. 

3 U některých vidím, že tento zvuk je modlitba, díkůvzdání za dobrodiní, která ode Mne obdrželi. 

4 Pro jiné je tato myšlenka plná smutku a hořkosti kvůli neštěstím, která je na cestě potkala. 

Spojením těchto myšlenek však vytváříte akt víry, který je poctou a úctou k mému božství. 

5 To je pouto, které Otec očekával od ducha svých dětí ─ je to dar lásky, který jste mu nikdy 

nechtěli dát. 

6 Modlitba, kterou jsem vás vždy učil a kterou jste kvůli nedostatečnému duchovnímu rozvoji nebyli 

vždy schopni vyslovit, vás však povede a v jejím světle nyní dosáhnete skutečného duchovního dialogu se 

svým Bohem. 

7 Dokud jste pod vlivem mého Slova, svět se svými trnitými cestami pro vás mizí. 

8 Sedmého dne si tvé tělo odpočine od pozemské práce a tvá duše, svobodná jako skřivan, začne 

toužit po nevyčerpatelném zdroji Mé moudrosti. Přichází k mému projevu a posiluje se v záři mé lásky, 

kterou mu nabízím v učení svého Slova. 

9 Nehledám víru v jedny a nevíru v druhé. Nehledám velké zásluhy u jedněch a malé u druhých. Ne, 

lidi. Má Božská láska je dokonalá, jsem Otec všech, a když vám dávám své pokyny, dávám vám všem 

stejnou podstatu, stejnou lásku. 

10 Kdyby mé slovo slyšelo celé lidstvo, nebylo by pro jedny požehnání a pro druhé odsouzení. Buď 

by moje výtka byla všeobecná, nebo by mé požehnání platilo pro všechny. Nyní však nastal čas, kdy se 

dávám poznat skrze lidský intelekt, a ne všichni budou svědky tohoto projevu. 

Počet mých svědků, kterým je určeno slyšet mé učení prostřednictvím hlasatele, je velmi malý. Ale 

vpravdě vám říkám, že pokud se tito svědkové budou umět připravit, lidstvo uslyší mé slovo jejich ústy. 

Všichni totiž poznají, že vás Duch svatý vyučil prostřednictvím lidského rozumu. 

11 Na to vás připravuji jako Otec, abyste po roce 1950, až vyjdete mezi zástupy a budete muset 

mluvit v mém jménu, mé slovo, které je pravda, nebylo smíšeno s nečistotou a lží, aby teklo jako proud 

křišťálově čisté vody. Neboť pramen této vody, kterým je můj Duch, je čistý a průzračný, a to, co vychází 

z vašich rtů, musí být také čisté. 

12 Chci, abys byl vždy čistý, abys byl jako oáza mezi lidmi, kde všichni, kdo žízní po pravdě, mohou 

uhasit svou žízeň a nenajdou v této vodě nečistotu bahna. 

13 Až skončí tento čas vyučování, řeknete mi: "Otče, proč jsi byl s námi tak krátce? Proč jsi odešel 

tak brzy?" Já vám však odpovím: Doba Mého vyučování pro Mé učedníky třetí éry byla stanovena 

hodinami věčnosti a v tom budete moci pochopit a pokračovat v lekcích minulých časů. Žádné jiné 

poučení jsem vám nedal. 

14 Musím vás upozornit na své rozkazy až do posledního slova, abyste ve chvíli zkoušek nezaváhali. 

Mou vůlí je, abyste dostali odpověď na každou otázku, paprsek světla na každou pochybnost, sílu mého 

zákona na každou slabost. Pak budete moci triumfovat v plnění svého poslání, a tím osvěžit svou duši v 

nejkrásnějším a nejvznešenějším poslání, které jsem vám svěřil od počátku věků, totiž vykupovat a 

odpouštět z lásky, konat dobro ─ ne pro své dobro, ale abyste se líbili svému Otci a zdokonalili svou duši. 

15 Výkon vašeho poslání vám dá mír, a jakmile budete silní silou lásky, naučíte toto lidstvo, které je 

dnes nahé, hladové a nemocné, že jedině výkon dobra přinese jejich duším balzám, jímž je Boží mír. 

16 To bude učení, které přineseš lidem v mém jménu, až jednoho dne už nenajdou blahobyt a mír, 

který je nejvyšším dobrem duše, ani ve vědě, ani v bohatství, ani v hnutí tohoto světa. Pak na své cestě 

potkají pokorného bratra, mého učedníka, mého apoštola, který ─ bez vychloubání, bez vytrubování svého 

poslání ─ učí svými skutky lásky a pravdivosti. Tehdy lidé odhalí tajemství pokoje a očistí svá srdce, aby 

mohli přijmout dokonalý pokoj z mého království. Lidský pokoj se totiž často vytrácí kvůli strachu z 

druhého. Je to jen zdánlivý klid, je to neklid. S tím není v duši klid. 
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17 Bojujte, učedníci, utvořte v srdci mých dětí království míru, z něhož budou moci žít v lepším 

světě, silném světě, a ne v tom křehkém, který mi dnes předkládají. Neboť slabým dechem nebo pohnutím 

přírodních sil bych mohl zničit marnivé a pyšné dílo lidí. Ale je to dílo Mých dětí a Já si ho vážím a 

nechávám ho nést své plody, protože vím, že nakonec, unaveni svými skutky, přijmou učení Mé lásky. 

18 Všechna má díla mají původ v lásce a spravedlnosti. Vše, co vidíte, vše, co jste schopni rozpoznat 

pomocí intelektu, dokonce i ty nejmenší atomy, žije a pohybuje se na cestě lásky a spravedlnosti. Vždyť 

všechno jsem stvořil já a v mém Duchu není žádná nečistota ani nedokonalost. 

19 Mnohá velká díla, která mi člověk ukazuje a kterým zasvětil svůj život, svou sílu a svou zpupnost, 

nemají svůj původ v lásce a spravedlnosti a každé dílo, které nemá tento původ, bude zničeno a lidem 

zůstane jako ovoce jen světlo zkušenosti. 

20 Člověk založil svůj nový život na vědě, bádá a staví svou věž pýchy, svou babylonskou věž, z níž 

Mi neskládá úctu, neuznává Mě. Ale vpravdě vám říkám, že člověk upadne do zmatku a ve svém zmatku 

zničí svou novou babylonskou věž. Tehdy si lidstvo uvědomí, že od První éry si člověk proti Mně postavil 

věž marnosti a nedůvěry, a důsledky, které to mělo v minulých dobách, se budou opakovat i ve Třetí éře. 

21 Materialismus, arogance a pýcha budou svrženy a mezi lidmi nastane zmatek. 

22 Učenci budou pochybovat o své erudici, vědci, když si budou myslet, že našli cíl, narazí na 

nepochopitelnou záhadu. Síly přírody se obrátí proti vědcům, protože nebyly používány s láskou, a mezi 

lidmi zavládne chaos. 

23 Pamatujte, že Já jsem začátek i konec, věda i poznání. Dal jsem lidem toto světlo a těšil jsem se z 

jejich skutků, když je používali ve službě dobru; když používali dary a schopnosti, kterými jsem je 

obdařil, k rozvoji duše a intelektu. Pak mi prokázali úctu, věrně splnili úkol, který jsem jim svěřil. Když 

však použili své dary ve službách zla, marnivosti, touhy po vlastní slávě, neposlechli Mě, ohnuli cestu, 

urazili Mě. Ve své moudrosti jsem je však použil k uskutečnění svých božských plánů, použil jsem je jako 

příklad pro lidstvo, jako nástroje své spravedlnosti. 

24 Jsem nepřítel vědy? Jsem překážkou pokroku a rozvoje svých dětí? Pokud je někdo takového 

názoru, je to proto, že nepochopil, jak vykládat mé slovo, nepochopil Otce v jeho pravdě. Každý dar nebo 

schopnost, která v člověku existuje, se totiž musí vyvíjet, protože vývoj je univerzální zákon. 

Všechno v Mém stvoření se musí zdokonalit, všichni se musíte vrátit ke Mně ─ čistí, dokonalí a 

rozmnožení. Jestliže jsem však na krátkou dobu zasáhl do lidské vůle, je to proto, že hřích a lidská zloba 

mají svou hranici, kterou je Má spravedlnost. 

25 Až lidstvo projde tímto tyglíkem, až světlo pravdy zvítězí nad temnotou, pak ─ ó milovaný lide ─ 

lidé postaví na pevných základech novou věž, která bude chrámem díků Bohu, svatyní míru, kde nikdy 

nebude sporu o mé existenci, kde poznání jednoho je poznáním všech. Vůči mému zákonu nebude žádné 

modlářství, tajnůstkářství ani podvod. 

Pak lidé s mou pomocí vytvoří v tomto slzavém údolí svět míru, v němž rozkvetou všechny ctnosti, v 

němž se zdokonalí všechny vědy. V lůně všech institucí budou cítit můj hlas, který jim říká: "Milujte se 

navzájem", a v jejich harmonickém životě lidé poznají obraz věčné vlasti. 

26 Jestliže člověk navzdory své nedokonalosti tolik objevil, co se stane jako první, když se bude 

dívat, modlit a živit se Mnou? Co se stane, když přistoupí k Mému zdroji světla a pravdy s úctou, pokorou 

a láskou? Duch svatý vylije na lidi všechna zjevení, která dosud zadržoval ve své tajné pokladnici. 

Až se tak stane, nebude už vědec muset lámat hlavu a hledat v knihách, protože jeho duch ho dovede k 

nevyčerpatelnému zdroji Mé moudrosti. Tam Mě najde, jak na něj čekám, jak ho stále očekávám, abych 

mu zjevil nové a velké lekce. Tak povedu lidi od zjevení ke zjevení, od domova k domovu, od dokonalosti 

k dokonalosti až na věčnost. 

27 Na tyto časy, které přijdou, vás připravuji. Všichni budete svědky naplnění těchto zaslíbení, 

všichni budete mít to štěstí, že budete harmonickou notou v Pánově koncertu. 

Jestliže tě využívám, když porušuješ Můj zákon, abych zjevil Svou spravedlnost, využiji tě také, když 

žiješ v souladu s Mými přikázáními, abych tě odměnil Svými zjeveními, Svými poselstvími lásky. 

28 Dnes buduji svatyni v srdci svých dětí. Při této stavbě se však musím spolehnout na podporu vás 

všech. 

29 Kterou svatyni má Otec na mysli, ó lidé? ─ to vaší duše. V tuto chvíli ji totiž vidím v troskách. 

Pomůžu vám ji však obnovit. 
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30 Hospodinova svatyně existuje odjakživa, nemá začátek ani konec, je to jeho vlastní dílo. Je to Jeho 

božský a nekonečný Duch, který čeká na vaši přípravu, abyste v něm mohli pocítit, že vše je harmonie a 

dokonalost. 

31 Vaše planeta, která je atomem uprostřed nesmírného vesmíru, má za úkol být obrazem tohoto 

harmonického chrámu. 

32 Až tedy dospějete k tomuto poznání, které nemá být jen slovem nebo teorií ─ ne, učedníci, které 

má být něčím, co cítíte a žijete, pak už nebudete potřebovat kamenné chrámy. Vaše duše nebude toužit po 

těchto místech, která jí brání lépe poznat svého Pána. Bude hledat svobodu a v požehnané milosti, kterou 

jsem mu svěřil, najde žebřík ke své dokonalosti. 

33 To se stane, až se člověk bude cítit Mnou doprovázen a vnímán, až si uvědomí, že pod jeho 

nohama není špinavý prach. Pak pochopí, že jeho domov je pro Mne malou svatyní, že jeho svět, ačkoli je 

pouhým atomem v nesmírnosti stvoření, je ve svém celku univerzální Boží svatyní. 

34 Všechny světy, v nichž se mé děti zdokonalují, jsou jako nekonečně velká zahrada. Dnes jste ještě 

křehké výhonky, ale slibuji vám, že vám nebude chybět křišťálově čistá voda mého učení a jejím 

zaléváním budete stále více růst v moudrosti a lásce, až jednoho dne na věčnosti, až stromy přinesou 

hojnost plně zralých plodů, se bude moci Božský Zahradník občerstvit ve své práci ochutnáváním plodů 

své vlastní lásky. 

35 Tak vás připravuji, učedníci, otevírám před vámi Knihu života, abyste už netoužili po určitém 

místě, kde se Mi klanět, abyste Mě cítili na každém místě a v každém okamžiku, ať už na polích, v 

údolích, na horách nebo u moře. Tvá přítomnost na jakémkoli místě stačí k tomu, aby bylo posvěceno, 

protože já jsem v tobě. 

36 Když k vám takto mluvím a poučuji vás, je to proto, abych vás osvobodil od fanatismu, který jste 

tradičně měli, a ne proto, abych mezi vámi vytvořil nový fanatismus. 

37 Uvědomte si, že mé učení je sice hluboké, ale jednoduché a jasné. 

38 Než se stanete učiteli, chci, abyste byli dobrými žáky, kteří se ode Mne učí, aby vás lidé nemátli, 

abyste na každou otázku odpovídali s jistotou a pravdivě, s laskavostí a láskou, protože takové slovo 

nejvíce proniká do srdcí. 

39 Řekl jsem vám, že v mnoha případech stačilo slovo moudrosti a lásky k záchraně duše, že toto 

slovo nebylo zapomenuto, protože zůstalo v duši jako pečeť věčného ohně a ona si toto slovo, které bylo 

její záchranou, uchovala nejen v pozemském životě, ale i na onom světě. 

Proto vám odkazuji své Slovo jako dědictví, které je jako klíč, jenž otevírá duším cestu k pokoji. 

Nebojte se křižovatek, nenechte se tížit neštěstím, odstraňte pochybnosti, ponořte se do mého učení, pak 

vám tato síla dá velké štěstí. Běda slabým, běda těm, kteří se mým učením neposílí, neboť budou na cestě 

nadále klopýtat! 

40 Chci, aby Můj lid, Můj svědek, Můj učedník byl silným na cestách, aby zachránil zástupy, které 

mu postavím do cesty. 

41 Dnes ještě nejsi schopen pochopit sílu své duše, protože jsi stále slabý ve víře. Já však tuto víru 

upevním ve velkých zkouškách. Důvěru, kterou ve Mne máte, však musíte mít také sami v sebe, neboť Já 

jsem vám dal dary, které v sobě nosíte. 

42 Brzy skončí mé hlásání skrze lidský intelekt a po roce 1950 už mě skrze toto hlásání neuslyšíte. 

Nebudete se však obracet na ty, kdo byli nositeli hlasu nebo darů, aby Mě vzývali nebo aby vzývali Můj 

duchovní svět. Ani v největší zkoušce se nepokusíš neuposlechnout Mou vůli. 

43 Připravte se, abyste silou mého učení mohli zabránit mnoha událostem a vyhnout se jim, pokud je 

to má vůle. Pokud však spíte, tyto zkoušky budou muset přijít a ztížit vám práci. 

44 Kolik mužů a žen kráčí po jiných cestách, než které jsem ti vytyčil, ačkoli mají ve své duchovní 

duši stejné dary jako ty. Najdou-li tito muži a ženy ve vás dobrého učitele, poznají důvod těchto darů a 

dosáhnou dalekosáhlého rozvoje v poznání Mého učení. Pokud však na své cestě nenajdou dobrého 

učitele, někteří upadnou do zmatku, jiní využijí svých darů k tomu, aby je rozvinuli podle své vlastní 

představivosti a vůle, a ještě jiní se stanou nástroji neviditelných sil, které mohou být jak těmi světelnými, 

tak těmi temnými. 
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45 Proto nespěte, učedníci, pokud jde o splnění vašeho poslání. Po roce 1950 vám poskytnu čas na 

rozmyšlenou o vašem poslání a při tomto rozjímání dojdete ke spojení poznání v mém učení. Díky tomuto 

spojení budete čelit událostem a boji. 

46 Tak vás varuji před všemi zkouškami a v posledním roce své přítomnosti mezi vámi při tomto 

zjevení vám budu mluvit o všech nebezpečích a řeknu vám, jak je překonat. 

47 Slyšte, co vám nyní říkám: v lůně velké Církve budou duchovní mluvit k lidstvu o Duchu Svatém. 

Budou mluvit o třetí éře. Budou mluvit o sedmi pečetích. Budou vyzývat církve a tvrdit, že vyberou sto 

čtyřicet čtyři tisíce a zapečetí je znamením, kterým jsem označil vyvolené z Mé Vůle. Já však budu trápit 

všechny lidi, u lidského kléru se projevím skrze svědomí a vystavím je velkým zkouškám. 

V té době budu vědět, koho z vás použiji k předložení těchto důkazů. Budu mluvit tvým 

prostřednictvím s mocí přesvědčování, kterou jsem ti dal. 

48 Nebudou to lidé, kdo lidstvu oznámí zjevení Ducha svatého, neboť ve vysokých radách Pána je to 

jen On sám. 

49 Trojičně-mariánské duchovní učení vám nezjevil žádný člověk. Já, Otec, jsem vám to oznámil již v 

první éře prostřednictvím svých proroků. Skrze Ježíše, "Slovo" Otce, vám to oznamuji, slibuji vám to jako 

nepříliš vzdálené zjevení. 

50 V této třetí éře jsem tím, že jsem se projevil skrze lidský intelekt, splnil svůj slib a odhalil skryté 

lekce. Nebyl to člověk, kdo tvému duchu udělil dary; svěřil jsem ti je, když jsi ode Mne vyšel. 

51 Nebyl to člověk, kdo vám na čelo vyznačil symbol Trojice. Byl to Pán, kdo tě v duchu 

poznamenal. Nebyl to člověk, kdo určil tvůj úkol, byl to můj všemocný hlas. 

52 Jak může Otec dovolit lidem takové znesvěcení a podvod? Já, obětovaný Beránek, jsem jediný, 

kdo je hoden otevřít pečeti Knihy moudrosti, Velké knihy života, která obsahuje osud všech stvořených 

věcí. Já, Alfa a Omega Božského Slova, jsem jediný, kdo vám může sdělit důvěrná zjevení Mého Božství. 

Jak bych mohl dovolit, aby světsky smýšlející a neuctivý člověk promrhal Boží lekce podle své vůle, aby 

oklamal nevědomé a povýšil se mezi lidmi? 

53 Známky těchto znesvěcení se stanou viditelnými (dokonce i mezi vámi), ale stane se tak jen proto, 

abyste se vy, milovaní lidé, probudili. Mezi lidmi vyjdou najevo znamení znesvěcení, falešná svědectví, 

falešné zázraky; objeví se falešní proroci, falešné projevy, které budou připisovány mému Božství. To 

však bude jen důkazem touhy po pokroku duší, po příchodu Ducha svatého, po naplnění mých proroctví a 

všech mých zaslíbení. 

54 Nezdržujte čas mého duchovního příchodu mezi lidi, nebuďte překážkou mého zjevení mezi lidmi 

skrze vaše díla svou nedostatečnou přípravou. Neboť ačkoli nejste Vykupitelem, ani byste neměli hlásat, 

že spasíte lidi, ani nejste jediní v tomto díle, byli jste úrodnou půdou trpělivě čekající na mé semeno spásy. 

Jste součástí mých legií světla, mých armád míru a pravdy, které již v této době bojují za základy míru. 

Já vás však připravuji, abyste mohli splnit své poslání silného Izraele, poslání, které jste nikdy 

nesplnili, ale které dnes musíte dokončit, abyste dosáhli domova světla, který na vás čeká, odkud uvidíte 

další obzory, kde budete uplatňovat Mou spravedlnost a Mou lásku a pozvednete se na úroveň dokonalosti, 

až zaujmete své místo v Božím lůně. 

55 Jsou to fantazie, které vám předávám? Ne, lidi. Vám jako lidem dávám mravní poučení a 

obdarovávám vás ctností, abyste žili v lásce a pokoji ve svých domovech, aby váš chléb nebyl hořký. 

Moje učení přináší pohodu, povzbuzení a pokrok, ale tato výživa vaší duši nestačí. Tvé duši chybí 

vyšší výživa, aby mohla po smrti svého pozemského těla pokračovat v cestě do nekonečna. Na tuto cestu 

dávám učení duše, které se člověku jeví jako fantazie ─ hluboké a nepochopitelné lekce i pro tu 

nejbujnější fantazii. Svěřuji tento klíč tvé duši, aby jím mohla otevřít všechny dveře, které na své cestě 

potká, a pokračovat tak v cestě k duchovní dokonalosti. 

56 Moje učení obsahuje všechny nauky. Je to "cesta, pravda a život". Proto byste se jím měli řídit ve 

všech okamžicích své existence. 

57 Dejte božskému nejvyšší místo ve své duši a tělu dejte, co mu náleží. Dejte Bohu, co je Boží, a 

císaři, co je císařovo! 

58 Když se naučíte být ve svém životě spravedliví, váš krok bude pevný a pochybnosti a nejistota 

zmizí. 



U 314 

34 

59 Až přijde čas vašeho kázání, až zmizí vaše slabosti a zbytečné úkony uctívání ─ až se budete 

zabývat jen tím, co je nezbytné a povznášející pro vaši duši, pak budete mít delší čas na praktikování mého 

díla. Když pak na své cestě potkáte někoho, kdo potřebuje to, co máte, nebudete pochybovat jako Tomáš, 

ani jako Petr ve chvíli zbabělosti, ani jako Jidáš nebudete slabí tváří v tvář marnostem a pokušením. 

60 Tvá duše mi říká: "Mistře, proč nás srovnáváš s těmi výjimečnými dušemi?" Mistr vám však říká: 

"Je pravda, že moji učedníci druhé éry byli velké duše, které pracovaly mezi lidmi pro jejich duchovní 

pokrok ─ pokrok, kterého lidé v té době ani v současnosti nedosáhli. Byly to však duše jako vy a byly také 

lidmi jako vy. Jejich ctnost bojovala proti jejich nedokonalostem, ale jejich duše, která byla silnější, 

překonala lidské slabosti a věnovala se praktikování mého učení, dosáhla díky své ctnosti a lásce přesného 

dodržování mého učení a příklad, který po sobě každý z nich zanechal, byl hoden Mistra, který je 

poučoval. 

61 I vy budete dávat skvělé příklady hodné Mistra, který k vám v této třetí éře promluvil. Pochybujete 

o Mně i o sobě? Trpělivě čekám, až budete vykládat Mé Slovo, a chci, abyste i vy trpělivě poučovali 

lidstvo. 

62 Já, nejtrpělivější Mistr, ti jasně vysvětluji lekci, kterou jsi nepochopil, a zkoušku, kterou jsi neuměl 

složit, ti znovu stavím do cesty. Až jím projdeš, tvá duše se bude cítit silná a bude mi děkovat. Pak Mistr 

vezme Knihu moudrosti a dá vám novou lekci. 

63 Jakmile však tuto knihu uchováte ve svatyni svého srdce, Mistr vám řekne: Už nejste žáci, jste 

Mistři. Jdi k lidstvu, které nezná Má zjevení, otevři před ním Knihu moudrosti a pouč své bližní se stejnou 

trpělivostí, s jakou jsem tě učil Já. 

64 Když jsem tě upozornil na tvé nedostatky, bylo to proto, abys je mohl napravit. Pamatujte také na 

to, že když jdete za svými bližními a nacházíte u nich stejné nedostatky, lze je trpělivě a s láskou napravit. 

65 Hlásal jsem ve svém učení násilí? Používal jsem bič, abych tě učil? Ne, učedníci, s láskou jsem 

vám odpustil. Vy muži: Máte už se svým společníkem trpělivost? Manželky: Měli jste s manželem či 

manželkou trpělivost? A vy dva manželé: Byli jste trpěliví při výchově svých dětí? Pokud jste takto 

jednali, jednali jste jako Já. Pokud jste tak neučinili, odpouštím vám. Budu tě však zkoušet na tvé cestě 

životem, dokud neprojdeš. 

66 Opět vám zanechávám své slovo jako semínko lásky. Když ji zaséváte, pamatujte, že ani hmotné 

semeno nevyklíčí v okamžiku, kdy je zaseto, natož aby již mohlo vykvést a přinést plody. To vše vyžaduje 

lásku, zásluhy a oběti pro jeho výchovu. 

67 Půda, kterou vám dávám, je lidské srdce, semeno je mé zjevení jako Duch svatý. Věnujte se svému 

obdělávanému poli, milujte ho, žehnejte mu. Svým příkladem totiž budete učit nové dělníky, kteří budou 

spolu s vámi rozsévači třetí éry. 

68 Naučte se rozpoznávat mé učení. Kde ji můžete objevit? Ve slovech, která pronáší nositel hlasu? 

Ne, žáci. Máš mé poučení o podstatě tohoto slova. Jste-li ve styku se svým Pánem od ducha k duchu, jak 

můžete poznat můj božský hlas? Hlasem svého ducha. Tam budu věčně v tobě a budu tě učit. 

69 Má láska rozechvěje i ty nejcitlivější struny vašich srdcí. V souladu s vaším svědomím však 

uslyšíte Můj božský koncert a mnozí z vás Mě uvidí v duchovní podobě Ježíše. Musím vás upozornit, že 

Ježíšova podoba není nejdokonalejší způsob, jakým Mě můžete spatřit. Když jsem vám kdysi řekl: 

"Všechny oči Mě spatří", dal jsem vám najevo, že všichni poznáte pravdu, i když vám musím říci, že se 

budu omezovat podle vývoje každé duše. Když však vystoupíš po žebříku k dokonalosti, jistě Mě spatříš v 

celé Mé slávě. 

70 Nesnažte se mě nyní jakkoli představovat. Uvažuj: Jestliže tvůj duch, ač omezený, je podstatou, je 

světlem ─ jakou podobu by tedy mohl mít univerzální Duch tvého Pána, který nemá ani začátek, ani 

konec? Nevyzpytatelné nechte v mé Knize božské moudrosti. 

Bděte a modlete se, a jakmile lidská smrt osvobodí vaši duši, odstraním pro ni další závoj ve Své 

nekonečné Knize zjevení, aby mohla poznat Otce a sama sebe ─ abyste, až se dostanete na onen svět, byli 

nadšeni rozjímáním o lepším světě, o nádherném světě, který vás čeká, ale který nebude tím posledním, v 

němž budete žít. 

71 Modlete se, lidé, modlete se za lidstvo. S vaší modlitbou nebo bez ní jsem s každým. Já si však 

přeji, aby mezi mými dětmi rozkvetla modlitba vzájemné lásky. 
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72 Navštívil jsem váš svět a vida vaše potřeby, zanechal jsem vám dar lásky. Nechtěl ses naučit mou 

božskou řeč. Já však znám ten váš, i když je nedokonalý. 

73 Jděte pevně po mé cestě a najdete ji posetou zázraky. Kdo vám řekl, že doba zázraků skončila? 

Není vaše existence zázrakem lásky? Nevíte, jaké nebezpečí hrozí vašemu okolí? Nevíte, jaké nebezpečí 

obklopuje váš svět? Proč nezahynete? Protože vás chrání zázrak lásky. 

74 Všechno, co vás obklopuje, jsem stvořil jako úžasný zázrak lásky, aby Mé milované děti byly 

šťastné. 

75 Čas zázraků trvá věčně. Jsem nekonečný zázrak lásky pro všechny své děti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 315 
1 Blahoslavení lidé, kteří spěchají na volání svého Pána. Má Kniha se před vámi otevírá, aby vám 

odhalila další lekci. Poučení, které vychází z mého Ducha, je pro vás podstatou a životem. Vezměte a jezte 

z něj, neboť je to chléb věčného života. 

2 V současné době zasévám své učení do srdce těchto posluchačů a v pravý čas sklidím jeho plody. 

Mé Slovo se neztratí, protože ho uchovávám v nejcitlivější části vaší bytosti, kterou je vaše duchovní duše. 

3 Uspokojte svůj hlad a žízeň u tohoto stolu lásky. Zapomeňte na své trápení a uhnízděte se ve svém 

utrpení, abyste si mohli tyto chvíle skutečně užít. 

4 Oheň bolesti spaluje tvé srdce a uhasit ho může jen křišťálově čistá voda Mého Slova. Proto vás 

vyzývám, abyste Mi naslouchali, abyste mohli žít a znovu získat klid mysli. 

5 Ano, lidé, chci vás učinit vlastníky svého míru, abyste ho pak mohli rozdávat po cestách a 

národům země. Povolal jsem vás, abych vás připravil a učinil posly svého poselství pokoje. Pamatujte, že 

nejste jediní, kdo Mě v této době potřebuje, ale že celé lidstvo, které vás obklopuje, žízní po lásce a světle. 

6 Nebojte se, když vám nebude rozumět ─ mé světlo osvěcuje každé porozumění. Nevidějte v 

různosti jazyků a vyznání nepřekonatelné překážky pro šíření mého učení. 

7 Babylonská věž stále stojí, ale stejně tak je pravda, že se ve světě objevují duchovní lidé, kteří mají 

za úkol postupně bořit základy této věže rozdělení, rozdílů a arogance. 

8 Chci, abyste se naučili zachovat si mír uprostřed životního boje, abyste tento svět i nadále vnímali 

jako jeden domov, který vám všem poskytuje teplo a potravu, i když je dočasný. 

9 Zatím nemysli na klid, který ti může dát duchovní život, jakmile opustíš tento život. Přemýšlej o 

mnoha věcech, které musíš na tomto světě ještě udělat. Raději se věnujte získávání co největších zásluh, 

abyste byli hodni lepšího světa. A když na to pomyslíte, nepochybujte, že budete umět využít dny, které 

vám moje milost dopřeje na zemi. 

10 Zanechte na své cestě životem stopu lásky. Neboť pokud tak neučiníte, nebudete moci vstoupit do 

království pokoje. 

11 Miluješ-li Mě, věříš-li ve Mě, chceš-li se Mi líbit a vytvořit ve své duši pokojnou budoucnost, 

vezmi si s sebou tento návod a upřímně a pravdivě se jím řiď. Až se tak stane, pocítíte v celé své bytosti 

velké povzbuzení a osvícení, protože si Mě pak vezmete za příklad. 

12 Jakmile tvůj boj skončí, budeš moci ve svém srdci slyšet nekonečný nebeský hlas, který ti řekne: 

"Blahoslavení, kteří jste slyšeli můj hlas na poušti a uvěřili v něj. Od té chvíle máš totiž dokonalý ideál, 

kterým se inspiruješ. Blahoslavení jsou ti, kteří dokázali odolat pomluvám, bití a ponižování. Nakonec jsi 

totiž dobyl zemi, kde si budeš ošetřovat všechny své rány. 

13 Zachovávejte mé slovo, požehnaný lide ─ pamatujte, že musí být pevným základem nové věže, 

kterou budou muset lidé postavit. Ne však věž, která symbolizuje lidskou aroganci, ani věž, která 

nedůvěřuje božské moci a spravedlnosti, ale nehmotná věž, která symbolizuje duchovní povznesení, lásku, 

milosrdenství a harmonii mezi lidmi. 

14 Abych vám pomohl ve vašem duchovním rozvoji, bylo nezbytné, abych navázal kontakt s tímto 

lidem prostřednictvím lidského intelektu, abych vám připomněl Svůj Zákon, vysvětlil vám Své Slovo a 

určil vaše poslání. 

15 Zákony, normy a rady jsem vám svěřil, abyste věděli, jak vést své kroky, když už Mé Slovo 

nebude s vámi. Tento zákon a tyto normy, které byly lidstvu dány skrze lidskou schopnost chápání, budou 

sloužit k tomu, aby lidé, kterým jsem udělil duchovní dary, věděli, jak je správně používat, a vyhnuli se 

tak zmatku svému i svých bližních. 

16 Znovu vám říkám, že vaše duchovní práce nebude smutná. Budete-li všichni umět spojit různé 

dary a poslání, které jsem vám svěřil, vytvoříte svazek, který bude ve zkouškách neporazitelný, protože se 

všichni ukážete jako silní a budete se navzájem povzbuzovat v boji za dosažení zaslíbené země. 

17 Svět nebyl v současné době připraven očekávat Mě tak, jak Mě očekával lid Izraele v oné druhé 

éře. Moji velcí proroci ohlašovali Mesiáše, Spasitele, Božího Syna, který přijde osvobodit utlačované a 

osvítit svět světlem Slova. Čím více lidé trpěli, tím více toužili po příchodu Zaslíbeného; čím více pili z 

kalicha ponížení a útlaku, tím více toužili po přítomnosti Mesiáše, a všude hledali náznaky a znamení, 

která by je upozornila na blízkost příchodu jejich Spasitele. 



U 315 

37 

18 Z generace na generaci a z rodičů na děti se předávalo božské zaslíbení, což přimělo Hospodinův 

vyvolený lid, aby dlouho bděl a modlil se. 

Nakonec jsem přišel ke svému lidu, ale ne všichni mě dokázali poznat, ačkoli mě všichni očekávali: 

někteří duchovním způsobem, jiní materialistickým. 

Ale čistota a láska těch, kteří cítili Mou přítomnost, viděli nebeské království ve světle Mého Slova a 

věřili v Můj projev, Mi stačila. Stačili mi ti, kteří mě věrně následovali a viděli ve mně svého duchovního 

Vykupitele, neboť to byli oni, kdo svědčili o mé pravdě poté, co jsem odešel z tohoto světa. 

19 Ačkoli mé poselství bylo určeno všem národům země, má výzva směřovala k srdci vyvoleného 

národa, aby se následně stal mluvčím mého Slova. Nicméně nejen že lidé cítili mou přítomnost, ale i v 

jiných národech dokázali objevit znamení mého příchodu a vycítili čas mé přítomnosti na zemi. 

20 Když jsem světu oznámil, že jsem Mesiáš, a Mé Slovo začalo živit srdce jako proud života, všude 

byl hlad a bída těla i duše. Jen světlo naděje udržovalo tento lid, protože i jeho uctívání Boha bylo 

zprofanováno tím, že se změnilo v další modlářský kult. 

21 Hlad, žízeň, nemoci, otroctví, zmatek, malomocenství, temnota, bída - to bylo břemeno, které císař 

naložil na bedra Božího lidu. Proto se po Mesiáši toužilo, proto se na něj čekalo ode dne ke dni, a když se 

mé Slovo dostalo k srdcím a mluvilo k nim o lásce, spravedlnosti, bratrství a svobodě, následovaly mě 

zástupy. 

Když jsem se dotkl rukou nemocných a dal jim pocítit pokoj a božskou útěchu, křičeli na ulicích a 

náměstích, aby vydali svědectví, aniž by se mohli ovládnout, že jsem zaslíbený Kristus, ohlášený Mesiáš. 

22 Ale nyní, v tomto Třetím čase ─ jací lidé na Mne čekají? Kdo bděli a modlili se v očekávání 

splnění Mého slibu? Velmi málo. Neboť místo abyste si vzali příklad z lidí, kteří si předávali znalost 

proroctví z generace na generaci, udělali jste to, co jste udělali: vymazali jste Mé slovo v průběhu času. 

Vězte však, že ve svém slově, které jsem dal ve druhé éře jako Ježíš, jsem slíbil, že přijdu znovu, a 

potvrdil tak slova proroků z dřívějších dob, kteří nejenže mluvili o mém příchodu jako člověk, ale také 

ohlásili můj příchod v duchu v této době, v níž nyní žijete. 

23 Znamení, která měla vypovídat o mém návratu, i důkazy mé přítomnosti mezi lidmi byly zapsány a 

všechny se staly. Proč Mě tedy svět nečekal? 

Lidstvo v současnosti vyprazdňuje nejhořčí pohár ze všeho, co člověk na světě vypil. Proč tedy po Mně 

netoužil a nevolal Mě? Protože jeho materialismus dosáhl takového stupně, že Mě vyloučil ze svého 

života, vyhnal Mě ze svého srdce. Vždyť ani pokorní nejsou mezi těmi, kdo se sklonili před svým Pánem, 

aby se modlili a poslouchali jeho vůli. 

24 Dnešní člověk se cítí skvěle, znalý, silný, výkonný a nezávislý. Má světlo vědy ─ proč by měl 

toužit po světle ducha? Je pánem přírodních sil, tak proč čekat, že ho přijdu osvobodit od jeho nepřátel, 

když to dokáže svými zbraněmi? 

25 V době, kdy se naplnil Můj slib, že se k vám vrátím, lidstvo duchovně spalo. Nikdo z lidí nebyl 

vzhůru a nečekal na mě. A pamatujte, že v první éře byl Mesiáš zaslíben jednomu národu, ale zaslíbení 

mého návratu bylo určeno všem národům. 

26 Vpravdě vám říkám, že Mé světlo již prošlo svou cestou jako blesk od východu na západ, aniž by 

si toho byl svět vědom. 

27 Mé Slovo k vám přišlo a probudilo a překvapilo nevzdělané lidi, kteří neznali důvod Mé výzvy, 

aby Mě použili svého intelektu a předali světu Mé nové poselství. 

28 Až bude toto poselství dokončeno, nebudu již mluvit prostřednictvím těchto prostředníků, ale budu 

se poté nenápadně projevovat v duších. Ale Mé Slovo, vtisknuté do srdcí těch, kdo je slyšeli, a zapsané v 

nové knize, bude přineseno lidem a národům světa jako sémě míru, jako světlo pravého poznání, jako lék 

na každé zlo, které trápí tělo i duši lidí. 

29 Mé slovo nedojde k srdcím, když si to přejí moji poslové, ale když je to má vůle. Neboť to budu já, 

kdo bude bdít nad svým semenem, kdo mu připraví půdu a vydláždí cestu. Budu to já, kdo ji moudře a v 

pravý čas nechá proniknout k lidem, národům a rodinám. Přijde, když už je očekáván, když jsou srdce v 

očekávání, protože si vzpomínají na mé sliby, když se probudí z hlubokého snu o vlastní důležitosti, 

aroganci, materialismu a marnivosti. 

30 Vy, kteří jste se shromáždili kolem projevu Mého Slova: Když jste nevěděli, jak bdít v očekávání 

mého příchodu, pochopte alespoň hodnotu mého díla tím, že poznáte nekonečnou lásku, s níž jsem k vám 
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přišel, abych vám to řekl: Když jste nečekali na můj návrat, bděte od nynějška alespoň tím, že se budete 

modlit a prosit za spásu světa. 

31 Vyhledal jsem vás, abych každého z vás učinil svým učedníkem, abych vám zanechal jako dědictví 

své Slovo, které je věčným semenem, a poté, co do vás zaseji své vlastní semeno a budu o něj pečovat, 

abych vás poslal jako své zástupce do jiných zemí, abyste tento dar lásky přinesli všem svým bližním. 

32 Toužím po víře a spiritualizaci svých dětí. Dal jsem vám ducha, což je část Mne, která vás činí 

nadřazenými ostatním tvorům, kteří obývají tento svět. 

Člověk je mi podobný díky vlastnostem a ctnostem, kterými jsem ho obdařil. Dal jsem vám všechno, 

abyste žili životem bohatým na skutky lásky a milosrdenství. 

33 Neskrývejte mé učení ze strachu, že budete odmítnuti. Připravujete-li se poctivě, dodržujete-li mé 

zákony, kdo by vás mohl pokárat? Mé učení vás vede k nejvyšší morálce a duchovnosti a vy můžete žít v 

míru s těmi, kdo vyznávají svou víru v jiných formách, i s těmi, kdo patří k jiným rasám nebo jiným 

třídám. Chci jen, abyste vyjádřili pečeť nejčistšího oduševnění, abyste byli uznáni za žáky tohoto díla. 

Proto se necítíte větší ani menší než vaši bližní, ale cítíte povinnost jim pomáhat tím, že jim přinášíte 

mé Slovo, aby se i oni mohli stát mými učedníky. 

34 Dal jsem vám zemi, abyste ji všichni vlastnili rovným dílem, abyste na ní mohli žít v míru a 

používat ji jako dočasný domov, v němž můžete rozvíjet své schopnosti a připravovat svou duši na 

vzestup do nového domova. 

Řekl jsem vám: "V Hospodinově domě je mnoho příbytků." Poznáte je, jak budete postupovat vzhůru. 

Každý z vás se mi bude stále více přibližovat a těchto "příbytků" dosáhnete podle svých skutků. Vše je 

totiž podřízeno Božímu řádu a spravedlnosti. 

35 Nikdo nebude moci zastavit tvůj krok z jedné etapy do druhé a na konci každé z nich bude radost a 

oslava v tvém duchu a také v mém. 

36 Tak vás připravuji, abyste věděli, že cesta, kterou musíte urazit, je dlouhá, a nespokojte se se 

svými prvními skutky v domnění, že vám otevřou bránu do těchto domovů. 

Také vám říkám, že je krásné a uspokojující, když duše dojde na konec etapy a zastaví se, aby za sebou 

rozjímala o prošlé cestě s jejími velkými zápasy, dny hořkosti a hodinami klidu po překonání nesčetných 

překážek. Nakonec je tu triumf, odměna a spravedlnost, která září kolem tebe, a Duch tvého Otce ─ 

přítomný, slavný, žehnající dítěti, nechávající je spočinout v Jeho lůně, kde je připraveno na další stupeň, a 

tak postupuje od jednoho ke druhému, až nakonec dosáhne nejvyššího naplnění, aby pak věčně přebývalo 

se Mnou. 

37 Prozatím naplňujte svůj osud na zemi. Přinášejte mír tam, kde vládnou spory ─ milujte tam, kde 

vládne nenávist, a buďte dobročinní tam, kde vládne sobectví. Jakmile dojdete na konec této cesty, vrátím 

vám i s úroky to, co jste dali svým bližním. 

38 Toto je Mé jednoduché a jasné Slovo, které je v dosahu vaší mysli. Potěšila mě vaše oddanost a 

pozornost. V každém z vás vidím touhu následovat Mé učení, obnovit se, zdokonalit se a vytvořit rodinu 

zdravou na duši i na těle, která se bude navzájem milovat, poznávat a spojovat v jednu duši, která bude 

lidstvu vysílat světlo, sílu a mír. 

39 Světlo mého božství je v každém duchu jako nejvyšší dar, který Otec dal svým dětem jako 

dědictví. Jsi tedy nejvyšší ze všech mých stvoření, protože máš v sobě světlo Ducha, které ti dává poznat, 

kdo jsi, z koho jsi vzešel, jaký je tvůj osud a kam směřuješ. 

40 Nyní vaše duše žije v době většího světla, kdy musí udělat krok vpřed, kdy se ve zvýšené míře 

povznese ke Mně, který jsem cílem vašeho zdokonalení a zduchovnění. 

41 Žebřík, který Jákob viděl ve snových obrazech, se dnes zářivě tyčí před každou duší a vybízí ji, 

aby po něm vystoupila a poznala tajemství, která lidé nebyli schopni rozluštit. 

42 Nyní nastává čas jasnosti pro duši a lidský intelekt, kdy budete schopni odhalit obsah, podstatu či 

smysl všech zjevení, která vám již byla dána v minulosti, ale která jste nebyli schopni správně 

interpretovat, protože vám byla dána symbolickým jazykem nebo v podobenstvích. 

43 Nedostatečné zduchovnění lidstva bylo příčinou toho, že intelekt nerozpoznal pravdu skrytou v 

každém ze slov či čísel obsažených v božských poselstvích. Lidstvo se tedy domnívá, že stačí jen věřit, i 

když tomu nerozumí. Nyní vám říkám, že nejsem pro nikoho tajemstvím, že toto "tajemství" vytváříte 

kvůli nedostatku povznesení duše, kvůli nedostatku modlitby, lásky a pokory. 
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44 Nemohu být žádným tajemstvím, protože jsem všude a otevřeně se projevuji ve všem, co existuje a 

co vás obklopuje. Pokud však tvrdohlavě tvrdíte, že Mě nevidíte, pokud zavíráte oči, když se vám ukazuji, 

nebo přede Mnou utíkáte, když vás volám, musím pro vás zůstat neproniknutelným tajemstvím. 

45 Znáte význam žebříku, který Jákob viděl ve snových obrazech? Tento žebřík představuje život a 

vývoj duší. 

Jákobovo tělo v okamžiku zjevení spalo, ale jeho duše byla vzhůru. Pozvedl se k Otci modlitbou, a 

když jeho duše vstoupila do světla, mohla přijmout nebeské poselství, které zůstane jako svědectví 

duchovních zjevení a pravd pro jeho lid, jímž je celé lidstvo. "Izrael" totiž není pozemské, ale duchovní 

jméno. 

46 Jákob viděl, že žebřík stojí na zemi a jeho vrchol se dotýká nebe. To naznačuje cestu vývoje duše 

směrem vzhůru, která začíná na zemi v těle a končí, když duše spojí své světlo a podstatu se světlem a 

podstatou svého Otce, daleko od jakéhokoli hmotného vlivu. 

47 Patriarcha viděl anděly vystupovat a sestupovat po žebříku. Symbolizovalo to neustálé zrození a 

smrt, neustálé přicházení a odcházení duší v touze po světle nebo také s úkolem odčinit a očistit se, aby se 

po návratu do duchovního světa mohly povznést o něco výš. Je to cesta rozvoje duše, která vede k 

dokonalosti. Proto Jákob viděl na vrcholu žebříku symbolickou postavu Jehovy, která naznačuje, že Bůh je 

cílem tvého zdokonalování, tvého úsilí a nejvyšší odměnou nekonečné blaženosti ─ odměnou za těžké 

zápasy, dlouhé utrpení a vytrvalost, abys dosáhl Otcovy náruče. 

48 Duše vždy našla v tazích osudu a zkouškách příležitost získat zásluhy, aby mohla vystoupit. 

Jákobův žebřík byl vždy symbolizován každou zkouškou, která vás vyzývala, abyste vystoupili na další 

příčku. 

49 Bylo to velké zjevení, ó učedníci, neboť v něm k vám bylo promlouváno o duchovním životě v 

době, kdy probuzení duše k uctívání Božského, Vznešeného, Čistého, Dobrého a Pravého sotva začalo. 

50 Toto poselství nemohlo být určeno pouze jedné rodině, dokonce ani jednomu národu; jeho 

podstata byla duchovní, a proto mělo univerzální význam. Právě proto k Jákobovi promluvil Otcův hlas: 

"Já jsem Jehova, Bůh Abrahamův a Bůh Izákův. Zemi, v níž jsi, dám tobě a tvému potomstvu a to 

potomstvo bude početné jako prach země. Rozšíříš se na západ i na východ, na sever i na jih a v tobě a 

tvém potomstvu budou požehnány všechny čeledi země." 

51 Toto poselství se vám může zdát málo důležité, ale jeho duchovní obsah je nekonečně hluboký. 

Ale jak by lidé mohli odhalit jeho duchovní význam, když mu nepřikládají žádný význam, když se 

vyhýbají každému znamení nebo duchovnímu zjevení? Sám jsem vám musel dát výklad poselství, které 

jsem vám dal v jiné době, kdy probuzení duše ve světě sotva začínalo, abych vás povzbudil ve vašem 

poslání. 

52 Den za dnem se objevují znamení a události, které k vám promlouvají o konci věku. 

53 Lidská věda dosáhla hranice, kam až ji člověk ve svém materialismu může dovést. Věda 

inspirovaná duchovním ideálem lásky, dobra a dokonalosti totiž může jít mnohem dál, než jste ji dovedli 

vy. 

54 Důkazem, že váš vědecký pokrok nebyl motivován vzájemnou láskou, je morální úpadek národů, 

bratrovražedné války, hlad a bída, které všude panují, a duchovní nevědomost. 

55 Velké národy plné arogance povstávají, chlubí se svou mocí, ohrožují svět svými zbraněmi, jsou 

pyšné na svou inteligenci a vědu, aniž by si uvědomovaly křehkost falešného světa, který stvořily, neboť 

stačí lehký dotek mé spravedlnosti, aby tento umělý svět zanikl. Ale bude to ruka samotného člověka, 

která zničí jeho vlastní dílo; bude to jeho intelekt, který vymyslí způsob, jak zničit to, co předtím vytvořil. 

Postarám se o to, aby přetrvala jen ta lidská díla, která přinesla člověku dobré plody, aby mohla být nadále 

využívána k prospěchu budoucích generací. Ale vše, co slouží zkaženému nebo sobeckému účelu, bude 

zničeno v ohni mého neúprosného soudu. 

56 Na troskách světa vytvořeného a zničeného materialistickým lidstvem vyroste nový svět, jehož 

základem bude zkušenost a jehož cílem bude ideál vzestupného rozvoje duše. 

57 Představte si pokrok lidstva, jehož morálka vychází z duchovnosti; představte si lidstvo bez hranic 

a národních hranic, které bratrsky sdílí všechny životní prostředky, jež země dává svým dětem. Zkuste si 

představit, jak by vypadala lidská věda, kdyby jejím ideálem byla láska k druhému člověku, kdyby člověk 

získával poznání, které hledá, prostřednictvím modlitby. Uvažte, jak mi bude milé, když se mi od lidí 
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dostane uctívání lásky, víry, poslušnosti a pokory skrze jejich životy, aniž by se museli uchylovat k 

obřadům a vnějším formám uctívání. 

58 Jedině to bude život pro lidi, protože v něm budou dýchat mír, budou se těšit ze svobody a živit se 

jen tím, co obsahuje pravdu. 

59 Existence, kterou na zemi vedete, má více společného se smrtí než se samotným životem. Pro 

mnohé je to peklo, vězení, zajetí, vyhnanství. Člověk v něm nepozná klid ani si nemůže užívat svobody. 

Ani v těle, ani v duši není zdraví, ani radosti, které by ti alespoň trochu vynahradily tolik bolesti. 

60 Ale vy se snažíte vypadat šťastně. Přemýšlíte o tom, jak maskujete své neustálé neúspěchy. 

Nasazujete si usměvavou masku, abyste předstírali, že jste šťastní, a chlubíte se silou a odvahou v životě, 

abyste zakryli strach z propasti, kterou jste si otevřeli pod nohama. 

61 Dříve byla země slzavým údolím, dnes je údolím krvavým. Co bude zítra? Bitevní pole kouřících 

trosek, přes které přešel oheň soudu, který strávil hřích a svrhl aroganci lidí bez lásky, protože zanedbali 

své duše. 

62 Stejně tak budou z chrámu moudrosti vyhozeni obchodníci s vědou, protože znesvětili pravdu tím, 

že se přiživovali na světle. 

63 O jakých budoucích časech k vám nyní mluvím? Nevíte to, ani je přesněji neurčím, protože 

události k vám budou stále více promlouvat o naplnění Mého Slova. 

64 Zatímco jedněm říkám, aby shromáždili veškeré plody svých skutků, aby je zničil oheň, druhým 

říkám, aby shromáždili své semeno a střežili je, aby se po skončení soudného dne mohlo dále množit jako 

semeno života. 

65 Ve Svém dnešním učení vám řeknu, že "Mé Slovo" se vrátilo, aby osvítilo toto lidstvo, aby se 

mohlo probudit a povstat k oduševnění. 

66 Představa lidí o Mně je velmi omezená, jejich znalosti o duchovnu velmi malé a jejich víra velmi 

malá. 

67 Náboženství dřímají ve staletém snu, aniž by udělala krok kupředu, a když se probudí, jsou 

rozrušená jen sama v sobě a neodvažují se překročit kruh, který si sama vytvořila svými tradicemi. 

68 Budou to pokorní, chudí, prostí a nevědomí, kteří opustí tento kruh v touze po světle, po čistém 

duchovním prostředí, po pravdě a pokroku. Právě oni budou zvonit a volat k probuzení, až pocítí, že ve 

věku spiritualizace přichází čas mých nových zjevení. 

69 Lidé chtějí odhalit tajemství duchovního života ─ existence, do níž musí neodvolatelně vstoupit a 

kterou chtějí poznat právě proto. 

70 Lidé žádají, prosí, žádají o světlo z milosrdenství, protože cítí potřebu se připravit, ale na všechno 

se jim odpovídá, že duchovní život je tajemství a že touha zvednout závoj, který ho zakrývá, je 

opovážlivost a rouhání. 

71 Vpravdě vám říkám: Ti, kdo žízní po pravdě a světle, nenajdou na světě pramen, jehož voda by 

uhasila jejich žízeň. Budu to Já, kdo sešle z nebe vodu moudrosti, kterou duše touží pít. Dám vylít svůj 

pramen pravdy na každého ducha a každou mysl, aby "tajemství" byla zmařena. Znovu vám totiž říkám, že 

to nejsem Já, kdo se pro lidi zahaluje tajemstvími, ale vy je vytváříte. 

72 Je pravda, že ve vašem Otci bude vždy něco, co nikdy nepoznáte, vzhledem k tomu, že Bůh je 

nekonečný a vy jste jen částečky. Ale že byste nevěděli, kdo jste na věčnosti, že byste pro sebe byli 

neproniknutelným tajemstvím a že byste čekali, až vstoupíte do duchovního života, abyste to poznali, to 

jsem vám nepředepsal. 

73 Je pravda, že v minulých dobách k vám takto nikdo nemluvil a nikdo vás nevyzýval k proniknutí 

do světla duchovního poznání, ale to jen proto, že lidstvo v minulosti necítilo tak naléhavou potřebu 

poznání jako dnes a nebylo duchovně a intelektuálně schopné porozumět. I když stále hledal a šťoural se v 

okolí, bylo to spíše ze zvědavosti než ze skutečné touhy po světle. 

74 Aby lidé mohli najít cestu, která je vede k tomuto světlu, a aby mohli přijmout vodu z pramene 

života a moudrosti, musí se nejprve vzdát veškerého vnějšího uctívání a odstranit ze svých srdcí veškerý 

fanatismus. Když pak začnou ve svém srdci pociťovat přítomnost živého a všemohoucího Boha, pocítí, jak 

z nitra jejich bytosti vyvěrá nová, neznámá zbožnost, plná citu a upřímnosti, plná povznesení a srdečnosti, 

která bude pravou modlitbou zjevenou skrze Ducha. 
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75 To bude začátek jeho vzestupu ke Světlu, první krok na cestě k oduševnění. Jestliže Duch může 

člověku zjevit pravou modlitbu, bude mu také schopen odhalit všechny schopnosti, které má, a způsob, jak 

je rozvinout a vést na cestě lásky. 

76 Stále žijete v době, kdy potřebujete knihy, které obsahují svědectví o mých projevech, abyste se v 

nich mohli učit, nebo aby vám ti z vašich bližních, kteří vědí více, předali své poznání. Nepočítáte však s 

tím, že se blíží čas intuitivních, těch, kteří mluví z vnuknutí, těch, kteří přijímají světlo v modlitbě, těch, 

kteří bez pozemského učení mají více vědomostí než vědci. 

77 Můj projev a projev Mého duchovního světa skrze tento chudý, nevědomý a nevzdělaný lid je 

důkazem toho, co vám říkám ─ začátek věku, který vyvrcholí projevy od Ducha k Duchu. 

78 Brzy bude lidstvo směřovat k tomuto cíli bez jakýchkoli překážek, které by mu mohly zabránit v 

dosažení jeho nejvyšších duchovních snah. 

Každý člověk má svaté právo poznat pravdu a nikdo mu nesmí stát v cestě, neboť jsem to Já, kdo ho 

očekává na posledním konci cesty, abych ho zahrnul nekonečnou láskou a ukázal mu všechnu krásu, 

kterou věčnost chystá pro každého z těch, kdo po ní s láskou touží ─ pro všechny, kdo hladoví a žízní po 

pravdě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 316 
Můj pokoj s vámi! 

1 Učedník: Jsem opět mezi vámi jako Mistr. Můj Duch přijímá vaše volání a okamžitě slyší vaši 

žádost a posílá vám svůj Univerzální paprsek, aby vás zahalil svým Světlem. 

2 Obracím se na připravené mysli, abych vám dal své pokyny. Ale nejen nositelé hlasu přijímají 

Mou Přítomnost ─ ne, Já jsem se všemi Svými dětmi, od dětského učedníka po učedníka. Všichni v tuto 

chvíli cítí přítomnost Ducha svatého. 

3 Po pravdě řečeno, nejste to jen vy, kdo Mě cítí. Ze všech koutů vašeho světa se duše mých dětí 

vzpínají v touze po nejlepším ze všech lékařů, aby od Něho přijaly pohlazení, hojivé balzámy a posilu. 

Protože nyní nastal čas projevení Mého Ducha mezi lidmi, dávám se pocítit všem Svým dětem. 

Omezuju se a nechávám se vidět podle vývoje každého z nich, čímž rozněcuji víru a lásku svých učedníků. 

4 Třetí éra se plně přiblížila lidstvu. Od doby, kdy jsem vám dal Své Slovo, uplynulo asi 2000 let, 

ale toto Učení navzdory uplynulé době ještě nebylo uznáno celým lidstvem, protože nejsem milován 

všemi Svými dětmi. Všichni mě však uctívají, všichni hledají jednoho božského Ducha, který je Můj. 

Nevidím však mezi lidmi jednotu, nevidím mezi nimi stejnou víru, stejnou vznešenost a poznání, a proto 

přicházím jako Duch Svatý, abych je sjednotil ve Mně, abych je zdokonalil Svým Učením Pravdy, Svým 

neměnným Slovem, Svým Zákonem lásky a spravedlnosti. 

5 Větší část tohoto lidstva si říká křesťanská, ale Mistr vám říká: Kdyby byl skutečně křesťanem, už 

by zbytek lidstva přemohl svou láskou, pokorou a pokojem. Ale mé učení, zanechané jako svědectví již ve 

Druhé éře, není v srdci lidstva, nežije a nerozvíjí se v dílech lidí. Je uložena v zaprášených knihách a já 

jsem nepřišel mluvit k člověku prostřednictvím knih. Místo knihy jsem vám přinesl svůj život, své slovo a 

své skutky, své utrpení a svou smrt jako člověk. Důvod, proč většina lidstva, které si říká křesťanské, 

nemá Kristův pokoj ani milost, je tento: protože si ho lidé neberou za příklad, protože nežijí podle jeho 

učení. 

6 Království nepravosti ovládlo lidstvo, protože lidé nedbali mých zjevení. Nyní však přicházím ve 

Třetí éře, abych jim připomněl své lekce z minulých dob. 

7 Proč v dnešní době převládá království nespravedlnosti? Protože ty, kteří by měli být služebníky, 

vidím jako vládce, a ty, kteří by měli být pány v lásce a pokoře, vidím jako "otroky". 

8 Ten, kdo krade a obelhává důvěřivost druhých, je podle mne bohatý, a násilnický vládce je chválen 

a obklopen lichotníky. Ten, kdo se potřísní lidskou krví, je povýšen na vysoký trůn a ti, kdo jsou obětí 

lidské krutosti, jsou poníženi. 

9 Takto vidím váš život, lidstvo. Vidím mnoho institucí s krásnými názvy, ale nevyzařuje z nich 

pravdivost, láska ani dobročinnost. Vidím duchovní, kteří povstávají v lůně sekt a církví a říkají svým 

shromážděním: "Čiňte dobro." Ale vpravdě vám říkám: Jediný, kdo může říci: "Čiň dobro", jsem Já. 

Neboť jen já vám dělám dobře. Ať lidé vždy říkají: "Konejme dobro." 

10 Nevidím pravdivost ani upřímnost, protože lidé se nechali nakazit zlem, které zde vládne. Jsou 

však i tací, kteří zůstali věrní mému zákonu a trpěli, aniž by se odchýlili od cesty, kterou jim ukazuje má 

láska. 

11 Skrze ty, kdo zůstali věrní Mému Zákonu navzdory prostředí, které je obklopuje, říkám těm, kdo 

trpí: Vytrvejte v dobrotě, pamatujte a žijte podle mých příkladů z minulých dob a překonáte lidské 

slabosti. 

12 Mnohé lekce jsem vám zjevil ve Druhé éře a toto učení bylo přípravou, kterou jsem vám dal pro 

Třetí éru, protože vaše duše ke Mně nemohla povstat. Přišel jsem k vám v Ježíši, narodil jsem se, trpěl a 

zemřel jako člověk. Svou obětní smrtí jsem ti otevřel dveře do vyššího světa, aby tvá duše, probuzená ze 

spánku, povstala ke Mně. Otevřel jsem před vámi Knihu sedmi pečetí, velkou Knihu života, a vpravdě 

vám říkám, že jsem tehdy svou obětní smrtí z lásky k lidstvu uvolnil pátou pečeť. 

13 Dnes k vám nepřicházím jako člověk, přicházím jako Duch Svatý, abych vás učil, abyste dosáhli 

projevu od ducha k duchu. Aby však tento projev dosáhl své dokonalosti, začal jsem se projevovat 

prostřednictvím lidského intelektu. Tato manifestace však skončí v roce 1950 a pak se tito učedníci stanou 

učedníky a budou komunikovat od ducha k duchu se svým Mistrem. I když jsou v mých očích mými 

učedníky, v očích lidí budou dobrými učiteli. 
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14 Dnes vás připravuji stejně jako ve druhé éře. Vy i oni jste stejní, jste učedníci a svědkové mého 

učení. 

15 Na tvé cestě tě obklíčily zkoušky. Ale i když na ní narazíte na překážky, neotočíte se ke Mně zády, 

nezapřete Mě, protože jste byli svědky Mého slibu, že se vrátím, a viděli jste, jak se v této době naplňuje. 

16 V Mém projevu můžete nalézt stejná učení jako ve Druhé éře, ale v této éře jsem vám skrze světlo 

Svého Svatého Ducha zjevil nepochopitelné a v dialogu Ducha s Duchem vám budu i nadále zjevovat 

nová a velmi velká učení. Celý obsah šesté pečeti vám sdělím v této epoše zjevení, která vás připraví na 

dobu, kdy uvolním sedmou pečeť. Tak budete stále více poznávat "Nevyzpytatelné"; tak objevíte, že 

duchovní svět je domovem všech duší, nekonečným a nádherným domem Otce, který na vás čeká v 

záhrobí, kde obdržíte odměnu za skutky, které jste s láskou a milosrdenstvím vykonali pro své bližní. 

17 V této době je vaše duše nasycena mými zjeveními ─ ať už je přijala prostřednictvím hlasatele, 

nebo díky svým duchovním darům. 

18 Je to čas, kdy ─ protože mezi lidmi nenajdete bratra, který by vás vedl, radil vám a sloužil vám 

jako opora ─ přicházíte ke Mně, protože Já jsem Božský Nositel Kříže, který vás pozvedá v úderech osudu 

a utěšuje vás. 

19 Díky spiritualismu jste poznali, co znamená duchovní náprava ve vašem osudu, a když následujete 

mé učení, pronikáte do budoucnosti podle mé vůle a zkoušky, které vás na vaší cestě potkávají, považujete 

za budíček, pokud nebdíte a nemodlíte se. 

20 Vaše svědomí je soudce, který nespí a vždy vám radí, abyste se přimlouvali za své bližní i za sebe. 

21 Proč lidé přinášejí lidem utrpení a zkázu? Proč si neváží svých životů a životů svých sousedů? Pro 

nedostatek duchovního rozvoje, protože se vzdálili od naplňování mého zákona. 

22 Dokázali byste se v okamžiku násilí chopit vražedné zbraně a zabít svého bližního? Ne, učedníci, 

nikdo z vás se necítí být toho schopen, i kdybych ho podrobil tvrdé zkoušce. Proč? Protože víš, že každé 

stvoření je svým osudem předurčeno k tomu, aby našlo své naplnění a svou hodinu návratu ke Mně. 

Pamatuješ na odplatu, která tě čeká, pokud se potřísníš lidskou krví, a tento strach z mého soudu tě nutí 

vážit si života bližního a přeješ si, aby všichni cítili stejnou úctu. 

Otec vám říká: Dnes je vláda nepravosti na svém vrcholu. Spiritualita, která je zjevením Ducha 

svatého, však nenechá jediný kout světa bez jeho přítomnosti, a jakmile mé učení zapustí kořeny v 

lidských srdcích, mé království spravedlnosti zavládne mezi všemi lidmi dobré vůle. 

23 Jakmile všichni správně pochopí toto božské zjevení, nebude již docházet k sebevraždám a 

vraždám, nikdo si nebude brát život, a tím méně jeho bližní. Člověk bude mít komplexní znalosti o všech 

svých způsobech jednání. Nejprve ho však budu nadále zkoušet, a tak jako jsem vám dal poznat Své 

pokyny skrze lidskou schopnost chápání, budu Já, "Slovo", vědět, jak se učinit slyšitelným a 

srozumitelným všem Svým dětem. 

24 Protože jsem vám ve Druhé éře řekl, že na Mne bude hledět každé oko, splním svůj slib, který 

jsem vám dal, a dám všem lidem, aby Mne viděli a cítili v celé Mé pravdě. 

25 Proto vám Mistr neustále říká, že vaše poslání šířit mé učení nebude obtížné a už vůbec ne 

nemožné. Země se totiž stala úrodnou a vy se jako dobří pracovníci budete denně učit, jak ji lépe 

obdělávat. Vězte však, že nebudete jedinými posly nebo hlasateli mého učení. Duchovní svět v této době 

také plní své poslání mezi lidmi. Společně se stanete průkopníky mého učení pro další generace. 

26 Prostřednictvím přírody jste měli znamení mého příchodu v tomto čase. V současné době dávám 

lidstvu znamení a probouzím pozornost vědců. Neboť v tomto roce 1950 otřesu srdcem všech svých dětí. 

Mnozí z těchto zkoušek sejdou z cesty, ale jiní se probudí a po těchto událostech přijdu jako Duch Svatý a 

řeknu jim, aby vyhledali mé učedníky, kteří mají má zjevení této třetí éry. 

27 Pokud se jako začátečníci dopustí chyb, Já jako dokonalý Mistr jim odpustím a dám jim za tvého 

prostřednictví Své poučení o přípravě, kterou ti nyní svěřuji skrze lidskou schopnost intelektu. Když pak 

uvidím, že všichni s láskou pronikáte do duchovního smyslu Mého učení, překvapím vás tím, že vám 

sdělím velká zjevení, a vy Mi pak plni radosti řeknete: "Mistře, Tvá moudrost opravdu nemá konce." 

28 Vytrvejte v dobrém, žáci, který vás nezklame. Vpravdě vám pravím, že až vstoupíte na onen svět, 

naleznete u Mne sklizeň svých dobrých skutků. Pak zažijete, jak krásná je vaše odměna. 

Zatím nevíte, jaký bude, ani se nesnažíte si ho představit. Říkám vám jen: Bděte a modlete se. 

Zasévejte má semínka lásky slovy, pohledy, modlitbami. Protože se milosrdenství předává v mnoha 
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podobách, jednejte tak i se svým bližním. Vpravdě vám říkám, že vaše myšlenka na touhu po spáse Mi 

bude stačit k tomu, abych vaše přání učinil svým a dal potřebným podle své vůle. 

29 Tak vás uvidím, učedníci Ducha svatého, jako posly pokoje, jako lékaře těla a duše, jako rozsévače 

božských vlastností. Nikdy nepřestaneš rozsévat útěchu, balzám a mír. Tímto způsobem splníte své 

poslání až do konce pracovního dne. Tvé dílo bude korunováno mým božským pohlazením a tvou duši 

posiluji věčným svátečním rouchem svého požehnání. 

30 Nyní dostáváte mé poslední lekce skrze lidskou mysl a já vás v nich žádám o spojení po roce 1950. 

Až už nebudete mít tento projev, kdo mě nahradí? Kdo vám připomene učení Božského Mistra? Zachvátí 

vás bázeň a strach, dokonce i hlasatelé, skrze které jsem vám dal své pokyny, pocítí strach, dokonce i 

vůdci společenství, kteří znají svá společenství, se odváží dát vám mé slovo. Co tedy uděláte, učedníci? 

31 Lidé: Nyní budu mluvit o těch, kteří kdysi zůstali na světě, aby vydávali svědectví mému slovu: o 

mých učednících druhé éry. 

32 Ježíš už tam nebyl, apoštolové jeho pravdy byli na misijních cestách, vstupovali do měst, 

navštěvovali domy, psali svým vzdáleným bratřím a sestrám. 

33 Božské Slovo jako nový úsvit začalo osvětlovat život lidstva a rozptýlilo temnotu, v níž lidé žili. 

34 Mé učení z úst a v dílech mých žáků bylo mečem lásky a světla, který bojoval proti nevědomosti, 

modlářství a materialismu. Z těch, kteří viděli blízký zánik svých mýtů a tradic, se ozýval křik rozhořčení, 

zatímco z jiných srdcí se ozýval jásot nad světlou cestou, která se otevřela naději a víře těch, kdo žízní po 

pravdě a jsou zatíženi hříchem. 

35 Ti, kdo popírali duchovní život, se rozzuřili, když slyšeli zjevení o nebeském království, zatímco 

ti, kdo tuto existenci poznali a doufali v její spravedlnost a spásu, děkovali Otci, že poslal na svět svého 

Jednorozeného Syna. 

36 Lidé, kteří ve svých srdcích uchovávali požehnanou touhu upřímně sloužit svému Bohu a milovat 

Ho, viděli, jak se jejich cesta stala lehkou a jejich mysl jasnou, když se ponořili do Mého Slova, a pocítili 

oživení ve svém duchu a ve svém srdci. Poučení o Kristu jako o pravém duchovním chlebu vyplnilo 

nezměrnou prázdnotu, která v nich byla, a hojně naplnilo všechny touhy jejich ducha svou dokonalostí a 

smyslem. 

37 Nastal nový věk, otevřela se světlejší cesta, která vedla k věčnosti. 

38 Jak krásné pocity povznesení, lásky a něhy se probudily v těch, kteří byli vírou osvíceni, aby přijali 

mé Slovo! Jaká odvaha a vytrvalost provázela tato srdce, která uměla trpět a překonat všechno, aniž by se 

na chvíli vzdala! 

39 Protože Mistrova krev byla ještě čerstvá? Ne, lidé: Duchovní podstata oné krve, která byla 

hmotným ztělesněním Božské lásky, nevysychá a nikdy nevyprchá; je přítomna dnes stejně jako tehdy, 

živá a hřejivá životem. 

40 Důvodem je to, že v těchto srdcích byla také láska k pravdě, které zasvětili své životy a pro kterou 

dokonce obětovali svou krev, aby dokázali, že se naučili lekci svého Mistra. 

41 Tato velkoryse darovaná krev překonala překážky a útrapy. 

42 Jaký kontrast se ukázal mezi duchovností učedníků Mého Slova a modlářstvím, materialismem, 

egoismem a nevědomostí fanatiků starověkých tradic nebo pohanů, kteří žili jen proto, aby vzdali hold 

potěšení těla! 

43 Nikdy nebyl Boží zákon tak jasný jako z Ježíšových úst. Proto se svět cítil otřesen až k nejhlubším 

kořenům a mnoho národů odstranilo ze svých srdcí staré tradice a oddalo se Slovu, které se lidem ukázalo 

v Kristu. 

44 Svět nikdy nespatřil muže, který by zjevil větší učení a vykonal větší dílo. 

45 Kolik záhad tehdy člověk odhalil? Kolik světla zaplavilo jeho duši, srdce a mysl! Ta Mistrova 

slova plná něhy, jeho moudrá, hluboká a zároveň jasná podobenství, ta přirovnání, k nimž používal dítě, 

květiny, aby se dal pochopit, ty mocné skutky, které byly možné jen pro Boha a které svět nazýval 

"zázraky" - to vše bylo jako nová ranní rosa, která zúrodní pole, vyprahlá jako poušť, která byla v lidských 

srdcích. 

46 Do té doby lidé ještě neobjevili duchovní smysl, který je přítomen ve všem, co Pán stvořil, 

dokonce i v těch nejmenších bytostech. Když vzali dítě do náruče, pohlédli mu hluboko do očí a 
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naslouchali jeho otázkám plným nevinnosti a intuitivní touhy po poznání, cítili přítomnost duše, bytosti, 

která byla něčím víc než jen dítětem. 

47 Když zpozorovali křehkou rostlinu rostoucí skrytě pod porostem, okamžitě v ní objevili touhu růst 

a moci nabídnout květ své krásy, a tak naplnit osud, který jí Stvořitel určil. 

48 Tito lidé se tak probudili s dojmem, že žijí ve světě, který nikdy předtím neviděli. Bylo to proto, že 

byli "slepí" a neviděli očima, protože byli "hluší" a neslyšeli ušima. Já jsem však přišel k lidem, abych jim 

dal zrak, sluch, hlas, pohyblivost, vůli, rozum a vnímavost, aby se jejich duše uvězněná ve vězení těla 

osvobodila z temného žaláře a naučila se číst a vykládat Knihu věčného života. 

49 Zeptejte se nyní sami sebe, noví posluchači Mého Slova: Jsou na světě ještě tito prostí a jasní 

vykladači Božích zjevení? "Ne," odpovídáš mi z hloubi srdce, protože dobře víš, že každý krok, který svět 

ve své vědě udělá, je dalším krokem, který ho vzdaluje od oduševnění. Neboť místo hledání smyslu či 

duchovní podstaty, kterou všechny bytosti obsahují, je zajímalo objevování látky a čistě hmotné síly. 

50 Uvědomte si, proč jsem se vrátil k lidstvu, a dovolte Mému Slovu, aby proniklo do vašich srdcí. V 

této době se totiž mezi lidstvem stane skutečností nový zázrak obrácení, oduševnění a vzestupu. Učte se 

ode mne, abyste byli dobrými učedníky této doby. 

51 Zde je kniha mého učení, kterou vám v tuto chvíli odkazuji. V něm jsou přepisy, které budou 

pokračovat v mém díle mezi vámi. Jakmile Mě přestanete poslouchat v této podobě, budete Mé lekce 

opakovat a objevíte v nich vždy nová zjevení. 

52 Při čtení mého učení získáte mou moudrost, velká poselství a inspiraci. Na rady duchovního světa 

budete vzpomínat se stejnou vůní, s jakou jste je přijali. Tento čas bude věnován studiu, výkladu, přípravě, 

a až si to budete myslet nejméně, objeví se mezi vámi ti, kteří budou výmluvně reprodukovat mé učení 

přijaté prostřednictvím inspirace. Jak velká však bude muset být jejich příprava, aby jim uvěřily zástupy. 

Dnes se díváte na tyto hlasatele, kteří k vám mluví ve vytržení, a jakkoli je nedůvěra některých z vás 

veliká, myslíte si, že je možné, aby se Mé hlásání dělo prostřednictvím těchto vysílačů. Jakmile však lidé 

uvidí mé učedníky hlásat božská zjevení v jejich normálním stavu, budou o nich pochybovat. 

53 Ve vašem společenství povstanou ti, kdo pochybují, když vás uslyší mluvit pod mým vedením, a 

vy budete muset mít velkou přípravu a čistotu duše, abyste našli víru. Takto se budu i nadále dávat poznat, 

ať už vás poslouchá jeden člověk, nebo dav, ať už jsou vašimi posluchači vyvolení lidé, nevzdělanci nebo 

takzvaní učenci ─ před některými i před všemi se budu dávat poznat skrze váš intelekt. Pokud víte, jak se 

připravit, poskytnu důkazy, které požadují ti, kdo vás vyslechnou. 

Tak budu i nadále rozsévat své trinitárně-mariánské duchovní dílo, své zjevení jako Duch Svatý v 

lidských srdcích. Pak pochopíte, že mé spojení s vámi se na konci roku 1950 nepřeruší. Pouta mezi Bohem 

a jeho dětmi jsou totiž věčná. 

54 Ve Třetí éře jsem si díky jasnosti Svých projevů uvědomil to, co bylo pro lidské bytosti nemožné: 

sdělit Mě lidskou schopností chápání. Rozumějte Mi, učedníci, neboť v dialogu ducha s duchem, který vás 

čeká, budete navěky pociťovat Mou přítomnost. Budete-li vědět, jak se připravit, nebudete mi už říkat: 

"Pane, proč nepřicházíš? Proč nevidíš mou bolest?" Už se mnou nebudeš takto mluvit. Vpravdě, učedníci, 

říkám vám, že ten, kdo se mnou takto mluví, podá hmatatelný důkaz své neznalosti a nepřipravenosti. 

Nechci, aby se ode Mne Moji učedníci oddělili, chci, abyste Mi v duchu říkali: "Mistře, jsi mezi námi, náš 

duch Tě cítí, Tvá moudrost je zdrojem mé inspirace." Toto je pravdivé vyznání, které od vás chci slyšet. 

55 Nechci ve svém novém apoštolátu vidět Tomáše, chci ve vás vidět Janovu oddanost, abyste mě 

všichni stále cítili ve své duši. Nechci však, abyste se cítili jako Moji otroci, protože pak byste mohli 

propadnout novému fanatismu. 

56 Ve chvílích, kdy plníte své poslání, se zcela duchovně oddejte Mému učení a ve chvílích, kdy 

plníte své pozemské povinnosti, se jim věnujte se vší pílí. Znovu vám říkám, že se nemáte cítit Mými 

otroky. Mějte pravou duchovnost, která předává Mé učení, abyste mohli dát Bohu, co je Boží, a "císaři", 

co je "císařovo". Tak budete mít klid a budete šťastní při plnění svého poslání, aniž byste se zastavili. 

Nebudete prohlašovat, že jste mými svědky, ale svými skutky budete dokazovat, že rozséváte mou pravdu. 

57 Jestliže vám po roce 1950 již nedám Své Slovo v této podobě, neodcházím do ústraní, neboť Můj 

univerzální Duch nikdy neodpočívá. Já jsem věčná činnost, vždy bojující o dokonalost všech svých 

stvoření. Já jsem průvodcem ve vývoji svých dětí, jsem jejich rádcem a na konci každé etapy vývoje jsem 

to Já, kdo přijímá plody jejich naplnění poslání v mém Zákoně. 
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58 Jsem dokonalý zahradník a neotrhám plody, dokud jsou zelené. Budu vědět, jak se proměnit v 

bouři, která otřese stromy a způsobí, že jejich špatné plody padnou, ale ty dobré má láska zachová a můj 

duch se bude věčně radovat z jejich pokroku a rozvoje. 

59 Stoupejte po stezce, která vás vede na vrchol hory, a s každým dalším krokem budete lépe rozumět 

mému učení a stále více se zdokonalovat ve výkladu božského poselství. 

60 Jaký je jazyk ducha? Je to láska. Láska je univerzálním jazykem všech duchů. Nevidíte, že lidská 

láska také mluví? Často nepotřebuje slova, lépe mluví skutky, myšlenkami. Jestliže se lidská láska 

vyjadřuje tímto způsobem, jaká bude její řeč, až se zdokonalíte v mých zákonech? 

61 Jděte pevně, učedníci, nebuďte zbabělí tváří v tvář zkouškám, protivenstvím. Pamatujte, že jsem 

touto cestou prošel před vámi a zanechal jsem ji požehnanou svou stopou. Modlete se za lidstvo, to je váš 

úkol. Pojďte ke Mně, který jsem nevyčerpatelný zdroj útěchy a balzámu, a přineste tento dar svým 

bližním. 

62 V této chvíli vstupuji do srdce svých dětí a šířím semínka lásky. Ale které srdce bude jako úrodná 

půda, aby semeno vyklíčilo? Dnes to ještě nevíte. Ale když se stanete dobrými pracovníky, budete umět 

rozsévat mé učení v nemocných, v posedlých, v neřestných, v těch, kdo žízní po lásce a pokoji. 

63 Do všech uložíš nesmírný poklad mého Slova, který se bude ve tvé duši stále zvětšovat. 

64 Jste-li všichni dělníky Božského Zahradníka, jste-li všichni spolupracovníky na mém sázení lásky, 

je to proto, že se všichni máte těšit z vyvrcholení mého díla. 

65 Všichni usednete k mému stolu, protože v nebi je hostina. Vy všichni budete moudrými pannami z 

mého podobenství. Nebude tam žádný marnotratný syn, všichni se ujmete mého království a uslyšíte ten 

nejkrásnější a nejvznešenější koncert. Vaše duše zažije největší štěstí, protože konečně pochopí velkou 

lásku vašeho Otce a Pána. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 317 
Můj pokoj s vámi! 

1 Milovaní učedníci: Vidím vás připravené, duchovně jste se shromáždili, abyste získali milost 

slyšet a chápat mé Slovo. Na své cestě jste měli mou přítomnost, ať už vám dala zázrak, poskytla vám 

mou ochranu nebo k vám promluvila skrze vaše svědomí. Chci přebývat ve tvém srdci, abych byl tvým 

průvodcem a pánem. 

2 "Já jsem Cesta, Pravda a Život," říkám vám znovu. Mé Slovo je chlebem, který živí tvou duši, Má 

Přítomnost ti přináší pokoj, po kterém toužíš. Kolik zkoušek jsi na světě zažil! Hledali jste pokoj a útěchu 

v pozemských radovánkách, a když jste je nenašli, vrátili jste se ke Mně, abyste mi řekli: "Pane, jen u 

Tebe najdeme pokoj a útěchu pro svou duši." 

3 Izrael: Učte se mě hledat ve svých modlitbách v tomto čase soužení. Když jsou zkoušky ještě větší, 

hledejte mě jako zářící maják nebo jako záchranný člun. Důvěřujte mi, neboť vás dovedu do bezpečného 

přístavu. Každý, kdo mě hledá, mě najde. Každá duše, která povstane ve víře ve Mne, dosáhne spasení. 

Proto jsem vás poslal do světa a řekl vám: Bděte a modlete se za lidstvo, neboť neslyšelo mé slovo a 

jen lid Izraele slyší mé učení, aby se probudil a připravil. A lidstvu Mistr řekne: "Zde je správce vaší 

spásy, zde je lid Izraele, který je Mými učedníky a který se pro vás vydá, aby vám dal Mou lekci, aby vám 

dal Chléb věčného života, který jste nechtěli přijmout, dokud jsem vám ho předával prostřednictvím 

lidského rozumu, protože prostředky, které jsem zvolil, abych se vám dal poznat v této době, se vám zdály 

nedokonalé. 

4 Kolik lidí slyšelo Mé slovo, a když mu nerozuměli, sešli z cesty. Znovu je zavolám, dám jim 

důkazy o své pravdě a oni ve Mne budou muset uvěřit, protože semeno života a oduševnění, které jsem 

zasel do jejich srdce, rozkvete ve víře. Tato pravda v nich zazáří a oni budou před svými bližními 

vyznávat, že jsem byl s lidmi a dal jsem se poznat skrze lidskou schopnost intelektu. 

5 Jak by mohli lidé soudit Mé skutky a proniknout do Mých nejniternějších soudů? Přesto jsem jim 

dal svobodu vůle, jejich vlastní vůli, a na základě těchto darů jsem je podrobil zkoušce. Ti, kdo uvěřili, 

zvítězili ve zkoušce, posílili svou víru a vystoupili do oblastí ducha tím, že se živili významem Mých 

zjevení. 

6 Vpravdě vám říkám, že k setkání Mého Ducha s vaším došlo na onom světě. Nařídil jsem vám, 

abyste Mě hledali tak, že vystoupíte po žebříku modlitby a setkáte se se Mnou s touto upřímností v 

duchovním, protože jsem se v této době ještě nelidštěl. Pouze jsem použil mysli a srdce Svých stvoření, 

abych se skrze ně dal poznat. 

7 Dal jsem vám tuto knihu poučení, aby i ti, kdo přišli poslední, poznali má zjevení. Zopakoval jsem 

si lekce, viděl jsem, že mnozí pronikli do mého Díla a chtějí znát vše od jeho počátku. Proto jsem pro vás 

zopakoval své učení. Řekl jsem vám, že Elias otevřel Třetí čas vysíláním Roque Rojase, abyste se na své 

cestě setkali s Božským Mistrem. 

8 Blahoslavený je ten, kdo Mě s láskou poslouchá, kdo ke Mně přichází a otevírá své srdce, aby 

přijal podstatu Mého Slova, protože dosahuje světla. Díky této moudrosti porozumí mému dílu, bude 

vědět, jak ho po roce 1950 praktikovat, a bude se právem nazývat mým žákem. 

9 Chci vás všechny nazývat svými učedníky. Nezapomeňte však, že dobrý učedník musí být věrný 

učení a brát si svého Mistra za příklad. 

10 Vzpomeňte si, že váš duchovní boj zde na zemi je velký, a vaše duše vám dává tušit, že jakmile 

vstoupí do života, který ji čeká mimo tento svět, musí pokračovat v boji o vzestup. 

Když o tom přemýšlíte, nakonec vás přepadne jistý smutek při pomyšlení, že po skončení lidského 

života není klidu. Tento smutek nepochází z duše, ale z "těla", které je slabé a málo věřící, protože jeho 

přirozenost není věčná a tváří v tvář věčnosti si musí zoufat. 

11 Pro duši znamená věčnost největší požehnání. Když myslí na blaženost, ví, že nebude mít konce, a 

když myslí na nápravu, ví, že bude mít dost času, aby napravila své prohřešky a zdokonalila se. 

12 Duchovní odpočinek, jak jej chápe a pojímá vaše pozemská přirozenost, neexistuje. Odpočinek, 

který duši čeká, je aktivita, rozmnožování v konání dobra, využití každého okamžiku. Pak duše odpočívá, 

zbavuje se sebeobviňování a utrpení, odpočívá konáním dobra, odpočívá láskou ke svému Stvořiteli a ke 

svým bratrům a sestrám. 
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13 Vpravdě ti říkám, že kdybych tvou duši nechal nečinnou, aby mohla odpočívat, jak si představuješ 

odpočinek na zemi, zmocnila by se jí temnota zoufalství a strachu; neboť život a světlo duše, stejně jako 

její největší štěstí, jsou práce, boj, neustálá činnost. 

14 Duše, která se vrací ze země do "duchovního údolí", přináší s sebou únavu těla, která se v ní 

otiskla, a hledá záhrobí jako místo odpočinku, aby si odpočinula, aby zapomněla, aby zahladila stopy 

životního boje ─ ta se bude cítit jako nejnešťastnější bytost a nenajde ani klid, ani blaženost, dokud se 

neprobudí z letargie, neuvědomí si svůj omyl a nepovznese se k duchovnímu životu, který je, jak jsem 

vám právě řekl, láskou, aktivitou a neustálým bojem na cestě vedoucí k dokonalosti. 

15 Na druhou stranu, zde na zemi se vaše duše musí cítit sklíčená, protože na ní je vše omezené a 

pomíjivé. Zde musí skutečně spočívat tolik hříchu a nepoctivosti, kolik je v lidském životě. Není to však 

potřeba odpočinku, protože přemáhá tělo, ale odpor ke všemu špatnému, odpor ke všemu nepoctivému, 

únava bojovat a znovu a znovu trpět kvůli nemorálnosti nebo z důvodů, které nejsou oprávněné. 

16 Kdyby lidé učinili tento zdejší život čistou existencí a připravili své tělo jako důstojný příbytek pro 

pobyt duše, pak by nebylo znát žádné vyčerpání, ani odpor či znechucení, a proto by odtělesněná duše 

nepřicházela do duchovního světa s touhou po odpočinku skrze odpočinek. Naopak ─ přijde plná síly a 

víry, aby pokračovala ve svém denním díle ─ v boji, který na zemi nikdy nedokázala zastavit a který 

nezastavila ani smrt. 

17 Chci, aby na konci boje, až se všechny mé děti navěky spojí v Duchovním domově, měly podíl na 

mém nekonečném štěstí jako Stvořitele, jako uznání skutečnosti, že se každý z vás podílel na božském díle 

konstruktivním nebo obnovujícím způsobem. 

18 Pouze jako duchovní bytosti zjistíte, že nic ze všeho, co jsem od počátku stvořil, se neztratilo, že 

vše ve Mně je vzkříšeno, vše ožívá a obnovuje se. 

19 Když tedy tolik bytostí bylo dlouho ztraceno, když mnozí místo skutků života konali ničivé 

skutky, zjistí, že doba jejich zbloudění byla jen dočasná a že jejich skutky, jakkoli špatné byly, najdou 

nápravu ve Věčném životě a promění se ve spolupracovníky Mého ustavičného tvůrčího díla. 

20 Co je pár století hříchu a temnoty, které lidstvo prožilo na zemi, když je srovnáte s věčností, s 

dobou vývoje a míru bez konce? Vzdálili jste se ode Mne kvůli své svobodné vůli a pod vlivem svědomí 

se ke Mně vrátíte. 

21 "Tělo" bylo příliš tvrdohlavé a nepoddajné, než aby se řídilo pokyny vnitřního světla, které 

nazýváte svědomím, a bylo pro něj mnohem snazší následovat impulsy, které ho sváděly k rozmařilosti 

jeho pudů a vášní. 

22 Již dlouho kráčí lidstvo po cestě života na této zemi v těžkém boji mezi svědomím, které nikdy 

nemlčelo, a "tělem", které chce z materialismu vytvořit svůj kult a zákon, aniž by hmota nebo duch dodnes 

zvítězily, protože tento boj pokračuje. 

23 Ptáte se mě, kdo zvítězí? A říkám vám, že nebude trvat dlouho a dojde k absolutnímu vítězství 

svědomí, které se uskuteční prostřednictvím duše v "těle". 

24 Cožpak si neuvědomuješ, že po tak dlouhém boji musí tělo, které je lidské a pomíjivé, ustoupit 

Duchu, který je mým věčným světlem? 

25 Pochopte, že po tak dlouhém boji člověk nakonec dosáhne takové citlivosti a poddajnosti, jakou 

nikdy předtím neměl vůči tomu hlasu a duchovnímu životu, který vibruje a žije v jeho bytosti. 

26 Všichni k tomuto bodu směřujete, aniž byste si to uvědomovali. Když však uvidíte vítězství dobra 

a spravedlnosti na zemi, pochopíte důvod boje, bojů a zkoušek. 

27 S touto přípravou vás chci vidět, abyste svou cestu osévali dobrými příklady a vydávali tak 

svědectví o všem, co jste ode Mne přijali a slyšeli. 

28 Jakmile tento projev skončí, budete mé učení považovat za nadpřirozené, přesahující vaše chápání, 

a budete se sami sebe ptát: "Jak je možné, že k nám Pán promluvil naším jazykem v této době většího 

rozvoje lidstva?" 

29 Slyšte, učedníci: Již v minulých dobách bylo psáno, že přijdu a dám se poznat všem Svým dětem, 

a tak připravím příchod doby míru mezi lidmi tím, že je přivedu k oduševnění. Nyní je naplnění tohoto 

proroctví zde, dnes vás připravuji, obklopen duchovním světem, zatímco ostatní duše v záhrobí čekají na 

Mé pokyny a přijdou přebývat mezi lidi v budoucích časech. Mezi nimi jsou ti, kdo budou vládnout 
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národům ─ ti, kdo pro svou velkou ctnost přimějí lidi, aby poslouchali Má přikázání, a kdo je uvedou na 

dobrou cestu. Půjdou po vás. 

30 Mé Dílo se stále více rozrůstá, až se nakonec všechny duše spojí v naplňování Mého Zákona a 

tento pozemský domov se stane světem dokonalosti. Ti, kdo ji v té době obývají, pocítí mou lásku ve 

všech stvořených věcech a připraví se na život v lepším světě. 

Tento pozemský svět je pro vaši duši pouze dočasný, v touze po svém zdokonalení se vydá do jiných 

oblastí, do jiných rovin záhrobí. 

Pamatujte, že jsem vám řekl: "V domě mého Otce je mnoho příbytků." A v této době většího rozvoje, 

kdy lépe rozumíte mému učení, jsem vám řekl: "V Otcově domě je nekonečné množství příbytků." A tak 

jsem vám řekl: "V Otcově domě je nekonečně mnoho příbytků. Nemyslete si tedy, že když odejdete z 

tohoto světa, dosáhli jste již největšího duchovního vrcholu. Ne, žáci. Až skončí etapa vašeho vývoje na 

této planetě, povedu vás do dalších domovů, a tak vás budu věčně vést po nekonečném žebříku vaší 

dokonalosti. Důvěřujte mi, milujte mě a budete spaseni. 

31 Nestůjte na místě, lidé. Pospěšte si, protože cestu znáte. Plňte Můj Zákon, žijte láskyplně a buďte 

milosrdní ke svým bližním. Pak budou všechny dary, které jsem vám dal, jako světla, která osvětlují cestu 

lidí. 

32 Proč někdy pochybujete o sobě a o Mně, ačkoli jsem vám řekl, že jste součástí Mého Ducha? Proč 

pochybuješ, že máš Mé vlastnosti? Když jsi přišel na tento svět, abys odčinil svá minulá provinění, proč se 

rouháš, když na cestě potkáváš zkoušky? 

33 Takto vás připravuji, učedníci, takto vám vtiskuji do srdce knihu svého učení. Když toužíš po útěše 

pro své utrpení, hledej Mé Slovo ve svém srdci a ono z něj bude proudit jako pramen křišťálově čisté 

vody. 

34 Učím vás v tomto roce 1950, který je posledním rokem mého pobytu mezi vámi. Chci, abyste 

dosáhli oduševnění, o které jsem vás požádal. Pochopil jsi svého Otce a duchovně jsi činil pokání. Miloval 

jsi Mě a z některých spadl nečistý šat, který jim zakrýval duši, a jiné vidím, jak se snaží o své očištění. 

Nezapomínejte, že abyste se mohli řídit Mými pokyny, musíte se zbavit veškerého materialismu. 

35 Vložil jsem do vašeho svědomí své světlo, abyste jím vedeni odstranili každou nedokonalost a aby 

rozkvetly ctnosti, které ve vaší duši objevuji díky svému Slovu. Učinil jsem vás vnímavými k lásce a také 

k bolesti. Řekl jsem vám: "Milujte se navzájem", abyste pocítili mé Slovo v celé jeho čistotě. Podělte se o 

svůj mír s bližními, pomozte jim vypít jejich pohár utrpení. 

36 Pamatujte, že jsem vám řekl: V mých očích jste všichni mými dětmi. Jestliže vám dovolím, abyste 

se vyvíjeli, a vy v tom máte své problémy, je to proto, že si vroucně přeji, abyste dosáhli své dokonalosti. 

37 Je čas, abyste začali duchovní práci, která vám byla svěřena. Podívejte se, jak jsou pole neúrodná, 

protože semeno lásky a milosrdenství žije skryté na dně vašeho srdce. 

38 Přišel jsem se svým učením, abych vás povzbudil v dobrotě. Vedu vás po cestách lásky, abyste 

mohli jít k vašim bližním s mým poselstvím světla a útěchy. Pokud je pro vás doba mého kázání dlouhá, je 

to proto, abyste mohli vstřebat obsah mého učení a nikdy nezkreslovali jeho smysl. Vy jste totiž nový 

Izrael ─ lid, který bude svědčit o mé pravdě. 

39 Na každém kroku vás probouzí hlas vašeho svědomí a dává vám pochopit, že máte mezi lidmi 

vysoký osud a velké poslání, které musíte splnit. 

40 Není v tobě síla, která tě nenechá padnout, a hlas, který tě nenechá dřímat? Když sejdete z cesty 

nebo zapomenete na své poslání, necítíte neklid, který vás nenechá odpočinout? Neboť tato síla, toto 

vnitřní světlo, tento hlas, který k vám vnitřně promlouvá, je vaše svědomí, v němž je nesmazatelně vepsán 

můj zákon a vaše poslání. 

41 Nechte se s láskou vést tímto vnitřním průvodcem a vpravdě vám říkám, že každá duchovní starost 

zmizí a místo ní zůstane hluboký mír a opravdové uspokojení. 

42 Využijete-li těchto vzácných okamžiků, nebudete zítra ronit slzy kvůli ztracenému času, nebudete 

naříkat nad chybami, ani nebudete padat. Pamatujte, že právě vaše dobré skutky o mně musí svědčit. Nebo 

si myslíš, že tvoji bližní budou schopni poznat Mou pravdu i skrze nedokonalé skutky? Nezapomeňte, že 

"strom se pozná po ovoci". 
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43 Nebojte se, že jich bude příliš málo a budou příliš bezvýznamní. Půjde s vámi neviditelná armáda 

světelných bytostí, které vám připraví cestu tím, že vám otevřou dveře, kterými můžete projít, prolomí 

překážky a překonají obtíže. 

44 Proti světu temnoty se můžete spolehnout na tento svět světla. Abyste překonali vliv války, 

spoléhejte na anděla míru. Proti nemoci, moru a smrti budete mít s sebou milosrdenství těch neviditelných 

bytostí, které jsou připraveny vylít na lidstvo svůj balzám milosrdenství a útěchy. 

45 Nikdy jsem své učedníky nechránil, nikdy je neopustily bytosti, které přebývají v oblastech světla 

a harmonie. 

46 Kdo inspiroval mé učedníky druhé éry, aby si pamatovali božské slovo svého Mistra a zapsali je 

jako dědictví pro všechny generace? Kdo vedl mé učedníky po neznámých cestách do vzdálených měst? 

Kdo vysvobodil Petra z vězení, zatímco jeho žalářníci spali, a kdo stál při těchto apoštolech mé pravdy v 

nejtěžší hodině jejich obětní smrti? Duchovní bytosti, vaši bratři a sestry, které lidé nazývají "andělé". 

47 Ach, kdybyste jen znali hodnotu tohoto vlivu na vaše životy! Byli byste ochotnější, pokornější a 

poslušnější jejich výzev a pokynů. Vy jste však tvorové malé víry, protože se chcete duchovního života 

dotýkat a vidět ho svými fyzickými smysly. A protože jste toho nedosáhli, cítili jste se ve své víře 

oklamáni. 

48 Vpravdě vám říkám, že kdyby vaše víra byla pevná, neměli byste touhu pociťovat přítomnost 

duchovního tělesnými smysly, protože pak by to byla duše, která by vnímala svou jemnou citlivostí ten 

svět, který kolem vás nepřetržitě pulzuje. 

49 Ano, lidstvo, pokud se cítíš vzdálené od duchovního světa, tyto bytosti se nemohou cítit vzdálené 

od lidí, protože pro ně neexistují žádné vzdálenosti, žádné hranice ani překážky. Žijí v duchovním světě, a 

proto nemohou být vzdáleny životu lidských bytostí, jejichž nejvyšším údělem je vzestupný rozvoj a 

zdokonalení duše. 

50 Všichni jste bratři a sestry, všechny duše mají stejné vlastnosti, dokonce i vaše těla jsou si 

navzájem rovna. Proč jste se tedy rozdělili na společenské třídy a národy, lidstvo? Miluji tě jako jediné 

dítě a stejně tak ti odpouštím. Ale buďte hodni této milosti, dosáhněte svého vykoupení. Přijde čas, kdy se 

budete v duchu Mého učení navzájem milovat, inspirováni Mou láskou, a nebudete odsuzovat své chyby. 

51 S láskou radte a opravujte na své cestě, ale necítíte se nadřazeni svým bližním. Jen milujte a žijte 

spravedlivě, jak jsem vám přikázal. 

52 Připravte se, neboť zítra budete vůdci a učiteli lidstva. V době, o níž k vám mluvím, budete s 

láskou předávat Mé pokyny, jak jsem vás poučil. Nesuď své bližní přísně ─ a nemysli si, že tím potěšíš 

svého Pána. Vpravdě vám říkám, že i když budete učit lidi v mém jménu, nebudete bez hříchu. Dívejte se 

a modlete se. Když však uvidím, že trestáte přestupky svých bližních bez lásky, promluvím k vám skrze 

svědomí a řeknu vám jako ve Druhém věku: "Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem." 

53 Moje učení je pro všechny časy. Nyní vám opakuji lekce z minulých věků, abyste Mi lépe 

porozuměli. Tak jako vy mě slyšíte, slyšeli mě i učedníci druhé éry. Stejně jako vy děláte první kroky v 

Mém učení, dělali je i oni. Stejně jako vy se snažíte překonat své nedokonalosti, i oni se snažili a nakonec 

zvítězili. 

54 Jako vy pochybujete o darech, které jsem vám dal, tak i mezi těmi učedníky byli tací, kteří v 

domnění, že je Mistr nepozoruje, tajně zkoušeli jeho slova. Pokud si z mých příkladů vzali příklad, ovoce 

jejich přípravy se projevilo v jejich dílech. Pokud nebděli a nemodlili se, žádný zázrak se skrze ně nestal a 

oni se ke mně vrátili s pochybnostmi v srdci. Když však znovu uslyšeli pravdu Mého slova, litovali svých 

přestupků a se slzami v očích slíbili, že už o Mně nebudou pochybovat. 

55 Podobně vás vidím v této době, učedníci: Někteří z vás mají jako neviditelné zbraně víru a dobré 

skutky a vidí Mé slovo zjevené v naplnění jejich poslání. Jiní z Mých dětí však tvrdili, ─ aniž by se řídili 

Mým zákonem ─ že jim před očima lidí uděluji zázrak, který je učiní rozpoznatelnými jako Mé posly, a 

když ho nedostali, pochybovali o Mně a zapírali Mě. 

56 Odpouštím jim, neboť i když dnes pochybují, zítra uvěří ─ když dnes nepřijmou mé učení, zítra 

položí vlastní život, aby vyznali a dosvědčili pravdivost tohoto zjevení. 

57 Žehnám těm, kdo žijí podle Mého Zákona, i těm, kdo ho odmítají, neboť skrze ty druhé, až 

pochopí smysl Mého učení, dám lidstvu velké důkazy. Budou totiž spolehlivým prostředkem, aby se můj 

božský Duch mohl vylít v síle, pravdivosti a lásce na své bližní. 
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58 Takto se z vás těším, učedníci, takto vás Otec povzbuzuje pro čas zkoušek, kterými budete 

procházet. 

59 Buďte pozorní k hlasu svědomí a vpravdě vám říkám, že se vám bude i nadále dostávat mého 

poučení. I když v roce 1950 tento projev hlasatele skončí ─ poslouchejte svědomí, pak bude vaše 

společenství s Bohem věčné a nebude nic a nikdo, kdo by učedníky oddělil od jejich Mistra. 

60 Důvěřujte mému slovu. Vpravdě vám říkám, že všechna proroctví se naplní ke spokojenosti 

proroků a k radosti izraelského lidu. 

61 Bděte a modlete se, protože časy se změní. Spojte se s Mým zákonem lásky a na cestě vás 

nezastaví žádná zkouška. Žijte podle příkladů, které jsem vám dal v Ježíši, a jistě obstojíte. Nikdo nebude 

moci umlčet mé slovo na tvých rtech. Vpravdě vám říkám, že ani popraviště vám nedá zapomenout na 

Můj Zákon. Neboť vzpomínka na obětovaného Beránka vás posílí a vy se nabídnete mému Božství. 

62 Kolik z vás opustí nejmilovanější lidi, aby se vydali za těmi, kteří mají slyšet mé Slovo vaším 

prostřednictvím. Kolik z vás se z lásky k mému učení vzdá svých hmotných statků a bude žít v největší 

chudobě. Kdyby však tvé tělo bylo na tomto světě zbaveno pozemských statků, ozdobím tvou duši svou 

láskou na věčnosti. 

Ale nebojte se, ó milované děti! Nežádám nikoho z vás, aby obětoval svůj život. Jen jsem vám ve svém 

slově řekl: Všechno, co byste měli dát do mého díla, se vám stonásobně vrátí. Zasévejte na své cestě dobré 

skutky a na onom světě budete sklízet jejich plody. 

63 Takto vás připravuji na dnešní ráno, kdy si křesťanství připomíná Ježíšovo umučení. I vy, 

učedníci, prožíváte stále přítomnou Mesiášovu obětní smrt a živíte se příklady božského Vykupitele. 

64 Lid Izraele: Buďte světlem lidstva, připomínejte mu můj slib, že znovu přijdu, který jsem mu dal 

skrze Ježíše, a řekněte mu, že jsem dodržel své slovo. 

65 Lidé na tato proroctví zapomněli, ale já jim je připomínám prostřednictvím svých nových apoštolů. 

66 Učedníci: Při projevu mého slova je přítomna má otcovská láska a pokoj. Přijměte ji do svého nitra 

vy, kteří stále přebýváte v slzavém údolí. 

67 Vypijte svůj pohár utrpení s trpělivostí. Neboť po této hořkosti budete věčně požívat chléb a víno 

mé lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 318 
1 Blahoslavení jste vy, kteří ke mně přicházíte s touhou po mém učení. Blahoslavení jste vy, kteří 

umíte v mém slově objevit poklad věčného života. Ale kdo jsou ti, kdo se posilují mými lekcemi, aby 

mohli zůstat posly mezi lidmi, až mé slovo prostřednictvím těchto mluvčích přestane platit? Jste to vy, kdo 

se očišťujete od starých skvrn způsobených porušením mého zákona, kdo vyprazdňujete kalich utrpení, 

kdo přicházíte z velkého soužení a očišťujete svou duši v křišťálové vodě mého učení. 

2 Pokud dnes přijdete na toto shromáždění, budete se cítit nehodni Mé přítomnosti. Vidím však, že 

se obnovujete, a toto očištění vás činí hodnými Mne. Pociťte mé pohlazení, pociťte mou lásku, je to 

balzám, který léčí vaše utrpení. 

3 Připomínáte si ─ naposledy v této podobě ─ mé utrpení ve druhé éře. Nepřicházíte, abyste 

následovali tradici. Učedníci Ducha svatého totiž nemají být tradicionalisté, mají poslouchat můj Zákon. 

Přicházíte jen proto, abyste si připomněli ony božské události, dokonalé příklady učení, které jsem vám 

zanechal skrze Ježíše a které vás navěky naučí dosáhnout vlastní spásy. 

4 Dnes vidím, jak se vaše duše chvěje při vzpomínce na tyto příklady učení, a říkám vám: Ó, 

milované děti, neodmítejte tyto lekce od vás, neboť jsou vaším dědictvím! 

5 Děkujete Mi za povzbuzení, které dostáváte z Mého Slova. Jsou však mezi vámi tací, kteří mi 

kladou tuto otázku: "Otče, proč neuděláš v mém životě zázrak, na který už dlouho čekám?" "Ne," 

odpověděl jsem. 

Mistr vám však říká: V tomto čase jsem zasel vaše životy zázraky. Z mého ducha k vám neustále 

přichází požehnání a dary milosti. Prostřednictvím duchovního světa jsem mezi vámi šířil svou lásku. Díky 

své víře a dobrým skutkům jste viděli, jak se tyto zázraky dějí. Ptám se vás: Potřebuješ každodenní zázrak, 

abys ve Mne uvěřil? 

6 Na počátku vašeho vývoje jsem vás zahrnul fyzicky viditelnými, hmatatelnými dary milosti a 

dobrodiní. Když se však tvé poznání a víra rozhořely jako světlo v tvé duši, přestal jsem ti dávat tyto 

hmotné důkazy. Dnes se vaše víra jako učedníků musí shodovat s Mou vůlí, abyste překonali všechny 

překážky a protivenství. 

Ptáš se mě: "Mistře, co je to víra? A Mistr vám odpoví: Víra je duchovní pohled, který vidí dál než 

srdce a mysl. Víra je pohled, který vidí a objevuje pravdu. Proto vaše víra vidí projevy, které často nejste 

schopni pochopit, a díky nim vás posiluje ve víře. 

7 Toto je významná ranní pobožnost, milovaný lide, neboť mezi vámi buduji "nový Jeruzalém". Jste 

prvními kameny bíle zářícího města, které jsem ohlásil skrze proroky. Toto duchovní město nebude mít 

své základy na tomto světě. Pokud si totiž myslíte, že Nový Jeruzalém je vaše pozemská vlast, jste na 

velkém omylu: Nový Jeruzalém nyní buduji ve vaší duši a toto město ─ bělejší než oslnivá bělost sněhu ─ 

se rozšíří na všechny lidi, až přijde vykoupení celého lidstva. 

8 Dnes, když k vám přicházím, abych začal budovat Velké Město, vidím mezi Svým lidem 

nedostatek harmonie, duchovnosti, a Můj Božský Duch trpí, protože ještě nevíte, jak být zcela se Mnou. 

Navzdory dokonalým lekcím, které jsem vám časem dal, se tvrdošíjně držíte nízkých vášní, nejednoty a 

modlářství. 

9 Vpravdě vám říkám: Chcete-li být velcí, nehledejte velikost v marnostech světa, neboť ty jsou 

pomíjivé. Hledejte ji v duchovním, které je věčné. 

10 Dosáhnout tohoto povznesení vyžaduje neustálé úsilí, nezdolnou vůli a bezpodmínečnou víru. 

Jedině tak budete moci dosáhnout oslavení duše. 

11 Cesta je vhodná k získání zásluh, protože je plná zkoušek. Tam se budete moci naučit odmítat svou 

aroganci, trpělivě přijímat bolest, odmítat marnivost a vášně. Na druhé straně je na cestě mnoho 

potřebných lidí, kterým můžete pomoci, aby i oni mohli dosáhnout svého cíle. 

12 Každý člověk, ať už se ve svém životě oduševnil, nebo ne, si nese svůj kříž. Mé Slovo učí snášet to 

s láskou, aby to bylo snadné, a dokonce nutné, abychom mohli žít. Kdo miluje svůj kříž, miluje svůj osud, 

protože ví, že jsem to byl já, kdo ho vytyčil. Ten miluje mou vůli a ten, kdo plní mou vůli, má podíl na 

mém pokoji, mém světle a mé síle. 

13 Ten, kdo se vyhýbá břemenu svého úkolu, kdo opouští správnou cestu nebo nedbá závazků, které 

ke Mně jeho duše přijala, aby si místo toho vzal závazky podle své chuti nebo vůle, nebude moci mít ve 
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svém srdci pravý mír, neboť jeho duše nebude nikdy spokojená a klidná. Jsou to ti, kdo neustále hledají 

rozkoše, aby zapomněli na své trápení a neklid tím, že se klamou falešnými rozkošemi a pomíjivým 

uspokojením. 

14 Nechávám je jít jejich cestou, protože vím, že i když se mi dnes vzdalují, zapomínají na mě, a 

dokonce mě popírají, brzy pochopí bezvýznamnost bohatství, titulů, rozkoší a poct tohoto světa, až je 

realita probudí ze snu o velikosti na zemi, až se člověk bude muset postavit tváří v tvář duchovní pravdě, 

věčnosti, božské spravedlnosti, které nikdo nemůže uniknout. 

15 Nikdo si toho není vědom, protože všichni máte ducha, který vám prostřednictvím daru intuice 

odhaluje realitu vašeho života - cestu, která je pro vás vytyčena, a vše, co na ní máte uskutečnit. Zoufale se 

však chcete zbavit jakéhokoli duchovního slibu, abyste se cítili svobodní a byli pány svých životů. 

16 Netouží snad většina lidí plnit své náboženské povinnosti? Říkám vám, že jste si vytvořili 

náboženství, abyste se snažili uniknout mému zákonu a abyste si mysleli, že ho naplňujete. 

17 Na toto lidstvo jsem mohl použít stejná slova, jaká jsem tehdy řekl židovskému lidu, když jsem mu 

ukázal, že kvůli dodržování starých a již zbytečných tradic zapomněl na Zákon. 

18 Symbol křesťanství, kříž, je všude. Všude nacházím kamenné kostely, většina lidí vyslovuje Mé 

jméno, lidé Mi vzdávají hold a vykonávají pro Mne každodenní obřady. Přesto v lidských srdcích 

neobjevuji žádný projev lásky, která je podstatou, počátkem a konečným cílem Mého učení. Vy všichni se 

však domníváte, že jste v Zákoně a v Pravdě. Proto si stěžujete, když vám odhalím opak, a když vám 

někdo ukáže vaše chyby, necháte se ovládnout hněvem. 

19 Vpravdě vám říkám, křesťané, že kdybych v této době přišel na svět jako člověk, ze všech lidí 

byste to byli právě vy, kdo by Mě táhli na kříž nové Kalvárie, kdybyste slyšeli pravdu z Mých úst. Ale já 

už do vašeho světa nepřijdu jako člověk. Přišel jsem v duchu, neuvidíte mě očima svého těla, ale musíte 

mě slyšet. Chcete se se Mnou setkat, abyste Mě zničili. Jakmile se však se Mnou setkáte, bude to proto, 

abyste se Mi poklonili. Neboť každý, kdo se Mnou duchovně hovoří, podá důkaz, že v jeho srdci vznikla 

víra a osvítila jeho mysl. 

20 I dnes objevuji mezi svými novými učedníky Petrovu slabost, Tomášovy pochybnosti, Jidášovu 

ctižádostivost, a proto je nutné, abych vás i nadále učil jako Mistr. 

21 Při této poslední vzpomínce, kterou s vámi dnes, v roce 1950, pořádám, si připomeňte den, kdy 

Ježíš v doprovodu svých učedníků vítězně vstoupil do prvního Jeruzaléma, aby na kříži dokončil své 

božské poslání. 

22 Prožijte tyto chvíle duchovně a s opravdovou oddaností ─ ne jako pouhou vzpomínku. Ne, cítíte, 

že vám právě dávám svá poslední ponaučení prostřednictvím Hlasatelů ve Třetím čase. Tato slova budou 

pro tvou duši chlebem věčného života po celou dobu jejího putování. Tyto nauky budou vaší obranou a 

vaším personálem. Musíte je přijmout za své, vtisknout je do svého svědomí ohněm mé lásky, abyste je 

později mohli vtisknout, tak jak jsem vám je dal, do srdcí svých bližních. 

23 Velká část lidstva tuto tradici slaví a můj Duch dává pocítit svou lásku všem svým dětem. 

24 Je to příprava, kterou dávám duším. Jakmile dojde k duchovní a lidské obnově všech lidí, přinese 

oduševnění jako své ovoce bratrství a lásku mezi národy. Pak bude z této planety vyzařovat jasné světlo 

duchovní harmonie, které bude vidět na všech světech. Bude to oslnivě bílé město, které viděl apoštol Jan 

při svém vytržení. 

Už to nebude město, které zabíjí Boha, které vyvyšuje svého Mistra na kříži, aby ho vidělo krvácet a 

umírat. Bude to obnovené město, které očekává příchod svého Pána, Otce, který sestoupí z kříže svého 

umučení, aby věčně žil v srdcích svých dětí. 

25 Když Mistr plakal v bývalém Jeruzalémě, nebylo to kvůli této rase, ale kvůli slepotě lidí, kteří ─ 

ačkoli byli tak blízko Otci ─ Ho nepoznali. 

Mistr rozpřáhl otcovskou náruč, aby objal své děti. Srdce dětí se však uzavřela, zaslepená Jeho 

temnotou, a tak Otec nemohl cítit pohlazení svých vlastních. Místo toho se mu dostalo nevíry, posměchu, 

pohrdání a smrti. Protože však nešlo o pozemské město, kvůli němuž Ježíš plakal, dovolil jeho zničení, 

aby lidstvu ukázal, že to, co Otec hledal a vždy bude hledat, jsou duchovní ovce ztracené v temných lesích 

hříchu. 
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26 Když jsem vám ve Druhé éře řekl: "Mé království není z tohoto světa", proč jste si mysleli, že se 

Mé zjevení jako Ducha Svatého bude opakovat v omezené podobě Ježíše? Vzpomeňte si, že jsem řekl 

samařské ženě: "Přichází hodina, kdy se praví ctitelé budou klanět Otci v duchu a v pravdě." 

27 Přišel jsem k vám v duchu, splnil jsem vám svůj slib. Nebuďte však fanatičtí vůči svému národu, 

neboť ten byl v této době pouze vaším útočištěm, stejně jako jím mohl být kterýkoli jiný národ na zemi. 

Ale vy, ti, kterým je určeno slyšet mé slovo v tomto čase, jste skutečně vyvolení, abyste začali budovat 

Nový Jeruzalém ve spojení svých duší. 

28 Dnes jste ještě daleko od toho, abyste na svém světě spatřili království míru. Osvoboďte se od 

veškerého sobectví, a přestože se v současném lidském životě netěšíte míru, nepřestávejte o něj usilovat. 

Učil jsem vás, abyste zapomněli na sebe a mysleli na druhé. Proč musíte stále hledat své vlastní blaho a 

nechat Mě být tím jediným, kdo se stará o celé lidstvo? Mnozí z vás postrádají vaše slova, modlitby a 

lásku. Chybí jim bohatství výhod, které tato zjevení poskytují a které jste promarnili. Obdělávejte tato 

pole, ať jsou plodná vaší láskou. Pokud necháš dílo nedokončené, až tě zavolám na onen svět, neměj 

obavy, protože fyzická smrt neukončí tvé poslání. 

29 Já jsem Život, Já jsem věčný a dal jsem ti přebývat se Mnou, abys nikdy neopustil dílo, které jsi 

začal. Důvěřujte mi a vpravdě vám říkám, že se neztratí ani jediné semínko a vaše úroda bude dokonalá. 

30 Myslete na další generace, které přijdou po vás, a zasévejte pro ně semínka lásky, abyste zanechali 

rozpoznatelnou stopu své ctnosti. Víš, jestli tě nenechám vrátit se v těchto generacích? Buďte ctnostní v 

radosti i v utrpení, v míru i v boji. 

31 Poslouchejte Můj zákon spravedlnosti a lásky, neexistuje žádné "nemožné", které by vám bránilo 

plnit Má nejvyšší přikázání. Nepožaduji od vás dokonalé skutky, neboť stále vidím, že bojujete o život v 

rozbouřeném oceánu života. Bojuješ tam a držíš se záchranného člunu svého svědomí, abys nezahynul v 

rozbouřeném moři zkaženosti. 

32 Velká kataklyzmata duše a zatmění způsobená učením materialismu připraví lidstvu kalich utrpení 

a velkých událostí. 

33 Přesto vaše planeta není místem lásky, ctnosti ani míru. Posílám do vašeho světa čisté duše a vy mi 

je vracíte nečisté, protože životy lidí jsou prostoupeny hříchem a zkažeností. 

34 Vidím ctnosti jako malá, osamocená světýlka mezi dušemi bičovanými bouřemi sobectví, pomsty 

a nenávisti. To je ovoce, které mi lidstvo nabízí. 

35 Dlouhou dobu, než vaše duše našla na tomto světě mír a harmonii, se vaše hmota těšila z této 

blaženosti. 

36 Abych mohl tuto planetu obývat člověk, otřásl jsem touto zemí a připravil ji svou dokonalou 

moudrostí a prostřednictvím přírodních sil. Než ji však začal obývat člověk, žila na ní primitivní zvířata. 

37 Když se tento svět proměnil v domov plný rozkoší, divů a krás, nabídl jsem ho svému milovanému 

dítěti, člověku. Tak jsem vás nechal obývat zemi, abyste na ní žili, neboť milovat a chápat život znamená 

také milovat a chápat Mne. Jakmile budete mít opravdovou lásku a pochopení všeho, co vás obklopuje, 

pak Mě poznáte a vykoupíte se v pravém poznání, protože Já jsem ve všech stvořených věcech. 

38 Ti, kdo zkoumají přírodu bez lásky, vedeni pouze poznatky lidské vědy, Mě popírají, a to proto, že 

neuměli vidět, že ve skutečnosti nerozuměli, natož aby cítili a milovali. 

Na druhou stranu, kolik je mezi pokornými, mezi opovrhovanými, poníženými pýchou a nevědomostí 

těch, kteří se považují za učence mezi lidmi, kteří uvěřili, aniž by věděli, protože pohled jejich víry viděl 

přímo pravdu a pochopili, že tato planeta je tu pro člověka od počátku ─ ráj milosti, harmonie a požehnání. 

39 Žasl jsi, když sis uvědomil dokonalost každé bytosti, jak každý Mnou stvořený tvor zaujímá své 

místo na své cestě, vše je podřízeno příkazu, vše se řídí Mým zákonem. Nemusíte pochybovat o původu 

své přirozenosti, protože již věříte v přesnost a spolehlivost jejího zákona. V životě jste objevili mnoho 

učení a důvěřujete v dodržování jeho přírodních zákonů, které vás neklamou. 

40 Od země jste obdrželi její výhody. Je pro vás jako požehnání, které vám vždy dávalo potravu, ráj 

plný rozkoší, a na konci vašeho pozemského života otevřelo své lůno, aby vás s láskou přijalo. Ale 

zatímco na počátku své existence na tomto světě jste v lidském životě nalezli krásu, vaše duše, ačkoli se 

nachází ve třetí éře, se stále snaží dosáhnout klidu. 
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Stejně jako jsem na počátku otřásl touto planetou prostřednictvím přírodních sil, abych vám ji nabídl 

jako ráj plný požehnání, tak i v tomto čase to budou opět mé přírodní síly, které vámi otřesou. Bude to má 

dokonalá spravedlnost, která pomůže duším dosáhnout svobody. 

Stejně tak se projevím uprostřed náboženských společenství, sekt a institucí a odstraním jejich 

nepřátelství a pocity pomsty, které rozdělují lidi kvůli nedostatku duchovního sjednocení. 

41 Tyto události lidstvo čekají. Bděte a modlete se, učedníci, neboť svědky těchto zkoušek budou 

mnozí z vás. Uvidíte, že učení materialismu začnou být velmi aktivní, protože pohlcují lidi a způsobují jim 

úzkostné výkřiky. 

42 Nechci vás touto výzvou k probuzení děsit, ale varovat vás, kteří žijete v této době zkoušky na 

zemi. To vše se musí stát, aby všechny duše dosáhly spásy. 

43 Bude to můj Božský Duch, který vymaže lidskou aroganci. Bude to má moudrost, která odhalí 

pravdu vám, kteří jste bloudili v temnotách. Bude to světlo Ducha svatého, které osvítí duši lidí v jejich 

vědách a povede je po cestě odpuštění, lásky a spravedlnosti. 

44 Jakmile projdete těmito zkouškami Mé lásky, dojde k duchovní i fyzické obnově lidstva. Když pak 

lidé půjdou po cestě ctnosti a oduševnění, s překvapením zjistí, že tento život je stejný jako ten, který jsem 

jim nabízel od začátku, že se v něm nic nezměnilo. Dozvědí se, že planeta, kterou jsem jim svěřil jako 

dočasný domov, je i nadále štědrá na dary požehnání ─ že Matka Země, milosrdná Původkyně života, jim 

i nadále nabízí své lůno, aby je živila svou láskou. To je totiž úkol, který jí Otec svěřil. 

Stejné bude i slunce, které bude vždy vysílat své osvěžující teplo jako symbol Pánovy přítomnosti. V té 

době, milovaný lide, lidé pochopí, že to byly jejich zlé skutky, které jim ztrpčovaly život. Proto se stanou 

mými dobrými pracovníky a připraví se na harmonické obývání dokonalejších domovů na věčnosti. 

45 Tak vás, učedníci, připravuji na časy, které vás čekají, kdy nebude hladových s nasycenými, 

nevědomých s učenými ani mocných s bezmocnými. Všichni budete na Pánově hostině a budete se těšit z 

věčného koncertu jeho lásky. 

46 V té době, učedníci, bude Nový Jeruzalém v srdcích lidí. Dosáhnete vysokého stupně zduchovnění 

a Já vám pošlu nejen duše s velkým vývojem, aby se mezi vás vtělily a přinesly vám má poselství. Pošlu 

vám také duše, které potřebují vaši ctnost a které se, žijíce mezi vámi, očistí od svých hříchů. V těch 

časech se stane opak dnešního dne, kdy vám pošlu čisté duše a vy mi je vrátíte poskvrněné. 

47 Významem mého Slova vytvoř v srdcích svých dětí svatyni duchovnosti, ne fanatismu nebo 

modlářství. Veď je cestou mého zákona. Nestačí nikomu neubližovat. Je správné nečinit zlo, ale když 

budeš konat dobro, budeš mi milý. 

48 Jak jasná a jednoduchá je pravda! Jak jasná a jednoduchá je duchovnost! A přece ─ jak těžké je to 

pochopit pro toho, kdo tvrdošíjně setrvává v temnotě svého fanatismu a tradic. Jeho mysl nedokáže 

pochopit, že existuje něco víc, než čemu rozumí; jeho srdce se brání odmítnout to, co pro něj bylo jeho 

Bohem a jeho zákonem: tradici a obřad. 

49 Myslíte si, že nenávidím ty, kdo nechtějí uznat Mou pravdu? Ne, děti moje, mé milosrdenství je 

nekonečné a právě k nim se obracím, abych jim pomohl opustit jejich vězení a oni se mohli těšit z 

rozjímání o světle. Zkoušky nezbytné pro jejich probuzení k víře jsou pro ně vyhrazeny. Nebudou to 

zkoušky nad jejich síly, budou to lekce moudře přizpůsobené každé duši, každému životu, každému 

člověku. 

50 Odtud se mezi zatemnělými mozky, mezi srdci nemocnými náboženským fanatismem a 

nevědomostí objeví velcí a vášniví vojáci pravdy. V den, kdy se osvobodí ze svých pout, ze své temnoty, a 

spatří světlo, nebudou moci zadržet svůj jásot a budou z plných plic křičet, že jsem se vrátil, abych 

zachránil svět tím, že ho pozvednu po žebříku oduševnění do pravého království. 

51 Aby vám pomohl ve vývoji, zjevil se vám Eliáš, váš duchovní průvodce, předchůdce Třetí éry, 

který připravil vaši duši. Se smutkem však vidí, že mnozí zbloudili, a jak velká je pak Eliášova bolest. 

Hledá své ovce spolu se svými duchovními služebníky ve všech směrech. Kdo z vás se připraví přivést 

nepřítomné ─ ty, kteří jsou na cestě bolesti? 

Ty, kteří trpí, posiluji, aby se nerouhali, aby pocítili Mou přítomnost a pospíšili si v tuto chvíli, aby byli 

u jednoho stolu s Mistrem a živili se chlebem a vínem, které jsem připravil se Svou láskou. 
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52 Vy jste generace, která v této Třetí éře naslouchá Mému Slovu, aby váš život odpovídal naplnění 

Mého Zákona a Já se mohl dát poznat skrze orgán porozumění, který jsem připravil k naplnění Svého 

zaslíbení z Druhé éry. 

53 V minulosti byli Moji apoštolové smutní, když jsem jim řekl, že je brzy opustím a že potom budou 

oni těmi, kdo budou šířit Mé učení. Upozornil jsem je však, že přijdu znovu, až bude svět na vrcholu 

zkaženosti. 

Někteří Mě nepoznali, ale přijdou jiní, kteří ─ až přijmou podstatu Mého Slova ─ pochopí svého 

Mistra a pocítí Mou Přítomnost. Budeš opět se Mnou a Já tě přijmu se stejnou láskou jako vždycky, abys 

byla u Mého prsu. 

54 Dal jsem vám své učení, abyste se jeho prožíváním stali hodnými vstoupit do mého království. 

55 Již ve Druhé éře jsem vás poučil, jak odmítnout pokušení ─ vše, co není vaše z tohoto světa, 

abyste byli se Mnou, jako byl Ježíš v Otci. 

56 Připravte se, protože vy jste učedníci, kteří jdou ve stopách Mistra, jenž ještě jednou vystoupil na 

Kalvárii. Tato poslední slova učení jsou jako poslední okamžiky Ježíšova života. Neboť až skončí rok 

1950, Mé Božské "Slovo" k vám již nebude promlouvat těmito ústy. Dnes jsi přišel ve spěchu, protože 

nechceš zmeškat ani jednu z mých lekcí. Uchovávejte je ve svém srdci, protože chcete být svědky mých 

posledních slov k lidstvu. 

57 Jste stejní jako ti, kdo zpívali Hosana ve druhé době, když Ježíš vjel do Jeruzaléma. Dnes, když se 

vám dávám poznat v Duchu, už nerozprostíráte své pláště na Mé cestě, to svá srdce nabízíte jako příbytek 

svému Pánu. Dnes už vaše hosana nevychází z vašeho hrdla, ale vychází z vaší duše jako hymnus pokory, 

lásky a poznání Otce, jako hymnus víry v tento projev, který vám přinesl váš Pán ve Třetí éře. 

58 Kdysi i nyní jste stejní jako ti, kdo mě následovali, když jsem vcházel do Jeruzaléma. Obklopily 

mě velké zástupy lidí, uchvácené mými slovy lásky. Muži a ženy, starci a děti otřásali městem radostnými 

výkřiky, a dokonce i kněží a farizeové, kteří se obávali, že se lid vzbouří, mi řekli: "Mistře, když učíš 

pokoji, proč dovoluješ svým stoupencům vyvolat takový rozruch?" Já jsem jim však odpověděl: "Amen, 

pravím vám, kdyby tito mlčeli, kameny by mluvily." Byly to chvíle radosti, bylo to vyvrcholení a oslava 

Mesiáše mezi těmi, kdo hladověli a žíznili po spravedlnosti ─ dušemi, které dlouho očekávaly příchod 

Pána, aby se naplnila proroctví. 

59 S touto radostí a veselím oslavoval můj lid také osvobození z Egypta. Chtěl jsem, aby tato památka 

Paschy byla pro můj lid nezapomenutelná. Vpravdě vám však říkám, že jsem se neřídil pouze tradicí a 

neobětoval jsem beránka ─ ne, obětoval jsem sám sebe v Ježíši, obětním beránkovi, jako cestu, skrze 

kterou všechny mé děti naleznou spásu. 

Ani ve Třetí éře se neřídím tradicí. Prostřednictvím Svého Slova jsem vás přiměl prožít události z 

minulých dob. Vězte však, učedníci, že Zákon, který jsem vám diktoval na hoře Sinaj, je přítomen ve 

vašem svědomí. Oběť Neposkvrněného Beránka, jakož i zjevení, která jsem vám přinesl jako Duch Svatý, 

a učení, která vám poskytnu v budoucích časech - to vše je přítomno na věčnosti. 

60 Později si tyto události budete připomínat, ale vaše vzpomínka bude spočívat v meditaci, v 

opravdových předsevzetích obnovy a naplnění Mého učení. Nebudete slavit svátky, nebudete pořádat 

obřady ani obřady v domnění, že se mi líbíte, a zapomenete na Zákon. Nebudete tradicionalisty. 

Spiritualističtí učedníci si budou vždy představovat utrpení svého Pána, budou cítit Jeho božskou 

přítomnost a učit své bližní, slyšíce hlas Jeho ducha. 

61 Až přijde čas slavit svaté přijímání, učiňte tak s modlitbami, pak pocítíte, jak vám Můj Božský 

Duch rozdává duchovní chléb a víno. Tímto způsobem vám osvětlím lekce, které dosud považujete za 

zahalené tajemstvím. 

62 Probuďte se, učedníci! Vstoupili jste do doby, kdy křesťanské lidstvo studuje Mé Slovo a proroctví 

v touze získat správný výklad předchozích zjevení. Vněkterých objevuji trochu světla, jiní sešli zcesty. U 

některých vidím dostatek pokory, úcty a lásky, aby porozuměli proroctvím při studiu. U jiných vidím 

pýchu a marnivost, a ti ve své touze po slávě vysvětlují národům význam Písma. Vpravdě však pravím 

vám, že svými omyly zmátli lidstvo. 

63 Vzpomeňte si, že jsem vám ve Druhé éře řekl, že vám pošlu "Ducha pravdy", Ducha Svatého, a že 

vám vysvětlí zjevení, kterým jste v té době nemohli porozumět, a dá vám nová učení. 

64 Zde je Duch pravdy, Duch svatý, který k vám promlouvá o minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 
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65 Bděte a modlete se, lidé, neboť v modlitbě naleznete světlo, abyste lépe porozuměli mému učení. 

Toto je chléb a víno ─ živte se, učedníci, posilujte se, neboť zítra se o tuto potravu budete muset dělit s 

lidstvem. 

66 Učte se ode Mne, předávejte Můj příklad a moudrost, ó lidé, ó milovaní učedníci. 

67 Všichni jste dělníci na mém patře ─ někteří jako "první", jiní jako "poslední", ale všichni budete 

moci být "první" díky své horlivosti a oduševnění. 

68 V této hodině oddanosti, kdy Mi vaše duše skládá duchovní hosana, vás Můj Božský Duch zaplaví 

pokojem, láskou a požehnáním. 

69 Díky mému požehnání obdrží světlo zástupy duší, které se očistily v duchovním údolí. V této době 

prožívají pokračování mého díla, vzkříšení Nového Jeruzaléma ve sjednocených duších lidí. 

Můj pokoj s vámi! 



U 319 

58 

Pokyn 319 
1 Buďte u Mne opět vítáni. Kdo se vám v této době zjevuje? Otec, Syn nebo Duch svatý? 

Odpovídám vám: Váš Bůh se zjevuje mezi vámi. Jestliže jsem vám ve druhé době jako člověk řekl: "Kdo 

zná Syna, zná Otce", říkám vám to dnes, protože k vám nepřicházím jako člověk, ale v Duchu: Kdo slyší 

Ježíše, slyší a přijímá Jehovu, a to je hlas Ducha svatého. 

Nevidějte v něm tři osoby nebo tři bohy, rozpoznejte jednoho Božského Ducha, který se v této době 

mezi vámi hojně projevuje v tomto hlase, v tomto slově vašeho Mistra všech Mistrů. Setkáte se se 

Soudcem, objevíte Otce a pocítíte podstatu Ducha svatého. 

2 Při Svých posledních projevech prostřednictvím lidských nositelů hlasu v tomto roce 1950 budu 

zkoušet pokroky Svých učedníků. Vyzkouším je tím, že odvolám váš pokyn. Ukážu vám totiž, kdo je v 

mém učení pokročilejší a kdo zaostává. 

Vím všechno. Lekce a zkoušky, které vám dávám, slouží k tomu, aby si každý z vás vnitřně uvědomil 

svůj pokrok, stagnaci nebo regresi. 

3 Vnáším do vaší duše stále více světla, abyste po ukončení Mého Slova zůstali osvíceni a pak, jak 

jsem vám již řekl, byli zářivými majáky v tomto moři vášní a bouří, které tvoří váš svět. 

4 Ti, kdo ve Mne mají velkou víru, pokorně připravují svou duši, aby do ní přijali vše, co jim v této 

době předávám. Stále však existují učedníci, kteří doširoka otevírají oči své duše, protože se snaží objevit 

pravdu o Mé přítomnosti v záhrobí. 

5 Některých srdcí se stále zmocňují pochybnosti a ptají se, zda jsem to Já, nebo ne. Někteří jsou stále 

zmateni některými Mými slovy a zjeveními. Ale já se vás ptám: Proč, když jste ve třetí éře? Pochybnosti 

nechte na Tomášovi, protože žil ve druhé éře. Ale vzpomeňte si na lekci, kterou jsem mu dal, a na vše, co 

jsem v té době projevil, abych zničil materialismus a odstranil pochybnosti těchto lidí. 

Proč však dnes, ve Třetí éře, kdy se ve vaší duši a ve vašem srdci hromadí učení a zjevení minulých 

dob a Třetí éry, stále pochybujete? Proč ve svém nitru přemýšlíte, zda jsem to já, zda je v tomto díle, které 

právě přijímáte, pravda nebo klam? 

Takto mluvím pouze k těm, kdo pochybují ─ k těm, kdo vnitřně zápasí, protože se nacházejí v poslední 

době Mého projevu skrze lidský intelekt. Já vám však znovu říkám: "Blahoslavení, kdo uvěřili, aniž by 

viděli!" 

6 Společně se svým Mistrem vzpomínáte na události, které se staly ve Druhé éře. Učil jsem vás, že 

jsem ve vaší duši zanechal učení, které jsem vám tehdy dal. Každý z Mých skutků a Mých slov byl činem 

věčného života, který jsem vám dal. Krev, kterou jsem prolil, abych vám ukázal cestu ke spáse, je stále 

čerstvá a bude věčná v duši všech Mých dětí. Neboť to, co tehdy vytékalo z mého těla, bylo symbolem 

života, který jsem prolil ─ odpuštění, kterým jsem zahrnul všechny hříšníky ─ světla, kterým jsem zažehl 

víru v nevěřících ─ světla, kterým jsem rozptýlil všechny temné mlhy tohoto lidstva. Tento duchovní život 

je ve vás věčný ─ v krvi, která bude ve vaší duši stále čerstvá. 

7 Když jsem se stal člověkem, abych lidem přinesl spásu, spasení a světlo, nepřišel jsem jen k nim. 

Byl to čas určený mým Božským Duchem, abych se vydal na cestu pro všechny duše, aniž bych dával 

přednost světům nebo stupňům vývoje. Proto poté, co jsem dokončil své poslání Mistra mezi vámi, odešel 

Můj Duch do všech domů, které obývají duše Pána. 

Neboť ačkoli jste měli příslib Mesiáše, tento příslib nebyl určen pouze vtěleným duším, ale také těm, 

kteří Mě očekávali v záhrobí ─ těm, kteří v nápravě, v odčinění, v duchovním shromažďování zkušeností 

očekávali den, kdy přijde Vykupitel všech duší, aby otevřel dveře. 

8 Proto se stalo, že poté, co jsem mezi vámi dokončil Své dílo a otevřel brány Svého království skrze 

Svou oběť lásky pro všechny Své pozemské děti, obrátil jsem se k ostatním duším a dal jsem i jim 

svobodu. Některé jsem však potkal s lidským "oděvem" a jiné s jiným "oděvem". Vpravdě vám však 

říkám, že pro Mne nikdy nebyly důležité tyto "oděvy", ale vzestupný vývoj duší. Přicházím je totiž 

osvobodit od nedokonalostí a materialismu ─ přicházím je očistit Svým Učením, abych jim dal bílé 

roucho, bělejší než oslepující bělost sněhu, o kterém jsem k vám v této době často mluvil. 

9 Stejně jako jsem tehdy navštívil jedny a druhé v jejich různých světech, tak jsem ve Třetí éře opět 

navštívil všechny. Znovu jsem se zjevil duším, které přebývají v celém vesmíru. 
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Vskutku jsem navázal pouta lásky a usiloval o jednotu všech duší. Chci však, aby Můj dnešní projev 

byl dokonalejší než v minulých dobách, abyste se skrze něj ke Mně brzy dostali, abyste skrze projev z 

ducha do ducha přijímali Otcova vnuknutí, Jeho přikázání, Jeho pokárání a Jeho spravedlnost s větší 

dokonalostí. 

10 Jako Duch Svatý jsem zasvětil Třetí čas úkolu osvítit všechny duše, aby už nikdy nepadly, 

zachránit ty, kdo zbloudili, obrátit ty, kdo jsou zaslepení, a očistit ty, kdo se velmi poskvrnili, osvobodit je 

z pout hanby, potupy, zločinu a výčitek svědomí ─ všechny ty, kdo si s sebou nesou, otisknutou ve svém 

duchu, celou historii svých přestupků, porušení Mého Zákona. 

11 Vše ve vesmíru je moudře uspořádáno. V současnosti promlouvám ke světům, ke všem svým 

dětem, v podobě, v jaké se musím každému z nich dát poznat, abych je přivedl k dokonalému dialogu 

ducha s duchem, abych je dovedl k dokonalosti, která je cílem, jenž všechny čeká. Jste duchovně 

nejvyspělejší ve vesmíru? Neptej se, protože bys to nemohl pochopit. 

12 Ve Druhé éře jsem vám řekl: "V Otcově domě je mnoho příbytků." Dnes vám říkám ve vašem 

vlastním jazyce: Ve vesmíru, který jsem stvořil, je mnoho světů obydlených dětmi Mého Božského 

Ducha. Všichni jste ve Mně bratři a sestry, všichni jste Mi podobní, a i když se nyní lišíte svými 

nedokonalostmi, v dokonalosti budete všichni stejní. K této dokonalosti vás vedu, a abyste jí dosáhli, 

připravuji vás, učím vás, zkouším vás a pracuji na vás. 

Všechny vás stejně vedu ke společenství s Mým Božským Duchem a vedu vás také ke společenství 

mezi vámi. Kdy bude toto společenství duší dokončeno? Teď už to nevíte. Bude se o tom hodně mluvit ─ 

někteří budou věřit mnoha projevům, jiní je budou popírat. Duch se však projeví, Duch bude mluvit, Duch 

bude vládnout na celé zemi. 

13 K tomu všemu vám říkám, že to není pozemský den, není to jen několik hodin, které vám věnuji, 

abyste pronikli světem světla a propastmi temnoty a hledali duše, které na Mě čekají. Ne, lidé, je to celý 

časový úsek, je to celý věk v rámci věčnosti, určený Mnou od samého počátku stvoření, abych přišel ke 

všem jako Duch Svatý a zjevil se podle pokroku duší ve Třetí éře na vyšší úrovni a dokonaleji. 

14 Dnes se nedíváš mimo svůj svět, takže ani tvůj duch, ani tvůj pohled, ani tvůj intelekt nedokáže 

prozkoumat to, co ti ještě není vlastní a co k tobě přichází jen s uctivým a poslušným postojem, abys to 

přijala ─ prostřednictvím modlitby, vzestupného vývoje, který tě vede ke Mně a k Mému duchovnímu 

světu, který se věnuje úkolu tě chránit. 

Díky tomuto vzestupnému vývoji, díky prospěchu, který máte z toho, co vám v tomto čase zjevuji, se 

vám podaří poznat to, co chcete poznat dnes ze zvědavosti, a to, co poznáte zítra, ze spravedlnosti, jako 

odměnu, jako odměnu, ó milovaní učedníci Páně! 

15 Blíží se čas, kdy vás opustím bez tohoto Slova. Jakmile ji přestanete slyšet, mnozí budou smutní, 

jiní chladní, ale ostatní zůstanou silní ve víře. Ptáte-li se mě však dnes, jaká je má božská touha, 

odpovídám vám: abyste byli všichni silní ve víře, abyste se připravili, než mezi vámi dokončím toto Slovo. 

Prozkoumejte mé Dílo, chcete-li, abyste se přesvědčili, abyste byli pevní, abyste později 

nepochybovali. Kvůli tomu budeš trpět a klopýtat, protože tato pochybnost v tobě zanechá silnou bolest, 

skrze kterou se ti připomene tvé svědomí. Já však nechci, aby moji učedníci měli ve svědomí nějaké 

výčitky ─ chci jen, aby cítili pokoj mého Ducha. 

16 Nebude-li se tento lid umět připravit, nevyužije-li mého posledního učení, bude se později míjet s 

mým slovem a čas, zkoušky, neštěstí a nesmyslná slova lidí ho uvrhnou do pochybností. Pak se bude 

muset učedník na své cestě zastavit a ptát se sám sebe, zda to, co slyšel, bylo správné, nebo zda to není 

pravda, a když pak na jeho pochybnosti odpoví jen zdánlivé mlčení, pozvedne tvář a neuctivě řekne Otci: 

"Pane, ačkoli jsi slíbil, že s námi zůstaneš navždy ─ proč Tě Tvé děti nevidí? Proč Tě naše uši neslyší? 

Proč naše srdce necítí, že tluče? Proč se nám jasně neprojevuješ?" 

17 A když uvidíte, jak lidské nauky a náboženské instituce povstávají ve velkých zápasech a postupují 

vpřed, jak vyhrávají "bitvy", řeknete si: "Kam se podělo Otcovo dílo? Proč mlčel a nechal nás samotné 

jako oběti ran osudu a nebezpečí?" 

Budeš mít velmi velké pochybnosti, jako je měli jindy jiní Moji učedníci, a pochybnosti se ještě zvětší, 

až si vzpomeneš na mnohá Moje slova, která se podle špatných výkladů nesplnila, a pak si řekneš: "Proč 

Jeho slovo nemělo účinek ani moc zanechat Jeho lid jednotný? Proč s veškerou svou mocí neudělal zázrak 

a nespojil tento duchovní Hospodinův lid v jedno srdce? Proč v době, kdy učil své učedníky, nepřicházeli 
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lidé ze všech národů světa, aby ho slyšeli? Proč nebyl mezi lidmi mír, když sestoupil s mocí skrze svůj 

univerzální paprsek? Proč byl jeho odchod tak smutný? Proč od nás mlčky odešel, aniž by ho celé lidstvo 

slyšelo a oslavilo?" 

To vše bude trápit tvé srdce v ohni pochybností, ale já nechci, aby se to stalo. Chci, aby vaše duše, 

zbavená všech pochybností a nejistot, nepožadovala od Otce nic, co by znamenalo zhmotnění Jeho 

Božského Ducha. Nechci, abyste po ukončení Mého Slova požadovali, abych se polidštil, omezil nebo 

přijal podobu Ježíše jako člověka. 

18 Chci, aby Mě tvá duše skutečně následovala ─ nejen kvůli touze cítit Mě, nejen kvůli síle potřeby 

tvé duše vidět a slyšet Mě, ale aby Mě cítila kvůli pravdivosti, aby Mě spatřila v rovnováze své duše skrze 

věrnost své bytosti. Pak Mě totiž spatříte většího, dokonalejšího a neměnnějšího. 

19 Pamatujte, že lidé se v oněch Druhých časech cítili oklamáni. Očekávali Mesiáše plného pozemské 

moci, který osvobodí Izrael z otroctví lidí. Očekávali bojovného knížete, pána nad armádami, národy a 

pozemskými zeměmi. 

Ale když slyšeli slova toho tichého a pokorného Mistra, který mluvil jen o skutcích svého Otce a který 

jim sliboval lepší království než království pozemská, který jim oznamoval duchovní vítězství svého učení, 

který jim oznamoval spravedlnost pro ty, kdo prolévají slzy za duchovně chudé, za nemocné, za ponížené, 

pro otroky ─ tehdy se cítili oklamáni ti, kteří očekávali blízký čas svého pozemského vysvobození a 

oslavení onoho Pána ─ ti, kteří toužili vidět ho sedět na trůnu v tomto světě a vidět žezlo spravedlnosti po 

jeho pravici, aby soudil národy a podmanil si velká království tohoto světa. 

20 Když přišla noc Mistrova zatčení, jejich srdce se zachvěla tváří v tvář takové mírnosti, protože Pán 

se nebránil, protože neporazil svou mocí své nepřátele, protože se nechal jako mírný beránek odvléci na 

místo lebky. Když apoštolové viděli, jak se jim ten lid posmívá, odešli zmatení a podezřívaví. A ptali se 

sami sebe: "Proč se události odehrály právě takto?" Cítili velkou lásku ke svému Mistrovi a Ježíšovu 

bolest učinili svou, ale nebyli ještě duchovně probuzeni a jejich duchovní oči se neotevřely světlu pravdy. 

Když ho viděli na místě lebky a byli svědky jeho smrti na tom potupném dřevě mučení a viděli, jak jeho 

krev stéká jako krev každého člověka, zmocnily se jich pochybnosti. 

21 Jak by mohli pokračovat v díle svého Mistra? Jak by mohli pokračovat v tomto příkladu 

vykoupení? Mistr však prošel smrtí, aby povstal plný slávy a života nad všechny stvořené věci. Přemýšlel 

o sobě a trpěl pochybnostmi svých učedníků a jako další důkaz své nekonečné lásky se po svém vzkříšení 

nechal vidět ženami, které ho neochvějně milovaly a následovaly ho, aby vydaly svědectví jeho 

učedníkům o tom, co viděly a slyšely. 

Navzdory tomuto svědectví však pochybovali. Bylo nutné, aby se Mistr zjevil, rozptýlil temnotu 

pochybností a zažehl světlo ve všech těchto srdcích. Ale stále tu byl učedník, který pochyboval nejvíce - 

Tomáš, který řekl, že uvěří, že Mistr vstal z mrtvých, jen když se bude moci dotknout jeho ran vlastními 

prsty. A tak ho Mistr musel přesvědčit i v jeho pochybnostech. 

22 Když Mistr našel své učedníky osamocené a rozrušené, protože někteří věřili v Mistrovo vzkříšení 

a Tomáš pochyboval, Pán se ukázal mezi nimi a řekl: "Můj pokoj s vámi!" Zavolal si Tomáše k sobě, 

ukázal mu své rány a řekl mu: "Vlož do toho prsty, Tomáši, a nepochybuj, protože jsem to opravdu já." 

Tomáš však v tu chvíli litoval svých pochybností a zvolal: "Můj Pane!" Já jsem mu však řekl: "Protože 

jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blaze těm, kdo věří, aniž by viděli." 

23 Chceš navždy nosit ve svém duchu tuto láskyplnou výčitku Ježíše, Mistra? A že bych vám měl 

znovu říci: "Uvěřili jste, protože jste viděli?" Ne, učedníci Ducha svatého ─ ne, učedníci třetí éry! Neměj v 

sobě pochybnosti, odstraň je už teď, dívej se na Mne v Duchu, dívej se na Mne v Mé pravdivosti a v Mé 

podstatě, abys Mne později, až ti budou tyto projevy chybět, mohl vidět skrze lásku a víru duchovním 

pohledem, který je čistý a prostý pochybností a poskvrny. 

24 Abyste se mohli pustit do plnění svého poslání, neměli byste čekat, až vám to budu moci sdělit 

pouze prostřednictvím věštců: Vstaň a konej svou povinnost, nečekej, že se znovu stanu člověkem, abys 

našel víru. K tomu došlo ve druhé éře, protože to bylo nezbytné. Vždyť Mistr nemohl od svých učedníků 

žádat více v době, kdy člověk začal svým duchem pronikat do nezměrných sfér záhrobí. 

Ale vy, kteří jste nyní naživu, i ti dávní, kteří jste rozvíjeli své duše, které jsem často zkoušel a ke 

kterým jsem často mluvil skrze lidský intelekt, abych vám přinesl pravdu a učinil vám velká zjevení ─ 

mohli byste pochybovat, mohli byste upadnout do zhmotnění, mohli byste nechat ochladnout lásku svého 
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srdce a svou duši sejít z cesty po ukončení Mého Slova? Ne, učedníci, mluvím k vám v této době a ještě 

mnohokrát vás připravím skrze Své Slovo, aby ve vaší duši bylo jen světlo, síla, odhodlání a nezničitelná 

horlivost víry tváří v tvář všem zkouškám. 

25 Když jsem se duchovně ukázal Svým učedníkům druhé éry, pocítili ve svých duších pravou lásku. 

Tehdy se spojili v objetí bratrství a duchovní síly, aby pokračovali v díle svého Mistra. Když se totiž 

zbavili svých pochybností, řekli plni duševního štěstí: "Opravdu jsme byli s Mesiášem, s Božím Synem, 

opravdu jsme žili spolu se Spasitelem světa, On nás neoklamal. On je Život, On je Vykupitel, On je 

Pravda, Jeho království není z tohoto světa, Jeho domovem je Věčné království, odkud se na nás dnes 

dívá, mluví k nám a nechává se vidět. Slíbil, že s námi bude navěky. A skutečně jsme jednotní, máme se 

rádi a budeme o něm svědčit všem národům země." 

26 Víte, zda po ukončení mého Slova nastane mezi vámi také pravé sjednocení, až pocítíte 

nepřítomnost mého Slova v hloubi svého srdce a duše, až můj duchovní svět už nebude mezi vámi ozývat 

své Slovo skrze nositele darů? Pak se budou sbory navzájem vyhledávat a ti, kteří zůstali vzdáleni a 

pracovali podle svého, budou vyhledávat své bratry a sestry, budou si navzájem poskytovat teplo a 

přítomnost, radu a pomoc. Budou toužit po Mém slově a někteří budou hledat uzdravující balzám v kruhu 

druhých a Já se opět přijdu projevit. 

27 Ano, Můj lide, budu mluvit blízko vašeho duchovního ucha a všichni Mě uvidíte a tato jasná 

prohlášení, která vám dávám a o kterých dnes nevíte, jakým způsobem přijdou, přijdou určitým a jasným 

způsobem, aby vás uvedla na správnou cestu. Budou vaší obranou, vaší pobídkou, abyste si nikdy 

nemysleli, že jdete sami. 

Překvapím vás na cestách, při duchovním plnění poslání, při pozemském plnění povinností i při vašich 

přestupcích. Vyberu si vhodný okamžik, abych se projevil na cestě každého ze svých učedníků. Budu 

přítomen a vnímán při vašich setkáních, budete cítit Mé teplo, dech Mého Ducha a přijímat Má vnuknutí. 

28 Chci, abyste, když ve Mne stále více věříte, měli mezi sebou víru, aby mezi vámi nevzniklo falešné 

svědectví, aby z vašich rtů nevzešla lež, která by vás učinila velkými nebo známými mezi lidmi nebo v 

lidstvu. Běda tomu, kdo říká lež! Běda tomu, kdo by řekl: "Viděl jsem Mistra", aniž by Ho viděl! Běda 

tomu, kdo by řekl: "Přijal jsem toto poselství od Pána", aniž by je přijal! Pak mu bude moje inspirace 

odňata a získá ji zpět jen tehdy, když se očistí od svých skvrn. 

Nezneužívejte mého jména, nezneužívejte mého díla ke lži, nezneužívejte mého ducha ani mého díla k 

zakrytí svého podvodu. 

29 Chci, abys mluvila jen pravdu, abys, pokud ode Mne nikdy nedostaneš vnuknutí nebo projev, s 

ním souhlasila a nelhala, protože pak tě nikdo nebude moci obvinit. Ale já se vás ptám: Kdo může být ten, 

kdo ode Mne nic nedostává? Kdo může být tím, kdo se netěší Mé inspiraci, kdo nepřijímá Mé pokyny a 

necítí Mé projevy? Neustoupím tváří v tvář tvým prohřeškům. Budu stále s vámi a zanechám vás 

proměněné v proroky ─ ale jako proroky pravdy, ne jako falešné, kteří vycházejí na ulici a chlubí se svým 

proroctvím. 

30 V prvních dobách vycházeli moji proroci do ulic a hlásali Pánovo poselství. Ale kolik pokory, 

kolik síly a víry v nich bylo! 

Doba se změnila a dnes už nemůžete vyjít na ulici, na venkovské cesty nebo na lidová tržiště a z 

plných plic vykřikovat moje poselství. Dnes musíš vědět, kdy nastal okamžik, abys promluvil, jednal nebo 

se modlil. Pokud se takto připravíte, můj lid nebude pochybovat o vašich vlastních svědectvích. 

31 Když se blížíte k nějaké zkoušce, když se má Má spravedlnost projevit mezi národy země a také 

mezi vámi ─ když je Mou vůlí zjevit vám nějakou událost, vyberu si jednoho z vás, aby vás varoval a 

oznámil vám, co se stane. Vyberu dva nebo tři nebo tolik, kolik je potřeba k potvrzení této zprávy. 

Nepochybujte však, neboť byste tím Otce prosili o ještě větší projev. 

Cožpak nevíte, že vám Mistr v tomto třetím čase řekl: "Skončil se čas výhod?" Když pak řekneš: "Ano, 

Otče, hmotné výhody skončily, ale duchovní výhody jsi nám slíbil." Pak řekneš: "Ano, Otče, hmotné 

výhody skončily, ale duchovní výhody jsi nám slíbil." Na to vám odpovídám: "Ano, děti moje ─ ale 

jestliže požadujete, aby se Mistr stal člověkem, pak tento váš požadavek patří k pozemským výhodám a 

tato doba již skončila." 

32 Proto jsem vás osvobodil od mnoha tradic, protože byste znesvěcovali a ponižovali způsob 

uctívání, který vašemu duchu zjevil Otec ─ způsob uctívání zahalený do milosti a dokonalosti. Nechali 
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byste ji zvrhnout v obřady, ceremonie a světské slavnosti a stále více se zabývali vnějším uctíváním, 

dodržováním tradic, místo abyste naplňovali Zákon a Učení. Proto jsem vás v této době k nelibosti jedněch 

a radosti druhých osvobodil od mnoha tradic, od mnoha náboženských praktik, ke kterým byla vaše duše 

připoutána. 

33 Nyní kousek po kousku objevujete pravý chrám a tento chrám nacházíte jak uvnitř sebe, tak venku, 

v nekonečnosti vesmíru. 

Dnes si uvědomte, že pravý oltář je ve vašem srdci, že víra je svícen, který máte pro Mne rozsvítit, že 

květiny, oběti, vaše skutky, vaše zásluhy mají být ─ že obrazem vašeho Pána jste vy sami, abyste Mne 

skrze sebe mohli spatřit. 

Dnes si uvědomuješ, že zdrojem milosti je Můj Božský Duch ─ nevyčerpatelný zdroj dokonalostí a 

požehnání ─ že Já jsem Dílo, protože Mé vlastní Dílo je ve Mně a je nekonečné a univerzální ─ že Já jsem 

Pastýř všech duší, které Mne následují ve slavném počtu, a že nakonec všichni dosáhnou jediné překážky, 

kterou je dokonalý mír, což je věčný domov duší ve vysokém záhrobí, a že Otcův dům je všude a ty jsi 

tento dům nikdy neopustila. 

34 Tak vaše duše roztáhne křídla a uvidí nekonečno v prostoru, věčnost v čase, dokonalou a světlou 

cestu, která vás vede k Otci skrze "Cestu". Pak zapomenete na tradice, které byly překážkami a nástrahami 

a zůstaly za vámi na cestě ─ rutina, která byla jen zdí, jež zastavovala vaši duši, a obrazy ─ předměty 

fanatismu ─ zůstanou za vámi a vaše duše bude spěšně a svobodně kráčet plná zápalu, radosti, naděje a 

víry vstříc své duchovní budoucnosti. 

35 Všechno, co duše považovala za hůl, aby se udržela, aby se o Mne opřela, aby věřila a milovala 

Mne, jí bude i nadále k dispozici, aby na Mne hleděla svým duchovním pohledem, aby důvěřovala 

Věčnému a Pravdě, kterou jsem vám v tomto čase hojně zjevil. Díky přípravě některých překonávám 

nedokonalosti jiných. Díky vaší touze po pokroku, po přiblížení se ke Mně, po vzestupu, po ideálu a po 

pochopení Mého Božského díla přicházím a zjevuji se, vrhám se mezi vás jako moudrost a světlo. 

36 Ježíšova krev, proměněná ve světlo spásy, pronikla do všech duší jako spása a stále tak činí. Můj 

Duch věčně dává spásu a světlo, bez ustání nechávám paprsky svého světla pronikat tam, kde je tma, bez 

ustání se můj božský Duch ─ ne jako lidská krev, ale jako spásná síla, jako duchovní život ─ vylévá na 

všechny mé děti. 

37 Čeká vás budoucnost, tyto časy se blíží a přicházejí k vám a s těmito časy přijdou lidé, davy, 

dychtící po duchovním poznání ─ také dychtící po rozptýlení svých pochybností a po tom, aby mohli najít 

pro svou duši dveře ke světlu a míru. 

38 Lidé přijdou a mezi nimi i "Tomáš", představovaný vědou a materialismem, s bdělýma očima, aby 

zkoumal; a to nejen očima, ale také prsty ruky, aby zkoumal, aby se dotýkal, protože jen tak může uvěřit v 

mou přítomnost a v duchovní události, které se jedna po druhé budou odehrávat mezi lidstvem a o nichž 

lidé musí vydávat svědectví, aby "Tomáš třetího věku" ve svých pochybnostech a materialismu mohl být 

překonán mou láskou. 

39 Připravte se, abyste byli apoštoly víry, abyste byli horlivými učedníky, kteří svědčí nejen slovy, ale 

i skutky. Tak vaše příklady překonají tvrdost lidského srdce. Budu konat zázraky a podávat důkazy, které 

skutečně osvítí nedůvěřivost těch, kdo k vám přicházejí. 

40 Nežádám od vás nic nemožného, nebudete muset konat žádné těžké skutky, vaše příprava, vaše 

modlitba a vaše víra mi budou stačit, a všechno ostatní udělám, ó Mé milované děti! 

41 Vše, co nedokážeš, a všechny obtíže, na které narazíš, přenechej Mně a Já ti vše umožním. Pak lidé 

zažijí, že to, co je pro člověka nemožné, se vaším prostřednictvím stává skutečností. Nebudou schopni tyto 

zázraky připsat lidským bytostem a ve svém úžasu budou muset odejít do záhrobí, aby se zamysleli nad 

nejvyšší a vznešenou mocí. 

42 Zjevím se ve slávě, abych zničil hřích lidí. Před lidskou mocí se zjevím jako moudrost a božská 

věda. Také zahanbím materialismus lidské vědy. Pro všechna lidská náboženská společenství a instituce 

přijdu jako Spasitel ─ tak jsem oznámil. Na polích sváru a boje budu přítomen se svými neviditelnými 

zbraněmi míru, se svým dvojsečným mečem, abych zničil všechen hřích a zkázu. 

43 Přišel jsem jako Velký Bojovník, jak Mě lidé chtějí vidět a jak Mě mnozí obyvatelé země 

očekávají. Jako bojovník jsem přišel v pravdě a v duchu. Moje válka začala už dávno, a přesto sotva 
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začala: to nejtěžší a nejstrašnější v této bitvě teprve přijde a do této bitvy půjdete vy, které právě cvičím 

jako vojáky. 

Vy však víte, že moje válka není válka za nespravedlnost, ale právě za spravedlnost nad lidskou 

nespravedlností. Má láska vymýtí pokrytectví, sobectví a lidskou špatnost. Můj mír odstraní všechno, co v 

sobě nese zárodek a základ nenávisti, sváru. Co tedy ušetří Můj neviditelný meč, který ti vložím do rukou? 

Život mých dětí, citlivost a ctnost. Vše ostatní padne. 

44 Když uvidím jiskřičku lásky ke Mně, atom pravdomluvnosti, trochu lásky nebo soucitu s druhými, 

to vše ušetří mou zbraň. 

Proto nyní můžete pochopit, že tento boj bude mezi vámi velmi velký. Tento boj se však netýká jen 

lidí, je univerzální. Všechny duše po tomto boji učiní krok k pravému životu ─ krok k pokroku, pevný 

krok ke Mně, v pravdě a v duchu. 

45 Necítíte, jak je duchovní život kolem vás rozbouřený? Necítíte, že ve vaší duši je slyšet řev této 

velké bitvy? Dokonce i ve chvíli tvého hlubokého spánku tvá duše zápasí a bojuje, osvobozuje se a pracuje 

na poslání, které jsem jí přidělil. 

46 To jsou velké bitvy, které viděl můj učedník Jan prostřednictvím prorockého daru. Viděl armády, 

které jsou stejné jako ty dnešní v plné bitvě. 

47 Nejzuřivější bitva ještě nenastala, a proto vás neustále učím, abyste se proměnili v odvážné vojáky 

Mého učení, Mého Zákona ─ toho Zákona, který říká svým vojákům: "Milujte se navzájem!". 

48 Toto vám říká Velký bojovník, Kníže zástupů, milovaný lide, ve Třetí éře. Povstaňte s tímto 

mečem lásky, chopte se ho, vytáhněte ho z pochvy a porazte všechnu nenávist a zlo, které v lidstvu 

existuje. 

49 Víš, že ze svého "vysokého trůnu" zahaluji vesmír svým mírem a požehnáním. 

50 Všichni jsou Mnou požehnáni v každou hodinu, v každý okamžik. Ode Mne nepřichází a nikdy 

nepřijde žádné prokletí nebo odsouzení pro Mé děti. Proto, aniž bych viděl spravedlivé nebo hříšníky, 

zahrnul jsem všechny svým požehnáním, polibkem lásky a pokojem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 320 
1 Šťastné budiž lidstvo, protože se mu dostalo vtělené přítomnosti jeho Pána. Ať je lidstvo šťastné, 

protože se mu dostalo tohoto dědictví lásky. 

2 Mé působení na světě skrze Ježíše se odehrávalo v zemi Palestina, Mé kázání trvalo jen tři roky, 

navštívil jsem jen několik vesnic a zástup, který Mě doprovázel na Golgotu, nebyl příliš početný. Nicméně 

slovo, které vyšlo z Ježíšových úst, se dostalo k lidstvu všech dob. 

Nebylo nutné jít do všech tehdejších zemí a hledat učedníky, protože jsem věděl, že Mé Slovo bude 

jako semeno brzy vyneseno z této země, aby se rozptýlilo po všech národech světa. 

Ti, kdo Ježíše slyšeli a byli svědky jeho "smrti", byli představiteli všech generací, které přijdou po 

něm. Neboť podstata mého učení a láska, s níž byla prolita krev, byly určeny všem. 

3 Neodsuzujte tento lid proto, že v Ježíši nepoznal Mesiáše a že ho obětoval. Nebuďte rozhořčeni při 

pomyšlení, že ten, kterému se posmívali, byl sám Bůh. Vpravdě vám říkám: Já sám jsem soudce. 

Mnozí z těch, kteří tento lid nespravedlivě odsuzují a neodpouštějí mu, že obětoval Mistra, nosí ve 

svých srdcích sklíčenost, aniž by si to uvědomovali, protože zaujali místo, které jim nepatří. 

4 Tak jako jsem Já, když jsem visel umírající na kříži, zvolal tváří v tvář zástupu, který si 

pochutnával na mém utrpení: "Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí", mohl bych tutéž větu 

opakovat denně na vaši adresu. Přestože znáte mé jméno od narození a máte v duchu mé poučení, má 

přikázání a mé zákony, nepřestáváte mě urážet a vysmívat se mým zásadám. 

5 Prožili jste tři epochy duchovních zjevení, ale lidstvo stále ještě nepostavilo chrám, na který 

čekám. V této třetí éře však lidé postaví na dně svých srdcí Svatyni, kde bude Archa, což je duše, která v 

sobě uchovává desky Zákona, jenž je ve vašem duchu. 

6 Morální a duchovní transformace lidstva se vám zdá nemožná, protože jste velmi vzdáleni 

principům, které vám byly zjeveny. Nedokážete si představit svět, kde vládne láska, mír a spravedlnost, 

natož v něj věřit. 

7 Říkám vám, že tomu všemu nemůžete věřit, protože jste nechtěli zkoumat význam mého slova ani 

mých skutků. Kdybys věnoval trochu svého času duchovnímu rozjímání, získal bys velkou inspiraci a 

moudrost. 

8 Kdo z lidí před dvěma tisíci lety měl představu o současném světě, který jste vytvořili silou své 

inteligence? Nikdo. Proto se mnohým starověkým proroctvím, která ohlašovala dnešní svět, nevěřilo. 

9 Prorocky vám ohlašuji nový svět a oduševnělé lidstvo, ale až se toto slovo stane známým, opět se 

mu nebude věřit. 

10 Generace za generací budou odcházet, lidská zpupnost rozpoutá bouře a záplavy, mor a pohromy a 

nářek lidstva bude otřásat vesmírem. Po tom všem však noví obyvatelé Země začnou žít introspekcí a 

spiritualizací, využijí nezměrný poklad zkušeností, který jim odkázaly minulé generace, a božské semeno 

začne klíčit. 

11 V každé duši je božský zárodek, který vzešel ode Mne, a stejně jako vaše děti dědí vlastnosti či 

charakter svých rodičů, tak i duše nakonec odhalí to, co zdědily po svém nebeském Otci: lásku. 

12 Vzpomeňte si na ten den, kdy jsem z lásky k vám zemřel jako člověk na kříži. Vzpomínejte na Mé 

utrpení ─ ano, ale už to nedělejte konvenčním způsobem, na který jste byli po staletí zvyklí ─ vnějším a 

smyslovým způsobem, který ve vaší duši nezanechal žádné sémě, protože jste se neponořili do jeho 

smyslu a významu. 

13 Vidím, že abyste pohnuli svým srdcem, dramatizujete mou smrt krvavými obrazy a vyobrazeními, 

že pláčete a nosíte smuteční šaty, jako by právě zemřel člověk, a že rok co rok vyjadřujete Matce soustrast, 

aniž byste si uvědomovali, co děláte. 

14 Proč vyjadřovat Marii soustrast, když nikoho neztratila, protože ten, který zemřel na kříži, vstal k 

věčnému životu? Proč nade Mnou ronit slzy, když jsem nad bolestí a smrtí? 

15 Věru, pravím vám, raději byste měli ronit slzy kvůli sobě a cítit zármutek kvůli svým hříchům a 

nosit v srdci zármutek kvůli tolika ctnostem a ušlechtilým citům, které ve vás zemřely. 

16 Chci, abyste se bez čekání na výročí, data nebo tradiční vzpomínkové dny sjednotili na setkáních 

nebo v kruhu svých rodin a na příkladech a dílech, které jsem vám představil ve Druhé éře, se duchovně a 
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zbožně shromáždili, abyste přemýšleli o mém Slově a vykládali je. Pak bys totiž své duši skutečně 

prospěl, protože bys objevil smysl či podstatu mých děl a mých slov. 

17 Nesnažte se Mě litovat, neboť ve Mně není nic, co by mohlo vyvolat lítost. Místo toho se nechte 

inspirovat láskou, kterou jsem vám po celý život projevoval, a uplatněte tuto lítost, lítost nad urážkou a 

výčitky svědomí na své bližní, mezi nimiž jsou tisíce lidí, kteří si zaslouží veškerý soucit a lítost: někteří 

proto, že velmi trpí, jiní proto, že se vrhli do špíny neřesti, další proto, že neznají světlo pravdy, a jiní 

proto, že žijí bez lásky nebo že hladoví a žízní po spravedlnosti a míru. 

18 Mějte s nimi opravdový soucit a slitování, plačte a modlete se za ně. Ale především udělejte něco, 

co jim uleví od bolesti nebo zlepší jejich život. Pak budete skutečně na cestě k pochopení mého učení, k 

pochopení mé obětní smrti a ke správnému výkladu mé vůle. 

19 Jediné chování, kterým posloucháte mé slovo a které se líbí mému Duchu, je vzájemná láska. 

20 Na kříži jsem skrze Ježíše řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!" 

Po mnoha staletích mohu tomuto lidstvu znovu říci, že stále neví, co dělá. Často totiž překrucuje smysl 

Zákona nebo Učení, které jsem mu zjevil, a obojí porušuje, když věří, že je ctí a naplňuje. 

21 Kdybyste rozuměli a cítili Mé učení, proudila by vám v žilách láska ─ láska k bližním, kteří jsou 

Mou součástí. Vy však máte daleko k vzájemné lásce a dáváte to najevo téměř všemi svými skutky. 

22 Vzpomeňte si při svých vzpomínkách, že Já, Božský Mistr, jsem z lásky k vám opustil Duchovní 

říši a stal se člověkem, abych přebýval mezi lidmi ─ že jsem opustil Svou říši, abych přebýval ve vašem 

světě jako lidská bytost v duchovním světě. 

Prokázat službu potřebným ─ že Otec všech stvořených věcí, který je v Kristu, přišel k vám, aby byl 

nejpokornější a věnoval vám celý svůj život. 

23 Moje učení učilo, že čím více máš, tím více musíš dávat, a čím jsi větší, tím pokornější musíš být. 

24 Kteří jsou ti, kdo si Mne v této době berou za příklad? Kteří z nich jsou schopni sestoupit z trůnu 

nebo z čestného křesla, aby byli mezi chudými a potřebnými a dali jim život? Neobjevuji je, i když je váš 

svět tak velký a lidstvo tak početné. 

25 Až takových příkladů bude na zemi hodně, pak budete moci říci, že dbáte mých slov a mých 

příkladů, že je žijete. 

26 Z generace na generaci a z doby na dobu se lidé stále více vzdalují božským zákonům, což 

způsobuje ústup v duchovní oblasti. 

27 Kdybyste se na chvíli zastavili a podívali se na svůj svět rozumem, jako byste byli na výšině hory a 

dívali se na město, zjistili byste, že lidé rozvíjeli své vášně a svou inteligenci a vždy je používali k 

pozemským cílům. 

28 Pokud budete zkoumat a přemýšlet, zjistíte, že se nikde neprojevuje známka skutečného 

zduchovnění ─ něco, co by dokazovalo, že v člověku přebývá bytost světla. 

29 Až sestoupíte z této hory svých úvah, učiníte tak se smutkem, smutně ─ s vědomím, že jste se 

vzdálili od božských zákonů, jimiž se řídí duchovní život. 

30 Na své cestě potkáš malé, nižší bytosti: včelu, mravence, červa, a řekneš: "Otče, proč nedovolíš 

těmto bytostem, které jsou pod námi, hřešit, a na druhé straně dovolíš svým duchovním dětem, jako jsme 

my, aby hřešily velmi dobře?" A řekneš: "Otče, proč nedovolíš těmto bytostem, které jsou pod námi, 

hřešit?" Ach, maličcí, vy, kteří se odvažujete klást svému Pánu tak nesmyslné otázky! 

31 Už jsem vás překvapil tím, že jsem těmto tvorům záviděl jejich bezstarostnost a klid, ve kterém 

žijí. Viděl jsem, jak závidíš ptákům radost z jejich hnízd, která si udělali domovem, a slyšel jsem, jak si 

tvé srdce říká: "Možná si tito tvorové zaslouží větší požehnání než Boží děti?" 

Nyní vám říkám, že se tak ptáte a trápíte, protože nevíte, jak studovat mé učení, dokud nenajdete 

pravdu. 

32 Proč nechápete, že tito tvorové mají jen jeden domov, kterým je země, a že právě na ní mají své 

nebe a svou blaženost? Nevidíte, že je nutím, aby se řídili silou, která je zákonem přírody? Protože žijí v 

Zákoně, musí užívat všeho, co Zákon obsahuje, tedy lásky, pokoje, pohody, radosti, činnosti a života. 

33 Vy lidé máte možnost poznat něco, co přesahuje pozemskou přirozenost, a to je duchovní život. 

Proto vám byla zjevena cesta, která vede do království vašeho Otce. Nechal jsem vám však volnost, zda se 
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tou cestou vydáte, nebo ne, zda vystoupíte, nebo sestoupíte, zda se přiblížíte, nebo odejdete. Tak totiž 

získáte pravé zásluhy vůči Otci a zároveň prokážete svou lásku k němu. 

34 Nesmyslná bytost se řídí instinktem, který je jejím vnitřním hlasem, jejím pánem, jejím 

průvodcem. Je jako světlo, které pochází od jeho matky, přírody, a osvětluje cestu, kterou musí ve svém 

životě urazit ─ i tato cesta je plná nebezpečí a rizik. Vy lidé jste vedeni duší, vy duše jste vedeny duchem, 

což je světlo, které Božský Duch vložil do svých duchovních dětí. 

35 Osud dětí přírody je na zemi, zde začíná a zde končí. Osud duše naopak začíná u Mne a nikdy 

neskončí. Až se totiž povznese nad pozemský život, až překročí hranice světů dokonalosti a vstoupí do 

věčnosti, bude se stěhovat z jednoho domova do druhého, objevovat nové světy plné moudrosti, bude stále 

blaženější a bude stále více milovat. 

36 Nepřestávejte přemýšlet o svém osudu a také neopomíjejte pozorovat své níže postavené bratry a 

sestry, protože v nich objevíte nekonečné příklady moudrosti, které vám v životě přinesou dobré ovoce. 

37 Vezměte si příklad z harmonie, s níž žijí jednotlivé druhy, z činnosti těch, kdo jsou pracovití. 

Vezměte si k srdci příklady věrnosti nebo vděčnosti. Jsou to příklady, které obsahují Božskou moudrost, 

neboť pocházejí z Mých stvoření, která se rovněž zrodila ze Mne, aby vás obklopovala a doprovázela ve 

vašem světě, aby měla podíl na tom, co jsem vložil do země, a abyste v nich objevili hlas, který vám říká, 

že..., budete-li do písmene plnit Boží zákon a necháte-li se vést hlasem svědomí, jako se oni nechávají vést 

instinktem, poznáte harmonii, zažijete mír a to vám přinese růst vašich statků, hojnost a duchovní i lidský 

pokrok. 

38 Myslíte si, že ten, kdo o tom všem hluboce přemýšlí, by pak byl schopen vyvolat válku? Myslíte 

si, že ten, kdo jasně slyšel hlas svého svědomí, by se rozhodl ponížit svého bližního? Ne, milovaní lidé. 

Dospějte tedy k závěru, že musíte přemýšlet o mých zjeveních, že svět musí také přemýšlet, aby se duše 

povznesla nad těmito úvahami, aby mysl byla v úctě a aby člověk ─ jedním slovem ─ skutečně slyšel a 

poslouchal hlas svědomí. 

39 Přemýšlejte o lekci tohoto dne a učte o ní přemýšlet. Je to poselství, které musíte přinést do srdcí 

svých bližních se srdečností, kterou jsem vám dal. Musíte totiž splnit poslání, a proto jsem přišel v této 

době, abych vám přinesl Své Slovo. K tomuto hlásání jsem však nepoužil ty, kdo si vycvičili mysl v učení 

tohoto světa, ale ty, kdo byli ve své prostotě jako Moji učedníci druhé éry. 

40 Ukažte jí beze strachu mé dílo, neboť musí vždy osvěcovat svět. 

41 Cvičte se, aby mé slovo zůstalo zapsáno ve vašich srdcích, abyste byli jako váš Mistr, abyste byli 

pokorní a byli mými pravými učedníky. Přinášejte pravdu, aby skrze ni mohlo být osvíceno celé lidstvo. 

42 Cvičte se ve ctnostech a spojte se v jednoho učedníka. Z této knihy si všichni odnesou poučení, a 

tak "poslední budou první". 

43 Milovaný lid: S jakou oddaností jste slyšeli toto slovo, které vás poučuje a ohlašuje vám události, 

které brzy uvidíte, jak se stanou ve vaší zemi. 

44 Lidská bytost učiní velké kroky k oduševnění; její duch bude schopen překonat lidská omezení a 

dosáhnout vyšších světů života, aby navázal kontakt se svými bratry a přijal světlo, které mu mohou 

nabídnout. Bude také schopen sestoupit na úrovně života, kde žijí bytosti s nižším stupněm vývoje, 

zaostalé bytosti, aby jim pomohl opustit jejich špatnou existenci a převést je na lepší úroveň života. 

Žebřík, po němž duše stoupá ke své dokonalosti, je velmi dlouhý; na něm se setkáte s bytostmi nekonečně 

mnoha různých úrovní vývoje a nabídnete jim něco z toho, co máte, a ony vám na oplátku také dají něco 

ze svého duchovního bohatství. 

45 Pak zjistíte, že to není jediný svět, který se snaží zlepšit sám sebe. Dozvíte se, že na všech 

planetách se duše vyvíjí, že na všech se probouzí a roste, aby naplnila svůj osud, a já chci, abyste se 

připravili, abyste mohli uzavřít smlouvu se všemi svými bratry, abyste se s nimi mohli vyměnit v oné 

svaté touze poznat, milovat a pomáhat si navzájem. Učiňte to v mém jménu a v bezpodmínečné 

poslušnosti prostřednictvím svých myšlenek. Když začnete s tímto cvičením, postupně pochopíte jejich 

požadavky, učení a výhody. 

46 Toužím po tom, abyste byli v harmonii se svými bratry na této planetě i mimo ni, která je v této 

době vaším domovem. Navazujte přátelské vztahy, žádejte o pomoc, když ji potřebujete, a také spěchejte 

na pomoc těm, kteří vás žádají o to, co máte. 
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47 Jak moc vás bytosti, které jsou v této době určeny k tomu, aby vás přivedly k poznání Mého 

návratu, milují a chrání a jak blahodárně působí na toto lidstvo! Jen já vidím toto neustálé úsilí a znám 

jeho zásluhy. Žehnám jim, protože jejich práce je skvělá. Kdybyste mohli proniknout do svého 

duchovního života, viděli byste, že je plný péče a zázraků, za které vděčíte svým duchovním 

dobrodincům. Pracují na různých misích ve vašem světě, aniž byste tušili jejich dobrotu a snahu. Říkám 

vám jen, že neustále bojují za obnovení řádu a spravedlnosti v životě lidí. 

48 Pomozte jim v jejich nelehkém poslání, pochopte jejich lásku, jejich obětavost a staňte se jejich 

spolupracovníky v tomto velkém díle! 

49 Nejen v této době, ale od doby, kdy zemi obýval první člověk, byl poslán duchovní svět, který se 

projevuje a sdílí s vámi vaše utrpení i radosti. Ustanovil jsem ji proto, abyste se necítili opuštění nebo 

vzdálení od svých duchovních bratří a sester. Jakmile se vrátíte k jednoduchosti, jakmile budete v kontaktu 

s těmito bytostmi a uvidíte je kolem sebe, poznáte jejich práci a požehnáte jim. A jakmile opustíte zemi a 

vydáte se na cestu do svého dalšího domova, spojíte se s těmi, kteří byli ochránci vašeho života. Ale až 

poznáte ctnosti svých duchovních bratří a sester, nebudete pak pro své malé bratry a sestry tím, čím jsou 

pro vás vaši andělé strážní? 

50 V současné době ti zjevuji to, co bylo tvému světskému chápání skryto, protože nechci, abys zůstal 

nevědomý toho, co je pro tvůj život zásadní: nesmrtelnosti tvé duše, její cesty stále vzhůru a jejího 

konečného cíle ve Mně. 

51 Jděte po cestě krok za krokem, žijte na zemi, ale vždy vzhlížejte k nebi. Pamatuj, že od chvíle, kdy 

jsi začal svou cestu, žiješ věčný život a že každá zkouška, kterou procházíš, tě přibližuje ke Mně a že 

každá uražená vzdálenost zkracuje dobu tvé zpáteční cesty. 

52 Viděli jste první světla této éry spiritualizace, ale jejího plného rozvinutí se z tohoto světa 

nedočkáte. Ve vašem díle budou pokračovat vaši potomci. Přesto ti dopřeji, abys i nadále pečoval o své 

sémě, stejně jako jsem dovolil duším těch, kteří byli tvými rodiči, aby i nadále pracovaly na naplnění 

tvého poslání. 

53 Pracujte pro dobro tohoto světa, přinášejte mé slovo do srdcí. U některých často nenajdeš sluchu, 

ale u jiných najdeš odezvu a těm budeš hojně předávat toto poučení, které jsem ti dal, abys je mohl 

předávat všem svým bližním. 

54 Dnes máte mé Slovo, které zjevuje stejnou a jedinou podstatu, kterou jsem vám vždy dával: lásku. 

Zásady, na nichž jsou můj Zákon a mé učení založeny, jsou neměnné a věčné. 

55 Dnes přicházím v Duchu, abych vám zjevil Svou pravdu a Svou Přítomnost prostřednictvím 

Božského Světla, stejně jako jsem se v oné Druhé éře vtělil do Ježíše, abych vám skrze Slovo zjevil Svou 

pravdu a zpečetil ji Krví. Bylo nutné přijít k lidem, žít s nimi, nechat se vidět a cítit tak, jak to vidí a cítí 

oni, abych jim podal důkaz nekonečné lásky, kterou můj Duch cítí k lidem. 

56 Já, Kristus, jsem skrze člověka Ježíše zjevil slávu Otce, jeho moudrost a moc. Tato moc byla 

použita ke konání zázraků ve prospěch těch, kteří potřebovali víru v duchu, světlo v mysli a pokoj v srdci. 

Tuto sílu, která je silou samotné lásky, jsem vylil na potřebné, abych se jim zcela odevzdal, což šlo tak 

daleko, že jsem ji nepoužil pro své vlastní tělo, které ji také potřebovalo v hodině smrti. 

57 Nechtěl jsem využít své moci, abych se vyhnul pronikavé bolesti svého těla. Když jsem se totiž 

stal člověkem, bylo to s úmyslem trpět pro vás a dát vám hmatatelný božský i lidský důkaz Mé nekonečné 

lásky a soucitu s nezralými, potřebnými a hříšníky. 

58 Všechnu moc, kterou jsem zjevil druhým, ať už jsem uzdravil malomocného, vrátil slepému zrak a 

chromému pohyblivost, obrátil hříšníky a vzkřísil mrtvé, všechnu autoritu, kterou jsem zjevil před zástupy, 

abych jim podal důkaz o své pravdě tím, že jsem jim dokázal svou moc nad královstvími přírody a svou 

moc nad životem a smrtí, jsem nechtěl použít pro sebe, a tím jsem dovolil, aby mé tělo podstoupilo toto 

utrpení a trpělo tuto bolest. Je pravda, že má moc mohla mé tělo ušetřit veškeré bolesti, ale jakou bych pak 

měl ve vašich očích zásluhu? Jaký příklad, srozumitelný člověku, bych zanechal, kdybych použil svou 

moc, abych si ušetřil bolest? V těch chvílích bylo nutné zbavit se své moci, odmítnout božskou moc, 

abych mohl pocítit a zakusit bolest těla, smutek tváří v tvář nevděku, osamělost, agónii a smrt. 

59 Proto Ježíšovy rty v hodině smrti prosily o pomoc, protože jeho bolest byla skutečná. Nebyla to 

však jen fyzická bolest, která přemohla Ježíšovo zbědované a vyčerpané tělo ─ byl to také duchovní pocit 
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Boha, který byl prostřednictvím tohoto těla týrán a zesměšňován svými slepými, nevděčnými a 

arogantními dětmi, za které prolil tuto krev. 

60 Ježíš byl silný díky Duchu, který ho oživoval, což byl Duch Boží, a mohl být odolný vůči bolesti a 

nepřemožitelný vůči útokům svých pronásledovatelů; ale bylo nutné, aby proléval slzy, aby cítil, že před 

očima zástupů znovu a znovu padá k zemi, že síly jeho těla jsou vyčerpány a že zemře, až jeho tělo ztratí 

poslední kapku krve. 

61 Tak bylo mé poslání na zemi splněno; tak skončila pozemská existence Toho, kterého lid před 

několika dny prohlásil za krále, když vstoupil do Jeruzaléma. 

62 Ti, kteří Mě přijali, byli ti samí, kteří Mě doprovázeli na místo lebky, a mnozí, kteří zpívali: 

"Hosana! Hosana!" volali později: "Ukřižuj ho! Ale mnozí, kteří Mě přijali do svých srdcí připraveni s 

láskou a vírou, Mě také věrně následovali až do poslední chvíle a nechali své slzy padat na krvavou stopu, 

kterou zanechal Mistr. 

63 Pro ty, kdo Mě viděli světlem své duše, jsem byl vtěleným Bohem. Pro ty, kteří Mě viděli jen 

svými smysly, jsem nebyl pravdou, protože Moje smrt jako člověka je mátla a cítili se oklamáni. Byli to ti, 

kdo se posmívali, kdo se označovali za prolhané při vzpomínce na naléhavost, s níž jim Ježíš sliboval 

království plné radostí. Když ho však nyní viděli ohnutého pod tíhou kříže a poté přibitého na potupný 

kříž, mohli se jen smát a křičet, že Ježíš je falešný prorok, který si nezaslouží žít. 

64 Byly to ubohé nevědomé mysli, ubohé zhmotnělé duše, zabředlé do vlastních domněnek: "Je-li 

Synem Božím ─ proč nebyl zachráněn z rukou svých utlačovatelů a katů? Je-li v jeho hlase a v jeho 

pravici moc, proč na kříži naříkal, že byl opuštěn? Je-li on tím životem, který vzkřísil mrtvé, proč zemřel 

rukou bezvýznamných lidí?" 

65 Ještě nenastal čas, aby světlo dosáhlo duší těchto bytostí. Museli pokračovat na cestách života, aby 

se naučili chápat božskou pravdu o Mé bolesti a smrti. Ti, kdo Mě milovali svou duší, se však ani na 

okamžik nezalekli a nepochybovali, a čím více viděli svého Pána trpět, tím větší byl jejich obdiv tváří v 

tvář těmto důkazům nekonečné lásky, nejdokonalejší spravedlnosti a moudrosti. 

66 Dokonce i loupežník Dimas, o němž by každý řekl, že má srdce plné temnoty ─ nedokázal objevit 

ani atom mé pravdy, dokázal poznat mé božství právě tam, kde ho ostatní už nepoznali: na kříži. Dokázal 

rozpoznat mé světlo, dokázal objevit mou lásku, viděl Ježíšovu pokoru a slepotu světa, a protože na zemi 

mnoho vytrpěl, byl odsouzen a poznal lešení krve, pochopil mě a v srdci si řekl: "Je správné, abych zemřel 

na kříži jako lupič a zločinec. Proč však podáváte tento kalich Mistrovi, od něhož jste obdrželi jen 

výhody?" Když viděl, s jakou trpělivostí a pokorou spravedlivý Ježíš zápasí se smrtí, nedokázal se zastavit 

a zvolal: "Pane, pamatuj na mě, až budeš ve svém království!" 

67 Ano, drahý Dimasi, byl jsi se Mnou v ráji světla a duchovního míru, kam jsem odnesl tvou duši 

jako odměnu za tvou víru. Kdo mohl říci těm, kdo pochybovali, že v Ježíši ─ umírajícím a krvácejícím, 

jakým byl ─ přebývá Bůh, že v lupiči, který ležel po jeho pravici ve smrtelných úzkostech, je skryt duch 

světla? Čas plynul, a když se vrátil klid mysli, mnozí z těch, kteří Mě odmítali a posmívali se Mi, pronikli 

světlem Mé pravdy, a proto bylo jejich pokání veliké a jejich láska k následování Mě nezničitelná. 

68 Z kříže jsem světu odkázal knihu života a duchovní moudrosti ─ knihu, kterou budou vykládat a 

chápat lidé po celá staletí, věky a epochy. Proto jsem Marii, otřesené bolestí, u paty kříže řekl: "Ženo, to je 

tvůj Syn" a ukázal jsem pohledem na Jana, který v té chvíli ztělesňoval lidství, ale lidství proměněné v 

dobrého Kristova učedníka, zduchovněné lidství. 

69 Také Jana jsem oslovil slovy: "Synu, toto je tvá Matka" ─ slova, která vám nyní vysvětlím. 

70 Maria ztělesňovala čistotu, poslušnost, víru, něhu a pokoru. Každá z těchto ctností je příčkou na 

žebříku, po kterém jsem sestoupil na svět, abych se stal člověkem v lůně oné svaté a čisté ženy. 

71 Něha, čistota a láska jsou božským lůnem, v němž je oplodněno semeno života. 

72 Žebřík, po kterém jsem k vám sestoupil, abych se stal člověkem a přebýval se svými dětmi, je 

stejný jako ten, který vám nabízím, abyste po něm ke Mně vystoupili a proměnili se z lidí v duchy světla. 

73 Maria je žebřík, Maria je mateřské lůno. Obraťte se k ní a setkáte se se Mnou. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 321 
1 Buďte požehnaní, učedníci, protože používáte svou dobrou vůli k výkladu mého Slova. Tak budete 

moci rozvinout dary, které máte, a využít je ve prospěch svých bližních. 

2 Nyní se nacházíte v době, kdy lidé pociťují obavy z věčného, z života, který přesahuje pomíjivou 

lidskou existenci. Ale vy, kteří jste v této době mými učedníky, si vždy uvědomujte, že klíčem, který 

otevírá dveře k duchovní moudrosti, je láska. 

3 Po celou dobu svého učení jsem vám vysvětloval, že tento pozemský život slouží duši jako škola, 

zkušenost, zkušební kámen a prostředek k rozvoji, ale že nejvyššího poznání duchovního života dosáhne 

teprve tehdy, až opustí pozemské tělo a ocitne se v nekonečném "údolí", mimo pozemské. 

4 Obdivujte jednoduchost mého učení, které lze aplikovat na každou činnost, na každý obor, protože 

jeho světlo osvětluje a oživuje celý vesmír. Když se její esence vylije na váš intelekt, odhalí lidem cestu, 

jak se zdokonalit, až dosáhnou duchovní dokonalosti. Tato esence je dobro, které je přítomno ve vašem 

Bohu jako nevyčerpatelný zdroj inspirace ve vašem životě. 

5 Mé učení je prosté, a proto je lidským tvorům srozumitelné a pochopitelné pro všechny, protože 

všichni máte ducha. Kde je komplikovanost, mystifikace nebo materialismus, tam není moje pravda, která 

je světlem. 

6 Snažte se o jednoduchost, milujte pokoru, pak se tajemství i ty nejneproniknutelnější záhady budou 

vaší mysli jevit jako stránky knihy, která jasně uvádí celý svůj obsah. 

Když k vám mluvím o záhadách a tajemstvích, která lidé nebyli schopni nebo ochotni odhalit, mám na 

mysli vše, co uchovávám ve své tajné pokladnici pro poznání svých dětí. Nemluvím o tom, co nikdy 

nepotřebujete vědět, protože za to je zodpovědný pouze váš Otec. 

7 Ve Druhé éře jsem vám dal učení, jehož prostřednictvím jsem lidem ukázal, že nejsou tvořeni 

pouze hmotou, ale že v každém z nich žije Bytost, jejíž život je vyšší než lidský a jejíž domov není navždy 

na tomto světě, ale v nekonečně vyšší říši, než je ta pozemská. Toto učení, ačkoli je hluboké až do 

věčnosti, bylo přesto vyjádřeno prostou a jednoduchou formou, aby mu všichni lidé mohli porozumět, 

protože všichni mají právo ho znát. 

8 Tato lekce byla přípravou na to, aby se lidstvo v této třetí éře zcela přesunulo do duchovní sféry. 

Neboť dnes, kdy opět zlidšťuji Svůj hlas, abych se stal lidem slyšitelným, přicházím k nim, abych jim tuto 

lekci rozšířil, rozvinul a vysvětlil, protože vidím, že toto lidstvo je nyní schopno pochopit smysl všeho, co 

bylo na počátku jako slib. 

9 Shromáždím všechny lidi a všechny národy kolem svého nového poselství, zavolám je, jako pastýř 

volá své ovce, a poskytnu jim pokoj stáje, kde najdou útočiště před nepřízní počasí a bouřemi. 

10 Přesto uvidíte, jak mnozí z nich, ačkoli se zdá, že nemají sebemenší stopu víry nebo duchovnosti, 

si v nejčistší části své duše uchovali nesmrtelné principy Duchovního života ─ uvědomíte si, jak mnozí z 

těch, kteří se vám zdají být zcela bez úcty k Bohu, mají v nejhlubším nitru své bytosti nezničitelný oltář. 

11 Před tímto vnitřním oltářem budou muset lidé duchovně pokleknout, aby plakali za své přestupky, 

zlé skutky a urážky, a upřímně se kát za svou neposlušnost. Tam, před oltářem svědomí, se zhroutí lidská 

arogance, takže se lidé už nebudou považovat za nadřazené kvůli své rase. Pak přijde odříkání, odškodnění 

a nakonec mír jako zákonité ovoce lásky a pokory, víry a dobré vůle.  

12 Lidé, kteří v současnosti živí pouze ctižádostivou snahu o moc a pozemskou slávu, vědí, že jejich 

nejmocnějším protivníkem je duchovnost, a proto proti ní bojují. A protože cítí, že se již blíží boj ─ boj 

ducha proti zlu ─ bojí se, že přijdou o svůj majetek, a proto se brání světlu, které je neustále překvapuje v 

podobě inspirace. 

13 Kdo myslíte, že nakonec zvítězí: duch nebo tělo? Nepochybně zvítězí Duch, který byl otrokem 

světa a nyní bude tím, kdo ovládá vášně "těla". Bude to čas, kdy "dáte Bohu, co je Boží, a světu, co je 

světa". 

14 Prorockými slovy vám dnes říkám, že se blíží doba, kdy se všechny národy země duchovně 

sjednotí. Kdo z vás bude schopen tuto práci vykonat? Který člověk bude mít sílu a světlo, aby mé 

proroctví uskutečnil? Nikdo, milovaní lidé, neexistuje člověk, který by dokázal zažehnout světlo v 

temnotách, které vás obklopují. Jako vždy to budu já, kdo rozptýlí stíny, kdo utiší bouři a způsobí, že se 

všichni spojíte u mého stolu lásky jako opravdoví bratři a sestry, jako děti jednoho Otce, jimiž jste. 
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V tomto boji však nebudu sám, tento lid bude se Mnou spolupracovat, tito učedníci budou Mými 

tlumočníky vůči lidstvu. Budou mými věrnými svědky pro skauty, budou nástroji, které používám, abych 

světu podal důkaz o své moci, své lásce a své přítomnosti. 

15 Nikdy neponesete celé břemeno mého kříže ─ říkám vám ještě jednou. Ale ta část, kterou budete 

muset nést ─ jak to bude těžké! Vaše odpovědnost bude velká. 

16 Boj bude krutý, ale vždy bude odlehčen příznivými událostmi, které budou důkazem, že jsem s 

vámi. Budou jako můj hlas promlouvající k vašemu srdci. 

17 Jak se bude tvá duše radovat nad každým národem, který se postupně probudí ke světlu nového 

dne, ke světlu třetí éry, v níž se všichni lidé spojí, aby v úctě ke svému Bohu vybudovali duchovní chrám, 

vnitřní svatyni, v níž bude zářit neuhasitelný plamen víry a lásky. 

18 V současné době se cítíte velmi vzdáleni míru, harmonii a bratrství a máte k tomu dobrý důvod. 

Představy každého člověka o Bohu, o životě, o pravdě jsou totiž natolik odlišné, že vzniká dojem, že 

existuje mnoho bohů a že pro každého člověka existuje samostatný bůh. 

19 Cožpak jste v přírodě, která vás obklopuje, alespoň nepozorovali, jak se vše řídí jediným 

principem, jak vše dodržuje jeden a tentýž řád a jak vše souzní v jediném zákonu? 

20 Kdyby existovaly jiné řády, kdybyste objevili jiné zákony než ty, které jsem vám zjevil, a někdo 

jiný než Já, měli byste důvod k rozdílům ve své víře, ve svých formách uctívání, myšlenkách a způsobech 

života. Ale znovu vám říkám, že je to jen světlo, které z věčnosti zazářilo na oblohu vašeho lidského a 

duchovního života. 

21 Pro nikoho nebude obětí, když se obrátí k tomuto učení, nebude si muset lámat hlavu a nebude 

muset zavrhnout vše dobré, pravdivé a spravedlivé, co nosí ve svém srdci. 

22 Jediným cílem mé práce je zduchovnění všech lidí, protože při zduchovnění se stanou jedním a 

budou si rozumět. Při spiritualizaci zmizí jména, vnější formy jejich náboženství, které byly příčinou 

jejich duchovní oddělenosti, protože každý z nich si vykládal svého Boha jiným způsobem. 

23 Jakmile se všichni na svých různých cestách přiblíží ke spiritualizaci, uvědomí si, že jediné, co jim 

chybělo, bylo osvobodit se od materialismu, aby mohli duchovně interpretovat to, co vždy pojímali v 

materiálním smyslu. 

24 Proto ten, kdo poklekl před obrazem, aby v něm rozpoznal Mou přítomnost, Mě bude později cítit 

ve své duši, aniž by musel vytvářet nějakou formu, která by Mě skrze něj představovala. 

25 Každý, kdo vykonal dlouhou pouť, aby se dostal na místo, kde mu bylo řečeno, že tam jsem a že se 

tam může uzdravit, pozná, že není nutné jít z jednoho místa na zemi na druhé, aby Mě našel, protože 

člověk Mě může díky božskému daru modlitby najít bez ohledu na místo v kterémkoli okamžiku svého 

života. 

26 Pak se lidé očistí upřímným pokáním a vyznají své hříchy z ducha do ducha s mým Božstvím a 

zapojí do tohoto duchovního úkonu své svědomí. 

27 Duchovně nebude jiný chléb ani víno než esence mého Slova, esence, kterou se lidé budou živit a 

posilovat v lásce, ve spravedlnosti, ve spravedlnosti a v milosrdenství. 

28 A ti, kteří zasvětili svůj život studiu Písma minulých dob a kteří se kvůli různým způsobům 

výkladu těchto slov rozdělili na sekty a církve, se také navzájem sblíží v duchovnosti, protože vyšší pohled 

na způsob analýzy a výkladu jim odhalí všechen pravý smysl, který nikdy neobjevili, protože vždy 

přikládali božskému zjevení lidský a pozemský smysl. 

29 Oduševnění je vše, co od lidí v této době žádám, pak uvidí naplnění svých nejvyšších ideálů a 

vyřešení svých nejtěžších konfliktů v mezích toho, co je dovoleno. 

30 V této době zmatku se mé Slovo objeví ve světě jako záchranný člun. Lidé budou moci povstat k 

novému životu plnému světla, míru a bratrství. 

31 Nyní lidstvo brzy uvidí holubici míru, jak letí nad národy a v zobáku nese symbolickou olivovou 

ratolest. 

32 Můj paprsek k vám sestoupil, a přestože ho svými smysly nevnímáte, vaše duše cítí přítomnost 

mého světla, které vás osvěcuje. 
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33 Nyní ve své bytosti objevíte něco víc než jen orgány svého těla a budou to dary, schopnosti, síly a 

vlastnosti duše, které v člověku dřímaly po mnoho staletí. Neobjevíte ani podstatu, ani formu, a proto vám 

říkám, že to nebude vaše věda, kdo toto tajemství objeví. 

34 Dosud jste znali jen to, co jste objevili svou myslí a čeho jste se dotýkali svými smysly. Ale přijde 

čas, kdy pochopíte, že pravé hodnoty spočívají v duchovním životě, v tom, který jste nechtěli poznat. Pak 

bude vaše existence ozářena novým světlem, které vám odhalí největší tajemství a nejkrásnější učení. 

Požehnám ti, neboť konečně budeš spolupracovat se svým Otcem na rozvoji života a rozvoji své duše. 

35 V současné době se nacházíte na mrtvém bodě, aniž byste si to mohli uvědomit, aniž byste si 

všimli konce jednoho období a začátku druhého, aniž byste odhalili smysl svých zkoušek a aniž byste byli 

schopni odstranit božská znamení, která vám dávám na každém kroku. 

36 Nevíš, zda jsi ve Mně, nebo mimo Mne, ani zda jsi živý, nebo mrtvý pro Duchovní život, neboť 

tvůj citový svět je ve tvé bytosti stále ve stavu spánku. 

37 Vpravdě vám říkám, že jen Můj hlas vás může probudit, jen Mé volání vás může pozvednout, a 

proto jsem přišel v milosti, abych vás zachránil. Mé světlo se již blíží ke každému srdci, již nepozorovaně 

proniká do vašeho chápání, jako zloděj vchází do ložnice uprostřed noci: po špičkách, aniž by způsobil 

sebemenší hluk. 

38 Když se můj hlas duchovně rozezní v lidstvu, lidé pocítí, že v nich vibruje něco, co v nich vždy 

bylo, i když se to nemohlo projevit ve svobodě. Bude to duch, který povzbuzen hlasem svého Pána 

povstane a odpoví na mé volání. 

39 Pak začne na zemi nový věk, protože se už nebudete dívat na život zdola, ale budete ho vidět, 

poznávat a užívat si ho z výšin svého duchovního povznesení. 

40 Uvědomte si, že má láska nečeká, až se probudíte sami od sebe, ale že vám přichází na pomoc, aby 

vás probudila z hlubokého spánku materialismu. 

41 Vidím tě malého a chci, abys byl velký, abys svými schopnostmi, svou inteligencí a svými smysly 

přijal vše, co ti s mým souhlasem náleží. 

42 Dovolte intuici, aby se probudila, citlivost pro duchovno, aby se vaše inspirace stala aktivní, vaše 

srdce se očistilo od hříchů a vaše mysl se pročistila. 

43 Snažte se být vzájemně solidární, pracujte na tom, abyste všichni byli ve vzájemném souladu. 

Bojujte s neustálým nepřátelstvím, v němž jste žili na zemi, dokud ho nevyženete. Dbejte na to, aby se ve 

světě dostalo do popředí dobro, aby se váš život zušlechťoval následováním mého učení, z něhož vychází 

zákon lásky a spravedlnosti. Pak budeš pracovat pro tu nejušlechtilejší věc a tvá duše se Mi mnohem více 

přiblíží. 

44 Zničení zla, které jste chtěli ve svém světě udržet, které mnozí ─ i když tomu nevěříte ─ učinili 

svým bohem a zasvětili mu všechny síly a myšlenky svého bytí, musí být vaším cílem, když proti němu 

budete bojovat ─ oživeni myšlenkou odstranit ho a stále více ho vytěsňovat ze svého života. 

45 Pro tento požehnaný boj si máte vytvořit zásobu víry, vůle, odvahy, síly, trpělivosti a vytrvalosti. 

46 V tomto boji nebudete sami. Vložím svou sílu do tvé paže a své světlo do tvé inteligence. Z 

každého vašeho díla udělám zázrak, bude-li inspirováno milosrdenstvím a láskou. 

47 Přijměte toto poučení do svého nitra, uchovejte si je v srdci a použijte veškerou svou vůli ve 

prospěch touhy lépe poznat sami sebe. Jak? Snažte se objevit svou duši v jejích darech, schopnostech, 

úkolech, povinnostech odčinění a ve všem, co je vaším dědictvím. 

48 Nenechte se odradit, pokud vám dny ubíhají, aniž byste v sobě něco z toho objevili. Modlete se a 

rozjímejte, jednejte podle mých příkladů a ponaučení, a až si to budete nejméně myslet, nějaký dar vaší 

duše se projeví skrze vaše skutky. 

49 Otevřete oči a zdokonalte své smysly, abyste mohli vnímat neviditelný svět, který žije a proplétá se 

kolem vás. Ztuhli jste, abyste si nevšímali duchovního života, který se neustále probouzí ve vás, mimo vás 

i nad vámi, aniž byste si dokázali představit, že jste s ním spojeni stejně úzce jako se vzduchem, který 

dýcháte. 

50 Důvodem je, že jste se příliš zajímali o pozemskou vědu a zapomněli jste na duchovní moudrost. 

51 Víš, že k proniknutí do nekonečného oceánu duchovního života je třeba mít odvahu, dobrotu, víru 

a lásku k Bohu, což se ti zdá obtížné a těžko splnitelné, a proto vždy dáváš přednost humanitním vědám, 

které podle tebe nevyžadují takovou čistotu a vznešenost, jakou vyžaduje studium duchovních věd. 
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52 Kdybyste se dozvěděli, že neexistuje žádná vaše práce, která by nebyla ovlivněna nějakou 

duchovní bytostí, zdálo by se vám to nepochopitelné, a přece je to tak. 

53 Mimo tvůj lidský život existuje svět duchů, tvých bratrů a sester, bytostí pro člověka 

neviditelných, kteří mezi sebou bojují, aby si tě podmanili. 

54 Tento boj je způsoben rozdílným vývojem jedněch a druhých. Zatímco bytosti světla, nesené 

ideálem lásky, harmonie, míru a dokonalosti, zasypávají cestu lidstva světlem, vždy ho inspirují dobrem a 

zjevují mu vše, co je pro dobro lidstva, bytosti, které stále lpí na pozemském materialismu, rozsévají, kteří 

se nedokázali odpoutat od svého sobectví a lásky ke světu nebo kteří donekonečna živí lidské závislosti a 

sklony, zasévají na cestu lidstva zmatek tím, že zatemňují intelekt, zaslepují srdce, zotročují vůli, aby 

využili lidské bytosti a učinili z nich nástroje svých plánů nebo je používali jako svá vlastní těla. 

55 Zatímco Duchovní svět Světla se snaží získat duši člověka, aby jí otevřel cestu k věčnosti; Zatímco 

se tyto požehnané zástupy bez ustání lopotí, rostou v lásce, stávají se ošetřovateli u lůžka bolesti, rádci po 

boku člověka, který nese břemeno velké odpovědnosti, rádci mládeže, ochránci dětí, společníky těch, kteří 

zapomínají a žijí osaměle, legie bytostí bez světla duchovní moudrosti a bez povznášejícího citu lásky 

rovněž bez ustání pracují mezi lidmi. Jejich cílem však není usnadnit vám cestu do Duchovního království 

─ ne; záměr těchto bytostí je zcela opačný, jejich snahou je ovládnout svět, být i nadále jeho pány, udržet 

se na zemi, ovládnout lidi a učinit z nich otroky a nástroje své vůle ─ jedním slovem, nenechat si nikým 

vzít to, co vždy považovaly za své: svět. 

56 Učedníci: Mezi jednou a druhou bytostí zuří nelítostný boj, který vaše fyzické oči nevidí, ale jehož 

odrazy den za dnem pociťujete ve svém světě. 

57 Aby se člověk dokázal bránit a osvobodit od špatných vlivů, potřebuje znát pravdu, která ho 

obklopuje, musí se naučit modlit s duchem a musí také vědět, jakými schopnostmi je jeho bytost obdařena, 

aby je mohl použít jako zbraně v tomto velkém boji dobra proti zlu, světla proti temnotě, zduchovnění 

proti materialismu. 

58 Právě duchovní svět světla pracuje a bojuje a připravuje vše tak, aby se svět jednoho dne vydal na 

cestu oduševnění. 

59 Přemýšlejte o tom všem a budete si moci představit, jak zuřivý je boj vašich duchovních bratří a 

sester, kteří usilují o spásu lidí ─ boj, který je pro ně pohárem, z něhož jim neustále dáváte pít žluč 

nevděčnosti, neboť se omezujete na to, že od nich přijímáte všechno dobro, které vám darují, ale nikdy se 

jim nepostavíte po bok, abyste jim v jejich boji pomohli. 

60 Je jen málo těch, kteří vědí, jak se k nim připojit, jen málo těch, kteří jsou vnímaví k jejich 

inspiracím a řídí se jejich radami. Ale jak silně jdou životem, jak se cítí chráněni, jaké radosti a inspirace 

povzbuzují jejich ducha! 

61 Většina lidí se zmítá mezi oběma vlivy, aniž by si jeden z nich vybrala, aniž by se zcela oddala 

materialismu, ale také aniž by se od něj snažila osvobodit a svůj život zduchovnit, tj. povznést pomocí 

dobra, poznání a duchovní síly. Ti stále zcela válčí sami se sebou. 

62 Ti, kdo se zcela oddali materialismu, aniž by dbali na hlas svědomí, a kdo nedbají na nic, co se 

týká jejich duše, už nebojují, byli poraženi v boji. Myslí si, že vyhráli, myslí si, že jsou svobodní, a 

neuvědomují si, že jsou vězni a že bude nutné, aby legie světla sestoupily do temnoty a osvobodily je. 

63 Toto poselství světla posílám všem národům země, aby se lidé probudili, aby si uvědomili, kdo je 

nepřítel, s nímž musí bojovat, dokud ho neporazí, a jaké zbraně nosí, aniž by o tom věděli. 

64 Vpravdě vám říkám, že kdybych v té době přišel jako člověk, vaše oči by musely vidět Mé rány 

ještě čerstvé a krvácející, protože hřích lidí neustal a ani se nechtěli vykoupit na památku té krve, kterou 

jsem prolil na Golgotě a která byla důkazem Mé lásky k lidstvu. Já jsem však přišel v duchu, abych vás 

ušetřil hanby, kterou byste museli prožívat, když uvažujete o díle těch, kdo Mě na zemi soudili a 

odsuzovali. 

65 Všem je odpuštěno, ale v každé duši je něco z toho, co jsem prolil za všechny na kříži. Nemyslete 

si, že se tato životní síla a krev rozplynuly nebo ztratily. Ztělesňovali duchovní život, který jsem od té 

chvíle vléval na všechny lidi. Skrze tuto Krev, která zpečetila Mé Slovo a potvrdila vše, co jsem řekl a 

vykonal na zemi, se lidé budou vyvíjet vzhůru v touze po obnově svých duší. 
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66 Mé slovo, mé skutky a má krev nebyly a nebudou marné. Jestliže se vám někdy zdá, že mé jméno 

a mé slovo jsou téměř zapomenuty, brzy uvidíte, že se znovu objeví plné života, života a čistoty jako 

semeno, které, ačkoli se proti němu neustále bojuje, nikdy nezahyne. 

67 Ani mé slovo a projevy v tomto čase nepominou. Je pravda, že přijdou chvíle, kdy se bude zdát, že 

to všechno skončilo, aniž by to na světě zanechalo nějakou stopu. Ale náhle, když si to nejméně myslíte, 

učení o oduševnění, které jsem vás učil, znovu povstane se stejnou nebo dokonce větší silou. 

68 Má trpělivá práce prostřednictvím vašeho intelektu nebude marná, neboť stejně jako jsem tehdy 

symbolicky prolil Svůj Život skrze Krev, abych vás naučil lásce, vylévám na vás nyní Svého Ducha, 

abych vám otevřel cestu k vzestupu na věčnost. Pokud však má Krev nebyla neplodná, bude ještě méně 

světla mého Ducha. 

69 Nyní ještě nedokážete posoudit důsledky Slova, které právě slyšíte. Ale vaše světelná duše, která 

má věčný původ, bude moci být svědkem pravdy a naplnění všeho, co jsem v této Třetí éře světu zjevil, 

prostřednictvím nevzdělaných a nečistých nositelů hlasu a duchovního světa světla. 

70 Někdy si při svých úvahách kladete otázku, jak duchovní bytosti ve vesmíru postupují, aby se 

přemístily z jednoho bodu do druhého, když jsou ve stejnou chvíli povolány do různých částí Země. Vaše 

představivost je pak nutí létat bez přestání, rychle jako světlo, z jednoho bodu na druhý a z jednoho konce 

světa na druhý. 

71 Říkáte si: Jak těžký a obtížný je jejich úkol! Říkáte: "Jak smutné je jejich odškodnění!" 

72 Musím vám říci, že tato mise není taková, jak si ji představujete. Tyto bytosti, které dosáhly 

potřebného stupně vývoje, aby mohly přijmout poslání průvodců, ochránců, rádců a dobrodinců, mají tak 

široké vyzařování, že se nepotřebují přemisťovat z jednoho místa na druhé, neboť z místa, kde se 

nacházejí, mohou ovlivňovat své bratry a sestry, kteří je potřebují. Odtud mohou vidět, slyšet, cítit a konat 

práce, které jsou součástí jejich poslání. 

73 Vzdálenosti pro vysokou duši mizí díky její moudrosti a lásce a oblast jejího působení odpovídá 

stupni vývoje, kterého dosáhla. 

74 Nyní si však můžete myslet, že duše bez jakéhokoli stupně vývoje by se jistě musela přenést, aby 

překonala vzdálenosti, protože její nejcennější vlastnosti nebyly vyvinuty. 

75 Nesnažte se představit si místo, kde se nachází bytost, kterou vaše vzpomínka vyvolává. Není totiž 

ani blízko, ani daleko, stejně jako já, který nejsem ani blízko, ani daleko od vás, jsem přítomen ve všem a 

všude. 

76 Jediná vzdálenost, která existuje mezi vámi a Bohem nebo mezi vámi a duchovní bytostí, není 

hmotná, ale duchovní, způsobená vaší nedostatečnou přípravou, čistotou nebo ochotou přijmout inspiraci a 

duchovní vliv. 

77 Nikdy nestavte tuto vzdálenost mezi sebe a svého Mistra nebo mezi sebe a duchovní svět, a vždy 

se budete těšit z dobrodiní, která má láska vylévá na ty, kdo ji umí hledat. Vždy budete cítit, že duchovní 

svět je blízký srdci těch, kteří se na to připravují. 

78 Jak velká je vzdálenost, kterou dnešní lidstvo klade mezi sebe a duchovní život! Je to tak velké, že 

dnešní lidé mají pocit, že Bůh je jim nekonečně vzdálený, a nebeské království považují za vzdálené a 

nedosažitelné. 

79 Čím více času ubíhá, tím více se lidé cítí vzdáleni od duchovního království. Ztrácejí požehnanou 

představu o tom, že v něm kdysi žili, a když zemřou a dovolí duši, aby se oddělila od těla, zůstávají jim 

jen dojmy z pozemského, kvůli nimž ztrácejí jakoukoli představu o duchovním. 

80 Mé poselství lásky v této době smazává vzdálenosti, odstraňuje omyly, rozpouští temnoty a 

způsobuje, že duše člověka, která již žila v nekonečné duchovní říši, se v modlitbě a meditaci vrací ke 

svému původu, objevuje svou podstatu a odhaluje ji člověku, mysli a srdci bytosti, která jí byla svěřena 

jako nástroj k plnění úkolu na zemi. 

81 Vidíte, že stačí okamžik duchovního osvícení, aby tato zdánlivě velká vzdálenost zmizela a vy jste 

mohli prožít všechnu radost, o kterou jste se tak dlouho připravovali, když jste si mysleli, že jsem 

vzdálený. 

82 Dnes jste schopnější změnit své srdce, i když se vám to zdá obtížné. Říkám vám to proto, že se 

celá vaše bytost rozvinula a rozvinula v duši i v těle, aniž by se zastavila na celé cestě vaší svobodné vůle. 
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83 Stejně jako jsou intelektuální schopnosti dnešních lidí mnohem větší než schopnosti lidí z 

minulých dob, protože se jejich schopnosti rozvinuly, tak se rozvinula i duše, která má neustálou životní 

zkušenost, díky níž může pochopit, porozumět, uvěřit a přijmout to, čeho lidé v jiných dobách nebyli 

schopni dosáhnout. 

84 Proto, abych se zjevil lidstvu, zvolil jsem si dokonalou formu, to jest duchovní formu, protože vím, 

že jste nyní schopni ji pochopit. Ne tak v dobách minulých, kdy jsem musel hledat smysluplné formy, 

abych se lidem zviditelnil a pochopil. 

85 Nyní je doba, kdy se lidstvo bude snažit zavést duchovní uctívání Boha. Je však přirozené, že k 

tomu dojde až po boji, kdy srdce dosáhnou porozumění a klidu. 

86 Vy, kteří Mi nasloucháte, jste díky tomuto učení poznali, jak osvobodit svá srdce od předsudků a 

fanatismu a uctívat Mě přirozeným a prostým způsobem, cítit Mě v sobě. Můžete se považovat za 

privilegované bytosti mezi lidmi a Já vás použiji jako průkopníky věku spiritualizace. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 322 
1 Představuji vám další stránku Knihy Mých pokynů, která je láskou a světlem pro vaši duši. 

Blahoslavení jste vy, kteří skutečně nasloucháte svému Mistru, neboť vás jasně a dokonale poučuji, abyste 

pochopili svůj osud a poslání, které jsem svěřil vaší duši. 

2 Přišli jste studovat a pochopit mé učení, abyste je předali svým bližním, a přestože vás někdy 

odmítli, necítili jste se dotčeni, ale spokojeni, že jste jim dokázali odpovědět na jejich otázky. 

3 Mluvíš ke Mně v hloubi svého srdce, abys Mi ukázal na nevěru svých bližních. Já vám však říkám: 

Když se setkáte se srdci jako s tvrdými kameny, promluvím k nim skrze jejich svědomí, aby pocítili touhu 

být se Mnou. Tvým úkolem je usilovat o dobro lidí tím, že půjdeš cestou, kterou jsem ti vytyčil, aniž bys 

měřil čas nebo vzdálenost. 

4 Najdete mnoho potřebných, nemocných a "otroků", které musíte uzdravit a osvobodit tím, že jim 

zlomíte pouta a s láskou jim dáte mé pokyny. Přijde totiž den, kdy už nebudete slyšet mé slovo, a pak 

zůstanete jako učitelé, abyste mohli vyučovat příští generace. 

5 S mečem světla budete moci rozptýlit temnotu a prorazit cestu svým bližním. Chci, aby lidé mohli 

v této třetí éře žít v míru, harmonii a dobré vůli. Od koho k tomu dostanou poučení? Od Mých učedníků, 

milovaní lidé ─ od těch, kteří Mě milují a neunavují se být se Mnou ─ kteří cítí v hloubi svého srdce. 

6 Blahoslavení jsou ti, kdo jsou stále se Mnou a odmítají pokušení tím, že se vyhýbají zhýralostem 

světa. Jejich duchovní oči spatří věčnou slávu na onom světě ─ v království, kde musí být duše doma. 

7 V tobě zanechávám poučení o sjednocení a bratrství. Bděte a modlete se, aby vám pokušení 

nevyrvalo to, co jsem vám svěřil, abyste byli posly a učedníky, které až přijde čas, pošlu lidstvu. 

Jakmile se osvobodíte od všeho zhmotnění, oděni pouze mou láskou a mým světlem, uslyšíte ve své 

duši můj hlas, poznáte hlas svého pastýře a pak budete ochotně stoupat na horu jako ovce, abyste dosáhli 

božského domova. 

8 Vaše nebeská Matka je jako pastýřka, která následuje vaše kroky. Maria o vás pečuje ve své krásné 

zahradě jako o růže a lilie, dává vám vůni, abyste byli jako květiny, které nabízejí svou podstatu svému 

Otci. 

9 Ve Druhé éře jsem vám řekl, že budu opět s vámi. Ale nyní, když jsem splnil svůj slib, který jsem 

vám dal, mě někteří poznali a jiní pochybovali o mé přítomnosti. Někteří z vás prolévali slzy radosti, 

protože jste Mě znovu slyšeli a viděli Mě očima svého ducha. Slyšel jsem ty, kteří mi říkali: "Mistře, 

kdyby bylo třeba obětovat mé tělo, dal bych je se vší oddaností a pokorou za spásu své duše a lidstva." 

10 Svěřil jsem tě svému duchovnímu světu světla, aby ti byl rádcem a ochráncem ─ aby tě vedl na 

cestě a pomáhal ti plnit tvé poslání. Těm z vás, kteří Mě nepochopili, říkám: Nepochybujte, neboť jsem se 

dal poznat skrze lidi ve všech dobách. Nechtěl jsem je však svými projevy překvapit, a proto jsem předem 

poslal své posly. Poslal jsem Poutníka, aby připravil cestu a srdce lidí. 

11 V roce 1950 vám dám Své poslední učení a chci, abyste, dříve než ukončím Své hlásání skrze 

lidský rozum, pochopili, jak budete rozsévat Mé slovo lásky a jak je budete šířit od srdce k srdci, od 

provincie k provincii, na všech místech země, kde jsem v této době nebyl slyšen a pociťován. 

12 Jste silné duše plné lásky a světla. Nestávejte se zákoníky a nechlubte se před lidmi, neboť ve vaší 

pokoře bude milost a světlo vašeho Otce. 

13 Ať je váš pohled plný srdečnosti, ať je vaše věda láskyplná, ať vaše ruce hladí, ať je vaše slovo 

útěchou pro lidi, a pak svět přijme váš příklad a už nebude rozdmýchávat války, které rozpoutával od 

století do století a od věku do věku. 

14 Pak se naplní vůle moje i vůle těch, kteří se těžce namáhali a prolili mnoho slz, aby dosáhli 

sjednocení lidstva. Pak už nebudou existovat žádné rozdíly podle rasy nebo barvy pleti. Toto je můj slib. 

15 Dnes každý věří, že zná pravdu v plném rozsahu. Každé náboženství tvrdí, že má pravdu. Vědci 

prohlašují, že našli pravdu. Říkám vám, že nikdo nezná absolutní pravdu, protože člověk není schopen ani 

rozumem pochopit tu část, která mu byla zjevena. 

16 Všichni lidé v sobě nosí část pravdy a omylů, které mísí se světlem pravdy. 

17 Blíží se bitva, v níž všechny tyto síly bojují proti sobě, protože každá chce prosadit svůj pohled na 

svět. Nakonec však nezvítězí lidská ideologie, vědecká teorie ani náboženská víra, ale harmonické spojení 
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všech dobrých způsobů pohledu na věci, všech vznešených přesvědčení, všech forem uctívání 

povznesených k nejvyšší duchovnosti, všech věd zasvěcených službě skutečnému lidskému pokroku. 

18 Dovolím lidem, aby mluvili o svých myšlenkách a prezentovali je, aby jiní veřejně předváděli své 

kultovní formy a obřady, aby lidé mezi sebou diskutovali a bojovali, aby vědci šířili své nejpokročilejší 

teorie, aby se vše, co existuje skryté v každém duchu, otevřelo, vyšlo na světlo a dalo se poznat. Blíží se 

totiž den žence - den, kdy svědomí jako neúprosný srp odřízne u kořene vše, co je v srdci člověka špatné. 

19 Vy, lidé, buďte bdělí a nezapomínejte, že jsem vám oznámil tento boj, abyste si nezoufali, když 

vidíte, jak se lidé vášnivě hádají, když jste svědky toho, jak náboženské komunity bojují a Duch s nimi 

bojuje. 

20 Ať se svět probudí, ať vypukne bouře a bitva, aby se člověk probudil a po probuzení spatřil světlo, 

o němž dlouho snil, že ho bude obdivovat ─ aby sobci, kteří zavřeli brány cesty vedoucí k poznání pravdy, 

sestoupili ze svých vysokých stolců, trůnů a piedestalů a nechali projít zástupy lidí lačnících a žíznících po 

světle Ducha. 

21 Všichni budete muset hledat mé světlo, všichni budete muset hledat maják, abyste byli schopni 

rozpoznat cestu ve dnech temnoty ─ ve dnech zamyšlení a pokání, ve dnech hlubokého sebezpytování 

svého svědomí, v nichž nebude lidského tvora, který by se cítil klidný a který by mohl říci: Ničeho se 

nebojím, protože jsem vždy jednal správně. 

22 Ne, nebude nikdo, kdo by to vykřikoval nebo si to myslel, protože svědomí se ozve v každé duši. 

23 Pouze ti, kdo se modlí a činí pokání, dosáhnou očištění své duše. Pouze ti, kdo se vzdají své 

marnivosti, uplatňování moci nad druhými a arogance, se úspěšně usadí v záchranném člunu. Neboť ti, 

kdo lpí na svých hloupostech, kdo lpí na svých omylech a tradicích ─ jsou připraveni se jich držet až do 

konce, navzdory úsudkům a pokynům svědomí ─ ti budou navzdory svému nejlepšímu úsudku směřovat k 

propasti zmatku a temnoty, do níž podle vůle vašeho Otce nikdo nechce spadnout. 

24 Toto poselství lásky a milosrdenství, které jsem vám přinesl v pravý čas pro vaši spásu, budete v 

pravý čas sdělovat lidstvu. 

25 Moje poselství moudrosti má za úkol lidi duchovně sjednotit, zachránit je z víru zmatku, zachránit 

je z temnoty, když ztratili víru. 

26 Jedině mé Slovo bude mít moc zastavit ty, kdo se závratnou rychlostí řítí k propasti, protože 

odhaluje všechno, protože neváhá rozluštit tajemství, protože je prostoupeno milosrdenstvím a láskou 

vašeho Otce. 

27 Kdo jiný než Já by mohl zachránit všechny tyto lidi bez víry ve vyšší život a bez poznání Mé 

spravedlnosti? Kdo skutečně pochopil smysl a původ bolesti ve svém životě plném trápení, útlaku a 

strachu? Jak málo pánů a vůdců lidstva vidím! Co lidé vědí o duchu? Zabývají se pouze lidskou stránkou, 

aniž by byli schopni objevit, co je za hranicemi pozemských potřeb a starostí. Proto se lidé, zklamaní 

skutečností, že nemohou najít uspokojivou odpověď na své otázky ani ve vědách, ani v náboženstvích, 

věnovali hledání pravdy na vlastní pěst. Někteří se přibližují k cestě, zatímco jiní si v důsledku své nízké 

duchovnosti osvojují nové chyby. 

28 Lidé, kteří v životě pili jeden kalich utrpení za druhým, mi říkají: "Pane, proč nám nikdo 

nevysvětlí důvod naší bolesti, aby se v nás rozhořela víra, která by nám pomohla nést tíhu našeho kříže?" 

29 Těmto dětem posílám jako nebeský balzám své světlo pro jejich mysl a své povzbuzení pro jejich 

srdce. Mám totiž nekonečné možnosti, jak oslovit každého tvora. 

30 Ach, kéž by všichni věděli, jak se Mě ptát, kéž by se všichni duchovně modlili, kéž by všichni měli 

zájem poznat pravdu! Vpravdě vám říkám, že by se jim dostalo toho, po čem toužili. Neboť nikdo 

nehledal, kdo nenašel ─ nikdo nezaklepal na mé dveře, komu by nebylo otevřeno. 

31 Zanechte na své cestě stopu pokory. Nedovolte, aby do vašeho srdce vstoupila pýcha, protože si 

myslíte, že jste jediní, kdo má duchovní poznání. 

32 Vždy si uvědomujte, že jste přede Mnou všichni stejní, že všichni máte stejný původ a stejný cíl, i 

když se navenek každý osud projevuje jinak. 

33 Nikdy nezapomínejte, že Mne musíte všichni dosáhnout, což znamená, že všichni, i když různými 

způsoby, musíte vykonat potřebné zásluhy, abyste dosáhli největší duchovní výšky. Proto nikdy nikoho 

nepovažujte za méněcenného. 
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34 V duchovním člověku se nikdy nesmí zakořenit marnivost. Na druhé straně by ho měla vždy 

provázet opravdová skromnost, pak jeho skutky, místo aby oslňovaly falešným světlem, najdou zalíbení v 

srdcích jeho bližních. 

35 Svůj kříž vezmeš s láskou ─ ne jako se bere povinnost, ne s myšlenkou, že když to neuděláš, potká 

tě v životě zlo ─ ne, nebude to ze strachu před Mou spravedlností. Jste dostatečně duševně vyspělí, abyste 

od sebe mohli požadovat, abyste příkazy Mého Zákona plnili z lásky k bližním a aby tento cit byl 

inspirován láskou ke Mně. 

36 Zanechte za sebou časy, kdy lidé činili pokání za své přestupky nikoli z lítosti nad tím, že Mě 

urazili, ale ze strachu z věčného zatracení, jak si ho lidé představovali. 

37 Odstraňte ze svého srdce představu, že můžete své pokání odkládat až do poslední chvíle a 

spoléhat na Boží milosrdenství, a pamatujte, že jediné, co vaše duše v okamžiku soudu sklidí, bude to, co 

během své existence na zemi zasela. Její úroda neboli plody budou vývoj, pokrok a povznesení, které 

získala během života, který jí byl svěřen. 

38 Jak moc se duchovní skutečnost liší od všeho, co si lidé představovali! Ani má spravedlnost není 

taková, jak se domníváte, ani božský trest není to, co nazýváte tímto jménem, ani nebe není takové, jak si 

myslíte, ani se ho nedosahuje tak snadno a rychle, jak si představujete, stejně jako duchovní pokání není 

takové, jak říkáte, ani pokušení není duchovní bytost. 

39 Musíte neustále studovat božská zjevení, která jsem vám dal, musíte rozumět obraznému jazyku, 

který k vám promlouvá, musíte takto vnímat své duchovní smysly, abyste poznali, co je Slovo Boží a co 

slovo lidské, abyste objevili smysl Mého učení. 

40 Pouze z duchovního hlediska budete schopni nalézt správný a pravdivý výklad Mého Slova ─ jak 

toho, které jsem vám poslal skrze proroky, tak toho, které jsem vám odkázal skrze Ježíše, neboli tohoto 

Slova, které vám dávám prostřednictvím mluvčích třetí éry. 

41 Jakmile toto lidstvo nalezne pravý význam zákona, učení, proroctví a zjevení, objeví to 

nejkrásnější a nejhlubší, co se týká jeho existence. 

42 Pak lidé poznají pravou spravedlnost a jejich srdce spatří pravé nebe; pak také poznáte, co je to 

odčinění, očištění a náprava. 

43 Dnes jste stále zahaleni závojem nevědomosti, který jste se neodvážili roztrhnout ve svém 

pozemském materialismu a náboženském fanatismu plném falešných obav a předsudků. Proto když tě v 

životě postihne nějaká zkouška a ty k ní nenajdeš jasnou příčinu, voláš: "Co jsem udělal, že jsem tak 

potrestán?", aniž bys věděl, že moje spravedlnost někdy čeká celá staletí ─ a dokonce tisíciletí. Ale moje 

spravedlnost vždycky přijde, a i když se zdá, že přichází pozdě nebo nevhod, je jisté, že se vždycky 

projeví moudrým způsobem. 

44 Moje duchovní učení má různé cíle či úkoly: jedním z nich je utěšit duši v jejím vyhnanství a dát jí 

pochopit, že Bůh, který ji stvořil, ji očekává na věčnosti ve svém království pokoje. Dalším cílem je dát 

mu poznat, kolik darů a schopností má k dispozici, aby dosáhlo své spásy a svého povznesení či 

zdokonalení. 

45 Toto Slovo přináší poselství spiritualizace, které lidem otevírá oči, aby mohli tváří v tvář spatřit 

skutečnost, o níž si myslí, že ji nacházejí pouze v tom, co vidí, čeho se dotýkají nebo co dokazují svou 

lidskou vědou, aniž by si uvědomovali, že tím nazývají pomíjivost "skutečností" a nesprávně posuzují a 

popírají věčnost, v níž existuje skutečná realita. 

46 Ať toto poselství putuje od národa k národu, od domu k domu a zanechává semínka světla, útěchy 

a míru, aby se lidé na chvíli zastavili a dopřáli svému duchu nezbytný odpočinek, aby se mohl zamyslet a 

uvědomit si, že každý okamžik může být okamžikem jeho návratu do Duchovního světa a že na jeho 

skutcích a setbě ve světě závisí ovoce, které sklidí po svém příchodu do Duchovního života. 

47 Dnes tě nacházím smutného, sklíčeného a bez naděje a ve své modlitbě mi říkáš, že život ti už 

dávno odepřel svou přízeň. Mistr vám říká, že tyto časy, které prožíváte, jsou časy, které ohlásili proroci 

prvních časů a které později potvrdilo "božské slovo" jeho lidu. Ale i když je pravda, že vyprazdňujete 

velmi hořký pohár, vězte, že vaše bolest nebude zbytečná, pokud ji budete umět snášet s láskou a 

trpělivostí. 



U 322 

78 

Bylo nutné, aby lidé dosáhli bodu, kdy bolest pronikne a pronásleduje všechna vlákna jejich bytosti, 

aby se probudili z hlubokého spánku, v němž žije jejich duše, a začali žít životem, v němž se sami 

rozhodují a v němž svému Stvořiteli vzdávají hold a uznání, které mu dluží. 

48 Už dlouho jim zatracuji svobodu vůle a ukazuji jim, že nastal čas k zamyšlení a dobrému jednání, 

aby nadále netrpěli a nepropadali chaosu. Chtěl jsem zabránit jejich pádu tím, že jsem jim poradil a 

varoval je, ale byli hluší k mým slovům. Budu však i nadále volat toto tak milované lidstvo, nabádat je k 

nápravě a ke cti ve všech svých činech, dokud z nich neučiním důstojné žáky Svého učení. 

49 Vrátil jsem se k vám, jak jsem vám slíbil, abych vás potěšil a dal vám naději ve vašich souženích. 

Ale nejen to, chce vás také osvítit, abyste mohli udělat velké kroky na duchovní cestě. Právě v těchto 

chvílích zmatku, na které jste netrpělivě čekali, jsem vám dal pokyny, které potřebujete, abyste mohli 

vyléčit svá zranění a prožít cestu spásy. 

50 Vše jsem připravil tak, abys vykonala velké dílo a na jeho konci ke Mně přišla klidná, spokojená a 

v míru se Mnou i se svými bližními. V tomto okamžiku společenství s Mým Duchem od vás nebudu 

požadovat žádnou daň, vaše zásluhy tedy nebudou pro Mne, ale pro vás samotné, a to, co Mi nabídnete, 

vám vrátím jako požehnání a dobrodiní bez konce i s úroky. 

51 Uvědom si, jak moc tě miluji. Chceš-li další důkaz Otcovy lásky, požádej a Já ti ho dám, neboť Má 

láska je nevyčerpatelná. Chcete-li vyzkoušet Mou trpělivost, Mou shovívavost, udělejte to také. Ale až to 

přijmete a uznáte, dělejte svým bližním to, co jsem já udělal vám. 

52 Odpouštějte tak často, jak často jste uraženi. Ani neuvažujte o tom, kolikrát musíte odpustit. Váš 

osud je tak vysoký, že se nesmíte zachytit na těchto úpatích cesty, neboť vás dále čekají velmi velké úkoly. 

Vaše duše by měla být vždy připravena na lásku, porozumění a dobrotu, abyste mohli vystoupit na vyšší 

úrovně. Stejně jako v minulosti mnozí vaši bratři a sestry zapsali svými díly krásné stránky do Věčné 

knihy Ducha, měli byste i vy pokračovat v této historii v jejich nástupnictví, jako příklad a pro radost 

nových generací, které přijdou na zem. 

53 Buďte silní, neboť procházíte zkouškou. Každý tvor ─ od nemluvněte, které sotva otevřelo oči 

světlu tohoto světa, až po starce skloněného tíhou let ─ prochází zkouškou, procesem nápravy. Já vám 

však dávám svou sílu, svůj vliv, abyste těmito zkouškami prošli s vírou a klidem v duši, což vás učiní 

nezranitelnými vůči bolesti. 

54 Dojde ke střetu světonázorů a víra a přesvědčení jedněch i druhých budou podrobeny zkoušce. Ale 

ti, kdo postavili své dílo na pohyblivém písku, se dočkají jeho zhroucení, protože jeho základy nebyly 

pevné. 

V této době budou muset silní podporovat slabé. Ti, kdo se neumějí modlit ani proniknout do pravdy 

mého učení, budou plakat pro svou nevědomost, nouzi a nedostatek zásluh. Mnohé z nich jsou však 

nevinné, protože neměly pravého lidského průvodce, a pastýři jako ovce budou ronit slzy kvůli jejich 

nejistotě a zmatku. 

55 Vy, lidé, kteří jste Mnou určeni k tomu, abyste měli vliv na tento svět, bděte a modlete se za jeho 

mír a spásu. Roztáhněte svá křídla, abyste v těchto hodinách nebezpečí a strachu přikryli lidstvo. 

56 Proto jsem vás naučil modlitbě z ducha do ducha a odstranil jsem každý symbol nebo znak Svého 

Božství. Vybudovali jste si v sobě chrám a odtud Mě milujete a oslavujete. 

Naučil jsem tě úctě k víře tvých bližních a vycvičil jsem tě jako strážce, který žije ostražitě, aby bránil 

víru těch, kdo slábnou v boji, který se již blíží. 

Až pak splníte své poslání, budete mi moci s uspokojením říci: "Otče náš, bojujeme mečem, který 

nezraňuje, s láskou a dobrou vůlí. Mluvíme božské slovo, vyzýváme lidi, aby se k tobě modlili. Přinášíme 

útěchu trpícím, obracíme k dobrému ty, kdo porušili zákon. Vzkřísíme muže a ženy, kteří byli ve své 

nevědomosti na rozpacích, a probudíme v nich víru a důvěru v Tebe, a od té doby nás milují a následují." 

A já vás přijmu jako vojáky ve své věci a dám vám odměnu, kterou si zasloužíte. 

57 Mé dílo se rozšíří po celé zemi. K "prvnímu" se připojí další a pak další, neboť je psáno, že se 

člověk povznese nad svůj současný stav v touze po svém duchovním zdokonalení. 

58 Jak moc musíš bojovat, abys připravil zemi, abych mohl způsobit, že Mé Království míru sestoupí 

k lidstvu! 

59 Modlete se a přemýšlejte o mých slovech a zjistíte, že obsahují oceán lásky. Mluvil jsem k vám 

prostřednictvím omezeného lidského intelektu, a ten ani při veškeré přípravě nemůže vyjádřit smysl, 
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důvod, který mé učení obsahuje. Pronikněte do něj svou duší, abyste mu porozuměli s větší jasností než 

srdcem nebo omezeným intelektem své lidské bytosti. Protože se vám mé Dílo Druhé éry zdálo velké, 

uznáte můj příchod v této době také jako důkaz nekonečné lásky vašeho Otce. 

60 Čím více se budete zdokonalovat, tím blíže uvidíte cíl. Nevíte, zda jste jen krůček od spásy, nebo 

zda máte před sebou ještě dlouhou cestu. Říkám vám jen, abyste se ochotně a poslušně řídili tímto slovem, 

které je hlasem mého božského Ducha. Dávejte si pozor, abyste neporušili zákon a nedělali opakovaně 

stejnou chybu. Poslechněte tuto výzvu, která je žádostí o nápravu ─ žádostí, kterou vám adresuje váš Otec, 

protože nechci, abyste na zemi žili nadarmo a pak plakali nad svou neposlušností. 

61 Neustále pracujte na svém pokroku a uvidíte, že zkoušky, kvůli kterým dnes trpíte a jejichž 

význam jste nepochopili, jsou pro vaše dobro a naplní vaši bytost pokojem a radostí. Jsou to moudré 

zkoušky, které vám posílám, aby očistily a zocelily vaši duši v boji, stejně jako jsem působil na mnohé 

bytosti, které dnes milujete a obdivujete, jejichž sílu duše a osvědčené ctnosti uznáváte. Jsou to vaši bratři 

a sestry, kteří prošli tímto světem a zanechali za sebou stopu čistoty a svatosti. Chci, abyste se s nimi 

spojili a následovali je. Váš osud je totiž stejný, všichni jste v Mých očích velcí, všichni jste toho hodni a 

chci vás vidět přebývat ve světě míru, který obývají oni. 

 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 323 
1 Přicházím, abych dal své poučení vaší duši, abych ji živil a posiloval svou láskou. 

2 Milované děti, jste Mé malé děti, Mé malé děti, které chodí po zemi a snášejí hořkost a utrpení. 

Blaze těm z vás, kdo opouštějí cestu hříchu, aby se vaše duše mohla přiblížit ke Mně. 

3 Otec vás učí, jak přijímat a jak prosit. Vpravdě vám říkám: Očistíte-li se od hříchu, dostane se vám 

mého odpuštění a budete posíleni. 

4 Chci tě očistit od každé skvrny, abys mohl přijmout milost od svého Otce. Nikdy však tuto milost 

neztrácejte, neboť pochází z mého božského Ducha a je dědictvím, které si musíte nést na své cestě. Já 

jsem Mistr a znovu vám dávám své učení, abyste je nosili ve svém srdci a předávali je dál, jak jsem vám je 

dal. 

5 Svědomí je jako zrcadlo, v němž se vaše duše vidí. Říkám vám: Nyní už není čas, abyste se viděli 

v potřebě tohoto zrcadla, neboť jsem vám dal Své světlo, Své vznešené Slovo, aby vám zítra nic 

nechybělo, abyste poslouchali Můj Zákon a nadále byli příkladem lidem, jako to dělali Moji apoštolové 

druhé éry. 

6 Není to ten, od koho dostáváte toto poučení, protože je hříšný jako vy. Odvedl jsem ho od jeho cest 

a připravil jsem ho, aby vám zprostředkovaně předal mé slovo. Význam tohoto učení je můj vlastní rozum. 

7 Již ve Druhé éře jsem vám řekl: "Milujte se navzájem", neboť kdo miluje svého bližního, miluje 

Mne. 

8 Nerozlišuji vás podle rasy nebo barvy pleti, ani podle třídy. Mluvím ke všem stejně, abyste měli 

jednu vůli, abyste své bližní, kteří pocházejí z různých národů, přijímali s úsměvem a otevřenou náručí. 

Budete-li praktikovat tuto lásku, zítra už nebudou války, smrt už nebude ovládat lidstvo. Neobviňujte Mne 

ze svých válek, ó lidstvo. 

9 Neupadejte do zmatku, nestavte novou babylonskou věž, aby ti, kdo se k vám přiblíží, zjistili, že 

jste všichni stejně připraveni. Nevěřící musí mít důkazy, aby uznal Otcovy zázraky, aby jeho duše poznala 

svého Boha díky mému Slovu. 

10 Důkazem by měla být láska, protože pak musí křišťálově čistá voda vytrysknout i z té nejtvrdší 

skály. 

11 Povstaňte ke Mně a Já vás vysvobodím z každé nemoci, neboť Já jsem ten nejlepší lékař. 

Zanechám vám vše, co lidstvo duchovně potřebuje, a jakmile budete uznáni, všichni lékaři na zemi Mě 

uznají v Mém duchovním díle, protože taková je Má Vůle. 

12 Modlitbu jsem vám zanechal jako obranu. Proto vám říkám: Bděte a modlete se, aby lidstvo skrze 

vás dosáhlo spasení, abyste mu v pravý čas přinesli slovo, které právě přijímáte. 

13 Doba, v níž žijete a která má pro všechny lidi tak velký duchovní význam, pomíjí, aniž by si toho 

lidstvo všimlo. Přesto přijde doba, kdy bude uznáno za velmi významné ─ nejen v životě lidí, kteří toto 

poselství přijali, ale také v dějinách všech národů na zemi. 

14 Uvědomte si, jakou slávu přináší naslouchání mému slovu. Neusínejte však na vavřínech, neboť i 

když pociťujete radost z této milosti, uvědomte si, že vaše odpovědnost vůči národům, vašim bližním, je 

velmi velká, neboť jim musíte přinést svědectví o všem, co jste v této době obdrželi. 

15 Blahoslavení jsou ti, kdo uchovávají Mé Slovo ve svých srdcích, neboť budou milovat svůj kříž a s 

ním na ramenou budou klepat na dveře svých bližních a přinášet jim poselství světla, pokoje a lásky, které 

jsem tomuto lidu svěřil ve Svém Slově. 

16 Každá z mých lekcí v tomto roce 1950 je přípravou, abyste, až přijde chvíle, kdy vám oznámím, že 

jsem dokončil své hlásání, neprolévali slzy, protože vám dávám všechno, aby vám nic nechybělo. 

Neplačte tedy nad absencí Mého Slova, lidé. Už jsem vám řekl, že Moje podstata bude uchována ve vašich 

srdcích, a kdyby vaše paměť byla slabá, budu inspirovat některé ze Svých dětí, aby stránky a spisy, které 

vytvořily z Mého Slova, spojily do knih a alb. 

17 Posilujte se v meditaci a modlitbě. Jste lidé a malí a "rozloučení" s mým projevem otřese celou 

vaší bytostí. Jak to, že se tento lid neotřese v onen den, kdy Ho lidé po celé zemi tak či onak pocítí, ačkoli 

o Mé přítomnosti ve třetí éře nemají ani tušení? 
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18 Jakmile v myslích lidí zasvitne světlo, pochopí, že všechny události, k nimž došlo na konci roku 

1950, svědčily o tom, že období mého projevu bylo dokončeno, stejně jako byl úsvit této doby ohlášen 

událostmi, které otřásly lidmi na celé zemi. 

19 Připravuji vás a varuji před dobou zmatení světových názorů, abyste se mohli osvobodit od 

vnitřního zápasu duše a mučení myšlenek. Neboť všechny světové názory, doktríny, teologie, filozofie a 

víry lidstva se otřesou a budou tak symbolizovat bouři, skutečnou bouři ducha, na jejíchž rozbouřených 

vlnách poplujete podle mé vůle a zůstanete na vrcholu, dokud bouře a temnota neskončí. Nedávám vám 

lepší recept, jak projít touto zkouškou vcelku, než modlitbu a následování mého slova, skrze které se vaše 

víra bude cítit neustále posilována. 

20 Tento boj světonázorů, střet vyznání a ideologií, tento boj je naprosto nezbytný, aby se na povrch 

dostaly všechny neduhy a omyly, které se nahromadily na dně každého kultu a každé instituce. Teprve po 

této "bouři" bude moci začít morální a duchovní očista lidí, neboť uvidí, že pravda vychází na světlo, 

poznají ji, pocítí ji v sobě a nebudou se již moci živit domýšlivostí a přetvářkou. 

21 Stejně jako každý člověk dobrovolně a zcela sám využívá životadárného účinku slunce na své tělo, 

protože si uvědomuje, že na jeho světle, teple a vlivu je založen hmotný život, tak budou využívat světla 

pravdy vše, co potřebují k zachování, posílení a osvícení své duše. 

22 Tehdy začne působit síla, kterou člověk nikdy předtím nepocítil, protože jeho život se bude stále 

více přizpůsobovat pravým zásadám života, normám stanoveným mým Zákonem. 

23 Vaším úkolem, lidé, je nést mé poselství o oduševnění, které jsem vám přinesl, po celém světě. 

Chci však, abyste pochopili, že způsob šíření tohoto světla má dva aspekty: jeden, zcela duchovní, pomocí 

myšlenek, modlitby, kterou vytváříte atmosféru zduchovnění, a druhý, duchovní a zároveň lidský, pomocí 

slova, fyzické přítomnosti, vysvětlování mého slova slabým. Vzpomeňte si na Ježíšův příklad. 

24 Kdybys měl velkou víru a větší poznání moci modlitby, kolik skutků milosrdenství bys vykonal 

prostřednictvím své schopnosti myslet. Nedali jste jí však veškerou sílu, kterou má, a proto si často 

neuvědomujete, co odvracíte ve chvíli skutečně procítěné a opravdové modlitby. 

25 Copak si neuvědomujete, že něco vyššího brání tomu, aby na vašem světě vypukla ta nejnelidštější 

z vašich válek? Neuvědomujete si, že tento zázrak je ovlivněn modlitbami milionů mužů, žen a dětí, kteří 

svým duchem bojují proti temným silám a staví se proti válce? Pokračujte v modlitbě, pokračujte v bdění, 

ale vložte do této činnosti veškerou víru, které jste schopni. 

26 Modlete se, lidé, a rozprostřete nad válkou, bolestí a bídou plášť míru svých myšlenek, jímž 

vytvoříte štít, pod jehož ochranou najdou vaši bližní osvícení a útočiště. 

27 Protože svět je v současnosti tak slepý, že nedokáže rozpoznat světlo pravdy a ve svém nitru 

neslyší mé volání, budete se modlit a získáte duchovní půdu. V současné době byste totiž nebyli slyšet, 

protože všechny národy jsou zaměstnány přípravami, ničením a obranou. 

28 Lidé budou muset být ještě slepější, až zoufalství, nenávist, teror a bolest dosáhnou svých mezí. 

29 Nebyla by to ani vhodná hodina k předání mého poselství, protože byste byli jako volající 

uprostřed pouště; nikdo by vás neposlouchal. 

30 Nezapomínejte, že lidské srdce je jako zemědělská půda, kterou je třeba obdělávat: Nejprve je 

třeba ji vyčistit, odstranit z ní balvany a vytrhat plevel, který ji pokrývá. Pak musí být zúrodněna deštěm, 

aby v ní mohlo vyklíčit semeno, a nakonec musí přijít čas zasít semeno, než půda přestane chtít čekat a 

uplyne příznivé období. 

31 Stejně tak se v tomto lidstvu odehrává očistné dílo, v němž si člověk, aniž by si to uvědomoval, 

předává kalich utrpení, který mu vrátí jeho čistotu. 

32 Veškerá bolest, kterou si způsobí, poslouží k obměkčení jeho srdce, aby nakonec mohl z hlubin 

své bytosti vyhodit všechno špatné, co v něm vyklíčilo. Pak, když už nebude moci trpět a nebude moci 

snášet další utrpení, pocítí, že do jeho srdce přichází světlo svědomí, blaho pokání, životodárná síla 

nového života pro jeho duši. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 
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34 Co by se stalo s tímto lidstvem, kdyby se v době, kdy toužilo po příchodu mého poselství, tento lid 

nepřipravil na to, aby se ukázal svým bližním jako poslové nebo "pracovníci" mého Slova? 

35 Jak velká je vaše odpovědnost, učedníci ─ tak velká, že se Mi budete muset zodpovídat z každé 

minuty, kterou jsem vám svěřil, abyste plnili své poslání. 

36 Řekl jsem vám, abyste se nejprve modlili, to znamená, abyste začali tím, že získáte skutečné 

poznání poslání, které budete plnit ─ abyste naladili své srdce cvičením v milosrdenství ─ abyste postupně 

zjemňovali svou bytost tím, že se budete snažit bojovat proti svému sobectví, které je plodem 

materialismu. Pak do vás bude stále více vstupovat spiritualizace. 

37 Nebuďte už malými dětmi, abyste, když vám řeknu, abyste se modlili, pochopili, že vás žádám o 

dobré skutky, protože jsou to vaše slova nebo myšlenky, které ─ ať už jsou nebo nejsou ─ skutečně 

promlouvají k mému Duchu. Není-li myšlenka, jakkoli krásná, procítěná, postrádá obsah. Pokud se slovo 

nebo věta, ať už je vyjádřena jakkoli krásně, nestane dílem, nebude mít život, a vy už víte, že co nemá 

život, je jako neexistující, a proto to nemohu přijmout. 

38 Nyní víte: Když vám říkám, modlete se, neměli byste se omezovat jen na shromažďování svých 

myšlenek ve vnitřní zbožnosti, ale také znovu opustit tuto svatyni a zanechat v každém ze svých bližních 

zástavu lásky pravého bratrství jako nejjistější důkaz, že žijete bděním a modlitbou za bližního. 

39 Tak postupně zmizí vaše nedostatky, budete bojovat proti své rozpolcenosti a dosáhnete přípravy, 

o níž k vám tak často mluvím ve svém učení. 

40 Jestliže se tento lid v době, kdy lidé ve svých srdcích touží po mém novém poselství, nepřipravil 

praktickými činy a neočistil se v boji lásky proti nenávisti, milosrdenství proti egoismu a míru proti 

neshodám, nemocem a utrpení, pak ať neočekává, že se pouhým slovem dostane na dno srdcí a přesvědčí 

je o mé pravdě. 

41 Proto vám současně s Mým slovem říkám, abyste je praktikovali, protože jen tak budete schopni 

pochopit podstatu Mého učení, jeho smysl a nekonečnou dobrotu. 

42 Od roku 1866 do roku 1950 uplynulo 84 let, celá epocha duchovních zjevení, v níž Božské světlo 

nepřetržitě zářilo na každou duši a na všechno "tělo" ─ v níž se Duchovní svět zjevoval tomuto lidu 

jedním způsobem a celému lidstvu mnoha způsoby. 

43 Nyní se blíží chvíle, kdy se s vámi rozloučím způsobem, který jsem si vybral pro své hlásání v této 

době. Já však budu čekat na vaši přípravu a zduchovnění, abych mohl pokračovat ve svém hlásání lidstvu, 

i když k předávání svých poselství již nebudu používat mozek, ale přímou zprávu svého Ducha vám. 

44 Když jsem ústy starověkého proroka řekl, že přijdou časy, kdy bude Můj Duch vylit na každou 

duši a na každé tělo a že lidé budou mít vidění a prorocké sny, měl jsem na mysli právě dobu, která se 

blíží, kdy se projeví dary, které má každá duše, a kdy bude hledat Boží pravdu a bude svědkem naplnění 

všeho, co vám bylo prorokováno. 

45 Nebojte se dne, kdy k vám budu mluvit naposledy, ani se nebojte doby rozjímání, kdy již 

neuslyšíte Má slova lidskými rty. Vpravdě vám říkám: budu přítomen, vyslyším vás a ani na okamžik vás 

neopustím, svou láskou povzbudím vaši víru, dám vám pocítit svou přítomnost v různých podobách, 

naplním vaše shromáždění duchovní esencí a božskými vnuknutími, dám vám myšlenky, díla a slova, 

povedu vaše kroky a zachráním vás před pády a klopýtnutím. 

46 Nebojte se nového času, nepochybujte o Mé přítomnosti v duchu, neboť vám dám slyšet Svůj hlas, 

odstraním vaše pochybnosti a řeknu vám: Ó, vy lidé malé víry, musíte vidět a dotknout se, abyste uvěřili. 

47 Chcete-li se skutečně oduševnit, abyste se v této třetí éře mohli právem nazývat Mými učedníky, 

přemýšlejte hluboce o těchto slavnostních chvílích, o těchto učeních, která jsou jedněmi z posledních, jež 

obdržíte. 

48 Chci, abyste si jako dobří učedníci vzali svého Mistra za příklad v jeho pravdomluvnosti, abyste po 

celou dobu svého putování plnili své poslání, aniž byste se kdy odchýlili od směru, který určuje zákon a 

svědomí. 

49 Od chvíle, kdy jsem vám před mnoha staletími oznámil svůj příchod, jsem svůj slib splnil. Protože 

jsem slíbil, že poté, co jsem s vámi navázal kontakt prostřednictvím svých hlasatelů, nastane doba 

ubytování, kdy budu neustále mluvit o duchovním království, tak jsem také učinil. Ale protože jsem vám 

prozradil datum, kdy toto poselství ukončím, chci a musím ho dodržet. V Mé vůli totiž nemůže dojít k 
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žádné změně, ani Mé božské plány nemohou doznat změny, ani neexistuje žádná jiná síla či vůle, která by 

mohla změnit osud života a lidí. 

50 Vše jsem předvídal od věčnosti, nic neuniklo Mé moudrosti. Každý čas byl stanoven od počátku a 

každý osud byl předurčen. I když lidé nikdy neuvedli svou vůli do souladu s mou, má vůle se naplnila. 

51 Vždy jsem vám poskytl čas na přípravu a poskytl jsem vám prostředky, abyste se mohli zachránit. 

Dříve než jsem na vás poslal Svůj soud, aby od vás na konci věku nebo období požadoval účet, projevil 

jsem vám Svou lásku tím, že jsem vás varoval, probouzel a nabádal k pokání, nápravě a dobrotě. Když 

však přišla hodina soudu, nepřestal jsem se vás ptát, zda jste již činili pokání, zda jste se již připravili, 

nebo zda stále setrváváte ve zlu a neposlušnosti. Můj soud přišel v určenou hodinu a ten, kdo věděl, jak 

včas postavit svou archu, byl zachráněn. Kdo se však posmíval, když mu byla oznámena hodina soudu, a 

nic neudělal pro svou záchranu, ten musel zahynout. 

52 Přemýšlejte o tom, co vám říkám, abyste věděli, že vaše vůle nikdy nemůže změnit Mou, i když se 

vám to tak někdy může zdát ─ až přijde hodina soudu, vyhledám vás a navštívím, abych každému dal 

podle jeho zásluh. Ještě předtím jsem k vám totiž promluvil plný lásky a světla, abyste včas postavili 

záchrannou archu, která vás zachrání před zánikem v záplavách celosvětového očištění ve dnech 

největšího soudu. 

53 Pokud se tato událost ještě neprojevila u nově příchozích a opozdilců, leží odpovědnost za ni na 

starších, na "prvních", na učednících, aby mohli učit své malé bratry a sestry, jak poslouchat Otcovu vůli  a 

jak plnit jeho zákon. Já vám však říkám: Pokud nedají příklad poslušnosti ani svědectví o Mé pravdě, jistě 

jim dám další důkaz o Mé spravedlnosti a o tom, jak se Má vůle naplňuje nade vše. 

54 V hloubi srdce se ptáš, proč tvou duši tak tvrdě kárám. Já vám však říkám: Kdybych ti při svém 

stvoření upřel jednu ze svých vlastností, měl bys důvod si stěžovat nebo se divit mým výčitkám. Protože 

však vím, že jsem do tvé bytosti vložil něco ze svých schopností, ctností a vlastností a dal jsem ti také 

zjevení o svém Zákoně, o svém osudu a o životě a poskytl jsem ti potřebný čas k pochopení, rozvoji a 

rozvinutí, musíš považovat za spravedlivé, že k tobě sestupuji, abych posoudil tvé skutky a využití mých 

darů. 

55 Znovu vám říkám, že kdybych vám upřel jedinou ze svých vlastností, nebyl bych oprávněn vám 

vyčítat chyby, kterých se ve svém životě dopouštíte. 

56 Tak budete schopni pochopit, že neexistuje a nikdy neexistovala lidská bytost, v níž by nebyla 

duše, která by ji oživovala, ani nikdy neexistovala lidská duše, která by byla bez ducha. 

57 Jaká je větší sláva pro člověka než vědomí, že ho oživuje bytost světla, obyvatel Duchovního 

království, vyslanec či posel vyššího světa? A na druhé straně ─ jaké větší štěstí může duše zažít, než když 

ví, že je s ní věčně zářivý maják Ducha, který je světlem Božství, jež osvětluje její cestu? 

Protože však marníte čas, zabýváte se jen pozemskými věcmi a denně se stále více vzdalujete 

myšlenkám na duchovní život ─ protože i vaše náboženská společenství trpí nedostatkem spiritualizace, 

máte unavené, nemocné a melancholické lidstvo, které, když slyší hlas svého Otce, který se chystá soudit 

je a volat je k odpovědnosti, je zasaženo požadavkem odpovědnosti a ptá se samo sebe: Proč taková 

přísnost vůči slabým, malým, nemocným a nevzdělaným lidem? 

Neuvědomuje si však, že není v právu, když takto reaguje na hlas svého pána. Není totiž ani slabé, 

protože v sobě nese sílu, kterou mu dal Bůh, ani malé, protože v jeho duši a tělesném útvaru se skrývá 

moudrost a dokonalost, s níž jsem ho stvořil, ani nevědomé, protože si prostřednictvím ducha dokonale 

uvědomuje, co dělá, co má dělat a čeho se má zdržet. 

Pokud se však cítí špatně, je to proto, že nedostatek harmonie jak s duchovním, tak s pozemským 

světem ji odloučil od původních zdrojů života, jako je duchovní společenství se Mnou a kontakt s její 

matkou, přírodou. 

58 Naléhavě vás vyzývám, abyste se hluboce zamysleli nad Mým Slovem, a musím vám říci: Jestliže 

někdo ─ poté, co Mě vyslechl ─ bude nadále považovat Mé výtky a Mé soudy za nespravedlivé, bude to 

jen proto, že nedokázal pochopit smysl Mého Slova, a Já mu pak budu muset odpustit zatvrzelost srdce a 

mysli. 

59 Dlouho jste byli zkoušeni, milovaní lidé, protože je nutné, abyste se očistili a stali se hodnými být 

mými přáteli. 

Slovo svým bližním ─ dnes, kdy národy tolik potřebují poselství míru. 



U 323 

84 

60 Nebudu posílat jako posly ty, kdo jsou mrtví životu milosti, protože by neměli co dát. Toto poslání 

nesvěřím těm, kteří neočistili svá srdce od sobectví. 

61 Posel Mého Slova musí být Můj učedník, jehož pouhá přítomnost dává pocítit Můj pokoj v srdcích. 

Musí mít schopnost potěšit své bližní i v těch nejtěžších chvílích života a jeho slova musí vždy vyzařovat 

světlo, které rozptýlí veškerou temnotu duše nebo intelektu. 

62 Našel jsem tyto lidi "mrtvé" a vzkřísil jsem je k životu světlem svého Slova. Proč by moji učedníci 

nemohli dělat totéž svým bližním, když jsem je to naučil? 

63 Když mluvím o "mrtvých", myslím tím ty, kteří zemřeli, pokud jde o víru, dobro a pravdu, a mohu 

vám říci, že v každém z vás byl "mrtvý", když jste přišli k Mému zjevení. 

64 Když se mé slovo dotklo náhrobku tvého srdce, rozechvělo duši, která byla dlouho pohřbena pod 

materialismem tvého života. 

65 Neznámé pocity, pohřbené pocity lásky a rozkoše duše tě přiměly prožít mé slovo. Dychtivě jste 

přišli k Božskému paprsku, který hlásal Hlasatel, abyste si užili esenci, kterou jste cítili, jak sestupuje do 

vašeho srdce z Nekonečna. 

66 Byly to pro vás chvíle opravdového míru, kdy jste po přenesení do světa plného světla a 

dokonalosti zapomněli na své pozemské osudy. 

67 Tehdy tvé srdce zaplavily pocity vděčnosti, protože právě když jsi od života očekával jen bolest, 

závoj tajemství se roztrhl a na tvou duši dopadl paprsek božského světla jako poselství lásky, pravdy a 

útěchy. 

68 Ve tvém temném, bolestném a jednotvárném životě se stal nečekaný zázrak mého návratu 

prostřednictvím duchovního a zároveň srozumitelného zvěstování. 

69 Od toho dne se ti před očima objevil nový život. Stíny pochybností a nejistoty zmizely a ve tvém 

srdci se rozsvítilo světlo. 

70 Toto je nový úsvit, o kterém tak často mluvím ve svém Slově, toto je nový den, do kterého jste se 

probudili. 

71 Nyní máte naději, cítíte se v bezpečí a víte, co musíte udělat, abyste mohli žít na této cestě. 

72 Ve vašem srdci se zrodily ušlechtilé, dobré a krásné úmysly. 

73 Cesta se před vašima očima rozprostírá plná světla a zve vás, abyste po ní neustále kráčeli, aby 

vám ukazovala své krásy a na každém kroku vám zjevovala nová učení. 

74 Kdo z vás by si nepřál toto nádherné probuzení pro celé lidstvo? Kdo z vás chce tento poklad jen 

pro sebe? Nikdo. V každém srdci vidím touhu po celosvětovém vzkříšení, touhu po míru a světle ve všech 

lidech. Vpravdě vám říkám, že tato touha, která denně roste ve vašem srdci, bude silou, která vás zítra 

povede k boji za uskutečnění ideálu, který mé Slovo nechalo vzklíčit ve vaší duši. 

75 Poskytnu svému lidu prostředky, aby mohl předat mé poselství všem národům. Postarám se o to, 

aby na své cestě našla lidi dobré vůle, kteří jí pomohou nést má hlášení až na konec světa. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 324 
Můj pokoj s vámi! 

1 Sestoupil jsem k tvému srdci, které jsem shledal připraveným Mne přijmout. Kdo z vás mě hledal 

a nenašel? 

2 V tuto chvíli putujete pouští, ale v tomto hlase máte mou přítomnost, která vás neustále 

povzbuzuje v nesčetných zkouškách cesty. Jste živeni chlebem Ducha, zatímco mnoho zástupů lidí žije v 

pouštích, kde nenacházejí ani vodu, ani pokrm, ani průvodce. 

3 Sestupuji ke všem, žádnou rasu jsem nezvýhodnil. Můj Duch sestupuje ke všem lidem, ale jen ti, 

kdo jsou připraveni, Mě přijímají a občerstvují se v Mé přítomnosti. 

4 Žehnám "lidu Izraele", který otevřel dveře svých srdcí, aby Mi poskytl útočiště ─ těm, kteří 

otevřeli oči světlu a objevili v tomto díle všechnu pravdu a slávu, kterou obsahuje. Ti totiž budou spaseni a 

skrze ně budou spasena budoucí pokolení. 

Vy, vyvolený lid, který jste mě vždycky slyšeli, přijďte dnes ještě jednou, pokloněte se mi a řekněte 

mi: "Otče, nasměruj naše kroky, ještě více rozněcuj naši víru, nedopusť, abychom upadli do pokušení." 

Říkáš mi ve své modlitbě, že máš velké soužení, že jsi vyprázdnil kalich utrpení, že tvé nohy se 

otloukaly o trní na cestě. Ale Mistr ti odpovídá: Buď trpělivý ve zkouškách, odevzdaně vypij svůj kalich 

utrpení a čekej na zítřek, zatímco se budeš věnovat Mému učení. 

5 Byli jste varováni, věděli jste, co tato doba přinese, protože jsem vám to oznámil. Nejste slepí, 

kráčíte po cestě plné světla. Jsou to jiní, kdo klopýtají, padají a roní slzy: jsou to nevědomci, kteří nevědí, 

kam jdou, kteří žijí neplodný a zbytečný život. 

Ale vy, lidé, kteří máte vědomí, že máte všechny dary Ducha, že máte Mou přítomnost v Mém slově a 

den za dnem Mě přijímáte v Mém učení, jste silní, kteří Mi prokazují svého bojovného ducha ─ ducha, 

který zvítězil nad protivenstvím, který překonal velké překážky a prorazil velké překážky v touze po Mně, 

po dokonalosti. Musíš být totiž první, silný mezi lidmi, kdo mluví pravdivě a vydává svědectví o tom, co 

zažil. 

6 Když se blíží tato velká poslední zkouška, máte promluvit ke svým bližním. Tvá slova musí 

přerušit ticho, do něhož upadne lidstvo, na krátký čas vyrušené tímto velkým navštívením. Bude to hlas 

"Izraele", který povstane, promluví ke světu a oznámí mu, co jsem mu slíbil: Pokoj lidem dobré vůle, 

spásu lidem víry, autoritu a sílu každému, kdo se povznese k čistému ideálu. 

Abych vás povzbudil, vložím vám na rty svá slova, do srdce vám vložím svou inspiraci, abyste mohli 

bezpečně vést toto lidstvo. 

Byli jste důkladně připraveni. V každém svém učení jsem vám před očima otevřel nekonečnou cestu 

plnou ideálů a oduševnění. 

7 Vaše mysli a ještě více vaše duše byly občerstveny, když jste se těšili z tohoto Slova a uchovávali 

si ho v srdci, abyste ho později studovali. Již se blíží čas velkého studia pro "lid Izraele", kdy budete muset 

přemýšlet o slovech, která jsem vám řekl, o učení, které jsem vám dal jako testament pro vás a pro celé 

lidstvo. 

8 Buďte připraveni, lidé, protože ze všech srdcí bude vycházet mnoho myšlenek, které budou 

zpochybňovat vaše myšlenky, a mezi lidmi nenajdete žádnou duchovní spřízněnost. Nastal čas ohlášené 

bitvy. Zatímco jedni se vydají bránit Mou pravdu a šířit Mé učení, druzí ji budou chtít zničit, budou chtít 

zbořit kámen za kamenem toto dílo, které jsem vybudoval v srdci izraelského lidu. 

9 Povstanou s fanatismem a nevědomostí, protože každý to pochopí podle svých schopností chápání. 

Ale já, Světlo, k vám sestoupím, abych vás vedl. Já, Spravedlnost, zazářím Pravdou v srdcích těch, kdo 

Mě vyslyšeli s připravenými dušemi. 

10 Lid Izraele: V této velké bitvě ponesete pouze zbraně lásky, míru a spravedlnosti. Co by se s vámi 

stalo, kdybyste se chopili dvousečného meče, který zraňuje a zabíjí? Především ať mé světlo září a přináší 

mé slovo do srdcí. Vyzbrojte se trpělivostí, moudrostí a láskou a pamatujte na tato učení, která jsem vám 

dal uprostřed tohoto míru. Ačkoli jsem viděl, jak se společenství zmítají ve velkých bouřích, ve velkém 

zmatku, mé Slovo bylo jako maják na tomto moři, které bylo rozbouřené světovými názory, myšlenkami, 

různými výklady. 
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Každý z vás by měl být hlasatelem pravdy, všichni byste si ze Mne měli brát příklad, všichni byste 

měli pamatovat na lásku, s níž jsem učil každého ze svých učedníků ─ na trpělivost, s níž jsem vychovával 

každého ze svých prvních žáků ─ na odpuštění, které jsem všem udělil, když se dopustili chyb a podlehli 

pokušení. 

11 A tak ty, Izraeli, který chceš zůstat Mým učedníkem a vydávat svědectví o tomto Mistrovi, si ze 

Mne musíš vzít příklad. Tehdy nastane okamžik zkoušky, tvé příležitosti, tehdy také poznáš sám sebe, 

tehdy poznáš velikost své duše. Pokud však nebudete připraveni, budete naříkat nad svou slabostí. 

Já jako Mistr jsem vás učil, dal jsem vám nekonečné poučení, a až skončí tento rok 1950 ─ rok milosti, 

poslední, v němž budu mluvit v této podobě ─ budete připraveni a vše, co jste neměli slyšet 

prostřednictvím hlasu-nosiče, obdržíte intuicí ve své duši. 

12 Tímto způsobem pochopíte velká učení. Cesta, kterou jsem ti vytyčil, je nekonečná. Nikdy 

nebudete moci říci, že jste dosáhli konce, že už se nemusíte nic učit nebo studovat, že jste pochopili 

všechno. Ne, lidé, krátký čas vám nebude stačit, abyste pochopili mé učení, budete se muset učit po celou 

tuto cestu na zemi a potom, na onom světě, se vaše duše přesune do duchovních oblastí v touze po 

podstatě a moudrosti mého Ducha a stále budete objevovat další obzory, vaše ideály porostou a pak 

pochopíte, že váš Otec je nekonečný ve svém světle a ve své lásce ke svým dětem. 

13 Dnes už nejste dětskými učedníky, už nejste malými dětmi v tomto Díle, už jste se v plnění svého 

poslání vzdálili. Mluvil jsem k vám a řekl jsem vám, že "lid Izraele" přebývá na zemi, aby Mě přijal. Proto 

je mnoho epoch, v nichž Mě tvá duše slyšela. 

14 Prošli jste již několika etapami života, vyvinuli jste se. Máte zkušenosti a plody, které jste sklidili v 

minulosti. Již jsi prošel velkými zkouškami, proto se tvá duše nenechá oklamat falešnými světly. Znáte 

"chuť" mého Slova, otevřeli jste oči a poznáváte nejčistší duchovní světlo. Četl jsi ve velké knize mé 

moudrosti a nedokonalé vědy tě nemohou zmást. 

15 Přinesl jsem vám pravé světlo a pravou vědu, která je ve Mně. Učinil jsem vás velkými podle duše, 

protože chci, abyste Mě hledali více s ní než s rozumem, abyste byli duchovními v pravdě. Pro izraelský 

lid se již blíží čas velkých příležitostí. Jestliže jste se dnes cítili jako vězni s omezeným polem působnosti 

pro Mé učení, nyní se blíží chvíle, kdy každému z vás otevřu cesty, na nichž budete uplatňovat Mé učení a 

při jeho uplatňování objevíte velikost každého z Mých slov. 

16 Jen tak Mi budete moci porozumět, jen tak budete správně vykládat Mé Slovo a nebudete si v 

mysli vytvářet teorie a představy, které vás matou a nevedou k pochopení Mého učení. 

Musíte se cvičit v lásce, pokoji a milosrdenství, abyste se sjednotili se svým Otcem, a pak budete moci 

poznat sami sebe, jak jsem vás připravil ─ plné darů a milostí. Řekl jsem vám, že jsem vás stvořil ke 

svému obrazu a podobě, že každý z vás může konat velké skutky, které o Mně budou svědčit, které vás 

učiní podobnými Mně, a díky svému uschopnění je můžete vykonat. 

17 Jste již připraveni? Připravili jste se již na to, abyste si ze Mne vzali příklad? Vpravdě vám říkám, 

že vám k tomu nic nechybí, že jste již dosáhli duševní zralosti a od tohoto okamžiku můžete být aktivní a 

nabízet Mi první plody svého poslání, zatímco velká část lidstva nadále spí a čeká na impuls nebo otřes, 

který je probudí. 

18 Bděte a modlete se, udržujte svou víru. Modlíš se za všechny, kdo se cítí vydědění a sešli z 

duchovní cesty, a tato modlitba lidi obklopuje a zachraňuje, vykupuje. Přijde čas, kdy srdce, do nichž jste 

zaseli lásku a která ještě neznáte, protože jste se modlili jak za ty, které znáte, tak za ty, které neznáte, 

přijdou na vaši cestu, nebo k nim přijdete na své cestě a objevíte je, a pak se stanete jeden s druhým, pak 

vaše duše rozpozná semeno, které zasela. 

19 Provincie na vás čekají, mnoho jsem vám o tom říkal, ale považovali jste to za něco vzdáleného, 

protože jste neviděli, že se to děje bezprostředně. Ale přijde chvíle, kdy se rozptýlíte, a pak si toto semeno 

vezmete s sebou jako hojné semeno, které rozptýlíte na polích lidstva. Tam si uvědomíte svůj pokrok, tam 

začnete prosazovat svůj ideál, tam se stanete velkými díky svým činům lásky a oběti pro lidstvo. 

20 Je nutné, abyste prošli těmito zkouškami, abyste mohli pochopit mé učení. Každý z vás se musí 

stát apoštolem a Já vás osvítím a požehnám vám ze záhrobí. 

21 Máte stejné dary jako oni v té době. Ano, lide Izraele, vždyť jste byli Mými učedníky v té době, 

stejně jako těch Dvanáct a všichni, kdo Mě slyšeli ve Druhém věku. Vložil jsem do vás své sémě, má 
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moudrost zahalila vaše duše. Pokud jste se jím však po krátkou dobu necítili naplněni, je to proto, že jste o 

něm dosud nepřemýšleli a nestudovali. 

22 Nyní vám dopřávám čas klidu, čas odstupu od vašeho pozemského života, abyste mohli studovat a 

poté začít své poslání připraveni. Až tento čas přijde, nenechte ho projít bez povšimnutí, nevěnujte tento 

čas, který vám nyní uděluji, světskému životu. Dám ti vše, co potřebuješ pro své živobytí, a vše, co 

potřebuješ pro svou duši. 

23 Přišel jsem kvůli lidské duši, abych ji zachránil z temnoty, v níž žila. Tělo je druhotné, pozemský 

život, i když je pro člověka důležitý, je také druhotný. K nasycení stačí bochník chleba, přikrývka, která 

přikryje vaše tělo a ochrání ho před nepřízní počasí, dokonce i jednoduchý oděv, a to stačí. Ale duše, která 

má před sebou dlouhou cestu, která se ke Mně musí dostat s velkými zásluhami, aby získala velká 

zaslíbení, ještě nedostala příležitost u tebe, je stále spoutaná, stále volá po spáse a vysvobození. Povstane v 

jádru tvé bytosti a otřese tvým tvrdým srdcem. Ale je to ona, kdo má vládnout "tělu", a ne to, co má 

vládnout duši. 

24 Tělesná schránka je pouze oděv, nástroj, který jsem vám dal na zemi, abyste na ní mohli nějaký čas 

žít. Požádám duši, aby vydala zprávu o svém těle ve chvíli, kdy si svlékneš tento oděv. 

Ale materialismus, v němž žijete, je žalář, v němž jste potlačili svou duši. Nyní vám otevřu jeho dveře, 

dám vám svobodu, abyste mohli žít velmi blízko Mne a milovat toto lidstvo ze všech sil své bytosti. 

25 Chci, aby lid Izraele byl jako něžná matka, která přijímá toto bezbranné lidstvo, aby vaše lůno bylo 

teplé, aby vaše oči byly plné lásky a soucitu s tímto lidstvem. Svěřuji vám je, abyste na ně mohli pohlížet 

jako na mladší sestru, nebo chcete-li, jako na dceru. 

Zanechám vás jako své zástupce, a jak miluji, žehnám a objímám lidstvo, tak to budete dělat i vy. 

Touží po lásce, příkladech a světle. Řeknu lidstvu: Vyhledejte "lid Izraele", v něm naleznete Mou 

zástupnost a Mé zázraky, na něj vyleji Své poučení a Své dobrodiní! 

26 Jak velký je váš úkol, milovaný lide, ještě jste ho nepochopili! Nemějte však obavy. Pokud ve Mne 

věříte, budete schopni se povznést k jeho naplnění a budete muset zaujmout ono čestné místo vůči lidstvu. 

Připravte se na to nyní, kdy máte ještě čas přemýšlet a rozjímat ─ nyní, kdy ještě nestojíte a nekážete 

před velkými zástupy a kdy ještě můžete sami napravovat chyby. Pronikni do svého nitra, abys poznal, co 

je v něm dobrého a špatného, a podpoř ctnosti, které v sobě můžeš objevit a které jsem ti vtiskl do duše od 

počátku, od chvíle, kdy jsi byl stvořen. Ale to, co byste měli objevit ze špatného ─ všechny nedokonalosti, 

které by ve vás měly být, byste měli proměnit v dokonalosti. 

27 Země je údolím smíření a zkoušky ducha. Musí však zvítězit díky síle a moci, kterou jsem jí dal, 

protože je součástí Mne samého, je Mou vlastní podstatou, Mým vlastním životem. Jste Má stvoření jako 

Já. Na jaké překážky tedy narazíte na své cestě, které jste nemohli překonat na cestě oduševnění a 

vzestupu? 

28 Lidé: Stačí, když se denně modlíte a vzděláváte se ve studiu Mého učení, abyste si vlastním úsilím 

připravili cestu, prošli všemi zkouškami, trpělivě čekali, když musíte čekat, a přijímali vše, jak je to Má 

Vůle. Neslíbil jsem vám květnatou cestu, neřekl jsem vám, že budete na této zemi šťastní a budete se těšit 

z dokonalého štěstí. Učil jsem vás, že budete vystaveni zkouškám a projdete cestou odčinění, na které 

budete odčiňovat své minulé prohřešky, stejně jako musíte získat zásluhy, abyste mohli vystoupit. 

29 To je to, co jsem vám řekl, lidé. Proto buďte oddaní v souženích, snášejte svůj život s radostí. 

Doufejte, že co jste nedostali za soumraku, dostanete za úsvitu. Neboť každý, kdo ve mne doufá, dostává 

─ každý, kdo se modlí, je silný. Proto vás, učedníky, tento Mistr vždy vede k modlitbě, ke studiu 

duchovních nauk a ke studiu lidského života, abyste byli vždy moudří a spravedliví, abyste byli 

spravedliví ve všech svých rozhodnutích, abyste vydávali svědectví o tom, že jste Mými apoštoly, a abyste 

se cítili plni pokoje díky spravedlnosti, kterou jste ve svých činech uskutečnili. 

30 Takto vás připravuji, lide Izraele, takto jsem vás sjednotil v tomto společenství. Ty z vás, kteří jste 

přišli v posledních hodinách Mého Slova, jsem učil a pozvedl, abych vás všechny sjednotil v jedné 

myšlence, ve stejném studiu, abyste vy, nově příchozí, dosáhli stejného stupně rozvoje jako ti, kteří Mě již 

dávno slyšeli. 

31 Vidím vás všechny, jak kráčíte po stejném žebříku a živíte vysoké ideály, vždy dáváte duši na 

první místo, modlíte se a očekáváte ode Mne všechno. Žehnám vám a říkám vám: To očekávám i od 

lidstva. 
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Kdy se obrátí? Kdy odhodí svůj plášť nečistoty? Kdy se zřekne materialismu a vydá se hledat duchovní 

oděv? 

Toto velké dílo nedokončíte vy. Já, který neúnavně pracuji, obrátím lidstvo v čase, který je k tomu 

nezbytný. Bude se vyvíjet, udělá velké kroky v jednom okamžiku, protože připravuji zkoušky a okolnosti, 

které ji musí přivést k oduševnění. 

Vy budete plnit své poslání v tomto období, ale Já budu pracovat a plnit po celou dobu. 

32 Poznali jste Mé Slovo, poznali jste, že pochází ode Mne, ale někdy také toužíte po vřelosti a něze 

mateřské lásky. Ale Mistr se vás ptá: Cožpak jste v tomto Mistrově slově nepoznali také něhu a lásku 

Matky? 

     Řekl jsem vám, že jsem jeden Mistr, jeden Duch a že ve Mně jsou všechny druhy lásky. Toužíte-li po 

Marii, hledejte ji v Mém vlastním Slově ─ v tomto Slově, které vás neustále žehná a hladí. 

33 Ano, lide Izraele, ve mně mluví Otec i Matka, ve mně mluví všechny druhy lásky. V tomto Mém 

slově, které jsem vždycky říkal, najdete vše, po čem toužíte, pokud Mě poznáte. Ve tvém srdci nebude 

prázdnota, ve Mně najdeš Otce, Přítele, Bratra, Mistra, ale také Matku. Jsem dokonalá Láska, největší 

Láska. Buďte dobré mysli, lidé, a děkujte Mi za to, že jsem vás na tyto lekce upozornil. 

34 Každé ráno milosti naplňuji tvou cestu požehnáním. Kdo z vás, kdo se mě ptá s bázní nebo s 

touhou, nebyl vyslyšen? Všechno vidím a všechno vím. Mluvím k vám ze záhrobí. 

Patříš k těm, kdo ke Mně přicházejí, kdo se vznášejí, aby Mě našli v oblastech ducha. V tuto chvíli 

jsem nevstoupil na zem, sestupuji duchovně a kontaktuji vás prostřednictvím Univerzálního paprsku a 

odtud vše vidím a slyším, mluvím k vám a žehnám vám a v toto milostivé ráno vám říkám: Získejte 

zásluhy, neboť se již blížíte k polovině tohoto roku. Pokud jste ji použili správně, buďte požehnáni. Ale já 

vám jako mistr radím: Využívejte každý den a každý okamžik, abyste si zapamatovali Mé slovo a navždy 

si je uchovali ve svém srdci. 

Tato atmosféra, tento mír, toto světlo, tato radost a tato láska budou pokračovat, budete je dýchat i po 

tomto roce na svých shromážděních i mimo ně, dopřeji vám je. Kdekoli se shromáždíte, budete mít mou 

přítomnost, kdekoli mě budete vzývat, tam budu s vámi. 

35 Lidé, uvědomte si, že Božský Mistr se v této době projevuje uprostřed atmosféry míru, porozumění 

a oduševnění. Sjednotil jsem vaše mysli a vy jste vybudovali duchovní chrám, do kterého sestupuji. Tam 

se zjevuji a dávám se pocítit. Tam Mě poznáte i po tomto roce, neboť takto se budu nadále projevovat 

uprostřed míru a oduševnění. Vaše duše odstraní neshody a vytvoří atmosféru harmonie, jednoty 

přesvědčení. 

36 Až přijde čas, rozejdete se, aniž byste vytvářeli strany a zanechávali zmatek nebo špatné příklady. 

37 Měl bys mluvit ze svého srdce a duše plné míru, pak bude veškerá spravedlnost a pravda, kterou 

chci tomuto světu sdělit, obsažena v jedné tvé větě. Dbejte tedy na to, abyste si dobře uchovali svůj klid, 

duchovní energii a víru, abyste vždy byli hlasem pravdy, hlasem, který prorokuje, hlasem, který umlčuje 

zlého a který probouzí duši hlasem Ducha. 

38 Takoví budete, lidé, uprostřed rozrušeného lidstva, k tomu jsem vás připravil. Každý z vás bude 

plnit své poslání v davu lidí, ale všichni budete duchovně sjednoceni, i kdybyste měli být fyzicky od sebe 

vzdáleni. A budete si vyměňovat dopisy, ať už duchovním způsobem, nebo prostřednictvím dopisů. Tímto 

způsobem budete postupně rozvíjet mé dílo, tímto způsobem ho přiblížíte světu. Proto jsem ve vás v této 

době probudil ideál, abyste rozvíjeli duchovní dary skrze pravdivost a spravedlnost, abyste byli vždy 

spravedliví a duchovní. 

39 Zanechávám vás sjednocené jako jednu rodinu, ve které nebudou žádné hádky. Všichni se budete 

považovat za bratry a sestry, kteří jsou na stejném stupni vývoje, se stejnou vůlí plnit své poslání a s 

vysokým ideálem. Všichni obdržíte od mého Ducha požehnání, povzbuzení a to, co potřebujete pro svůj 

boj. 

Posiluji vás v toto ráno milosti. Zapamatujte si každé mé učení, obsahuje velké světlo, i když je krátké. 

40 Buďte požehnáni. Vždy očekávám ty, kteří chtějí duchovně vzestoupit ─ ty, kteří hledají něco víc, 

než co mohou spatřit jejich oči ─ ty, kteří očima svého ducha objevují Věčný život v záhrobí. 

41 Seznamuji vás s vašimi duchovními dary a nechávám vás volat. Každý z vás mě však musí 

dosáhnout svými zásluhami. 



U 324 

89 

42 V toto milostiplné ráno skrze modlitbu izraelského lidu shromážděného v různých společenstvích 

uvnitř i vně tohoto národa žehnám celému lidstvu a dávám mu svůj pokoj a milosrdenství. 

43 Proto vás nyní připravuji na těžké časy. Vaše slova musí prolomit ticho, které nyní zavládne nad 

lidstvem, zdrceným mnoha pohromami a zmateným růzností světových názorů, jež se objeví mezi 

duchovními vůdci různých náboženství. 

V tomto čase úzkosti, o němž nevíte, jak dlouho bude trvat, se v každé duši ozve hlas, který řekne: 

"Pokoj lidem dobré vůle." Pak budou spaseni ti, kdo cítí víru ve svém srdci a udržují svou lampu v 

plamenech. Ti v sobě pocítí velkou sílu. 

44 Nyní se pro tento lid blíží čas studia, kdy budou přemýšlet o mých slovech a přikázáních, a vy 

budete připraveni na tento boj. Vaše myšlenky se budou střetávat, vaše závěry se budou lišit. Nad všemi 

vašimi nápady však bude zářit Mé světlo a Já využiji ty, kdo se se zdravou duší vydají uskutečnit Mé 

plány. 

45 V tomto boji vám dávám jen zbraně lásky, moudrosti a trpělivosti. Při plnění tohoto poslání však 

budete se steskem vzpomínat na ty hodiny klidu, na tu rozkošnou atmosféru, v níž jsem vás poučoval a 

připravoval na budoucí časy. V tomto moři různých pohledů na svět, myšlenek a způsobů nahlížení na 

věci však budete bojovat o to, abyste si jako Moji učedníci zachovali svůj klid a důstojnost. 

46 K dosažení spásy nestačí pochopit Mé učení a porozumět jeho smyslu. Je nutné řídit se jejich 

pokyny, abyste se Mnou splynuli a vaše duše dosáhla stále větší zralosti a pevnosti ve svém přesvědčení. 

47 Neslíbil jsem ti na tomto světě cestu plnou květin, ale navzdory jeho těžkostem můžeš žít svůj 

život s radostí, doufat v budoucnost a být spravedlivý a správně smýšlející ve všech svých činech. Pracujte 

a splňte svůj úkol v tomto časovém období a já budu pracovat po celou dobu. 

48 Udržujte si svou duchovnost, abyste byli vždy hlasem, který mluví pravdu, umlčuje zlo a plní svůj 

úkol vést a poučovat bližní. 

S láskou vzývejte svou nebeskou Matku při každém svém setkání. Mistr vám však říká: Její duch a můj 

duch jsou jedno. Copak jsi v mých slovech nepoznal její něhu a milost? V tomto učení Otec a vaše Matka 

hovoří v dokonalém božském spojení. 

49 Jak často jsem se přistihl, že se lidé ptají, zda neexistuje nějaký způsob, jak se spojit s Bohem, a 

často s povzdechem zvolali: "Ach, kdybych tak mohl položit Pánu otázku a dostat odpověď!" Potom však 

rezignují, protože se domnívají, že to není možné, a nadále hledají Mou milost ve vnějších formách 

uctívání a hmotných obětech, ačkoli v hloubi své bytosti nemohou pochopit, jak je možné, že Otec, který 

vždy říkal, že tolik miluje svá stvoření, jim nehodlá odpovědět, když Ho žádají a vzývají. 

50 Běda vám, nedospělým, kteří jste se stali obětí pozemského života! 

Lidé, kéž byste věděli, že tato potřeba obcovat se Mnou je žízní, kterou cítím ve svém duchu! Kdybys jen 

věděl, že ti bylo dopřáno nejen společenství, po kterém toužíš, ale že všechna Má učení, která ti vždy 

zjevuji, jsou určena k tomu, aby tě vedla ke společenství ducha s duchem! Ale od té doby, co žiješ 

zhmotnělý, chceš slyšet můj hlas, jak odpovídá na slova, která vyslovují tvé rty, a to se nemůže a nesmí 

stát. Pak by to totiž již nebyl duchovní dialog, ale dialog, v němž by se váš Pán snížil na úroveň vašeho 

materialismu. 

51 Proto způsob, který jsem zvolil v této době, kdy se projevuji prostřednictvím těchto nositelů hlasu, 

musí být krátký, protože to není dokonalá forma zjevení, ale až skončí, nastane čas přípravy, kdy se 

mnoho lidí začne rozvíjet směrem k dialogu ducha s duchem. 

52 Nikdy jsem se od vás nevzdaloval, jak jste si někdy mysleli, nikdy jsem nebyl lhostejný k vašemu 

utrpení a nikdy jsem nebyl hluchý k vašemu volání. Tohle se stalo: Neobtěžovali jste se zdokonalit své 

vyšší smysly a očekávali jste, že Mě budete vnímat tělesnými smysly. Přesto vám říkám, že doba, kdy 

jsem to lidem udělil, je dávno pryč. 

53 Kdybyste se trochu snažili rozvíjet některé své duchovní schopnosti, jako je vnitřní povznesení 

prostřednictvím duchovního rozjímání, modlitby, věštění, prorockého snění nebo duchovního vidění, 

ujišťuji vás, že byste se prostřednictvím každé z nich spojili se Mnou, a tak by se vám dostalo odpovědí na 

vaše otázky a božské inspirace ve vašich myšlenkách. 

54 Jsem vždy připraven k vám promluvit, vždy čekám na vaše povznesení a duchovní připravenost, 

abych vás potěšil a připravil vám štěstí, abych se mohl dát poznat vašemu duchu. K tomu je pouze nutné, 

abyste se s největší upřímností připravili na získání této milosti. 
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55 Vskutku vás přijímám a dávám vám svá dobrodiní, ať už o Mou milost prosíte jakoukoli formou. 

Jestliže však ode Mne obdržíš i to, o co jsi prosil, tvá duše nikdy neprožije štěstí, že si toto dobro zaslouží. 

56 Musím vám říci, že v den, kdy budete vědět, jak se svými žádostmi dosáhnout duchovní úrovně, 

bude vaše štěstí z přijetí mé milosti nesrovnatelně větší. Kdo totiž umí prosit, bude přirozeně umět i 

přijímat. 

Říkám vám to proto, že někteří ode mne dostávají, po čem touží, ačkoli nevěděli, jak mají žádat. Jakou 

hodnotu tedy mohou přikládat tomu, o co ani neuměli prosit nebo žádat? Patří k těm, kdo neumějí přijímat, 

kdo nedokázali pochopit lásku, s níž Otec vyhověl jejich prosbě. 

Ale mou otcovskou povinností je pomáhat dětem v jejich boji o život, chránit je, stát při nich a utěšovat 

je. Proto se mé milosrdenství nikdy nepřestane rozlévat na mé děti. 

57 Tento Otec, který vás tolik miluje, se nemůže dívat, jak se utápíte v duchovní nevědomosti, která 

je temnotou, chudobou a ubohostí. Proto probouzím vaše svědomí, které je jako Mistr, jenž vychází z vás 

a vždy hledá prostředky, aby bylo slyšeno a pociťováno, aby se vyjádřilo slovy a učením, které napraví 

vaše chyby a povznese vás k výšinám světla, poznání, ducha a velikosti duše. 

58 Sjednoťte ve své mysli a duchu Má zjevení jako Boha, která vám hlásají Zákon, Má zjevení jako 

Otce, která vám zjevují Mou nekonečnou lásku, a Má učení jako Mistra, která vám zjevují Mou moudrost, 

pak z toho všeho získáte podstatu, Boží záměr: abyste ke Mně přišli na cestu duchovního světla ─ něco víc 

než jen hlásání pro vás. Chci tě vést do svého vlastního království, kde jsem ti stále přítomen, navždy v 

tobě. 

59 Především se snažte o zduchovnění sebe sama, aby se postupně probudily vaše skryté dary a 

abyste se krok za krokem přibližovali nejprve k dialogu ducha s duchem a pak ke světu dokonalosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 325 
1 Blahoslavení ti, kdo pláčou z lásky, neboť to je důkaz, že jejich mysl a srdce žijí v harmonii. 

2 Jsou to chvíle tvé introspekce, vhodná hodina k pochopení a pocítění mé lásky, okamžik, kdy se 

tvé srdce otevře ─ téměř bez tvého vědomí ─ jako květina a z tvých očí vytryskne sladký pramen slz. 

3 Tyto slzy mluví víc než všechna slova a říkají víc než všechny myšlenky. Je v nich upřímnost, 

pokora, láska, vděčnost, lítost, sliby. 

4 Když Mě slyšíš takto mluvit, cítíš se Mnou pochopen a milován. Ano, mé dítka, všechny vás vidím 

a všechny vás slyším, znám vaše jména, znám všechny vaše potřeby, slyším vaše nářky a prosby a 

přijímám všechny vaše prosby a oběti. 

5 Ano, jste mé děti, protože jste vyšli z mého Ducha. Jak bych tě mohl neznat a nemilovat? 

6 Jestliže někdy navzdory vašim modlitbám přetrvává bolest nebo utrpení, není to proto, že bych vás 

nevyslyšel, ani proto, že bych vás nechtěl povzbudit, ale proto, že vás chci zkoušet, abych vám dával jednu 

svou lekci za druhou, protože je Mou povinností jako Otce vás napravovat, navštěvovat a zdokonalovat na 

cestě, kterou je život. 

7 Blahoslavení ti, kdo Mi žehnají na oltáři stvoření a umí pokorně přijmout následky svých 

přestupků, aniž by je přičítali božským trestům. 

8 Blahoslavení jsou ti, kdo se umí podřídit Mé vůli a přijímají své zkoušky s pokorou. Všichni mě 

budou milovat. 

9 Vy, zástupy, se ke Mně utíkáte, protože to, co se děje ve vašem světě, vás naplňuje strachem. 

Všimli jste si, že veškerá spravedlnost, láska a pravdomluvnost opustily lidská srdce. Ptali jste se sami 

sebe: "Ke komu se mám uchýlit? Koho prosit o pomoc a v koho doufat?" A pak sis na mě vzpomněl. 

10 Vy ubohé národy země ─ jedni zotročení, druzí utlačovaní a zbytek vykořisťovaný vlastními vůdci 

a představiteli! 

11 Vaše srdce už nemiluje ty, kdo vám vládnou na zemi, protože vaše důvěra byla zklamána. Už 

nevěříte ve spravedlnost a velkorysost svých soudců, už nevěříte slibům, slovům ani usměvavým tvářím. 

Viděli jste, jak se pokrytectví zmocnilo srdcí a založilo na zemi království lží, falše a podvodu. 

12 Ubozí lidé, vy, kteří nesete na svých bedrech dřinu jako nesnesitelné břemeno ─ dřinu, která už 

není oním požehnaným zákonem, díky němuž člověk dostával vše, co potřeboval ke své obživě, ale která 

se změnila v zoufalý a strašlivý boj o přežití. A co lidé dostanou za to, že obětují své síly a životy? 

Nepatrný kus chleba, kalich plný hořkosti. 

13 Vpravdě vám říkám, že to není potrava, kterou jsem vložil do země pro vaše potěšení a zachování, 

je to chléb sváru, marnosti, nelidských citů ─ zkrátka důkaz nedostatku nebo absence duchovní zralosti 

těch, kdo řídí váš lidský život. 

14 Vidím, že si navzájem berete chléb, že ti, kdo usilují o moc, nemohou snést, že druzí něco mají, 

protože chtějí všechno pro sebe; že silní se zmocňují chleba slabých a ti se musí spokojit s tím, že mocní 

jedí a užívají. 

15 Nyní se vás ptám: Jaký je morální pokrok tohoto lidstva? Kde se rozvíjejí jejich nejušlechtilejší 

city? 

16 Vpravdě vám pravím, že v dobách, kdy člověk žil v jeskyních a přikrýval se kůžemi, také si 

navzájem loupil jídlo z úst, nejsilnější si také bral největší díl, dřina slabých byla také ku prospěchu těch, 

kdo si je násilím podmanili, lidé, kmeny a národy se také navzájem zabíjeli. 

17 Jaký je tedy rozdíl mezi dnešním a tehdejším lidstvím? 

18 Ano, už teď vím, že Mi řeknete, že jste dosáhli velkého pokroku ─ vím, že Mě upozorníte na svou 

civilizaci a vědu. Pak vám však řeknu, že to všechno je jen maska pokrytectví, za kterou skrýváte své 

pravé city a své dosud primitivní instinkty, protože jste nevyvinuli sebemenší úsilí, abyste rozvinuli svou 

duši a naplnili Můj Zákon. 

19 Neříkám vám, abyste vědecky nehledali ─ ne, naopak: Hledejte, zkoumejte, rozvíjejte a zvyšujte 

své znalosti a inteligenci v hmotném životě, ale buďte k sobě milosrdní, respektujte svatá práva bližních, 

pochopte, že neexistuje žádný zákon, který by člověka opravňoval nakládat se životy svých bližních ─ 

zkrátka, muži, něco dělejte, abyste ve svém životě uplatňovali mé nejvyšší přikázání "milujte se 

navzájem", abyste unikli morální a duchovní stagnaci, do níž jste upadli, a aby, až spadne závoj falše, 
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který vám zakrýval tvář, proniklo vaše světlo, zazářila upřímnost a do vašeho života vstoupila pravdivost. 

Pak můžete právem říci, že jste udělali pokrok. 

20 Buďte duchovně silní v následování mého učení, aby vaše slova byla v budoucnu vždy potvrzena 

skutečnými skutky milosrdenství, moudrosti a bratrství. 

21 Vím, že v hloubi srdce přemýšlíte, zda budete mít potřebnou inspiraci a sílu, abyste se postavili 

boji a nepodlehli v něm, když už nebudete slyšet mé slovo. 

22 Přemýšlíte, zda neztratíte sílu nebo vybavení, které získáváte, když slyšíte mé slovo. 

23 Vidím tě nestálého a nejistého, když myslíš na den, kdy s tebou mluvím naposledy. Pochopte, že 

pak přijde hodina, kdy se z učedníků začnete měnit v mistry a budete se cítit neschopni žít bez Mého 

Slova. 

24 Říkám vám to proto, že kdybych věděl, že bez těchto projevů je pro vás nemožné existovat ve 

vašem duchovním boji, neodvolal bych Své slovo. Vím však, že je třeba dokončit Mé poselství, abyste již 

brzy nepřemýšleli jako žáci nebo učedníci, ale začali přemýšlet jako mistři. 

25 Pochopte, že nemáte trávit svůj život tím, že budete chodit na tato shromaždiště v touze po 

duchovní blaženosti nebo pohodlí. Musíte pochopit, že musí přijít chvíle, kdy váš duch bude muset učit 

vše, co ode Mne obdržel, pro pokrok vašich bližních. 

26 Vpravdě vám říkám, že pro vaše zduchovnění je nutné, abych se přestal projevovat v této podobě. 

Jakmile Mé poselství skončí, budete se snažit zdokonalit svou modlitbu a vytržení, abyste pocítili Mou 

neviditelnou Božskou Přítomnost, a budete se také snažit zdokonalit své smysly a schopnosti. 

27 Žijte však ostražitě, neboť se ve vašich řadách objeví muži a ženy, kteří budou popírat, že jsem 

ukončil Své projevy. Předloží mnoho argumentů a řeknou, že božská vibrace je věčná, a proto je nemožné, 

abych se již neprojevoval lidskou schopností intelektu. Ale již dnes vám říkám, že stejně jako je jisté, že 

Můj Duch věčně vibruje v lidech, je také pravda, že způsob, jakým se dávám poznat prostřednictvím 

těchto hlasatelů, nebude trvat věčně, protože není nejdokonalejší, protože vás nyní připravuji na dialog 

mezi duchy. 

28 Tento projev mezi vámi nesmí trvat déle, aby se z něj nestala tradice, zvyk nebo obřad. Neměli 

byste poslouchat ani ty, kteří říkají, že dialog ducha s duchem je vyhrazen generacím velmi vzdálené 

budoucnosti. Ne, žáci. Je pravda, že dokonalého duchovního společenství dosáhnete až po velkém vývoji, 

ale to se stane prostřednictvím praktikování mého učení, které bude vždy na vyšší úrovni. 

29 Modlete se přímo ke Mně, aniž byste potřebovali prostředníky, slova, symboly, obřady nebo 

obrazy. To bude začátek dialogu ducha s duchem, neboť tehdy se vaše vnitřní a vyšší bytost vznese v 

touze po Mně. Tvůj duchovní hlas Mě pak volá a Můj božský hlas ti odpovídá. Jak vaše bytost přijímá 

poselství Mého Ducha?: prostřednictvím darů intuice a inspirace, tedy jemným a duchovním způsobem. 

30 Není tento druh komunikace dokonalejší a duchovnější než ta, kterou máte prostřednictvím svých 

nositelů hlasu? Proto vám také říkám, že váš duchovní dialog bude mít svůj stupeň dokonalosti podle vaší 

přípravy, stejně jako tomu bylo u hlasatelů a u zástupů, které jim v přípravě pomáhaly. 

31 Stále více se cvičte v mentální modlitbě, abyste se již mohli přesvědčit o její dobrotě a pravdivosti. 

Zvykněte si hledat inspiraci a rozvíjet svou intuici prostřednictvím tohoto druhu modlitby. Pak ve své 

mysli zažijete proud světla, který se snaží proměnit v lidské výrazy a slova, v ušlechtilé pocity a dobré 

skutky. 

32 Až takto rozvinete modlitbu, která je začátkem dialogu ducha s duchem, nebudete již toužit po 

tom, aby vám nositelé hlasu předávali božské poselství. Neboť namísto toho, aby se někdo jiný 

připravoval na přijetí a předání tohoto světla, bude to každý z vás, kdo se bude připravovat na přijetí od 

svého Otce přímo a podle zásluh, které vůči němu získal. 

33 Učedníci, jsem to Já, kdo vám v této době zjevil všechny schopnosti, které máte, abyste je pod 

vedením duchovního světa stále více rozvíjeli, a tak ─ až skončí manifestace vašich bratrů, duchovních 

rádců ─ byli již připraveni dobře plnit své poslání. 

34 Nyní, když přijímáte mé poslední učení, protože se nacházíte v roce 1950 a protože vám duchovní 

svět poskytne své poslední projevy, budete si moci dobře uvědomit, že tito lidé zde nevyužili tento čas 

přípravy a rozvoje. 

35 Kolik mých vyvolených ještě neudělalo ani první krok k přípravě! Co budou dělat, až už nebudou 

mít možnost naslouchat svému Mistrovi a svým duchovním bratrům, jak tomu bylo po dlouhou dobu? 
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36 Mnozí budou muset plakat nad ztraceným časem a říkat si: "Proč jsme nedocenili v celé jejich 

hodnotě ty požehnané chvíle, které Otec daroval svému lidu? Co mohlo být lepšího než začít rozvíjet své 

dary pod vedením Mistra a radou a dohledem duchovního světa?" Nyní však bude pozdě, protože lidská 

vůle nebude moci změnit den a hodinu, které jsem určil pro konec tohoto období projevů. Pak začne nové 

období a s ním i nový způsob, jak rozvinout své duchovní dary jednodušším, vyšším a duchovnějším 

způsobem. 

37 Těm, kteří se snažili co nejlépe využít současnou dobu, zůstane v srdci klid a v duši mír. Ale ti, 

kteří čekali až do poslední ranní pobožnosti, aby se probudili z hlubokého spánku, uvidí se slzami v očích 

zapadat slunce Mého Slova, které ozařovalo tento čas, aniž by použili jeho světlo k tomu, aby začali 

zasévat semeno oduševnění. 

38 Vzpomínky na tyto dny budou pro někoho radostné, pro jiného mučivé. Tito lidé budou mít 

svědomí probuzené do reality a uvědomí si, jaké důsledky má mé nové Slovo pro svět. To způsobí, že se v 

jejich srdcích probudí láska ke studiu mého Díla a krok za krokem budou svými modlitbami a rozjímáním 

nad psaným Slovem získávat zpět ztracený čas. 

39 Vpravdě vám říkám, že u všech, v nichž je klec velmi hluboká a touha po zduchovnění velmi 

velká, se Má pomoc plně projeví a brzy budou moci být mezi nejpokročilejšími. 

40 Přijde čas, kdy všichni, kdo Mě v této době slyšeli, pocítí potřebu vydat svědectví o Mých slovech, 

neboť svět se bude jevit jako obrovské pole žíznící po vodě a semeni. Zamyslete se tedy: Co už máte ve 

svém srdci, co můžete nabídnout svým bližním? Jak budete vydávat svědectví o mé pravdě a ukazovat 

velikost mého díla? 

41 Až přijde hodina, kdy se vás lidé budou ptát a žádat od vás důkazy a svědectví o tom, co jste ode 

Mne viděli a slyšeli, každý vydá, co má, a proto vám už teď říkám, že je lepší, když budete připraveni, aby 

hodina zkoušky nikoho nepřekvapila. Hle, kdyby vás vaši bližní zastihli ve spánku, probudili byste se 

bezhlaví, zděšení a ve vašich slovech by se objevily nepřesnosti a nepravdy, protože byste se včas 

nepřipravili, a zbrklost by vás přivedla k mnoha chybám. 

42 Ne, milovaní lidé, nechci, aby vás potřeba světla překvapila v temnotě, a proto k vám mluvím 

zcela jasně, abyste se v budoucnu vyhnuli pádům. 

43 Vždy si buďte vědomi toho, že každá doba může být příznivá pro rozvoj duše a sebereflexi. 

44 Cožpak všichni ti "pracovníci", kteří se Mnou pracovali, tak nečinili uprostřed svých životních 

bojů a neštěstí? Nařídil jsem jim však, aby se vzdálili od všeho, co je obklopuje, a zcela se věnovali svému 

poslání ve chvílích duchovní práce, ať už v duchu, nebo v pozemském těle. 

45 Přijměte ode Mne toto učení a nezapomínejte na ně a přijměte od těchto svých bratří tento příklad, 

abyste jím byli povzbuzeni. 

46 Pokud čekáte na dobu míru, abyste mohli začít plnit své poslání, jste na omylu, protože tato doba 

míru přijde právě díky práci, boji, úsilí a dokonce obětem mého lidu. 

47 Jaký smysl by mělo zasít na pole, které je plné plodů? Nazval jsem vás "dělníky", protože vaším 

úkolem je rozsévat. Ale právě semeno, které jsem ti svěřil, ti dá pokoj, po kterém toužíš, což znamená, že 

abys ho mohl sklidit, musíš ho nejprve zasít. 

48 I když se považujete za velmi bezvýznamné, říkám vám popravdě, že budete lidstvu velmi užiteční 

─ duchovně užiteční. Na to je nutné, abyste se připravili již nyní. 

49 Později už nebudete muset nést dar duchovního léčitele ani dar hlasatele jiným národům, protože 

pak už bude čas Mého hlásání pryč, ale ponesete dál poklad inspirace a moudrosti, který jsem vám přinesl 

ve Svém Slově. 

50 Pro vaši práci bude nutné, abyste zůstali sjednoceni v mém díle a vytvořili tak skutečnou duchovní 

rodinu. Všichni však již víte, že po skončení roku 1950 se v této podobě již nic neprojeví. 

Přesto vás ujišťuji, že můj Duch bude stále s vámi a že budete ještě hlouběji pociťovat mou přítomnost ve 

svém bytí. 

51 Budu se vám zjevovat ve vašich myšlenkách, těšit se z vašich setkání, dávat se pocítit ve vašich 

srdcích a duchu a vylévat se v milosti mnoha způsoby, odměňovat a povzbuzovat vaši víru a oduševnění. 

52 Každý, kdo takto plní mou vůli, bude věrným svědkem mého Slova a jeho horlivost a poslušnost 

při plnění mých pokynů budou pevným základem, na němž bude stavět svůj duchovní chrám. To budou 

moji učedníci, kteří budou šířit mé učení po celé zemi. Kdyby se však našli někteří, kteří by po roce 1950 
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trvali na tom, abych se nadále hlásal v této podobě, pak by klamali a jejich svědectví by bylo falešné. 

Nikdo z Mých učedníků totiž neví o ohlášeném a stanoveném dni Mého posledního zjevení. 

53 Dal jsem těmto lidem dostatek času, aby nashromáždili duchovní světlo, které je moudrostí a 

rozvinutím všech schopností duše, aby po mém odchodu mohli zůstat ve světě jako mistři. 

54 Již nyní navažte duchovní spojení s ostatními národy lidstva, abyste postupně připravovali cesty 

těm, kteří se mají stát posly Mého Slova. Modlitbou budete moci navázat duchovní spojení, které vám 

dávám. 

55 Pokud se budete řídit radou, kterou jsem vám právě dal ve svém dnešním učení, nemyslete si, že 

ve chvíli, kdy jste se modlili za určitý lid nebo národ, ti bližní, za které jste se modlili, to necítili nebo si 

nevšimli, že na ně někdo myslí a modlí se za ně. Stejně tak byste neměli očekávat jejich reakci. Pamatujte, 

že v den, kdy lidé budou komunikovat prostřednictvím myšlenek, již učiní velký krok k věku dialogu 

ducha s duchem, ale sotva nyní, kdy teprve začínáte natahovat tyto neviditelné nitky bratrství, lásky, 

porozumění a duchovního sblížení. 

56 Vše se naplní ve svůj čas, protože vše, co bylo předpovězeno, mělo vždy hluboký důvod, i když o 

tom lidé pochybovali, když jim bylo toto oznámení zjeveno dlouho před jeho naplněním. 

57 Už teď vidíte, jak se většina proroctví z minulých dob naplnila. Věřte, že to, co jsem vám nyní 

oznámil a slíbil, se také splní. Pravda zvítězí, má vůle se naplní, světlo bude zářit. 

58 Poznejte, jak se neviditelná síla denně projevuje ve vašem světě. Vnímejte přítomnost času soudu 

mezi lidmi, vnímejte, jak se v současnosti vše připravuje na závěrečnou bitvu, v níž budou všechny lidské 

vášně, které bojují proti dobru a pravdě, poraženy a zničeny, aby uvolnily místo novým citům a novým 

ideálům. 

59 Srp Mé spravedlnosti pokosí vaše pole a Já vám v pravdě a v duchu prohlašuji, že vše, co nemá 

hluboké kořeny dobra, bude pokoseno a vše, co je zbytečné, bude odstraněno. 

60 Doba, kdy zlo brání rozvoji dobra, pomine, a přestože tento boj bude existovat vždy, dokud bude 

duše přebývat v lidském těle, dobro pak zvítězí a bude dominantní. 

61 Získejte zásluhy, abyste patřili do světa světla, který vám oznamuji. Zanechte nyní semínko, které 

zítra přinese dobré ovoce. Nemyslete si, že to již nebudete vy, kdo bude moci sklízet a užívat si těchto 

plodů. Vyžeňte ze svých srdcí veškeré sobectví a pamatujte, že to budou vaše pokrevní děti nebo vaši 

duchovní bratři a sestry, kteří budou sklízet úrodu svých starších bratrů a sester, které budou nazývat 

průkopníky a žehnat jim ve svých modlitbách. 

62 Lidé mluví o minulých časech, o starověku, o dlouhých staletích a nekonečných věcích, ale já tě 

vidím stále malého. Vidím, že jsi duševně velmi málo vyzrál. V mých očích je váš svět stále ještě v 

plenkách, i když se vám zdá, že jste již dospěli. 

63 Ne, lidstvo, dokud to nebude duše, kdo bude dávat důkazy o zralosti, vzestupu, dokonalosti a 

pokroku v různých oblastech tvého života, budeš mi nevyhnutelně předkládat lidská díla, která jsou velká 

jen zdánlivě, ale kvůli nedostatku lásky jsou bez morálního obsahu a netrvají dlouho. 

64 Myslíte si, že bych od vás mohl přijmout ovoce, které mi nabízíte, kdybych vás v těchto chvílích 

volal k odpovědnosti? Ne, lidstvo, nikdo Mi nemůže nabídnout ovoce hodné Mne ─ něco, co by bylo 

důkazem lásky mezi lidmi, jejich harmonie, jejich víry ve Mne, jejich života povzneseného praktikováním 

dobra. 

65 Nepřijmu jedny a nepřijmu druhé, budu čekat, až mi nabídnete ovoce své harmonie. To bude vaše 

odplata na zemi. 

66 Říkáš mi, že mě miluješ? Tvrdíte, že milujete pravdu a spravedlnost? Pak vám říkám, že kdybyste 

všichni milovali pravdu a spravedlnost, nežili byste tak, jak žijete ─ rozděleni podle společenských tříd, 

vyznání, ras a zvyků. 

67 Kdybyste milovali pravdu a spravedlnost, milovali byste se navzájem, usilovali byste o zničení 

překážek, zkrácení vzdáleností a odstranění rozdílů. 

68 Udělali jste to? Dobře víte, že tomu tak není, spíše jste pracovali na tom, aby se tyto rozdíly 

udržovaly, že existují silní a slabí, bohatí a chudí, mocní a ubozí, vzdělaní a nevzdělaní, a toto špatné sémě 

nacházím všude. 

69 Chceš, abych tě takto přijal ─ zkaženého závistí, marnivostí a nízkými vášněmi? 
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70 Jak málo jste pochopili smysl Mého příchodu na svět v době, kdy jsem se mezi vámi objevil jako 

člověk, abych vám vysvětlil, že celý obsah Zákona spočívá ve dvou nejvyšších přikázáních: v lásce k 

Bohu a v lásce mezi bližními. Vždyť to je podstata života a božské pouto, které spojuje Boží rodinu! 

71 Uvědomujete si, jak špatně žijete, když si myslíte, že jste na vrcholu své moci a vědomostí? 

Nejste-li ještě přesvědčeni o tom, co jsem vám řekl, odpovězte mi: Je vše, co vytváříte svou vědou, pro 

štěstí vašich bližních, pro řešení jejich problémů a pro jejich blaho? Nebudete mi moci odpovědět "ano", 

protože pak byste lhali, ani mi nebudete moci říci, že musíte zničit plevel, aby mohl vzniknout lepší svět. 

Můj zákon totiž nikdy nedal člověku právo nakládat se životem svého bližního. 

72 Je to láska, co v těchto chvílích inspiruje vaši vědu? Neslouží vše, co nyní připravujete, k ukojení 

nenávisti a touhy po moci? Podrob to tedy soudu svého svědomí a uvidíš, jak ti říká, že většina lidských 

skutků v této době není důkazem duchovního pokroku, ale popřením všeho, čemu jsem tě tehdy učil svým 

slovem a svým životem. 

73 Jsem váš Otec a je nutné, abych k vám mluvil tímto způsobem. Nemohu vás oklamat a nechci, 

abyste žili jako oklamaní. Posílám vám tento vzkaz, ať se dostane ke všem. Ale kdybyste tomu nevěřili, 

protože Slovo je jasné a jeho hlasatelé bezvýznamní, fakta, zkoušky a události vás překvapí a pak 

pochopíte, že toto poselství bylo pravdivé, ale že jste ho nechtěli slyšet ani včas přijmout. Stejně jako v 

Noemových dobách se lidé budou proroctvím vysmívat, a teprve když pocítí, že potopa vody už pohřbívá 

jejich těla, začnou věřit a činit pokání. 

74 Mé Milosrdenství tě vždy chtělo zastavit v tvé zbrklosti, ale ty jsi Mě nikdy nechtěl poslechnout. 

Sodoma a Gomora byly podobně varovány, aby pocítily strach a činily pokání a vyhnuly se zkáze. 

Nechtěli však naslouchat mému hlasu a zahynuli. 

75 Vyzval jsem také Jeruzalém, aby se modlil a vrátil se k pravému uctívání Boha. Jeho nevěřící a 

tělesně smýšlející srdce však odmítlo mé otcovské napomenutí a muselo se přesvědčit o pravdě tím, co se 

stalo. Jak hořké byly ty dny pro Jeruzalém! 

76 Poznáváte nyní pravdu, že jste stále stejní? Neboť jste nechtěli opustit své duchovní dětství, abyste 

mohli růst a stoupat vzhůru po cestě moudrosti, která se skrývá v mém slově. 

77 Posílám vám všem toto poselství, které poslouží lidem a národům jako proroctví k probuzení a 

bdělosti. Blahoslavení jste, pokud věříte v jeho obsah. Přemýšlejte o jeho významu, ale bděte a modlete se 

za něj. Pokud tak učiníte, povede vás vnitřní světlo a vyšší moc vás bude chránit, dokud nebudete spaseni. 

78 Dnes jste svědky toho, že uzdravuji "duševně nemocné" lidi hojivým balzámem pravdy, z níž 

pochází veškerá moudrost. 

79 Ještě chybí, abyste spojili všechny poznatky, které jste získali o lidském životě, s poznatky o 

životě duchovním. Dokud si totiž nebudete jisti svým původem, osudem a konečným cílem, nepoznáte 

sami sebe a nebudete vědět, kdo jste. 

80 V lidské říši znáte den svého narození a také víte, že když už někdo nežije, musíte jeho tělo 

pohřbít. Ale kdo ví, kdy tvá duchovní duše vzešla z mého lůna, jak se zrodila, jak se vtělila a jaký je její 

návrat do lůna, z něhož vzešla? Něco, ale jen velmi málo, už lidé prozkoumali, aniž by byli schopni 

odhalit celou pravdu, protože člověk sám nikdy nebude schopen proniknout do tajemství života. 

81 Jsem to Já, váš Mistr, kdo se znovu obrací k lidem v době duchovních obav, otázek a 

nespokojenosti tváří v tvář tomu, co zůstalo zahaleno tajemstvím. 

82 Odhaluji pravdu a uklidňuji duchovní úzkost lidí. Odpovídám na jejich otázky a odstraňuji úzkost, 

kterou prožívají tváří v tvář neschopnosti najít pravdu. Přibližuji se k nim také proto, abych jim řekl, že 

mnohé z toho, co vidí zahalené tajemstvím, bylo něčím, co nebyli schopni objasnit kvůli nedostatečné 

přípravě a čistotě, ale co bylo Mnou dovoleno, aby poznali jeho podstatu. 

83 Protože jsem slíbil světu, že znovu přijdu, abych osvítil tajemství Svým světlem a odstranil 

zatemnění lidského rozumu, je nyní vhodná doba pro Můj návrat, při němž Můj Duch znovu otevře Knihu 

Moudrosti, aby v ní lidé našli vše, co mají právo poznat a co je jim skrze Mne dáno. 

84 Všichni tito lidé se Mě ptali, proč jsem si vybral duchovní podobu právě v této době, abych se 

lidem představil, když je to pro ně příliš vznešená a obtížná forma k pochopení a procítění. 

85 Vím, že Mi to dnešní lidé říkají, protože vědí, že jsem se v minulosti vtělil, stal se člověkem, 

viditelným a dosažitelným. Tito lidé však nepřemýšleli o tom, že ještě předtím, než jsem přišel na svět 
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jako člověk, jsem se lidem dal poznat duchovně a oni Mě slyšeli a věřili Mi, ale nikdy Mě nepožádali, 

abych sestoupil na svět a viděl Mě. 

86 Vzal jsem na sebe lidskou podobu, protože bylo naprosto nezbytné dát dokonalý a živý příklad 

toho, co je naplněním Božího Zákona, a nikdo jiný než Já k tomu nebyl vhodný ─ Já, který jsem Zákon 

stvořil ─ Já, který jsem vám musel přinést Zákon vysvětlený slovy a skutky, které dávaly formu učení. 

87 Kdybych si místo lidské podoby zvolil podobu anděla, abych přebýval mezi vámi, lidé by se cítili 

bezvýznamní a neschopní následovat Mé kroky a Mé Slovo by považovali za něco, co je pro člověka 

nemožné uskutečnit, a na druhé straně byste nevěřili v Mou oběť z lásky k vám. 

88 Kdybych si místo podoby nad člověka vybral podobu ptáka nebo rostliny nebo se ukryl v některém 

z mnoha tvorů pod člověkem, nepovažovali byste takový projev za dokonalý, cítili byste se ponížení, že 

jsem nebyl vybrán jako prostředek božského zjevení. 

89 Nyní vám říkám, že každá forma, kterou používám, abych se projevil, je správná a dokonalá, a že 

pokud jste si neuvědomili, že jsem přítomen, projeven, že se mne můžete dotknout ve všech říších přírody, 

je to proto, že jste se nezajímali o učení božského jazyka. 

90 Uplynuly věky a byly využity jen zčásti. Proto se na vás nyní obracím, abych vám ukázal postup, 

jak získat ztracený čas zpět. 

91 Zde vám váš Mistr připomíná, že jsem se stal člověkem v Ježíši ve Druhé éře, abych k vám 

promlouval srdcem k srdci, a že vás v současnosti připravuji na to, abyste se Mnou mohli komunikovat 

duchem k duchu. Rovněž vás učím, abyste si všímali přírodních prvků, v nichž se projevuje Má moc, Má 

moudrost a Má spravedlnost. Konečně jsem vás, učedníci, naučil duchovnímu jazyku, abyste slyšeli a 

rozuměli mému hlasu, který k vám neustále promlouvá, poučuje vás a vede. 

92 Právě toto učení poskytne člověku oduševnění, které potřebuje, aby krok za krokem, stupeň za 

stupněm stoupal k duchovní moudrosti, kde objeví svůj původ, jádro svého bytí, smysl své existence, a 

pak bude jeho láska ke Mně velmi velká a bude žehnat celému životu a všemu, co existuje a co ho 

obklopuje, protože ve všem uvidí, uslyší a pocítí přítomnost svého nebeského Otce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 326 
1 Začneš slyšet mé slovo a tvé oči se stanou nevyčerpatelným pramenem slz. Proč pláčete, lidé? Ne 

vždy znáte příčinu; někdy se to stane proto, že životní boj byl krutý ─ někdy proto, že vás život bičoval 

nepřízní osudu, zklamáními, neúspěchy, nemocemi nebo ztrátami. Jsou však situace, kdy i bez těchto 

důvodů prolijete mnoho slz, když Mě slyšíte. 

2 Znám důvod tohoto pláče bez zjevné příčiny, znám jeho původ: je to vaše duše, která pláče a dává 

to najevo slzami prostřednictvím těla. Každá slza je pokladem něhy, která je v ní obsažena, bolesti, 

protože se cítíš uvězněný, výčitek za chyby, které jsi udělal, úzkosti, protože jsi zeslábl, smutku z 

promarněného času. 

3 Co o tom všem ví hmotná příroda? Proto jste se často domnívali, že pláčete bezdůvodně. 

4 Ptáš se Mě, jestli je chyba plakat se Mnou. Vpravdě vám říkám, že kdo necítí tuto potřebu ulevit si 

od bolesti nebo vyjádřit nejvyšší radost, nosí ve své hrudi kámen místo srdce, protože nijak necítí Mou 

Přítomnost. 

5 Plačte, milovaní lidé, neboť pláč je také prostředek, který jsem dal člověku, aby se očistil a zbavil 

břemene, které ho tíží. Uvidíte, jak se poté budete cítit svobodnější, lehčí a čistší, abyste mohli pokračovat 

v denní práci. 

6 Vaše duše potřebuje tuto očistu, aby se stala hodnou splnit úkol, který je jí určen, a musí se zbavit 

zátěže, která se v ní časem nahromadila. Čeká ji totiž nová bitva, do které se musí pustit, aniž by pocítila 

únavu. 

7 Ano, učedníci! Pláč ve chvílích tvého vnitřního rozjímání je důkazem upřímného citu a každá slza 

je výmluvnější než tisíc nejkrásnějších a nejvýstižnějších slov tvého jazyka. Ale ne ve všech pláči duše se 

pokání nebo radost projevují slzami. U mnoha mých dětí je tento pocit vnitřní, skrytý, viditelný jen pro 

mě. Působí otupěle nebo lhostejně, ale jejich srdce je stejně citlivé nebo citlivější než srdce těch, kteří své 

city vyjadřují. 

8 Jakmile všichni pochopíte a prožijete oduševnění, budete mít pod kontrolou i své duchovní pocity, 

aniž byste je projevovali svým bližním, protože pochopíte, že Ten, před nímž se máte vyznat, kát a očistit, 

je váš Otec a že Ho budete nosit ve své bytosti. 

9 Především je důležité, milovaní žáci, aby vaše srdce začalo vnímat vibrace duše ve vaší bytosti, 

potřebu pochopit, že je třeba se očistit, abyste mohli přijmout pohár utrpení, když dosáhne vašich rtů, a že 

je stejně duševně prospěšné cítit pocity skryté v jádru vaší bytosti, jako je projevovat navenek. 

10 Čeká na vás celý svět, čeká na vás lidstvo, a proto byste měli usilovat o své očištění, aby se ve 

vašem srdci, až se vydáte na cestu a stanete se misionáři tohoto duchovního poselství, nemísily ctnosti s 

neřestmi, protože pak se budete sami neustále klamat. Budete chtít být upřímní, ale objeví se pokrytectví, 

které vás oklame. Budete mít touhu být dobročinní a sobectví vašeho srdce vám v tom bude bránit. Proto 

vám říkám, že vaše očista musí být opravdová, abyste byli hodni zastávat toto duchovní poslání. Nikdo 

jiný než vaše svědomí však nemůže způsobit, aby toto vnitřní očištění bylo trvalé, opravdové, jako zralé 

ovoce, a to prostřednictvím introspekce, zkušenosti, sebereflexe a následování Mého učení. 

11 Dovedeš si představit, jaké štěstí zažije tvé srdce, až budeš svým bližním vyprávět o tom, co jsem 

ti v této chvíli zjevil, a pak je uvidíš tiše plakat ─ pláčem, který nebude jen pláčem "těla", ale také pláčem 

duše, která žízní po něze? 

12 Pokaždé, když vaše rty vysloví mé Slovo, předem připravené modlitbou a inspirované mou 

milostí, bude má podstata živá a mé Slovo bude pronikavé, proto vám říkám, že vašimi ústy vyvolá stejný 

účinek, jaký vyvolalo v srdcích posluchačů, když bylo předáváno zprostředkovaně nositeli hlasu. 

13 Učedníci: Slovo, které jsem vám dal v tomto čase, nepoužívejte jako základ nového náboženství, 

protože je to jen vysvětlení Zákona, který jsem vám zjevil od nejstarších dob. 

14 Uvažujte: Kdyby to bylo náboženství, bylo by jen pro ty, kdo se k němu hlásí. Ale protože je to 

nekonečné světlo Boží, svítí na všechny, sestupuje ke všem, aby osvítilo cesty lidstva bez rozdílu národů, 

ras, jazyků a vyznání. 

15 Můj Zákon je oltář, ke kterému budou muset všichni přijít uctívat svého Pána. Kdekoli člověk 

existuje, tam bude v dutině jeho duše oltář, který bude čekat na jeho hold a oběť lásky. 
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16 Pochopte, učedníci: Chci, abyste pochopili, že každý, kdo obdrží toto poučení, se má také 

duchovně sjednotit se všemi a stát se jedním, aniž by vnější rozdílnost různých forem uctívání byla 

překážkou, která vám brání poznat a milovat své bližní jako bratry a sestry ve Mně. 

17 Jakmile se tak budete cítit, stanete se mým učením vlastním a v těžkých dnech zkoušky, které se 

blíží, budete schopni rozdávat a sdílet své dary, aniž byste vylučovali kohokoli ze svých bližních. 

18 Nežádám lidi, aby sjednotili zvyky, pozemské zákony nebo vědecké poznatky. Nakonec totiž 

přijde den, kdy dohoda přiměje národy ke sjednocení. To, k čemu vás inspiruji, je duchovní harmonie, 

sjednocení v myšlení, aby celé lidstvo poznalo a praktikovalo duchovní modlitbu, v níž se všichni budete 

moci vnitřně povznést a přijmout chléb věčného života přímo z mého Ducha. 

19 Na zemi existuje mnoho náboženských společenství, která jsou většinou založena na víře v Krista. 

Nemají se však navzájem rádi a neuznávají se za učedníky božského Mistra. 

20 Nemyslíte si, že kdyby pochopili celé mé učení, využili by ho a vedli by denominace ke smíření a 

míru? Ale nebylo tomu tak. Všichni se od sebe navzájem distancovali, čímž duchovně oddělili a rozdělili 

lidi, kteří se pak navzájem považují za nepřátele nebo cizince. Každý hledá prostředky a argumenty, aby 

ostatním dokázal, že on je majitelem pravdy a že ostatní se mýlí. Nikdo však nemá sílu a odvahu bojovat 

za sjednocení všech, nikdo nemá dobrou vůli objevit, že v každé víře a v každém uctívání Boha je něco 

pravdy. 

21 Od světa očekávám oduševnění. Pro mne nemají žádný význam jména, jimiž se každá církev nebo 

sekta odlišuje, ani větší či menší okázalost jejích obřadů a vnějších forem uctívání. To působí pouze na 

lidské smysly, ale ne na mého ducha. 

22 Od lidí očekávám zduchovnění, protože to znamená povznesení života, ideál dokonalosti, lásku k 

dobru, obrácení se k pravdě, vykonávání činnosti lásky, soulad se sebou samým, což je soulad s druhými, 

a tedy s Bohem. 

23 Právě dávám déšť, který připraví pole, na němž zítra vzejde mé semeno a ponese ovoce. Dnes se 

stále zdá nemožné, aby se tento svět mohl pozemsky a duchovně proměnit, vzhledem k tomu, že zlo 

zapustilo kořeny v srdci tohoto lidstva. Říkám vám však, že neuplyne mnoho času, než zažijete začátek 

duchovní proměny svých národů. 

24 Kdo by tehdy věřil, že v pohanském, hříšném a smyslném Římě ─ městě, kde život byl neustálou 

orgií neřestí a rozkoší, hříchů a zločinů ─ vzplane víra ve slovo lásky, v Krista, dříve než u jiných lidí? A 

přesto se to stalo. 

25 Řím musel předem hodně hřešit a dosáhnout vyčerpání a znechucení, aby dosáhl toho, že ve svém 

srdci přijme semeno mého Slova. Ale když k nim přišla, ta srdce, unavená rozkoší a rozervaná zklamáním 

a bolestí, se při kontaktu s podstatou mého poselství otevřela, jako se otevírají zvadlé kalichy květin, když 

je pohladí vlhký vánek. 

26 Srdce toho lidu tlouklo silou a jeho duše se otřásla. Jeho hříchy byly odpuštěny díky jeho víře a 

odvaze odpovědět na mou výzvu. 

27 Tito lidé potřebovali odvahu a oběti, aby posílili svou víru a lásku k pravdě, která začala osvěcovat 

jejich srdce. Byli to však silní muži a ženy, ať už to byli dospělí, mladí lidé nebo děti. 

28 Rozumíte, učedníci? Pak porovnejte onu vládu marnivosti, neřesti a lásky ke světu s dnešním 

lidstvem a zjistíte, že i ono ─ znechucené a unavené marnivostí a nemocné hříchem ─ se stále více blíží ke 

dni, kdy její duši překvapí závan božského vánku, který ji probudí ─ vánek předcházející rosu, která uhasí 

duchovní žízeň, jež ji trápí, a která bude přípravou pro semeno zduchovnění, jež později dopadne na 

všechna srdce. 

29 Jak často ses Mě ve svém srdci ptal, proč jsem ti neukázal duchovní život v celé jeho jasnosti. Já 

vám však říkám: Kdybyste se tohoto života dotýkali svými fyzickými smysly, nikdy byste nevyvinuli 

sebemenší úsilí k dosažení jakéhokoli zduchovnění. Nikdy byste nerozvíjeli své duchovní dary a 

schopnosti, ani byste se nesnažili získat zásluhy, abyste si zasloužili má zjevení. 

30 Mezi vámi a Duchovním údolím je závoj, který nikomu nedovoluje znesvětit čistotu této svatyně, a 

pouze ten, kdo je oděn úctou a pokorou, upřímností a ušlechtilým záměrem, láskou a pravou vírou, smí 

překročit tyto prahy. 

31 Říkám "pravá víra", protože existuje zdánlivá víra inspirovaná něčím neskutečným ─ něčím, co, 

protože je falešné, mizí a mizí, jakmile poznáte pravdu. 
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32 Je mnoho těch, kteří se pokoušeli představit si duchovní život, aby v něj mohli věřit. "Velcí i malí, 

nevědomí i vzdělaní, všichni chtěli vědět, jaké je nebe, jaký je Bůh, jakou podobu mají duchovní bytosti, 

jaké je světlo a existence v tom světě. Pak si představovali krásnou říši za hvězdami, majestátní palác, trůn 

a Boha sedícího na něm v lidské podobě. 

Také jste duchům dali lidskou podobu a představili si je, jak létají jako ptáci, aby se mohli přesouvat z 

jednoho místa na druhé. To vše vidíš plné světla ─ světla podobného tomu, jaké máš na zemi, vše zářící 

jako zlato a ozdobené nejkrásnějšími věcmi, jaké znáš z hmotného světa: nebeské písně a božská hudba 

naplňují místnost, zatímco miliony bytostí věčně uctívají Pána, stále klečí před Jeho trůnem, chválí Ho a 

obětují Mu kadidlo. 

33 Takto si duchovní život představují mnozí lidé, a jakmile si tento obraz vytvoří ve své mysli, uvěří, 

že to tak je, že to tak musí být, a zaváží se k této víře. 

34 Co se s nimi stane, až toto učení poznají a zjistí, že to, co si představovali, neodpovídá skutečnosti? 

Někteří okamžitě otevřou oči světlu pravdy, když rozpoznají omyly, které vytvořil jejich materialismus. 

Jiní budou zmateni a budou popírat pravdivost mých zjevení. 

35 Říkám vám jen, že je třeba, abyste ze své mysli vyhnali všechny představy, které jste si vytvořili o 

duchovním životě, protože Bůh není člověk, nesedí na trůnu jako králové země, ani nebe není za 

hvězdami, ani jeho světlo není jako světlo slunce, ani duše nejsou lidské. Vše je jiné, než jste si 

představovali ─ do té míry, že i kdybych vám vysvětlil, jaký je duchovní život ve skutečnosti, nepochopili 

byste to, protože ani váš jazyk by nebyl schopen vyjádřit pravdu, nekonečnou slávu, krásu a dokonalost 

Věčného. 

36 Můžete mi říct, jaký tvar nebo objem má svědomí? Mohl bys mi říct, jaký tvar má láska nebo 

inteligence? "Ne, Mistře," říkáš mi. Tak jako svědomí, inteligence ani láska nemají podobu, tak ani 

pozemské věci nemůžete srovnávat s věcmi duchovního života. Přesto není nic krásnějšího než vlastnosti 

světlé duše, která je kombinací schopností a ctností, jež ke své existenci nepotřebují formu. 

37 Bůh nemá žádnou podobu, protože kdyby ji měl, byl by omezenou bytostí, jako jsou lidé, a pak by 

nebyl Bohem. Jeho "trůn" je dokonalost, spravedlnost, láska, moudrost, tvůrčí moc, věčnost. 

38 "Nebe" je nejvyšší blaženost, které duše dosáhne na své cestě k dokonalosti, když se v moudrosti a 

lásce povznese tak vysoko, že dosáhne takového stupně čistoty, kterého nedosáhne žádný hřích ani bolest. 

39 Když moji proroci hovořili o duchovním životě, činili tak někdy prostřednictvím vám známých 

lidských projevů a předmětů. 

40 Proroci viděli trůny podobné trůnům králů země ─ knihy, bytosti s lidskou podobou, paláce s 

gobelíny, svícny, Beránka a mnoho dalších postav. Dnes však musíte pochopit, že to vše byl jen symbol, 

symbol, božský význam, zjevení, které vám muselo být vyjádřeno v obrazové podobě, protože jste nebyli 

schopni pochopit jinou, vyšší. 

41 Nyní je čas, abys správně vyložil význam všech Mých podobenství a učení, která jsem ti zjevil 

prostřednictvím alegorií, aby smysl pronikl do tvého ducha a alegorická forma zmizela. 

42 Až k tomuto poznání dospějete, bude vaše víra pravdivá, protože ji pak založíte na pravdě. 

43 Lidé, ve Svém Slově vám prorokuji lepší svět, než je ten, ve kterém žijete, a to tehdy, když vaše 

srdce smyje nečistota v krvi, kterou jsem prolil na kříži ─ v krvi, která je ztělesněním Boží lásky, 

nejvyššího odpuštění a vykoupení všech lidí. 

44 Vy, nevěřící a pochybovači, nemůžete věřit ve svět spravedlnosti a nedokážete si představit život v 

lásce a ctnosti na své zemi. Zkrátka si myslíte, že nejste schopni ničeho dobrého, a nevěříte si. 

45 Já však ve vás věřím, znám semínko, které je v každém z mých dětí, neboť jsem je stvořil, neboť 

jsem jim dal život skrze svou lásku. 

46 Vskutku vkládám naději v člověka, věřím v jeho spásu, v to, že se stane hodným a že vystoupí 

nahoru. Když jsem ho totiž stvořil, určil jsem mu, aby byl Pánem na zemi, kde měl vytvořit místo lásky a 

míru, a také jsem určil, aby se jeho duše stala silnou v boji o život, aby díky zásluhám dosáhla života ve 

světle království dokonalosti, které je jejím věčným dědictvím. 

47 Tuto zemi, kterou nazýváte "Údolí slz" nebo "Místo vyhnanství", jsem připravil s nekonečnou 

láskou, abych ji nabídl dětem, které ji budou obývat. Všechno na něm překypovalo životem, hojností, 

požehnáním a potěšením pro ty, kdo ho chtěli vlastnit. Nebylo na něm nic, co by bylo stvořeno proto, aby 
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člověku působilo bolest ─ naopak, vše bylo zařízeno tak, aby lidstvo, kdyby si svými chybami ublížilo, 

našlo na své cestě a všude potřebné prostředky, jak své utrpení vyléčit a zvítězit nad svými neštěstími. 

48 Na zemi uplynulo mnoho staletí, ale člověk na ní stále nebyl šťastný. Proč? Jednoduše proto, že 

chtěl najít toto štěstí, aniž by ho hledal na pravé cestě, která je vyznačena mým zákonem, zákonem lásky a 

spravedlnosti, harmonie a čistoty. 

49 Věříte, že je bezpodmínečně nutné trpět na zemi, abychom si zasloužili nebe? Ne, lidstvo, jediné, 

čeho utrpením dosáhnete, je určité očištění. Neboť pravé a absolutní očištění duše se dosahuje skrze lásku, 

kterou vám můj Zákon vnuká. 

50 Jakou zásluhu na tom má skutečnost, že někteří, kteří na zemi mnoho vytrpěli, žijí z tohoto důvodu 

s touhou jít do nebe? Je přirozené, že když vidí, že jim svět nyní nemá co nabídnout, myslí na duchovní 

život. Skutečnou zásluhu má ten, kdo, ačkoli má všechno na světě, je připraven se kdykoli vzdát svého 

majetku a pohodlí. Pak by totiž skutečně prokázal svůj vyšší stupeň duchovního vývoje a dosvědčil by, že 

nebe či blaženost nejsou určitým místem, které si lidé v průběhu věků vytvořili ve své fantazii, ale stavem 

duše, který může začít prožívat, poznávat a užívat již ve svém lidském životě ─ stavem, který se stává 

stále čistším a dokonalejším úměrně tomu, jak duše stoupá po žebříku, který ji vede z pozemského světa 

na vrchol Duchovního života. 

51 Kdybych nevěděl, že tvůj osud je tak vysoký, nemluvil bych k tobě tímto způsobem, neposílal 

bych ti svůj zákon, ani bych za tebe nepoložil svůj život, kdybych věděl, že jím nikdy nebudeš vykoupen. 

52 Jen jsem se snažil přiblížit se lidem ve třech věcích, protože jsem věděl, že na konci věků se 

povznesete nad vášně, tělesnost a lidské těžkosti a budete žít ušlechtilým životem plným vysokých 

vnuknutí, plným skutků, které odhalí zralost vaší duše. 

53 Myslíte si, že až budou lidé žít takovým způsobem, budou stále cítit hlad a žízeň po spravedlnosti, 

nebo budou stále potřebovat soudce a vládce, kteří je povedou světem, budou je soudit a trestat jejich 

činy? Myslíte si, že ve světě, kde mezi lidmi převládá dobrá vůle a kde existuje bratrství a spravedlnost, 

mohou stále existovat války, utrpení a bolest? Ne, lidskost. Pak uvidíte, že tato země vám může dát jen 

teplo a život, potravu a blahobyt, moudrost a blaženost, která, i když není v nejvyšším stupni, neboť to 

člověk pozná, až když dosáhne vrcholu dokonalosti, je přesto štěstím, které spravedlivě odměňuje ty, kdo 

se snaží zůstat v pravdě. 

54 Tam všichni směřujete, k životu plnému radosti a míru, nikoli k propasti a "smrti", jak se domnívá 

vaše srdce. Je pravda, že než přijde čas vašeho oduševnění, musíte ještě zažít mnoho trpkých věcí. Ale ani 

smrt, ani válka, ani mor, ani hlad nezastaví běh života a duchovní rozvoj tohoto lidstva. Jsem silnější než 

smrt, a proto tě vrátím k životu, kdybys zahynul, a dovolím ti vrátit se na zem, kdykoli to bude nutné. 

Stále vám mám mnoho věcí k odhalení, milované lidstvo, má Kniha božské moudrosti stále skrývá mnohá 

překvapení. 

55 Příroda má pro vás ještě mnoho lekcí a země vám ještě nedala vše, co skrývá ve svém lůně. 

56 Jsi křehké tělo a citlivé na bolest, jsi slabé a malé, a proto se nad tebou slituji. 

57 Boj duše, dokud přebývá ve hmotě, je velmi velký, ale právě tam se zoceluje, aby získala své 

přednosti, a tam je zkoušena. 

58 Mé božské pokyny nejsou určeny pouze duchu ─ ne, musí se dostat i do lidského srdce, aby se 

duchovní i fyzická část bytosti staly harmonickými. 

59 Božské slovo má osvítit mysl a učinit srdce člověka citlivým a životní esence obsažená v tomto 

slově má vyživovat a povznášet duši. 

60 Aby byl život člověka plnohodnotný, nutně potřebuje duchovní chléb, stejně jako pracuje a dře pro 

materiální potravu. 

61 "Nejen chlebem živ je člověk", řekl jsem vám ve Druhé éře, Má slova jsou stále platná, neboť lidé 

se nikdy neobejdou bez duchovní potravy, aniž by je na zemi postihly nemoci, bolesti, temnota, neštěstí, 

bída a smrt. 

62 Materialisté by mohli namítnout, že lidé už žijí jen z toho, co jim dává země a příroda, aniž by 

museli usilovat o něco duchovního, co je živí a posiluje na jejich cestě životem. Musím vám však říci, že 

to není dokonalý a naplněný život, ale existence, které chybí to podstatné, a to je duchovnost. 

63 Spiritualizace neznamená zbožnost, nepředpokládá praktikování žádného obřadu ani není vnější 

formou uctívání. 
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64 Oduševnění znamená rozvoj všech schopností člověka ─ jak těch, které patří k jeho lidské části, 

tak těch, které leží mimo tělesné smysly a jsou schopnostmi, vlastnostmi, vlastnostmi a smysly duše. 

65 Oduševnění je správné a dobré využití všech darů, které člověk má. 

66 Spiritualizace je harmonie se vším, co vás obklopuje. 

67 Potřeba duchovně se nasytit je v člověku stále větší, ale on se snaží všemi možnými prostředky 

uspokojit tím, co má ve světě. 

68 Tato touha bude muset být den ode dne hmatatelnější, jak se bude duše rozvíjet, až dosáhne 

vlastností nekonečné žízně a hladu, až pocítí zoufalství a strach, jaké pociťuje poutník ztracený uprostřed 

horké a vyprahlé pouště ─ jaké pociťuje trosečník ztroskotaný na pustém ostrově. 

69 Jednoho dne, až si to lidstvo bude myslet nejméně, se však národy probudí a budou volat po 

spravedlnosti, světle, pravdě a lásce, lidé se nabaží tolika hříchů a lží a uvědomí si, že v jejich životech 

byla obrovská prázdnota, kterou nikdy nedokázali zaplnit, a hlad, který nikdy nedokázali ukojit. 

70 Je pravda, že tisíce a tisíce mužů a žen se hlásí ke kultu a snaží se prostřednictvím různých 

náboženství živit svou duši. Je to však tak málo, co dělají, a je to tak nedokonalé, že se smysly do srdce 

téměř nic nedostane, protože to není schopno dosáhnout duše, protože duše může jíst pouze duchovní 

chléb a pít víno, které jsou Božskou podstatou. 

71 Jakmile se lidé, kteří hledají světlo pomocí obřadů a liturgických úkonů, zřeknou každého obřadu a 

vnějšího kultu, uvidí, že se světlo pravdy okamžitě objeví v hojnosti jako podivuhodný koš plný chlebů a 

ryb, který tváří v tvář touze lidí nevyčerpatelně rozdává své dary. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 327 
Můj pokoj s vámi, milovaní Ježíšovi učedníci! 

1 Eliášův duch vás předešel, dotkl se vašich duší světlem a láskou a připravil pro vás čas a cestu. 

Eliáš je jako meč na cestě každé své ovce, jako štít, který ti pomáhá překonat mnohé překážky, pokušení, 

která ti stojí v cestě, a ten, kdo ho dokáže pocítit, kdo ho vzývá a hledá jako ztracená ovce hledá svého 

pastýře, ho vždycky najde, vždycky bude vyslyšen a vyslyšen ve svých nářcích, ve svých prosbách. 

2 Často si kladete otázku: Proč, přestože na dně mého srdce žije touha následovat Mistra, mi tolik 

překážek brání přijít k Němu a sloužit Mu? Pak se vaše duše pozvedne v modlitbě, která je prosbou o Boží 

pomoc, a v tu chvíli přispěchá Eliáš, který je Bohem pověřen, aby ve třetí éře bděl nad stádem, ukáže se 

vám na cestě a pomůže vám překonat obtíže. Pak vítězoslavně pozvedneš tvář a poděkuješ Otci, malá 

lampička tvé víry se znovu rozzáří a ty pokračuješ na své cestě s pokojem a důvěrou ve Mne. 

3 Vpravdě vám Mistr říká: "Pro každou duši jsem připravil království pokoje a dokonalosti. Proti 

tomuto království, které jsem připravil, však stojí jiné království: svět. Zatímco mé království se získává 

skrze pokoru, lásku a ctnost, k uchvácení jiného království je třeba arogance, ctižádosti, pýchy, 

chamtivosti, sobectví a zloby. 

Ve všech dobách se svět bránil Mému Království, ve všech dobách byli ti, kdo Mě následují, na své 

cestě obtěžováni a pokoušeni, ať už viditelnými vlivy nebo neviditelnými silami. Není to poprvé, co jsi šel 

přes trní, abys Mě dosáhl, není to poprvé, co tvá duše klopýtla ve snaze dosáhnout Mé Přítomnosti. Po 

celou dobu jste bojovali v nejvnitřnější části své bytosti. Inspirace mého Ducha osvěcuje vaše nitro a 

rozpoutala boj s temnými silami, s falešnými světly, s falešnými ctnostmi, s hmotou, se vším, co je 

zbytečné, se vší falešnou slávou tohoto světa. 

4 Vaše duše zapsala svou minulost a cestu životem do Knihy sedmi pečetí. Tam jsem zaznamenal 

všechny tvé činy, každý tvůj krok, myšlenku i slovo. Velké činy tvé duše, velké tahy osudu a cesty života, 

jeho velké zkoušky, poháry utrpení - vše je tam pravdivě napsáno. 

Vaše duše toho mnoho prožila, ale vaše "tělo" o tom neví. Jestliže vaše tělo zapomnělo první kroky 

vašeho dětství, jak má znát vývoj vaší duše během její dlouhé cesty životem? Jak málo toho vaše duše 

dokázala odhalit svému pozemskému tělu ─ ještě jsem vám to nedopřál pro váš nedostatečný vývoj. 

5 Přijdou časy, kdy lidská mysl a srdce, očištěné a zušlechtěné ve spiritualizaci, budou schopny 

přijímat hlas své vlastní duše prostřednictvím intuice, budou schopny jasně přijímat každé zjevení, které 

duše učiní své tělesné schránce. 

6 Dnes ještě nejste připraveni vidět minulost své duše během lidského života. Přesto vám Otec říká: 

Jak daleká byla vaše cesta! Jak moc se tvá duše snažila zůstat na správné cestě! Kolikrát byla zraněna trny 

života a kolik úseků tvé cesty bylo poznamenáno krvavou stopou tvých kroků! 

Navzdory všem zkouškám a protivenstvím však následujete Otce, svého Mistra, kterého milujete ─ 

Boha, který je zdrojem světla a útěchy pro vaši duši. A i nyní, ve třetí éře, když Mě chcete následovat, 

narážíte na těžkosti, klopýtáte v neštěstích. Některé nazýváte zkouškami, jiné pokušením. 

Když Mě tak miluješ a tolik toužíš následovat Mě na Cestě a přijít ke Mně, proč tedy tvůj Otec 

dovoluje, abys byl tak zkoušen a pokoušen? Vpravdě vám říkám: Protože cesta, která vede ke mně, je úzká 

a na této úzké cestě jsou těžkosti. Je stejně úzká jako stezka utrpení, má své pády, své trny, mnoho 

nepochopení a nevděku a všechna životní utrpení. 

7 Ale k dosažení tohoto království dokonalosti vede pouze tato cesta. Široká cesta vede do království 

světa a hříchu. 

8 Mé království je silné a mocné, a jestliže jsem dovolil, aby před Mou silou a mocí povstala jiná 

moc, moc zla, je to proto, abych dokázal, že je Moje, abyste tváří v tvář klamu a temnotě viděli a zakusili 

sílu Mého světla a Mé pravdy. Je to proto, abyste poznali, že království temných stínů úchylek a pokušení, 

ačkoli má velkou moc, je Mým nástrojem a Já ho ve skutečnosti používám. 

9 Když vás zkouším, není to proto, abych vás zastavil na vaší cestě rozvoje, neboť očekávám váš 

příchod do svého království. Chci však, abys ke Mně přišla vítězná po bitvách, silná po boji, plná světla 

duchovních zkušeností po dlouhé pouti, plná zásluh v duchu, abys pokorně pozvedla svou tvář a pohlédla 

na Otce ve chvíli, kdy se přiblíží, aby ti dal svůj božský polibek ─ polibek, který obsahuje všechno štěstí a 

dokonalost pro tvou duši. 
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10 Chcete-li zvítězit ve všech zkouškách, dělejte to, co vás naučil Mistr: Bděte a modlete se, aby vaše 

oči byly stále bdělé a aby vás nepřemohlo pokušení. Pamatujte, že zlý má velký nos na to, aby vás 

pokoušel, aby vás srazil na kolena, porazil a využil vaší slabosti. Buďte vnímaví, abyste věděli, jak ji 

odhalit, když na vás číhá. Přestože jste prošli velkými zkouškami a pokušeními, v nichž jste zvítězili, 

abyste Mě mohli následovat v tomto čase, v tomto roce vás čekají velmi velké zkoušky a pokušení. 

Boj ve vás je velký, boj v lůně lidstva je velký, duchovní boj v celém vesmíru je také velmi velký. Je to 

rozhodující čas pro mou vládu, pro mou spravedlnost, pro mou moc. A ti, kdo jsou nyní se Mnou, kdo se 

učili z Mého Slova, kdo se nyní posilují se Mnou, musí všechno vědět a chápat, aby mohli zvítězit, aby 

mohli obstát ve velkých zkouškách, které přicházejí na lidstvo. 

11 Učím vás bdít a modlit se ─ nejen za sebe, ale i za druhé, abyste byli jako duchovní proroci, kteří 

svými modlitbami předávají svým bližním intuici, díky níž cítí nebezpečí a pokušení. Tímto způsobem 

totiž můžete lidstvo ušetřit závažných špatných rozhodnutí. 

Pro někoho je to nepochopitelné, pro jiného nemožné, ale já vám říkám: je to to, co Duch svatý přinesl 

svým učedníkům ve třetí éře: zduchovnění, rozvinutí duše prostřednictvím učení ducha, aby se mohla 

vyvíjet vzhůru, aby mohla objevit svůj duchovní obzor, své vhodné pole ke klíčení, aby mohla najít 

nebeský žebřík, aby při svém vzestupu vždy nalezla přítomnost Mistra, žebřík stupňů, o které se opírá a po 

kterých se blíží k dokonalosti. 

12 Jak málo z vás pocítilo vnitřní osvícení při prvním impulsu v době, kdy jsem každému z vás vyslal 

výzvu. Jak málo bylo těch, kteří vyznávali, že jejich duše předvídala zázrak, že jejich duše cítila, že se v 

nich naplňuje Boží zaslíbení: návrat Mistra. Kolik z vás se však zapletlo do sítí pochybností a ducha 

rozporů. 

13 Jiní z vás, kteří jste již chtěli jít k Mému slovu a k Mé přítomnosti, jste byli zaujati svátky, 

rozkošemi, pozemskými láskami a city, svými lidskými záležitostmi, a Mistr na vás dál čekal. Nakonec 

však tvá duše s mou pomocí zvítězila a přišla ke mně, aby se přesvědčila o mé přítomnosti, že "nemožné" 

je možné, že můj slib se stal skutečností. 

14 Protože jsi byl zkoušen, když jsi byl ještě slabý ─ jak moc se takovým staneš teď, když jsi silný! 

15 Dovolí Otec, aby na jeho učedníky dolehly velké zmatky nebo pokušení? Vpravdě vám říkám: 

Jistě to nyní dovolím. Ne však s úmyslem, abyste byli v těchto zkouškách poraženi pokušením, ale abyste 

proměnili temnotu ve světlo a porazili své nepřátele a proměnili je v přátele a bratry, abyste se i vy 

povznesli nad lidské hříchy a zanechali stopy dobra a ctnosti a proměnili lidi v dobré lidi. Proto dovolím, 

aby vás postihly zkoušky. Již jsem vás poučil, jak projít: Pozorováním, modlitbou a používáním mého 

učení. 

16 Jaké budou ty zkoušky, které na vás přicházejí a které brzy přijdou? V mnoha ohledech. Některé z 

nich jste již prožili, jiné právě prožíváte a další přijdou později. 

Ať ve vaší duši není smutek ani strach. Tak jako vám každý den přináší uspokojení a chléb, tak vám 

každý den přináší bolest. Berte tyto zkoušky jako velké lekce, které vám dává život a v nichž máte uplatnit 

mé učení. 

Od "dítěte-studenta" až po pokročilého ─ všichni budete na své cestě procházet zkouškami a Já vás již 

nyní upozorňuji, že Mou vůlí je, abyste byli bdělí. Nepřeji si, aby kdokoli z vás v takových zkouškách 

selhal. Pokud někdo zakolísá, vždy mu bude po boku přátelská ruka, bratrská ruka, která ho vrátí na cestu. 

Pokud někdo spí a je překvapen ve spánku, jděte k tomu, kdo usnul, a probuďte ho. Je-li spánek 

hluboký a neprobudí se, ať ten, kdo je vzhůru, hlídá toho, kdo usnul. 

17 Takto vás poučuji, takto vás připravuji a připravuji na úplné smíření, abyste i vy uměli odpouštět. 

18 Uvažte, lidé, nevíte, zda mnohé zkoušky, které jste kdysi dávno prožili a které jste šťastně 

překonali z lásky k Mé Věci, vás nepřivádějí k zoufalství, když se znovu objeví na vaší cestě. Nevíš, jestli 

tě nemoci nebo nedostatek toho, co je pro tvůj život nezbytné, nepřimějí na chvíli zapochybovat o mé 

milosti, pochybovat o své přípravě. 

19 Mluvím k vám o tom všem proto, že pokušení využije všech svých umění, všech svých sil, aby 

postihlo mé učedníky ─ mé učedníky, kteří nejsou ve spiritismu sami, protože jsou na celé zeměkouli. 

Vidím je roztroušené, i když řídce, ale jsou všude, protože jsem je poslal. 
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Budou vyhledáváni, aby zkoušeli jejich duši v její ctnosti, v její lásce ke Mně, v její lásce k druhým, 

aby ji ohýbali, aby jí nabízeli bohatství tohoto světa, pozemskou, pomíjivou slávu, lesk slávy a pozemskou 

velikost. Ale stejně jako vás varuji lidským rozumem, tak varuji všechny učedníky zjevením a intuicí. 

20 Buďte bdělí, vzkazuje vám Mistr! I když vás v pozemském životě brzy potkají zkoušky a často v 

nich zvítězíte, přijdou i další zkoušky pro duši. Rok 1950 se blíží ke konci a všichni, kdo se v tomto mém 

lidu nepřipravili, budou pokoušet mé hlasatele, můj duchovní svět, církevní představitele a také "dělníky". 

21 Povstanou mnozí, kteří nesouhlasí s ukončením mého slova ─ všichni ti, kteří se cítí neschopni žít 

již bez tohoto projevu, povstanou a budou žádat Mistra, aby odvolal své nařízení, změnil své rozhodnutí a 

vydal pro svůj lid nová nařízení. V tom všem však bude pokušení, které zasévá své sémě a trápí srdce 

nositelů hlasu, a to všech bez výjimky. Na ty, které najde bdělé a modlící se, osvícené jejím duchem, to 

nebude mít žádný účinek. Ale ty, které najde již ovlivněné nedostatečnou přípravou, vzpourou, zmatkem a 

strachem z opuštění, jistě nadchne, u nich najde zázemí a tato srdce si osvojí právo mé učení do značné 

míry překroutit. 

22 Kdo může přimět Otce, aby změnil svá božská rozhodnutí? Amen, říkám vám, že ani Ježíš to 

nedostal od Otce. 

Když se ve druhé éře přiblížila hodina Mistrovy obětní smrti, Ježíš vyhledal samotu v zahradě a 

doprovázeli ho učedníci. Srdce apoštolů zaplavil smutek, tísnila je předtucha těžkých zkoušek. Ježíšovo 

srdce však bylo také proniknuto velkým zármutkem. Potom Mistr řekl svým učedníkům: "Dívejte se a 

modlete se se mnou několik okamžiků." Když však Mistr bděl a modlil se, nedělal to jen pro tyto 

učedníky, ale pro celý svět. 

23 Srdce Mistra jako člověka se na okamžik cítilo všemi opuštěné, nepochopené a osamělé a z těla 

mu vytékal krvavý pot. To se stalo, když Ježíš pozvedl svůj pohled a hlas a řekl Otci: "Můj Bože, je-li to 

možné, odejmi ode mne tento tak hořký kalich. Ne má vůle, ale tvá se staň." 

24 Tváří v tvář Synově prosbě, aby Otec vzal zpět svou vůli, pokud je to možné ─ vyslyšel Otec tato 

slova? Vpravdě vám říkám: Ne. Bylo to napsáno a nařízeno a Mistr všech Mistrů se musel projevit nad 

tímto požehnaným tělem, aby duch zvítězil nad tělem. Když jsem se pak vrátil k učedníkům, kteří spali, 

řekl jsem jim: "Duch je ochotný, ale tělo je slabé." 

25 Jak láskyplná byla jeho výčitka vůči tomuto tělu! 

26 Třetí čas se blíží ke svému vyvrcholení, a proto Mistr chce, abyste se dívali. Ano, moji učedníci 

tohoto věku. Neboť ačkoli ti z druhého věku v onu požehnanou a slavnostní hodinu spali a Pán bděl a 

modlil se za všechny, dnes chci, abyste bděli a modlili se, abyste neupadli do pokušení, abyste dovolili 

Otci, aby mezi vámi působil svou vůli. A jestliže vám oznámil hodinu svého odchodu, jestliže vám 

naznačil okamžik, kdy odvolá své slovo, pak musíte uposlechnout vysokých příkazů Pána, i když je to pro 

vás velká zkouška. Ale ty už víš, že Můj Duch bude věčně přítomen, že se budu dávat poznat od ducha k 

duchu a že Můj duchovní svět se za tebe postaví a bude tě chránit. 

27 Jste na tyto projevy zvyklí již tak dlouho, že jste si na ně do značné míry zvykli, a proto cítíte 

bolest, když tyto projevy ustanou. Ale buďte silní tváří v tvář této bolesti, děti moje, tváří v tvář této 

zkoušce dávejte znamení svého vysokého duchovního rozvoje. Vpravdě vám však říkám: Všichni nositelé 

hlasu, kteří se tohoto dne dožijí dobře připraveni, pocítí, že i jich se smrt na krátkou dobu dotkla. Já je 

však později vzkřísím. Jiní se budou cítit jako sirotci. 

Jediné, co jim bude chybět, bude zvuk fyzického hlasu, zvuk lidského slova, protože vibrace mého 

světla, mého ducha a mé inspirace vás budou všude provázet. A čím větší bude vaše zduchovnění, tím 

větší bude to, co vám Duch svatý zjeví. 

28 Ach, kéž bych mohl skutečně předat Své učení všem Svým učedníkům této doby, sjednoceným v 

jediném zástupu ─ kéž by všichni Moji lidé slyšeli tato varování! Ale blíží se poslední okamžik tohoto 

období a já vás stále považuji za rozdělené, duchovně vzdálené, bez lásky jednoho k druhému. Přesto se z 

vašich nejčistších srdcí nerodí duchovní úcta a láska, ale ctnosti, které jsem zasel jako božská semena do 

srdce všech Mých dětí a které čekají na vývoj duše, aby se znovu zrodily k životu milosti. 

29 Sjednocení vám poskytne pouze oduševnění. Dokud nedosáhnete zduchovnění v Mém díle, 

nebudete mít milosrdenství, porozumění ani lásku a bez těchto ctností nebudete schopni se se Mnou spojit. 

Chci, abyste byli navzájem spojeni, abyste vydávali svědectví svému Mistru a já vám. Když mezi lidmi 
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říkáte: "To je můj Mistr," chci také říci celému pozemskému kruhu: "To jsou moji učedníci." Ale stále na 

tobě musím pracovat a ty se stále musíš učit a pracovat. 

30 Jděte vpřed se Mnou, ó Mé děti, neboť vám pomohu projít každou zkouškou. Dám vám světlo, aby 

na vaší cestě nebyla žádná tma. Vždycky budu tím milujícím hlasem, který ti nedovolí usnout. A až se 

přiblíží ta hodina, která je již blízko, kdy vám prostřednictvím tohoto prohlášení řeknu poslední slovo, pak 

mezi vámi naleznu duchovní oddanost, podřízenost, skutečné porozumění a snahu o pokrok. Běda však 

těm, kdo se staví proti mé vůli! Běda těm, kdo svádějí nositele mého hlasu! Běda těm, kdo je nechají 

padnout do sítí pokušení! Nikdo totiž nebude moci říci, že byl nevědomý, nikdo nebude moci před soudem 

mé spravedlnosti tvrdit, že nevěděl, co dělá. Který spiritualista neví, že na konci roku 1950 tato forma 

projevu člověka skončí? Kdo neví, že o tom musím rozhodovat já sám ve svých nejvyšších radách? Kdo 

neslyšel, že jsem neúprosný soudce? 

31 Až vám tedy řeknu své poslední slovo, které bude znít: "Můj pokoj s vámi!", bude v materiálu 

ticho. Tvůj Otec už nebude své slovo pronášet skrze lidskou mysl. Nepřipravil jsem žádný trest, nepostavil 

jsem šibenici pro děti, které Mě neposlouchají nebo se vzpírají Mým příkazům ─ pro ty, kteří Mě v té 

rozhodující době vystavují zkoušce. Budou obžalováni sami ze sebe, obžalováni před svým svědomím. 

Budou to oni, kdo podepíší svůj vlastní rozsudek, a budou také svými katy. 

32 Jaké ovoce však budou moci předat, jakou esenci budou moci vlévat do lidských srdcí? Ten, kdo 

by takto povstal v neposlušnosti, připraví se vlastní rukou o autoritu, dary a pověření. 

33 Nemohu vás oklamat! Nikdy nejednám falešně, neskrývám se ve tmě. Moje pravda je vždycky 

nahá. Jestliže však lidé nebyli schopni spatřit nahotu Mého Ducha, bylo to proto, že to nechtěli. Svou 

pravdu před vámi neskrývám žádným oděvem. Má nahota je božská a čistá, Má nahota je svatá a ukážu ji 

všem bytostem vesmíru. Jako symbol toho jsem přišel na svět nahý jako člověk a nahý jsem vás opustil. 

34 Chci, aby mezi Mými vždy vládla pravda, neboť Já jsem a vždy budu ve vaší pravdě. Chci, aby 

mezi vámi byla láska, a má láska bude vždy ve vaší lásce. Je jen jedna pravda, jedna pravá láska, a až bude 

tato pravda a tato láska ve vás, vaše láska a vaše pravda budou moje a moje pravda a moje láska budou 

vaše. 

35 Chci, aby moji učedníci byli takoví, protože i po roce 1950 k nim budu nadále promlouvat ve 

chvílích rozjímání, na vašich setkáních, když budete chodit sami. Když jsi ve společnosti, vždycky potkáš 

poutníka, pocestného, který ti zkříží cestu a požádá, abys ho pozval, aby šel s tebou, a moje vnuknutí pak 

budou velká a ty pocítíš, jak se tvá duše utěšuje, a řekneš: "To, co Otec poslal ze záhrobí, nikdy neřekl 

skrze mysl nositele hlasu. Důvodem je, že Otec pokračuje ve svém díle mezi námi." 

36 Proto vás chci vidět v pravdě ─ s touto pokorou, s touto ochotou, abych se vám mohl dát poznat. 

Neboť stále mám v zásobě velké lekce pro budoucnost ─ vše, co jsem vám v tomto čase nepředal. 

Můj duchovní svět přijde k vašemu duchu a to bude mocné povzbuzení, které vás utěší a povzbudí na 

vaší cestě: blízkost Otce, skutečná přítomnost Jeho a Jeho duchovního světa, blízkost Jeho království mezi 

vámi. 

Až půjdete k zástupům, budete jim svědčit a řeknete jim, že Já a Můj duchovní svět jsme byli s vámi, 

přenášeni lidským intelektem ─ že jste to byli vy, kdo mluvil s Otcem, a ti, kdo vedli rozhovory s Mými 

požehnanými Bytostmi. 

37 Kdyby se vás svět zeptal: "A tato výměna myšlenek a duchovní rozhovory s vámi skončily?", 

odpovězte. Pak byste měli říci: "Dialog s Otcem je věčný. Vyhledává své děti od počátku jejich vývoje a v 

každém okamžiku si se svými tvory vyměňuje myšlenky. Postupem času však hledal lepší, dokonalejší, 

vyšší a duchovnější formu projevu." 

Budeš-li mluvit s touto prostotou, lidstvo pochopí mnohá božská zjevení a způsobíš, že temná páska, 

která brání duši pochopit mou pravdu, spadne. Tak způsobíš, že poznají mou velikost a z jejich srdcí zmizí 

fanatismus a modlářství. 

38 Takto musí padnout pyšné stavby, oltáře ze zlata a stříbra, obřady plné okázalosti, všechny padnou 

samy od sebe, porazí je až čas. Ale modlářství, chrám fanatismu, který žije v lidských srdcích, se podle 

Mé vůle zhroutí, bude zničen. A lidem, kteří Mě nejvíce urazili, vyrvu vše, co chovali ve svých srdcích, 

aby po těchto znesvěceních nezůstala ani stopa. 

39 Ó požehnaný lide Izraele! Buďte naplněni Mou silou a Mým světlem. Když vám totiž ve svém 

Slově vždy oznamuji těžké zkoušky a bolestné události, je to proto, abyste se před nimi ochránili a prošli 
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jimi v pořádku. Ve svém Slově však také vždy vlévám do tvého srdce a duše balzám a radost, důvěru a 

naději. 

Tvému srdci oznamuji a připravuji lepší život na zemi. Utěšuji a žehnám vašemu lidskému srdci, ať už 

je to srdce dítěte, mladíka, muže či ženy ve zralém věku nebo staršího člověka, a otevírám vám na cestě 

životem nové příležitosti, abyste na svou cestu dostali požehnání. 

Učím vás, jak nejlépe najít mír ve světě, jak poznat plody, které chutnají sladce v ústech. Učím vás, 

které jsou ty povolené skutky, jež vás mohou učinit šťastnými a hodnými mého pokoje v tomto světě, 

který je slzavým údolím. Posiluji vaše pouta lásky s dětmi, rodiči, sourozenci, příbuznými či přáteli a mezi 

národy. 

Také tvou duši znovu učím životu ve vysokém záhrobí, kterého můžeš dosáhnout díky zásluhám, které 

získáš. 

Všichni bez výjimky totiž budete muset nevyhnutelně odejít na onen svět, aniž byste věděli, v jakém 

okamžiku tam dorazíte, protože smrt nepřichází jen ve stáří, nejen v důsledku vyčerpání života ─ přichází 

v kteroukoli hodinu, v kterýkoli den, v nejméně očekávaný okamžik. Nezapomeňte, že všichni ─ úplně 

všichni ─ opustíte tento život. 

40 Ale pokud si užíváte a zkoumáte tento lidský život, který žijete ─ pokud jste nikdy plně nepoznali 

tento život, který si užíváte a trpíte, který tolik studujete a kterému také sloužíte ─ jaký bude ten druhý, 

který je nad tímto? Vaše duše o tom něco ví, ale to něco není všechno. 

Někteří více a někteří méně ─ všichni prošli "údolím" duše, těmi vysokými oblastmi, těmi světy 

vyššími než tento svět. Přesto musí být vaše duše vždy připravena vstoupit do jiných světů ─ ne do toho, 

který jste minule opustili, ale do jiného, vyššího, na vyšší příčku žebříku k dokonalosti duše. 

Proto k vám přicházím, proto k vám nemluvím o pozemském životě, ale také o životě duše. Je totiž 

delší, je to dokonalý život, protože je to domov, kde zůstanete navěky, a já nechci, abyste byli rozrušeni, 

až ho dosáhnete. Nechci, aby se vaše duše cítila nehodná zaklepat na mé dveře ─ nechci, abyste byli 

zmateni krokem z tohoto života do druhého. Tento krok je totiž významný, je to opravdová zkouška, boj. 

41 Neodečítám veškeré vaše myšlení od lidského života. To já jsem ti dal tělo, vtělil jsem tvou duši. 

Je to Má milost, která vás poslala žít na Zemi, která ozdobila a požehnala tuto planetu všemi druhy darů, 

přírodními říšemi, živly, tvory plnými užitku pro vaši výživu, zachování, osvěžení a rozvoj. Jsem to já, 

kdo vás oddává, kdo vám dává mandát růst a množit se. 

42 Já jsem ten, kdo vám dává do rukou pracovní nástroje a kdo žehná této práci i vašim plodům. To já 

žehnám potu na tvém čele. Proto vám nemohu bránit v plnění vašich povinností, pokud se jim skutečně 

věnujete. Ale plňte ji, jak máte, s pokorou, s úctou a soucitem k sobě samým a také se soucitem k druhým, 

pak s nejmenším pozemským úsilím sklidíte ovoce, které vašemu srdci přinese pokoj a uspokojení. 

43 Kromě těchto povinností, lásek, citů a pout, které vás spojují, však žádám také pozornost a čas pro 

vaši duši, pro onu vyšší bytost, která by měla řídit všechna hnutí vašeho srdce, vaší mysli a celé vaší 

bytosti ─ pro onu bytost, která řídí vaši tělesnou schránku, pro onu bytost, která je Mým služebníkem a jíž 

by mělo být vaše tělo. Chci, abys jí také dopřál čas na její sebereflexi, na její práci, na její rozvíjení, na její 

uctívání Boha, na její duchovní povinnosti vůči Otci a ostatním duším. 

44 Ve Svém učení a ve Svém zákoně jsem vždy sjednotil všechny zákony, všechny povinnosti a 

všechny formy uctívání. Stejně tak k vám v této Třetí éře přicházím a poučuji vás s touto šíří, abyste 

neupadli do nového fanatismu, abyste neupadli do tajnůstkářství ani pokušení a byli prostí v plnění všech 

svých povinností, aby se duše nestala fanatickou a aby tělesná schránka neztěžovala její povinnosti ─ aby 

duše nebyla překážkou srdci ani mysli, aby i tělo bylo ochotné a svědomí se v těle projevovalo, aby ani 

ono nebránilo duši v jejím plnění. 

45 To jsou moji učedníci. Blahoslavení ti, kdo skutečně využijí mého poučení. Blahoslavení ti, kdo 

bdí a modlí se v tomto roce zkoušek ─ v tomto roce, kdy na vás přijdou pokušení a zmatky. Tak můžete 

být silní, můžete všechno překonat modlitbou, postem, následováním mého učení a umět se sjednotit, 

milovat se navzájem a projevovat si milosrdenství. Nechci, aby vznikaly překážky v uskutečňování mých 

projevů, nechci, aby mezi vámi vznikaly rozdíly, ale aby vždy převládalo porozumění a milosrdenství, 

bratrství a láska, tichost a pokora. Pak vás budu i nadále odměňovat a dávat o sobě vědět skrze Své Slovo 

v lůně tohoto lidu. 
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46 Dávejte pozor na všechny, dávejte pozor na sebe, aby dobro a mír konečně zvítězily nad vašimi 

rozdíly, aby mé království spolu s vámi zvítězilo nad královstvím lži, temnoty a zla. 

47 Vzkřísím se ve vás jako vítěz ─ chci, abyste se dívali na svého Otce jako na Krále zástupů, který 

ve vás vítězí nad zlem, a na sebe jako na vojáky plné duchovní cti, plné spokojenosti a klidu v duši. Pak 

zazní chvalozpěv univerzální harmonie při největším z vítězství ─ triumfu, který přijde, ale při němž ani 

váš Otec, ani vy sami nebudete zarmouceni, že jste "zvítězili" díky své lásce. Naše "poražené" nebudou 

duše ─ bude to zlo, všechny temnoty, hříchy a nedokonalosti. Otcův triumf bude spočívat ve spáse všech 

zaostalých duší, které byly zakořeněny v temnotě a zlu. 

Pokud se domníváte, že někdo bude ztracen, jste na omylu. Už bych nebyl Bohem, kdyby jediná duše 

nenašla spásu. Všichni ti, které nazýváte démony, jsou také duše, které vyšly od Boha, a pokud jsou dnes 

ještě ztracené, i ony naleznou spásu. Kdy se v nich objeví pravé světlo? Když pak spolu s duchovními 

zástupy světla bojujete proti jejich nevědomosti a hříchu modlitbou a skutky lásky a milosrdenství. 

48 Štěstí tvého Otce a tvé dokonalé štěstí bude ve Velký den Páně. Všeobecná hostina se uskuteční, 

až se všichni budete krmit u Jeho stolu chlebem věčného života. 

 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 328 
Můj pokoj s vámi! 

1 Buď vítán v Mé přítomnosti jako duše i jako tělo! Oba se totiž občerstvují, nasycují se Mou 

božskou podstatou a posilují se ve Mně, aby mohli pokračovat v denní práci. 

2 Zde je můj duch a zde je i váš! 

3 Otec a děti jsou přítomni, dívají se na sebe s láskou tváří v tvář, poznávají se, milují se a žehnají si. 

Vpravdě vám říkám, lidé, že vaše duše dosud nikdy nenašla spolehlivou cestu, jak se ke Mně dostat. Dnes 

Mě najdeš ve chvíli povznesení, osvobození od pozemských povinností, ve chvíli opravdového pokání a 

poznání cesty k duchovní modlitbě. 

4 Už není čas kajícných cvičení, obřadů a rituálů, které vás mají spojit se Mnou, abyste mohli věřit, 

že Mě oslavujete a jste Mi milí. Tu dobu už máte dávno za sebou. Tvá duše se osvobodila a občerstvuje se 

ve Třetím čase tím, že roztáhne svá duchovní křídla a ovládne nekonečno, pozvedne se a přenese se ke 

Mně a osvobodí se od pozemského utrpení a strádání. 

Když se po vyvýšení vrací do svého těla, předává mu svou sílu a světlo, povznáší ho, posiluje a 

utěšuje. Když vezme své tělo do náruče, jako to dělá dospělý s malým dítětem, nese ho duše po cestách 

života a světla, oživuje ho vírou a nadějí. 

5 Postupem času se vaše duše přestává cítit slabá, cítí se silnější a silnější díky mému učení a díky 

světlu, které získala ve svých zkouškách a boji. Proto chci, aby se z mých žáků stali učedníci, apoštolové 

tohoto díla plného světla, duchovnosti a lásky, abych vás mohl zanechat na mém místě, abyste lidi 

poučovali, ukazovali jim lekce, které neobjevili, a vytrvale a neochvějně jim ukazovali cestu k pravdě ─ 

cestu, která vede k pokoji na této zemi a k blaženosti a věčnému pokoji duše. 

6 Ze svého vysokého trůnu posílám svůj univerzální paprsek. Šíří se a vylévá v lásce na všechny 

existující tvory. Ale u vás, vyvolený lide, se můj paprsek stává lidským slovem, slovem srozumitelným 

mysli, a jeho obsahem je božská podstata a božské tajemství, které se objasňuje. 

Mé Slovo sestupuje ke všemu Mému lidu a vpravdě vám říkám, i když Mé děti často říkaly: "V 

takovém poslovi Slova a v takovém shromáždění je podvod", přesto bez ohledu na jakýkoli podvod a 

nedostatečnou přípravu byl Můj Duch přítomen. Nepamatuješ si, že jsem ti často říkal: Nedívám se na 

vady nebo nedostatečnou přípravu svých dětí? 

7 Teď je můj čas. Pro Otce je to čas naplnění, který si sám uložil z lásky ke svým dětem. Proč bych 

se měl držet zpátky tváří v tvář tvému hříchu, když právě s ním bojuji a zvítězím nad ním skrze své světlo 

a svou lásku? 

8 Nikoho neodsuzujte jako podvodníka, nikoho neodsuzujte jako lháře nebo poskvrněného. Copak 

nevidíte, že jste všichni Mými učedníky, že se ode Mne právě učíte? 

Po roce 1950, až se můj Vesmírný paprsek přestane mezi vámi stávat lidským slovem, pak vpravdě 

"Běda, běda!" tomu, kdo se ─ ať je jakkoli připraven ─ pokusí způsobit, aby se můj Vesmírný paprsek 

projevil jako v této době. Navzdory své velké duchovnosti a připravenosti se totiž stane podvodníkem svou 

neposlušností. 

Bude to doba, kdy již nebudete počítat s Otcovou přítomností v podobě, v jaké jste ji měli od počátku 

tohoto zjevení až do roku 1950, protože Mé zákony a Má nařízení jsou neměnné. Nikdy nezměním své 

dílo, má spravedlnost je neúprosná a moji učedníci musí žít v souladu se svým Otcem, v poslušnosti vůči 

němu a v naprostém souladu s ním. 

Nicméně vás jako Mistr ujišťuji, že navzdory jejich velké nepřipravenosti a nedokonalosti odpouštím 

hlasatelům slova, skrze něž se dávám poznat, nyní, v době Svého zjevení, a dávám se poznat a vylévám 

Svou milost na zástupy. Jestliže si v Mém Slově, které je čistota a dokonalost, všímají nedokonalostí těla, 

poučil jsem vás, abyste poznávali strom podle jeho ovoce, abyste odpustili lidské nedokonalosti a uměli v 

duchovní chuti ovoce objevit přítomnost, moc a podstatu svého Pána. 

9 V současné době vytvářím ve vašem duchu duchovní knihu vzpomínek a na základě mých 

božských pokynů vzniká také hmotná kniha mého Slova. Je to božský testament, který zanechávám 

potomkům, budoucím generacím, pozdějším generacím, které přijdou po vás. Ale vpravdě vám říkám: 

nepoznají "chuť" vašich nedokonalostí. 
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Mé Slovo, ať už to, které zachoval váš duch, nebo to, které je zaznamenáno na papíře, bude dokonalé, 

čisté, bez poskvrny, bez jakékoli nečistoty a nedokonalosti, a bude to křišťálově čistá voda, jejíž zázračná 

moc uhasí žízeň člověka, žízeň duše. Bude to chléb a víno, s nimiž duše člověka mnohokrát slaví. Bude 

zářícím majákem a také cestou osvětlenou světlem Ducha Svatého, na níž mohou poutníci nebo ztracení 

trosečníci objevit směr, kterým se dostanou do bezpečného přístavu. 

10 Zavedení spiritismu ve světě vám nebude připadat obtížné, natož nemožné. Vždyť jsem pole učinil 

úrodným a semeno, které jsem vám svěřil, je schopné vyklíčit. Pole na to čekají, a i když ne všechna jsou 

připravena, některá čekají na setbu, jiná se očišťují a toto očišťování je pokropením spravedlností, 

zkouškami, moudrostí a láskou od vašeho Otce. 

11 Nyní lidstvo, rozdělené na národy, rasy, jazyky a barvy pleti, dostává od Mého Božského Ducha 

svůj podíl na soudu, na zkouškách, které každému náleží, na boji, na kruciátě a na vykoupení, které jsem 

pro každého člověka a každou rasu připravil. Vy však víte, že základem Mého soudu je láska, že zkoušky, 

které Otec posílá lidem, jsou zkoušky lásky ─ že vše směřuje ke spáse, k dobru, i když se zdá, že v těchto 

návštěvách je neštěstí, zkáza nebo bída. Za tím vším je život, zachování duše, její vykoupení. Otec stále 

čeká na marnotratného syna, aby ho zahrnul tou největší láskou. 

12 Jsou celé rasy, které Mě neuznávají, jsou národy, které se tvrdošíjně vzdalují od Mých zákonů, 

které nechtějí poznat Mé učení, které se mu brání, protože ho považují za překonané. Ti, kdo Mě 

nepochopili, trvají na pozemských svobodách. Jsou to také ti, kteří často konají dobro z vlastního 

prospěchu, a ne ze štědrosti. 

Každému národu a rase jsou však určeny Má spravedlnost a zkoušky, které přicházejí den za dnem, 

aby nakonec učinily jejich srdce a duše plodnými, jako by to byla obdělávaná pole, a po jejich obdělání do 

nich vložily semeno, věčné semeno Mé lásky, Mé spravedlnosti a Mého světla. Tyto národy o Mně budou 

mluvit s láskou, tyto rasy pak ve Mne vloží svou naději a v duších všech národů tohoto lidstva zazní jásavé 

písně, chóry chvály a lásky k jedinému Pánu všech lidí. 

13 Nyní však nastává čas zkoušek a bojů. Dokonce i tvůj Bůh v tuto chvíli bojuje. On je Pánem 

zástupů a určil vás za své vojáky. 

Dnes jste stále slabí a nedůvěřujete sami sobě. Odměřujete zkoušky, představujete si boj a dovolujete 

své duši a srdci, aby se staly zbabělými. 

Váš duch v sobě vytváří stupnici a na pravou misku vah dává dobro a na levou zlo tohoto lidstva. 

Dokud vidíš, že dobro je jen jako zrnko obilí, ale zlo jako sto bušlů, nevíš, co máš dělat. Pak se zahledíte 

do sebe a vidíte, že nejste ani spravedliví, ani ctnostní, ani svatí, a myslíte si, že pouze spravedliví, ctnostní 

a svatí mohou přinést vykoupení tohoto lidstva, které je otupělé ve zlu, zatvrzelé v nenávisti, zhmotněné ve 

vášních, neřestech a bídě. 

14 Posuzuješ svou vlastní svatyni a vidíš v ní svou malou oběť, svůj slabý plamínek. Vnikáte do 

svatyně druhých a vidíte, že už není otěží, která by zastavila zběsilý běh lidí. Pak si myslíte, že když 

mluvíte o Bohu, nikdo vám nenaslouchá ─ že když mluvíte o schopnostech ducha, nikdo se vám 

nevysmívá. 

15 Proč tak málo důvěřujete pokladu neocenitelné hodnoty, který jsem vám svěřil v tomto Díle, jež 

jsem vám zjevil? Vpravdě vám říkám: aniž byste se stali svatými nebo spravedlivými, budete moci konat 

velké skutky spásy mezi lidmi, velké zázraky mezi lidmi a budete také moci být příkladem mezi lidmi. 

Kdybych poslal svaté a dokonalé bytosti tomuto lidstvu, aby byly lidem příkladem, zdálo by se nemožné, 

aby se jim vůbec podobaly! 

Pošlu mezi lidi obrácené hříšníky, kteří ─ aniž by se stali spravedlivými, svatými ─ umí zanechat 

příklad obnovy, pokání, odvahy, horlivosti v Otcově učení, touhy, pokroku a duchovního rozvoje, a to jste 

vy! 

16 Vaše duše jednou dosáhne dokonalosti, ale nevíte kdy. Otec vás nebude nutit, ani vy nebudete nutit 

své kroky. Přesto byste neměli přestat. I když je váš krok pomalý, chci, aby byl vždy pevný a směřoval 

vzhůru. 

17 Že budete muset bojovat mezi lidmi? ─ 

To je pravda. Že o svědectví, které mezi nimi vydáváš, že jsem se dal poznat skrze lidský rozum, abych ti 

přinesl toto Slovo, které nyní předáváš, budou pochybovat? To je jisté. To vás však nepohorší, neboť 

lidstvo vždy pochybovalo o Mé přítomnosti a o Mém příchodu na tento svět, a to proto, že lidé nepoznali 
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sami sebe ─ protože lidstvo, ačkoli říká, že je Otcem milováno, nikdy nepochopilo rozsah této lásky ─ 

protože ačkoli věří, že zná svého Pána, neví, že jednou z Jeho nejkrásnějších vlastností je pokora. Proto 

jsem vždy přicházel k lidem pokorně, nikdy jsem nepoužíval veškerou svou moc, ani veškerou svou 

nádheru, ani veškerou svou slávu při svých božských projevech. Tehdy se na Mne lidé nemohli dívat, 

nemohli Mi ani odolat! 

18 Vždy jsem se omezoval, ale neomezoval jsem se v pokoře, lásce a něze. Neboť stejnou láskou, 

jakou tě miluji dnes, jsem tě miloval ve Druhém čase, v Prvním čase a budu tě milovat po celou věčnost. 

Mohu vám po pravdě říci, že Otec vás miloval dříve, než jste se objevili. 

19 Jsou mezi vámi učedníci, kteří si kladou otázku: "Proč naše duše nedokázala zůstat a vytrvat v 

dobrotě a ctnosti, ačkoli vzešla z otce plného lásky, plného čistoty a dokonalosti?" "Proč?" ptají se. Mistr 

vám odpoví: Poslal jsem na zem tvou duši, obdařenou všemi vlastnostmi, které má Otec, a stvořil jsem ji 

jako dítě podobné svému Stvořiteli. Bylo jí svěřeno tělo pro její putování po zemi, ale toto tělo bylo pro 

duši příčinou zkoušek a bojů, protože tělo je slabé. Muselo to tak být ─ svůdné ─ aby se vyzkoušela síla 

duše. 

20 Ctnost se projevuje pouze při zkouškách. Světlo svítí nejsilněji ve tmě, světlo nesvítí ve světle, a 

tak bylo nutné, aby tvá duše byla zkoušena a očištěna. Vaše duše má totiž počátek, ale ve své nevinnosti 

neměla žádné zásluhy, chyběly jí zkušenosti, vývoj a dokonalost. Proto jí byl přikázán nižší stupeň života, 

aby mohla vystoupit na další, vyšší, a tak dále po sedmi stupních žebříku k dokonalosti, až dorazí k Otci 

jako dokonalá a čistá duše ─ plná světla, rozvinutá rozvinutím všech svých darů, zdokonalená ve všech 

svých schopnostech, s mnoha zásluhami získanými v boji, plná poznání sebe sama, svého Otce a života, 

vědoma si svého původu, toho, k čemu byla stvořena a kam se vrátila. 

21 Stejně jako se duše setkala v těle s počátkem svého boje na pozemské cestě, tak se setkala s 

nekonečným množstvím zkoušek a pokušení ─ některé zkoušky hmatatelné a jiné neviditelné ─ pokušení 

a zkoušky tak silné, že ji prostřednictvím těla srazily na kolena ─ některé viditelné a jiné vnímatelné pouze 

duší, duchem, něžnými strunami srdce a mysli. 

22 Duše je od svého vzniku zkoušena ve všech směrech. Protože bylo zkoušeno zlem ─ myslíte si, že 

by Otec mohl mít zlo, aby pokoušel své děti? Vpravdě vám říkám: Ne. Ale zlo existuje také od vašeho 

původu, způsobilo slabost, svůdnost duše a "těla". 

Protože duše neuměly využívat své vlastní síly a "tělo" podléhalo pokušením, co Otec tváří v tvář tomu 

udělal? Dovolil silám zla, aby vás zkoušely. Jednou a tisíckrát jsem to dovolil, abych na tobě vyzkoušel 

své vlastní světlo, které jsem ti svěřil, abych podrobil zkoušce tvou vlastní ctnost, která je Moje, abych tě 

očistil v bolesti, v těžkých krizových dobách, v chaosu života, aby tvá duše během těchto zkoušek a 

těžkých událostí našla příležitosti k dokonalosti, k naplnění zákona ─ příležitosti, aby dokázala svým 

bližním a svému Otci svou sílu a vytrvalost v Mých zákonech. 

23 Můj zákon jste vždycky intuitivně znali ─ můj zákon, který přikazuje dobro a odsuzuje zlo. 

Intuitivně každý člověk od svých prvních kroků na zemi poznává, co je dobré, a objevuje to tam, kde je 

zlo. Vy však nejste schopni jako první lidé setrvat v přirozeném zákoně, jako byl můj lid před příchodem 

Mojžíše. Myslíte si, že můj lid, Izrael, který se teprve rodil, nepoznal svého Otce před příchodem Mojžíše? 

Vpravdě vám říkám, že tomu tak nebylo. 

Od počátku lidstva existuje někdo, kdo Mě poznal, a skrze něj Mě poznali ostatní. Když však mezi 

lidmi získalo zlo větší váhu než dobro, musel jsem přijít, abych člověku připomněl dobro, musel jsem se 

učinit fyzicky vnímatelným, abych se lidem učinil viditelným a hmatatelným, jako se to stalo na Sinaji, 

když jsem před Mojžíšem, který byl obklopen svým lidem, vyhlásil svůj Zákon, dal jsem mu ho vytesaný 

do kamene a poslal ho ke svému lidu, aby byl semenem mezi všemi národy. 

24 Díky tomuto zákonu byl můj lid zachráněn, byl osvobozen a získal blahobyt a štěstí na této zemi a 

naději na onom světě. Ale přišel den zkaženosti mého zákona, den návyku na něj, a zlo se opět rozšířilo, 

až převážilo i dobro. 

Když se tato přikázání postupně překroutila, když si lidé začali vytvářet nové cesty uvnitř Mých, musel 

jsem znovu přijít, ale nyní už jako Mesiáš, který se stal člověkem mezi lidmi, abych cesty narovnal a spojil 

je s cestou pravdy, abych lidi přivedl k pravdě a dobru, abych je pozval na cestu spravedlnosti a lásky ─ 

abych odhalil podvodníky, abych zničil všechno falešné, všechny pověry a řekl jim: "To je Zákon, to jsem 

vydal v oněch Prvních časech!" 
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25 Díky tomuto mému příchodu nalezly cestu, mír, duchovní štěstí, potravu a naději pro budoucnost 

také nové národy země a nové rasy. 

26 Po dlouhou dobu se toto lidstvo živilo bohatou hostinou nebeského království. Ale hle, i tento 

pokrm byl poskvrněn a již v tomto stavu přinesen hladovému lidu, mé učení bylo zfalšováno, mé učení 

bylo rovněž překrouceno a nesprávně vyloženo. Plnění zákona a uctívání Boha dětmi nebylo takové, jak 

Otec nařídil, a tak bylo nutné se k lidu vrátit a vykoupit tak zaslíbení. Vždyť jsem předem věděl, že moje 

přítomnost mezi lidmi je čas od času nutná. 

Nyní tedy nastal předpovězený věk, kdy k vám Pán znovu přijde, aby od vás požadoval výpověď o 

zákonu minulých věků, o zjeveních, učeních a zázracích, jimiž jste byli hojně požehnáni v předchozích 

dvou věcích. 

27 To je důvod, proč jsem přišel. Nedokázali jste totiž v dobru obstát a zůstat v něm, protože jste 

podlehli slabostem těla, protože jste upadli do viditelných i neviditelných pokušení ─ pod nadpřirozenou 

mocí zla, která nad vámi existuje. 

28 Myslíte si, že v onom Prvním čase se všichni svědkové Mého příchodu stali tváří v tvář věřícími? 

Věru, ne všichni! 

29 Myslíte si, že tomuto zjevení všichni uvěřili, když bylo přeneseno do jiných zemí, do zemí 

pohanů? Ne. Mnozí nechápali, že Zákon je božské dílo. Spíše věřili, že je to dílo lidí. Když však byl tento 

zákon ustanoven a projevil se svou spravedlností, svými vlastními skutky, pak jej velcí nevěřící zkoumali. 

30 Stejně tomu bylo i ve Druhé éře. Slyšely mě tisíce a tisíce mužů a žen. Mnozí skutečně uvěřili, ale 

ještě více jich pochybovalo a myslelo si, že ten člověk není Mesiáš, ale že je to člověk jako všichni ostatní. 

Jeho slovo se stalo nesrozumitelným a zmateným kvůli jejich nevíře a bylo věrohodné a jasné jen těm, kdo 

dobře věřili. Proto proti mně nevěřící bojovali, posmívali se mi a pronásledovali mě a mé utrpení, mé 

skutky a zázraky nepovažovali za božské skutky, ale za dílo lidí. 

31 Když se Mé Učení rozšířilo po celém lidstvu svými vlastními projevy, když Moji svědkové rovněž 

podali důkaz, že jsou Mými pravými učedníky, Mými pravými svědky, nevěřící lidstvo se obrátilo k 

Mému Učení, prolévalo slzy pokání a rovněž se stalo Mými učedníky. 

32 Proč by vás mělo překvapovat, že se to děje i v této době?  

33 Někteří budou pochybovat o tvém svědectví a o tom, že jsem se dal poznat člověku skrze intelekt. 

Někteří, když se obrátí k těm hmotným knihám, které obsahují Mé Slovo, budou pochybovat, že jde o 

božské dílo přijaté z vnuknutí. Pak vám, lidem, všechno přičtou na vrub lidské marnivosti, protože v tomto 

lidství je nedůvěra. Měli byste však přehlížet nedůvěru a nevíru, aniž byste odsuzovali své bližní, aniž 

byste se tím dopouštěli násilí na sobě samých, protože víte, že po nedůvěře a nevíře přijde víra jako 

výsledek vašich vlastních činů. 

Ať vidí vaše skutky, ať jsou vaše svědectví opravdu plná světla, aby to nebyly ani knihy, ani vaše 

slova, co obrací svět, ale vaše dobré skutky, kterými zpečetíte svědectví, že jsem byl s vámi, že jsem přišel 

"na oblaku", abych se dal poznat prostřednictvím svého paprsku skrze hlasatele, člověka, který byl takto 

určen Mým Božským Duchem. 

34 Pošlu vás na všechny cesty zeměkoule, stejně jako vaše děti, které budou také učedníky Ducha 

svatého, a jejich děti budou také plodit mé sémě. Ale vpravdě vám říkám, že neuplynou ani tři generace po 

té vaší, než bude toto lidstvo tváří v tvář spiritualismu, příchodu Ducha Svatého, otřeseno v základech 

mimořádnými událostmi, z nichž některé jsem mezi vámi uskutečnil, zatímco jiné připravuji na 

budoucnost. Stejným způsobem budete postupně odstraňovat říši zla. Tato moc se bude skrze vaše skutky 

lásky a spravedlnosti stále více rozpadat. 

35 Každý člověk, který se obrátí ke spiritismu, bude o jednoho člena tohoto království méně. Pokud 

však věříte, že vám dávám úkol nebo poslání překonat atmosféru zla prostřednictvím vašich skutků lásky a 

světla, říkám vám po pravdě, že ještě nenastal čas, kdy byste ji mohli zcela porazit, že je stále silnější než 

vy. Ale kvůli těmto slovům, která vám říkám, neskrývejte své zbraně a nezdržujte se jejich tasením ─ ne, 

děti moje. Pamatuj, že tvůj meč sice není všemocný, ale já jsem všemocný a jsem v tvém meči. 

36 Bojujte s pokušeními, odhalujte pasti, trhejte svůdné sítě a provazy, odhalujte je svou intuicí, když 

se skrývají za závojem záhrobí, odhalujte je, když se skrývají mezi lidmi nebo v lidských bojích ─ bojujte 

vždy. 
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Říkám vám: V této bitvě budeš se mnou. Jsem v ní jako velký bojovník proti temnotě a všemu 

existujícímu zlu a nakonec to budu Já, kdo zasadí poslední úder a zvítězí, kdo bude stát při vás a vy budete 

těmi, kdo Mi pomohou zvítězit. Konečné vítězství nad pokušením a zlem vás, můj lide, v tomto čase 

nečeká. Budu muset tuto sílu na čas spoutat, ale tvé zásluhy při tom budou zohledněny. 

Doba, po kterou bude tato moc vázána, bude sloužit k tomu, aby dobro zakořenilo v srdci člověka a 

aby dobro ve všech svých podobách nabylo na síle. Potom, až člověk zesílí v dobru, až dobro bude na 

vahách mé spravedlnosti vážit víc než zlo, pokušení ve všech svých podobách bude uvolněno na další 

období a právě v té době ho neporazí můj meč, ale vaše vlastní zbraně. 

37 Budu vás sledovat jen z nekonečna, protože pak budete mít potřebnou sílu k poražení nepřítele. 

Ctnost ve všech svých podobách bude na tomto světě převládat a pokušení nenajde žádný kout, otevřené 

dveře ani prostor a jeho největší pasti, jeho největší nástrahy budou zničeny do posledního prvku této moci 

pokušení. Až bude jejich království rozbito a rozděleno, nastane počátek tvého vítězství a tma se promění 

ve světlo, zlo se stane dobrem a ztracení budou nalezeni. 

38 Hle, to bude vítězství ve vaší duši, a když pak budete zpívat své chvály, bude to vítězství světla, 

spravedlnosti a lásky. Neboť z tohoto světa neodejdete jako poražení, neodejdete zničení pokušením. Ne, 

mé děti. I když jste dlouho padali a budete padat do těchto osidel, přijde den vašeho vítězství, kdy 

pozvednete tvář a vzhlédnete ke svému Pánu, jako voják povstává před svým velitelem. 

39 Lidé, připravuji vás na nadcházející bitvy. Chci, abys vždy vítězil ve všech bitvách. Nechci však, 

aby tato vítězství lichotila vaší pýše. Nemají to být vítězství pro vaši marnivost, ale pro mé království. 

Mají být hlubokým, srdečným zadostiučiněním za vaši duchovní pokoru, která se ani neprojeví na vaší 

tváři. 

40 Vaše skutky lásky a milosrdenství nebudou zveřejněny, nebudou mezi vámi farizeové, kteří se baví 

milosrdenstvím praktikovaným mezi svými bližními. Budete těmi, kdo v tichosti konají dobro. 

Již žijete v čase Ducha svatého a vaše duše se nyní rozvíjí ve všech svých schopnostech, aby jeho 

prostřednictvím konala dobro. Budete moci dávat nejen statky, které máte na zemi, ale také ty, které má 

vaše mysl, srdce a duše. Co nemůžeš udělat svým slovem, svou pozemskou osobností, udělej modlitbou. 

Mluvte ke Mně, povzneste se ke Mně a budete odtud moci konat velké skutky milosrdenství a lásky. 

Pokud vám však svědomí říká, že se musíte rozloučit s něčím hmotným, abyste to mohli dát 

potřebným, nehodláte tento užitek nahradit modlitbou. Nesnažte se duchovními modlitbami zakrýt nebo 

zamaskovat své sobectví. Netoužte po tom, aby to, co můžete udělat vy, udělal Otec. 

41 Dovolte svému svědomí, aby vám vždy přikazovalo a říkalo, jakým způsobem máte konat 

dobročinnost, a pokud se při této dobročinnosti musíte rozloučit s něčím svým, ať toho vaše srdce nelituje. 

Natáhněte ruku a pocítíte štěstí ve své duši. Pak i vaše srdce bude očekávat radost ve vašem Otci. 

42 Připravuji vás na velké bitvy mezi lidmi a říkám vám: Dnešní lidé se zajímají o posmrtný život ─ 

ne úplně všichni, ale přesto člověk zkoumá duchovno na všech místech země, snaží se prozkoumat tajnou 

pokladnici Pána, diskutuje a studuje knihy, lidé pronikají do filozofií a věd. 

Důvodem je to, že jsem hledán, že Mou přítomnost cítí všichni a snaží se Mě najít. Duše vědí, že jsem 

zdrojem lásky a odpuštění, a proto se odvažují hledat Mě navzdory svým prohřeškům, protože doufají v 

odpuštění a spásu. Vědí, že jsem nevyčerpatelný zdroj milosrdenství a že jsem také stůl pokrytý pokrmem, 

který ukojí jejich hlad a žízeň. 

43 Myslíte si, že se lidé při tomto hledání nestanou silnými a nepřipraví se? Myslíte si, že při studiu 

nedosahují rozvoje a zdokonalení? Ano, lidi. Jakmile se vydáte na cestu, budete překvapeni. Promluvíte-li 

si se svými bližními, kteří se živí ve stínu jiných stromů ─ jedí jiné plody než ty, které jsem vám nabídl ─, 

poznáte, že i oni se živí, že i oni jsou silní. A až přijde chvíle boje, kdy budete muset použít meč svého 

rozumu, svého poznání a svého duchovního povznesení, poznáte, že meč vašich bližních má také sílu 

světla. 

44 Nespěte, abyste mohli bojovat, ale naučte se rozpoznat vítězství. Vítězství totiž často spočívá ve 

vaší porážce, porážka protivníka je pouze zdánlivá. Vítězství bude ve vás a poté se odrazí ve tváři toho, 

kdo vás zdánlivě porazil. 

45 Pochopte mě, lidi. Přijde totiž chvíle, kdy budete muset mlčet, kdy budete muset pokorně sklonit 

šíji v opravdové pokoře, a tehdy se nad vás protivník povznese a zasadí vám ránu. Ale ty budeš mlčet, 

vědomě skloníš šíji a později uvidíš, že v duši toho člověka vyklíčilo semeno, které jsi zanechal, a že rána 
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tvého meče světla a lásky zanechala hlubokou ránu v srdci tvého bratra ─ ne tvého nepřítele ─ a skrze tuto 

ránu odejde arogance toho srdce a vstoupí semeno Mistra. 

46 Už jsi to zažil, neboť jsi často přicházel do Mé svatyně, abys Mi řekl: "Mistře, zasel jsem do srdce 

velkou lásku, ale jeho uši Mě neslyšely, zůstal chladný a tvrdý a jeho rty se Mi posmívaly." 

Ale Mistr se láskyplně usmál, naplnil tě pokojem a nadějí a řekl ti: "Počkej, tvé sémě se neztratilo, 

dosáhlo dna toho srdce. Nechte to tam! Dám jí déšť a učiním ji úrodnou. Odstraním plevel a balvany, které 

vaše ruka prozatím odstranit nedokázala. Ale modlete se za něj, nezapomínejte na něj, modlete se 

duchovně a doufejte, že přijde čas vaší spokojenosti a vašeho štěstí. 

Pokud však tento čas přišel pozdě, vyvolal ve vás pochybnosti. Aby však pochybnosti nepřetrvávaly 

navždy, řekl jsem vám: "Pamatujte na semeno, které jste zaseli. Vzhledově zmizel, ale na jeho místě 

vyrostl keř. Pečujte o něj nyní, aby přineslo ovoce." Pak byla radost vaše i ostatních veliká. 

47 Připravuji vás, lidé, abyste nebyli netrpěliví, aby duchovní trpělivost rozhodla o naplnění poslání. 

Neboť semínko, které ti ještě jednou svěřuji, nemá časový limit na vyklíčení, jako semínko na zemi. 

Odvíjí se v rámci věčnosti a tento čas může být krátký i dlouhý. Vy to nevíte, vaším úkolem je pouze 

pečovat o ni a střežit ji modlitbou a láskou. 

48 Takto vás Mistr připravuje na dobu po svém odchodu. Chci, aby blaženost, které se dnes těšíte, 

když slyšíte mé slovo skrze lidskou mysl, pokračovala i po mém odchodu. Lidé, chci, aby ─ když můj 

duch čeká v té výšce nad vámi na vaše přiblížení prostřednictvím modlitby, ať už individuální nebo 

společné ─ abych v srdci svých dětí spatřil blaženost a radost, kterou vidím dnes; že s plným vědomím 

všeho, co se stalo v tomto čase, všeho, co ti Otec dal, a konečného bodu, který stanovil pro svůj projev 

skrze intelekt, Mu přicházíš vzdát svůj nekonečný dík; že s písní chvály, kterou tvoje rty skrývají, ale která 

hoří v tvé duši, Mu přicházíš říci: "Otče, kolik věcí jsi nám daroval! Kolik potěšení v našich duších v 

těchto chvílích! Jak jsi zalil duše světlem a jaké vzácné dědictví jsi odkázal lidstvu!" 

49 Tak blaženě vás chci vidět, ó lidé! Nechci mezi vámi vidět duši, která zaostala, nechci vidět 

nikoho, kdo dál bloudí v nevíře, kdo si tříští vlasy uprostřed svých hříchů a nedostatečného využívání Mé 

milosti. Chci vidět jednotu mezi lidmi, abych ve svém vlastním duchu viděl jejich záři a jejich schopnosti. 

cítit modlitby, které vyjadřují následující: JEDNOTA, MÍR A DOBRÁ VŮLE ─ VÍRA, NADĚJE A 

MILOSRDENSTVÍ. 

50 Proto chci, aby tyto ctnosti byly ve tvé duši pěstovány a vlnily se jako prapor ve větru, v 

nekonečnu, abych ti mohl dát příkaz vydat se ke všem národům, k masám lidí, kteří na Mne opravdově 

čekají a s horoucím srdcem touží po návratu Mesiáše, Vykupitele k lidem. Někteří říkají: "Mistr je již mezi 

námi, ale je neviditelný." Říkám vám, požehnaná buď intuice a předtucha těchto duší. Jiní říkají: "Ne, On 

ještě nepřišel, musí přijít viditelně a hmatatelně jako ve Druhém čase." Důvodem je to, že zapomněli na 

"oblak" ─ duchovní oblak, v němž jsem přišel v tomto Třetím čase. 

51 Jsou i jiní, kteří na tento slib zcela zapomněli a nebdí ani se nemodlí. Vy jste však byli připraveni, 

bylo vám dáno zjevení třetí éry živým hlasem, abyste mohli jít ke svým bližním bez zaváhání, s plnou 

jistotou a nenechali se zastrašit tváří v tvář velkým zástupům. 

Až totiž přijde čas, budete vyslýcháni a vaše srdce odejdou spokojena s vaším svědectvím. Věřící 

vytvoří legie, nevěřící je také vytvoří a budou bojovat. Armády nevěřících však budou brzy zdecimovány, 

protože tehdy nastane čas, kdy Duch svatý získá převahu. Vždyť pronikne do všech srdcí. 

52 Posilněte se, učedníci, živte se, uzdravte se se Mnou, projděte pozemskými zkouškami, buďte 

stateční tváří v tvář životu. Nedívejte se lhostejně na bolest, která vás trápí, neboť tento kámen vás 

zdokonalí. Neproklínejte bolest, ani ji neproklínejte, spíše jí žehnejte. Pokud musíš vypít kalich utrpení, 

vypij ho. Pokud jeho kvasinky nemůžete pít vy, já je pít budu. Buďte však oddaní a trpěliví. 

Dívejte se na bolest více duší než "tělem" nebo ji vnímejte více duší než tělem, pak zažijete, jakou sílu 

najdete v meditacích své duše. Poznáte, kolik světla dává duch duši a ta své tělesné schránce. Ve své duši 

naleznete božský balzám, pravý balzám, který uklidňuje a léčí každé utrpení, a díky němu se skutečně 

uzdravíte. 

53 Buď pravým duchovním, buď mým pravým učedníkem, ó lidé! Pak budou všechny trny, překážky 

a zátarasy na cestě odlehčeny a zmírněny. Břemeno, které dočasně spočívá na vašich bedrech, bude 

nevysvětlitelně lehčí, budete-li meditovat a modlit se. Vysvětlení najdete sami v sobě. Je to proto, že duše 

povstane a je silná a posiluje své "tělo". Proto chci, abyste žili vznešeným životem, abyste z něj ovládli 
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tento život a aby vaše duše bojovala a vítězila ve všech zkouškách, aby z něj ovládla "tělo", jeho vášně, 

slabosti a těžkosti. 

54 Vstávejte stále více, můj lide, pak vám bude na dosah mír a Otcovo království, a dokud ještě 

obýváte tuto zemi, bude vaše duše obyvatelem Otcova království míru! 

55 Toto je mé slovo, které vám v této ranní pobožnosti dávám jako poučení. Vezměte si ji s sebou do 

své duše, je v ní obsažena veškerá láska Mistra, je v ní obsažena zbraň s povzbuzením, abyste v budoucnu 

povstali a bojovali. 

56 Modlete se v této chvíli za celé lidstvo, říká vám Mistr, a modlete se v pravdě za všechny své 

duchovní bratry a sestry! Nyní je chvíle modlitby. Můj Duch lásky a míru rozprostře svůj plášť nad celým 

vesmírem, aby zahalil všechny mé děti tímto pohlazením, tímto balzámem a tímto otcovským 

požehnáním, ó požehnaní lidé mého Božství! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 329 
1 Požehnaní jste vy, kteří chcete rozšířit své znalosti, abyste objevili vyšší věci. 

2 Šťastní a požehnaní jsou ti, kdo chtějí vidět jasně. Vpravdě vám však říkám, že musíte studovat a 

zkoumat Mé Slovo, aby vám spadla páska, která zakrývá oči. 

3 Člověk má dvojnásobnou vinu. Nejen proto, že se nesnaží, aby mu spadl onen obvaz, který mu 

brání poznat mé učení, ale také proto, že se vyčerpává v poutech těla, které ho svádí k pozemským 

radostem na úkor radostí duchovních. Tak se stává otrokem svých vášní a jeho vůle k obnově je zničena. 

4 Slepí chtějí vést slepé a ti, kdo se neřídili mým učením, chtějí vést hříšníky. Člověk je slabý, 

protože se nechtěl začít obnovovat a očišťovat mým slovem. Nechtěl využít sílu, kterou je obdařen, totiž 

vůli bojovat proti svým neřestem a překonat sám sebe. 

Když vaše duše tento boj vyhraje, můžete říci, že jste osvobozeni. Až vaše duše ovládne "tělo", uvidíte, 

že se i dravci jemně skloní před vaším voláním lásky. 

5 Když se člověk zduchovňuje, pochopí ve světle mého Ducha svatého vše, co dosud považoval za 

tajemství v Bohu a v přírodě. 

6 Neříkejte, že ve Mne věříte, když vaše skutky nebo myšlenky říkají pravý opak. Přijde den, kdy 

díky svému zduchovnění pocítíte, že Já jsem ve vás a vy jste ve Mně. Chcete-li být Mými pravými 

učedníky, usilujte o toto zduchovnění. 

7 Můj stůl je prostřen, pojďte a nasyťte se chlebem věčného života, připravte se mými lekcemi lásky, 

odstraňte svou nevědomost mým světlem, osvoboďte se od vášní, buďte dětmi světla. 

8 Pak budou vaše skutky a vaše oduševnění jako hymnus, který vaše duše zpívá k oslavě vašeho 

Otce. 

9 Připravte se, učedníci, neboť se blíží den, kdy k vám naposledy promluvím touto cestou, a pak 

budete muset být silní, abyste mohli očekávat nový den, nový čas, kdy už nebudu používat mozek vašich 

hlasatelů jako nástroj předávající Mé Slovo, ale budu přítomen v duchu ─ připraven vnést Svou inspiraci 

do duše každého z vás. 

10 Zbývá už jen několik měsíců, abyste se naposledy osvěžili těmito projevy. Říkám vám však, že je 

to dost času na to, abyste přemýšleli o mém poselství a mých zjeveních, abyste se připravili studiem, 

modlitbou a zachováváním předpisů, abyste načerpali sílu. 

Stůjte při svých bližních, pozvedejte padlé, potěšujte ty, kteří v těžkých zkouškách roní slzy, a každým 

svým krokem zanechávejte skutečnou stopu oduševnění. 

11 Kdo bude na svém místě v nejvýznamnější hodině, v níž vám dávám své poslední slovo, zůstane 

pevný v boji, zůstane na nohou. Ale každý, kdo udělá špatné kroky, padne, protože jen to, co je pevně 

založeno, odolá vichřici, která později přijde na tento lid, a proto vám říkám, že každé dílo, které by 

nemělo být postaveno na základech pravdy, oddanosti, lásky k bližnímu a oduševnění, bude zbořeno. 

12 Učte se rozeznávat význam Mého Slova, abyste svou duši živili pouze z něj. Neboť jsem viděl, že 

─ protože jste se nesnažili odhalit mou podstatu ─ jste místo toho přijali vyjádření nositelů hlasu a 

inspirovaných mluvčích. Nezapomeňte však, že osvěžení, které chcete přinést světu, není lidské, ale 

božské. 

13 Vpravdě vám říkám, že kdyby se těla hlasatelů připravila na plnění svého úkolu, tak vysokého a 

obtížného, jejich ústa by při předávání mého poselství nemusela tolik mluvit, aby vyjádřila mé vnuknutí, a 

mé výroky by se netáhly celé hodiny. 

14 Kdyby rozuměli hlasu svého svědomí a poslouchali ho, kdyby byli inspirováni láskou k lidem a 

milosrdenstvím k těm, kdo touží po duchovním světle, mé slovo by se omezilo na několik vět, které by 

však byly tak dokonalé i po formální stránce, že by otřásly těmi, kdo se považují za nejvzdělanější na 

zemi. A má poselství by trvala jen několik minut, ale bylo by v nich předáno tolik podstaty, že by se duše 

posluchačů cítily přeneseny do věčnosti, kde čas není ani dlouhý, ani krátký. A cítili byste mou přítomnost 

v celé její intenzitě, protože by nebyla zahalena nedokonalostmi, nečistotami a zemskou tíží vašich 

nositelů hlasu. 

15 Ach, děti moje, vidím vás, jak v těchto chvílích pláčete, ale bohužel už je pozdě. Na to, co zbývá 

udělat pro splnění poslání, které máte, už není dost času, abyste získali dokonalé ovoce ─ to ovoce, které 
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jste měli nechat dozrát během neustálého boje o dosažení oduševnění! Přesto budete moci v posledních 

hodinách dopoledne něco udělat. 

16 Nyní vám řeknu, jak své omyly vylepšit, abyste je už nenosili v sobě, natož abyste je předávali 

svým bližním, jako by byly součástí pravdy. 

17 Přijměte slovo tak, jak jste je slyšeli z úst hlasatele, klidně a rozumně, a pozvedněte svou mysl 

modlitbou. Přemýšlejte o těchto lekcích, dokud neobjevíte jejich smysl, podstatu, obsah. To bude božská 

esence, kterou si uchováte ve svém srdci a kterou poté přinesete lidstvu jako poselství světla. 

18 Jakmile se zřeknete prázdných slov, formalit, symbolických úkonů a obřadů, roztrhnete závoj, 

který vám brání poznat pravdu. Odmítáte-li vnější a nadbytečné, je to znamení, že postupně pociťujete a 

prožíváte oduševnění. Pak se vaše duše, vaše srdce a mysl, a dokonce i vaše smysly již nenechají tak 

snadno ohromit vnějšími nebo bezvýznamnými projevy. Duše bude ve všem hledat smysl, pravdu, život, 

princip. 

19 Mohl by někdo z těchto učedníků přinést svým bližním poselství, v němž se mísí čisté s nečistým, 

božské s tělesným a vznešené s obyčejným? Ne, lidé, je přirozené a správné, že si myslíte, že tito dobří 

učedníci pouze šíří nebeské poselství, které je živým svědectvím světla a pravdy jak svým obsahem, tak 

svou formou. 

20 Komu svěřím práci na přetváření Mého Slova do spisů, aby se staly dalším prostředkem šíření 

vašeho svědectví? Vím to jen já. Ale vpravdě vám říkám, že je budu hodně zkoušet a budou vybráni z 

těch, kteří cítí největší lásku, protože duchovnost Mého učení se šíří mezi jejich bratry a sestrami. 

21 Povzbuzujte se v těchto učeních, abyste byli pevní v poslední hodině mého shromáždění a poté 

odešli, abyste se zařadili do řady vojáků, kteří bojují za podstatu, duchovnost a jednoduchost tohoto díla. 

22 Až toto mé semínko vzklíčí v srdcích lidí, kteří tvoří lidstvo, nastane v životě lidí naprostá změna. 

Jak velký rozdíl se projeví v jejich lidském životě i v duchovním uctívání Boha, když porovnáme způsob 

života, víry, uctívání, "boje" a myšlení lidí dřívějších dob a těch, kteří žijí duchovně. 

23 Z té doby fanatismu, modlářství, materializace a absurdních dogmat víry nezůstane kámen na 

kameni. Všechny chyby, které vaši předkové a vy sami odkázali budoucím generacím, budou odstraněny. 

Vše, co v sobě nemá podstatu dobra a pravdy, nevydrží. Ale všechno dobré, co jste zdědili, zachovají. 

24 Toto učení, které je předkládáno v duchovnější podobě než v minulých dobách, bude muset 

bojovat mezi lidmi, národy, církvemi a sektami, aby získalo uznání a pevnou pozici. Jakmile však skončí 

krátká doba zmatku, nastane v lidech mír a oni se budou radovat, až si z mého slova vezmou význam, 

který vždy mělo. 

25 Myšlenky o Mém Božství, o Duchovním životě a o účelu vaší existence se dostanou do správných 

kolejí, protože každý člověk bude dobrým vykladačem všeho, co vám v podobenstvích a alegoriích sdělil 

váš Mistr, Jeho poslové a proroci. 

26 Tuto formu vyjadřování lidé chápali jen částečně. Bylo to poučení, které jim bylo určeno podle 

jejich rostoucích duchovních a intelektuálních schopností chápání. Protože však chtěli vědět všechno 

najednou, zaplétali se do stále větších rozporů a mylných představ, protože tomu, co se dalo vykládat 

pouze duchovně, dávali hmotný výklad. 

27 Nyní v každé duši znovu zazáří světlo, a proto budete schopni proniknout do jádra těch a těch 

zjevení. Nezapomínejte však, že ─ chcete-li skutečně poznat význam nebo podstatu mého Slova ─ musíte 

se věnovat studiu těchto zjevení a duchovně je prozkoumat. Pak se stane jednoduchým, jeho význam se 

bude zdát zřejmý, jasný, prostý. Záhady budou odstraněny a s nimi i nevědomost. Pak Země postupně 

vyšle zpět do duchovního údolí bytosti světla, a ne temné bytosti zahalené závojem nevědomosti. 

28 Od chvíle, kdy se tento projev začal projevovat, byla vaše mysl osvícena mým učením, ačkoli se 

objevili i nevěřící ─ jak mezi těmi, kdo si vycvičili mysl, tak mezi nevzdělanými a nevědomými. 

29 Kolik argumentů pro popření tohoto zjevení! Kolik pokusů o zničení tohoto Slova! Nic však 

nezastavilo běh Mého poselství, naopak, čím více se proti tomuto dílu bojovalo, tím více se rozněcovala 

víra lidí, a čím více času uplynulo, tím více přibývalo těch, skrze něž předávám Své Slovo. 

30 Co z toho plyne? Že lidská moc nikdy nedokáže zabránit božské moci v uskutečnění jejích rad. 

31 Jestliže současný člověk se vší svou vědou není schopen podřídit přírodní živly své vůli, jak by 

pak mohl vnutit svou moc duchovním silám? 
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32 Stejně jako nebeská tělesa ve vesmíru dodržují svůj neměnný řád, aniž by je člověk mohl svou vůlí 

přimět ke změně jejich dráhy nebo osudu, tak ani řád, který existuje v duchovnu, nemůže nikdo změnit. 

33 Já jsem stvořil den a noc, to znamená, že já jsem světlo a nikdo jiný než já ho nemůže zadržet. 

Totéž platí i pro duchovní oblast. 

34 Já jsem světlo tvé duše a jen Já vím, kdy ti poslat poklad božské jasnosti. 

35 Nikdo nebude schopen změnit běh života, nikdo nebude schopen zabránit postupu světla. Proto 

vidíte, že poté, co se vám Mé hlásání v této podobě po tolik let dávalo na vědomí, se nyní blíží ke svému 

konci, aniž by se některému z tolika odpůrců tohoto učení podařilo zabránit byť jen jedinému dni 

uskutečnění Mého hlásání. 

36 Nositel hlasu se cítil silný, nepřemožitelný, nezranitelný, když se dostal do kontaktu s mým 

světlem, a tak to skutečně bylo. 

37 Když se lidé scházeli na těchto shromaždištích, vždy tak činili beze strachu ze světa, vždy plni 

důvěry v Mou přítomnost a ochranu, a Já jsem jim dokazoval, že jejich víra se zakládá na pravdě. 

38 Vzhledem k důkazům, které jsem tomuto lidu dal o pravdivosti Mé Přítomnosti, se zástupy hrnuly 

stále více a více a počet míst, kde dávám poznat Své Slovo, se množil. 

39 Musím vám také říci, že se zvýšil počet nevěřících, pochybovačů a popíračů. Dokud totiž lidstvo 

nebude mít o Mně představu, která odpovídá pravdě, budou vždy existovat ti, kdo Mě popírají. Kvůli 

svému zmatku Mi nemohou rozumět, nemohou Mě slyšet ani cítit, a pak Mě musí popírat a bojovat proti 

tomu, co pro ně nemůže být pravdivé, protože je to mimo jejich chápání. 

40 Odpouštím jim, protože nemají v úmyslu mi jakkoli ublížit a ani by toho nebyli schopni. Opravdu 

věří, že tyto zástupy jsou obětí svádění nebo podvodu, a rádi by je toho ušetřili. 

41 Přijdou však i jiní popírači, kteří, až uslyší smysl tohoto učení, budou se třást před jeho pravdou a 

spravedlností a uvidí, že jejich moc a jméno jsou v nebezpečí, a povedou válku a budou bojovat proti 

mému dílu nečestnými zbraněmi. U těchto srdcí to nebude nevědomost ani upřímné přesvědčení, co je 

přiměje bojovat proti tomuto lidu ─ bude to zlá vůle, nenávist a strach z toho, že se v lidstvu rozsvítí. 

Nikdo však nebude moci zabránit tomu, aby se stala světlem, až pro duši nastane hodina rozbřesku. 

42 Víte, jaký je původ světla, které je obsaženo ve slovech vyřčených rty nositelů hlasu? Její původ je 

v dobrotě, v božské lásce, v univerzálním světle, které vychází z Boha. Je to paprsek nebo jiskra onoho 

zářivého Všehomíra, které vám dává život; je to část nekonečné síly, která vším hýbe a pod jejíž vlivem 

vše vibruje, pohybuje se a neustále krouží. Je to to, čemu říkáte božská záře, je to světlo božského Ducha, 

které osvěcuje a oživuje duše. 

43 Toto záření má vliv na duši i tělo, na světy i na lidi, rostliny a všechny bytosti stvoření. Je 

duchovní pro ducha, je hmotný pro hmotu, je inteligentní pro mysl, je láskou v srdcích. Je to poznání, je to 

talent a sebeuvědomění, je to instinkt, je to intuice a je to nad smysly všech bytostí podle jejich řádu, 

povahy, druhu a stupně vývoje. Původ je však jediný: Bůh, a jeho podstata jediná: láska. Co je tedy 

nemožného na tom, že osvěcuji mysl těchto tvorů, aby vám poslali poselství duchovního světla? 

44 Rostliny přijímají životní záření, které jim posílá můj Duch, aby nesly ovoce. Hvězdy přijímají 

sílu, kterou jim můj Duch posílá, aby mohly obíhat po svých oběžných drahách. Země, která je současným 

živým svědectvím, přístupným všem vašim smyslům, neustále přijímá záření života, díky němuž z jejího 

lůna vychází tolik zázraků. Proč by tedy člověk, v jehož bytosti září jako drahokam přítomnost Ducha, v 

níž je založena jeho podobnost se Mnou, nemohl přímo z Mého Ducha do svého ducha přijímat Božské 

vyzařování, které je duchovním semenem, jež v něm přinese ovoce? 

45 Poznejte Mě všichni, aby Mě nikdo nepopíral ─ poznejte Mě, aby vaše představa o Bohu byla 

založena na pravdě a abyste věděli, že kde se projevuje dobro, tam jsem Já. 

46 Dobrota se s ničím nemísí. Dobrota je pravda, láska, milosrdenství, porozumění. 

47 Dobro je jasně rozpoznatelné a nezaměnitelné. Rozpoznejte ji, abyste se nemýlili. Každý může jít 

jinou cestou, ale pokud se všichni setkají v jednom bodě, což je dobré, nakonec se poznají a spojí. Ne však 

tehdy, když tvrdošíjně klamou sami sebe tím, že dávají zdání zla dobru a maskují zlo za dobro, jak se to 

děje s lidmi této doby. 

48 Přemýšlejte o tomto učení, nevěřící v Můj projev a Mé Slovo, a teprve potom suďte. Nejprve si 

však vzpomeňte, že když jsem byl mezi lidmi, řekl jsem vám, že Mé království není z tohoto světa, a tím 

jsem jim dal najevo, že Můj domov je duchovní. 
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Když jsem k nim mluvil o duchovním životě, dělal jsem to pomocí podobenství, protože by to 

nepochopili, kdybych jim popsal nebeské království v celé jeho slávě a pravdě. 

49 Lidé mylně chápou má alegorická podobenství a učení doslova, protože ve své představivosti 

dávají všemu božskému pozemskou nebo lidskou podobu. 

50 Kvůli pozemskému výkladu, který lidská mysl dala mým zjevením, jsou mnohé představy o 

duchovním životě velmi vzdálené pravdě. 

51 Jak by tedy lidé mohli správně interpretovat to, co jsem nazval "nebeským královstvím"? Jak by 

mohli uznat Mou spravedlnost, dokud věří, že existuje peklo, jaké si vytvořila jejich fantazie, a kdy 

přijmou a pochopí, že zákon reinkarnace není jen teorie ani falešná víra některých lidí, ale zákon věčné 

spravedlnosti a láskyplné rovnováhy, podle něhož se duše očišťuje, zdokonaluje, formuje a povznáší? 

52 Slyšte Mě znovu, lidstvo: Nyní je třetí čas, kdy jsem se rozhodl vám říci, že jsem nepřišel vymazat 

ani jedno ze Slov, která jsem zjevil, když jsem byl na zemi, ale vymazat z vašich srdcí všechny falešné 

výklady, které jste dali Mému učení. 

53 Až se zbavíte svého fanatismu, který vás zaslepuje a brání vám poznat pravdu, postupně pochopíte 

toto Učení a uvidíte před sebou plný světla obsah Mých zjevení, a to jak z této doby, tak z dob minulých. 

Pak nazvete to, co jste dosud nazývali tajemstvím, dokonalou spravedlností a budete umět dát věčnou 

hodnotu tomu, co je neměnné, a správný význam tomu, co je lidské a pomíjivé. 

54 Tak poznáte, že jediná existence na zemi ─ protože je ve srovnání s duchovním životem tak krátká 

─ nemůže být pro věčnost duše rozhodující. To znamená, že nebude stačit, aby v něm jeden z vás dosáhl 

dokonalosti, která vás přenese přímo do říše nejvyššího zduchovnění, které nazýváte "Nebe", a ani chyby 

jednoho života na zemi nebudou moci rozhodnout o tom, že duše zahyne v temnotě nebo v bolestech na 

věčnost. 

55 Je pravda, že lidský život udělený duši má tak velkou hodnotu a představuje příležitost tak 

příznivou pro rozvoj duše, že jeho nevyužití nebo špatné využití znamená, že se Má neúprosná 

spravedlnost projeví na cestě toho, kdo znevažuje tak posvátné dary, jaké svěřuji každé duši, když ji 

posílám na zem. Ale to, že na tak krátké existenci, jakou má člověk na zemi, závisí celá věčnost jeho duše, 

je omyl ─ tím spíše, když vezmeme v úvahu, že lidské omyly jsou vlastní bytostem, kterým chybí vývoj, 

světlo a povznesení. 

56 Mé učení plné světla a lásky posiluje ducha, aby mohl vykonávat svou moc nad "tělem" a učinit ho 

tak citlivým, že se pro něj podněty svědomí stávají stále vnímavějšími. 

57 Duchovnost je cílem, o který by měl člověk usilovat, protože tak bude schopen plně se sjednotit se 

svým svědomím a konečně rozlišit dobro od zla. Protože kvůli nedostatečnému povznesení duše člověka 

nemohl být onen hluboký a moudrý, neochvějný a spravedlivý vnitřní hlas dostatečně vyslyšen a 

interpretován, a proto člověk nedosáhl neomezeného poznání, které by mu skutečně umožnilo rozlišit 

dobro od zla. Ale nejen to, měl by v sobě najít potřebnou sílu následovat každý dobrý impuls a poslouchat 

každé světlem naplněné vnuknutí a zároveň odmítnout každé pokušení, každou nečestnou nebo špatnou 

myšlenku či citový impuls. 

58 Nejlepší zbraně k poražení všech svých nepřátel najde člověk ve své vlastní duši a bude to 

svědomí, které mu odhalí, jak má bojovat a bránit se v boji, který musí nevyhnutelně vést proti zlu ─ té 

síle, k níž je člověk tolik přitahován a kterou zosobňuje v duchu, jemuž dal tolik jmen a podobu. 

59 Říkám vám, že musíte bojovat se zlem, pokušením a temnotou, ale ne v bytosti, kterou jste si 

vytvořili ve svých představách, ale uvnitř, u sebe, kde jsou doma slabosti, špatné sklony a temnota. Lidé 

totiž milovali temnotu více než světlo. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 330 
Můj pokoj s vámi! 

1 Milovaní učedníci, poznejte Mě znovu jako Mistra, který hledá vaši duši, aby jí dal nové poučení. 

2 Mé slovo se mezi vámi stává hojivým balzámem a vy po něm toužíte. Celá tvá bytost je posilněna 

a tvá duše je potěšena mou přítomností. Žijete totiž v časech hořkosti a bojů, protože kamkoli vkročíte, 

cítíte trny, které bolí. Když však bolest prostupuje celou vaší bytostí, obracíte své myšlenky vzhůru v 

touze po Mistrovi, abyste mu projevili porozumění a odevzdanost tváří v tvář zkouškám. 

3 Již ve Druhé éře jsem vám slíbil velkou útěchu, o níž jste nevěděli, kdy přijde. Tato velká útěcha 

měla přijít v době, kdy se z tohoto světa vytratil pokoj, kdy v lidských srdcích nebyla láska a 

milosrdenství; a hle, tady je slíbená útěcha s vámi! Zde tě obklopuje teplo Mého Božského Ducha ─ nejen 

pro ty, kdo Mě slyší skrze lidský rozum, ale pro Mé tvory na celém světě! 

Dávám vám pocítit Mé teplo, Mou útěchu a Mou sílu v tomto čase ─ vám, kteří tvoříte Mé apoštolstvo 

a měli jste Mě u sebe ve Třetí éře a slyšeli jste Mě skrze tyto projevy. 

4 Buďte požehnáni za svou odvahu, za svou odevzdanost a duchovní povznesení tváří v tvář 

zkouškám, které jsem vám poslal, neboť bolest vás očistila. Ale nejen bolest tě musí přivést k Mé pravdě, 

nejen utrpení musí dát tvé duši dokonalost. Je pravda, že bolest smývá duševní a smyslové skvrny, je v 

některých případech překážkou, je zábranou, je příležitostí k sebereflexi, k pokání, k pochopení utrpení 

druhých. Vzestupný vývoj duše, její dokonalost, se však dosahuje uplatňováním lásky a milosrdenství. 

Dovolte tedy bolesti, aby vás očistila, když přijde, nikdy ji nevolejte, nechte ji přijít, když má přijít k 

vám. Nehledejte bolest, hledejte mír, hledejte pohodu a radost, hledejte je pro sebe i pro druhé, přejte je 

všem. Já jsem Bůh pokoje, radosti a světla. 

5 Já jsem Bůh naděje a uskutečňovatel všech nadějí, které jsou mým dětem dopřány. Pokud vás 

bolest prostupuje, nechte ji, ať splní svůj úkol, ale pamatujte, že abyste mohli stoupat po žebříku k 

dokonalosti, k duchovnímu rozvoji, neměli byste se spokojit s tím, že jste silní a oddaní ve zkouškách, v 

bolesti. Měli byste také myslet na utrpení bližních, mít soucit s druhými a milovat své bližní. Pak vaše 

duše získá zásluhy, překoná lidský egoismus, zvítězí nad sebeláskou tělesné schránky a vyvine se nahoru 

jako dobrý žák Božského Mistra. 

6 Kdo z vás netouží po skutečném míru na tomto světě? Kdo z vás netouží po království lásky, 

ctnosti a radosti v srdci všech lidí? Vidím však, že tvé srdce dospělo k opravdové odevzdanosti bolesti, k 

velkému přijetí uprostřed zkoušek, a za to ti žehnám. 

Kromě toho ve vás však povzbuzuji naději na změnu ve vašem životě: Nezoufejte, nemyslete si, že ve 

svých srdcích nebo v srdcích svých blízkých nezažijete mír, který v minulých dobách naplňoval srdce a 

cesty všech lidí. 

Osvícení lidé. Proto vás nyní poučuji a připravuji, abyste očistili a připravili pole a cesty svou 

spravedlivou činností, svými modlitbami, moudrými radami, které jste se ode Mne naučili, svými 

duchovními skutky ─ skutky lásky ─. Tímto způsobem připravujete tento svět a činíte ho hodným toho, 

aby Otcovo království mohlo znovu vstoupit do srdcí jeho dětí. 

7 Nesmiřujte se s tím, že tento svět bude navždy slzavým údolím. Chci, aby se vaše poslání naplnilo 

a obnovilo, aby se obnovily národy, rasy a lidé a aby se díky této obnově údolí slz stalo údolím lásky a 

míru. Cožpak jsem v minulosti nenabídl lidstvu nebeské království? Nepřinesl jsem to ve svých slovech a 

projevech? 

8 Připravte se tedy, učedníci, aby síla vašeho Ducha dělala průrvy, otevírala cesty, připravovala 

stezky a vy jste byli jako předchůdci mého příchodu na cestě k lidem. Všechna vaše díla učiním novými! 

Dal jsem člověku svobodu vůle a svěřil mu planetu Zemi. Dal jsem mu moc a vládu nad všemi 

přírodními říšemi, látkami a bytostmi, aby mohl vytvořit svůj domov. 

Od počátku člověka, od počátku duchovní duše, jsem se projevoval jako zákon lásky a spravedlnosti, 

projevoval jsem se mnoha způsoby v přikázáních, v pravidlech života, v podobenstvích. Ze života, z 

přírody, jsem vytvořil pravdivou a dokonalou učebnici, aby lidská duše nebloudila po křivolakých 

stezkách, aby člověk vždy našel cestu a učil se z velké knihy života, kterou napsal a stvořil Bůh. 
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Nyní však přišel čas, kdy musím na sebe upozornit všechny lidi, a začal jsem s vámi, "posledními", 

chudými a pokornými, abych z vás učinil apoštoly této pravdy, proroky událostí, které se stanou, svědky 

svého třetího příchodu. 

9 Mé učení je pro všechny a v této obrodné výzvě k lidstvu nastolím spravedlnost a připomenu všem 

svým dětem jejich úkol. Skrze ně učiním vše, co je zničené, novým, vše, co je ponížené, učiním důstojným 

a položím základy nového života v tomto světě. Odstraním vše, co je zbytečné a nepotřebné, zničím vše, 

co je v životě lidí škodlivé, budu bojovat proti každému podvodu a neřesti, aroganci, egoismu, pokrytectví 

a znovu ukážu lidstvu neměnný zákon, zákon všech dob, ten věčný, který vám znovu připomínám. Pak 

skutečně pocítíte blízkost mého Království, přítomnost Univerzálního Otce. 

10 Uvnitř i vně vás bude má přítomnost pociťována a uznávána s hlubokou úctou, s povznesením 

duše, s opravdovou láskou a úctou. Šťastné dny patriarchů se vrátí. Vrátí se časy, kdy spolu rodiny žily v 

lásce po mnoho let a rozdělila je až smrt. Stejně tak se vrátí časy, kdy národům země vládli velkodušní a 

spravedliví zmocněnci. To vše mám připraveno a tyto časy přinesou člověku světlo a velký pokrok, 

protože mu zanechám zkušenosti, světlo, povznesení a vše, co lidstvo sklidilo ve svých velkých bojích, 

pádech, omylech a úspěších na cestě života, jako základ, jako zkušenost, jako skutečné poznání toho, co je 

dobro a co zlo, co je světlo a co tma. A pak, až budou pole připravena, přijdou velcí rozsévači, velcí vůdci, 

velcí patriarchové, dobří vládní komisaři a spravedliví soudci. 

11 Jakmile se tyto duše objeví mezi lidmi s velkým světlem, lidstvo, překvapené jejich silou, dobrotou 

a energií, si položí otázku: "Kdo jsou to? Je to David, kdo se vrátil na zem? Je to snad Šalamoun? Je to 

Eliáš? Vrátili se proroci z prvních dob? Jsou to apoštolové Mistra druhé éry?" Lidé se tedy budou ptát 

sami sebe. Toto tajemství však zachovám, dokud se všichni nevrátíte na onen svět. Pak budete spolehlivě 

vědět, kdo byli ti, kdo k vám přišli ve Třetí éře. 

12 Vy, kteří jste v této chvíli přítomni a slyšíte má slova, řekněte ve svém nitru: "Nedožijeme se 

těchto časů, nedožijeme se těchto šťastných časů." Mistr vám však prohlašuje: Připouštím, že ─ i když 

události, které vám předpovídám, jsou vzdálené, přesahují dobu vaší současné existence ─ do vašeho 

srdce, do vaší současné existence, vstoupí štěstí, mír a pohoda, a to bude jako předtucha blaženosti, které 

se toto lidstvo bude těšit v době plného rozvoje spiritismu mezi lidmi. 

Ale kdo nebo kdo z vás může vědět, zda je nepošlu, aby v té době obývali tento svět a sklízeli plody 

vaší trpělivosti, vytrvalosti a odevzdanosti bolesti? To se stane, když se naučíte projevovat lásku a 

milosrdenství uprostřed svého blahobytu ─ když se naučíte oslavovat Otce ve chvílích největšího štěstí. 

Když vás však obklopí atmosféra blaženosti a duševního klidu, měli byste se obrátit na potřebné. 

Tehdy byste měli pamatovat na toho, kdo trpí. Tak vám ukážu, že se můžete řídit Mým učením i v 

hlubokém duševním klidu, v blahobytu, a že ─ když bolest očišťuje ─ láska posvěcuje. 

13 Na to vás nyní připravuji, učedníci, na nové časy, které přijdou. Aby nebeské království mohlo 

vstoupit do srdce mých dětí, musí člověk nejprve zakusit mou spravedlnost, musí se nejprve očistit do 

posledního koutu tohoto světa, a pak, až bude vše připraveno, bude mé království zcela mezi vámi. Mé 

Království se začalo přibližovat s příchodem mého univerzálního paprsku, který se v této třetí éře stal 

slovem a životem mezi vámi, lidským hlasem. 

14 Eliáš jako průkopník Ducha svatého v každé době připravoval cestu a probouzel lidi. Přišel, aby 

svým zvonem svolal rozptýlené ovce, aby se všechny spojily v houfu a uslyšely hlas svého Pána. To byla 

příprava na to, aby se k vám v této době stále více přibližovalo Otcovo království, nebeské království. 

15 Kdo, kdo v této době slyšel hlas Pána, nepocítil alespoň trochu pokoje ve svém srdci? Kdo 

nezískal kapku balzámu nebo trochu útěchy pro své utrpení? Kdo, kdo zabloudil na cesty temnoty, 

nespatřil v mém slově paprsek světla? Kdo, kdo byl unaven životem a domníval se, že nemá právo na 

existenci, neobjevil v mém díle pravé ospravedlnění své existence? 

16 Je to Otcovo království, které se k vám přiblížilo. Toto království však netvoří pouze Král, protože 

Král bez poddaných nemůže být Králem, a tak je se všemi svými poddanými. 

Království přichází, aby se dalo poznat: On jako Otec a jeho poddaní jako pravé děti Otce a jako vaši praví 

bratři a sestry. To je Království, které jsem vám slíbil ─ to je útěcha, kterou jsem pro vás připravil v těchto 

časech, a jak vaše příprava postupuje a čas plyne, Mé Slovo se naplní a Mé Království se vám bude stále 

více přibližovat. 
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17 Eliáš projíždí duchovně celým vesmírem jako na ohnivém voze a zanechává za sebou stopu lásky 

─ lásky, která je ohněm Božího Ducha, světla, které osvěcuje a osvěcuje, které objímá a zahřívá ty, kdo 

jsou chladní v duši a srdci. Kdyby však Eliáš prošel celý vesmír, opomenul by projít i národy tohoto světa? 

Nikoliv, proboha. Jeho světlo bylo se všemi, stejně jako jeho příprava. Je to Hledač cest, a proto probouzí 

duše, když jimi prochází. Pokud někteří z nich ještě nejsou probuzeni, je to proto, že stále čekají na nové 

povolání Eliáše jako pastýře. On, který je neúnavný, bude třást těmi, kdo usnuli, těmi, kdo upadli do 

hlubokého spánku, dokud je neprobudí. Ale ti, kdo se probouzejí, otevírají oči a intuitivně vnímají dobu, v 

níž žijí. Cítí Otcovu přítomnost, význam času a jejich duše se stahuje ze světa, aby se spojila se svým 

Pánem, aby ho vzývala ve své samotě, aby ho přivolala, aby ho vtáhla přímo do svého srdce. 

Někteří ho vzývají jako Otce, jiní jako Mistra, ostatní ho hledají také jako Soudce. Vpravdě vám však 

říkám, že se všichni probudí, stejně jako ti, kteří tak již učinili. Nikdo nezůstane nevyslyšen ve své prosbě, 

ve svém povznesení, ve své modlitbě. Mluvím k nim, sděluji jim sám sebe a připravuji je. Protože však 

ještě nejsou dokonalí a nejsou si jisti dialogem mezi duchy, pochybují o této pravdě. 

18 Kdo jsou ti, kdo odstraňují nejistotu těch, kdo začínají duchovně komunikovat s mým Božským 

Duchem? Vy, kteří budete průkopníky, apoštoly a proroky. Přijdeš se zaručeným Slovem, s přesným, 

jasným poučením a přímým svědectvím, že jsem byl mezi lidmi a že jsem stále přítomen a věčný v duši 

všech svých dětí, a také jim řekneš dokonalý způsob, jak se ke Mně přiblížit. Naučíš je pravé duchovní 

bohoslužbě ─ jak činit spravedlnost duchovnímu i pozemskému životu, a budeš jim předkládat lásku, 

spravedlnost a mravnost. 

19 Pokud ve vás lidé objeví velké nadání, a proto se cítí méněcenní, dejte jim najevo, že vyšší lidé 

neexistují. Mohou existovat pokročilejší duše, ale vyšší nejsou. Vpravdě vám říkám, že v domě 

spravedlivých, velmi blízko Mne, jsou velké duše. To je cíl, který ukazuji každému z vás. 

Chci, abyste si na konci časů, až zmizí, až skončí cesty pro vaše nohy a vy dosáhnete cíle této oázy 

nebeského míru, byli všichni rovni u mého stolu ─ rovni v nekonečném a dokonalém míru mého domova, 

mého království. Když vás tedy muži obdivují, lichotí vám, závidí vám, dejte jim najevo, že všichni jsou 

obdařeni stejně. 

Dnes vám zjevuji, že každý muž nebo žena, kteří mají vůli, se mohou stát nositeli daru léčit a předávat 

světlo. Dnes vám prohlašuji, že každý muž nebo žena může na základě vidění nebo duchovní vize vidět 

záhrobí a budoucnost. 

20 Vpravdě vám říkám, že každý muž nebo žena, ať jsou jakéhokoli věku, budou schopni uzdravovat 

a konat zázraky, budou-li mít lásku a dobrou vůli. Jestliže jsem mezi vámi označil ty, kteří budou mít dar 

proroctví, uzdravování, schopnost předávat hlasy ze záhrobí, dar radit a vést zástupy, je to proto, že jsem 

chtěl každému z vás svěřit malý podíl na Mém díle. Ale vaše duše a lidská těla byla stvořena Mou láskou 

způsobem, který je pro všechny stejný. Vzešli jste z jednoho ducha a také z jednoho "těla". 

Měli byste však také lidem vysvětlit, že se mají na Pánově díle podílet pouze určitým způsobem, ale 

tento podíl nemáte určovat vy. Měli byste je pouze připravit tímto učením, aby skrze své svědomí a mou 

milost mohli objevit dar a úkol, který jim svěřil Otec. 

21 Sto čtyřicet čtyři tisíce je těch, kteří jsou v této třetí éře označeni. Je to legie duší, je to množství, 

které moje milosrdenství vždy označilo a vybralo z množství duší, aby jim dalo zvláštní poslání, 

odpovědnost vůči druhým a také příležitost k nápravě, aby je připravilo jako vůdce, jako apoštoly, jako 

příklady. 

Dvanáct Jákobových kmenů v první éře bylo početné, přesahovalo sto čtyřicet čtyři tisíce, a přesto bylo 

Mou vůlí vybrat z tak početného lidu pouze tento počet pro splnění poslání v této třetí éře. Těm jsem svěřil 

poslání probudit lidstvo, uvést ho na cestu Ducha svatého ─ na onu nekonečnou cestu, která vás přibližuje 

k Otci, která spojuje duši člověka s vyššími světy a s nižšími světy ─ která sbližuje všechny duše, činí je 

jedním a prostřednictvím symbolického aktu "zapečetění" z nich činí skutečné bratry a sestry a děti Boží. 

22 Mnozí byli označeni, ale jiní budou překvapeni na svých vlastních životních cestách a bude jim 

zjeveno ─ ať už skrze mého Božského Ducha, nebo skrze vaše zprostředkování ─ že patří k počtu sto 

čtyřiceti čtyř tisíc. 

Znamení, které jsem vám dal a jehož počet byl naplněn, způsobí na vaší planetě velký otřes a tento 

otřes, tato událost, k vám přijde velmi brzy. Až se tak stane a mnozí z vás si tato slova zapamatují, v duchu 

pokleknou před Otcem a řeknou: "Pane, ty jsi nás zapečetil, nyní jsme sjednoceni." 
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23 "Běda, běda celé zeměkouli v této chvíli," říká vám Otec v pravdě. Neboť díky tomu lidé pochopí, 

že se děje něco nadpřirozeného, že se děje právě něco, co přesahuje síly přírody, co přesahuje vůli člověka. 

Tehdy se největší část lidstva s obavami obrátí k modlitbě a pokání. 

24 Z Božího milosrdenství a podle předpovědi proroka Jana je psáno, že při vyvrcholení šesté pečeti 

budou zapečetěni Pánovi vyvolení. Splnil jsem, co bylo zapsáno a řečeno prorokem. Buďte si jisti vším, co 

vám říkám. Kdo z vás nerozumí tomu, co říkám? Kdo nechá učení, které dávám svým učedníkům, projít 

bez pocitu? 

25 Omezil jsem Svůj projev, zjednodušil jsem ho, aby se stal srozumitelným pro všechny Mé děti. 

Nehledejte Můj majestát nebo Mou slávu ve vnějších dílech, nehledejte vše v tváři těl, skrze něž se 

projevuji. Pokud se trochu duchovně promění, trochu změní svou podobu, je to proto, že jsou posedlí Mou 

milostí. Ale hledejte Mě ve smyslu Mého Slova, tam Mě najdete. 

26 Takto mezi vámi projevuji svůj univerzální paprsek. Stane se balzámem, učením, proroctvím a 

osvěžením pro vaši duši. Světlo Mého paprsku však sestupuje ke všem vyznáním, ke všem duchovně-

náboženským obřadům, které lidstvo slaví. V této chvíli jsem přítomen ve všech srdcích, sbírám lidské 

slzy, sirotkům poskytuji ochranu své lásky, něžně hladím děti, povzbuzuji srdce mladých, posiluju staré v 

jejich únavě, provázím osamělé a opuštěné, uzdravuji nemocné, slyším i poslední nářek a smutek těch, 

kteří umí prosit a modlit se, i těch, kteří neumějí. Slyším-li také urážku toho, kdo se rouhá ve své bolesti, 

odpouštím mu jeho nevědomost. 

Jsem se všemi. Neodděluji se od mocného, ani ho neponižuji. Neodmítám bohaté ani chamtivé a 

neodvracím se od sobců. Naopak ─ považuji je za děti, které vzaly své dědictví a odešly od Otce. Ve svém 

bohatství pak na Mě zapomněli ─ zapomněli, že Já mám víc než oni a že Mě jednoho dne budou 

potřebovat. 

27 Dnes nevzývají Mé jméno, nehledají Mého Ducha, nemilují Mě, ale Já jsem s nimi. Brány Mého 

království jsou vždy otevřené pro kajícníky, Mé Srdce je vždy otevřené pro "chudé". Všichni jste totiž 

duchovně chudí ─ jedni v hmotném bohatství a druzí v bídě, ačkoli vás vždy obdarovávám svými dary a 

dobrodiními, abych vás učinil bohatými a vlastníky pravých hodnot, pravých věčných dober. A protože 

jsem se všemi, můj lide, proč byste nemohli být také vy? 

Chci, aby tvá duše, povznesená do záhrobí, pohlížela stejně na všechny své bratry a sestry, aby ses od 

úrovně, které dosáhne tvá duše v modlitbě a lásce, nerozlišoval na své bližní podle náboženských 

společenství, sekt, tříd nebo ras ─ aby ses na všechny díval se stejnou láskou a pohlížel na ně se stejným 

bratrstvím a milosrdenstvím; aby ses nerouhal kultům nebo formám uctívání druhých, natož aby ses 

vysmíval fanatismu nebo modlářství svých bližních. Pak byste totiž nepraktikovali Mé učení tak, jak vás 

mu učím. 

28 Od prvních dob jsem duchovní duši poskytl duchovní svobodu. Od chvíle, kdy první duchovní 

bytosti vzešly z Mého srdce, jsem je uvedl na cestu duchovní svobody a také člověku jsem od jeho 

počátku poskytl svobodu myšlení. Kdo jsou tedy ti, kdo kují řetězy pro duše? Kdo jsou ti, kdo vězní a 

zastrašují lidi a duše? Jsou to špatní duchovní a špatní duchovní vůdci lidstva, kteří se nechají přemoci 

temnotou a pak vedou duši člověka na špatné cesty. 

Vždy jsem nabízel svůj zákon lásky, nikdy jsem ho nevnucoval. Nikdy jsem nepotrestal žádnou duši za 

to, že Mě nemiluje nebo že neposlouchá Můj Zákon. Pouze ji zkouším, krotím, napomínám, dotýkám se jí 

a poskytuji jí prostředky ke spáse. Nikdy jsem ji však nepotrestal, tím méně jsem se mohl pomstít. V 

Božím duchu plném lásky nemůže mít pomsta místo. 

29 Proto, můj lide, nepožadujte, aby všichni lidé smýšleli a věřili jako vy. Nikdy nesmíte lidi 

odsuzovat, nesmíte vynášet soudy nebo trestat toho, kdo vás neposlouchá, kdo nepřijímá vaše návrhy, vaše 

učení nebo vaše rady. Na všechny své bližní byste měli pohlížet se stejnou hlubokou úctou a s opravdovou 

duchovní láskou k bližnímu. Pak se dozvíte, že každý ve své náboženské praxi, ve svém učení, na své 

cestě dosáhl místa, k němuž ho opravňovaly jeho duchovní vlohy; a k místu, kde vidíte lidi, je dovedl 

jejich vlastní vývoj. 

30 Máte nabízet pouze spiritualitu, třetí Boží poselství člověku. První poselství totiž přišlo od Otce na 

Sinaji, druhé od Krista a třetí od Ducha svatého. V tomto třetím poselství jsou však spojeny všechny 

zákony, přikázání a závěti, které Bůh odkázal svým dětem. 
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31 Přineste toto bohaté a krásné poselství celému lidstvu a s láskou ho nabídněte. Pokud tak učiníte, 

uvidíte, jak vaše semeno klíčí v srdcích v pokoře, v tichosti, s jakou klíčí semeno země. Stejně tak i vaše 

duše rozkvete a bude se nesmírně radovat, když uvidí, že Otcovo semeno nikdy neumírá, když je dobře 

zaseto. 

32 Připravuji vás, abyste se brzy stali pravými rozsévači a dobrými apoštoly, kteří svým bližním 

přinesou semena mého milosrdenství. V současné době vás připravuji na dobu po odchodu mého Slova, 

aby mezi vámi pak nebyl chaos, aby nebyl pláč, aby do vaší duše nevstoupila nejistota nebo dezorientace. 

33 Řekl jsem vám, že ne všechna společenství jsou připravena, protože nevěděla, jak se v těchto 

posledních chvílích probudit. Ale všichni ti, kteří se skutečně připravují, zůstanou jako zodpovědní, aby 

pomáhali ostatním společenstvím v jejich zkouškách, kteří, když už nebudou slyšet mé Slovo, budou 

zoufat ─ kteří ve své bolesti, když už neuvidí posly Mistrova Slova u stolu, kde tak dlouho jedli, budou 

prolévat slzy a kolísat ve své víře. 

34 Vy budete rádci, pevní jako sloupy, aby se střechy izraelských domů nezřítily. Chci, abys byl jako 

hlas, který utěšuje, jako píseň chvály, jako jsi byl v oněch prvních dnech, kdy jsi procházel pouští v touze 

po zaslíbené zemi, kdy ženy hrály na lyry, aby povzbudily a potěšily muže a potěšily srdce dětí na těžké 

cestě ─ když se vojáci cítili vyčerpaní z boje, když jim ztvrdly podrážky nohou z těžké cesty. Pak se 

místností rozezněl chvalozpěv izraelských žen, který osvěžil srdce mužů a usnadnil jim putování. 

35 Tak i vy ve chvílích ticha, zbožnosti a rozjímání, kdy jsou přerušovány pláčem, zoufalstvím, 

touhou po tom, aby se paprsek Otce ještě jednou vrátil k nositelům hlasu, řeknete svými slovy jako 

chvalozpěv, jako hlas plný útěchy: "Nejsme opuštěni, Mistr je mezi námi, navždy zůstal v našich srdcích", 

a hlas vidoucích vás povzbudí. To bude čas proroků, kdy jejich věrná svědectví budou znít v srdcích lidí 

jako zvěstovatelé, kteří budou skutečně ohlašovat události, jež přijdou, jako svědectví, že Otec a Jeho 

Království jsou blíže než v této době mého zjevení. 

36 Krátká je již doba mého pobytu mezi vámi v této podobě a já vás již připravuji na některé dary 

milosti, které vám uděluji v posledních dnech roku 1950. 

37 Vy, nositelé hlasu, ani teď si nemyslete, že ten z vás, kdo naposledy přijme můj paprsek a pronese 

mé poslední slovo, bude mezi vámi nejšťastnější a nejvíce naplněný mou milostí ─ takhle o tom 

neuvažujte. 

Při každém ze Svých posledních učitelských oslovení se dám poznat skrze jednoho z vás, sestoupím do 

každé vaší mysli. S veškerou svou milostí zanechám ve vaší duši a ve vašem srdci vzpomínku na to, jak 

jsem se naposledy dal poznat skrze každého z vás. Bude to jako polibek, jako pocit, který vaše duše nikdy 

nebude moci vymazat. Vy jste totiž ti, kdo Mi sloužili ─ nástroje, skrze něž jsem v této době promlouval 

ke světu, a Já vám dám Své pohlazení a Své požehnání, budu vás provázet po celou vaši životní cestu a 

budu na vás čekat až do onoho dne nebo okamžiku, kdy budete navždy po Mé pravici. 

38 Vám, nositelům darů, kteří jste byli otevřenými dveřmi do mého duchovního světa, také způsobím, 

že má milost a milost těchto požehnaných bytostí zůstane navždy vtisknuta do vašich srdcí. 

Můj duchovní svět se také naposledy projeví prostřednictvím svých ochránců a ochránkyň a zanechá 

po sobě jako poslední poselství radu lásky, radu plnou srdečnosti a světla a svědectví a potvrzení, že každý 

z těchto duchů strážců bude i nadále bdít nad kroky svých bratří a sester na zemi a že ani Otec, ani 

duchovní svět se s tímto milovaným lidem nerozloučí. 

39 Ti, kdo měli úkol církevních představených, a všichni, kdo slyšeli mé učení a řídí se jím, milujíce a 

odpouštějíce svým bližním, budou mít nad svými dušemi a těly milost a povzbuzení Mistra, aby 

pokračovali. Neboť jejich hlas bude po mém odchodu mocný, hlas plný života, slovo plné obsahu a síly. 

Všechny jejich dary budou v posledních "okamžicích" oživeny. Každý z nich se stane duší 

proměněnou v pochodeň světla a všechny tyto pochodně budou lidi předcházet, aby nesešli z cesty. Budou 

totiž i nadále duchovními strážci lidí v době vnitřního rozjímání a poté v době boje, aby je vysvobodili z 

osidel otroctví, nástrah, svůdných léček při hledání všech překážek a aby i nadále vedli věrné k místům 

shromáždění ─ k požehnané překážce duchovního sjednocení, sjednocení ideálů a předsevzetí, sjednocení 

v poslušnosti a v plnění úkolů, které jsem jim svěřil. 

40 Vidoucím říkám: Budete mít vidění plná slávy, jaká jste nikdy předtím neměli ─ předzvěst vašich 

zjevení, která budete mít v budoucích časech. Tito proroci jistě ještě nedosáhli vznešenosti, které musí 

dosáhnout, ani jejich oči neviděly vše, co musí vidět, ani jejich rty nepromluvily vše, co musí prorokovat. 
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Očista, které dosáhnou, ─ vedeni svým svědomím ─ bude tak účinná, že v jejich duších ani na jejich rtech 

nikdy nebude lež nebo temnota. Vždy budou umět rozlišit pravou inspiraci od falešné a svůdné inspirace. 

Budou vědět, jak přijmout z Otcova milosrdenství to, co jim předává jako poselství pro lidstvo. 

41 Má "zlatá pera", jejichž ruce byly v těchto časech neúnavné, budou pokračovat v zaznamenávání 

svědectví proroků, budou pokračovat v zapisování jejich vlastního vnuknutí a také slova inspirovaných ─ 

těch, kteří se objeví jako učitelé mezi lidmi. 

42 Nezapomínám ani na své "pilíře" - srdce, díky nimž lidé kráčejí po cestě vnitřního shromáždění, 

vysoké úcty a duchovního povznesení. Jeden i druhý byli jako kapitáni pod velením generála. Byli jako 

Mojžíš nebo Jozue na poušti, podporováni kmenem Juda ─ tím kmenem, v němž byli Makabejští skvělými 

veliteli vojska, neporazitelnými bojovníky, kteří rozbíjeli průlomy ve městě, bořili hradby a ovládali celé 

národy, protože měli za sebou Hospodinův lid, který měl dostat zaslíbenou zemi jako dědictví. Taková 

přirovnání vám Mistr předkládá, ó "sloupy"! 

43 A lidé, kteří se skládají z učedníků, budou v posledních chvílích také prožívat velkou blaženost a 

obdrží od Mistra velké učení. Mezi velkými dary milosti, které vám svěřuji, ó lidé, je i to, že vám na konci 

roku 1950 umožním naposledy komunikovat s duchovním světem, s anděly strážnými, rádci nebo 

léčivými bytostmi a také s dušemi, které byly vašimi rodiči, dětmi, bratry, sestrami, přáteli nebo 

příbuznými na zemi. Dopřeji vám, abyste je naposledy slyšeli zhmotněné, zlidštěné, a v tomto sdělení 

přijali pohlazení, duchovní objetí, radu plnou světla, hlas naděje, který vám říká: "Jděte dál svou cestou, 

dokud se všichni nespojíme v domě Páně." 

44 Proto vás i nyní připravuji s láskou, s něhou, zjemňuji vaše chutě, obměkčuji vaše srdce, aby tyto 

chvíle s vámi byly příležitostí ke sblížení, ke smíření, k odpuštění mezi vámi; aby zákeřnost, zlé pohledy, 

dvojsečné meče, které zanechaly hluboké rány ve vašich srdcích, byly zasunuty do svých pochev a aby to 

vše bylo vymazáno pravou láskou, odpuštěním mezi bratry a sestrami; aby když vaše oči v těchto chvílích 

roní slzy, byly vaše slzy z pravé lásky a pramenily více z pramene vysokých citů vaší duše než z vašich 

očí. Až se vaše tělesné paže propletou, budou to více než paže vašeho těla pouta vašich duší ─ pouta lásky, 

jimiž jsem spojil všechny duše na zeměkouli, a vy všichni se v té chvíli uznáte v Mém Zákoně. Pak, až mé 

slovo skončí, až hlas Mistra bude znít jen jako vzdálená ozvěna v nekonečnu, bude tato láska, toto vaše 

těsné objetí hřejivým teplem, útěchou, společností, kterou si budete navzájem udržovat na svých toulkách, 

a skrze tuto lásku, skrze toto milosrdenství mezi sebou spatříte Svatyni, o který vás žádám ─ ten chrám, v 

němž chci přebývat a v němž mě vidíte, slyšíte a cítíte ─ ten chrám, do něhož má svět vstoupit podle Mé 

Vůle, aby mě mohl cítit, vidět, uctívat a milovat na věky skrze spiritualitu, která je poselstvím, jež Duch 

Svatý vysílá světu skrze váš intelekt. 

45 Se svým duchovním poselstvím byste měli jít také za dětmi, mládeží a staršími lidmi. Nevidějte už 

žádné hranice a neříkejte: "Otče můj, vylij se na můj národ." Už neříkejte: "Pane, osvoboď národy." 

Řekněte mi nyní: "Otče, požehnej našim bližním, odpusť nám všem, které urážíme." 

Nevidíte už národnosti, nezmiňujete je ve svých modlitbách. Stoupejte vzhůru, a až se spojíte s anděly 

─ s těmi, kteří se vždy přimlouvají a prosí za všechny, pak vylijte mír své duše také na všechny své bližní. 

Pak uvidíte, jak se rasy začnou opět spojovat vjednu. Jazyky, které vás rozdělovaly, se postupně stanou 

známými i pro ty, kteří je neznali.  

Kasty a klany zmizí a nahradí je pokora a porozumění. Ti, kdo jsou vysoko, sestoupí ─ poraženi 

zkouškami ─ k těm, které považovali za nízké, a ti, kdo byli níže, vystoupí, aby dosáhli výšky těch, kdo 

byli výše. Je totiž čas nápravy a v této nápravě je moje božská spravedlnost, která je dokonalá. V každé 

přítomné duši budou mé váhy, které zváží vaše 

skutky váží. Proto vám říkám: Já jsem Ten, kdo umí dokonale soudit a vést, a jen Já mohu proniknout do 

tajemství každého života, každého osudu. 

46 Bděte a modlete se, aby pokoj mého božského Ducha sestoupil na celý svět. 

Můj pokoj s vámi! 



U 331 

125 

Pokyn 331 
1 Kdo o tomto projevu prostřednictvím lidského intelektu pochybuje, chová se, jako by popíral svou 

nadřazenost nad ostatními tvory ─ jako by popíral svého vlastního ducha a nechtěl si uvědomit duchovní a 

intelektuální úroveň, které dosáhl nekonečnými zkouškami, utrpením a bojem. 

2 Popírat, že se dávám poznat prostřednictvím vašeho intelektu nebo ducha, znamená popírat sebe 

sama a stavět se na místo nižších tvorů. 

3 Kdo neví, že člověk je Boží dítě? Kdo neví, že má v sobě duši? Proč tedy nevěřit, že mezi Otcem a 

jeho dětmi musí existovat jeden nebo více způsobů vzájemné komunikace? 

4 Protože jsem inteligence, oslovuji vás prostřednictvím vašeho intelektu; protože jsem duch, 

oslovuji vašeho ducha. Jak však tuto pravdu pochopí a přijmou ti, kdo popírají Můj projev, když Mne 

nikdy nechtěli považovat a poznat jako ducha? Ve svých srdcích si vytvořili mnoho mylných představ, 

například si myslí, že jsem božská bytost s lidskou podobou, kterou je třeba symbolizovat symboly a 

obrazy, aby se Mnou mohli navázat kontakt. 

5 Lidé, kteří Mě takto hledali, si v průběhu staletí zvykli na němotu svých obrazů a soch, před nimiž 

se modlí a konají obřady, a v jejich srdcích se nakonec vytvořila představa, že nikdo není hoden vidět, 

slyšet nebo cítit Boha. Když říkají, že jsem nekonečně vznešený na to, abych se přiblížil k mužům, 

domnívají se, že Mi vzdávají obdivnou poctu. Mýlí se však, neboť kdo tvrdí, že jsem příliš velký na to, 

abych se zabýval tak malými tvory, jako je člověk, je ignorant, který popírá to nejkrásnější, co vám Můj 

Duch zjevil: pokoru. 

6 Pokud věříte v Krista, pokud se hlásíte ke křesťanství, nesmíte se zabývat takovými nesmyslnými 

myšlenkami, jako je myšlenka, že nejste hodni přístupu svého Pána. Zapomněli jste, že právě vaše 

křesťanská víra je založena na tomto důkazu Boží lásky, kdy se "Slovo" Boží stalo člověkem? Jaký 

hmatatelnější a lidštější přístup by se mohl setkat s pochopením hříšných a tělesných lidí se zatemnělou 

duší a slabou myslí než ten, v němž je nechávám slyšet svůj božský hlas proměněný v lidské slovo? 

7 To byl největší důkaz lásky, pokory a soucitu s lidmi, který jsem zpečetil krví, aby ti navždy 

zůstalo před očima, že nikdo není Mne nehoden, protože právě kvůli těm, kteří nejvíce zabředli do bahna, 

temnoty a neřestí, jsem dovolil, aby se Mé Slovo stalo člověkem, a prolil jsem krev Své Krve. 

8 Proč tedy ti, kdo tomu všemu věří, nyní popírají mou přítomnost a projev? Proč se snaží tvrdit, že 

to není možné, protože Bůh je nekonečný a člověk je příliš nízký, příliš bezvýznamný a nehodný? 

Vpravdě vám říkám, že ten, kdo popírá Mé zjevení v tomto čase, popírá také Mou přítomnost na světě v 

onom Druhém čase a popírá také Mou lásku a Mou pokoru. 

9 Pro vás, hříšníky, je přirozené, že se mi ve svém hříchu cítíte vzdáleni. Na druhé straně cítím, že 

čím více přestupků se dopouštíte a čím více poskvrňujete svou duši, tím více je nutné, abych se k vám 

obrátil, abych vám dal světlo, abych k vám natáhl ruku, abych vás uzdravil a zachránil. 

10 Věděl jsem, že až se znovu dám poznat svým dětem, mnozí Mě budou zapírat, a proto jsem už 

tehdy ohlásil Svůj návrat, ale zároveň jsem dal jasně najevo, že Má přítomnost bude tehdy duchovní. 

Pokud však o tom pochybujete, ověřte si to svědectvím oněch čtyř učedníků, kteří má slova zapsali do 

evangelií. 

11 Proč bych se měl vrátit na svět jako člověk a nechat znovu prolít svou krev? Bylo by to, jako 

kdybych svou tehdejší práci a obětavou smrt považoval za neplodnou a jako kdybych se domníval, že se 

lidstvo od té doby až dodnes vůbec duchovně nevyvinulo. 

12 Věděl jsem, že navzdory vašemu tehdejšímu materialismu musím v jádru vaší bytosti nalézt 

vyvinutou duši, a proto je mé hlásání nyní duchovní. 

13 Zde jsem v Duchu, posílám vám Své Slovo ze světelného "oblaku" a zlidšťuji je prostřednictvím 

těchto mluvčích ─ jako přípravný pokyn k projevu, kterého všichni dosáhnete: k dialogu ducha s duchem. 

14 Přinesl jsem vám toto poselství, přeložené do lidských slov na rtech mých hlasatelů, abyste 

později, až mé slovo dozní a vy věnujete potřebný čas jeho studiu a pochopení od základu, mohli vyjít 

jako poslové dobrých zpráv a sdílet mé zjevení se svými bližními. 

15 Kromě tohoto poselství jsem lidem přímo poslal světlo, které zasáhlo jádro jejich bytosti a 

postupně osvítilo jejich srdce a mysl. 

16 Až se mé poselství skrze vás dostane do světa, zjistíte, že pole byla skutečně připravena. 
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17 Ano, učedníci, nyní je čas, kdy lidé, aniž by si to uvědomovali, přemýšlejí o své duchovní 

budoucnosti, chápou, co považují za božská zjevení, a také přímo poznávají, co je jejich úkolem. Tímto 

způsobem, rozjímajíce ve vnitřním tichu svého srdce, dospívají k pochopení mnoha pravd. 

18 V myslích mnoha lidí tak svítá, stále více odmítají náboženský fanatismus a modlářství ztrácí v 

jejich srdcích stále větší moc. 

19 Aniž by si toho byli vědomi, stále více uvolňují cestu ke spiritualizaci. Neznámá odvaha, víra a 

vyšší moc jim pomohly překonat strach a předsudky a jejich vůle se stala silnější, jejich úvahy se staly 

jistějšími, jasnějšími a přesnějšími. 

20 Podívejte se, jak se světlo pravdy, předávané z duše do duše, dostává k lidem. Kdo by mohl 

zabránit šíření tohoto světla, které nelze spatřit pozemskýma očima? 

21 Podstata a pravda, kterou jsem vám dal poznat ve Svých zjeveních v minulých dobách, se nemohla 

ztratit v zapomenutých knihách, v nichž bylo zapsáno Mé Slovo, ani nemohla zaniknout tím, že se změnila 

ze strany lidí. Pravda je nad veškerou lidskou bídou a zjevuje se v každém okamžiku. Její světlo je však 

zřetelněji vidět, když člověk dospěje do bodu, kdy na své cestě vývoje učiní nový, rozhodující a rozhodný 

krok. 

22 Symboly, podobenství a alegorie, jimiž byla v dřívějších dobách zjevena tajemství duchovního 

života, budou pochopeny v současné době, kdy vám všem světlo dlouhé duchovní zkušenosti pomůže 

správně vykládat Zákon, Učení, Proroctví, Zjevení a Zaslíbení. 

23 Mé poselství padá jako úrodný déšť na vaši duši, do níž jsem vložil božské semeno lásky. Dnešní 

den věnujte odpočinku od pozemské práce a dejte své duši příležitost, aby se v klidu modlila a rozjímala, a 

tak se připravila na naslouchání Mému Slovu, které je chlebem věčného života pro vaši duši. 

24 Cílem mé práce, milovaní lidé, je naplnit vaši duši světlem tím, že ji naučím žít ve vyšších světech. 

25 Chci vás učinit svými učedníky, abyste se naučili cítit Mě jako děti, které jsou z Mého Ducha. Proč 

byste v sobě neměli cítit Mou Přítomnost, když jste stvořeni z Mé vlastní podstaty, jste Mou součástí? 

Necítíte Mě, protože si toho nejste vědomi, protože vám chybí duchovnost a příprava, a ať už dostáváte 

jakákoli znamení a pocity, přičítáte je hmotným příčinám. Proto vám říkám, že ačkoli jsem s vámi, 

nevnímáte Mou přítomnost. 

26 Nyní vám říkám: Není přirozené, že Mě cítíš ve své bytosti, protože jsi Mou součástí? Není 

vzhledem k tomu správné, aby tvůj duch nakonec splynul s Mým? Zjevuji vám pravou velikost, která by 

měla být v každém člověku, neboť jste sešli z cesty a v touze být velkými na zemi jste se duchovně 

zmenšili! 

27 Materiálním hodnotám přikládáte větší význam, než jaký mají, o duchovních naopak nechcete nic 

vědět a vaše láska ke světu je tak velká, že se dokonce snažíte co nejvíce popírat vše, co se týká 

duchovního, protože se domníváte, že toto poznání odporuje vašemu pokroku na zemi. 

28 Říkám vám, že poznání duchovního nebrání pokroku lidí, ani pokud jde o morálku, ani pokud jde 

o její vědu. Naopak, toto světlo odhaluje lidem nekonečné bohatství vědomostí, které jeho věda v 

současnosti nezná. 

29 Dokud bude člověk odmítat stoupat po žebříku zduchovnění, nebude se moci přiblížit pravé slávě, 

která mu zde, v lůně jeho Otce, poskytne nejvyšší štěstí být dítětem Božím ─ důstojným dítětem Mého 

Ducha, a to na základě jeho lásky, povznesení a poznání. 

30 Chcete Mě cítit, ó lidé? Pak buďte poslušní a pokorní a už Mě nežádejte, abych byl s vámi. Buďte 

spokojeni a čekejte na okamžik, kdy se vám podle Mé vůle zjevím. 

31 Dávám vám pocítit Svou Přítomnost prostřednictvím tohoto projevu lidského intelektu. Musím 

vám však říci, že jste tento projev nedostali za zásluhy, ale že to bylo Mé milosrdenství, které se zrodilo z 

lásky, kterou k vám chovám a které Mě přimělo, abych se k vám přiblížil a učinil vám svou Přítomnost 

hmatatelnou. 

32 Věděl jsem, že budeš velmi potřebovat Má poselství, že ve tvé duši je již velký hlad a žízeň po 

Mém světle, že jsi připravena spěchat na Moji výzvu. Utrpení na zemi vás očistilo a vy jste se stali 

citlivými. Proto jsem se vám dal do této podoby a dal jsem vám najevo, že toto poselství je pouze 

přípravou na dobu, kdy Mě budete muset hledat od ducha k duchu. Pak to již nebude Mé milosrdenství, 

které se vám bude chtít dát poznat, ale bude to vaše duchovní povznesení. Pak už nebudete vyvrhelové, 
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slepí nebo necitliví vůči duchovnu, ale budete dělat vše, co je možné, s plným vědomím a s naprostou 

vírou v to, co pro vás znamená dialog mezi duchy, abyste si tuto milost zasloužili. 

33 Pak již budete mít světlo, které potřebujete, aby se skrze vás mohl projevit můj Duch a abyste 

pocítili mou přítomnost ve svých myšlenkách, slovech a skutcích. 

34 Dnes jste jako poutníci, kteří dlouho putovali. Ale v tomto čase vás svolal Můj hlasitý zvon. 

Částečně jste přišli ve spěchu ke Zdroji milosti a Já se raduji, když přijímám Své "dělníky" a vidím, že 

tento lid postupuje duchovně krok za krokem a ukazuje Mi svou lásku k bližnímu. Byl jsi jako tvrdá skála, 

ale dláto Mého Slova opracovalo tvé srdce a proměnilo je ve svatyni. 

35 Z Knihy života vám dávám poznat další stránku, abyste měli více světla a aby mé Slovo rozkvetlo 

ve vašich srdcích. Přináším poklad duchovního milosrdenství pro ty, kdo se považují za potřebné. 

36 Proměnil jsi tento pozemský ráj v slzavé údolí. Svěřil jsem ti ji jako rajskou zahradu, aby tvá duše 

spolu s tělem mohla hodovat na všem, co tvůj Otec připravil pro blaho lidské bytosti, aby ses mohla těšit z 

jejích sladkých plodů, a tak být v duchovním souladu se svým Otcem se srdcem plným rozkoše. 

37 Požehnaní jsou ti, kdo se tváří v tvář Novému úsvitu osvobodili od svých temných stínů a 

požehnali Mi. Přinesl jsem vám podstatu života a světla ve svém Slově a vyvedl vás z temnoty, abyste 

mohli pevně stát na cestě, kterou jsem pro vás připravil. 

38 Jste Mými dělníky, kterým jsem svěřil péči o semeno, jež má později vykvést. Svěřil jsem ti 

mohutný strom plný listí, aby si poutník mohl odpočinout v jeho stínu. Bouře ji však připravily o listy, 

protože tě ve spánku překvapilo pokušení. Listy, které bouře strhly z tohoto stromu, shromažďuji ze svého 

milosrdenství a znovu z nich vytvářím listí jeho větví. 

39 Dal jsem vám plody tohoto stromu a vy jste se těšili z nekonečné sladkosti mé božské lásky. 

Někteří z Mých pracovníků se stali pány a opustili strom, který jsem jim svěřil. Budu se však o něj starat i 

nadále, protože pod jeho listí přijdou odpočívat a živit se jeho plody mnohé zástupy. 

40 Blahoslavení ti, kdo zůstali silní ve všech dobách a ve všech zkouškách a vedli ke Mně zástupy. 

Posiluji je, osvěcuji je a chráním je svým duchovním pláštěm před nemilosrdností doby. Odnímám jim ze 

rtů kalich utrpení, aby se můj lid mohl denně občerstvovat mým slovem. 

41 Mnozí přijdou v dlouhých zástupech, budou toužit po štědrosti mého Otce a budou chtít ze stromu 

ovoce života, jehož sladkost by měli poznat. Očekávám v nich své vyvolené, nemocné a potřebné. 

Eliáš mi je představí: Jsou to utrápená srdce a sklíčené duše, které vždy vyprázdnily velmi hořký 

kalich, aniž by nalezly útěchu. Ale ani časy, ani bouře nedokážou strom zničit, jeho listy budou mít stále 

mízu a jeho plody se budou množit. 

42 Odstranil jsem ze svých služebníků temnotu, sebeklam, připravil jsem jejich srdce svou božskou 

láskou a vložil jsem do nich pokoj svého Ducha. Ukázal jsem jim svůj zákon a bělost svého díla, aby bděli 

nad svou poctivostí a čistotou. 

43 Mnozí se budou stavět do role soudců a popírat integritu Mého díla a projevy Mého Ducha skrze 

lidský intelekt. Já jsem však Mocný, Cesta a Světlo, a kdykoli to byla Má vůle, vztáhl jsem k lidstvu Své 

Milosrdenství jako hůl, kterou se může opírat. 

44 Já jsem Ten, který oživuje tvou duši i tvé tělo, a když jsi se Mnou, bolest tě opouští a na dně svého 

srdce cítíš něhu Mé lásky. Je to také okamžik, kdy vás svědomí volá k odpovědnosti a nutí vás cítit hanbu 

za to, že jste žili v hříchu a neplnili věrně své poslání. 

45 Ukázal jsem vám cestu k oduševnění, abyste se mohli denně osvobozovat od materializace, abyste 

byli těmi, kdo slouží mému Božství ─ připraveni dosáhnout dialogu ducha s duchem. 

46 Některá zarmoucená srdce mi říkají: "Otče, kdy přestanou války, jak ohlásili tvoji proroci?" A Já 

vám na to říkám, že čas míru je naznačen Mým Božským prstem. 

Když se oduševníte, budete jako průzračné zrcadlo a každý, kdo vás takto připravené spatří, se vás 

bude muset ptát a od prvních slov, která vypustíte ze rtů, se mu dostane lásky, která vychází z hloubi 

vašeho srdce. Pak vás budou uznávat jako mé učedníky a budou vás poslouchat, aniž by se unavili. To 

bude začátek doby míru. 

47 Střežte oděv své duše, aby se neušpinil, aby byl vždy bílý, aby si vás vaši bližní vážili a 

respektovali vás. Tvé tělo je pomíjivé, ale tvá duše patří věčnosti. Proto musíte využít darů, které jsem 

vám svěřil, abyste mohli přebývat ve věčném domově. 
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48 Jak požehnaný je pro tebe Můj projev, když Mi rozumíš, když je tvé srdce jako otevřená kniha, v 

níž zůstává zapsáno Mé Slovo, abys je studoval a praktikoval, abys byl příkladem pokory a tichosti. 

Pozvedni a posiluj toho, koho najdeš na cestě unaveného a vyčerpaného, neodpírej mu, oč prosí, neboť 

jsem ti svěřil milosrdenství. Blaze tomu, kdo se rozdělí o to, co nese ve svém cestovním balíčku, neboť 

užitek, který prokáže svému bratru, se mu mnohonásobně vrátí. Vaše duše je vlastníkem duchovního 

pokladu, který je každý den nevyčerpatelný. 

49 Buďte jako dobrý hospodář, který se stará o semeno na poli ─ semeno, které díky lidskému úsilí 

hmotně rozkvete a přinese své ovoce. Ten, kdo se s vírou a nadějí chopí pracovního nářadí, zorá půdu, 

zbaví úrodu plevele a doufá, že déšť způsobí, že rozkvete a přinese hojnost plodů pro výživu lidstva. 

50 Dal jsem se vám poznat, abych splnil slib. Má láska určila čas, aby se doba do tohoto projevu 

zkrátila. Zatímco jedni věří, druzí pochybují. Co však má Otec udělat tváří v tvář těm, kdo ho nepoznali? 

Bolest se vrátí, aby očistila vaši zlou mysl, a plevel, který se rozmnožil, bude opět zničen. 

51 Pochop, Izraeli, že za mou práci jsi zodpovědný ty. Vnímejte bolest těch, kdo trpí a pláčí v otroctví 

v těchto národech. Doufají, že je má mocná milost osvobodí a dá jim pokoj. Nevinné děti pláčou a jsou 

bezbranné na cestách, starci jsou vysmíváni a panny sváděny, a tak jeden druhému bez lítosti a bez výčitek 

svědomí bere základ jeho existence. 

52 Izraeli, připravil jsem tě, abys budoval, dával lidem pokoj a naději, ukazoval jim dveře ke spáse. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 332 
Můj pokoj s vámi! 

1 Setkávám se s vámi v modlitbě, milovaní učedníci, s vaší duší, která prosí o pokoj tohoto světa. To 

je to, co jsem vás učil ─ to je to, co jsem vám ještě jednou zjevil: že jste poslové míru, nositelé tohoto 

požehnaného daru v této době, kdy se z této planety vytratil, protože srdce člověka ho odmítá a vstupuje 

do něj jen nejistota, nenávist, dechberoucí život a neklid. 

Protože se jako poslové míru nemůžete fyzicky vydat na všechna místa, cesty a kraje země, abyste 

přinesli toto božské poselství, naučil jsem vaši duši povznášet se a předávat je prostřednictvím duchovní 

modlitby, aby mohla oblažovat blažeností, blahodárností a požehnáním všechny vaše bližní. 

2 Řekl jsem ti ve svém učení, že Mě nemáš prosit za některé národy, ale za celý svět, za všechny své 

bližní, bez ohledu na rasy, národnosti a společenské třídy, a tvá vznešená duše, která je krátce ve vysokém 

záhrobí, bude odtud vidět jen velkou univerzální rodinu Otce, bude hledět na utrpení, bídu a bolest všech a 

za ně Mě budeš prosit. Odtud můžete spatřit bytosti, které jsou výše než vy ve vyšších duchovních 

světech, a požádat je o pomoc, stejně jako jsem vás učil uctivě vzývat duchovní svět, abyste od něj 

obdrželi inspiraci a ochranu. Tak budete, ó učedníci, milovat všeobjímající láskou. 

3 Lidé říkají, že ve druhé době Kristus učil vzájemné lásce bez rozdílu rasy. Ale v tomto třetím čase 

vám říkám: Já jsem vás jako Kristus učil všeobjímající lásce ve Druhé éře. Musel jsem vás však začít učit 

lásce mezi lidmi, abyste se, až přijde čas, mohli milovat duchovní láskou, a to nejen bez rozdílu ras, ale i 

bez rozdílu světů. 

Chci, aby vaše duše zahrnula všechno do této lásky, které vás nyní učím ─ abyste vy, milující svého 

Otce, milovali všechny tvory ─ abyste se ve svém světě navzájem milovali atomem lásky, kterou vás 

miluje Otec ─ abyste milovali všechno, co jsem stvořil, abyste nebyli lhostejní ani neodmítali to, co jsem 

vám odkázal a svěřil. 

4 Člověk si mé učení ne vždy vykládá správně. Nikdy jsem vás neučil, abyste si nevšímali dobrých 

plodů, které mé zákony schvalují a dovolují, nebo se jich zdrželi. Pouze jsem učil, že nemáte usilovat o 

zbytečné, nadbytečné, natož je milovat, že nemáte užívat pomíjivé, nedovolené, jako plody, které jsou 

prospěšné pro duši a tělo. Ale všechno, co je dovoleno duši nebo srdci a dobře mu slouží, jsem vám 

doporučil, protože je to v rámci mých zákonů. 

5 Dal jsem vám další pokyn: Aby vaše duše věděla, jak se zbavit svého těla, když pro ni nastane čas 

odvolání ─ aby vaše duše, když musí překročit práh záhrobí, věděla, jak se zříci svého držení a spojení se 

zemí. Ale vpravdě vám říkám: Jakmile se duše odpoutá od těla, není slepá k pozemským statkům. Spíše 

naopak ─ říká ti Mistr, pak dovolím tvé duši dosáhnout většího poznání, aby ještě více obdivovala díla 

stvoření, aby ještě více pronikla do smyslu života, aby začala vše objímat svými duchovními křídly, aby 

její pohled překročil ty obzory, které byly na zemi pro její inteligenci jako hranice. Pak začne skutečně 

milovat Otce a božské stvoření pravou univerzální láskou. Pak pro duši zmizí každé lidské postavení, klan 

nebo společenská třída. Pak už nemiluje jen ty, kteří k němu patřili jako k pozemské rodině, a začne 

milovat všechny své bližní duchovní láskou. To je láska, které jsem vás vždy učil. 

Jsou-li však mezi vámi učedníci, kteří Mne v této době slyšeli jen málo, a proto se obávají, že nemohou 

spravedlivě ocenit Mé dílo ani mu porozumět, a proto závidí těm, kteří Mne slyšeli často, kteří v této době 

často přijímali Mé Slovo, pak jim vpravdě říkám: "Nebuďte znepokojeni! To, zda mě učedníci slyšeli často 

nebo málo, nic neznamená. Stačí totiž jediný okamžik osvícení, aby se vaše duše v tom okamžiku 

proměnila a stala se mistrem, nevyčerpatelným zdrojem lásky a inspirace. 

6 Přinášejte toto Mé slovo jako útěchu a důvěřujte v něj vy, kteří jste Mě slyšeli jen málo! Neboť 

vpravdě vám říkám: Na své cestě potkáš ty, kteří Mě v této Třetí éře ani jednou neslyšeli, a uvidíš, že se 

mezi nimi objeví velcí apoštolové spirituality, velcí intuitivní proroci, velcí inspirovaní. Uvidíte, jak se 

dary Ducha svatého projevují mezi lidmi a rozvíjejí se prostřednictvím intuice. Uvidíte lidi, kteří se 

dorozumívají mezi duchy, a pak si řeknete: "Jaké štěstí, že jsme mohli Mistra alespoň trochu slyšet, 

protože tito bližní ho nikdy neslyšeli lidskou schopností chápání." 

7 Nepamatuješ si, že Marek, ačkoli nepatřil k mým dvanácti vyvoleným, byl velkým apoštolem 

mého učení? Apoštolské dítě, které umělo uchovat ve svém srdci učení božského Mistra, aby je přeneslo 

na papír a zanechalo lidstvu jako zlatou knihu. V dětství Mě slyšel ve své pozemské nevinnosti, ale 
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dovolil, aby ruka Mistra vepsala do jeho srdce Boží poselství. Nevzpomínáte si, že Pavel, ačkoli božského 

Mistra neslyšel ani jednou, se obrátil. Ačkoli byl pronásledovatelem mých apoštolů, miloval mě a vnitřně 

se povznesl, až se stal jedním z velkých vojáků mého učení. 

8 Totéž se stane i v této třetí éře. Rovněž vám zanechám knihu navenek psanou hmotnými písmeny a 

uvnitř osvětlenou světlem Ducha svatého, abyste z tohoto zdroje mohli pít, ─ abyste prostřednictvím mého 

učení získali sílu a duchovní světlo pro velký boj, který vás čeká. Všichni totiž budete mít stejný stupeň 

přípravy, síly a duchovního poznání, abyste se mohli obrátit k lidstvu, které se stalo plodným díky bolesti, 

díky moudrým zkouškám, které existují na cestě každého stvoření. 

9 Chci, abyste při velkých zkouškách nebyli zaskočeni vy, ale vaši bližní, aby vás nezastrašila žádná 

koruna ani královský plášť, aby vás nevyděsila žádná popraviště ani hrozba, aby vás nezastrašila žádná 

pomluva, aby vaše srdce nezranila žádná urážka. Pak bude svět překvapen, až se skrze tebe budu moci 

zjevit v moudrosti, pokoře, spravedlnosti a lásce. Nechci však tyto vlastnosti zjevovat pouze 

prostřednictvím Slova ─ chci být přítomen ve vašich dílech. 

Nezapomeňte, že v minulých dobách, v počátcích křesťanství, nejlépe "mluvila" krev Mistra, krev jeho 

učedníků a apoštolů, krev mučedníků. Srdce člověka bylo totiž tvrdé, a pokud pravda a slovo nebyly 

zpečetěny krví, nikdo jim nevěřil. 

Dnes Otec ani svět nebudou žádat tvou krev ani tvůj život, abys jím zpečetil mou pravdu. Budou však 

žádat důkazy a vy jim je poskytnete, a budou to důkazy lásky, zjevení, oduševnění, neboť vaši bližní po 

nich žízní. Nabídneš-li křišťálově čistou vodu, nabídneš-li chléb života, svět ti uvěří a skrze tebe uvěří ve 

Mne. 

10 Řekl jsem vám, učedníci, že budete konfrontováni s velkými církvemi a menšími sektami, ale 

nebojte se ani jedněch, ani druhých. Pravda, kterou jsem vám svěřil, je věrohodná, Slovo, které jsem vás 

naučil, je navenek jasné a prosté, ale svým významem hluboké až do nekonečna, a jsou to silné zbraně, s 

nimiž budete bojovat a zvítězíte. 

Ale já vám říkám: Povstane lid na zemi, plný materialismu a nevíry, aby vám upřel právo nazývat se 

Izraelem, aby popřel vaše svědectví o tom, že jste byli svědky obnoveného příchodu Mesiáše, a tím lidem 

jsou Židé. Nepřemýšleli jste o nich? Tento lid očekává ve svém středu příchod svého Mesiáše, svého 

Spasitele, který mu učiní zadost a znovu ho postaví nad všechny národy země. Ten lid ví, že jsem k němu 

vždycky přicházel, a v tomto třetím čase řekne: "Proč by měl Bůh přicházet k jinému lidu? ─ Ale hle, zde 

je mé učení! 

11 Již v prvních dnech vašeho světa jsem začal v lidském rodu formovat sémě Izraele. Z generace na 

generaci jsem na něm pracoval, zdokonaloval jsem ho, až přišel čas, kdy jsem vytvořil rodinu duší 

vybraných ze všech, aby začaly tvořit lid. S moudrostí jsem vybral každou duši, každou lidskou bytost, 

aby byl můj lid úplný. 

12 Poté, co byla každá jeho duše zformována a posílena Mou milostí a rozvinuta ve svých 

schopnostech a každé tělo bylo podle tehdejších časů připraveno s milostí, nechal jsem ho rozprostřít se po 

povrchu země. A k tomuto lidu jsem vždy mluvil, vždy jsem hledal příležitost být s ním a komunikovat s 

ním prostřednictvím jeho patriarchů. Promlouval jsem ke kmenům lidí skrze jejich krále a proroky, dával 

jsem se poznat skrze jejich vůdce, abych je vždy vedl po správné cestě, připomínal jim, že jsem nade vším 

stvořeným ─ připomínal jim spravedlnost mezi nimi, aby tento lid byl obranou ostatních národů země ─ 

aby byl živou pochodní, která osvítí i ten poslední kout planety ─ aby byl požehnáním všech národů a 

oázou míru pro všechny, kteří to potřebují. 

13 Za to jsem ji obdaroval duchovně i tělesně, za to jsem jí dal úrodnou zemi oplývající mlékem a 

medem. Zkoušel jsem ji v jejích velkých přestupcích, abych ji posílil, zocelil, aby poznala dobro a zlo, 

světlo a tmu, hojnost a hlad, svobodu a otroctví, a také jsem jí dovolil, aby byla pokoušena, a ve velkých 

pokušeních a otřesech, které lidi zasáhly, někteří padli a jiní mi zůstali věrní. 

Skrze ty, kdo padli, trpěli ostatní; skrze slabé byli postiženi silní. V čem však spočívala slabost jedněch 

a věrnost a vytrvalost druhých? 

Slabí propadli bezuzdné lásce k pozemským statkům, nízkým vášním, bezmezné touze po moci, 

špatným kultům, pokryteckým kultům. Vytrvalí byli takoví ve své pokoře, uznávali a milovali Stvořitele 

prostřednictvím prostého uctívání a zdravých zvyků. 
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14 Nikdy jsem tento lid nenechal bezbranný, neboť jsem mu v jeho utrpení poslal proroky, aby 

pozvedli jeho duši a on neztratil naději a víru ve Mne. Když však tito proroci napomínali zhmotnělé, 

bohaté na zemi, ty, kdo se nadchli pro lidskou slávu, byli jimi zavrženi, pronásledováni a často zabiti. 

Ale v srdcích vytrvalých, věrných zůstávalo slovo těchto proroků jako hořící pochodeň a skrze všechny 

proroky Otec ohlašoval svůj příchod ke svému lidu, aby ho vysvobodil z otroctví, aby mu přinesl 

spravedlnost a aby své království umístil v srdci každého ze svých dětí. Tyto sliby a proroctví si však obě 

strany lidu vykládaly různě. 

15 Když Pán přišel ke svému lidu jako Mesiáš, jako Spasitel, někteří dlouho očekávali, že bude 

Bohem lásky, spravedlnosti a pokoje, Otcem veškeré útěchy a balzámu. Jiní od něj očekávali, že bude 

nepřemožitelným vojákem, bojovníkem, který pozvedne svůj lid a přivede ho ke zničení nepřátelských 

národů, které se zmocnily Hospodinova lidu a ovládly ho. Očekávali, že jeho ruce předají velké pozemské 

bohatství, světské statky, aby jimi obdaroval každé ze svých dětí a každý ze svých kmenů. Když se pak 

Mesiáš zjevil na zemi plný pokory a v lidské chudobě, ve vší největší pokoře, pocítili a poznali ho jen 

věrní a vytrvalí, jejichž duše a srdce byly vnímavé pro vznešené poučení, pro božské poselství, které Pán 

přinesl skrze Ježíše. 

16 Ale mezi těmi, kdo očekávali bohatého a mocného Boha země, bojovného mstitele všech urážek, 

které lidé utrpěli, bylo jejich zklamání velké a také jejich odmítnutí. Ale tento Mistr dobroty a pokory 

zahrnul celý svůj lid stejnou láskou, když zjistil, že se rozdělili na království. V Samařsku i v Judsku vydal 

své slovo, v jednom kmeni i v druhém vylil svou lásku, svůj balzám, své zázraky, učení a proroctví. 

Přesto byl i nadále odmítán "tělesnými" Židy, odhmotněnými Židy ─ těmi, kteří se třásli před 

zjeveními Ducha, těmi, kteří nechtěli vidět cestu, jež vede k Výsosti. Na druhé straně ho uznávali a 

milovali ti, kteří očekávali příchod Království nebeského, Chléb věčného života, Pravdu o všech lidech, 

Lásku ke všem tvorům, a od té doby se tento lid ubíral cestou rozdělení. 

17 Bylo nutné, aby Otec po svém odchodu (v Ježíši) vyrval svému lidu z rukou zemi, která byla 

svěřena již jejich předkům. Jedněm byla vyrvána jako vykoupení a druhým jako odměna, neboť onu 

kanaánskou zemi, onu krásnou Palestinu minulých časů, jsem připravil pro ducha jen jako předobraz pravé 

zaslíbené země. Když byl lidem tento majetek odebrán, zůstali materialisticky smýšlející Židé na zemi bez 

domova, ale druhá část ─ věrní, kteří vždy cítili Mou přítomnost ─ zůstali oddáni Mé Vůli, aniž by je 

bolelo, že ztratili dědictví minulých dob, protože věděli, že jim Otec svěřil novou milost: dědictví Jeho 

Slova, Božského Slova, Jeho Oběti, Jeho Krve. 

18 V současné době, kdy můj lid Izrael žije již ve třetí éře, ho stále vidím rozděleného na dvě skupiny: 

jednu zhmotnělou, která zbohatla na statcích země jako na své vrchnostenské odplatě, která svou mocí 

rozechvívá i základy světa, protože svou sílu, svůj talent, dary milosti, které Otec vylil na jejího ducha, 

dala do služeb sobě samé, své ctižádosti, své velikosti. 

Podívejte se, jak tento národ i v rámci svého materialismu prokázal sílu ve svých vědách, ve své vůli a 

inteligenci. V hloubi srdce chová odpor k dřívějšímu hladomoru, zotročování a ponižování, ale dnes se 

vzpíná silná a hrdá, aby ponižovala jiné národy, zastrašovala je svou mocí a ovládala je. Dnes je sama sytá 

a s uspokojením hledí na miliony hladových lidí a na obrovské masy otroků, kteří jsou otroky jejího zlata, 

moci, vědy a touhy po prestiži. 

19 Vidím však i druhou část svého lidu, totiž vytrvalé a věrné ─ ty, kteří vždy cítili Mou přítomnost, 

ty, kteří vždy rozpoznali Můj příchod mezi lidi, ty, kteří věřili v Má zjevení a navzdory všemu Mi byli 

poslušní a plnili Mé příkazy. 

Tou druhou částí nejste jen vy, kteří jste byli svědky Mého projevu skrze lidský rozum v této době, 

neboť část duchovního lidu Izraele je rozptýlena po celém světě a na místě, kde se každý z nich nachází, 

přijímá Mou starostlivou lásku, cítí Mou Přítomnost, živí se Mým Chlebem a očekává Mě, aniž by věděl, 

odkud přijdu a jakým způsobem, ale očekává Mě. 

Ale ti, kteří dobře vědí, jak jsem přišel, jak jsem se dal poznat ─ ti, kteří jsou připraveni na časy, které 

přijdou, jste vy, kteří jste součástí Mnou vyvolených 144 000 z dvanácti kmenů tohoto lidu ─ sto čtyřicet 

čtyři tisíc, kteří budou před početným izraelským lidem jako 144 000 velitelů, kteří je povedou v 

duchovním zápase třetí éry do velké bitvy. 

20 Myslíte si, že můj lid bude vždy rozdělený? Amen, říkám vám: Ne! Pro vás přišlo poučení, světlo 

a zkoušky, pro ty přišla má spravedlnost a také navštívení. Nyní je velkým krokem vedu k probuzení jejich 
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ducha, a i když v první chvíli jistě popřou Můj třetí příchod na svět, jako popřeli druhý, říkám vám: 

Nedlouho poté nastane čas jejich přeměny. Žijí ve svých starých tradicích, ale já vidím do mysli a srdce 

židovského národa a chci vám říci, že na svých tradicích lpí spíše z pohodlnosti a ze strachu před 

duchovními zjeveními než z vlastního přesvědčení. Vyhýbají se projevům posmrtného života, ale já jim 

navrhnu: zříci se všeho, co je zbytečné, praktikovat milosrdenství, lásku a pokoru. 

21 Budete se jim muset postavit a oba se chopíte svých zbraní: jeden slova, myšlenky, modlitby a 

důkazů, druhý jejich talentu, moci a tradice. Já však budu v této konfrontaci přítomen a způsobím, že má 

spravedlnost skutečně zvítězí, způsobím, že duchovnost zvítězí, duch se povznese nad tělo, skloní se a 

pokoří, a pak nastane smíření izraelských kmenů, sjednocení Hospodinova lidu. Jakmile bude tento lid 

připraven ─ vpravdě vám říkám, že bude plnit své poslání, dokud nedokončí velké poslání, které Bůh od 

počátku věků svěřil svému vyvolenému lidu, totiž být prvorozeným a správcem Pánových zjevení, aby 

jako nejstarší z bratří vedl ostatní, sdílel s nimi Jeho milost a všechny přivedl k Otcově pravici. 

22 Rozdělený lid nemohl zvítězit nad ostatními národy země. Ale vpravdě vám říkám: Chci, abyste 

stejně jako ti, kdo ve Třetí éře podali velké důkazy o své síle a světle v lidském životě, i vy podali důkazy 

o své duchovnosti ─ důkazy, že síla Ducha je větší než lidské síly, takže v boji nad nimi zvítězí. 

23 Pochopte, lidé, abyste mohli plnit poslání, které vám Otec svěřil, aby se vaše duše mohla vznášet v 

pokoji, konečně Mě dosáhnout a z Mého Království milovat všechny tvory všeobjímající láskou, které 

učím. 

24 Mnoho věcí jsem vám během této doby řekl, ale ze všeho, co jsem vám řekl, se naučíte lekci, 

kterou jsem vám dal v toto milostivé ráno: Všeobjímající láska! 

25 Jak často Ježíše jeho učedníci zastihli, jak hovoří s různými stvořeními pozemské říše. Jak často 

byl Mistr překvapen ve svých rozhovorech s ptáky, s chodbou, s mořem! Věděli však, že jejich Mistr není 

uchvácen, věděli, že v jejich Mistrovi žije stvořitelský Duch Otce, který dal všem bytostem jazyk, který 

rozumí všem svým "dětem", který přijímá chválu a lásku od všech, které stvořil. 

26 Jak často učedníci a lidé viděli Ježíše, jak hladí ptáčka nebo květinu a všemu žehná, a v jeho očích 

objevili pohledy nekonečné lásky ke všem tvorům! Učedníci zahlédli božskou radost Pána, když se viděl 

obklopen tolika slávou, tolika podivuhodnými věcmi, které vzešly z jeho moudrosti, a také často viděli 

slzy v Mistrových očích, když viděl lhostejnost lidí tváří v tvář takové slávě, tupost a slepotu lidských 

tvorů vůči tolika nádherám. Často viděli Mistra plakat, když viděl malomocného ronit slzy kvůli svému 

malomocenství, nebo muže a ženy naříkat nad svým osudem, přestože byli obklopeni sférou dokonalé 

lásky!  

27 Dobře víte, že Můj Zákon vás učí milovat Mne víc než všechno ─ ne proto, že by Otcovo srdce 

obsahovalo sobectví, ale proto, že byste měli pochopit, že ─ abyste mohli milovat Stvoření a sebe samé ─ 

musíte skrze svou lásku pochopit Mou lásku, abyste ji mohli cítit vůči svým bližním. 

Proto vám v toto milostiplné ráno říkám: chci, aby vaše láska byla všeobjímající ─ ale ve Mně, abyste 

milovali nejprve Mne, pak jeden druhého a pak milovali všechny stvořené Otcem, všechna stvoření, 

dokonalá díla jako dcery Otce, a tedy vaše bratry a sestry. 

28 Dejte své duši a svým pocitům citlivost. Ať se vaše tělo, ačkoli je v životě pomíjivé, podílí na 

tomto osvěžení, ať se raduje z toho, že existuje, ať se těší ze záření, které mu příroda dává, ať se jím nasytí 

a osvěží. Tento fyzický život je totiž také zdrojem požehnání, tepla, energie ─ je to útěcha a pohlazení, je 

to výživa, je to mír. 

29 Ať vaše tělo hoduje, ať se účastní této hostiny, říká vám Mistr. Neskrývejte ji ani ji neodstraňujte z 

přírody, nedovolte jí, aby odmítla tento zdroj života, nedovolte jí, aby odmítla to, co jsem vám dal s 

takovou láskou. Pak v klidu usne, až přijde jeho chvíle. 

Ale vaše duše bude ze záhrobí, ze svého osvobození, nadále uvažovat o hmotném stvoření více než o 

všech dílech Otce a bude si ho pak vážit lépe než nyní. A přestože se již nebude živit hmotným životem, 

přestože se s ním již nebude muset spokojit ani v něm žít, bude se vším v souladu, bude vše obdivovat a 

milovat v Otci. 

30 Mé Slovo tě zaplaví pokojem a je balzámem pro tvou duši a tvé srdce. Hovořila jsi se svým Pánem 

a nadále s Ním hovoříš jazykem duše ─ jazykem, který obsahuje úctu, který je chvalozpěvem k Mému 

božskému sluchu, který je pohlazením dítěte k Otci, který je rukou nataženou k Tomu, který má všechno a 

může všechno. 
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Vyznáváš se Mi, nic přede Mnou neskrýváš, protože víš, že Můj pohled zahrnuje všechno, proniká 

všechno, a cítíš lítost vůči svému svědomí kvůli prohřeškům spáchaným na zemi. Vpravdě vám však 

říkám: Já, který denně od rána do rána počítám vaše dobré skutky a přestupky, zapisuji více dobrých 

skutků a méně špatných. 

31 Nezůstávejte stát, ó učedníci! Jak jsem vám vždycky říkal, ať vaše cesta zůstane pevně na cestě 

dobra a pokroku, neboť přicházejí časy, kdy člověku pomůže jen dobro, kdy ho na cestě boje a sváru 

podrží jen ctnost a pravda. 

Blíží se dny, kdy padne klam, kdy faleš, pokrytectví, sobectví, každé špatné sémě skončí skrze kruté 

návštěvy, pády a rány. 

Proto vám Mistr říká: Buďte silnější a silnější v dobru! Buďte přesvědčeni, můj lide, že za dobro, které 

konáte, nemůžete přijmout zlo. Pokud sklidíte zlé ovoce nebo zlou odměnu za dobro, které konáte na zemi, 

je toto zlé ovoce dočasné, není to konečné ovoce, říkám vám v pravdě. Musíte vytrvat, dokud nesklízíte. 

32 Buďte dobrými pracovníky na poli Páně a vždy bděte nad pracovníky hmotné země. Opouštějí již 

vyklíčené semeno kvůli procházející bouři? Opravdu ─ ne! Čekají, až špatné počasí pomine, hlídají a 

modlí se za něj a čekají na úrodu. A jak často byla tato sklizeň vytrvalosti skutečně plná požehnání a 

hojnosti! 

Buďte i vy takoví: navzdory svým dobrým skutkům berte neštěstí jako dočasné bouře, jako důkaz své 

ctnosti, ale vždy věřte, že mé semeno, které jste dobře zaseli, vám dá dobré květy a dobré plody, až přijde 

čas. 

33 Vpravdě vám říkám, že duše je jako semeno, je jako semeno, víte. ─ Mluvím nyní v přeneseném 

smyslu. I ony klíčí, zakořeňují a rostou, kvetou a přinášejí ovoce. Musím vám však říci ještě něco: ne 

všechny duše klíčí ve stejnou dobu, ne všechny kvetou ve stejnou dobu a nepřinášejí ovoce v pevně 

stanoveném čase. Někteří to dělají dříve a jiní později, i když byli zasety ve stejnou dobu. Pochopte to a 

aplikujte to na minulost, přítomnost i budoucnost sebe i celého lidstva. Z toho totiž vyvodíte velké závěry, 

velká zjevení a dalekosáhlé odpovědi na lidské otázky a pochybnosti. 

34 Pokud proniknete do mého dnešního slova, objevíte v něm určitý záměr Mistra: Posílení vaší duše, 

abyste lidstvu přinesli pravdivé zjevení reinkarnace duší. 

Intuitivní znalost si uchovávají všichni lidé. U všech národů na zemi tuší tajemství, které obsahuje 

minulost, přítomnost i budoucnost každé duše. Pro někoho je to teorie, pro jiného možnost, pro dalšího 

fantazie a další to přímo popírají. Přesto zjišťuji, že o této pravdě přemýšlejí. 

35 Lidstvo této doby tvoří legendy, fantazie, a dokonce i ty nejzaostalejší kmeny, dokonce i národy 

ukryté v pralesích, tuší tajemství znovuvtělení duše, a to proto, že země byla připravena, stala se úrodnou, 

protože lidská duše ve svém vývoji dokázala svému tělu odhalit část tohoto "tajemství" ─ jak tomu říkáte 

─. 

Nyní chybí jen to, aby můj lid, moji poučení, moji věrní ─ ti, kteří mě vždy očekávali, kteří uměli 

přijímat má zjevení a učení ─ přišli, aby to lidem potvrdili živými slovy, důvody, pravdami. Pak se lidé 

probudí k novému poznání, k novému životu, který není ničím jiným než Božím královstvím v srdci lidí, 

duchovním královstvím v duších samotných lidí. 

36 Mluvím k vám stejným slovem, jakým jsem mluvil ve Druhé éře. Všechno dobré pramení z mého 

slova. Hledáte-li v něm balzám ─ Můj hojivý balzám nevyčerpatelně stéká na vaše utrpení. Jestliže jste mě 

prosili za nepřítomné nemocné, budou nepřítomni pro vaše tělo, ale ne pro mého ducha ani pro vašeho, a v 

nich je má uzdravující moc. Žádáte-li Mne o Mé požehnání nebo ochranu pro své podniky, vpravdě vám 

říkám, že je na nich Má láska a Mé světlo. Beru tě za ruku, protože mi důvěřuješ jako spásnému průvodci, 

a skutečně tě povedu k vítězství. Budu vás posilovat v nástrahách a ve zkouškách a budu vás povzbuzovat. 

37 Prosíš Mě za ty, kteří jsou nepřítomni, kteří jsou "dělníky", kteří jsou učedníky v Mém duchovním 

díle. Jsem tam s nimi, byl jsem na jejich cestě, v jejich modlitbě, v jejich naplňování poslání. Jako světelné 

pochodně jsem je umístil do národů, které jsou vám cizí, aby byli jako andělé míru, jako strážci obklopení 

Mým duchovním světem. 

Od okamžiku odchodu jsou inspirováni svými anděly strážnými, takže jejich pozemské i duchovní 

kroky na cestě jsou bezpečné, a proto, když je Mistr vyzve ke splnění úkolu, mohou tito pracovníci s 

uspokojením říci: "Otče, pracovali jsme ve Tvém jménu." 
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Kdy se vrátí do této země? Mistr připravil cestu a čas a oni budou opět mezi vámi a jejich slova budou 

znít ve vašich srdcích jako svědectví o velkých zjeveních, která jim Otec dal ─ o velkých zázracích, které 

jejich oči viděly, a to vám dodá sílu, bude to pobídka pro budoucnost, kdy i vy překročíte hranice a vydáte 

se do dalších bratrských společenství. 

38 Když vás vyznamenávám svou láskou, když vás v tomto čase zkoušky přikrývám svým pláštěm, 

jak bych nemohl přikrýt celý zemský kruh svým milosrdenstvím? Když vás, kteří jste nyní lidskými tvory, 

učím všeobjímající lásce, jak by se tedy mohl Mistr starat jen o některé a na jiné zapomínat? Můj pohled 

spočívá na všech a můj plášť také, můj balzám všechny přelévá, pod mým pláštěm pokoje ho někteří cítí a 

používají. Jiní vedou války, ničí se navzájem a urážejí se. 

39 Ptáš se mě: "Otče, proč se v tomto roce smíření, v tomto roce duchovního sjednocení a lásky, který 

lidstvo nazvalo "Svatým rokem", lidé vrhají do vražedných válek?" 

Mistr vám odpovídá: Dívejte se a modlete se! Dnes ještě nejste schopni pochopit smysl těchto zkoušek, 

ale vpravdě vám říkám, že duše lidí je již blízko probuzení, a k tomu je zapotřebí ještě trochu bolesti, je 

třeba, aby vyprázdnili onen pohár, který si lidé v této době připravují. Sami se probudí, sami se budou 

soudit, sami si budou vynášet soudy. Dovolím jim to a odpustím jim a pohladím je. Vlévám do nich své 

světlo, aby, pokud je pro ně možné dosáhnout pravdy skrze mé světlo, dosáhli jí tímto způsobem, a ne 

skrze bolest. 

40 Až můj univerzální paprsek vystoupí, přenechám vám možnost vylít svůj duchovní mír a 

požehnání na celé lidstvo ze záhrobí. 

41 To je moje lekce. Pokračujte v mém učení! Postupujte krok za krokem a dbejte na to, aby ve vašem 

srdci a duši duchovní spojení se vším získávalo stále větší sílu a váhu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 333 
1 Přijď ke mně, když jsi unavený. V Mém Slově naleznete balzám, útěchu a pohlazení. Ujišťuji vás, 

že až vyslechnete mé učení, budete se cítit posíleni, abyste se s vírou vydali na cestu, která vás povede k 

obsazení mého Království. 

2 Jsou to chvíle, kdy se mnohá srdce přibližují v touze po Mém projevu, kdy jim dávám důkaz Své 

Přítomnosti tím, že jim dávám pocítit Svého Ducha velmi blízko a překvapuji je pronikavostí Svého 

pohledu, když v každém z nich čtu jeho minulost, jeho bolesti, jeho prosby a potřeby. 

3 Mnozí z nich uvěřili, ale slyšeli Mě jen proto, že našli pravdu v Mém Slově. Mnozí jiní však 

pochybovali, přestože jsem se před nimi zjevil s takovou jasností. Těchto srdcí se v tuto chvíli ptám: "Jaký 

důkaz potřebujete, abyste ve Mne věřili?" Ale oni mi odpovídají: "Abys nám dopřál to, po čem teď všichni 

touží." 

4 Ach, vy lidé! Co by se s vámi stalo, kdybych dělal jen to, co si přejete? Přesto vám poskytnu něco 

z toho, o co žádáte, abych vám dokázal, že Ten, kterého jste během těchto projevů slyšeli, byl vaším 

Mistrem. 

5 Je nutné, abych konal zázraky a divy, abyste Mé dílo označili za zázračné a pravdivé, protože se 

vašim očím jeví jako nadpřirozené? Nebo stačí, že k tobě prostě promlouvám, že nechávám Svou podstatu 

vstoupit do tvé duše a dávám pocítit Svou přítomnost v nejvnitřnější části tvého srdce? 

6 Mohu ti dát vše, o co mě požádáš. Mohu vám však dát jen to, co je skutečně pro dobro vaší duše. 

7 Učte se modlit a rozjímat zároveň, aby v každém z vás mohlo vyjít na světlo poznání a pochopení. 

Jen ti, kdo vědí, nepochybují a nedůvěřují. Pochybnosti pramení z nevědomosti a já nechci, abyste nadále 

žili v temnotě nevědomosti. 

Chápete, proč jsem nechtěl před vašima očima předvést ta díla, která nazýváte "podivuhodnými"? 

Protože s nimi bych vás jen přesvědčil, že jsem je udělal, ale vaše nevědomost by zůstala stejná. 

Raději jsem vám nabídl zázrak skrytý ve významu mého Slova, abyste při jeho hledání nalezli 

moudrost a světlo, poznání, zjevení a pravdu. Pak se totiž všechny nejistoty a pochybnosti rozplynou. 

8 Nyní pochopte, proč jsem vás chtěl v této Třetí éře povolat pouze k tomu, abyste naslouchali 

Mému Slovu ─ s vědomím, že obsahuje vše, co by si vaše duše a srdce mohly přát nebo potřebovat. 

9 Nebuďte špatnými žáky mého učení, buďte chápaví a pronikaví, aby váš úsudek byl správný. 

10 Jste svědky tohoto Slova, abyste nemlčeli, až budete vyzváni, abyste o něm podali informace. 

11 Ujišťuji vás: Pokud se rozhodnete se zájmem a láskou proniknout do smyslu těchto nauk, objevíte 

na každém kroku skutečné zázraky duchovní moudrosti, dokonalé lásky a božské spravedlnosti. Pokud se 

však na tato zjevení díváte lhostejně, neprožijete vše, co obsahují.  

12 Nepřecházejte kolem mého projevu, jako mnozí z vás procházejí životem: vidí, aniž by se dívali, 

slyší, aniž by slyšeli, a myslí, aniž by chápali. 

13 Lidé na zemi jsou svědky toho, kolik zázraků a dober jsem do nich vložil. Ale ocenit jejich 

bohatství a odhalit jejich tajemství umí jen ti, kteří se o ně zajímají z touhy po poznání, z touhy po 

zkoumání a pro své poučení. Právě ti se radují, když na každém kroku objevují nové projevy božské moci, 

moudrosti a dobroty. 

14 Znovu vám říkám, že jsem v této Třetí éře nepřišel konat nevysvětlitelné zázraky nebo vnější divy, 

abych vás ohromil nebo ohromil, ale abych vám přinesl Slovo jednoduché svou formou, ale hluboké svým 

obsahem, abyste je mohli studovat ve světle svědomí. Dávám vám jím další důkaz své pravdivosti. 

Musíte si totiž uvědomit, že jsem lidstvo v oné druhé éře varoval tím, že jsem mu oznámil, že se na 

světě objeví falešní proroci, kteří budou konat zázraky, aby lidi oklamali a přiměli je uvěřit, že jsem to Já. 

15 Nepřinesl jsem tento druh zázraků, ani jsem nikoho nenutil, aby věřil v toto Slovo, ani jsem se 

nesnažil šířit strach, pokud Mě nebudete následovat. Jen jsem splnil slib daný lidem, že jim pošlu Ducha 

pravdy, aby jim vysvětlil vše, čemu by dobře nerozuměli nebo co by si špatně vyložili. 

16 Zde máte mé slíbené slovo. Blahoslavení ti, kdo umí proniknout do jeho významu. Vpravdě vám 

říkám, že tam naleznou Mou božskou přítomnost. 

17 Mistr k vám neúnavně promlouvá o vašem poslání. Někteří z vás mi s jásotem ukazují svou 

poslušnost, jiní mi smutně ukazují zkoušky, kterými jste prošli, a já do vás vkládám svou sílu. Buďte silní, 

říká vám Mistr. Zkoušky pominou. Doufej a dostaneš, bojuj a zvítězíš. 
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18 Vlil jsem se do tvé duše, abych lidstvu přinesl poselství, které čeká na Mé vyvolené. Připravím tě 

svým slovem a tvá duše bude vždy osvícena. Jakmile budou vaše myšlenky a vaše duše v souladu s vaším 

duchem, stanete se jedním a oduševnění bude ve vás. Budete zrcadlem lidstva a jako dobří učedníci budete 

šířit mé učení. 

19 Pracujte, milovaní lidé, ale Já mám odměnu připravenou ve Svém Božském Příbytku. Tam vás 

přivítají andělé. 

20 Žil jsem v tobě poklad nesmírné hodnoty. Někteří z vás se necítí hodni mé milosti, ale já vám 

říkám: Jsi moje nejcennější dílo. Následujte mé učení a uvidíte, že vaše skutky budou plné světla, bude v 

nich pravda. 

Zatím jste ještě jako malé děti, později se stanete učedníky. Mé učení však nemá hranic, neboť světlo 

mého Ducha svatého bude vždy zářit ve vaší duši. Já jsem Cesta a Světlo a každý, kdo ke Mně přichází, 

nachází ve svém životě pokoj a spokojenost. 

21 Vy, kteří jste ve stínu mohutného stromu, jenž je mým poučením, jste určeni k tomu, abyste o něj 

pečovali, starali se o něj a denně se starali o to, aby se jeho větve rozrůstaly a poskytovaly útočiště 

pocestnému, který se unaveně blíží, aby přijal jejich stín. 

Chcete-li, aby se plody tohoto stromu, jímž je mé božské Slovo, rozmnožily, musíte být připraveni. 

Pak uvidíte, jak se jeho větve rozrůstají, aby se zástupy lidí přišly nasytit jeho plody. 

22 Mluvím k vám obrazně, abyste mohli pochopit a porozumět mému učení. Mé božské světlo vás 

bude inspirovat, abyste promlouvali ke svým bližním a vydávali jim svědectví o mém projevu jako Ducha 

svatého. Pracujte s co největším nasazením a stále více se připravujte na oduševnění. 

23 Přicházíte k Mistrovi, abyste mu naslouchali a učili se. Později však předáš pokyny, které jsem ti 

dal. Srdce jsou totiž stále tvrdé skály a duše jsou stále zahaleny temnotou, a proto je třeba zlomit pouta a 

osvobodit je ─ je třeba vzkřísit "mrtvé" a obrátit ty, kdo zhřešili. 

24 To je vaše poslání, milovaní lidé. Neciťte se slabí a neříkejte po roce 1950, že vaše práce skončila. 

Netoužte po odpočinku, neboť máte ještě mnoho práce, kterou musíte vykonat, aby mé světlo osvítilo celé 

lidstvo. 

25 Má Přítomnost byla mezi vámi, abyste, až uslyšíte Mé Slovo skrze lidský intelekt, byli připraveni 

na splnění svého poslání ─ aby lidstvo, až opět přijme Mé učení vaším prostřednictvím, dosáhlo 

zduchovnění. 

26 Jste Mými malými učedníky, kterým každý den dávám další lekci, další stránku z knihy života, do 

které vidoucí vždy nahlížejí, když k vám mluvím o pravém životě. 

27 Dovolil jsem svým "zlatým perům", aby zapsala Mé Slovo, které jsem vám dal v této Třetí éře, z 

něhož bude vytvořen Třetí zákon, který se později dostane do rukou lidí. Zítra ji budou nové generace 

studovat a budou vědět, jak se držet její morálky, budou vědět, jak se zduchovnit, a budou cítit, že Otec je 

s nimi. Svěřím je andělům strážným a rádcům, kteří se budou zasazovat o jejich právo a o ochranu lidstva. 

28 Milovaní lidé, vy jste učedníci, které jsem připravoval od počátku Svého Projevu, abyste Mne, až 

skončí etapa Mého Slova, pocítili ve své duši. 

29 Rok 1950 dosáhl svého vrcholu. Je to rok, který je z mé vůle označen jako poslední rok mého 

hlásání skrze mysl a ústa těchto nositelů hlasu. Je to rok, který je tisíckrát zmíněn v mém Slově, aby žádné 

shromáždění nepopřelo poslední den mého zjevení. 

30 Slovo, které ti na rány naneslo tolik balzámu, už brzy nebude slyšet. Hlas, který byl tvým 

duchovním osvěžením a útěchou, brzy utichne. Neměli byste s tím však ani na okamžik projevovat 

nespokojenost, spíše byste měli pokorně uznat, že pokud bylo mou vůlí poslat vám toto světlo na určitou 

dobu, bude mít také svůj konec podle mé vůle. 

31 Neříkejte, že čas, v němž jsem se vám dal poznat slovy, se vám zdá krátký, neboť Mi nesmíte 

přičítat žádnou nedokonalost v Mých rozhodnutích. Myslíte si, že jsem nevěděl, že až přijde rok 1950, 

nebudete připraveni? Ne, učedníci, věděl jsem všechno. Nicméně bylo Mou vůlí označit tento rok za 

poslední a vy tento záměr považujte za dokonalý. 

32 V té druhé éře jsem také předem oznámil svůj odchod svým apoštolům, i když jsem věděl, že jsou 

ještě slabí. Důkazem bylo, že jeden z nich pochyboval o Mém Božství a cítil se zklamán ve svých 

hmotných očekáváních. Když si uvědomil, že poklady, které jsem slíbil, nejsou z tohoto světa, rozhodl se 

vydat Mě nepřátelům Mého učení, zaslepen penězi, kterými by odměnili jeho službu. 
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33 Vězte, že v tom srdci, které za život svého Mistra vypsalo odměnu v penězích, nebyla také 

temnota. 

34 Když mě potom ten dav zatkl, abych se dostavil před kněze a vládce, viděl jsem, jak se mých 

ostatních učedníků zmocnil zmatek a úlek, a ti, zachváceni strachem, utekli a schovali se. Když byl Petr 

odhalen jako jeden z těch, kdo mě doprovázeli, zapřel mě a přísahal, že mě nikdy neviděl. 

35 To vše bylo důkazem toho, že v době mého odjezdu učedníci ještě nedosáhli dospělosti. 

36 Důvodem bylo to, že tyto tři roky, po které jsem kázal, byly určeny k tomu, abych lidstvu předal 

božské poselství, ale ne proto, že by učedníci v tomto období dosáhli největšího povznesení a dokonalosti. 

37 Tyto tři roky mi posloužily jako příprava na období boje, které mělo přijít po mém odchodu. 

38 Má oběť byla dokonána, ale protože jsem věděl, že tato srdce Mě potřebují více než kdy jindy, 

protože se v nich vzedmula bouře pochybností, utrpení, zmatků a obav, okamžitě jsem se k nim přiblížil, 

abych jim dal další důkaz o svém nekonečném milosrdenství. Ve Své lásce a soucitu s těmito dětmi Svého 

Slova jsem se polidštil, vzal jsem na sebe podobu těla, které jsem měl na světě, a dal jsem se vidět a slyšet 

a Svými slovy jsem v těchto sklíčených duších znovu vzbudil víru. Byla to nová lekce, nový způsob, jak 

Mě sdělit těm, kteří Mě doprovázeli na zemi, a oni se cítili posíleni, inspirováni, proměněni vírou a 

poznáním Mé pravdy. 

39 Navzdory těmto důkazům, které všichni dosvědčili, se našel jeden, který tvrdošíjně popíral tvrzení 

a důkazy, které jsem svým učedníkům duchovně poskytl, a tak bylo nutné mu umožnit, aby se dotkl Mé 

duchovní Přítomnosti i svými fyzickými smysly, aby mohl uvěřit. 

40 Ale nejen mezi učedníky, kteří Mi byli blíže, vznikly tyto pochybnosti ─ ne, také mezi zástupy 

následovníků, v obcích, městech a vesnicích, mezi těmi, kteří obdrželi důkazy Mé moci a následovali Mě 

kvůli těmto skutkům, vznikl zmatek, úzkostné otázky, zděšení; nedalo se vysvětlit, proč vše skončilo 

takovým způsobem. 

41 Měl jsem soucit se všemi, a proto jsem jim i svým nejbližším učedníkům dal důkaz, že jsem se od 

nich nevzdálil, i když jsem jim už jako člověk na zemi nepomáhal. V každém domě, v každé rodině a v 

každém národě jsem se zjevoval srdcím, která ve Mne věřila, tím, že jsem jim mnoha způsoby dával 

pocítit svou duchovní přítomnost. Tehdy začal boj onoho lidu křesťanů, kteří museli ztratit svého Mistra 

na zemi, aby povstali a hlásali pravdu, kterou jim zjevil. Všichni znáte jejich skvělá díla. 

42 I vy budete muset toto hlásání ztratit, abyste se vydali svědčit o Mém Slově. Než se však vydáte na 

cestu, dám se svému lidu poznat od ducha k duchu, abych odstranil jeho pochybnosti, napravil jeho omyly 

a vysvobodil ho ze zmatku. Znovu vám totiž říkám, že ani vy nebudete připraveni, až dopustím, aby Mé 

Slovo skončilo. Proto se najdou zrádci ─ najdou se ti, kdo Mě zapírají a kdo pochybují o Mém hlásání z 

ducha do ducha. Já vás však budu inspirovat a dávat vám nové důkazy o své pravdě, abyste i vy povstali 

plni lásky, víry a duchovnosti do boje, který vás čeká. 

43 Slyšte můj hlas, lidé, přichází k vám, aby vás naplnil odvahou a statečností pro boj, který musíte 

brzy podstoupit. Čeká vás cesta, blíží se čas vašeho poslání a vy musíte být silní. 

44 Mé Slovo, které je již vtisknuto do vaší duše, bude vaším průvodcem. Povede tě krok za krokem 

ke šťastnému cíli, který jsem ti vytyčil, abys mohl navždy přebývat ve světle. 

45 Každý z těch, kdo Mě slyšeli a naučili se božským pokynům, se stane vyslancem Mého Slova na 

cestě. Jeho srdce bude putovním svazkem plným požehnání, které se bude rozlévat na jeho bližní, kteří 

potřebují zdraví, pokoj a útěchu. 

46 Moji učedníci budou cestovat do velkých vzdáleností, do měst a k národům, kde na ně bude čekat 

mnoho srdcí, aniž by to věděli. Jakmile se vydáte na svou misijní cestu, nebudete se muset nikoho ptát, 

zda jste na správné cestě nebo zda jste zabloudili, protože Duch vás osvítí a Mé Slovo vás poučí o všem, 

co musíte dělat. 

47 Milosrdenství, s nímž se chováte ke svým bližním, odměním zázraky a skutky, které pohnou i tím 

nejtvrdším a nejchladnějším srdcem. 

48 Nyní si budete moci vysvětlit, proč jste byli dlouho podrobováni očistě. Je totiž naprosto nezbytné, 

aby ti, kdo mají mluvit o čistotě, měli čistotu ve svých srdcích a aby ti, kdo chtějí vnést do domovů mír a 

harmonii, měli mír v sobě. 

49 Mé Slovo vás naplňuje odvahou, neboť nyní nastal čas, abyste se objevili na zemi jako poslové a 

apoštolové oduševnění. Lidstvo je plné hrůzy z válek, hladu a morální zkaženosti. 
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50 Nesmí vám chybět odvaha, když čelíte bolesti, utrpení a smrti. Tehdy totiž světlo, které v sobě 

máte, zazáří a osvítí životy vašich bližních. 

51 Šťastný budiž tento lid, protože se v něm naplní proroctví z minulých časů, v nichž bylo řečeno, že 

se na zemi zjeví lid Boží, a blahoslavení jsou ti, kdo jsou schopni to poznat a přijmout, neboť zůstanou 

spojeni s mým lidem. 

52 Pro Mou moc není nic nemožné. Proto vás budu přesouvat z jednoho bodu na druhý, povedu vás a 

přivedu vás tam, kde je vaše přítomnost potřebná. V každém dítěti tohoto lidu totiž pošlu útěchu trpícím ─ 

těm, kdo už dlouho očekávají příchod spravedlnosti a míru na zemi. 

53 Až se můj lid dostane k národům a přiblíží se ke svým bližním, bude překvapen, že mezi lidmi 

najde určitou připravenost nebo ochotu porozumět tomuto učení. Je to dáno přirozeným vývojem, kterého 

dosáhlo každé stvoření, a neustálým vibrováním mého Ducha nad lidstvem. 

54 Z dnešních lidí bez duchovnosti a lásky vyvedu generace, o kterých Mé Slovo tak často 

prorokovalo. Nejprve však budu pracovat na těchto národech, které se dnes navzájem špatně posuzují, 

válčí proti sobě a ničí se. 

Až pak nad všemi proběhne výkon mého soudu a plevel bude vyvrácen z kořenů, začne se rodit nové 

lidstvo, které již ve své "krvi" nenese semena sváru, nenávisti a závisti, protože "krev" jeho rodičů se 

očistila v tyglíku bolesti a pokání. 

Přijmu je a řeknu jim: "Proste, proste a bude vám dáno", jak jsem vám řekl v Druhém čase. Dnes však 

dodávám: umět se zeptat. 

55 Jak málo bylo těch, kteří se skutečně uměli zeptat. Ani vy, kteří toto slovo často slyšíte, nevíte, jak 

a o co žádat. Já však ve svém milosrdenství k vám vždy pokračuji a dávám vám více, než potřebujete, i 

když to není vždy to, o co jste žádali. Neboť jen já vím, co je pro každého nejpřínosnější. 

56 Vy žádáte pro přítomnost, já vám dávám pro budoucnost. Vy myslíte na své materiální 

zdokonalení, já myslím na svou duchovní dokonalost. Říkám vám nejen to, že duše je důležitější než tělo, 

ale že tělo by mělo být vždy až na druhém místě. Vše, co se netýká duše, je vám dáno navíc. 

57 Dávám ti všechno. A co žádám na oplátku? Jen abyste splnili své poslání, využili toho, co jsem 

vám s láskou udělil, a pochopili, že to je víc než dost k dosažení cíle, k němuž jste určeni. 

58 Mluvím k vám právě jako otec, ne jako soudce, i když mé slovo nese spravedlnost. Právě teď byste 

totiž měli pracovat svými myšlenkami a snažit se morálně a duchovně zdokonalovat. 

59 Vaše práce začala dnes, nečekejte na zítřek, abyste mohli začít denní práci, protože by mohlo být 

pozdě, protože každému je na zemi vyměřen jen krátký čas, který může využít pro dobro duše. 

60 Nazývám vás "dětmi světla", protože poznání mého učení vám dává pochopení života jako celku. 

Proto ať nikdo nečeká, až přijde poslední hodina jeho pozemské existence ─ s prázdnýma rukama a s 

důvěrou ve spánek smrti nebo v novou příležitost. Na mé spravedlnosti nic nezmění. 

61 Pokud jste schopni porozumět mému učení, přinese vám to mnoho uspokojení a mnoho příležitostí 

k rozvoji směrem vzhůru. Naučte se modlit dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí, neboť modlitba je 

dokonalým způsobem, jak požádat svého Otce, neboť v něm toužíte po světle a síle, abyste obstáli v 

životním boji. 

62 Když se modlíte, brzy dojde k osvícení vašeho rozumu, které vám umožní jasně rozlišit dobré od 

zlého, doporučené od toho, co byste neměli dělat, a to bude nejzřetelnějším důkazem, že jste se uměli 

vnitřně připravit na to, abyste slyšeli hlas Ducha. 

63 Mé učení zasahuje srdce člověka v této třetí éře, aby ho naučilo, jak dosáhnout dokonalého 

společenství s Bohem a vnitřního společenství se svědomím jako důkazu, že vaše duše dosáhla takového 

stupně rozvoje a síly, jakého nikdy předtím nedosáhla a který jí umožňuje pochopit nová zjevení Ducha 

svatého. 

64 Cesta je vydlážděná a dveře jsou otevřené pro každého, kdo chce přijít ke mně. 

65 Cesta je úzká, to už dávno víte. Nikomu není neznámé, že můj zákon a mé učení jsou nanejvýš 

čisté a neochvějné, takže nikoho nenapadne měnit je podle svého pohodlí nebo své vůle. 

66 Široká cesta a dokořán otevřená brána jsou vším možným, jen ne tím, co vede vaši duši ke světlu, 

pokoji a nesmrtelnosti. Široká cesta je cesta rozmařilosti, neposlušnosti, pýchy a materialismu ─ cesta, 

kterou se většina lidí snaží uniknout své duchovní odpovědnosti a vnitřnímu soudu svého svědomí. 
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67 Tato cesta nemůže být nekonečná, protože není ani pravdivá, ani dokonalá. Protože je tato cesta, 

stejně jako všechno lidské, omezená, dojde člověk jednoho dne na její konec, kde se zastaví a s hrůzou se 

zastaví před propastí, která je koncem cesty. Pak v srdcích těch, kdo už dávno sešli z pravé cesty, vypukne 

chaos. 

68 U některých dojde k pokání, v němž naleznou dostatek světla, aby se zachránili, u jiných se objeví 

zděšení z konce, který budou považovat za nespravedlivý a nelogický, a ještě jiní se budou rouhat a 

vzpouzet proti Bohu. Ale vpravdě vám říkám, že to bude začátek návratu ke světlu. 

69 Žehnám vám, učedníci třetí éry, kteří umíte překročit práh tohoto světa, abyste přišli v touze po 

mém Duchu. Vyzývám vás, abyste se den co den modlili, abyste se scházeli k přemýšlení o mém Slově. V 

této podobě ji totiž máte naposledy. 

70 Zvu vás, abyste vstoupili do tajné pokladnice, do moudrosti, kterou obsahuje mé dílo, abyste se 

cítili silní uprostřed boje, kterým procházíte ─ v této bitvě, kterou bojujete. 

71 Vyvolený lid, pověřený zažehnout světlo ve světě, je rozptýlen po národech a přijímá výzvu, aby 

žil pozorně podle mého hlasu. Někteří uslyší mé slovo prostřednictvím mých hlasatelů a jiní budou 

duchovně poučeni. Vy všichni však budete svědky příchodu proroctví ohlášených pro tuto dobu. Povedu 

vaše kroky po stejné cestě a jednoho dne se setkáte a poznáte se. 

72 Prožili jste celé věky, obývali jste Zemi po staletí, během nich jste se vyvíjeli a konečně jste 

schopni zahájit duchovní komunikaci se svým Mistrem a s Duchovním světem. 

73 Svěřuji vám velké poslání a očekávám vaše pochopení. Veškeré své jednání založte na zákonu, 

který je neúprosný a přísný. Takto připraveni se vydejte na cestu s bázní před Bohem, ale s jistotou. Cítíte 

strach z porušení zákona, z nesvědomité práce. Mějte však také důvěru, neboť já jsem průvodcem a 

oporou na cestě každého z vás. 

74 Ty máš podíl jen na přítomnosti, ale já vím, co prožiješ zítra, a znám překážky, na které narazíš. 

Říkám vám, že budete-li mít víru, budete schopni čelit největším nebezpečím, budete se moci vrhnout do 

nejnebezpečnějších podniků, vždy s jistotou mé ochrany. 

75 Trpělivě snášejte své těžkosti, a pokud nejste schopni pochopit smysl svých zkoušek, modlete se a 

já vám zjevím jejich smysl, abyste je vnitřně potvrdili. 

76 Ještě jste se nezdokonalili, ještě nejste "spravedliví", a proto vás čekají nové zkoušky, které uhladí 

vaše srdce a zdokonalí vaši duši. 

77 Izrael byl od počátku svého velkého putování bojovný, a když pro krutost cesty umdléval, můj hlas 

ho povzbuzoval a říkal mu: "Má silná paže je v tvém rameni." A když se mu nedostávalo odvahy a 

odvahy, Izrael se stal bojovníkem. A když se modlí, bdí a poslouchá má přikázání, těší se mé milosti a 

mým výsadám. 

78 Nyní prožíváte předpovězené časy a nesmíte pochybovat. Nyní je kniha otevřena v posledních 

kapitolách, abyste ji mohli číst s oddaností a pochopit její význam. To jsou ty těžké časy, o kterých jsem 

vám říkal předem. Chci však, abyste i přes jejich těžkosti hleděli do budoucnosti s radostí a důvěrou. 

Neboť vaše bolest nebude trvat déle, než stanoví Můj zákon lásky a spravedlnosti. 

79 Modlete se, abyste byli plní pokoje a dobré vůle. Přemýšlejte, abyste si byli jisti, na jakém místě se 

duchovně nacházíte. Neexistuje žádný konkrétní čas pro dosažení vašeho největšího povznesení. Pokud 

máte víru, můžete na této cestě udělat velké kroky. 

80 Můj projev skrze člověka skončí v roce 1950. Éra ducha však bude pokračovat a po tomto roce 

dojde k uvolnění duchovních darů, a tím k obrácení mnoha duší. 

81 Větve, které se od stromu odlomily, se k němu opět přimknou, všichni se ke mně připojíte. 

82 Střež má zjevení, aby mé učení zůstalo čisté a nedotčené. Člověk už má dost omezených forem 

uctívání a hledá celek. Požaduje božské pokyny, které ho zachrání v jeho lidském stavu dnes a v jeho 

duchovním stavu zítra. 

83 Každého, kdo povstane se vznešenými touhami nebo přáními, podpořím a ukážu mu nejkratší 

cestu, jak ke Mně dojít. 

84 Plňte zákon, i kdybyste měli obětovat své srdce nebo změnit zvyky, které v tomto světě existují. 

Nebudeš mít kostely ani modlitebny, nebudeš omezovat mé učení ani pole své působnosti. Vaším 

domovem bude celý svět, vaší rodinou lidstvo a vaší církví můj Božský Duch. 
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Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 334 
1 Lidé, probuďte se a uvědomte si, že žijete v nové době. 

2 Meditujte a modlete se, aby ve vaší mysli začala zářit duchovní inspirace. 

3 Pozorujte nejrůznější lidskou bídu, bolest a nouzi a nechte své srdce, aby bylo stále soucitnější při 

pohledu na bolest, která vás všude obklopuje. 

4 Cítíte-li v nejhlubším nitru své bytosti velkorysou a ušlechtilou touhu konat dobro, nechte tento 

impuls, aby vás ovládl a projevil se. Je to duše, která předává své poselství, protože našla své tělo ochotné 

a připravené. 

5 Pochopte, že když se vydáte zasévat semena mého učení, musí to být z lásky, která se rodí z 

nejcitlivější části vaší bytosti. Nesnažte se však již konat dobro nebo konat skutky kvůli svým zásluhám, 

pokud pramení ze strachu z trestu, pokud je nevykonáte. Na tom není nic podstatného. Neříkej mi už nic, 

ani své duši, že se nemůže smířit s maličkostmi. 

Když vaše duše odhodí svou lidskou schránku a stáhne se do svého nitra ve svatyni duchovního života, 

aby prozkoumala svou minulost a svou úrodu, mnohé z jejích skutků, které se jí zde na světě zdály 

dokonalé a hodné toho, aby byly předvedeny před Pána a odměněny, se jí ve chvílích této introspekce 

budou jevit jako ubohé. Duše pochopí, že smysl mnoha skutků, které se jí ve světě zdály dobré, byl jen 

výrazem marnivosti, falešné lásky, lásky, která nevycházela ze srdce. 

6 Kdo myslíte, že dal duši osvícení dokonalého soudce, aby mohla soudit sama sebe? Duch, který na 

vás v onu hodinu spravedlnosti udělá dojem, že zazáří dosud nevídanou jasností ─ a bude to On, kdo 

každému řekne, co bylo dobré, spravedlivé, správné a pravdivé, co vykonal na zemi, a co bylo zlé, 

nesprávné a nečisté, co zasel na své cestě. 

7 Svatyně, o níž jsem k vám právě mluvil, je svatyní Ducha ─ chrámem, který nikdo nemůže 

znesvětit, chrámem, v němž přebývá Bůh a z něhož zaznívá jeho hlas a vyzařuje světlo. 

8 Ve světě jste nikdy nebyli připraveni vstoupit do této vnitřní svatyně, protože vaše lidská osobnost 

se vždy zabývala způsoby a prostředky, jak se vyhnout moudrému hlasu, který promlouvá v každé lidské 

bytosti. Říkám vám: Až se vaše duše zbaví svého příkrovu, zastaví se nakonec před prahem této svatyně a 

shromáždí se, aby do ní vstoupila a poklekla před oltářem duše, aby vyslechla sama sebe, aby 

prozkoumala své skutky ve světle, které je svědomím, aby uslyšela, jak v ní promlouvá hlas Boha jako 

Otce, Mistra a Soudce. 

9 Žádný smrtelník si nedokáže představit onen okamžik v celé jeho vážnosti, který musíte všichni 

prožít, abyste poznali, co dobrého v sobě máte, abyste si to uchovali, a také to, co musíte od sebe 

odvrhnout, protože to už v duši nesmíte držet. 

10 Když pak duše pocítí, že je konfrontována se svým svědomím, a to se jí vybaví s jasností pravdy, 

cítí se tato bytost příliš slabá, než aby sama sobě naslouchala, přeje si, aby nikdy neexistovala, neboť v 

jediném okamžiku se celý její život míjí s jejím vědomím ─ to, co zanechala, co vlastnila a co jí patřilo a z 

čeho nyní musí konečně skládat účty. 

11 Učedníci, muži, připravte se na tuto chvíli už v tomto životě, abyste si z chrámu neudělali tribunál, 

až se vaše duše objeví před prahem chrámu ducha, neboť bolest duše bude tehdy tak velká, že se jí nebude 

moci rovnat žádná fyzická bolest. 

12 Bděte a modlete se, rozjímejte, následujte mé učení a nikdy se nenechte oklamat svou ješitností, 

která vás chce přesvědčit, že pracujete s pravdivostí, milosrdenstvím nebo láskou, i když ve skutečnosti 

žádnou z těchto ctností nemáte. 

13 Nikdy ve svém srdci nevzpomínejte na skutky, které konáte, a spokojte se s tím, co děláte jako 

první, abyste na své cestě neustále stoupali. 

14 Chci, abyste se zamysleli nad vším, co jsem vám v tomto poučení řekl, abyste pochopili, jak 

probíhá váš soud v duchovní sféře. Proto byste měli ze své představivosti odstranit obraz, v němž si 

představujete soudní dvůr, jemuž předsedá Bůh v podobě starého muže, který nechává dobré děti projít po 

své pravici, aby se mohly těšit z nebe, a zlé umisťuje po své levici, aby je odsoudil k věčnému trestu. 

15 Nyní je čas, aby světlo dosáhlo nejvyšších sfér vaší duše a mysli, aby pravda zazářila v každém 

člověku a on se mohl důstojně připravit na vstup do duchovního života. 
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16 Upozorňuješ Mě, že boj, který jsi vedl v srdcích svých bližních, je zřejmě zbytečný ─ že k nim 

mluvíš o zduchovnění a snažíš se z jejich srdcí odstranit fanatismus a modlářské kultické skutky a že 

krátce poté, co jsi je poučil, znovu pokleknou před svými modlami. 

17 Přicházíte se zraněným a seschlým srdcem, ale chováte naději, že vám ve svém Slově dám nové 

argumenty a nové zbraně, abyste mohli bojovat dál. 

18 Říkám vám, milovaní učedníci, v nichž vidím horoucí touhu, aby světlo zářilo ve všech vašich 

bližních: Musíte se obrnit trpělivostí a čekat na vytoužený okamžik osvícení těch, za které se tolik modlíte 

a prosíte. 

19 I oni věří, že se mýlíte, protože vás vidí, jak se modlíte na otevřeném prostranství, a protože vás 

slyší mluvit o učeních a zjeveních, která nejsou zapsána v knihách. 

20 I oni se za vás modlí a mluví se Mnou a prosí Mě, abyste nesešli z cesty. 

21 Ptám se vás, učedníci: "Co myslíte, koho poslouchám víc - vás, nebo je?" 

Mnozí z vás Mi v srdci říkají: "Na nás, Mistře, jak se více přibližujeme k pravdě na cestě modlitby." A 

já jim říkám: "Na nás, Mistře, jak se více přibližujeme k pravdě na cestě modlitby." 

22 Proto vám, učedníci, říkám, že naslouchám stejně jedněm i druhým, protože jste si přede mnou 

všichni rovni, protože miluji jedny stejně jako druhé a protože ve všech vidím strach, že by někdo mohl 

sejít z cesty. 

23 Je to bitva, lidé, ohlášená bitva, velká bitva, která vypukne i v domovech a dokonce i v lůně těch 

nejmilovanějších a nejsjednocenějších rodin. 

24 Kdo v této bitvě zvítězí? Nikdo. Zvítězí pravda, světlo, láska a spravedlnost. Všichni budete těmito 

božskými silami poraženi. Ale právě tato zdánlivá porážka bude vaším vítězstvím. 

25 Proto vás Mistr učí s velkou láskou, abyste byli připraveni na dobu po mém odchodu. Ale tak jako 

jsem vám udělil své milosrdenství, tak i vy povedete lidi svými skutky lásky. 

26 Můj paprsek sestoupil na vaše mysli, aby připravil vaše duše, a rozdělil jsem mezi vás Své dary 

milosti, abyste se stali hodnými být se Mnou v Mém Království. 

27 Také mezi vámi bojuje pokušení, aby vás svedlo z Mé cesty. Ale Já, jako Dobrý Pastýř, jsem vás 

vybral ze všech cest, a aniž bych vyžadoval, abyste šli až k sebeobětování, očekávám vaši nápravu, abyste 

plně přijali Mou milost a stali se dobrými učedníky, kteří zítra přinesou Mé učení lidstvu. 

28 Vzkřísil jsem tě, protože jsi byl mrtvý pro život milosti. Odpustil jsem ti a připravil tě, abys zítra 

mohl promluvit k lidstvu, které povstalo a popírá svého Boha. Jsem nevědomý cizinec, který klepe na 

dveře každého srdce, protože ti chci dát pocítit svou lásku. 

29 Lidstvo Mě nepoznává a popírá Mou přítomnost v této době. Já jim však dám poznat, že svou 

spravedlnost projevuji s láskou a milosrdenstvím, že nepřicházím s bičem, abych jim působil bolest ─ že 

je chci jen pozvednout k životu milosti a očistit křišťálově čistou vodou, kterou je Mé Slovo, Má Pravda. 

30 Svět se mému učení nenaučil a pěstuje si modlářství a fanatismus. Proto nyní prochází velkým 

tyglíkem a pije kalich utrpení, neboť jeho materialismus ho ode Mne vzdálil. 

31 Čeká tě velká bitva, Izraeli, neboť ty budeš svědčit o mé pravdě, odstraníš temnotu lidstva a ukážeš 

mu mé světlo. 

32 Ti, kdo se nazývají lidskými pastýři, nepocítili Mou přítomnost, stále na Mě čekají. Vidím však, že 

podávají jiné učení než to, které Mistr svěřil lidstvu a které by vás vedlo cestou pravdy, protože vás učí 

milovat jeden druhého. 

33 Není Mou vůlí, aby svět živil světové názory, které se odchylují od Mého učení o lásce. To totiž 

škodí duši, a tím Mě popíráte. Nedokázali jste pochopit Mé učení, odmítáte chléb věčného života a lidstvo 

Mě hledá ve svých synagogách, ve svých hmotných církvích, které si vytvořilo vlastníma rukama podle 

svého rozumu. Kdy mi však lidstvo porozumí a vyslyší mé volání? 

34 Po roce 1950 začne velký boj světových názorů a vy, lid Izraele, se vydáte na cestu s důvěrou v mé 

božství. Nevíte, které z nich vás odmítnou. Existuje však nějaký lidský zákon, který by mohl trestat tvé 

dobré skutky a díla, která konáš na své cestě? Ne, protože vy jste ti, kdo mají odstranit bolest lidí, přinést 

jim můj mír a způsobit, aby v lidských srdcích rozkvetla láska. 

35 Učedníci: Zásada, kterou jsem vás učil ve Druhé éře: milovat se navzájem, platí pro všechny 

skutky vašeho života. Někteří mi říkají: "Mistře, jak mohu milovat bližního, když jsem jen bezvýznamná 
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bytost, jejíž život je naplněn fyzickou prací?" Těmto svým dětským učedníkům říkám: I v této fyzické 

práci, která zdánlivě nemá žádný význam, můžete milovat bližního, pokud svou práci vykonáváte s touhou 

sloužit bližnímu. 

36 Představte si, jak krásný by byl váš život, kdyby každý člověk pracoval s myšlenkou konat dobro a 

spojil své malé úsilí s úsilím ostatních. Věru, říkám vám, už by nebylo žádné utrpení. Pravdou však je, že 

každý pracuje sám za sebe, myslí na sebe a nanejvýš na své. 

37 Všichni musíte vědět, že nikdo si sám nevystačí a že potřebuje ostatní. Všichni musíte vědět, že 

jste hluboce spjati s univerzálním posláním, které musíte plnit jednotně ─ ale ne spojeni pozemskými 

závazky, nýbrž spojeni citem, inspirací a ideály, jedním slovem: vzájemnou láskou. Ovoce pak bude pro 

dobro všech. 

38 Říkám vám, lidé, že byste neměli pracovat jen pro sebe, že byste se ve svém úsilí měli snažit šířit 

světlo všem, kdo vás hledají, bez rozdílu. Vpravdě vám říkám, že ten, kdo dává více svému bližnímu, 

dostane ode mne více, protože uplatňuje mé pokyny ve svém životě. 

39 Dávám vám dostatek vědomostí, abyste mohli zvěstovat poselství lásky, které jsem vám v této 

době poslal. 

40 Ten Kristus, který přišel v jiném čase, aby lidem přinesl učení lásky, je Duch, který k vám 

promlouvá v tomto čase a dává se poznat skrze vybrané orgány intelektu, aby toto poselství předal světu. 

Toto Slovo ─ skromné ve své podobě a prosté ve svém vyjádření ─ přivede toto lidstvo, které je daleko od 

oduševnění, k rozumu. 

41 Volám ke všem národům a náboženským společenstvím světa, abych jim připomněl nejvyšší 

přikázání svého Zákona, které jsem dal poznat svým učedníkům při poslední večeři s nimi. 

42 V současné době se lidstvo nachází v přípravné fázi. Je to moje spravedlnost, která v něm působí, 

aniž by si toho lidé všimli. Ve své pýše, ve svém povýšeném materialismu totiž připisují všechny události 

svého života, které jsou pro ně nevyhnutelné, náhodě. Brzy však mé volání dojde k jejich srdcím a oni se 

ke mně kajícně přiblíží a požádají mě o odpuštění své pýchy a chyb. 

43 Pro duši člověka to bude hodina kříže, kdy po svých velkých zklamáních zakusí na krátkou dobu 

absolutní prázdnotu, kdy si uvědomí falešnost své vlastní důležitosti, úpadek své moci, chybnost svých 

ideologií. Tento stav zmatku však nebude trvat dlouho, protože pak se objeví moji vyslanci a budou šířit 

mé nové poselství. 

44 Tak jako v minulých dobách, kdy poslové mého učení vycházeli z Východu a přinášeli poznání 

mého Slova na Západ, tak i v této době svět opět uvidí mé posly, kteří přinesou světlo tohoto poselství 

národům a do domovů. 

45 Bude lidem připadat divné, že světlo nyní směřuje ze Západu na Východ? Nepoznají tedy 

poselství, které jim moji poslové přinášejí v mém jménu? 

46 Vpravdě vám říkám, že jediné světlo, které vidíte vycházet z východu, je to, které osvětluje váš 

svět, světlo Královské hvězdy. Neboť božské světlo, které ozařuje duši, vychází ze Mne a je na všech 

místech a bodech vesmíru. 

47 Je pravda, že jsem k vám v minulosti často promlouval prostřednictvím kultovních forem a 

symbolů. Nyní však přišel čas, kdy pravdu spatříte přímo, bez nutnosti klást mezi ni a vás kultovní formy 

nebo symboly. 

48 Mistr přijímá žáka, který je v této třetí éře připraven studovat, aby pochopil Mé božské pokyny. 

Kniha je před vámi otevřena a její stránky osvětlují vaši duši, abyste poznali, že dílo, které jsem svěřil do 

vašich rukou, je veliké a vznešené ─ že mé učení obsahuje nejvyšší moudrost, abyste mohli dosáhnout 

mého Království. Je to cesta, kterou jsem vám znovu ukázal, abyste po ní postupovali a zanechali křivdy, s 

níž jste ke Mně přišli. 

49 Připravil jsem vaše duše svým světlem, svou spravedlností, abyste se podobali svému Mistru, 

abyste už nebloudili po jiných cestách, aby ve vašich srdcích byla poslušnost mým přikázáním. Bděte však 

a modlete se, abyste neztratili přípravu, kterou jsem dal vaší duši. V tomto čase ukazuji světu světlo 

nového dne, aby se lidé připravili, naslouchali mému slovu a duchovním zrakem pozorovali mou 

přítomnost. 

50 Vaše poslání je velmi obtížné, lide Izraele. Mé Slovo však proniklo do nitra vaší bytosti a osvítilo 

vás, zbavilo vás slepoty a ukázalo vám slávu mého Království. 
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51 Mé Slovo vás proměnilo, protože už nejste stejní jako předtím ─ nyní jste vnímaví k Mé 

přítomnosti, poznali jste Mě a víte, jak se vznést, abyste Mě hledali od ducha k duchu. 

Přesto vidím, že jste se Mým učením plně neřídili, že jste klopýtli a že jste na krátký čas opět staří, 

protože jste své srdce zcela neočistili od zbytečného a nepotřebného ─ od toho, co živí svět v jeho 

zkaženosti. Plevel stále roste vedle zlaté pšenice, která ve vás kvete. 

Přišel čas, kdy bude plevel, který po celé věky klíčil a kvetl v srdcích, vyvrácen z kořenů. Bude 

svázána do svazků a vhozena do ohně, aby byla zničena. Pak bude vaše srdce čistým polem, úrodnou a 

připravenou půdou, kde mé Slovo přinese své ovoce. 

52 Milovaní učedníci, musíte se v mnoha věcech připravit, protože vaše kroky k oduševnění jsou 

pomalé a čas se vám krátí. V této době byste totiž již měli být v přímém kontaktu s mým Božským 

Duchem, abyste mohli splnit své poslání. 

53 Váš duch uměl krátce ovládat tělo a pak jste byli schopni plnit má přikázání jako moji opravdoví 

učedníci, abyste se zastali lidstva, kterému se vaším prostřednictvím musí dostat mého milosrdenství a 

soucitu. 

54 Dovolte mému Duchu, aby ve vás plně přebýval, abyste mohli lidstvu ukázat mé dílo jako 

záchranný člun, jako maják, jako nové nebe pro vtělenou i nevtělenou duši. 

55 Chci vás všechny vidět připravené a oděné světlem Mého Svatého Ducha, chci ve vás najít smysl 

pro odpovědnost vůči Mému Božskému Dílu a lásku k Mému Božství a k vašim bližním. Chci totiž, 

abyste se z lásky k nim obnovovali a učili se spojovat se přímo s Mým Duchem, neboť musím využít vaše 

duše podle toho, jak jste se připravili. Pak bude probuzení světa úplné a díky tvému zprostředkování Mě 

pocítí. Neboť taková je má vůle. 

56 Nacházíte se v době velké bitvy dobra proti zlu, světla proti temnotě, a nyní se připravujete na 

obranu Mé věci. Vezměte si mě za příklad, neboť jdu před svými vojsky a vy jste jejich součástí. Podívejte 

se, jak Mé světlo rozptyluje temnotu a jak Mé slovo odstraňuje hřích. Chcete-li být dobrými vojáky, buďte 

poslušní a přinášejte světlo pravdy, abyste jako opravdoví Boží služebníci vydávali svědectví o tom, co 

dávám duším v této době pro jejich spásu. 

57 Nechci mezi vámi, vyvolený lide, vidět různé způsoby myšlení ani různé projevy vůle, chci vás 

vidět sjednocené a předávající jednu a tutéž inspiraci ode Mne, vedené Mým Slovem, které je s vámi 

všemi jedno. 

58 Těm z vás, kdo jste zaspali a nechali zhasnout lampu své svatyně a připravili se o Mou milost, 

posílám výzvu a říkám jim: Vstaňte, jděte rychle a přijďte ke Mně, který vás očekávám jako Otec, a ne 

jako Soudce. Vpravdě vám však říkám, že se již nesmíte zastavovat na cestách, neboť pak by vaše 

odpovědnost vůči Mně byla zítra velmi velká. 

59 Probudil jsem tvou intuici a prostřednictvím tohoto daru promluvil Můj Duch k tvému duchu a dal 

jsem ti Své příkazy, kterými se máš řídit. 

60 Nechávám vás kráčet s jistotou, abyste mohli naplnit mou Vůli. Neboť vše, co děláte podle Mé 

Vůle, bude sloužit pokroku vaší duše. Dávám vám autoritu a svůj pokoj, aby byl svědectvím mé 

přítomnosti mezi vámi. Nechci, aby cokoli narušilo klid, který vám dávám. Připravte se a pokračujte v 

práci skrze něj. Kdybyste však měli trpět pro věc, kterou jsem svěřil do vašich věrných rukou, říkám vám: 

Raduj se, neboť tvé duši dám velkou odměnu. 

61 Vězte, že stejně jako existují duše, které jsou poslány, aby se znovu inkarnovaly a jako nápravu 

přebývaly na zemi a sklízely ve spravedlnosti plody toho, co dříve zasely, existují i jiné, které se 

nereinkarnují, ale neviditelně přebývají na zemi, dokud nedosáhnou zduchovnění či povznesení, které je 

přiměje odstranit vše, co pro ně již není vhodné. 

62 Každé pokání je těžké, hořké a smutné. Moje učení vás však učí, jak ušetřit svou duši, aby místo 

toho, aby po utrpení na zemi nalezla klid, prošla očistnou a nápravnou zkouškou. 

63 Naučte se zde v mém slově milovat to, co patří světu, jen do té míry, do jaké je to správné, abyste, 

až přijde hodina všeho zanechat, neměli na duši břemeno, které by ji připravilo o svobodu. 

64 Milovaní lidé, pojďte ke Světlu. Já jsem cesta, která k němu vede, Já jsem pravda a život. 

65 Není možné, aby zahynul ten, kdo ve svém životě naslouchá svému svědomí. 

66 Když k vám mluvím o duchovním životě, chcete, abych vám ho podrobně popsal, abyste mu 

porozuměli. Když si však uvědomíte, že ačkoli jsem o tom hodně mluvil, jen velmi málo jste byli schopni 
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pochopit, řeknete Mi s bolestí: "Mistře, co to bude za existenci, kterou navzdory Tvému učení a zjevením 

nejsme schopni pochopit? 

67 Říkám vám, učedníci: Nebuďte úzkostliví, neboť není důležité, abyste věděli, jaký je ten domov, 

ale abyste věřili, že do něj musíte přijít, a proto se co nejlépe připravili, abyste došli k cíli bez zaváhání a 

bez ochabnutí. 

68 Již jste se ode Mne dozvěděli, že vzestupu duše se dosahuje skrze lásku, protože kdo miluje, 

rozvíjí všechny dary a schopnosti své bytosti. Nesnažte se dosáhnout vysokých vrcholů světla pouze 

rozvíjením intelektu, ale vždy hledejte správný způsob, jak sladit inteligenci s city, abyste současně se 

studiem nauky přinesli její naplnění. 

69 Cesta pravdy je tak jasná, že nikdo, kdo po ní kráčí, nemůže zahynout. 

70 Nekráčíte sami, neboť Mé povzbuzení a Mé světlo je s každým z vás. Ale kdyby se ti to zdálo 

málo, umístil jsem po boku každého lidského tvora duchovní bytost světla, aby dohlížela na tvé kroky, aby 

ti dala pocítit nějaké nebezpečí, aby ti sloužila jako společník v tvé samotě a jako opora na cestě životem. 

Jsou to entity, které nazýváte anděly strážnými nebo ochránci. 

71 Nikdy jim neprojevujte nevděčnost a nebuďte hluší k jejich výzvám, protože vaše síly nebudou 

stačit na všechny životní zkoušky. Potřebujete ty, kteří jsou pokročilejší než vy a kteří vědí něco o vaší 

budoucnosti, protože jsem jim ji zjevil. 

72 Boj těchto bytostí je velmi obtížný, dokud nedosáhnete zduchovnění, protože vy sami přispíváte 

jen velmi málo k tomu, abyste je podpořili v jejich obtížném poslání. 

73 Až vám vaše duchovnost umožní cítit a vnímat přítomnost těch vašich bratří a sester, kteří 

neviditelně, bez jakéhokoli projevu pracují pro vaše blaho a pokrok, pak budete litovat, že jste je nutili 

tolik trpět kvůli vašim hříchům. Když se však ve vás tento vhled objeví, je to jen proto, že se již stal 

světlem ve vaší mysli. Pak se v nich probudí soucit, vděčnost a pochopení. 

74 Jak velký pocit štěstí budou mít vaši ochránci, když uvidí, že jejich snaha má vaši podporu a že 

jejich inspirace je v souladu s vaším povznesením! 

75 Máte tolik bratrů a sester a tolik přátel v "Duchovním údolí", které neznáte. 

76 Zítra, až se poznání duchovního života rozšíří po celém světě, lidstvo pozná význam těchto bytostí 

po tvém boku a lidé budou blahoslavit Mou Prozřetelnost. 

77 Kdo viděl bitvy, které tyto legie světla svádějí proti nájezdům zmatených bytostí, které vás 

neustále ohrožují? Neexistuje lidský pohled, který by objevil tento boj, který oba proti sobě neustále 

vedou, aniž byste si toho všimli. 

78 Vaše nevědomost o existenci všeho, co se děje, aniž byste si toho byli vědomi, byla jedním z 

důvodů, proč jsem v této době nařídil, aby vám duchovní svět sdělil sám sebe prostřednictvím mozků, 

které jsem k tomuto úkolu určil. Tyto bytosti tak měly příležitost přijít k vám, aby vám dosvědčily svou 

existenci a dokázaly vám svou láskou, milosrdenstvím, pokorou a trpělivostí, že žijí proto, aby vám 

poskytly útočiště. 

79 Modlete se, lidé, a spojte se s nimi v modlitbě. Důvěřujte v jejich ochranu. Jsou to bytosti zářivého 

světla, které jsou schopny plnit po vašem boku obtížné poslání, vést vás a pomáhat vám na celé cestě, 

dokud nedosáhnete Mne. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 335 
Můj pokoj s vámi! 

1 Dnes můj Duch znovu sestupuje na duchovní Izrael. Zjevuji se vám, milovaní lidé, prostřednictvím 

Univerzálního paprsku a mluvím k vám jako Otec a Mistr, jako Přítel a také jako Soudce. Jsem přítomen 

ve všem a naslouchám tvým modlitbám až po ty nejintimnější prosby, které ke Mně vznášíš. 

2 Mám radost, když vidím, jak vtělené duše stále více objevují pravé společenství se svým Otcem a 

Pánem, opouštějí staré obřady, různé formy uctívání, které používaly, aby Mne hledaly, aby se Mi klaněly, 

a pevně postupují na duchovní cestě. Jste to vy, pokorná společenství, kdo v této době přijímáte tyto 

projevy a s nimi i mé velké lekce. 

3 Sjednotil jsem velké množství duší, které patří k vyvolenému národu ─ ne podle rasy. 

Vězte, že se neobracím k rasám, ke kterým patříte nebo ke kterým jste patřili v minulosti. Obracím se 

na duchovní Izrael, kterému jsem svěřil poslání, protože mezi ostatními národy země jsou prvorozenými, 

kterým jsem odkázal své dřívější závěti. 

4 Vy, kteří jste byli správci milosti a zjevení, jste dostali poslání přinášet světlo všem lidem, být 

majáky světla pro ty, kteří bloudí světem nevědomě nebo lhostejně. Tebe, který jsi byl Mým prorokem, 

Mým svědkem, Mým poslem a Mým důvěrníkem, jsem povolal ještě jednou, abych tě přiměl pokračovat v 

tvém poslání a abys při tomto plnění poslání dosáhl dokonalosti své duše. 

5 Navzdory tvé věrnosti a lásce ti bez výčitek říkám: dosud ses neřídila Mým předchozím učením. 

Vlastníte světlo, mír a požehnání, které jsem vám dal pro vaše bratrské národy, ale nedělíte se s nimi o tyto 

dary. 

Uvažujte: Abyste se stali hodni přijmout toto poslání, prožili jste velké boje duše a těla, konflikty 

myšlení a bitvy tohoto světa, abyste získali potřebnou ocel, odhodlání a zkušenosti. Jestliže jsem vám však 

řekl, že jste nesplnili mé příkazy, nebudu upírat zásluhy vašim dřívějším pracím. Právě tyto zásluhy vás 

činí hodnými milosti mít Mě mezi sebou při tomto duchovním projevu. 

6 Ve smyslu mého učení naleznete přítomnost svého Boha. Toto slovo je stejné jako to, které slyšeli 

proroci, je to stejné světlo jako to, které inspirovalo Mojžíše, aby sjednotil vyvolený lid a připravil ho na 

spojení s jeho Pánem. 

Objevuji mezi vámi dřívější Izraelity, kteří se vydali na pouštní putování v prvním věku: statečné a 

udatné syny Judy; věrné levity, kteří bděli nad uctíváním Jehovy; neúnavné děti Zabulonovy, které měly za 

úkol zajistit obživu pro karavanu lidí; a také všechny ty, kteří Mi podali velké důkazy věrnosti, lásky a 

důvěry. 

7 Můj pohled s láskou spočívá také na těch, kteří očekávali Mesiáše ve druhé éře ─ na mučednících, 

které ani katův meč nemohl připravit o víru, že jsem se stal člověkem, abych vykoupil lidský rod. V tomto 

lidu jsou Moji učedníci a Moji svědkové všech věků a po této době dokonalého společenství se svým 

Pánem, až se Mé učení dokončí tímto způsobem, který jsem zvolil, Můj Duch sestoupí v hojnosti na 

všechny Mé děti a každý z vás pocítí, jak se rozvíjejí jeho dary a schopnosti ─ k úžasu jeho bližních i vás 

samotných. 

8 Vaše dary budou vyvěrat z vašeho ducha silné a mocné ─ ne jako ozdoby, které by byly důvodem 

k marnivosti, ale jako ctnosti a příklady, které budete lidem ukazovat ve svých myšlenkách, slovech a 

skutcích lásky, a všechny budou zjevovat největší pokoru a mírnost. 

Dar proroctví bude mezi vámi ve velké míře vzkvétat. Vědci se vás budou ptát na budoucnost, budou 

spěchat na vaše shromáždění, aby si vyslechli vaše svědectví a čelili těžkým zkouškám a řešili své 

konflikty, které se jim naskytnou. 

9 V současné době je váš rozvoj stále malý, stále pochybujete o svých darech, a pokud jste přímo 

svědky nějakého zázraku, o kterém vám dám přemýšlet, přičítáte ho jiné příčině. Ale přijde čas, kdy se 

Mnou splyneš, a pak bude tvá důvěra úplná. Pochopíš své dary a vlastnosti a budeš Mi skrze ně vydávat 

svědectví. 

10 Vpravdě vám říkám, že jsem to já, kdo vám dává proroctví. Nikdy nepocházelo od člověka, ten byl 

pouze prostředníkem. Proroctví pochází ode Mne a Já vám dávám možnost vykládat je do určité míry. Ale 

ty, které obsahují větší moudrost, vám vysvětlím sám. Kdykoli jste se je snažili pochopit, aniž byste byli 

připraveni, podlehli jste falešnému výkladu. 
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11 Oznámil jsem vám události, které dnes vidíte. Nyní je čas velkého naplnění. Jsou to události, které 

podaly výklad všech oznámení, jež jsem vám dal v první a druhé době prostřednictvím svých proroků. Ale 

lidé už tehdy mluvili, někteří správně a někteří špatně. 

Proroctví, která jsem udělil podle chápání lidského zkoumání, byla správně pochopena. Ale ty, jejichž 

výklad, interpretace a naplnění připadly pouze mně, jsem objasnil prostřednictvím událostí a zkoušek. 

12 Nyní nastává pro lidstvo rozhodující čas ─ čas, kdy se člověk probudí skrze různé zkoušky, které k 

vám promlouvají o mé lásce. Chci, aby tvá duše byla čistá a tvá ústa hodná zvěstovat mé učení. Proto vás 

odívám pokorou, abyste byli prostí, ačkoli máte dary, které vzbuzují obdiv těch, kdo vás znají. 

13 Dovolte proroctví, aby proniklo do vaší duše a hmoty, i když mu nerozumíte. Vaší povinností je 

dát o tom vědět. To, čeho jste svědky, lépe pochopí ostatní. Pokud však ani jeden, ani druhý není schopen 

proniknout do pravého významu Mých proroctví, přijdu vám na pomoc a řeknu vám: "Jestliže proroctví, 

které jsem vám dal, bylo velmi velké a moudré, je to proto, že zjevení, které chci dát lidstvu, je velmi 

velké, takže bude dále stoupat a obývat vyšší úrovně, dokud nedosáhne svého cíle. Toto vidění jsem udělil 

svému vyvolenému a podávám ti jeho výklad." 

14 Myslíte si, že Joel, jeden z velkých proroků první doby, rozuměl tomu, co oznamoval zástupům? 

Vzpomeňte si, co řekl: "Přijdou dny, kdy budou vaši synové prorokovat, vaši mladíci budou mít vidění a 

vaši starci budou mít zjevující sny. Na nebi budou zázraky a na zemi velká znamení. Slunce zčerná a 

měsíc bude jako krev. Ze země bude stoupat dým a pára a pak se přiblíží velký den Páně." 

15 Prorok nechápal důsledky toho, co říká, ale dělal to pravdivě. Byl Mým kanálem a nositelem hlasu, 

jeho duše byla čistá a ústa důstojná a proroctví bylo jako křišťálově čistá voda, která vyvěrá z pramene a 

není znečištěna ve svém korytě. 

Tak se toto poselství dostalo do srdcí lidí a zůstalo čisté. Někteří si to vykládají tak, jiní jinak. Říkám 

vám však popravdě, že příchod onoho prorokovaného velkého dne je velmi blízko a události nyní potvrzují 

slova proroka. 

16 Otevřete oči a připravte svou duši, abyste mohli pochopit události, a uvidíte, že se jasně objevují 

znamení, která již byla ohlášena v oněch časech, a samotná fakta vám ukazují vysvětlení a naplnění těchto 

slov. Je to výklad, který jsem dal svým proroctvím. 

17 Tak vás, milovaní učedníci, připravuji na splnění vašeho obtížného poslání, aby vaše rty mluvily 

jen pravdu a abyste viděli, že se vám otevírá cesta. Jestliže však mluvíte a vydáváte svědectví o pravdě, ale 

není vám věřeno, ani nejste pochopeni, ani milováni, přetěžujte mě a neplačte. Vždy jděte vpřed a nikdy 

nemlčte. Ať vaše ústa mluví sebevědomě, odvážně a vždy plní svou povinnost. Ať je celá vaše bytost 

připravena vyzařovat mír ─ nejen svými slovy, ale také myšlenkami a duchovními poselstvími. 

18 Pěstujte mír, milujte ho a šiřte ho všude, neboť jak moc ho lidstvo potřebuje! Nenechte se 

zneklidnit proměnlivými životními osudy, abyste vždy zůstali silní a připravení dát to, co máte. Mír, který 

je dědictvím každé duše, se v těchto časech vytratil a ustoupil válce, která mučí národy, ničí instituce a 

ničí duše. Důvodem je to, že lidské srdce ovládlo zlo. Šíří se nenávist, nezměrná ctižádost a bezuzdná 

chamtivost, které působí spoušť. Ale jak krátká bude jejich vláda. Pro vaši radost a uklidnění vám 

oznamuji, že vaše osvobození je již blízko, že na tomto cíli pracuje mnoho lidí, kteří touží dýchat v 

atmosféře bratrství, čistoty a zdraví. 

19 Co budete dělat, moji učedníci, v této velké bitvě, která již začala? Jaké jsou vaše plány? V hloubi 

tvé bytosti vidím nesmírnou touhu bojovat, aby se mé učení stalo známým, protože víš, že je pro lidstvo 

tím nejlepším průvodcem. Bojujte za svůj mír a své morální a duchovní touhy. Až se pak budete cítit silní 

v dobrotě, noste ji všude, protože se jako plodná rosa snese do srdcí vašich bližních. 

20 Modlete se a vaše modlitba ať je balzámem pro lidi kolem vás i pro ty, kteří jsou nepřítomní ─ pro 

ty, kteří obývají váš svět, i pro ty, kteří žijí a potřebují útěchu mimo něj. 

21 Nyní dávám svému lidu podnět, a to tento: všechny duše, které ztratí svá těla v bolestných 

válečných bitvách, budou přitahovány do "Duchovního údolí" a tam zůstanou a budou čekat na vaši 

modlitbu, aby dosáhly světla a poznání. 

V té hodině, kdy se lidé spojí ve vroucí a srdečné modlitbě, budou tyto bytosti překvapeny duchovní 

písní chvály. Uslyší váš hlas, který je vyzývá, aby šli vpřed, a nenechají se ani na okamžik vyrušit. Světlo 

bude jasné a od té hodiny se vydají do boje za svůj vzestup. 
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22 Zkoušky, které lidstvo čekají po roce 1950, budou velmi těžké. Bude muset vyprázdnit velmi 

hořké kalichy a snášet velmi tvrdé rány. To vše se však stane proto, aby se mohla probudit ze spánku ─ 

nyní, když její duše spí, pokud jde o její dokonalost a skutečné poslání. 

Všechny tyto zkoušky, které mohou lidé v této době obdržet, budou vyvolány jimi samotnými, aby se 

mohli vzpamatovat a zamyslet se nad svými úkoly. Již dlouhou dobu se duše přesouvají ze Země do 

"duchovního údolí" a z něj opět na Zem, aniž by využily svých reinkarnací. 

    Ale tato milost, tento důkaz lásky a spravedlnosti, který jim uděluji tím, že jim dávám nový život na 

tomto světě, není proto, aby ho promarnili. Nedovolím vám vrátit se na zem jen proto, abyste se mohli 

živit jejími plody, ale abyste mohli bojovat za svůj vzestup a získat království, které jsem vám slíbil. 

23 Poprvé vás jemně zavolám, abych vám pomohl připravit se na boj. Pokud však tomuto hlasu 

nerozumíte, zavolám na vás přísně a znovu se vás dotknu. Pokud se jím však nebudete řídit, spravedlnost 

se naplno projeví, aby vámi otřásla a vy jste mohli otevřít oči a spatřit světlo nového dne. 

24 Upozorňuji vás, abyste se nedali ovlivnit, až uvidíte, že vypuknou nové války, že den co den před 

vašima očima umírají při různých nehodách zástupy lidí. Pokud nedokážete pochopit důvod těchto 

zkoušek, které otřásají vaším srdcem, pamatujte, že každá duše přišla na zem, aby si vrátila to, co si dříve 

odpírala, a že jsou lidé tak unavení, že je probudí jen taková zkouška. 

25 Jak moc tě miluji a nechci pro tebe žádnou bolest! Ta stvoření, která nenašla útěchu a balzám na 

zemi, je ode Mne obdrží ve chvíli, kdy přijdou do duchovního údolí, aby byla uvedena do vyššího světa. 

Dávám jim ji, protože jsem Pastýř neoddělitelný od svých dětí. Veškerá jejich bolest se odráží ve Mně, 

všechna krev prolitá v jejich nesmyslných válkách stéká do Mých dutých rukou, všechny slzy lidstva 

smáčejí Mou tvář. Dokonce i ta nejskrytější a nejtajnější bytost ti je velmi blízká. Na všechny se dívám 

stejně s láskou. Ty tvory, na které se díváš s odporem, vytrhnu z jejich bídy a budu na nich pracovat tak, 

aby z nich tekly křišťálově čisté vody obnovy, pokání a lásky. 

26 Mluvím k vám mnoha způsoby, protože musíte být připraveni mluvit tak, jak jste ještě nemluvili. 

Raduješ se, když slyšíš Mé učení, a cítíš se Mi každým dnem blíž. Uvědomuješ si, že je pro tebe štěstím, 

že jsi tu, aby tě tvůj Otec miloval ─ že je pro tebe zadostiučiněním, že jsi prošla velkými zkouškami, které 

jsem ti určil, protože každá z těchto zkoušek je etapou, která tě přibližuje ke Mně. 

27 Povolal jsem mnoho svých dětí, abych jim dal různé úkoly, různé úkoly v rámci tohoto díla, a dal 

jsem je vám podle vašeho pokroku a vašich schopností. Ze všech dohromady jsem vytvořil svůj lid, své 

nové apoštolstvo. 

Některým jsem svěřil funkci vůdců, a aby jejich úkol nebyl obtížný a namáhavý, rozdělil jsem lid do 

sborů. 

Jiným jsem svěřil dar hlasatele, aby předávali Mé vnuknutí, které se stalo lidským slovem, těmto 

zástupům, které se scházejí, aby přijaly tento zázrak. 

Některým jsem dal výsadu jasnovidnosti, abych je učinil proroky a jejich prostřednictvím jim oznámil, 

co přijde. 

Úkol "pilířů" byl svěřen těm, kteří mají podporovat lid na jeho pouti a být pomocníky církevních 

představitelů a pomáhat nést břemeno kříže se zástupy posluchačů. 

28. Jiní byli obdařeni darem zprostředkování a ti byli vycvičeni jako nástroje duchovního světa, aby 

předávali jeho poselství, vysvětlení Mého Díla, a také jako držitelé léčivého balzámu, útěchy pro nemocné, 

aby prostřednictvím svých zdravých duchovních vyzařování mohli společně udělovat milost potřebným. 

"Zlaté pero" jsem nazval toho, kdo píše v knize, kterou vám zanechám, Má zjevení, učení a proroctví 

této doby. 

     Úřad "základního kamene" jsem svěřil těm, kdo mají být příkladem pevnosti, stability a síly mezi lidmi. 

Jejich slovo, rada a příklad mezi lidmi by měly být neměnné jako skála. 

Nyní však, když se toto období Mého projevu chýlí ke konci, obracím se na všechny úřady a na 

všechny, kteří jsou vybráni, aby přijali tak velké úkoly, vydávám výzvu, aby se důkladně prozkoumali a 

poznali výsledek své práce. V této hodině rozjímání stojím při všech. 

29 Nebojte se, neudělal jsem chybu, když jsem si vás vybral. Znám tě a vím, čeho jsi schopen. Věděl 

jsem, kteří z nich se rádi věnují naplňování Zákona a kteří na této cestě ochabnou. Jsem váš Otec a všem 

jsem dal příležitost pracovat na Mém Díle, všem jsem nabídl stejný pokrm, abyste se všichni cítili stejně 

milováni, měli stejné právo být Mými učedníky a vlastnit stejné dědictví. 
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30 Věděl jsem, že někteří splní mé pokyny a velmi brzy se budou řídit mými slovy. Jiní by 

potřebovali čas, aby odhalili své chyby a napravili je. Mé dary však zůstávají skryté v jejich duších a 

čekají na své probuzení. Všichni totiž musíte přijít ke Mně, porozumění bude ve vás všech. Staneš se 

dokonalým a budeš se mnou po mé pravici. 

Abyste Mě však mohli dosáhnout, je třeba, abyste byli ochotni plnit Můj zákon a kráčet po této cestě s 

pokorou a odevzdaností. 

Bděte a modlete se v těchto několika dnech, kdy Mě ještě máte v této podobě, a nechte své srdce 

pohnout Mým Slovem, aby z vaší bytosti vyzařovala touha po poslušnosti, jednotě a lásce. 

31 Brzy se poslové vydají na cestu a vezmou s sebou psaní. Jejich měřítkem bude mé slovo a má 

poselství, která jste obdrželi. Připravuji vás, abyste se vydali na misie míru a dobré vůle. Chci se s vámi 

totiž setkat připraven v tento slavnostní den, kdy vám chci říci svá poslední slova. 

32 Již nyní vám oznamuji, že Mé poslední učení nebude trvat déle než to, které vám nyní dávám. 

Bude stejně krátká jako všechny ty, které jsem vám dal. Moje poslední velká lekce se totiž skládá z lekcí 

za poslední tři roky, je to kniha, kterou jsem napsal ve vaší duši s ohněm lásky svého Ducha a v níž jsem 

shrnul vše, co jsem vám zjevil od roku 1866. V něm jsem vám vyprávěl o počátku a dokonce o tom, co 

bylo před počátkem stvoření ─ o vývoji člověka od nejstarších dob až po současnost. V této Knize jsem 

vám vyprávěl o všech Mých lekcích, které jsem vám dal během minulých věků, a o vašich zkouškách. V 

této knize jsem spojil zjevení všech minulých věků a zjevení budoucích bez výkladu a bez naplnění. 

Najdeš v něm také přípravu pro svou duši na její cestu vývoje nyní na zemi a poté v duchovním údolí. 

33 Toto poslední Moje učení skončí posledním dnem tohoto roku 1950, ale nebude to Moje poslední 

komunikace s vámi. Učil jsem vás totiž, abyste se vždy modlili a měli se Mnou duchovní společenství. Vy 

lidé a všechny bytosti, které obývají různé světy života, máte přístup k Mému duchu a Já přebývám ve 

vašem. 

Necítíte se ode Mne vzdáleni, necítíte prázdnotu ani ticho, až toto slovo skončí. Pokračujte v 

naslouchání harmonickému a neustálému koncertu svého Otce, radujte se z Mé přítomnosti, abyste mohli 

přemýšlet o Mém Díle a studovat je. 

34 Než se vydáte šířit toto učení, je nutné, abyste spojili všechny své síly a duchovní poznání. Když 

se pak shromáždíte kolem mého Slova, modlíte se a rozjímáte, pocítíte mou přítomnost. Děti budou 

pohnuty, vizionáři budou rovněž vnímat znamení předcházející Mé Přítomnosti a Já se budu projevovat 

jemnými způsoby. Všichni, kdo se sejdou, Mě pocítí a tato setkání budou mít slavnostní ráz. Vládne zde 

duchovní atmosféra, která vám dodá klid a důvěru v budoucnost. 

"Duchovní svět" k vám přijde i bez použití vašeho mozku a usadí se tam, kam ho zavoláte, aby vám 

pomáhal ve vašich zkouškách a nadále zasypával tento svět svou milostí a ochranou. Bude bdít nad tím, 

abyste neměli v mysli zmatek, ani špatné výklady či chybná rozhodnutí. 

Po skončení této doby příprav nezapomeňte na svá setkání. I když víte, že se zjevuji každému z vás 

zvlášť, chci vás najít sjednocené, modlící se a pohroužené do duchovní praxe. 

35 Vzpomeňte si na Letnice, které slavili moji apoštolové po mém odchodu. Jejich duše pozorně 

očekávaly můj projev, a když se sjednotily v jedné myšlence, sestoupil můj Duch a vložil jim do úst slovo 

a celá jejich bytost byla osvícena, takže se mohly dorozumět s lidmi různých jazyků a vyznání. 

36 Proto si přeji, aby tato setkání byla vždy mezi vámi, ó učedníci. Kdykoli se můžete shromáždit, 

učiňte tak v Mém jménu a Já budu přítomen a zjevím vám obsah Své tajné pokladnice. 

Svěřuji ti všechny okamžiky a dny tvého života, abys z nich mohl věnovat alespoň okamžik své 

oddanosti. Ale ještě jednou posvěcuji sedmý den, abyste v něm mohli vstoupit do společenství se Mnou, a 

zbývající dny budete milovat jeden druhého a plnit všechno, co jste dobře pochopili z Mých pokynů. 

Pro vaše setkání však nebudou potřeba žádné zvláštní shromažďovací prostory, stejné bude pro mě váš 

domov, vaše prostá ložnice, louka v údolí nebo na hoře, břeh řeky nebo poušť. 

37 Radím vám, abyste mezi lidmi nehlásali, že jste moji učedníci, aby to neříkala vaše ústa, ale aby 

mluvily vaše skutky. Neříkejte, že jste duchem Izraelité. Svět uzná duchovní Izrael, až bude jednotný ve 

svém poslání rozněcovat světlo v duších, přinášet mír do srdcí, být takový, jak jsem řekl Jákobovi v jeho 

snech, v jeho zjeveních: "Dám ti potomstvo tak velké, tak početné, jako je prach země, jako jsou hvězdy 

na nebi, jako je písek v moři, a ve tvých potomcích budou požehnány národy země." (Mt 24,7). 
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38 Národy země dosud nebyly v Izraeli požehnány, protože mi to představuje jejich rozdělení, jak se 

to stalo ve druhé éře. Někteří žijí pro hmotu, jiní pro ducha ─ jedni vytvářejí jedno království a druzí jiné. 

Vidím, že někteří žijí pro svět a jeho zlato a jiní Mě hledají a jsou šťastní ve své chudobě. Jakmile však 

sjednotím tyto lidi, tuto velkou legii duší odpovědných za mír a božská zjevení, otřese se tato zeměkoule a 

dokonce i nebe. Jejich spojení totiž bude mít na svět takovou moc a vliv, že nebude nikdo, kdo by to 

nepociťoval. Tvé poslání se stane známým a tvé poselství, které ti již nyní svěřuji, sjednotí závěť, kterou 

jsem lidstvu odkázal ve třech dobách. 

39 Ujistěte se, že vaše duše je jako nádoba, která uchovává vše, co jsem vám svěřil. Neboť cesta, po 

které nyní půjdete, má kamenité úseky, bodláčí a trní. Jsou zde však i úseky, kde vám procházku zpříjemní 

stromy a květiny. Takto putující den vašeho sjednocení, den vašeho vykoupení a věčného míru vás 

překvapí, až dosáhnete konce svého poslání. 

40 Modlete se nyní za ty, kdo jsou daleko, a v těch, kdo jsou kolem vás, ať vaše srdce přetéká. 

Uzdravujte nemocné, poskytujte rady těm, kdo je potřebují, staňte se všemožnou útěchou a balzámem 

mezi trpícím lidstvem. Když projdeš kolem cizího člověka, kterému nemůžeš říci ani slovo, ale cítíš, že se 

tvé srdce dotýká a tvá duše se za něj modlí, a vložíš utrpení svého bratra do Mého Srdce, dám mu, co 

potřebuje, protože jsi jeho bolest vložil ke Mně. 

41 Poznejte sami sebe, objevte dary, které jsem vám udělil, a uvědomte si, že vaše duchovní poznání 

rozjasnilo mnohá srdce a pozvedlo jejich morální a duchovní úroveň. 

42 Mějte veškerou intuici a lásku, kterou pro své poslání potřebujete. 

43 Někteří z vás mi ve své modlitbě říkají: "Mistře, proč Ti vyprávět o svých bolestech, ukazovat Ti 

svůj život nebo Ti dovolit, abys sdílel mé projekty, když Ty všechno víš? Proč se Ti zpovídám ze svých 

přestupků, když je vidíš, když jsem v Tobě? Dej mi, co je Tvá vůle, a já budu spokojen." 

44 Po této modlitbě jsi zůstala ve vytržení a děkovala jsi jen za to, co jsem ti dal, když jsem ti dal Své 

Slovo. V něm je duchovní výživa a požehnání pro váš lidský život. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 336 
1 S velkou něhou k vám sestupuji, aby vaše duše poznaly Můj Zákon. V tomto čase jsem vám ukázal 

rozsáhlé obzory, abyste mohli kráčet po cestě světla, dokonalosti a pravdy. 

2 Nechci, abyste zítra stáli před lidmi, aniž byste znali Mé učení a následovali falešnou cestu, kterou 

jsem vám nikdy neukázal. Nechám tě totiž připraveného ukázat cestu pravdy těm, kdo neslyšeli mé 

poučení, a nebudeš vyhledávat slepé a nevědomé, abys od nich přijímal poučení. Neboť vás nebudou mít o 

čem poučit. 

3 Měli byste být pokorní a svědčit o mém zjevení lidstvu prostřednictvím svých darů, aby mohlo 

vzývat mé jméno a věřit v mou přítomnost mezi vámi v této třetí éře. Nedejte svým bližním důvod, aby 

vám říkali, že jste měli špatného učitele, že jste nevědomí, že nemáte ctnosti a že nejste silní. 

Ne, Izraeli, nechci, aby tato bolest byla v mém duchu, ani nechci, aby ti lidstvo po mém odchodu 

vyčítalo nedostatečnou přípravu. Chci, aby se ti, kdo Mě neslyšeli, cítili pohnuti vzpomínkou, kterou 

chováte na Můj projev skrze lidský intelekt, a aby živili své duše Mým učením zapsaným Mým zlatým 

peřím. 

4 Chci, abys svou radou obrátil hříšníka a svými slovy povzbuzení posílil toho, kdo je sklíčený a 

zoufalý. Nejen chlebem živ je člověk, ale milost, kterou vám zanechávám pro lidstvo, je duchovní. Přijdou 

k vám ti, kteří sice mají hmotné bohatství, ale nemají klid v duši a zdraví. I jim dáte to, co jsem vám svěřil. 

5 Sami dosvědčte, že se nemýlíte, když mě následujete. Po skončení mého hlásání prostřednictvím 

hlasatelů budete i nadále věrnými vojáky této božské věci ─ tohoto učení, které nemá chybu a které se 

nebudete stydět šířit mezi lidmi. Svými skutky budete svědčit o mé pravdě. Nechci, abyste toto učení 

sdělovali světu pouze prostřednictvím Slova. 

6 Zanechávám svůj zákon zapsaný ve vašem duchu, abyste na něj upozorňovali své bližní, aby se 

jím lidstvo řídilo a už neklopýtalo na své cestě. 

7 Během této doby mě lidé slyšeli, přijali mé učení ─ pravdu, kterou jsem vám jasně zjevil. Pak 

hodně přemýšleli o tom, jak lidstvo poučit o tomto poznání, kterému sami na počátku nerozuměli. 

8 Připrav se, Izraeli, abys nebyl překvapen svými druhy. Nechci, abyste se před pošetilými ukázali 

jako nevědomí. Ne, Můj lide, budete mluvit slovy plnými přesvědčení a s důvěrou v sebe sama, budete 

vysvětlovat Má učení a zjevení, která jsem vám v této době dal, a jejich důvod. Jsi předurčen k tomu, abys 

poučil toho, kdo je nevědomý, a ukázal mu cestu k vzestupu. 

9 Nové generace Mě musí hledat. Pošlu totiž na zem vyspělé duše, které nebudou od útlého dětství 

poslouchat hloupá slova světa, protože jejich duše jim dá pochopit, že tato učení nejsou uspokojivá, a pak 

se obrátí k vám, Můj lide, abyste jim ukázali Mé duchovní dílo v plné jasnosti. 

10 Kdykoli povstanete k modlitbě, vzpomeňte si na má slova. Tak nebudete na své cestě překvapeni a 

budete moci dávat mé pokyny každému, kdo je potřebuje a kdo o ně požádá. 

11 Jsem váš Otec, který k vám neustále promlouvá, abyste Mi rozuměli, abyste se po Mém zvěstování 

lidským rozumem cítili plni Mého pokoje a pustili se do plnění svého poslání s nadšením, poslušností a 

elánem. 

12 Nechci, aby bolest lidstva zůstala bez povšimnutí. Chci, abyste cítili jejich trápení ─ pohromy, mor 

a každé utrpení a s láskou se modlili, aby se jim dostalo mého milosrdenství. 

13 Všechny urážky, které lidé činí tobě, nebudou činit tobě, ale Mně, a tak způsobí bolest své duši 

vlastní rukou. Vy však trpělivě přijímejte opovrhované, neboť přijde čas, kdy se všichni přesvědčí o Mé 

pravdě a poznají, že se nemýlili. 

14 Mnozí řeknou: "Když je Bůh mezi námi, proč nepřikáže, aby války skončily?" Ty však budeš 

vědět, jak odpovědět svým bližním, a řekneš jim, že v době Božího soudu Otec dovolí pyšným, aby se 

navzájem ničili. Poté však stanovím hranici boje, aby ode Mne obdrželi pokoj. 

15 Slovo, které vám svěřuji, je světlem na vaší cestě, abyste si uprostřed chaosu zachovali klid. 

Pamatuj, Izraeli, že každé mé slovo tě uspokojilo. Neposlouchejte však tyto pokyny jen ze zvyku, ale 

skutečně se řiďte tím, co se od svého Mistra naučíte. 

16 Uvědom si, Izraeli, jak moc musí Můj Duch bojovat proti hříchu a nevěře. Když vidím, že Mi Mé 

děti porozuměly, Můj Duch je naplněn radostí, žehnám vám a vaše poslušnost se dostává k Otci jako vůně 

květů. 
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17 Nechci, abys zítra hořce plakal, Izraeli, a říkal Mi s tváří obrácenou k nebi: "Sekty a církve k sobě 

přitáhly velké zástupy, kterým jsi s takovou láskou daroval světlo." 

Ano, děti moje, ale spolu s plevelem předají i pšenici. Jsou to srdce, která se tvým slovem nezlepšila. 

Ale vpravdě vám říkám, že chtějí rozptýlit ovce v ohradě falešnými slovy. Já jsem však moc a způsobím, 

že zástupy zcela jasně poznají, že Mé dílo je čisté jako sněhové vločky. 

18 Nedivte se, můj lide. Žijte stále bděle a buďte věrnými strážci. Nebojte se slov, která vám říkají 

vaši vlastní bratři a sestry, aby vás přesvědčili, že se mýlíte. 

Stůjte pevně, neboť "vojákům", kteří jsou věrní Mé Věci, dám velkou odměnu ─ těm z vás, kteří čelí 

této obtížné době zmatku světonázorů, vyznání a náboženství. 

Všech svých bližních si budete vážit stejně, jako si vážíte Mého díla, a budete poukazovat na poučení, 

které vám opět zanechám. Pokud se vám lidé posmívají, nechte je to dělat, protože k nim dorazí světlo 

Mého Svatého Ducha a v jejich srdcích se objeví pokání. 

19 Buďte pevní a žijte bděle, protože vás čekají těžké časy. V té době přijdou muži do mé práce a 

snaží se to zjistit. Ale vpravdě vám říkám, že vám pomohu projít, taková je má vůle. Neboť když jste na 

krátký čas zahaleni do temnoty, zjevuji se jako zářivé světlo, abych vás osvítil a zachránil před chřtánem 

hladového vlka a ukázal vám cestu světla a pravdy. 

20 Já, tvůj Mistr, ti dávám poznat všechnu slávu, která tě obklopuje, i tu, kterou nosíš skrytou v sobě, 

aniž bys ji kvůli své nedostatečné duchovnosti vnímal. 

21 Chci, abys poznala všechnu moc, kterou jsem tě obdařil, abys mohla konat dobro a stoupat na 

horu, opírajíc se vždy o hůl Mé pravdy. 

22 Život byl pro člověka vždy smutný, protože vždy ignoroval mnohé z darů, které v sobě má. Jak je 

mohl využít, když o jejich existenci nic nevěděl? 

Často jsem nacházel lidi sklíčené a smutné, protože si mysleli, že se nedokážou osvobodit od jha, které 

pro ně v této době představuje život. A proto jsem vás mile překvapil svým hlasem, který vás volá, svým 

Slovem, které vám vlévá víru, odvahu k životu, radost a naději. 

23 Pouze víra může duši posílit, a proto v některých víru zažehnu a v jiných ji svým učením oživím. 

V budoucnu totiž budete muset představovat silný, vzorný, poslušný a zákony dodržující národ. Jeho síla 

však bude pramenit z jeho víry v Můj zákon. 

24 Už nechci vidět slzy ve tvých očích, nechci vidět, jak neseš těžké břemeno svého života bez 

duchovních ideálů a místo toho plného starostí a fyzického utrpení. 

25 Ciťte se nyní jako milované děti svého Otce. Naučte se mě prosit o to, co potřebujete pro své 

blaho. Pamatujte, že jsem Božský Utěšitel, abyste se ve svých souženích nenechali ovládnout strachem. 

Vězte, že bolest má pouze zocelit vaše srdce, ne ho oslabit. Mělo by vás to očistit, ale ne rozhořčit. 

26 Již na zemi dosáhněte blaženosti, která naplní vaši duši a která vám přinese první plody na tomto 

světě, abyste mohli pokračovat na cestě života bez sklíčenosti. 

27 Oduševněte se v inspiraci Mým učením, abyste Mi umožnili plně se projevit skrze vaše bytí. 

28 Nedal jsem ti tedy své tělo? Pochopte tedy, že ji vlastníte. Dovolte Mi, abych se projevil vaším 

prostředkováním, jako bych to dělal ve svém vlastním těle. Pak se skutečně oduševníte a budete plnit vůli 

svého Otce. 

29 Otevři dveře svého srdce a nech mě vstoupit, abych tě potěšil v tvém utrpení. Já, Pán bytostí a 

světů, k vám přicházím s pokorou žebráka a mou jedinou prosbou, mou prosbou je, abyste se navzájem 

milovali. Neboť díky svému porozumění a rozlišování Mě budete milovat a zbožňovat. 

30 Každé dítě je součástí Mého Ducha, a proto to, co děláte svému bližnímu, děláte i Mně. Netruchlíte 

nad utrpením druhých stejně jako nad svým vlastním? Proč se cítíte jako cizinci, když jste stejný duch a 

stejné tělo? Jste mým dílem, které jsem stvořil na počátku, aby se vyvíjelo a zdokonalovalo po celé věky. 

31 Dnes, v této době velkých zkoušek, vám vítězství zajistí pouze vaše víra a pomůže vám vroucí 

modlitba, která je mocným klíčem k otevření dveří a seznámení s vaší cestou. 

32 Vaše práce při přinášení radostné zvěsti o Mém zjevení v Duchu svatém vašim bližním bude velmi 

velká, protože lidstvo této doby je méně důvěřivé a méně zbožné. Budou vám předkládat své pochybnosti 

a nepřipravenost a vy budete muset vytrvale bojovat. Nezoufejte však, když narazíte na tyto překážky, 
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splňte své poslání v tomto období a s uspokojením uvidíte, jak se tento svět osvítí bratrstvím a mírem, po 

kterém tak dlouho toužili a o který žádali ti, kdo vždy věřili ve vítězství Světla nad temnotou. 

33 V onen den, který je již blízko, budou ti, kdo žijí na zemi, schopni ocenit lásku jako důvod tohoto 

života a všechny krásy a dokonalosti, které díla lásky v každé době vykonala. Pak budete vědět, proč jsem 

přišel do této éry a jaký je výsledek vašeho úsilí, zatímco ostatní budou v "Duchovním údolí" a odtud 

uvidí, jak se s nevýslovnou radostí množí semena, která zaseli v tomto světě. 

34 Buďte vnímaví ke každému Mému vnuknutí, buďte poslušní a prostí. Dejte Mi poznat své dary, 

dejte Mi oslovit své bližní svými dary. Ať vaše rty pronášejí Má slova útěchy před ušima těch, kdo trpí, a 

vyjadřují Mou moudrost před těmi, kdo potřebují světlo. Ať mi vaše ruce slouží k pohlazení a vaše oči k 

milosrdnému, něžnému nebo soucitnému pohledu. 

35 Musíte se Mnou naplnit, abyste mohli konat skutky, kterým jsem vás naučil. Pak poznáte, že 

Kristus vlévá svou pravdu do všech duší a čeká jen na jejich povznesení, aby jim zjevil svou lásku. 

36 Pokud se vám mé učení zdá tak zvláštní, že si myslíte, že jste taková slova nikdy neslyšeli, ačkoli 

mě znáte, říkám vám, že váš údiv je důsledkem toho, že jste neprozkoumali jádro toho, co jsem vám v 

minulosti zjevil. Proto se vám toto učení může zdát zvláštní nebo nové, i když ve skutečnosti bylo toto 

světlo ve vašich životech vždy přítomné. 

37 Dnes se vaše mysl bude zmítat jako křehká loďka v bouři. Ale nepřevrátí se, zázračná síla ji 

ochrání. Každý blesk bude jiskrou naděje v hluboké noci, a když bouře konečně skončí a nový den přijde 

jako poselství míru, z nitra vašeho srdce se vynoří modlitba plná víry, lásky a vděčnosti. Pocítíte, že vaše 

duše vyšla ze zkoušky posílena, a zažijete jisté osvícení, které jste předtím neznali a které vám umožní 

jasně vidět to, co pro vás bylo temné a tajemné. 

38 Teprve až se vnitřně proměníte, pošlu vás do světa, abyste šířili Mé poselství. Neboť jen tehdy, 

když je v učednících opravdová duchovnost, budou ji umět předávat dál, jak ji ode Mne přijali. 

39 Také vám říkám, že než vás pošlu sdílet tuto radostnou zvěst, uzdravím vaše rány a vykoupu vaši 

bytost v balzámu útěchy, kterým jsem toto lidstvo zahrnul. 

40 Přijďte dnes naslouchat tomuto Slovu ─ přijďte ke Zdroji překypujícímu poznáním a milostí, 

abyste Mě mohli skutečně začít poznávat, protože Mě neznáte. 

41 Pokaždé, když Mi tvé rty nebo myšlenky říkají: "Pane, smiluj se nade mnou, slituj se nad mou 

bolestí ─ Pane, neodpírej mi své odpuštění", dokazuješ svou nevědomost, svůj zmatek a to, jak málo Mě 

znáš. 

42 Řekni mi, abych měl soucit s tvou bolestí? Požádejte Mě, abych se nad svými dětmi smiloval? 

Pros mě, abych ti odpustil hříchy ─ Já, který jsem láska, milost, milosrdenství, odpuštění a soucit? 

43 Je dobře, že se snažíte pohnout těmi, kdo mají na zemi zatvrzelé srdce, a že se slzami a prosbami 

snažíte vzbudit soucit v těch, kdo nemají ani špetku soucitu s bližním; ale nepoužívejte tyto fráze nebo 

myšlenky k tomu, abyste pohnuli tím, kdo vás stvořil z lásky a miluje vás na věky. 

44 Už chápeš, proč jsem ti řekl, že o Mně víš velmi málo? Někdy, když je kalich v tvých ústech velmi 

hořký nebo když bolestná zkouška přesáhne meze tvých sil, vzýváš mé jméno a říkáš mi: "Pane, zbav mě 

tohoto trestu, ať už netrpím." 

     Ach, vy lidé, kteří si ve své temnotě neuvědomujete, že to nejsem Já, kdo vás chce udržet v bolesti, ale 

že jste to vy sami, kdo vytváříte utrpení, kdo naplňujete svůj kalich hořkostí a pak Mě obviňujete. 

45 Přijďte k tomuto zdroji světla, aby se vaše duše a váš rozum osvítily, a pak Mě začněte poznávat 

jako Otce, Mistra a Soudce. Neboť Já, jako neúnavný Mistr, jsem byl s tebou, Izraeli, aniž bych se díval na 

tvou neposlušnost a tvou nechápavost, na tvé nedostatečné přemýšlení a studium Mého Zákona. Svým 

Božským Slovem ti dávám poznat tvé chyby, slabost a nevědomost. Dal jsem vám čas, abyste se pustili do 

práce na polích, která jsem vám svěřil jako dědictví. 

46 Je to poslání, které Mistr vždy svěřoval učedníkovi, aby se přimlouval za utrpení a hořkost lidí. 

47 Mé Slovo k vám vždy mluvilo podle přípravy a povznesení duše. Sestupuji však do světa hříchu a 

temnoty, aniž bych ohrozil Své Božské Světlo. Přicházím k vám, abyste byli obnoveni. Ale když jsem vás 

povolal k odpovědnosti svým Božským Slovem, trpíte, protože jste cítili, že se Mé Slovo dotklo vašeho 

srdce, aby probudilo vaši duši. 

Slovo, které tvé tělo slyšelo, se mu nelíbilo, protože tvůj materialismus ti brání rozpoznat Božský 

záměr, podstatu a inspirující sílu každého Slova, které jsem ti dal. Proto vám říkám: Odhmotněte se a 
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dovolte své duši, aby se zbavila svých pout a povznesla se ke Mně, aby mohla slyšet Mé Božské Slovo a 

aby vaše hmotná část bytosti mohla skrze duši pochopit, co vám Mistr sděluje. 

48 Mou vůlí je, abyste byli izraelským lidem, který ve svých srdcích nosí semínka lásky a božského 

míru. Svět očekává od vašeho Boha milosrdenství a soucit a stejně jako v minulých dobách očekává, že 

spatří pravé Ježíšovy učedníky. 

49 Lidé od vás očekávají podobný boj jako od učedníků druhé éry. Někdy však ztrácíte odvahu, a 

když slyšíte, jak se vám vaši bližní rouhají a pomlouvají vás, nazývají vás podvodníky, jednáte jako Petr a 

zapíráte Mě na cestě, popíráte milost, kterou jsem vám připravil, a ztrácíte ji tím, že upadáte zpět do svého 

materialismu. 

50 Musíte přesvědčit nevěřící, pozvednout padlé a dát trpícím slova útěchy a lásky. 

51 Lidé ve své svobodné vůli volají po sjednocení, aby na zemi zavládl mír. Usilují o harmonii a 

chtějí světu ukázat, že je v nich světlo, že jsou obdařeni mocí vytvářet mír. 

Ale ti podvodníci vám chtějí vyrvat z rukou klenot neocenitelné hodnoty a archu Nové smlouvy, kterou 

jsem vám dal do opatrování, a chtějí z vás znovu udělat služebníky faraona, otroky temnoty ─ těch, kteří 

kvůli svému nepochopení táhnou řetězy špatnosti, egoismu své vlastní důležitosti. 

52 Nemluvil jsem k vám pouze o naplnění poslání mých apoštolů druhé éry a o naplnění poslání 

Mojžíše. Ne, Izraeli, mluvil jsem k tobě o naplnění poslání Ježíše z Nazareta. Dal vám ten nejdokonalejší 

příklad. 

53 Dal jsem vám něco ze stejné Ježíšovy autority, abyste mohli stejně jako on přijít na pomoc trpícím 

bližním. 

54 Nedal jsem člověku jiné zákony, ani jiné učení, ani jiné cesty. Jsou to sami lidé, kdo vydláždili 

cesty, po nichž nyní lidstvo kráčí. Jste však na správné cestě a těšíte se z mé lásky a mého světla. 

55 Ale chcete, lidé, aby kameny svědčily o mé přítomnosti? Ne, Izraeli, protože by to bylo důvodem k 

bolesti a hořkosti pro tvou duši i tělo. 

56 Není mou vůlí, vyvolený lide, abyste zahynuli a aby vás lidstvo neuznalo za mé učedníky, za 

učitele zítřka. Proto vám Mistr říká: Studujte a bádejte, abyste pochopili můj božský záměr, aby svět 

poznal a přišel ke stromu života. 

57 Milovaný lide, krátká je doba, kdy uslyšíte mé božské slovo prostřednictvím hlasatele. Z počtu 

mého lidu však nesmí být ani jedna duše příliš málo nebo příliš mnoho. Sto čtyřicet čtyři tisíce se musí na 

konci roku 1950 shromáždit před mou Přítomností, abyste obdrželi poslední pokyny, jimiž se musíte řídit, 

abyste splnili své obtížné poslání a vydali se k národům, abyste přinesli světlo, milosrdenství a pravdu. 

Tak se svět může díky naplnění poslání Mých vyvolených těšit z míru Mého Božského Ducha. Proto vám 

neúnavný Mistr dává další slabiku svého návodu, abyste ji mohli studovat, vykládat a následovat. 

58 Můj projev se vyznačuje světlem, mírem a láskou k vám. Ukazuji vám cestu, na které se máte 

obnovit. Učím vás po ní chodit, abyste se cítili posíleni mou láskou. To bude síla, která vás přiměje pevně 

kráčet, která vás promění v opravdové učedníky, kteří budou lidstvu vydávat věrné svědectví o mé 

přítomnosti. 

59 Osvobozuji vás, abyste už nebyli otroky hříchu. Dávám vám světlo, abyste poznali pravdu a 

vybudovali si ve svých srdcích svatyni, kde Mi předložíte svou víru jako pochodeň, aby se vaše duše 

mohla vznést ke Mně a být ve společenství se Mnou. 

60 Už nechci, abys mi říkal: "Pane, proč jsi ode mne daleko, proč mě neslyšíš, proč se cítím na cestě 

života osamělý." 

Milovaný lid: Já se nikdy nevzdaluji od svých dětí, to vy se ode Mne vzdalujete, protože vám chybí 

víra a vy sami jste Mne odmítli a zavřeli jste přede Mnou dveře svých srdcí. 

61 Svět vás špatně hodnotí a způsobuje vám bolest. Ale když jsi volal ke svému Otci, dal jsem ti z 

milosrdenství nejlepší "šaty", protože mé milosrdenství je veliké a nenechal jsem tě zahynout. Jsem totiž 

přístavem spásy pro vás i pro lidstvo. 

62 Krmil jsem vás nejlepšími pokrmy ze svého nebeského stolu a umyl jsem vám nohy, abyste mohli 

kráčet po své cestě jako váš Mistr. 

63 Zanechávám vám své slovo zapsané ve vašem srdci, abyste byli dětmi světla, které svědčí o mé 

přítomnosti mezi vámi ─ abyste byli holí lidstva a ukázali vám záchranný člun ─ aby mé světlo zářilo v 

temnotách a vy jste učili svět vznášet se a komunikovat s mým Božstvím od ducha k duchu. 
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     Proto vás, lidé, připravuji na to, abyste se stali služebníky Třetí éry, kteří budou dávat zástupům chléb 

života a křišťálově čistou vodu. 

Děti v této době zkaženosti, zmatení pojmů a materialismu hynou. Svět jde svou cestou jako slepec, 

jsou to ti, kdo jsou mrtví pro život milosti, je to lidstvo, které hyne a dává Mi pít další kalich utrpení. Ukaž 

jim světlo nového dne, dej jim pocítit mou přítomnost a řekni jim, že Otec je očekává s otevřenou náručí. 

64 Krátké jsou již okamžiky, kdy uslyšíte mé slovo prostřednictvím hlasatele. Mé božské slovo však 

musí být jako kniha otevřená před lidstvem. 

Musíte ji ukázat zapsanou ve svém srdci, ve své duši, jako světlo, které vás osvěcuje, jako pochodeň, která 

vede lidstvo. Neboť ten, kdo touží po ovoci, které jste obdrželi, k němu bude přicházet různými způsoby a 

vy mu ho budete muset dát, aby v sobě měl život milosti. Je to ovoce stromu života, a kdo se jím živí, 

nezahyne, protože v něm bude mít věčný život. A vy, kteří jste se živili tímto ovocem, musíte dovolit své 

duši, aby se zvedla a povstala ─ rozbila všechna svá pouta. 

65 Naplňte svá srdce pokojem a dobrou vůlí. Buďte dušemi světla, které se světu ukazují jako 

svobodné duše, jež věděly, jak budovat pravou Církev pro svého Pána. 

66 Chci vidět, jak dáváte život "mrtvým" a světlo "slepým" tím, že přinášíte Mé poselství k uším těch, 

kteří Mě nechtějí slyšet, a obracíte srdce k víře. To je zlaté semínko, které ve svých rukou předložíte 

svému Otci. Proto tě pozvedám a dávám ti své poučení, které je pro tvou duši pokladem nesmírné 

hodnoty. Dal jsem vám totiž pocítit Svůj pokoj ve Svém Slově a inspiroval jsem vás jím, abyste kráčeli po 

této cestě, která je zaplavena světlem Mého Svatého Ducha. 

67 Nehleděl jsem na vaše chyby, nyní mě máte jen jako Otce, který vám dává Mé Slovo, abyste se 

podle něj obnovili a viděli se naplněni Mou milostí. Chci vás vidět oděné mými duchovními dobrodiními, 

všechny stejně osvícené světlem mého Ducha svatého, abyste ─ sjednoceni láskou, vírou a dobrou vůlí ─ 

byli silným Izraelem, který dává světu poznat mé Dílo, aby ve vás bylo vidět mé vyslance, mé posly ─ 

duše, které se skutečně připravily vést lidi. 

68 Den za dnem přijímáte mé učení. Já jsem Mistr, který vás neustále poučuje, abyste v budoucnu, až 

se zduchovníte, zpívali duchovní chválu. 

69 Dávám vám svou sílu, abyste mohli následovat mou božskou stopu. Osvěcuji vaši mysl, abyste 

jasně rozuměli svému Otci, abyste správně vykládali mé slovo a aby se ve vás zjevila pravda, kterou lidé 

hledají různými způsoby. 

70 Vy, milovaný lide, přinesete toto poselství lidstvu, aby mohlo pochopit Otcův zákon ve světle 

pravdy. Vidím totiž, že se ve svých velkých omylech pletou do Mých vysokých rad a snaží se proniknout 

do Mých tajných pokladnic, ačkoli na to nejsou připraveni a dosud Mě nepochopili. 

71 Moje učení bude jasným zrcadlem, v němž se lidstvo bude dívat na sebe, aby s pokorou a tichostí 

dovolilo Mému Slovu, aby je obrátilo a připravilo k lásce ke Mně, k obnově sebe sama a k vzájemné lásce 

lidí. 

72 Dal jsem vám měřítko svého pokoje, abyste ho učinili hmatatelným pro svět. Ale mír, který jsem 

vám svěřil, je mír mého Ducha ─ je to mír, který inspiruje vašeho ducha ─ je to mír, který se rodí z mé 

lásky a skrze který si lidstvo uvědomí mou Přítomnost. Tento mír jsem vám dal, abyste ho plně pocítili na 

své cestě, kterou jsem vydláždil, abyste neprožívali bolest. To jste si vytvořili sami. 

Vaše duše však má velké dary a sílu, abyste mohli zvítězit nad utrpením, které vás očišťuje a očišťuje. 

Vpravdě vám říkám, že vás ke Mně nepřiblíží jen bolest, ale poslušnost Mému Zákonu, vaše dobré skutky. 

73 Při praktikování mého učení pocítíte blaženost, a tak vystoupíte na horu. Pochopte, že máte před 

sebou obtížný úkol. Musíš jako tvůj Mistr zanechat mezi lidmi stopu poslušnosti, příklad pokory, aby byla 

jako světelná stopa a příští generace mohly následovat tvůj příklad. Musíte jim nechat vydlážděnou cestu, 

aby mohli dosáhnout duchovnosti. Vy budete rozsévači pravdy, aby se svět již nepropadal do propasti ─ 

do nepřátelství, které po staletí živil. 

74 Připravte se, můj lide, neboť svět touží pochopit mou pravdu. Přineste mu útěchu, neboť jeho 

očištění je veliké. Ale také vám říkám, že milosrdenství, které jsem pro vás uchoval ve své pokladnici, je 

veliké. Než ji však obdržíte, musíte se stát hodnými toho, abyste si ji zasloužili. Jakmile dosáhnete 

naplnění svého poslání, uvědomíte si, že ho máte v nejhlubším nitru své bytosti. 

75 Vpravdě vám říkám, že už nejste potřební, slabí ani slepí. Mé světlo vás totiž osvítilo, abyste v 

tomto čase vydávali svědectví o mé přítomnosti. Mou vůlí je, aby ti, kdo přijdou po tobě, našli klidné 
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místo, v jehož stínu budou moci spočinout. Přijměte je, přiveďte je ke zdroji milosti, aniž byste se ohlíželi 

na jejich nevědomost nebo špatnost. 

Přijdou-li s malomocenstvím, uzdrav je, protože máš hojivý balzám, a přijde-li k tobě vrah, přikryj ho 

svým duchovním pláštěm a přiměj ho, aby litoval svých zločinů a vyhledal vodu, která ho očistí od jeho 

poskvrny, která ho vykoupí. Když tito duchovně potřební přijdou k vašim dveřím, protože touží po mém 

slově a mém světle, nic jim neodepřete. Budete služebníky svých bližních, neboť jsem vás k tomu 

připravil, abyste mohli udělovat mou milost. 

76 Ať už tedy půjdete kamkoli, všude vás čeká blahobyt. Lidé Mě poznají, pocítí Mou přítomnost a 

ve svých srdcích získají víru. Svět se tak bude moci odvrátit od svého modlářství. 

Lidé mě musí duchovně hledat, musí se navzájem milovat a láskou k sobě živit mír a dobrou vůli. Ale 

vy jste ti, kdo jim toto poučení přinesou, budete jako paprsek světla v jejich temnotách. 

77 Vaše bitva je blízko. Poznáte, že je to boj světla proti temnotě. Pak se stanete vojáky mé věci, 

budete se honosit odznakem, chopíte se meče mého slova a budete svědky toho, jak vojska vašeho Pána 

bojují proti temnotě tohoto světa. 

78 V této době osvítím všechny duše, osvobodím svět z otroctví, které snášel po staletí. Je však nutné, 

abych se projevil v tomto světě zla, nepřátelství a zlé vůle, v němž kvetou války a v němž hřích přináší 

všechny své plody. Je třeba, aby se jako zlato v tyglíku očistil, aby povstal k životu milosti a člověk měl v 

duši věčný život. 

79 Otec vám však říká: "Nebudu ničit to nejcennější, co je ve stvoření, totiž duši. Ne, milované děti, 

Já pouze očistím svět od jeho zkaženosti, aby povstalo nové lidstvo, v němž Mne budou cítit zástupy a 

které bude naplňovat Můj Zákon. Lidé se budou navzájem milovat, budou jíst ovoce ze stromu života, 

budou hasit žízeň svých duší v nevyčerpatelném prameni milosti a Můj Svatý Duch je osvítí jako 

královská hvězda. Pak uvidíte, že mě lidstvo bude chválit a žehnat mi. 

80 Milovaný Izraeli, ty jsi vyvolený a připravený, abys mohl pokračovat v boji a práci, aby tento svět 

mohl spatřit nový den. 

81 Lidé, vy tvoříte začátek, protože jste první, kdo jde příkladem. Představte mé dílo tak, jak jsem 

vám ho svěřil. Buďte pravými duchovními, kteří nesou dary Ducha svatého v celé své slávě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 337 
1 Vítáni jsou tiší a pokorní srdcem, kteří se nepohoršují nad skromností těchto míst, kde se dávám 

poznat, protože myslí jen na to, aby jejich duše měla potěšení z naslouchání Mému Slovu. 

2 Vpravdě vám říkám, že kvůli krátkým okamžikům přípravy těchto srdcí posílám Své Světlo a Svůj 

Pokoj na toto rozbouřené moře, v němž lidstvo hyne uprostřed svých vášní a válek. 

3 Jak by Můj Duch neměl pociťovat radost, když vidím tyto zástupy, které Mne hledají ve smyslu 

poselství, které slyší prostřednictvím hlasatele? Nežádají už žádné formality ani obřady, chtějí se pouze 

živit chlebem Ducha. 

4 Jezte a nasyťte se, duše, mozky a srdce, abyste se cítili posíleni a nasyceni na věčnost, až už ten 

hlas neuslyšíte. 

5 Hlas vašeho Mistra, zlidštěný nositeli hlasu, skončí. Kniha mých zjevení a učení však jako maják 

nehasnoucího jasu zůstane navždy před tvou duší. 

6 Toto Slovo, které zaplavilo vaše duše pokojem, které přineslo nekonečné potěšení do srdcí a myslí 

tohoto lidu, které vzkřísilo "mrtvé" k víře a osvítilo cestu všech, kdo ho slyšeli, ─ i když ho už neslyšíte z 

úst mých vyvolených, zůstane pro vás nesmazatelné a nezapomenutelné. 

7 Blahoslavení jsou ti, kdo dovedou uchovávat tento chléb a toto víno v nejčistší a nejryzejší podobě, 

neboť budou mít vždy něco, co jim poskytne útěchu, rozsévá milosrdenství a zapaluje světlo na jejich 

cestě. 

8 Blaze těm, kdo dnes uvěřili, neboť zítra uvěří tomu, co slyšeli a viděli. Zůstaneš na zemi, abys 

pracoval pro duchovní probuzení a mír svých bližních, a Já tě budu držet, dokud tě nepřivedu do zaslíbené 

země. 

9 Protože vaše paměť je příliš slabá na to, aby si uchovala množství učení, které jsem vám zjevil, 

zanechám vám Mnou inspirovanou hmotnou knihu, která obsahuje vše podstatné, čemu jsem tento lid v 

této době učil. Tak bude vaše každodenní práce snazší, protože Moje učení vás bude vždy povzbuzovat ─ 

protože vám nehrozí, že časem zapomenete, co jste kdysi slyšeli. Upadli byste do omylu, falšování nebo 

utajování. 

10 Mé Slovo bude i nadále majákem a hvězdou pro tento lid a duchovního vítězství dosáhnou ti, kdo 

jsou věrní a vytrvalí až do konce ─ ti, kdo se nezaleknou hladu a žízně pouště ─ ti, kdo krok za krokem 

stoupají na svou vlastní Kalvárii, s pohledem stále upřeným na Nekonečno, které je světlem, věčností a 

příslibem pravé blaženosti. 

11 Čím více pozvedneš svou duši, tím méně tě bude tlačit kříž. A až k vám nebudu mluvit v této 

podobě, obrátím se k vám v duchu a řeknu vám: Otevřete svou knihu a studujte, abyste se brzy stali 

odvážnými učedníky, které toto dílo potřebuje, aby se mohlo prosadit na zemi. Otevřete svou knihu a ona 

vám odpoví, zbaví vás pochybností a odhalí vám to, co jste se snažili vysvětlit sami sobě. 

12 Vskutku vám říkám, že přijde den, kdy už nebudete potřebovat žádnou hmotnou knihu, která by 

vám na každém kroku připomínala Mé Slovo, protože to pak bude proudit z vašich rtů jako 

nevyčerpatelný proud inspirace. Aby však tento den nastal a vy jste dosáhli tohoto stupně vznešenosti a 

moudrosti, budete muset předem mnoho studovat a cvičit se v písemných pokynech, dokud nedosáhnete 

zralosti a základních znalostí, které vám umožní přijímat božskou inspiraci z ducha do ducha. 

13 Mistrovi se bude líbit, když uvidí pokoj ve vašich srdcích. Vy, moji učedníci, se budete stále 

občerstvovat mým slovem, a když duchovně povstanete, pocítíte ve své duši můj projev a obdržíte mou 

inspiraci. 

14 Jste můj vyvolený lid a měli byste být pokorní a velkorysí. Kráčejte po cestě světla, abyste 

neklopýtli a neselhali. Vždyť jsem to já, kdo jde před vámi. 

Kdo občas spí, uvidí po probuzení, že jeho bratři a sestry pokročili na cestě světla, zatímco on byl 

apatický. Své slovo však den co den dávám i služebníkovi, který nepracoval, který se nechal oklamat 

temnotou a nechal ve svém srdci vyrůst plevel. 

15 Odstupte, milovaní učedníci, od svých dřívějších cest, neboť na nich vás napadala jen bolest. Proto 

jsem vás našel nahé a hladové, bez pokoje a bez útěchy pro svět, bez znalosti vašeho osudu a bez toho, 

abyste cítili teplo Mého Otce. Nyní jsem vám však dal novou příležitost a čas, abyste se občerstvili Mým 

slovem, abyste v něm nalezli spásu své duše, která byla vždy otrokem vášní těla. 
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16 Nacházíte se v době, kdy svět živí nejvyšší stupeň zkaženosti, kdy vzkvétá touha po moci a 

převládá ničemnost těch, kdo neslyší hlas rozumu a svědomí. Vy však, kteří jste na této cestě světla, 

přijměte mé slovo, abyste pochopili svůj osud, abyste se mohli rozvíjet a připravovat prostřednictvím 

lásky, kterou jsem vás vždy učil. 

17 Velmi Mě miluješ a umíš využívat čas. Zduchovněli jste, ovládli jste svá těla a inspirovali jste se k 

práci pro pokrok svých bližních. 

Je však také mnoho těch, kteří Mě nepochopili, neposlouchají rozum a necítí plně Můj mír, ani nechtějí 

mít duchovní velikost ve své bytosti. 

18 Povzbuzuji vás svou láskou, abyste se necítily slabé, abyste přijímáním mé síly dokázaly posílit 

své odhodlání plnit mé příkazy a abyste se dokázaly postavit problémům a neštěstím, které vám způsobují 

sami lidé. 

19 Nebojte se lidí, bděte a modlete se, aby vás temnota nepřekvapila a nepřipravila o milost, kterou 

jsem vám připravil. Budete Mými posly v různých oblastech země. 

Poznání mého Díla bylo vaším duchovním probuzením. Už nejste modláři ani fanatici. Svůj osud a 

duchovní poslání již znáte. Kdo však chce jít po této cestě, musí milovat své bližní a mít svědomí jako 

vůdce svého jednání. Pak bude všechno světlé a v jeho srdci nebude žádná tma. Bude mít v sobě radost a 

spokojenost, a to způsobí, že se jeho duše ještě více povznese ke Mně. 

20 Každý, kdo je na této cestě, bude vždy chráněn mým Duchovním světem Světla, bude jím 

podporován při plnění svého poslání. 

21 Buďte spokojeni s velkými výhodami, které vám Otec udělil, pokud jde o vše, co se týká lidského 

života na zemi. Nežádejte o to, co by mohlo zničit vaši duši a tělo. Mám ti dát víc, než bys ode Mne mohl 

žádat. Ale jsem to já, kdo ví, co vám na cestě životem skutečně chybí. Řekl jsem vám: Budete-li umět plnit 

můj zákon, spatříte mě v celé mé slávě. 

22 Bytosti světla nyní odstraňují temnotu z vašeho středu. Budou vašimi ochránci, kteří budou 

usilovat o to, abyste byli čistí a zanechali všech sklonů k materializaci, abyste mohli spatřit duchovní krásu 

a přijmout její poselství míru pro lidstvo. Eliáš rovněž očišťuje a připravuje Mé vyvolené, abych se mohl 

projevit jejich prostřednictvím. 

23 Využijte krátký čas, který vám zbývá, abyste naslouchali Mému Slovu prostřednictvím Hlasatele, 

abyste zůstali osvícení a věděli, jak přijímat inspiraci. Neboť skrze tvého ducha budu i nadále mluvit k 

velkým zástupům. Můj duchovní svět bude také vždy s vámi. 

Buďte poslušní a jděte vpřed s odvahou a pevným rozhodnutím, aniž byste měřili vzdálenosti. Měli 

byste začít pracovat postupně, a pak uvidíte, že svět postupně ztratí strach z trestu a všechny lidské sklony. 

Tak bude stále více přijímat vaše svědectví. 

24 Své poslání již znáte a víte, jak se připravit. Potřebujete jen vědět, jak komunikovat s mým 

Božstvím z ducha do ducha ─ už ne prostřednictvím mysli nositele hlasu. 

25 Pak ti, kdo Mě nepoznali, již nebudou zmateni. Pocítí důvěru a víru a zakusí, že duch je schopen 

přijímat a chápat Mé duchovní projevy. 

26 Místa setkávání, která vám poskytla útočiště, pro vás budou i nadále místy setkávání. Já vám však 

říkám, že pravá církev, která bude vždy otevřená na věčnosti, je církev Ducha svatého. K němu přijdou 

všechna pokolení a v něm ode Mne obdrží život a světlo, mír a blaženost. 

27 Po roce 1950 začnete pracovat na tom, abyste lidstvu přinesli Dobrou zprávu, jak jsem vás to učil. 

Proto vás učím, abyste mohli nashromáždit pravé světlo, které přinesete světu. 

Vy, jako vyvolený národ, byste měli respektovat myšlenky svých bližních z různých sekt a náboženských 

společenství a svým úsilím je sjednotit v jedné vůli. 

Přijde čas, kdy Mé Dílo rozkvete v různých národech ─ na těch polích, která byla neúrodná, aby 

všichni poznali pravou podstatu Mého Slova, které jsem v této době prolil jako křišťálově čistou vodu. 

28 Zítra budete jedním národem s jedním ideálem, jako jeden pramen, k němuž se všichni přicházejí 

napít jeho křišťálově čisté vody. Buďte bdělí, aby se lidstvo mohlo těšit z jednoho a téhož ovoce ─ ovoce, 

které dává podstatu a sladkost srdci a duši. 

29 Moje učení vás připraví tak, aby se každý, kdo si osvojí jeho význam, naučil chovat ke svému 

bližnímu se zvláštním přístupem ke každému ─ k dětem, mládeži i dospělým, mužům i ženám. 



U 337 

159 

30 Když k vám mluvím o zvláštním zacházení s vašimi bližními, chci, abyste pochopili, že mluvím o 

zacházení s duší. Je totiž nutné, abyste si při každém kontaktu s bližním uvědomili, že když k němu jdete, 

kontaktujete jeho duši. 

31 Pak budete vědět, jak v dítěti objevit duši, která začíná boj, která začíná život prostřednictvím 

čistého srdce a panenské mysli. Když se vaše srdce nad tím zamyslí, pocítí k těmto duším něhu a lásku. 

32 Když stojíte před mladým člověkem, můžete v jeho energii, velkých očekáváních a ctižádostivých 

cílech spatřit přítomnost duše, která je na vrcholu svého pozemského boje ─ v té fázi života, kdy duše 

neustále bojuje s tělesnými vášněmi a nebezpečími, která ji pronásledují na každém kroku. 

33 Mějte pochopení pro mladé lidi, pomáhejte jim a věnujte jim pozornost, aby mohli pokračovat na 

obtížné cestě životem. 

34 Mějte úctu a lásku k dospělým lidem a starším lidem. Můžete v nich objevit duši, která již 

překročila vrchol hory života. Co jim země mohla dát, ať už málo nebo hodně, to už dostali. Už od ní nic 

víc neočekávají. Veškerou svou naději vkládají do budoucnosti, která čeká jejich duši. Ale právě oni mají 

ze všech lidí nejvíce co dát, protože už sklidili úrodu všeho, co během své existence zaseli. Nejde o jejich 

duši, která potřebuje vaši péči, ale o jejich unavené tělo, vyčerpané životním bojem. Buďte k nim pozorní, 

laskaví a uctiví, protože to potřebují a zaslouží si to. Po tolika hořkostech a únavných bojích je kapka 

medu pro tato srdce velmi vítaná. 

35 Chci, abyste se, milovaní lidé, dívali na lidské bytosti tímto způsobem: duchovně, abyste každému 

ze svých bližních dali hodnotu, kterou má, a místo, které si zaslouží. Pokud zapomenete na jádro své 

bytosti a budete se nadále považovat pouze za fyzické bytosti, upřete si skutečnou hodnotu, která je 

přítomna v každé lidské bytosti, a tou je duše. 

36 Nyní, když nechávám zaznít Svůj hlas prostřednictvím vysílačů Svého slova, vítám množství 

posluchačů, kteří jsou zde, aby Mě slyšeli. Vítám zbožného i nevěřícího, člověka dobré víry i 

zkoumajícího, toho, kdo se očistil ve spiritualizaci, i toho, kdo nese těžké břemeno svého materialismu. 

37 Žehnám vám, milovaný lide, protože jste mi až do dnešního dne prokazovali víru a touhu přiblížit 

se dokonalosti své duše. Posláním Izraele je modlit se a poučovat svět. Rostli jste a množili se a z 

učedníků se postupně stáváte učedníky, abyste později vyhledávali ty, kteří musí v krátké době přijmout 

dědictví Mého Slova. 

38 Způsob, jakým jsem se zjevil v tomto čase, je jiný než v čase druhém, ale Můj záměr je stejný: 

Zachránit lidstvo, vyvést ho z toho víru, s nímž se na své cestě setkalo a před nímž nebylo schopno 

uniknout. 

Pokušení se rozpoutalo v celé své síle a člověk padl jako malé dítě a zakusil velké utrpení. 

Vyprazdňuje svůj kalich utrpení a volá ke Mně ve svém hlubokém zmatku a Otec je s ním. 

V poháru ještě zůstaly kvasinky, ale já vám pomohu snášet ty bolesti, které jsou důsledkem vaší 

neposlušnosti. Blahoslavení, kteří mě slyšíte, neboť budete silní! Ale co se stane s ostatními, až je zasáhne 

to velké utrpení? Zhroutí se jejich duše kvůli nedostatku víry? Modlitba Izraele je musí podporovat. 

39 Chci vás vidět čisté, kající a inspirované mou láskou. Dokud jste hledali spásu ve světě, byli jste 

slabí. Když jsi ke Mně pozvedl oči a požádal Mě, dostal jsi sílu. Když víš, kde je útěcha, proč jsi Mě 

vždycky nehledal? Proč neusilujete o lásku, abyste odstranili nenávist a ukončili tak války? 

Stále mluvím ke světu, ale pouze Izrael mě slyší a přebírá odpovědnost za má slova. Na něm 

zanechávám břemena, ale také duchovní milosti. 

40 Vložil jsem do tebe svou pravdu a svou podstatu, abys mohla zvěstovat mé slovo. Nechci ve vás 

vidět fanatismus, nevědomost ani pokrytectví. Chci vidět svůj lid svobodný v rámci svých zákonů jako 

silnou a upřímnou rodinu, která umí milovat a pomáhat potřebným, která chápe rány osudu, jimiž lidstvo v 

této době prochází a za něž se modlí. Připravuji vás, abyste nikdy neřekli: "Otče můj, chybí nám světlo, 

poznání a síla k boji proti falešným a temným." 

41 Požádal jsem vás o trochu víry, abyste svým prostřednictvím činili zázraky. Udělil jsem vám 

důkazy moci, kterou jsem vám dal. Uzdravil jsi nemocného, protože jsi ho zahrnul svou láskou. Slovo od 

vás obrátilo hříšníka. Pohnula jsi jeho srdcem, světlo, které do něj proniklo, ho přimělo k zamyšlení a on si 

uvědomil svá provinění, činil pokání a ty jsi ho zachránila. 
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Utěšujte a darujte mír, řekl jsem vám, a na své cestě po domovech jste přinesli mír, z něhož mají užitek 

nejen bytosti, které obývají tento svět, ale i duchovní bytosti, vaši bratři a sestry, děkují Mi za světlo, které 

lid Izraele rozšířil po celém vesmíru. 

42 Ještě větších darů milosti dosáhnete, když se budete navzájem milovat v duchu a v pravdě a budete 

jednotně naplňovat mé zákony míru a dobré vůle. Jakmile budete takto připraveni, budou z vás vyzařovat 

spravedlivé duchovní zákony. Objeví se mezi vámi vůdci, kteří změní běh národů. Když však toto poslání 

svěřuji jednomu z vás, přijměte je s pokorou, s pocitem velké odpovědnosti, kterou vám dávám, 

vzpomeňte si na Mojžíše, když bezpečně vedl vyvolený lid, na jeho výroky, na jeho zásady plné moudrosti 

a spravedlnosti, a vezměte si z něj příklad. 

43 V závislosti na vaší přípravě jsem pro vás v budoucnu naplánoval velké mise. Váš vliv bude 

rozhodující pro běh tohoto světa. Budete hlásat rovnost, budete respektovat poslání, které jsem dal svým 

dětem, protože mají všechny ctnosti a svatá práva, která jsem vám bez výjimky udělil. 

44 Abyste dosáhli vítězství, musíte se sjednotit a soucítit s lidstvem. Odpusťte jí, jako jsem jí odpustil 

já. Uvidíte její nesčetné chyby, její morální a duševní choroby, její degeneraci. Vy však máte pouze 

předávat světlo. Vaším úkolem je dávat, vysvětlovat mé učení a dávat dobrý příklad. Zbytek přenechejte 

Mně. Velké záležitosti, s nimiž se setkáte ve vztahu ke svým bližním, předložte Mně a Já o nich rozhodnu 

podle své vůle. 

Po roce 1950 nevytvářejte v rámci mého učení teorie ani vědy, nevytvářejte dogmata ani obřady, 

zůstaňte pouze ve víře. Noste toto znamení ve své duši a praktikujte ctnosti, kterým jsem vás naučil. 

Sbírejte sílu do boje, protože vás čeká lidstvo. Někteří z vás se vydají za hranice svého národa, jiní do 

okolních provincií. Jiní z vás se vrátí tam, kde poprvé spatřili světlo tohoto světa. Rozptýlím vás, ale 

modlete se a připravujte se, abyste poznali mou Vůli a věděli, jak ji poslouchat. 

45 Jděte vpřed vmém jménu. Než začnete mluvit, připravte se. Když se chystáte do práce, prostudujte 

si svůj náročný úkol. Budu vaším předchůdcem. Až budete požádáni, abyste vydali svědectví o mém 

příchodu ve Třetím čase, mluvte o tom, co jste viděli a slyšeli. V té době budete studovat a zkoumat mé 

Slovo a to, čemu jste do té doby nebyli schopni porozumět, pochopíte. 

46 Posílám vás, abyste budovali v srdcích svých bližních. Tvé dílo musí mít ruce a nohy, aby mě bylo 

hodno. 

47 Budete posuzováni a kontrolováni. Když však ve vás lidé uvidí ideál služby, budou se před vámi 

sklánět a milovat vás. Lidé budou překvapeni vaší proměnou a oduševněním a budou si vás brát za 

příklad. O pokynech, které mi dáš, budu svědkem na Vysokém Západě. 

48 Pošlu na zem velké duše, aby pokračovaly v díle, a vy budete mít velké duchovní poslání podle 

svých zásluh. Lidstvo mnoho zhřešilo a špatné sémě zapustilo hluboké kořeny v jeho srdci. Proto bude 

práce na očistě dlouhá a trvalá. 

Duše, které mají ukázat správnou cestu, již byly vyslány ─ to vy tvoříte lid Izraele, který jsem postavil 

na duchovní úroveň, z níž můžete pozvednout lidstvo. 

49 Necítíte se nadřazeni ostatním. Mé Slovo a Mé dary jsou určeny všem, abyste Mi rozuměli stejným 

způsobem. 

50 Třetí éra začala v roce 1866 a vy nevíte, kolik let nebo století bude tato éra trvat. Protože druhá éra 

skončila až po zhruba 2000 letech, nevíte, do kdy může trvat současná éra. Jen věřte, milovaní lidé, že 

Otec se vám dá poznat a bude vám velmi blízko a že se budete každým dnem více a více proměňovat. 

Pokud se v boji zastavíte, popoženu vás, abyste mohli postoupit. Je to tvrdý a trvalý boj, který začal a bude 

pokračovat. Je to moje restaurátorské dílo. 

51 Dal jsem ti život, poslal jsem tě na tento svět, abys splnil obtížné poslání. Plňte Mé příkazy, 

milujte Mě víc než cokoli stvořeného a služte svým bližním, abyste mohli žít na vyšší úrovni a být Mi 

denně blíž. 

52 Až se očistíte a splníte svůj úkol, budete všichni přebývat se Mnou. Žijte duchovně na zemi a 

dodržujte duchovní i pozemské zákony, abyste mohli zakusit naplnění všech Mých zaslíbení. 

53 Zanechte svým dětem toto dědictví: mé slovo. Dal jsem vám moc tvořit, založit rodinu. Poskytl 

jsem vám domov a řekl jsem vám: naplňte ho láskou, teplem a dobrými příklady. Chcete-li vidět 

spravedlnost u svých dětí, plňte mé zákony. Očekávají to od vás, ale pokud v této době nepochopí vaše 

rady a vaše příklady, přijde čas, otcové rodin, kdy vám dají rozum, budou vás ctít a požehnají vám. 
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54 Učte se ode Mne dnes, neboť oslovuji všechny bez výjimky, všichni jste Mé děti a všichni máte 

stejná práva být Mnou milováni, požehnáni, odpuštěni a vykoupeni. 

55 Zde je mé slovo, z něhož vycházejí jiskry světla, které rozptylují temnotu z každé mysli uzavřené 

pravdě. 

56 Podívejte se, jak moc tohoto Slova otevírá dveře vašich srdcí, aby do nich vstoupila láska a pokora, 

oduševnění a víra, a zároveň způsobuje, že arogance, nevědomost a hřích, které v nich dlouho přebývaly, 

navždy zmizí. 

57 Vpravdě vám říkám: Každý, kdo Mne slyšel, ať už v Mé Slovo věří, nebo ne, má nyní ve své duši 

jiskru světla a v jeho srdci se otevřely dveře pro svědomí, které se už nikdy nezavřou. 

58 Mé Slovo bude muset bojovat proti duchovní nevědomosti, která v lidstvu panuje. Zatímco ti, kdo 

vědí o Mém návratu, věří, že Moje přítomnost se uskuteční skrze Mého Ducha, který přijde do těla jako ve 

Druhé éře, ti, kdo nevědí nic o Mém návratu a Mých zaslíbeních, se diví Mé přítomnosti v duchu a skrze 

lidskou mysl a neustále se diví, proč jsem opět mezi lidmi, ačkoli o tom nic nevěděli. 

59 Důvodem je to, že lidstvo se spokojilo se svými obřady, tradicemi a vnějšími kulty a zapomnělo 

studovat zákon, proroctví a učení, které jsem lidstvu zanechal v minulých dobách. 

60 Jak bys nemohl být překvapen, když Mě nyní slyšíš, když jsi nebyl bdělý, jak jsem ti přikázal? Jak 

by tě mohla nepřekvapit přítomnost Mého Slova, když ses nikdy nezajímala o Má proroctví a znamení, 

která ohlašovala Můj návrat? 

61 Pro tyto lidi, kteří nemají zájem znát pravdu, je to, jako bych v Druhé éře nic neudělal ani neřekl. 

Je to, jako bych nepřišel ani neexistoval. Proto bylo nutné, aby Mé Slovo hovořilo o minulých událostech 

v této době, abyste mohli dát současné události do souvislosti s proroctvími, zaslíbeními a učením první a 

druhé doby. 

62 Kdybyste všichni studovali Slovo, které jsem vám tehdy přinesl, všichni byste Mě očekávali, 

všichni byste pochopili, že Můj návrat se musí odehrát v duchu, a nikdo by se Mému zjevení nedivil. Vy 

jste však přišli s temnou myslí, s náplastí nevědomosti, která vám bránila spatřit světlo pravdy ─ se srdcem 

plným fanatismu a pošetilosti. Jak by bylo možné, abyste všichni, jakmile jste Mě uslyšeli, řekli: "On je 

Mistr?" A jak by to bylo možné? Bylo nutné, abyste Mě slyšeli znovu a znovu a znovu, aby vaše mysl s 

každou lekcí zachytila novou jiskru světla, která vás přiblíží k pochopení. 

63 Aniž byste se museli s někým radit nebo se uchylovat ke knihám, poznali jste stránku po stránce 

pravdu o zjeveních z minulých dob, díky nimž jste pochopili důvod mého duchovního projevu v této době. 

64 Tvé srdce se stále více uklidňovalo a tvůj duch stále více posiloval svou víru, když viděl, na jak 

pevných základech je postaveno toto učení, které jsem nazval spiritualizmus a které je učením, jež k tobě 

mluví o věčných zjeveních. 

65 Učedníci, pochopte tedy, že když jsem k vám mluvil v duchu skrze lidského nositele hlasu, bylo to 

proto, abyste, až k vám nebudu mluvit tímto způsobem, mohli pokračovat v duchovním hledání a 

dosáhnout pravého společenství s Mým Božstvím. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 338 
1 Já jsem cesta a světlo, které vás vede. Jsem personál, který vás podporuje a šetří pády na vaší cestě. 

Já jsem maják, který osvětluje vaši cestu, posiluje vaši duši mírem mého Božského Ducha a utišuje bouře 

vašeho života, abyste byli celiství, aby vaše duše nezůstala pozadu. 

2 V mém slově získáte sílu, teplo a potravu, kterou vaše duše potřebuje, aby mohla povstat a 

bojovat, jak ji to naučil Mistr. 

3 Mé Slovo sloužilo, slouží a bude sloužit po celá staletí jako prubířský kámen k dosažení čistoty 

duše a její dokonalosti. Vaše duše prošla různými stádii vývoje, ale ještě nedosáhla dokonalosti ve svých 

skutcích při plnění svého poslání. 

4 Přišel jsem ve Třetí éře a dal jsem se poznat skrze lidskou mysl, abych vám znovu ukázal cestu a 

připravil vás jako učedníky Třetí éry. Mluvil jsem k vám tím nejjednodušším způsobem, abyste 

porozuměli Mému Slovu. Mluvil jsem k vám v alegoriích a podobenstvích. V každém svém učení jsem 

však nechal jeho význam proniknout do vaší duše a vyjádřil jsem vám touhu, kterou Mistr cítí, aby v 

každém z vás rozpoznal pravého žáka. 

5 Kdy přijde čas, kdy vaše duše pochopí dokonalou lásku, kterou vám Otec vždy prokazoval? V této 

době je v lidstvu velký boj vašeho Mistra za záchranu všech jeho tvorů, všech duší. Probouzím vaši duši, 

jako se příroda probouzí s prvními ranními paprsky. 

6 Ačkoli je mé slovo jednoduché ─ když ho budete studovat, objevíte v jeho jádru velikost a oceníte 

hodnotu každého mého slova. 

      Uvědomte si, že jste ve škole, kde vás považuji za žáky, žáky a mistry. Podle toho, jaké úrovně vaše 

duše dosáhla, obdržíte z mého slova to, co je pro vás vhodné. Učedník prostě přijme mé slovo a udělá z 

něj své vlastní. Žák si z mého učení vezme tu část, která mu odpovídá, a z ní je naplněn ctností. Ten, kdo 

je připraven jako mistr, přijímá mé slovo, vniká do něj, těší se z něj, cítí ve své duši touhu naplňovat, šířit 

mé učení, praktikovat ctnosti a rozvíjet své dary. 

7 Chcete předávat mé Slovo svým bližním, ale zjistili jste, že mnozí z vašich bližních na to nejsou 

připraveni. Klepali jste na srdce, ale zjistili jste, že dveře jsou zavřené a že vaše slova nepřijímají, a pocítili 

jste ránu z neúcty svých bližních. Přesto se tak stalo ve váš prospěch. Neboť vpravdě vám říkám, že tak 

budete moci pochopit, co cítí váš Mistr, když zaklepe na srdce člověka a nalezne svatyni nepřipravenou. 

Ale moje láska ke všem mým dětem je velká. 

8 Proto vám říkám: Neochabujte ve svém boji, zůstaňte pevní, neboť Já budu stát při vás, a jestliže 

jednou najdete dveře zavřené, zítra se srdce otevřou a přijmou Mé slovo. 

9 Lidstvo je pošetilé a zůstává tvrdohlavé ve svém hříchu. Já však ve Své lásce, ve Svém odpuštění 

všem Svým tvorům, kteří přebývají na zemi i na onom světě, miluji tvého ducha, neboť je součástí Mého 

vlastního Ducha. Vašemu tělu však přiděluji to, co je nezbytné, aby bylo oporou duše. 

10 Pokoj a mír, kterému se na zemi těšíte, je požehnáním a milostí, kterou dostáváte od svého Otce. 

Vnitřně si však také stěžujete a říkáte mi: "Pane, můj zevnějšek je chudý a otrhaný." Ale vpravdě vám 

říkám: Myslíte si, že jsem se vám kvůli tomu vzdálil? Myslíte si, že Boží přítomnost není s vámi, protože 

máte roztrhané šaty? 

11 Zájem, který o tebe mám, se týká tvé duše, a pokud budeš žít v tomto světě oddaně a v souladu se 

svou chudobou, ctnost, kterou tvá duše odhalí, bude velká. Pamatujte, že váš Mistr vás naučil pokoře a 

zásluhám, které může duše získat díky této ctnosti. Na rtech budeš mít jen požehnání a píseň chvály svému 

Bohu. Vpravdě vám říkám, že odměna není na zemi, milovaní učedníci, ale na onom světě. Zde na zemi 

vám nedopřeji blaženost, zde není ráj, zde jsem pro své vyvolené připravil shovívavou odměnu. 

12 Blahoslavení jste vy, kdo trpíte s pokojem a odevzdaností, neboť budete pevně kráčet po cestě. 

Mistr vás naučil, abyste neusilovali o bohatství tohoto světa, abyste netoužili po pomíjivých pokladech 

tohoto života. Žiješ-li ve skromné chýši, ale tvůj duch umí rozvinout dary, které jsem mu dal, budeš se cítit 

šťastnější než král nebo mocnář země v nejluxusnějším příbytku. 

13 Mluvil jsem k vám v podobenství, abych vás naučil žít na této planetě v souladu s vaším Otcem, 

abyste byli schopni poslouchat jeho přikázání. Vždyť tvůj osud je vepsán v mé lásce. 

14 Tento život ti posloužil k tomu, aby tvá duše dosáhla povznesení skrze odevzdanost a světlo, které 

jsi ode Mne obdržela. 
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15 Prošli jste různými fázemi vývoje. Již v prvním z nich jste se začali připravovat na splnění svého 

nelehkého úkolu. Ve druhém jste nalezli větší pokrok, větší jasnost ve svém duchu. Ve třetím jste udělali 

větší pokrok, lépe jste pochopili má slova a více jste se jimi řídili. Tak jste dospěli do čtvrtého stupně a 

ještě více jste pocítili milost svého Boha, přiblížení mého ducha k vašemu. A v této velké radosti se vaše 

duše dostala do páté fáze, v níž jste museli dosáhnout ještě většího rozvoje při naplňování svého poslání. 

Bojovali jste, a tak jste dospěli do šesté fáze, k novému naplnění, obnovenému pokroku a dalšímu 

rozvíjení ctností, které vám váš Bůh propůjčil. A tak dospějete k sedmému stupni, v němž spatříte Otcovo 

království, v němž váš duch přímo zakusí Otcovu slávu a v němž budete po pravici svého Pána. 

16 Mé Slovo sestupuje, aby inspirovalo vaši duši, protože chci, abyste se i zítra občerstvovali 

přítomností mého Božského Ducha, protože jste se na to připravili. Až budete připraveni, nebudete se cítit 

osiřelí, nebudete pociťovat nepřítomnost Mého Slova, protože váš duch může komunikovat s Mým 

Božstvím. Proto chci, abyste se včas připravili, cvičili se v modlitbě a zduchovněli ve svém srdci, abyste 

zítra nebyli ve zmatku a nepraktikovali podvod. Chci, abys věděla, jak ke Mně pozvednout svou duši, abys 

mohla přijmout Mou inspiraci. Neboť se chystám každého z vás proměnit v "podnož" svých nohou. 

17 "Podnož" je základ, na němž spočívá světlo a moc tvého Pána. Zítra, děti moje, budete pravými 

"podnožemi", pravými hlasateli mého Slova. Připraveni rozvinutím svých darů budete předávat mé Slovo 

ve vší čistotě. Nechci vidět nevědomost mezi svým lidem Izraelem poté, co pro vás skončí tento vzácný 

čas mého hlásání prostřednictvím lidského rozumu. 

18 Kdo z vás po roce 1950 popře tuto Boží věc? Pokud budete jednat tímto způsobem, bude to z 

nevědomosti, a právě nevědomosti vás nyní zbavuji. Neboť ten, kdo je osvícený, neustoupí, zůstane pevný 

a bude postupovat po cestě. Ale ten, kdo Mě nepochopil, nepozná, že to bylo plodem jeho nedostatečné 

přípravy, nedostatku víry a oduševnění, a proto se vrátí ke svému modlářství a fanatismu. 

19 Pokud na této cestě vidíte nedokonalost, nepřičítejte ji mému božství, jsem dokonalý. Přičítejte to 

svému bližnímu, který se neuměl připravit na to, aby vás vedl s dokonalostí, s jakou jsem vás poučil. 

20 Řekl jsem vám: Pro mého Ducha neexistují národnosti, kasty ani rodová pohlaví, rasy ani barvy 

pleti. Všichni jste mé děti a pro všechny jsem otevřel svou náruč a všechny jsem vás přijal. Přijal jsem 

toho, kdo přišel k mým nohám zkroušený a kající ─ srdce, které je zkažené, které ještě nese stopy krve na 

svých rukou, a ochránil jsem ho před spravedlností země. Proč? Protože je to moje dítě. A i kdyby byl tím 

nejkrutějším hříšníkem na zemi, i kdyby zabíjel, odpustil jsem mu a řekl jsem mu: "Už nehřeš." Já jsem 

odpuštění, ale chci, aby toto odpuštění bylo tvou spásou navždy. 

21 Chci, abyste zanechali svých cest zla, aby každý pochopil mé slovo a litoval svých chyb, abyste 

byli kajícími hříšníky v mé přítomnosti, abyste se vyznali svému Bohu. Vždyť vás vyslechnu mlčky a vaše 

hříchy neprozradím. Nezradím vás, děti moje, budu vám radit jako nejvěrnější z vašich přátel. 

Nejezte zakázané ovoce na zemi, neužívejte toho, co vám nepatří, nedělejte skutky, které vás v životě 

zneuctívají. Buďte muži nebo ženami, kteří žijí ve vší počestnosti a spravedlnosti, jak jsem vás učil. Pokud 

tě nějaká slabost přiměla k hříchu, lituj nyní svého přestupku. Dovolte, aby vás Mé milosrdenství očistilo. 

Chci však, aby tvé pokání bylo čistého srdce. 

22 Napravte se, obnovte se, neboť Mistr vám v tomto čase řekl: "Využívám hříšníka, ale ne hříšníka 

neukázněného, nýbrž hříšníka kajícího. A pokud jste činili pokání, co jste dostali? Mír, klid v duši, 

rovnováha v duši, pocity vděčnosti a ctnosti vašeho Boha. 

23 Která lidská bytost je schopna ti dát chvíli duchovního klidu, jako ti ho dávám já v každém 

okamžiku? Který člověk vám radí jako já? Uvědomte si, že nikdo na světě není schopen připravit vám 

cestu tak spolehlivě a schopně jako já vám. A přesto se chcete z této cesty vzdálit, abyste zažili nová 

dobrodružství. 

24 Muži a ženy, kteří trpěli odchodem svých rodinných příslušníků, kteří zemřeli ─ těch, kteří žili s 

vámi, kteří vám dávali klid a naplňovali vaše srdce láskou: Nesouhlasíte s tím, že se má vůle naplnila na 

vašich blízkých? 

Vy matky jste pocítily ztrátu svých dětí, vy děti jste v životě osiřely, ztratily jste přítomnost svých 

nejmilejších lidí, kteří byli vašimi rodiči. Manželky viděly odcházet své věrné společníky. Odstranil jsem 

je z jejich života, povolal jsem je na onen svět. Budete se však vměšovat do mých vznešených rad? Ne, 

protože byste si měli uvědomit, že jste na tomto světě jen dočasně a že jsem je odstranil jen proto, že pro 

ně mám připravený nový život. 
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Nyní se však vaše srdce shodla, a pokud jste plakali nad nepřítomností svých milovaných, bylo to kvůli 

slabosti vaší pozemské povahy. Tvůj duch, který pochopil mou nejsvětější Vůli, však pocítil radost. 

25 Otec vám říká: Každý můj příkaz plňte s láskou, souhlasem a pokojem. Jednoho dne, který není 

příliš vzdálený, totiž i tvá duše vstoupí do záhrobí a spatří duše, které zemřely před tebou. Stále ještě žijete 

na této planetě, ale vpravdě vám říkám: čeká vás stejný osud. Mějte však v tomto životě sílu, světlo a 

pokoj, abyste mohli i nadále žít v tomto světě spravedlivě. Až vás zavolám, otevřou se vám oči pro nový 

život a vy se vydáte na novou cestu. 

26 Blaze tomu, kdo je připraven, neboť unikne svému očištění a na své cestě uvidí nový život. 

27 Vzdalte se od světa, pozvedněte oči ke Mně a osvěžte se Mou přítomností. Ať se Mé Slovo vryje 

do vašeho srdce, abyste byli silní a nedovolili pokušení, aby vás připravilo o to, co jsem vám s takovou 

láskou svěřil. Plňte zákon, abyste byli opravdovými duchovními. Vždyť jste po celou dobu spali a já jsem 

vás probudil. Pokud se rozhodnete být se Mnou, nebudete pociťovat břemeno svých dluhů. 

28 Přicházím v tomto čase, abych přijal naplnění poslání svých pracovníků a zanechal v jejich duších 

svou lásku a polibek míru, duchovní blaženost. Chci, abyste byli zrcadlem pro ostatní ─ pro ty, kdo 

popírají mou přítomnost mezi vámi, kdo nevěří v můj projev skrze lidskou schopnost chápání. 

29 Můj duchovní svět vás chrání a je oporou ve vašem životě. Když však upadneš do temnoty, ukáží 

Mi své slzy, protože jsi zapomněl, že jsou to oni, kdo tě střeží. 

Já však přicházím jako Otec, abych vám poradil ─ jako Mistr, abych vás poučil, a jako Bůh, abych 

vám dal své požehnání a milost. Vidím učedníky s nadějí, že mě dosáhnou. Já vám však říkám, že každý, 

kdo chce být se mnou, musí být poslušný. 

30 Poučil jsem vás, abyste pochopili a zduchovněli. 

31 Můj projev skrze lidskou mysl se chýlí ke konci. Pokud však porozumíte mému učení, budete se 

cítit sjednoceni v myšlenkách a vůli a budete se navzájem milovat. 

32 Zbývá už jen několik ranních pobožností, při nichž uslyšíte Mé Slovo lidským rozumem, a je 

nutné, abyste Mi rozuměli, abyste si význam tohoto Slova odnesli na dno svého srdce. Přišel jsem k vám, 

zítra musíte duchovně povstat, abyste Mě dosáhli. 

33 Po skončení Mého projevu skrze lidský intelekt bude ve vaší bytosti doznívat učení, které jsem 

vám dal. Budete pociťovat melancholii z absence tohoto projevu a pak budete plakat nad nevyužitým 

časem, kdy jste nepoužili to, co jsem vám dal ve svém učení. 

34 V tuto dobu jsem vás povolal, milovaný lide, abyste byli připraveni. Pokud však tuto příležitost 

odmítneš, nechám tě pokračovat na tvé vlastní cestě a budu tvé kroky jemně a pokorně sledovat, a pokud 

bys upadl, milostivě a s láskou tě znovu pozvednu a po tvém dlouhém bloudění tě znovu přitáhnu k sobě. 

35 Pozvedl jsem vás na vyšší úroveň, než na jaké se nachází lidstvo. Předal jsem tvé duši pokrok, aby 

ses stejně jako tvůj Mistr sklonila k lidstvu a pozvedla ho, jako jsem to udělal s tebou. Nesmíš se dívat na 

smítko v oku svého bližního, aniž by ses nejprve podíval na trám, který je v tobě. Rozumějte těmto 

slovům, lidé, neboť lidstvo jim dosud neporozumělo. 

36 Vytvoříte mou církev. Bude to spojení čistých duší, duší dobré vůle, které milují svého Boha a 

slouží mu. Budou to duše světla, které už v sobě nebudou mít nic zlého, protože temnota v nich nebude 

mít místo, protože budou čisté jako sněhové vločky. 

37 Řekl jsem vám: Budete součástí mých zástupů, které budou tvrdě bojovat za osvobození lidstva od 

jeho temnoty, a díky své poslušnosti dosáhnete úrovně dokonalosti. Mnoho dobrých skutků budete moci 

vykonat, budete-li mírní, pokorní a plní víry ve svého Otce. Dám se totiž poznat skrze váš intelekt, protože 

jsem vám dal velké dary a vlil jsem se do vás jako světlo, milost a moudrost. 

38 Učinil jsem vás bohatými, abyste z tohoto bohatství rozdávali potřebným. Neměli byste být 

egoisty, kteří chtějí všechno jen pro sebe. Kdybys totiž takto jednal, byl bys zbaven mé milosti. 

39 Proroctví se naplní, a až bude lidstvo ve zmatku, ve své temnotě, ukážete mu světlo a projevíte v 

sobě mou přítomnost. 

40 Rozumějte Mi, lidé, mluvím k vám jasně, přijímám vás s láskou. Přijď uhasit svou žízeň, já jsem 

pramen živé vody. Odpočívejte se Mnou, který jsem Pokoj, a občerstvujte se Mnou, který jsem Dokonalá 

Moudrost. 
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41 Uvažuj, lidstvo, že je nutné, aby s tebou byla bolest, abys mě mohlo cítit. Z těchto událostí však 

neobviňujte svého Pána, ale sebe. Když k vám přišlo utrpení, řekli jste mi: "Pane, proč nás trestáš?" Vy 

však nepoznáte ovoce svých skutků, abyste mi řekli: "Pane, zhřešili jsme, odpusť nám." 

42 Jakmile se lidstvo naučí vést Mou cestou, bude zachráněno a všichni budou milovat svého Boha a 

Pána a milovat se navzájem. Proto vám říkám: Uchovávejte mé učení ve svém srdci, mějte mou moudrost 

ve své duši a předávejte ji lidstvu všemi způsoby, jak jsem vám ji dal. Pomozte mu povstat, pozvedněte ho 

silou, kterou jsem svěřil vašim duším. 

43 Dávám vám sandály pro vaše nohy, abyste byli pevní v nohou, a tak šlapali po všech cestách a 

přinášeli Mé světlo. Budete chodit v mém zastoupení, neboť jsem s vámi uzavřel smlouvu, že splníte toto 

požehnané poslání. Až ke mně přijdeš, ukážeš mi svou úrodu. 

44 Znovu se potěším ve vaší duši a předložím vám poučení, které se musíte naučit, protože musíte 

praktikovat to, co jsem vás jako Mistr naučil. 

45 Ukazuješ Mi svou poslušnost a horlivost, s jakou Mě následuješ ve svém srdci, a díky tomu chápeš 

Mé Božské Slovo. Mou vůlí je, abyste byli připraveni být pravými posly Mého Slova, aby se lidé probudili 

a pocítili Mě na dně svého srdce ─ aby poznali a kráčeli po cestě a byli se Mnou v souladu. 

46 Prošli jste různými zkouškami a nebyli jste v nich slabí, protože má síla ve vás zůstala. Já jako 

Otec vás povzbuzuji svým slovem a ukazuji vám okamžik, kdy vám svěřuji milosrdenství, které lidstvo 

potřebuje. Vyjdeš, abys Mě zastupoval a přinesl svým bližním Chléb života a Světlo Mého Svatého 

Ducha, aby unikli své temnotě. 

47 Využiji duše, které jsem očistil a vyčistil ─ ty, kterým jsem dal světlo pro jejich duchovní oči, aby 

rozpoznaly Mou Přítomnost v této třetí éře ─ vás, které jsem připravil Svým Slovem, abyste mohli 

předávat svědectví o Mé Přítomnosti ve svých srdcích. 

48 Přišli jste do mé Přítomnosti v nouzi a bez jakéhokoli dobra. Já jsem však připravil tvou duši, 

oblékl jsem ji světlem svého Ducha svatého a rozdělil jsem mezi tebe své dary milosti, abys mohla jít k 

potřebným a podělit se s nimi o bohatství, které jsem ti svěřil. 

49 Proto jsem vás důkladně připravil a očistil, abych vás využil ─ ty z vás, kteří se odvrátili od zla a 

od lži ─ ty duše, do nichž, když slyšely Mé Slovo, proniklo Mé světlo, osvítilo je a dalo jim poznat, kde je 

pravý Bůh. Proto jste se odvrátili od zmatku, který přinesl svět se svými falešnými naukami, jimiž mě 

lidstvo hledá, protože nepoznalo, že jeho Bůh se nezjevuje v materialismu jeho děl. 

50 Pozvedněte své duše a komunikujte se Mnou z ducha do ducha. Abyste však mohli dosáhnout 

tohoto společenství, je třeba, abyste do svého srdce vtiskli Můj Božský zákon, abyste na základě tohoto 

zduchovnění mohli být ve společenství se Mnou. Říkám vám: Až k tobě přestanu promlouvat skrze lidský 

intelekt, neodstraním se z tvé duše, ale budu v tobě přebývat, protože to je nutné, abych se dal poznat 

lidstvu skrze tvé zprostředkování. 

51 Mou vůlí bylo, abys byl první, kdo usedne ktomuto stolu. Mou nejsvětější vůlí bylo, abyste se 

shromáždili a shromáždili kolem Mne, abych vám dal vaše dědictví a proměnil vás z chudých v bohaté, 

kteří vlastní poklad Mého Slova. 

Tak vaše duchovní oči spatřily světlo nového dne, protože vy jste učedníci třetí éry, které jsem 

připravil, abyste později vydávali lidstvu svědectví o mé Přítomnosti, abyste mluvili o mém Zákoně se vší 

pravdivostí a moudrostí, abyste hlásali evangelium mé lásky a svými skutky učinili mou Přítomnost lidem 

hmatatelnou, aby do jejich srdcí vstoupilo pokání za jejich minulá provinění a chyby, aby opustili své 

falešné bohy a nalezli svého pravého Boha a tvým prostřednictvím získali útěchu a naději pro budoucí 

časy, kdy se naplní má proroctví. 

52 Na tvé cestě se zvedne temnota, aby objala lidi. Ale ne ty, protože ty neseš mé světlo ve své mysli 

a srdci. Už tě nemůže obejmout temnota světa, která zatemňuje mysl a zaslepuje lidi, takže neslyší hlas 

svého svědomí. Tuto bitvu však svěřuji tobě, neboť do tvé ruky jsem vložil meč světla, který osvítí temné 

jeskyně. 

53 Uvidíte, jak se lidé ve své omezenosti stále klaní falešným bohům. Světlo mého Slova však 

pronikne až do nitra jejich srdcí a oni pocítí přítomnost mého Ducha. 

54 Zástupy se vydají na cestu a očistí se, aby mohly přijmout mé poselství tvým prostřednictvím. Otec 

totiž přichází s touhou po spáse duší a je nutné, aby se předem očistily a zčistily, aby mohly přijmout mou 
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milost. Někteří se budou bránit, protože jsou plní touhy po moci, protože se povýšili na pány mezi zástupy 

a jejich duše se zatemnily a zmátly. 

55 Uslyšíte, jak vaši bližní budou popírat pravdivost Mých poselství, která přicházejí vaším 

prostřednictvím, a budou říkat, že jste ti špatní ─ nedokonalí lidé, kteří v sobě nemohou nosit Mou 

Přítomnost, v nejvnitřnější části své bytosti. Patří totiž těm, kdo Mě chtějí zažít jako dalšího krále tohoto 

světa. 

56 Ve druhé éře jsem vládl plný pokory, abych lidem přinesl Své učení, ale oni nevěřili v příchod 

"Jednorozeného Syna Otce". Stejně tak budou v této době vaši bližní popírat, že jste Mými posly, Mými 

vyvolenými, které jsem obdařil Svými dary milosti, abyste ve vší jasnosti zvěstovali Mé Dílo. Uvidí tě 

totiž pokorně a poznají, že jsi patřil k bludným lidem, že jsi také žil ve špíně a hříchu. Ty však k nim 

budeš mluvit o Mé lásce a vyzveš je, aby Mě přijali do svých srdcí, aby i oni mohli najít přístav spásy. 

57 Takto se budeš toulat po zemích a pak, až budeš dlouze mluvit, až budeš lidstvu neúnavně zjevovat 

Mou lásku a Mé milosrdenství, až ukážeš pravé uctívání, které by mělo vzdávat svému Bohu, pak toto 

lidstvo uvidí, jak se rozpoutává Můj soud, a začne velké očišťování lidstva, dokud nebude čisté a hlasitější 

než zlato v tyglíku. Jejich hřích skončí ohněm a mocní poznají, že má moc je větší než jejich a že má 

spravedlnost je nad všechny zákony. Jejich nepřátelství bude odstraněno a zrušeno. Neboť má láska bude 

ohněm, který očistí srdce lidí. Tehdy velké masy pocítí mou přítomnost, a to se stane, Izraeli, když tvá 

práce, tvá námaha začne kvést. Pole budou úrodná a mé sémě se rozmnoží sto ku jedné. 

58 Váš boj bude pokračovat i poté, co opustíte své tělo. Tvá duše bude nadále nosit život mého 

Svatého Ducha, život milosti, věčný život, a ty budeš pracovat jako moji andělé, aby příští generace byly 

lidmi dobré vůle, kteří se navzájem milují, živí můj pokoj a svými skutky oslavují svého Boha. 

59 Dnes je lidstvo v chaosu, spí hlubokým spánkem. Necítilo Mě, neslyšelo Mě a je jen málo těch, 

kteří jsou bdělí a cítí přítomnost svého Pána. Lidé však nakonec pochopí, že nyní nastal čas, aby se 

oduševnili a dosáhli vrcholu hory. Dostane se jim totiž světla Ducha svatého, aby mohli uniknout své 

temnotě. 

60 Čas jejich zmatku se nyní chýlí ke konci, království tohoto světa se zachvějí a uvidí, že jejich 

základy jsou falešné, a tak se projeví má Vůle. Je však vaší povinností připravit svět, protože je mou vůlí, 

aby muži, ženy i děti slyšeli radostnou zvěst. Těm, kdo plakali a očekávali útěchu, ji dej, ukaž jim pravdu 

v hloubi svého srdce. 

61 Žehnám bolesti, kterou jsi kvůli mně vytrpěl, neboť vše, co jsi kvůli mně vytrpěl, tě učiní věčně 

hodným. 

62 Dávám sílu tvé duši a zanechávám ti v rukou zbraně světla, abys mohl překonat nástrahy, které ti 

pokušení staví jako překážky. Takto budete pokračovat v cestě do království, které jsem vám slíbil. 

Můj pokoj s vámi! 
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