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Poznámka k tomuto problému: 
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

francúzština  

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Kráľovstvo pokoja - Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Predslov 
"Toto je predpovedaný čas, keď som mal prehovoriť k ľudstvu, a chcem, aby ste zostavili zväzky kníh 

na naplnenie mojich proroctiev s týmto slovom, ktoré som vám dal, ...." (6, 52) 

Ohlásený čas sa vzťahuje na súčasnú dobu, nazývanú aj Tretí čas, ako nástupnícku epochu Prvého času 

(Mojžiš a proroci) a Druhého času (Ježiš a jeho apoštoli). 

Tretí čas pripravil Duch Eliáš a jeho učeník Roque Rojas v roku 1866 v Mexiku, aby od roku 1884 do 

konca roku 1950, teda počas 66 rokov, mohol Božský Duch komunikovať s ľudstvom: Nedeľu čo nedeľu 

sa ľudia z prostého ľudu stretávali na jednoduchých miestach, aby asi dve hodiny počúvali Božie 

posolstvo. Ako hovorcov (porta vozes) Boh používal početných nositeľov hlasu (dnešných prorokov), 

ktorí v povznesenom stave mysle vydávali lúč Božieho slova. 

Tieto božské zjavenia, posolstvá alebo učenia boli zosnované a zaznamenané v poslednom desaťročí 

pred rokom 1950. Po roku 1950 bolo z tohto obrovského množstva protokolov vybraných 366 učení, ktoré 

boli publikované v rozsiahlom 12-zväzkovom diele Libro de la Vida Verdadera (Kniha pravého života). 

Po roku 1975 Walter Maier, ktorý sa zúčastňoval nedeľných stretnutí v rokoch 1943 až 1950, a 

Traugott Göltenboth preložili I. až V. zväzok do nemčiny a vydali ich v Reichl Verlag. Po smrti Waltera 

Maiera v roku 2001 dokončil VI. zväzok Traugott Göltenboth a vydal ho v roku 2004. 

      Zväzky VII až XI boli následne preložené Traugottom Göltenbothom a vydané v rokoch 2014 až 2015 

vo vydavateľstve Buchdienst zum Leben. Očakáva sa, že XII. diel bude k dispozícii v roku 2016. 

V časoch najväčšieho vedeckého a technického pokroku, ale aj najväčších vojnových konfliktov a 

ideologických úchyliek teda Božský Duch nenechal ľudstvo na pokoji. 

Boh nám vo svojej nekonečnej láske a múdrosti prostredníctvom mexických zjavení ukázal cestu z 

ideologických úchyliek, poskytol útechu a hojivý balzam pre naše hladujúce duše a poskytol veľmi 

praktické návody, ako orientovať svoj život podľa Božej vôle. 

Nech sa nasledujúce slová čoskoro naplnia: 

Sláva Bohu na výsostiach a pokoj na zemi 

a potešenie pre ľudí. 
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Úvod 
Nasledujúce úryvky môžu čitateľovi poskytnúť prvý pohľad na tento zväzok. Čísla v zátvorkách 

odkazujú na číslovanie inštrukcií a veršov. 

Dobrota je pravda a láska 

Uznajte, že moje slovo nie je a ani nemôže byť novým náboženstvom. Toto dielo je svetlou cestou, na 

ktorej sa duchovne spoja všetky ideológie, vierovyznania a náboženstvá, aby vstúpili do brán zasľúbenej 

zeme. (310, 39) 

Poznajte ma všetci, aby ma nikto nepopieral ─ poznajte ma, aby sa vaša predstava o Bohu zakladala na 

pravde a aby ste vedeli, že tam, kde sa prejavuje dobro, tam som ja. 

Dobrota sa s ničím nemieša. Dobrota je pravda, láska, milosrdenstvo, porozumenie. 

Dobro je jasne rozpoznateľné a nezameniteľné. Uvedomte si to, aby ste sa nemýlili. Každý človek 

môže ísť inou cestou, ale ak sa všetci stretnú v jednom bode, čo je dobré, nakoniec sa spoznajú a zjednotia. 

Nie však vtedy, ak vytrvalo klamú sami seba tým, že zlu dávajú podobu dobra a zlo maskujú za dobro, ako 

sa to deje s ľuďmi tejto doby. (329, 4547) 

Cesta späť do nášho duchovného domova 

Každý svet, každá úroveň existencie bola stvorená, aby sa na nej duša mohla rozvíjať a urobiť krok k 

svojmu Stvoriteľovi, a tak, postupujúc stále ďalej na ceste dokonalosti, mala možnosť dosiahnuť cieľ 

svojej cesty, vrchol duchovnej dokonalosti, ktorým je práve prebývanie v Božom kráľovstve, bez 

poškvrny, čisté a dobre tvarované. 

Komu sa zdá nemožné prebývať "v Božom lone"? Ach, vy mizerní intelektuáli, ktorí neviete skutočne 

myslieť! Už si zabudla, že si vznikla z môjho lona, teda že si v ňom existovala už predtým? Nie je nič 

zvláštne na tom, že všetko, čo vzišlo zo zdroja života, sa k nemu vo svojom čase vracia. Každá duša, keď 

odo mňa vyšla do života, bola panensky čistá, ale potom sa mnohí poškvrnili na svojej ceste. Keďže som 

však všetko múdro, s láskou a spravodlivo predvídal, okamžite som sa rozhodol poskytnúť všetky 

potrebné prostriedky na ich záchranu a obnovu na ceste, ktorou moje deti museli prejsť. 

Aj keď toto duchovné panenstvo porušilo mnoho bytostí, príde deň, keď sa očistia od všetkých svojich 

previnení, a tak získajú späť svoju pôvodnú čistotu. Toto očistenie bude v mojich očiach veľmi záslužné, 

pretože duša ho dosiahne prostredníctvom veľkých a neustálych skúšok svojej viery, lásky, vernosti a 

trpezlivosti. (313, 21-23) 

Chcem, aby sa na konci boja, keď sa všetky moje deti navždy zjednotia v Duchovnom domove, 

podieľali na mojom nekonečnom šťastí ako Stvoriteľa, ako uznanie skutočnosti, že každý z vás sa podieľal 

na božskom diele budovaním alebo obnovou. 

Iba ako duchovné bytosti zistíte, že nič zo všetkého, čo som od počiatku stvoril, sa nestratilo, že všetko 

vo Mne ožíva, všetko sa obnovuje a ožíva. 

Keď sa teda toľko bytostí na dlhý čas stratilo, keď mnohé namiesto skutkov života konali deštruktívne 

skutky, zistia, že čas ich blúdenia bol len dočasný a že ich skutky, nech boli akokoľvek zlé, nájdu nápravu 

vo večnom živote a premenia sa na spolupracovníkov môjho neprestajne tvorivého diela. 

Čo znamená niekoľko storočí hriechu a temnoty, aké ľudstvo prežilo na zemi, keď ich porovnáte s 

večnosťou, s časom vývoja a nekonečného mieru? Odišli ste odo mňa zo svojej slobodnej vôle a pod 

vplyvom svedomia sa ku mne vrátite. (317, 17-20) 

Duchovné bytosti svetla stoja pri nás 

Nekráčate sami, lebo moje povzbudenie a moje svetlo je s každým z vás. Ale keby sa vám to zdalo 

málo, po boku každého ľudského stvorenia som umiestnil duchovnú bytosť svetla, aby strážila vaše kroky, 

aby ste vycítili nejaké nebezpečenstvo, aby vám slúžila ako spoločník vo vašej samote a ako opora na 

ceste životom. Sú to tie bytosti, ktoré nazývate anjeli strážni alebo ochrancovia. 

Nikdy im neprejavujte nevďačnosť a nebuďte hluchí k ich podnetom, pretože vaše sily nebudú stačiť 

na zvládnutie všetkých skúšok života. Potrebujete tých, ktorí sú pokročilejší ako vy a ktorí vedia niečo o 

vašej budúcnosti, pretože som im ju zjavil. 
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Boj týchto bytostí je veľmi ťažký, pokiaľ nedosiahnete oduševnenie, pretože vy sami prispievate len 

veľmi málo, aby ste ich podporili v ich ťažkom poslaní. 

Keď vám vaša duchovnosť umožní cítiť a vnímať prítomnosť tých vašich bratov a sestier, ktorí 

neviditeľne, bez akéhokoľvek prejavu pracujú pre vaše dobro a pokrok, potom budete ľutovať, že ste ich 

prinútili toľko trpieť kvôli vašim hriechom. Ale keď sa vo vás tento vhľad objaví, je to len preto, že sa už 

stal svetlom vo vašej mysli. Potom sa v nich prebudí súcit, vďačnosť a pochopenie. 

Aké veľké šťastie budú mať vaši ochrancovia, keď uvidia, že ich úsilie podporujete a že ich inšpirácia 

je v súlade s vaším povznesením! 

Máte toľko bratov a sestier a toľko priateľov v "Duchovnom údolí", ktorých nepoznáte. 

Zajtra, keď sa po celom svete rozšíri poznanie duchovného života, si ľudstvo uvedomí dôležitosť 

týchto bytostí po vašom boku a ľudia budú blahorečiť moju Prozreteľnosť. (334, 70-76) 

Boj medzi svetlom a tmou 

Mimo vášho ľudského života existuje svet duchov, vašich bratov a sestier, bytostí neviditeľných pre 

človeka, ktorí medzi sebou bojujú, aby si vás podmanili. 

Tento boj je spôsobený rozdielom vo vývoji medzi niektorými a inými. Zatiaľ čo bytosti svetla, nesené 

ideálom lásky, harmónie, mieru a dokonalosti, posievajú cestu ľudstva svetlom, vždy ho inšpirujú dobrom 

a zjavujú mu všetko, čo je pre dobro ľudstva, bytosti, ktoré stále lipnú na materializme zeme, zasievajú, 

ktorí sa nedokázali odpútať od svojho sebectva a lásky k svetu, alebo ktorí donekonečna živia ľudské 

závislosti a sklony, zasievajú na cestu ľudstva zmätok tým, že zatemňujú intelekt, zaslepujú srdcia, 

zotročujú vôľu, aby využili ľudské bytosti a urobili z nich nástroje svojich plánov, alebo aby ich využívali 

ako svoje vlastné telá. 

Duchovný svet svetla sa snaží získať dušu človeka, aby mu otvoril cestu k večnosti; Zatiaľ čo tieto 

požehnané zástupy neprestajne pracujú, rastú v láske, stávajú sa ošetrovateľkami pri lôžku bolesti, radcami 

po boku človeka, ktorý nesie bremeno veľkej zodpovednosti, radcami mládeže, ochrancami detí, 

spoločníkmi tých, ktorí zabúdajú a žijú osamelo, légie bytostí bez svetla duchovnej múdrosti a bez 

povznášajúceho citu lásky rovnako neprestajne pracujú medzi ľuďmi. Ich cieľom však nie je uľahčiť vám 

cestu do Duchovného kráľovstva ─ nie; zámer týchto bytostí je úplne opačný, ich snahou je ovládnuť svet, 

zostať jeho pánmi, zvečniť sa na zemi, ovládať ľudí a urobiť z nich otrokov a nástroje svojej vôle ─ 

jedným slovom, nedovoliť nikomu, aby im vzal to, čo vždy považovali za svoje: svet. 

Takže žiaci: Medzi jednou a druhou bytosťou zúri neľútostný boj, ktorý vaše fyzické oči nevidia, ale 

ktorého odrazy deň čo deň pociťujete vo svojom svete. 

Aby sa človek dokázal brániť a oslobodiť od zlých vplyvov, potrebuje poznať pravdu, ktorá ho 

obklopuje, musí sa naučiť modliť s duchom a musí tiež vedieť, akými schopnosťami je jeho bytosť 

obdarená, aby ich mohol použiť ako zbrane v tomto veľkom boji dobra proti zlu, svetla proti tme, 

oduševnenia proti materializmu. 

Práve duchovný svet svetla pracuje, bojuje a pripravuje všetko na to, aby sa svet jedného dňa vydal na 

cestu oduševnenia. 

Premýšľajte o tom všetkom a budete si vedieť predstaviť, aký tvrdý je tento boj vašich duchovných 

bratov a sestier, ktorí sa usilujú o spásu ľudí ─ boj, ktorý je pre nich pohárom, z ktorého im neustále 

dávate piť žlč nevďačnosti, pretože sa obmedzujete na to, že od nich prijímate všetko dobro, ktoré vám 

darujú, ale nikdy sa im nepostavíte po boku, aby ste im pomohli v ich boji. 

Je len málo tých, ktorí sa k nim vedia pridať, len málo tých, ktorí sú vnímaví na ich inšpirácie a riadia 

sa ich radami. Ale ako silno kráčajú životom, ako sa cítia chránení, aké radosti a inšpirácie povzbudzujú 

ich ducha! 

Väčšina ľudí sa zmieta medzi týmito dvoma vplyvmi bez toho, aby si vybrali jeden z nich, bez toho, 

aby sa úplne oddali materializmu, ale aj bez toho, aby sa od neho snažili oslobodiť a svoj život 

zduchovniť, teda pozdvihnúť ho prostredníctvom dobra, poznania a duchovnej sily. Títo ľudia sú stále v 

úplnej vojne sami so sebou. 

Tí, ktorí sa úplne podriadili materializmu, nedbajúc na hlas svedomia a neberú do úvahy všetko, čo sa 

týka ich duše, už nebojujú, boli porazení v boji. Myslia si, že vyhrali, myslia si, že sú slobodní, a 

neuvedomujú si, že sú väzňami a že bude potrebné, aby légie svetla zostúpili do temnoty a oslobodili ich. 
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Toto posolstvo svetla posielam všetkým národom zeme, aby sa ľudia prebudili, aby si uvedomili, kto je 

nepriateľ, s ktorým musia bojovať, kým ho neporazia, a aké zbrane nosia bez toho, aby o tom vedeli. (321, 

5363) 

Božia vízia pre našu budúcnosť 

Od sveta očakávam oduševnenie. Pre mňa nemajú žiadny význam názvy, ktorými sa každá cirkev 

alebo sekta odlišuje, ani väčšia či menšia nádhera jej obradov a vonkajších foriem uctievania. To pôsobí 

len na ľudské zmysly, ale nie na môjho ducha. 

     Od ľudí očakávam oduševnenie, pretože to znamená pozdvihnutie života, ideál dokonalosti, lásku k 

dobru, obrátenie sa k pravde, vykonávanie činnosti lásky, súlad so sebou samým, ktorý je súladom s 

druhými, a teda s Bohom. (326, 21-22) 

     Z dnešných ľudí bez duchovnosti a lásky vyvediem generácie, o ktorých tak často prorokovalo Moje 

Slovo. Najprv však budem pracovať na týchto národoch, ktoré sa dnes navzájom zle posudzujú, bojujú 

proti sebe a ničia sa. 

Potom, keď sa nad všetkými vykoná môj súd a burina bude vykorenená, začne sa rodiť nové ľudstvo, 

ktoré už vo svojej "krvi" nenesie semená nezhody, nenávisti a závisti, pretože "krv" jeho rodičov sa 

očistila v tégliku bolesti a pokánia. 

Prijmem ich a poviem im: "Proste, žiadajte a bude vám dané", ako som vám povedal v Druhom čase. 

Dnes však dodávam: vedieť sa pýtať. (333, 54) 

Predstavte si pokrok ľudstva, ktorého morálka vychádza z duchovnosti; predstavte si ľudstvo bez 

hraníc a národností, ktoré sa bratsky delí o všetky prostriedky života, ktoré zem dáva svojim deťom. 

Skúste si predstaviť, ako by vyzerala ľudská veda, keby jej ideálom bola vzájomná láska, keby človek 

získaval poznanie, ktoré hľadá, prostredníctvom modlitby. Uvažuj, ako mi bude príjemné, keď budem od 

ľudí prijímať uctievanie lásky, viery, poslušnosti a pokory prostredníctvom ich života bez toho, aby sa 

museli uchyľovať k obradom a vonkajším formám uctievania. 

Len to bude život pre ľudí, lebo v ňom budú dýchať pokoj, budú sa tešiť zo slobody a živiť sa len tým, 

čo obsahuje pravdu. (315, 57-58) 

Keď môj hlas zaznie duchovne v ľudstve, ľudia pocítia, že v nich vibruje niečo, čo v nich vždy bolo, aj 

keď sa to nemohlo prejaviť slobodne. Bude to duch, ktorý povzbudený hlasom svojho Pána povstane a 

odpovie na moje volanie. 

Potom sa na zemi začne nový vek, pretože sa už nebudete pozerať na život zdola, ale budete sa naň 

pozerať, spoznávať ho a tešiť sa z neho z výšin svojho duchovného vzostupu. (321, 38-39)  
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Inštrukcia 310 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Poď ku mne, stratené a blúdiace ľudstvo. Hľadajte najprv moje kráľovstvo, a keď v ňom budete, 

pite z nevyčerpateľného prameňa mojej múdrosti. Nezabúdajte však, že moje kráľovstvo nie je z tohto 

sveta a že doň môžete vstúpiť len vtedy, ak budete dodržiavať moje zákony lásky. 

2 Učeníci: Súčasný rok 1950 prinesie rozhodujúce udalosti pre všetkých ľudí. Preto je vaša 

zodpovednosť taká veľká, keď počúvate moje učenie. 

3 Ľudstvo je choré, slepé a je na ceste do záhuby. Otec ich zachráni skrze vaše sprostredkovanie. 

Veru, hovorím vám, nikto sa nestratí. 

4 Keďže milujem všetky svoje deti rovnako ─ prečo je na svete nešťastie? Túto otázku si kladú 

ľudia. Ale poznáte dôvod toho, čo sa deje. 

5 Vaša duša nežije na tomto svete po prvýkrát. Kedysi dávno som jej dovolil reinkarnovať sa do 

rôznych pozemských tiel, aby mohla napraviť svoje chyby a stať sa hodnou môjho zákona. Duše som 

umiestnil na zem od začiatku ich stvorenia, aby vďaka svojim zásluhám získali možnosť vstúpiť do môjho 

kráľovstva. 

6 Duša človeka bola privilegovaným stvorením. Na dôkaz svojej lásky som ho obdaril slobodnou 

vôľou. 

7 Všetky ostatné bytosti podliehajú mojej vôli. Ak však ľudia pri uplatňovaní svojej slobody vôle len 

zišli z cesty mojej lásky, budú musieť dosiahnuť svoju spásu práve na tejto ceste, ktorú vytvorili svojou 

slobodou vôle. Pre všetky duše nastal čas žatvy, a preto vidíte medzi ľuďmi zmätok. Ale naozaj, hovorím 

vám, v tomto chaose bude každý žať svoje vlastné semeno. 

Čo sa však stane s tými mojimi deťmi, ktoré neustále porušujú môj zákon? Veru, všetkých, ktorí spia a 

nechcú študovať a dbať na Moje pokyny, zachvátia skúšky ako víchor, ktorý ich strhne. Ale pre všetkých, 

ktorí sa riadili mojimi pokynmi, to bude ako povzbudenie za splnenie ich povinností, ako krásna odmena, 

ktorú im Boh dáva. 

8 Otec je nevyčerpateľne činný, večne pracuje pre všetky svoje deti a vzhľadom na tento príklad by 

ste aj vy mali byť neúnavní v plnení svojej práce, aby ste sa tak stali jedným so svojím Pánom. Pochopte, 
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že vaša práca je pre vás skutočným požehnaním, pretože spočíva v tom, že sa stále viac približujete k 

svojmu Bohu. To je tajomstvo zdokonalenia vášho života. 

9 Človek sa vyvíjal a počas svojho vývoja získal mnoho plodov, ktoré slúžia ľudstvu. Dnes sa však 

vo svojej arogancii domnieva, že je nadradený svojmu Stvoriteľovi. 

10 Pýtate sa ma, či môžem pomôcť svojim deťom nájsť cestu z ich úchylky. A ja vám hovorím: Áno, 

ľudia. Príležitosť, ktorú som dal duši v jej reinkarnáciách v ľudskom živote, je dôkazom Mojej lásky. Lebo 

moje kráľovstvo sa dá dosiahnuť len dobrými skutkami lásky a milosrdenstva, ktoré moje deti konajú 

podľa pokynov svojho svedomia, pričom plne využívajú slobodu svojej vôle. 

11 Aj keď sa cítite bezvýznamní a slabí, pomôžete svojim blížnym prostredníctvom nekonečnej moci, 

ktorú som vám zveril týmto prikázaním. Čistá a hlasná modlitba, ktorú som vás naučil, je to, čo zjednotí 

celé ľudstvo v prekážke Mojej lásky. 

12 Modlite sa, učeníci, posielajte svoje myšlienky ako posolstvo pokoja tým, ktorí v súčasnosti svojou 

inteligenciou premieňajú svoj život, aby ovocie, ktoré získajú, bolo balzamom na utrpenie ľudstva. 

13 Prečo vás Pán nazýva "vyvoleným ľudom"? Pretože už v Prvej ére som vám pridelil náročné 

poslanie medzi vašimi blížnymi. Neobdaroval som ťa však väčšími darmi ako oni, ani som ťa nepostavil 

nad ostatné národy, ale urobil som ťa verným synom, poslom môjho posolstva svetla a lásky všetkým 

národom na zemi, ktoré sú stále v omyle. 

14 Udelil som vám milosť počúvať moje slovo prostredníctvom hlasu, ktorý vám prinesie posolstvo, 

ktoré, keď príde čas, ponesiete do srdca ľudí. 

15 Učeníci, využite tento čas, pozrite sa na ľudí, ktorí sa utápajú vo svojom materializme a lipnú na 

falošných hlasoch sveta. Budú trpieť a len tak sa prebudí ich svedomie. Utrpenie ─ aj keď mu 

nerozumiete, pokiaľ ho prežijete ─ je požehnaním pre vašu dušu. 

16 Povstaňte ku Mne v duchu, nad každé trápenie, nad každé pokušenie či slabosť, a pochopíte, aká 

krásna je cesta, ktorú vám ponúkam pri plnení Môjho Zákona. Keď sa pozriete na ľudstvo, ktoré vo svojej 

skazenosti dosiahlo vrchol skazenosti, Otec vám povie: duša sa napriek tomu vyvinula, krutosť vojen ju 

prebudila a dnes, hľadajúc mier všetkými prostriedkami, stojí na križovatke. 

17 Tu je tvoja misia, Izrael. Každý z vás bude musieť viesť ľudstvo svojou modlitbou a svojím 

príkladom. Nikto nemá právo hovoriť o nedostatkoch svojho blížneho. Kto z vás je teda dokonalý? 

Nikoho nesúďte a buďte dobrým príkladom medzi ľuďmi. Takto budete žiť ako odraz večného mieru a 

blaženosti. Vtedy k tebe prídu ľudia unavení mnohými utrpeniami a povedia: "Daj nám zo svojho chleba, 

daj nám z tejto nevyčerpateľnej vody." 

18 Národy sa snažia nájsť mier, ktorý ešte nedosiahli. V niektorých častiach sveta sa vojny skončili, 

ale v iných naďalej vládne chaos, ktorý obklopuje ľudí v ich vražedných bojoch. Márne chcú, aby na 

tomto svete zavládol pokoj, pretože im chýba láska a milosrdenstvo. 

Ľudia sa trasú od strachu pred novými zbraňami vytvorenými ľudskou inteligenciou. Pomôžte im, 

ľudia, oslovte ich s mojím posolstvom lásky, ktoré som vám zveril. Neuprednostňujte niektoré rasy, jazyky 

alebo ideológie, vidíte v nich len svojich bratov a sestry, ktorí potrebujú radu a lásku. 

19 Modlite sa, lebo, veru, hovorím vám, môj pokoj dosiahne všetky národy zeme a premôže sebectvo 

a ľudské slabosti. 

20 Tak k vám príde moje kráľovstvo a potom budú vynálezy, ktoré dnes spôsobujú ničenie a smrť, 

rozoslané len na nevyhnutnú rekonštrukciu, aby sa tento svet stal skutočným rajom. Chcem, aby sa človek 

konečne zdokonalil a vládol tejto planéte tak, ako Otec vládne vesmíru: láskou. 

21 Človek, ktorý má veľkú vieru v môj zákon a učí moje učenie s veľkou láskou, sa nemusí ničoho 

báť, pretože bude nástrojom Otca a zároveň súčasťou Boha. 

22 Učeníci: Ako svetlo odstraňuje tmu, tak budete môcť s mojím božským posolstvom odstrániť 

nevedomosť ľudstva. 

23 Moje Slovo zjavené v tejto tretej ére spôsobí, že ľudia objavia pravý význam spravodlivosti a 

prijmú zákony inšpirované Mojím dielom. 

24 Toto učenie, ktoré ľudstvo ešte nepozná, sa nakoniec rozšíri po celej zemi a zapustí korene v 

srdciach mnohých ľudí. Spiritualizácia dosiahne svoj plný rozvoj v ľudstve budúcnosti. 
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25 Mali ste milosť počuť moje posolstvá prostredníctvom mojich hlasových nositeľov, ale už 

nebudete svedkami rozkvetu môjho učenia, pretože už nebudete patriť tejto zemi. Budú to ďalšie 

generácie, ktoré budú svedkami naplnenia môjho slova. Dostali ste totiž úlohu byť priekopníkmi 

spiritualizácie. 

26 Vaše poslanie však nebude menej dôležité ako poslanie budúcich generácií, práve naopak. 

Pamätajte, že od vás veľmi závisí, či sa vydajú dobrou cestou, či budú dobrými vykladačmi môjho diela a 

dobrými učeníkmi. 

27 Prispejete svojou časťou, ktorá je, ako som vám už povedal, veľmi dôležitá. Ale nebuďte na to 

pyšní. Kto sa totiž v duchovnom diele stáva márnomyseľným, nepochopil, ako byť dôstojným učeníkom, 

pretože jednou z najdôležitejších podmienok, aby bol Mojím učeníkom, je pokora. 

28 Pozrite sa na seba do zrkadla svojho svedomia, či sa v ňom neodráža nejaká nespravodlivosť. Skôr 

než začnete odsudzovať skutky svojich blížnych, pozrite sa na seba do tohto vnútorného zrkadla. Potom 

budú vaše skutky založené na väčšej čistote a pravdivosti. 

29 Hovorím vám to preto, lebo vidím, že mnohí z vás s potešením odsudzujú chyby, ktorých sa vaši 

spolubratia dopúšťajú v rôznych náboženských spoločenstvách, ako aj ich obrady a bohoslužby. Hovorím 

vám, že by bolo lepšie, keby ste nesúdili ani cirkvi, ani vierovyznania, lebo zatiaľ nepoznáte ich duchovný 

dosah. 

30 Nechávam vás ako sprievodcov, ale nie ako agitátorov. Tvoje semeno bude semenom mieru a 

harmónie, ale nikdy nie zmätku alebo násilia. 

31 Cieľom môjho slova je zjednotenie a pokoj, aby ste, keď sa ním inšpirujete, vedeli osloviť svojich 

blížnych a vždy rešpektovali ich vieru ako niečo posvätné. Ich viera je totiž vnútorným oltárom, v ktorom 

prebývam. 

Potom budete schopní rozpoznať vo svojich blížnych rozvoj, ktorý dosiahli vďaka svojmu boju, úsiliu a 

nešťastiu. 

32 Ak pri porovnávaní formy, v ktorej praktizujú svoje náboženstvo tvoji blížni, s formou, ktorú máš 

ty, objavíš rozdiely, neprestávaj posudzovať podľa vonkajších znakov a prenikni do podstaty veci, kde je 

pravda. Keďže ste spiritualisti, pamätajte, že sa vždy musíte držať ducha a nie vonkajších foriem. 

33 Ak takto postupne pochopíte svojich blížnych, čoskoro zistíte, že každý človek postupuje po inej 

ceste, ale všetky cesty sa zbiehajú do jedného bodu, ktorým je cesta k svetlu, pravde a životu. 

34 Teraz si uvedomujete, že nestačí len preniesť poznanie môjho Slova do vašej duše, pretože to 

najdôležitejšie ešte len treba urobiť, a to je používať moje učenie. Toto je skúška, v ktorej musíte ukázať, 

koľko ste sa naučili z môjho Slova. 

35 Keď som vám obrazne povedal, že vám zatváram pery, bolo to preto, aby ste pochopili, že v tej 

chvíli som požehnal vaše pery, aby cez ne vaša duša mohla prejaviť svoje vnuknutie a opakovať moje 

božské slová, zatiaľ čo tieto pery zostali zatvorené pre posudzovanie, kritizovanie, klamstvo alebo rúhanie. 

S láskou zachovávajte moje učenie a dovoľte, aby sa vaša duša preliala slovami útechy, svetla, balzamu, 

múdrosti a pokoja ako potok, ktorý sa hromadil mnoho storočí. 

36 Nebude potrebné, aby ste často vyslovovali Moje meno, práve naopak. Čím menej ho budete 

vyslovovať a čím lepšie budete uplatňovať moje učenie, tým väčšie svedectvo o mne vydáte. 

37 Postupne pociťujte svojich blížnych vo svojich srdciach ako skutočných bratov a sestry, vnímajte 

ľudstvo ako jednu rodinu, ale dávajte si pozor, aby ste to nehlásali. Nikdy nevyzrádzajte svoje zásluhy, 

lebo tie mám posúdiť len Ja. Jediné, čo by ste mali dať poznať svojím životom a svojimi slovami, je moja 

práca. To sa dozvedia všetci tvoji blížni. 

38 Pokora duchovného musí byť skutočná, nesmie byť len zdanlivá, aby jeho stopa na zemi bola plná 

svetla. 

39 Uznajte, že moje slovo nie je a ani nemôže byť novým náboženstvom. Toto dielo je svetlou cestou, 

na ktorej sa duchovne zjednotia všetky ideológie, vierovyznania a náboženstvá, aby vstúpili do brán 

zasľúbenej zeme. 

40 V tomto slove vám dávam pokoj a láskyplnú starostlivosť, ktorá vám dá zabudnúť na vašu bolesť. 

Posilňujem vašu vieru a dávam vám svetlo, aby ste nasledovali cestu, ktorá vedie ku mne. Toto svetlo vás 

inšpiruje, pozýva vás modliť sa za tých, ktorí trpia ─ prítomných alebo neprítomných. Približuje vás k 
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vašim neznámym bratom a sestrám, ktorí žijú ďaleko od vás a ktorých sa nemôžete fyzicky dotknúť ani 

ich pohladiť. 

Moje učenie vás učí pýtať sa na všetko a cítiť, čo sa deje v srdci vášho blížneho. Povedal som vám, že 

som všade prítomný, že pre mňa nikto nie je neprítomný ani vzdialený, a dávam vám schopnosť posunúť 

sa k tým, ktorí potrebujú pomoc, útechu alebo spoločnosť. 

41 Koľko dobra budete môcť vykonať odo dňa, keď spoznáte svoje dary a budete ich vedieť využiť v 

prospech svojich blížnych! Pripravená duša dokáže prekonať vzdialenosti, odvážiť sa nebezpečenstiev a 

prekonať prekážky, aby sa dostala tam, kam túži. 

42 Ak nosíte v duši ťažké bremeno, pretože ste neboli schopní splatiť svoje staré dlhy, pracujte 

duchovným spôsobom a pocítite, že sa vám vracia stratený pokoj a radosť. 

43 Moje Slovo vám pripomína predchádzajúce časy tým, že vám pripomína moje prejavy 

prostredníctvom patriarchov a prorokov a moje Slovo prostredníctvom Ježiša v druhej ére. Dávam vám 

pocítiť moju otcovskú lásku a vaša duša sa zotavuje s vedomím, že ju vidí a chráni moje milosrdenstvo. 

44 Hovorím k vám s rovnakou múdrosťou, akú som dal svojim učeníkom ako Majster. Dnes vám 

však ako Duch Svätý ukazujem ďalšiu stránku Knihy, aby ste ju študovali a osvietili sa. 

45 Mojou vôľou je, aby ste spojili tri svedectvá, ktoré vám boli dané v troch obdobiach, do jedného a 

aby ste sa pripravili odpovedať tým, ktorí sa vás pýtajú na dôvod týchto prejavov. 

46 Príklad vašich predkov je napísaný nezmazateľnými písmenami: Abrahám, Izák a Jákob, ktorí 

zanechali svojmu ľudu potomstvo viery, lásky a vytrvalosti, naplnili svoj osud a sú so mnou. Nežiadam 

vás, aby ste sa obetovali, pretože tie časy sú už preč. Váš dnešný život je aj tak smutný a ja len chcem, aby 

ste sa oduševnili. Ale ak by som mal vašim deťom zveriť poslanie niesť Moje učenie do iných krajín, 

nebráňte sa tomu. Ak by som si ťa mal použiť, aby si viedol zástup svojimi slovami a príkladmi, 

neodmietaj. Takto zanecháte stopu v tomto čase a ja ukážem budúcim generáciám ovocie, ktoré prinieslo 

moje slovo. 

47 Nastal pre vás čas boja. Duchovní veľkých náboženských spoločenstiev sa navzájom spájajú, aby 

sa cítili silní a bojovali proti mojim vyvoleným. 

Keď príde čas, budú chcieť pripísať svojmu daru toto zjavenie, ktoré som vám zveril, tým, ktorých som 

jednoducho pripravil. Ak som do teba vložil túto milosť, je to preto, že ťa poznám, očistil som ťa a 

vychoval som ťa, aby si ma používal svojím intelektom. Ale to, čo som vám dal, patrí všetkým mojim 

deťom a nechcem, aby to bolo príčinou boja. 

Ak sa tento boj predsa len začne po roku 1950 ─ v čase, keď už nebudete mať moje ohlasovanie v tejto 

podobe ─ ako veľmi pocítite neprítomnosť môjho Slova! Potom vám dovolím, aby ste si vzali za príklad 

iba mojich apoštolov s veľkou vierou a pevnou vôľou. 

48 Moje slovo sa čoskoro dostane k iným národom a obmedzí nenávisť a túžbu ľudí po pomste. Hľa, 

chorí stále nevstávajú zo svojho tábora a stále sa objavujú správy o nových vojnách. Domy neboli 

obnovené, národy neboli obnovené a stále je tu túžba po krvi. K nim sa dostane moje posolstvo mieru a 

harmónie. 

49 Viete, že za hranicami vášho kontinentu boli národy zničené a bolesť zasiahla všetky srdcia. Niet 

detí, mladých ani dospelých, ktorí by nevyprázdnili kalich utrpenia, a medzi nimi objavujem tých, ktorí 

napriek svojmu utrpeniu majú silu prosiť, aby národy, ktoré si zachovávajú mier, neboli spustošené 

vojnou. A v rôznych sektách nachádzam zbožné duše, ktoré sa s úprimnou láskou a súcitom modlia za 

tých, ktorí prechádzajú týmito veľkými skúškami. Prijímam ich diela, rešpektujem ich zvyky a uznávam 

ich zásluhy. Bdejte, modlite sa, proste ako dobrí učeníci a ja vám udelím svoju milosť. Chránim každé 

stvorenie a požehnávam všetky národy. 

50 Všetci dostanete pokoj, ktorý ste si zaslúžili, ale sľubujem vám lepšie časy. Po očistení, ktoré sa 

musí uskutočniť na zemi, sa objavia Mnou poslaní ľudia, cnostné duše s veľkým poslaním vytvoriť 

poslušnú ľudskú rodinu. Po vašej generácii ešte prejdú štyri generácie, kým sa moje učenie nerozšíri po 

zemi a nezožne krásne plody. 

51 Nie všetky Moje deti v tomto čase pochopia Môj príchod v duchu a nebudú vedieť, že pripravujem 

ľudstvo na návrat ku Mne. 

Chcem, aby ste sa vrátili takí, akí ste odo mňa vyšli, totiž čistí, aby ste mohli vojsť do nebeského 

kráľovstva. 
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52 Každá duša v sebe nosí silu, ktorá ju chráni v prenasledovaní a pokušeniach, a svetlo, ktoré ju 

vedie, a to je svedomie. Ak som dal človeku slobodu vôle, tak preto, aby mal vlastnú vôľu a cítil sa tak 

pánom svojho života, svojich skutkov a podobal sa Mi. Dokázal som mu svoju lásku tým, že som ho 

urobil nositeľom vysokého osudu a obklopil ho komfortom, hoci toto dieťa nedodržiavalo zákony, ktoré 

som mu dal. 

53 Moje volanie v tomto čase bolo určené všetkým, ale je len málo tých, ktorí ma nasledujú. Necíťte 

sa odo mňa vzdialení, pretože dnes žijete v tomto svete. Chcem, aby ste ma už teraz spoznali vo svojom 

svete života, aby vaše srdce bolo vnímavé na každý božský prejav, aby ste ma milovali a aby ste boli so 

mnou úzko spojení. Keďže máte Moju prirodzenosť, hoci v obmedzenej podobe, môžete Mi rozumieť a 

konať veľké skutky. 

54 Cesta, ktorú som vytýčil duši, ju vedie k vzostupu, hoci na nej často naráža na bodľačie a tŕnie. 

55 Ak hľadáte svätých alebo spravodlivých ľudí, ktorí by vás viedli, nenájdete ich. Ak sa chceš 

usilovať o najvyššiu dokonalosť, obráť sa na Mňa v Nekonečne, spoj sa so Mnou a Ja ti poradím a budem 

ťa inšpirovať. 

56 Nepovedali ste svetu o tom, čo ste počuli odo mňa. Ale tento materialistický a chladný svet čaká 

na znamenie odo mňa, na náznak alebo slovo, aby sa mohol vrátiť k svojmu Pánovi a začať nový život. 

Vedci pozorujú a zamýšľajú sa nad príčinou mnohých javov vo vesmíre. Teológovia chcú preniknúť do 

mojich tajomstiev a každá duša citlivá na moju prítomnosť sa pýta, či svet vstúpil do nového veku, a ja 

mám odpoveď pre týchto túžiacich po poznaní, smädných, ktorým dám piť pri prameni vodu, ktorá uhasí 

ich smäd. 

57 Teraz ste pripravení, vaše dary sú trvalé. Ak si vážiš milosť, ktorú máš, nestrácaj ju. Ak máte 

zásluhy, zvýšte ich. Lebo žiadna obeť nebude neužitočná, ani žiadna námaha nebude márna, lebo každé 

dielo zostane zapísané a niet ruky, ktorá by mohla vymazať alebo zmeniť tvoju knihu. 

58 Vy, ktorí v sebe nosíte dušu Izraela, vedzte, že podstata, ktorú vylieva Moje Slovo, je rovnaká ako 

tá, ktorú som vám dal v prvej a druhej ére. Dnes vám ukážem stránky Knihy života v jej tretej časti, ktorá 

rovnako ako predchádzajúce časti obsahuje Moju nekonečnú múdrosť. 

59 Ja som kniha, v ktorej je napísaný život a v ktorej je prítomná všetka múdrosť. Poďte, zaklopte na 

moje dvere a ja vám bez meškania otvorím. Chcem však vidieť vo vašom srdci skutočnú túžbu po svetle. 

Ak máte pocit, že vaše chápanie dosiahlo svoju hranicu pochopenia a nemôžete ju prekročiť, nebojte 

sa. Potom sa totiž váš duch, pre ktorého existujú ďalšie horizonty, povznesie nad obmedzenia hmoty, až 

kým nedosiahne svetlo, ktoré chcel uzrieť. 

60 Vždy, keď človek v túžbe rozšíriť svoje poznanie zveril všetko do moci svojej inteligencie, zlyhal 

kvôli prekážkam, ktoré sú pre ľudskú myseľ neprekonateľné. Alebo sa ponoril do priepastí plných záhad 

bez toho, aby dokázal uspokojiť svoju zvedavosť alebo túžbu objaviť viac svetla pre svoju vedu. 

61 Vedcom dodnes chýbala duchovnosť, preto ich poznanie bolo vždy obmedzené, pretože nevedeli 

hľadať pravý pôvod, prvotnú príčinu a princíp všetkého, čo skúmali. 

62 Veru, hovorím vám, že po tomto veku materialistickej, egoistickej a škodlivej vedy príde čas, keď 

vedci budú vedieť preniknúť do tajomstiev prírody ─ duchovne pripravení modlitbou, odetí v pokore a 

úcte, inšpirovaní vznešenými, vysokými ľudskými myšlienkami a zámermi. 

63 Ľudstvo sa veľkým krokom blíži ku koncu tohto sveta vytvoreného ľudskou vedou, tohto 

falošného a povrchného sveta, a bude to človek, kto vlastnou rukou zničí dielo, ktoré vybudovala jeho 

arogancia a chamtivosť. 

Potom nastane ticho, zamyslenie a tým aj obnova, vznešené predsavzatia a ideály. Pred ľuďmi nastane 

nový vek a do neho vstúpi ľudstvo očistené v bolesti a očistené v skúsenosti. Ľudia vybudujú nový svet, 

ale bude to svet vedený duchovnou dušou, osvietený duchom, privedený na cestu môjho zákona. 

64 Chcem, aby tento svet pochopil, že materialistická veda nikdy nebola a nebude cieľom vašej 

existencie, pretože ste s ňou nedokázali dosiahnuť ani svoje šťastie na zemi. 

65 Musíte vedieť, že keď opustíte túto planétu, aby ste mohli dosiahnuť vyšší svet života, nebudete 

toho schopní, ak opustíte vedecký a materialistický svet, ale len vtedy, ak to bude svet oduševnený láskou, 

cnosťou. 

66 Zhmotnené duše sú v iných svetoch slepé, pretože zanedbali svoju schopnosť chápať duchovno, a 

tým si zabránili stať sa dostatočne citlivými na vnímanie jemného, čistého, vysokého a svetelného. 
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67 Nikto sa neodváži poprieť, že vo svojom bytí prináša duchovné úlohy. Len ja a váš duch poznáme 

zmluvu, ktorá existuje medzi Otcom a jeho deťmi. Verte však a vedzte, že sa mi musíte zodpovedať za 

všetko, čo som vám odovzdal, že musíte skladať účty zo všetkých darov a úloh, ktoré som vám zveril, keď 

sa ako duchovné bytosti vrátite do večného kráľovstva. 

68 Keďže ste dosiahli čas, keď už dokážete pochopiť, prijať a pochopiť duchovný život, poslal som 

vám Svoje Slovo, ktoré je učením pre dušu, ktoré je istou cestou a plným svetla, aby ste po ňom prišli ku 

Mne istým a pevným krokom, napravili sa trpezlivosťou a láskou, zbavili sa plášťa nečistoty, ktoré ste 

dlho nosili, a získavajte čoraz viac svetla, aby ste, keď príde tá požehnaná hodina, ktorá vás odvedie z 

tohto sveta skúšok a bojov, mohli dôstojne vstúpiť do "údolia", ktoré vás čaká, aby vám prinieslo úrodu 

svetla a ovocie pokoja. 

69 Všetci máte v sebe moje svetlo, každá duša má túto milosť, ale kým u niektorých toto svetlo 

zosilnelo, rozrástlo sa, preniklo navonok, aby sa dalo poznať, u iných zostáva len v skrytom, skrytom, 

nevedomom stave. Ale naozaj vám hovorím: Nech je človek akokoľvek duchovne zaostalý, vždy dokáže 

rozlíšiť dobro od zla, preto ste všetci zodpovední predo mnou za svoje skutky. 

70 Musím vám povedať, že vaša zodpovednosť sa zvyšuje s rastúcimi vedomosťami, pretože potom 

budete čoraz citlivejší na pokyny svedomia. 

71 Uvedomujete si, ako veľmi potrebujete na Zemi poučenie, ktoré vám uľahčí pochopenie 

prípustným, správnym a jednoduchým spôsobom? 

72 Tu máte Moje Slovo, ľudia, prisľúbené Slovo, posolstvo, ktoré som už ohlásil v Druhej ére ─ to, 

ktorého podstatou bude Duch Pravdy, Božské Svetlo, ktoré príde osvietiť každé tajomstvo, do ktorého 

ľudské mysle neboli schopné preniknúť. 

Môj pokoj nech je s vami!  
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Inštrukcia 311 
 

1 Milovaní učeníci: pripravili ste svätyňu, aby ste ma prijali, a ja som tu, prítomný v duchu a v 

pravde. 

Každý z vás mi ukazuje svoju vlastnú svätyňu. Ale Majstrovi sa páči to, čo tvoríte svojou jednotou, 

svojou duchovnou harmóniou. Preto som vás naučil láske, aby ste prostredníctvom nej v duchu dosiahli 

éru duchovného spojenia. Veru, hovorím vám, len vtedy Mi budete môcť ukázať pravú svätyňu, kde 

zaznieva božský koncert. 

2 Dnes som v procese budovania tohto chrámu prostredníctvom môjho Slova, prostredníctvom 

inšpirácií môjho Zákona v duši môjho dieťaťa. Ale vy ste stále mojimi učeníkmi, detskí učeníci neustále 

prichádzajú do mojej prítomnosti. Niektorých učím už mnoho rokov, iných začínam učiť prvé lekcie v 

tretej ére. 

3 Moje slovo prostredníctvom tohto prejavu čoskoro skončí. Ale kto budú tí, ktorí odovzdajú ľuďom 

lekciu podľa Mňa? Kto bude odovzdávať poučenia obsiahnuté vo Veľkej knihe života?..: Moji učeníci, 

ktorých som dlho pripravoval, aby mohli nastúpiť na moje miesto. Ale nie preto, aby sa snažili iba 

opakovať Moje slová. Potom by ste totiž len opakovali znenie 

Nezanechávam vám ľudské slovo. Nezanechávam vám však ľudské slovo, ale význam môjho posolstva. 

4 Počuli ste moje slovo prostredníctvom mojich nositeľov hlasu. V ňom ste objavili nedokonalosti, 

ktoré niektorí pripisovali telu nositeľa hlasu a iní Mne. Nechcem obviňovať svoje deti, prostredníctvom 

ktorých sa prejavujem, ale predsa vám hovorím: v tomto prejave som vás neoklamal, nikdy som to 

neurobil. Priniesol som vám svoje zjavenia a vnuknutia Ducha Svätého prostredníctvom ľudského rozumu 

a spolu s mojimi dokonalými pokynmi sa vyskytli aj ľudské nedokonalosti. Majster vám povie: Toto 

štádium môjho prejavu pominie a potom, osvietení svetlom môjho Svätého Ducha, jasne pochopíte, kde sa 

prejavuje moja podstata a čo je ľudská nedostatočnosť. 

Ako robotníci na zemi, ktorí keď pozbierajú pšenicu, vedia oddeliť plevy, tak aj vy oddeľte pšenicu 

môjho učenia od pliev a uchovávajte ju v sýpke svojich sŕdc. Ale plevy, ktoré sú nedokonalosťou 

nositeľov hlasu, upadnú do zabudnutia, zatiaľ čo zmysel môjho učenia zostane navždy vo vašej duši. 

5 Aby som sa v tomto čase a v tejto podobe zviditeľnil, vyslal som výzvu veľkým zástupom. Vybral 

som spomedzi nich mužov a ženy rôzneho veku, rôznych tried a rás. Títo vyvolení, ktorých súčasťou ste aj 

vy, sú duše, ktoré poznám. Veď nie je ani jedna duša, ktorá by mi bola cudzia. Všetci ste moje deti. 

6 Sledoval som cestu vývoja každého z vás, pretože som vám vytýčil osud. A keď som vás povolal, 

aby ste boli prítomní na týchto prejavoch, vybral som si svojich vyvolených. Obdaril som ich darmi a 

schopnosťami a v ich úlohe ich podporujú duchovia svetla, Moji poslovia pokoja - duše plné Slova, ktoré 

vás krok za krokom privádzajú na cestu spirituality a pomáhajú vám objaviť v sebe dary a milosti a 

prebudiť svoje duše pre záhrobie, pre večnosť. 

7 Svojím božským učením a skúškami, ktoré som múdro rozdeľoval počas vášho života, som čoraz 

viac rozvíjal vašu dušu, pripravoval som ju na boj a odhaľoval som jej to, čo bolo predtým pre ňu záhadou, 

nepreniknuteľným tajomstvom. Radovali ste sa z môjho diela a prostredníctvom mojich lekcií sa postupne 

učíte vykladať učenie prvej a druhej éry, ktoré teológovia neboli schopní pochopiť. 

8 Skúšky, s ktorými sa stretávate na svojej ceste životom, vás zaťažujú. Ale hneď si spomeniete, že 

môj Božský Duch je vo vašej bytosti ako hviezda, ako maják, a vždy sa obrátite k tomuto svetlu, aby vás 

zachránilo. 

9 Mnohí z vyvolených, ktorých som obdaril milosťou, boli chladní voči svojej úlohe v Mojom diele. 

Ideály sveta, pokušenia a nedostatočná príprava ich oddelili odo mňa. Koľko ľudí, ktorí zostali verní 

môjmu učeniu, však vidím odetých mojou milosťou, hoci nepatrili medzi vyvolených, ani nedostali pečať 

a dary prostredníctvom Nositeľa hlasu. Veď som im dal ich dary od ducha k duchu a v nich je milosť, 

ktorá je vo vás všetkých skrytá od počiatku vekov. 

10 Blahoslavení verní, blahoslavení tí, čo zostanú vytrvalí až do konca skúšok. Blahoslavení sú tí, 

ktorí nepremárnili silu, ktorú dostali z môjho poučenia, lebo v nadchádzajúcich časoch horkosti budú 

prekonávať životné príkoria so silou a svetlom. 
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11 Buďte verní, učeníci, lebo moje dielo vás nikdy nesklame, Majster splní svoj sľub a ani na chvíľu 

nebude chýbať vo vašich zápasoch s ľudstvom. 

12 Moje učenie, ktoré živí vašu dušu, vás chce premeniť na majstrov, na verných apoštolov Ducha 

Svätého. 

13 Týmito zjaveniami vám nechcem priniesť len pokoj na svete a zmierniť vaše utrpenie 

prostredníctvom fyzickej úľavy. Týmto prejavom vám dávam veľké učenie, ktoré k vám hovorí o vašom 

duchovnom rozvoji. Keby som vám totiž chcel priniesť len statky sveta, veru, hovorím vám, na to by 

stačilo poveriť vedcov, ktorých som osvietil intuíciou a ktorým som odhalil tajomstvá prírody, aby si z nej 

mohli vziať liečivý balzam, ktorý by vás vyliečil z vašich telesných trápení. 

14 Moja práca vám chce ukázať iné horizonty, za hranicami vašej planéty, s tým nekonečným 

množstvom svetov, ktoré vás obklopujú ─ horizonty, ktoré nemajú konca, ktoré vám ukazujú cestu do 

večnosti, ktorá je vaša. 

15 Hovorím k vašej duši, aby sa usilovala o svoju dokonalosť prostredníctvom môjho svetla, môjho 

zákona, ktorý je v duchu. Premeňte tento zákon na rebrík, na cestu, aby ste sa ku Mne dostali. Lebo na váš 

príchod čakám s túžbou, aby ste sa, ó, milované deti, mohli tešiť z môjho kráľovstva, pochopiť moju lásku 

a ja zasa prijať tú vašu, ktorá musí byť dokonalá, aby sa vaša duchovná duša mohla tešiť z univerzálnej 

slávy môjho diela. 

16 Dosiahnite toto kráľovstvo, učeníci, v ktorom vám budem pomáhať. Veď koľko nepriateľov, 

koľko pokušení sa postaví proti tvojmu kroku a koľkým priepastiam budeš musieť uniknúť! 

17 Ste ľud Izraela, ktorý putuje púšťou za zasľúbenou krajinou. Už nemáte Mojžiša ako svojho vodcu 

─ je to váš Otec, ktorý vedie tento ľud, ktorý vás povzbudzuje a dvíha. Hoci vás vediem prostredníctvom 

svojich vyvolených ─ uvedomte si, že nad nimi je univerzálny Vodca, ktorý je Boh, ktorý je vaším Otcom, 

ktorý k vám hovorí a hovorí vám: Pokračujte vpred, porazte svojich nepriateľov, neochabujte v skúškach, 

aby ste nezahynuli na ceste. Vpred! Nebuďte neverní svojmu osudu, lebo neviete, či práve v tej chvíli už 

nebudete môcť na obzore zahliadnuť zasľúbenú zem. 

18 Svojim vyvoleným som zveril veľké dary. Jednou z nich je uzdravovanie ─ hojivý balzam, aby ste 

mohli týmto darom plniť jednu z najkrajších úloh medzi ľuďmi, pretože vaša planéta je slzavým údolím, 

kde je vždy bolesť. S touto schopnosťou máte pred sebou široké pole pôsobnosti na poskytovanie útechy 

podľa mojej vôle. Tento balzam som vložil do vášho bytia, do najcitlivejších strún vášho srdca, a vy ste sa 

ním osviežili, pred jeho zázrakmi sa sklonila vaša šija, vaše srdce sa obmäkčilo bolesťou ľudí a vždy ste 

kráčali po ceste milosrdenstva. Pokračujte v poskytovaní tohto liečivého balzamu, ktorý nie je vo vašich 

rukách, pretože sa prenáša prostredníctvom pohľadov súcitu, útechy, pochopenia, odovzdáva sa 

prostredníctvom dobrých myšlienok a premieňa sa na liečivé rady, na slová svetla. 

19 Dar uzdravovania nemá hranice. Nikdy nezabúdajte, že ste ním preniknutí; a ak by vás bolesť mala 

sužovať, pretože ste vystavení skúške, ak ju nemôžete odstrániť týmto balzamom, nezabúdajte na moje 

učenie, zabudnite na svoje utrpenie a myslite na iných, pre ktorých je trápenie väčšie. Potom zažijete 

zázraky na sebe a na svojich blížnych. 

20 Dovolil som, aby sa vám môj duchovný svet zjavil prostredníctvom nositeľov darov v rovnakom 

období, ako je obdobie môjho zjavenia v tomto čase, aby mohli prijať tieto bytosti nasýtené mojím 

liečivým balzamom a aby mohli byť medzi vami ako majstri lásky a milosrdenstva. Niektorí z vás ocenili 

ich trpezlivosť, pokoru, iní z nich urobili predmet ponižovania, obťažovania, materializácie. 

Ale tieto bytosti svetla predo Mnou nepredniesli svoje sťažnosti, svoje výčitky. Sú to chápavé duše, 

ktoré ─ aby vás vytrhli z vašej duchovnej biedy ─ zostúpili tvárou v tvár vašej núdzi a úbohosti a často 

obetovali svoje vlastné oduševnenie ─ s cieľom vytrhnúť vás z temnoty, priviesť vás k svetlu. Toto 

obdobie sa však čoskoro skončí. 

21 Môj duchovný svet, orodovník "robotníkov" a zástupov, mi povie: "Pane, nesúď našich bratov a 

sestry za urážky, ktoré nám spôsobili." Ale ak sa za vás takto prihovárajú a odpúšťajú vám ─ čo neurobí 

Otec, keď vám udelí svoje odpustenie? 

Vstúpili aj do tých najchudobnejších domov a vydali sa po vašich stopách biedy a bolesti. Na volanie 

mojich robotníkov a chorých sa ponáhľali na každé miesto bez strachu, že sa poškvrnia, starali sa len o to, 

aby sa rana zahojila, aby trápenie zanechalo útechu, aby sa choroba premenila na zdravie. 
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Otec vám hovorí: Príklad, ktorý vám dal môj Duchovný svet, musí byť zapísaný do vašej duše. 

Nezabudnite na to. Chcem, aby ste boli takí, akí sú, aby ste po skončení týchto prejavov mohli tento 

liečivý balzam zaniesť všetkým svojim blížnym bez rozdielu spoločenských tried, rás a svetonázorov ─ 

aby ste mohli vstúpiť do kráľovských palácov, ako aj do najbiednejších chatrčí alebo na najšpinavšie 

miesto bez strachu z nákazy, kritiky alebo posmechu. 

22 Vždy choďte k tým, ktorí trpia, a zanechajte po sebe najlepšie ovocie svojej lásky. Ak budete takto 

konať, budete si brať za vzor môj duchovný svet, ktorý je mojím verným žiakom a vaším učiteľom. A tak 

ako oni nehľadajú odmenu, a keď vám urobili najväčšie dobro, vždy to urobili v mojom mene, tak aj vy 

budete kráčať podľa mojej vôle po cestách sveta, rozsievať útechu, zdravie a lásku, aj keď za to všetko, 

podobne ako môj duchovný svet a ako váš Majster v tej druhej ére, budete žať len urážky, utrpenie a 

nevďak. Na tomto svete by ste nemali očakávať žiadnu odmenu. Ale ak chcete odmenu, nech je to 

uspokojenie, radosť z toho, že ste rozosmiali toho, kto plakal, že ste vzkriesili "mŕtveho" k mojej pravde a 

že ste potešili utrápeného. 

23 Dal som vám večný pokoj vo svojom zákone a chcem, aby každý z vás bol ako holubica pokoja, 

aby sa vaše krídla nikdy nezatvorili, aby ste sa svojimi modlitbami vedeli presúvať na všetky miesta, či už 

fyzické alebo duševné, a tam, kde je vojna a nezhody, kde sa prejavuje nespravodlivosť, aby ste boli ako 

anjeli pokoja, ako anjeli strážcovia a poslovia Ducha Svätého. 

24 Uvedomte si, že toto ľudstvo Mi nikdy neponúklo ovocie mieru. Od svojich počiatkov žije vo 

vojnách, neprestajne bojuje, aby dosiahla nezmyselné ciele, žije zhýralým životom a živí nenávisť a 

pomstu. Toto je ovocie, ktoré mi ľudia ponúkajú, a ani dnes sa tieto boje neskončili. Ľudstvo sa pripravuje 

na svoju najväčšiu bitku, pripravuje svoje najsilnejšie zbrane, zbrane svojej mysle. 

25 Ľudia smerujú k vlastnému zničeniu. Nad nimi pôsobia bytosti zo záhrobia. Niektorí sú poslami 

mojej lásky a inšpirujú ľudí k mieru, spravodlivosti a harmónii. Ostatné ich inšpirujú len k nenávisti, k 

vojnám a odhaľujú vedcom prostriedky ničenia, ktoré by ľudský mozog sám nebol schopný objaviť. 

Už dávno som tieto udalosti oznámil ľuďom prostredníctvom svojho apoštola Jána, aby boli bdelí a 

modlili sa. Ale oni len spali, a preto sú tu nepriatelia mieru, ktorí bojujú v srdci ľudstva, aby ho priviedli 

do záhuby. Preto vás ustanovujem za svojich poslov lásky, aby ste sa spojili s légiami pokoja a aby dobro 

zvíťazilo, aby ste sa podieľali na naplnení Jánovho proroctva. 

26 Keď príde čas boja, ktorý som vám ohlásil a v ktorom budete musieť prejsť cez provincie, krajiny 

a moria, nedovoľte, aby vás vydesil rev vojen, ani aby ste stratili odvahu zoči-voči prítomnosti smrti, ale 

roztiahnite krídla svojho ideálu pokoja, aby táto modlitba chránila ľudí. Použiješ všetky dary svojho 

ducha, aby si zasial moje semeno lásky. 

27 Moje zjavenie v tomto čase vám pomohlo uvedomiť si význam boja a skúšok, ktoré vás čakajú: 

Prekoná vaša láska tvrdosť ľudského srdca? Prekoná váš mier krutosť vojen? Veru, hovorím vám: Môj 

pokoj musí zvíťaziť. Nebudem ho však presadzovať silou, ale silou presvedčivosti, ktorú vyžaruje moje 

učenie. Keď vstúpi do srdca dieťaťa, ktoré je najviac oklamané zlom, toto srdce konečne nájde pokoj. 

28 Majster vám hovorí: Príde bolesť väčšia ako všetky utrpenia a hriechy ľudí. Táto bolesť bude 

pohárom ich pokánia. Pred ňou sklonia svoje šije a potom, keď dostanú moje odpustenie a môj balzam, 

budú vyznávať, že sú mojimi služobníkmi. 

29 Dal som vám, moje deti, dar Slova, pretože som "večné Slovo". Som Božské Slovo, ktoré nikdy 

nekončí. Ja som Božský koncert a dal som vám jeho časť. Toto Slovo, ktoré som vložil do vašej duše, 

bude hovoriť a vaše pery, ktoré sú dnes príliš neohrabané, aby vyjadrili vnuknutia a inšpirácie, ktoré vám 

udeľujem, budú výrečné, budú ochotnými a vernými prenášačmi Božieho Koncertu. Bude to dar, ktorý vás 

ohromí, ktorým budete uchvátení a ktorým sa ľudia budú tešiť a cítiť moju prítomnosť. Začali ste rozvíjať 

tento dar. Lebo vám ešte raz hovorím: vaše pery budú hovoriť z hojnosti, ktorá je vo vašom srdci a vo 

vašej duši. 

30 Uchovávajte a milujte to, čo sa zrodilo z vášho srdca, a ak to odovzdáte ďalej, bude to mať 

podstatu a život. Ak budete hovoriť proti nemu bez toho, aby ste povedali pravdu, bude to ako hluché 

semeno, ktoré nezapustí korene v srdciach vašich blížnych. 

31 Učeníci: Veľké sú lekcie, ktoré som vám udelil. Koniec tohto prejavu je však už veľmi blízko a vy 

nesmiete zabúdať, že až po tomto období bude moje slovo vo vašich zhromaždeniach kvitnúť 

prostredníctvom dialógu ducha s duchom. Len vtedy budú vaše pery odovzdávať veľké zjavenia môjho 
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kráľovstva a preniknete do všetkých sŕdc mojím posolstvom lásky. Vtedy ľudia povedia: "Ako je možné, 

že tento môže čítať to, čo bolo uchovávané v mojom srdci?" Pamätajte však, že to nebudete vy, ale ja, kto 

bude hovoriť prostredníctvom vás. 

Kvôli týmto darom sa nebudete cítiť ako páni, nebudete sa predvádzať medzi ľuďmi, lebo vaše telo 

nebude ukazovať nič z tejto duchovnej veľkosti. Budete ako všetci ostatní, nebudete nosiť žiadne 

rozlišovacie znaky. Budeš sa javiť ako všetci ostatní, ale vo vhodných chvíľach sa ti do duše vleje môj 

poklad múdrosti. 

32 Vďaka milosti Ducha Svätého máte dar videnia, ktorý sa neobmedzuje len na to, aby ste v 

duchovnom videli posolstvá zo záhrobia. Videnie je širší dar, je to intuícia, predtucha, proroctvo, sú to aj 

správy, ktoré dostávate v snoch. Videnie je duchovný pohľad, ktorý dokáže vidieť minulosť, prítomnosť a 

dokonca aj budúcnosť, pokiaľ je to moja vôľa. Ako často vidiaci, keď vidí videnie, nevie, čo videl. Ale tí, 

ktorí si vypočujú jeho svedectvo, tomuto posolstvu napriek tomu porozumejú. 

33 V súčasnosti sú vidiaci ešte vo fáze príprav. Ale veru vám hovorím: Všetci ste veštci. Niektorí sa 

vyvinuli tak, iní inak, ale všetci máte duchovnú tvár v latentnom stave. Tých, ktorí vidia, čo je moja vôľa v 

ich modlitbe v podobe symbolických obrazov, naďalej pripravujem. Po roku 1950 im totiž zverím veľmi 

veľké poslanie a ich zodpovednosť bude ešte väčšia. 

Preto vám hovorím: Pripravte sa, lebo keď toto Slovo už nebude znieť prostredníctvom hlasateľov, 

zástupy, veriaci aj neveriaci, pocítia veľkú stratu. Vaše svedectvo, vaša výzva k prebudeniu a vnútornej 

reflexii bude potom ako pochodeň uprostred noci. Budete ako zvestovatelia, ktorí prebúdzajú národy, ktoré 

ešte spia. Pripravte sa, ľudia, aby ste po roku 1950 mohli vo svojej duši prijať posolstvá, ktoré prichádzajú 

od mojej lásky. 

34 Hovoril som vám o duchovných daroch, a keď ma už nebudete počúvať v tejto podobe, budete v 

nich čoraz viac objavovať všetku slávu, ktorá je prítomná vo vašom vlastnom bytí. Opäť ma budete počuť 

a budete roniť slzy údivu nad toľkou láskou, nad toľkou milosťou, ktorou som vás obdaril. Po roku 1950 

však už nesmiete využívať schopnosť kontaktovať duchovný svet prostredníctvom svojho intelektu. 

Duchovné bytosti Svetla sa budú naďalej prejavovať prostredníctvom nositeľov darov a tých, ktorí 

nimi neboli, ale ich prejav bude cítiť prostredníctvom inšpirácie. Rovnako vám budú naďalej dávať svoj 

liečivý balzam a robiť zázraky a ich slovo bude medzi vami nevyčerpateľné. 

35 Ak však po čase, ktorý uplynul od týchto prejavov, začnete počuť chýry o tom, že sa Majster alebo 

Duchovný svet vrátil, aby sa prejavil prostredníctvom ľudskej mysle, môžete to poprieť, pretože moje 

Slovo je jedno a môj Zákon sa nikdy nemení. 

36 Žite bdelo, ľud, aby ste vedeli rozoznať hlas pravých prorokov a svedectvo apoštolov od klamstva! 

Žite ostražito, aby ste nepadli do sietí klamstva a boli silní v týchto časoch boja i v tých, ktoré ešte len 

prídu. Lebo skupina mojich učeníkov, ktorí zostanú verní môjmu učeniu, sa nepoškvrní a nebude vojakom, 

ktorý opustí svoju zástavu duchovnej čistoty. Pravda bude v nich a ja sa dám poznať ostatným národom, 

prehovorím k nim a poviem im: Toto je moje dielo, toto sú moji učeníci, a najlepším znakom, ktorý dám 

svetu o tom, kto sú moji poslovia, bude, že falošní padnú vo veľkých skúškach a verní zostanú pevní. 

Falošní budú tvárou v tvár bolesti preklínať a verní ma budú blahorečiť. Falošní sa odvrátia od môjho 

zákona, ale verní sa ho budú vždy držať. 

37 Chcem, aby ste boli mojimi vernými svedkami a milovanými učeníkmi, a na to vás pripravujem. 

Ale skôr ako ukončím svoju dnešnú lekciu, poviem vám niečo, čo vás neprekvapí: Vo svojom učení som 

hovoril o povolaných a vyvolených. Myslíte si, že otec, ktorý je dokonalý ako Ja, môže mať medzi svojimi 

deťmi záľuby alebo obľúbencov? Mohla by vyvinutá duša akceptovať, aby otec obdaroval niektoré zo 

svojich detí a ostatné nechal bez dedičstva? 

38 Keď začnete plniť svoje poslanie a dostanete sa k národom, k najvzdialenejším národom, dokonca 

aj do pralesov, stretnete sa s ľuďmi a dáte im najavo, že ste všetci bratia, vydáte im svedectvo o mojom 

duchovnom učení. Potom budete žasnúť nad dôkazmi lásky, ktoré vám dám. 

39 Tam, medzi ľuďmi odrezanými od civilizácie, ale zároveň veľmi vzdialenými od ľudskej 

skazenosti, objavíte veľké duše, ktoré rozšíria rady izraelského ľudu. 

40 Chorí dostanú na vašej ceste hojivý balzam a uzdravia sa; utrápení budú plakať naposledy, ale ich 

slzy budú slzami radosti. Vzhľadom na tieto dôkazy, ktoré predložíte, budú zástupy dobrorečiť Pánovi a 

jeho učeníkom; budú vás oslavovať, ako sa to stalo v ten deň, keď váš Majster vstúpil do Jeruzalema. Ale 
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aj medzi tými, ktorí vás povzbudzujú, sa nájdu muži a ženy, ktorí sú plní duchovných darov, ktoré máte 

vy. U niektorých vás ohromí ich dar proroctva, u iných bude môj liečivý balzam nevyčerpateľný, u 

ďalších bude moje slovo tryskať ako krištáľovo čistá voda. Tak sa ako nevyčerpateľné semeno objavia 

dary Ducha Svätého medzi vašimi bratmi a sestrami. 

41 Potom si uvedomíte, že nie ste jediní, že ste len nositeľmi Božieho hlasu, ktorí majú za úlohu 

prebudiť ľudstvo a povedať mu, že človek má vo svojej duši nevyčerpateľný poklad schopností a že som 

mu ich dal ako jeho Pán a Otec. Zistíte, že pred spravodlivosťou Božej lásky ste si všetci rovní, že všetci 

ste obdarení rovnakou milosťou v duchu a v pravde. Len vtedy sa ľudia budú snažiť odhaliť tajomstvo 

svojej existencie v sebe, preniknú do svojho vnútra a spoznajú svoju dušu. Potom pozdvihnú svoju tvár k 

Nekonečnému a budú sa pýtať na všetko, čo nie sú schopní pochopiť. 

42 Všetko, čo ich môžete naučiť, im dajte poznať, a čo sa týka všetkého, čo im nemôžete vysvetliť, 

pretože to poznanie je podľa vášho Otca, pripravte sa, aby som im to mohol zjaviť vaším prostredníctvom. 

Najprv si však musíte uvedomiť svoje poslanie. 

Hoci vás nazývam "ľudom Izraela", príde deň, keď si budú všetci rovní predo mnou, pred svojím 

Pánom, a nakoniec vytvoria jeden ľud, ktorý bude ľudom Božím. 

43 Keď sa skončí moja pedagogická reč, vaša duša zo záhrobia, kde sa občerstvuje v mojej 

prítomnosti, spolu s duchovnými zástupmi pokoja vyšle svoje pocity lásky, svoje myšlienky pokoja a 

milosrdenstva tomuto ľudstvu, ktoré nebolo schopné úplne dosiahnuť svetlo pre svoju dušu. O čo však 

môžete Otca prosiť, hoci vám už od začiatku dal všetko? Je to váš duch, ktorý umožňuje vašej duši vziať 

si ovocie, na ktoré získala právo. 

44 Kedykoľvek sa vydáte na bojové cesty, všetko, čo budete potrebovať, už na nich bude k dispozícii. 

Musíš len získať zásluhy, ktoré ťa urobia hodným mojej lásky. 

45 Prečo k vám takto hovorím, deti moje? Pretože vás milujem, pretože sa neteším z vášho utrpenia. 

Otec chce vždy vidieť na vašej tvári duchovný úsmev pokoja. 

46 Žehnám vám a ešte raz vám hovorím: Buďte dôstojnými poslami môjho všeobecného mieru! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 312 
1 Majster je opäť medzi vami, aby splnil svoj sľub. Chce vám zveriť ďalší list Knihy, ktorý zanechá 

ako dar lásky svojmu ľudu ─ ďalší list, milovaní učeníci, ktorý budú čítať, študovať a chápať budúce 

generácie. 

2 Kto iný ako ja by vám mohol prezradiť, že žijete v tretej ére? Kto iný ako ja vám mohol povedať, 

že ste ľud Izraela? Viete to a veríte tomu, pretože som vás to naučil. Vy ste títo, títo a tí istí v duchu a ja 

vás spojím do jednej rodiny. 

3 Ja som stvoril vašu rodinu a v jednom dome som rozdelil duše z rôznych kmeňov. V jednej a tej 

istej rodine sú duše z kmeňa Léviho, Simeona, Rúbenovho, Júdovho ─ príslušníci rôznych kmeňov, a keď 

v nich zavládne pokoj a budú sa navzájom milovať, v pravde a v duchu sa začne kryštalizovať Otcova 

túžba: zjednotenie všetkých ľudí. 

4 Domy a rodiny Izraela: Kedykoľvek pocítite, že sa vo vašom strede objavuje pokušenie, 

vyhľadajte samotu, zavolajte ma a povedzte mi: "Učiteľ, príď a daj nám svoju silu, daj nám svoj meč a 

nedovoľ mi, aby som ako otec skrýval svoje deti; nedovoľ mi, aby som ako manžel skrýval svoju družku, 

alebo ako družka, aby som skrýval svoju manželku." Vypočujem tvoju modlitbu, budem ťa brániť a 

pomáhať ti, lebo taká je moja vôľa. 

5 Dnes som prišiel k vám a zazvonil som na hlasný zvon, ktorý vás vyzýva, aby ste sa zhromaždili v 

tejto tretej ére. Ľudstvo opäť duchovne uvidí zjednotené kmene, ktoré tvoria izraelský národ. 

6 Už v Prvej ére som ti preukázal mnoho láskavostí. Národy alebo krajiny v tej dobe nemali väčších 

múdrych mužov ako Šalamún, osvietenejších poslov ako moji proroci, krajšie a cudnejšie ženy ako 

Izraeliti, ani dokonalejších mužov ako môj ľud. Spôsobil som, že v ich strede povstal dar múdrosti, 

inšpirácie a krásy. Dal som rozkvitnúť darom Ducha Svätého a vtedy ste vedeli, že ste vyvolený Boží ľud 

─ vedeli ste, že váš Pán je s vami a že vás hladí ─ vedeli ste, že som váš silný hrdina. A predsa ste si 

zvykli na moje dary, na moje pohladenie a na moju prítomnosť. Preto na vás prišla Otcova spravodlivosť. 

7 Veľmi početné sú "izraelské kmene podľa Ducha". 

Z každého z nich vyberiem dvanásťtisíc a vyznačím im ich na čele. "Izraelský ľud" však nie je obmedzený 

na 144 000. Vyvolený ľud je nesmierne veľký. 

8 Majster vás v druhej ére učil, že mnohí sú medzi povolanými a málo je vyvolených, ale celý 

"izraelský ľud" bude povolaný a ja medzi nimi označím 144 000. Vo všetkých budem vkladať pokoj, 

duchovnosť a začiatok spoločenstva ducha s duchom. 

9 Blíži sa čas, keď ľudia budú pripisovať väčší význam duši a budú sklamaní materialistickou vedou, 

čo ich privedie do bolesti, sklamania a letargie. Ale potom príde ľud Izraela, prebudí tých, čo spia, vzkriesi 

tých, čo padli, a vzkriesi "mŕtvych", ako to urobil Ježišov hlas, ktorý povedal Lazárovi: "Vstaň a choď." 

Keď sa ľudia zduchovnia, keď sa ich myseľ a city pozdvihnú, budú vedieť to, čo nikdy nepoznali 

prostredníctvom vedy. Potom povstanú v harmónii, v bratstve, s ušľachtilými myšlienkami, aby žili v 

kráľovstve, ktoré som vnukol človeku. 

10 V dome vášho Otca je mnoho "príbytkov", ktoré sú nekonečnými stupňami rebríka vedúceho k 

dokonalosti. Odtiaľ zostupuje "duchovný svet", aby sa medzi vami prejavil. Mnohokrát si sa Mňa z ducha 

do ducha pýtal na dôvod existencie toho obrovského množstva hviezd a planét, ktoré žiaria nad tvojím 

svetom, a hovoril si Mi: "Učiteľ, sú tie svety prázdne?" Ale ja vám hovorím: Ešte nenastal čas, aby som 

vám ho úplne odhalil. Keď človek dosiahne duchovnosť, len vtedy sa mu dostanú veľké zjavenia a bude sa 

môcť rozprávať s týmito milovanými bytosťami Môjho Božstva od ducha k duchu, a vtedy sa uskutoční 

výmena myšlienok medzi všetkými bratmi. 

11 Ale to sa dozviete už dnes: Všetky svety sú obývané mojimi stvoreniami, nič nie je prázdne, 

všetky sú požehnané ríše a záhrady, o ktoré sa stará Mária, stelesnenie božskej nehy. 

12 Duch Svätý bude opäť prenášať vašimi ústami vysoké učenie, ktoré ste nepoznali ani vy, ani 

ľudstvo. Kedy, milovaní ľudia? Keď ste oduševnení a oddaní svojmu poslaniu. 

13 Vidím, že chlieb, ktorým sa človek duchovne živí, nie je chlebom môjho stola. Všetko sa časom 

poškvrnilo, všetko je poškvrnené a zanechalo srdce a ruky človeka nečisté. Napriek tomu som prišiel k 

vám, ľudia, a dal som sa poznať prostredníctvom hriešnych tiel, ako je vaše, aby som vám odovzdal Slovo, 

ktoré je nefalšované a čisté vo svojej podstate. Nesúďte však Moje slovo a Moje prejavy povrchne, pretože 
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je v nich veľa ľudskej nedokonalosti. Hľadajte zmysel mojich prejavov a uvidíte milujúcu tvár svojho 

Majstra, budete počuť zvuk jeho hlasu, ktorý si vaša duša stále pamätá. 

14 Moji apoštoli druhej éry, ktorých si musíte brať za vzor, prosili, aby Duch Svätý zostúpil na ich 

duchov, a pod Jeho vnuknutím hovorili. Rovnako sa pripravte aj vy, ľudia. Duch totiž môže hovoriť 

prostredníctvom tela pod vplyvom Ducha Svätého. 

15 Dávajte teda na seba pozor ─ dávajte pozor, aby sa váš intelekt nepoškvrnil. Zachovávajte si čisté 

srdce, aby ste mohli prijať rosu milosti, ktorú vám posielam ─ krištáľovo čistú vodu, ktorá sa musí 

uchovávať v prameňoch vášho bytia, aby ste mohli uhasiť smäd sveta. 

16 Nebojte sa ľudského súdu, milovaný ľud, bojte sa Božieho súdu, ak si ho svojimi previneniami 

zaslúžite. 

17 Nikdy sa nehanbite zhromažďovať na takých skromných miestach, ako je toto, kde počúvate moje 

slovo. 

18 Ak by sa vás niekto opýtal, či sú tieto miesta zhromaždenia vašimi chrámami, mali by ste pravdivo 

povedať, že to tak nie je, že v súčasnosti budujete svoj chrám v duši. 

19 Niektorí budú žasnúť nad tvojím zjavením a iní sa budú tvojim slovám vysmievať. 

20 Necíťte sa dotknutí posmechom svojich blížnych, pretože viete, že ten, kto to robí, nie je schopný 

rozpoznať pravdu kvôli svojej nevedomosti. Kompenzáciu za to nájdete v tých, ktorí k vám prichádzajú, 

aby vás preskúmali, a potom sú prekvapení vnútorným pokojom, ktorý žiari z každého môjho pravého 

žiaka. 

21 Na druhej strane by ste sa nikdy nemali vysmievať tým, ktorí sú vo svojom náboženskom 

fanatizme modloslužobníkmi. Lebo aj keď ma hľadajú v hmotných podobách, uctievajú ma v nich. 

Nemusíte na ich chyby upozorňovať svojich blížnych, aby ste ich odstránili. Skôr by ste v nich vzbudili 

hnev a zvýšili ich fanatizmus. Stačí, ak moje učenie uvediete do praxe s duchovnosťou, ktorú si vyžaduje, 

aby ste chyby svojich blížnych vyniesli na svetlo pravdy. 

22 Budete musieť preukázať veľa trpezlivosti, veľkého milosrdenstva a pravej lásky, ak chcete, aby sa 

ľudstvo čoskoro naučilo spoznávať duchovný obsah môjho slova a preukazovať mu pravú úctu, ako aj 

rozpoznávať v každom ľudskom tvorovi duchovného a pozemského brata v Bohu. 

23 Kto vám povedal, že ste len duchovní bratia a sestry? Určite si teraz budete lámať hlavu, aby ste 

pochopili, že ten istý duchovný pôvod, aký máte vy, je aj váš fyzický pôvod, pretože všetko pochádza zo 

Mňa. Okrem toho vám pripomínam, že celé ľudstvo na zemi pochádza z jedného Otca a jednej Matky. 

24 Prečo sa teda nemilujete a neuznávate ako bratia a sestry, hoci vaše duchovné putá sú večné a vaše 

ľudské putá také hlboké? Veru vám hovorím, že je to tak pre nedostatok duchovného poznania medzi 

ľuďmi, napriek ich náboženstvám. 

25 V deň, keď ľudia objavia svoju podstatu prostredníctvom introspekcie ─ inšpirovaní svetlom, ktoré 

vychádza z Ducha, aby osvietilo mozog a srdce človeka ─ začne medzi ľuďmi klíčiť mier. Tiež vám 

hovorím, že keď sa človek raz prebudí k duchovnému svetlu, nič a nikto ho nezastaví na jeho ceste 

neúnavného hľadača pravdy. Už nikdy nestratí svoju slobodu ducha, ktorú dosiahol po mnohých 

bolestiach a mnohých slzách. 

26 Nebude potrebné, aby som sa dal poznať po celom svete prostredníctvom nositeľov hlasu, aby sa 

národy prebudili a ľudia sa oslobodili z temnoty. Tí, ktorí si myslia, že musím svoje slovo rozširovať, kým 

ho nebude počuť celý svet, sú na omyle. To by totiž znamenalo, že ľudský mozog je jediným 

prostriedkom, ktorý mám k dispozícii, aby sa moje posolstvá dostali k duši človeka. Teraz vám však 

dokazujem pravdivosť onoho dávneho proroctva, v ktorom vám bolo zjavené, že príde čas, keď bude Boží 

Duch vyliaty na všetko telo a ducha. 

27 Veru vám hovorím, že tento čas, ktorý oznámil Prorok, je práve ten, v ktorom žijete ─ tento vek, 

ktorý sa teraz začína a ktorý poznáte ako tretiu éru. 

28 Zásluhou tohto ľudu bude niesť toto božské posolstvo od srdca k srdcu a z provincie do provincie, 

aby tí, ktorí sa prebudili do svetla tohto nového úsvitu, mohli prijať do svojich sŕdc semeno môjho Slova, 

len čo sa pôda stane úrodnou vďaka rose mojej milosti. 

29 V tej druhej ére som dovolil, aby ma počul len jeden ľud, a to len tri roky, ktoré som strávil tým, že 

som svetu dával Svoje Slovo. 
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30 Priniesol som vám semeno a poučil som svojich učeníkov, ako ho zasiať. Keď sa odo mňa učili, 

zveril som im rozsiahle polia, aby ich obrábali. 

Zásluhou týchto rozsievačov je, že netlačili na svojho Majstra, aby s nimi zostal dlhšie, ako bolo 

napísané, ani nenamietali, že je ešte veľa ľudí a národov, ktoré potrebujú poznať toto semeno. Vedeli, že 

zdedili pravdu od svojho Majstra a že im to stačí na to, aby zvíťazili nad temnotou, obrátili svet a 

spôsobili, aby toto božské semeno pretrvalo vo všetkých ľudských pokoleniach. 

31 Odstráňte zo svojej mysle každú mylnú predstavu, ktorú si niekedy vytvoríte, a obmedzte sa len na 

to, čo som vám zjavil od prvých dní svojho zjavenia, a vedzte, že každé Moje slovo je zákon a že každý 

zákon sa musí dodržiavať. 

32 Milovaní ľudia: Vaše srdcia sú naplnené uspokojením pri pomyslení, že ste Mojimi učeníkmi v 

tejto tretej ére. Napriek tomu vám hovorím, že nikdy nesmiete dovoliť, aby vás zaslepila márnivosť. Keby 

ste totiž podľahli tejto slabosti, nepočúvali by ste už ani svoje svedomie, keď by vám vyčítalo vaše 

previnenia. Kto nezačne očisťovať a zušľachťovať svoj ľudský život, nemôže očakávať, že sa bude 

rozvíjať smerom nahor, pretože jeho kroky budú klamlivé a jeho skutky nebudú mať zárodok pravdy. 

33 Berte teda do úvahy, že vo svojich lekciách niekedy prechádzam od duchovného poučenia k 

radám, aby ste sa správne správali vo svojom ľudskom živote. Potom sa prihováram srdcu človeka, 

nabádam ho k obnove, aby pochopilo, akú škodu spôsobujú neresti telu a aké zlo spôsobujú duši. Povedal 

som vám, že človek, ktorý sa nechá ovládnuť neresťou, zabudol, že duch nesmie byť porazený ─ že 

zabudol, že pravá sila spočíva v prekonávaní zla prostredníctvom cnosti. 

34 Tento človek, porazený telom, sa ponížil, porušil svoju sebaúctu, z vysokého postavenia muža 

klesol na úbohú bytosť príliš zbabelú na to, aby bojovala. 

35 Namiesto svetla, chleba a vína prináša do svojho domu tieň, utrpenie a smrť, robí svoj kríž, kríž 

svojej ženy a detí ťažkým a bráni duchovnému rozvoju všetkých okolo seba. 

36 Hovoril som k srdcu ženy, matky a manželky, ktorá nebola schopná zachovať čistotu vo svojom 

srdci, ani dať teplo nehy a porozumenia svojmu druhovi a deťom. 

37 Ako by mohli muži a ženy pozdvihnúť svoj duševný život, ak najprv nenapravili vážne chyby, 

ktoré existujú v ich ľudskom živote? 

38 Moje dielo si vyžaduje, aby o ňom jeho učeníci vedeli svedčiť úprimnosťou a pravdivosťou 

svojich skutkov. 

39 Niektorých a iných sa pýtam: Máte deti? Potom sa nad nimi zmiluj. Keby ste mohli aspoň na 

chvíľu nazrieť do ich duší, cítili by ste sa nehodní nazývať sa ich rodičmi. Nedávajte im zlé príklady, 

vyvarujte sa kriku v prítomnosti detí. 

40 Viem, že v súčasnosti sa v manželstvách vyskytujú problémy ako nikdy predtým ─ problémy, na 

ktoré ľudia nachádzajú jediné riešenie: rozchod, rozvod. 

41 Keby mal človek potrebné vedomosti o duchovnom poznaní, nedopustil by sa takých závažných 

chýb, pretože by v modlitbe a oduševnení našiel inšpiráciu na riešenie najťažších zápletiek a prekonanie 

najťažších skúšok. 

42 Moje svetlo sa dostane do všetkých sŕdc, aj do tých smutných a skľúčených, aby im dodalo novú 

odvahu žiť. 

43 Moja sila je daná slabým, aby čoskoro povstali ─ so železnou vôľou premeniť svoju temnú a 

prázdnu existenciu na žiarivý život prostredníctvom poznania, cnosti a oduševnenia. 

44 Učeníci, chcem, aby ste všetci kázali príkladom, aby ste sa nepredstierali, aby ste netrúbili o 

pravdivosti a robili pravý opak, aby ovocie, ktoré žnete, nebolo horké, ale chutné. 

45 Preto, ľudia, nezabúdajte, že najprv musíte vykonať spravodlivosť vo svojom živote na zemi, aby 

ste potom mohli nájsť naplnenie v mojom diele. 

46 Skôr než budete pokračovať v lamentovaní nad svojím utrpením vo svete, zastavte sa na chvíľu, 

aby ste objavili príčinu svojich problémov. 

47 Súhlasím s tým, aby ste pátrali, kým nenájdete príčinu svojej bolesti, aby ste mohli použiť liek. Je 

totiž na vás, aby ste zabránili bolesti vo vašom dome. Ubezpečujem vás, že nielenže nájdete príčinu 

všetkého, čo vás trápi, ale zároveň sa vám odhalí aj postup, ako vaše utrpenie vyliečiť. Moje 

milosrdenstvo zostúpi na tých, ktorí sa vedia modliť a rozjímať, a toto milosrdenstvo bude ako balzam na 

vašu dušu a telo. 



U 312 

24 

48 Dokážem vám, že k vám prišiel zasľúbený Tešiteľ, aby osušil vaše slzy a premenil vašu bolesť na 

pokoj. 

49 Poďte ku mne všetci, ktorí nosíte v srdci skrytý smútok. Tajne v sebe nosíte bolesť, ktorú vám 

spôsobila zrada, a vaša horkosť je veľmi veľká, pretože to bola veľmi milovaná bytosť, ktorá vás hlboko 

zranila. 

50 Upokojte sa v sebe, aby vás modlitba osvietila a aby ste vedeli, či ste niekedy neboli dôvodom, 

prečo ste boli zradení. Potom vás modlitba posilní v myšlienke, že musíte odpustiť tým, ktorí vás zrádzajú 

vo vašej láske, vo vašej viere, vo vašej dôvere. 

51 Veru, hovorím vám, že v okamihu, keď odpustíte tomu, kto vás urazil, pocítite naplno Môj pokoj, 

pretože v tom okamihu sa váš duch spojí s Mojím a Ja rozprestriem svoj plášť, aby som vám odpustil a 

obaja vás zahalil do svojej lásky. 

52 Oceňujem vás pre čas boja. Preto si nikdy nemyslite, že vaše dnešné utrpenie je neplodné. Čo 

chcete, ľudia? Stále potrebujete, aby to bola bolesť, ktorá vám dá lekciu. 

53 Tento čas skúšok a lekcií pre vašu dušu pominie, ale v každom z mojich učeníkov zanechá 

semienka viery, skúsenosti, múdrosti a sily. Potom prídu časy boja, keď budete prenasledovaní, ohováraní 

a vysmievaní ─ dokonca aj tými, ktorí sa nazývajú vašimi priateľmi. Ale budete prekvapení, keď zistíte, 

že tvárou v tvár zrade neochabnete, že vás vtedy nikto nebude môcť sklamať, pretože sa naučíte odpúšťať 

a byť chápaví a zhovievaví voči svojim blížnym. 

54 Požehnám svojich učeníkov, kedykoľvek odpustia, a požehnaním obdarím tých, ktorým ste 

odpustili. 

55 Na svete nie ste sami, okolo vás sa vznáša nekonečné množstvo bytostí, ktoré vám pomáhajú a 

inšpirujú vás na každom kroku vášho života. 

56 Aby ste mohli prijímať tento duchovný vplyv a svetlo, je potrebné, aby ste sa modlili, aby ste mali 

vždy nárok na pomoc vysokých bytostí. 

57 Buďte vnímaví na duchovné vplyvy a už nebudete mať dôvod zakopnúť na ceste. 

58 Je to úzka cesta, ktorá sa ukazuje vašim očiam, a je potrebné bdieť a modliť sa, aby ste 

neprekročili jej okraj. Na nej vás vždy nájdem, pretože tí, ktorí ku Mne prichádzajú po tejto ceste, sú 

skutočne oslobodení od neresti a falošnosti. 

59 Chcete sa tešiť z neviditeľnej návštevy, ako aj z vplyvu duchovných bytostí svetla? Chcete sa aj vy 

oslobodiť od tých, ktorí sú doma v tieni svojho materializmu a svojho omylu? Potom vám poviem, že 

tajomstvo spočíva v tom, aby ste žili pokojným, jednoduchým životom, žili s láskou a pestovali semená 

cnosti vo svojom dome. 

60 Moje požehnanie zostupuje na všetkých. Ale kým niektorí ju vedia prijať a využívať jej výhody, 

iní ju odmietajú, a tak sa pripravujú o všetky milosti, ktoré obsahuje. 

61 Tie duchovné zástupy, o ktorých som hovoril, tiež predstavujú časť mojich požehnaní, ktoré vám 

posielam. Moji poslovia a služobníci sa v okamihu, keď dostanú božské vnuknutie, ponáhľajú na pomoc 

svojim bratom a sestrám, ktorí obývajú Zem, túto planétu, ktorú ľudia premenili na slzavé údolie. 

62 Iba moje učenie vás môže priviesť do kontaktu s duchovným svetom a zblížiť vás, ako to prináleží 

všetkým deťom Pána, ktoré, keďže majú ducha, nemôžu byť od seba oddelené a nemali by dovoliť, aby 

hmota vytvorila bariéru medzi tými, ktorí žijú na zemi, a tými, ktorí sú v duchovnom svete. 

63 Dovoľte môjmu slovu, aby naďalej pôsobilo na vaše srdcia, až kým vás neurobí skutočne citlivými 

na bolesť iných ľudí. 

64 Nikdy nebudete schopní úplne naplniť svoje duchovné poslanie, kým nebudú citlivé struny vášho 

srdca. 

65 Neotáľajte s prípravou, pamätajte, že každú sekundu, ktorá uplynie, sa ozývajú výkriky bolesti, 

ktoré vydáva toto ľudstvo, vaša sestra. 

66 Keď ste prvýkrát prišli k zjaveniu môjho Slova, predložili ste Mi bremeno svojho utrpenia, svoje 

náreky a preliali ste mnoho sĺz, pretože ste verili, že nikto na zemi netrpí tak ako vy. Dôvodom bolo, že 

tvoje srdce žilo len pre seba a tvoje oči boli zatvorené pre akékoľvek ťažkosti alebo utrpenie iných. Bolo 

potrebné, aby ste počuli moje Slovo, ktoré je večným zdrojom pravdy a svetla, aby vám padla tmavá 

páska, ktorá zakrývala oči, a aby ste mohli vidieť skutočnosť. 
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Pravdou však je, že vaše utrpenie, hoci bolo veľké, sa vám zdalo malé, keď ste sa začali pozerať na iné 

národy zeme, cez ktoré prechádzala vojna, spôsobená nepriateľstvom, túžbou po moci a túžbou ľudí po 

pomste. Potom ste sklonili hlavy v hanbe a povedali ste mi: "Pane, odpusť mi. Dnes si uvedomujem, že 

keď sa bolesť v mojom srdci stala silnou, začal som sa rúhať, hoci som Ti mal ďakovať, pretože moje 

utrpenie bolo neporovnateľne menšie ako utrpenie iných ľudí. Ale to moja nevedomosť spôsobila, že som 

bol voči Tebe nespravodlivý. Dnes, keď som si uvedomil svoju chybu, ťa prosím o odpustenie za všetky 

moje previnenia a prosím ťa, aby si udelil všetko, o čo som žiadal pre seba, tým, ktorí nesú nesmierne 

ťažšie bremeno, než som niesol ja." 

67 Ako veľmi sa líši tvoj dnešný spôsob modlitby, keď ho porovnáš s tým, ako si sa modlil predtým, 

než si počul toto slovo! Prečo? Pretože váš spôsob vnímania a interpretácie božských učení sa zmenil. 

68 Teraz vám hovorím, učeníci, že sa nesmiete zastaviť ani sa presviedčať, že na prejavenie pravého 

milosrdenstva už stačí súcit, ako ste to robili doteraz. Nie, ľudia, je toho veľa, čo treba očistiť, čo treba 

urobiť citlivým. Ešte stále je veľa sebectva, proti ktorému treba bojovať ako proti burine. Ešte stále je tu 

veľa chladu, ktorý sa musí premeniť na duševné teplo, aby sa vo vašej duši konečne objavil pocit lásky, 

ktorý je zdrojom, z ktorého pramení súcit, milosrdenstvo a všetky ušľachtilé a vysoké city. 

69 Potom budete schopní zvládnuť prácu a úlohy, na ktoré by ste sa dnes necítili, pretože vám stále 

chýba sila, ktorá pochádza z pravej lásky. 

70 Takže, ľudia: Myslíte si, že musíte nečinne čakať na hodinu, keď bude vaša duša osvietená touto 

inšpiráciou a vaše srdce naplnené týmto ideálom? Myslíš si, že len počúvaním môjho slova dokážeš 

dostatočne rozochvieť struny svojho srdca? Nie, ľudia. V tom istom čase, keď počúvate moje lekcie, 

musíte sa obrátiť k tým, ktorí trpia, aby ste sa dostali do kontaktu s bolesťou, aby ste ochutnali z kalicha 

utrpenia svojich blížnych a aby ste sa svojimi zmyslami stali priamymi svedkami biedy, sirotosti, 

odporných nerestí, chorôb, ktoré vás napĺňajú hrôzou, temnoty, ktorá zatemňuje zmätenú myseľ, hladu, 

smädu a obnovy duší. 

71 Iba tak sa budete môcť stať pánmi tých, ktorí v živote veľmi trpia. Ak by ste sa totiž pripravovali 

len štúdiom mojich slov a modlitbou, keď sa chcete postaviť tvárou v tvár realite a máte v úmysle 

utešovať, obracať a uzdravovať, smutne zistíte, že budete vyzerať biedne v porovnaní s tými, ktorí trpeli 

tým, čo si vy ani neviete predstaviť, a že by mohli byť skôr vašimi pánmi pre to, čo vytrpeli, čo zažili a 

prežívajú. Potom by vaše pery museli zmĺknuť a mohli by ste si myslieť, že moje učenie nie je dostatočne 

utešujúce a silné, aby zmiernilo utrpenie ľudí a vzbudilo v nich vieru a nádej v moju spravodlivosť, v moje 

odpustenie a v moju lásku. 

72 Kde si môžete precvičiť lekciu, ktorú dostávate, aby ste sa na ňu stále lepšie pripravovali? 

Príležitostí je toľko, že ak viete, ako sa pozorovať, zistíte, že neprejde ani jeden deň vášho života bez toho, 

aby ste nemali aspoň jednu príležitosť uplatniť milosrdenstvo v niektorej z mnohých foriem, v ktorých sa 

dá uplatniť. 

73 Vďaka daru intuície, ktorý som dal všetkým ľuďom, môžete odhaliť mnohé veci skryté v 

tajomstve sŕdc ─ mnohé tragédie, ktoré ovplyvňujú nielen pozemský život vašich blížnych, ale aj ich duše. 

74 Ako môžete preniknúť do intimity týchto sŕdc bez toho, aby ste ich zranili a znesvätili ich 

tajomstvá? Ako objaviť skryté utrpenie, ktoré zatieňuje životy vašich blížnych? Už som vám povedal: 

intuícia, schopnosť, ktorá je súčasťou duchovného daru videnia a ktorá by sa vo vás mala naplno rozvinúť 

prostredníctvom modlitby, vám ukazuje cestu, ako zmierniť bolesť každého z vašich blížnych. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 313 
1 Dávam silu vašej mysli, aby dokázala prijať všetko, čo na vás v týchto chvíľach vylejem. 

2 Toto je čas veľkých dôkazov a veľkých učení. Tvoja duša to vie, a preto sa tvárou v tvár môjmu 

prejavu približuje, dychtivá po mojich zjaveniach a slovách. Uvedomuje si, že tieto dôkazy bude môcť 

skutočne použiť len s veľkou prípravou. 

3 Nikdy predtým ľudská duša nevidela takú širokú oblasť pre svoj rozvoj a teraz sa do nej ponáhľa 

preniknúť v túžbe po pravde, ktorú stratila a už ju nemôže nájsť. 

4 Keby som nechal ľudí v ich hľadaní samých, zablúdili by. Ale veru vám hovorím: Ak som ich 

neopustil, keď boli na ceste do záhuby, ako sa môžete domnievať, že ich opustím, keď budú hľadať 

pravdu? Preto som k vám prišiel v tomto čase a priniesol som vám posolstvo plné zjavení, ktoré sa 

čoskoro stane majákom a cestou pre dušu človeka. 

5 Najprv som prišiel k tomuto ľudu, ktorý sa postupne zhromažďuje okolo môjho Božského prejavu, 

a zajtra, keď budú silní a schopní učiť, oslovím v nich ostatné národy. 

6 Pochopte zodpovednosť, ktorú pre vás tieto slová znamenajú, a nechajte celú svoju bytosť pocítiť 

sladké bremeno jeho kríža. 

7 Vy, ľudia, ste misionármi, ktorí v tejto tretej ére dláždia cesty pre dušu svojich blížnych - cesty 

pravdy, ktoré vedú dušu k svetlu a k mieru. Ste to vy, kto musí vytvoriť duchovné putá medzi ľuďmi, aby 

sa národy dostali do vzájomnej harmónie a zjednotili sa. 

8 Hoci ste dnes pod vplyvom môjho Slova, spíte jemným spánkom, pretože ste si ešte neuvedomili 

veľkosť tohto času ani vznešenosť príkazov, ktoré v tejto chvíli dostávate. Ale nebudeš spať stále, čoskoro 

prídu búrky, ktoré budú triasť lístím týchto "stromov", v ktorých tieni si tak často počul trilkovať božského 

slávika. Ale keď uvidíš, ako sa vetvy chvejú a kmeň vŕzga ─ keď uvidíš, ako padajú listy, plody a hniezda, 

potom si uvedomíš, že si spal, lebo si nechcel počuť hlas, ktorý ťa varoval z nekonečna a neúnavne k tebe 

hovoril, aby si žil bdelý a nikdy ťa nepremohla bolesť. 

9 Nebolo by lepšie, keby si sa zobudil teraz na zvuk môjho hlasu ako zajtra na hukot búrky? 

10 Čoskoro už nebudeš počuť moje slovo, a ak ho nebudeš počúvať tak, ako by mal pravý učeník 

môjho učenia, zajtra budeš musieť roniť slzy. Ale potom nebudete môcť povedať, že som vám nehovoril o 

nebezpečenstvách alebo prenasledovaní. Vtedy si totiž s najväčšou jasnosťou spomeniete, ako som v čase 

svojho ohlasovania používal intelekt všetkých svojich nositeľov hlasu, aby som vám neustále hovoril: 

Bdejte a modlite sa, lebo boj bude veľký a vy musíte byť silní. 

11 Zanechám pripravenú cestu, cestu plnú svetla pre dušu. Splním si voči vám svoju úlohu Majstra. 

Ale neskôr každý z tých, ktorí si v tomto čase duchovne sadli za môj stôl, aby jedli chlieb môjho Slova, mi 

bude musieť skladať účty z každej úlohy, ktorá mu bola zverená pre jeho duchovný deň. 

12 Akú odpoveď by ste mi chceli dať v 

Dáš mi chvíľu, keď ťa poprosím o ovocie tvojho boja? Neskôr, v týchto chvíľach, si želáte, aby vaša 

odpoveď bola v tú hodinu dobrá. Preto vám hovorím, že už teraz robíte niečo pre to, aby vaša duša na 

svojej ceste zožala vzácne ovocie, ktoré ju prinúti s dôverou očakávať tú chvíľu. 

13 Veru, hovorím ti, že tvoja duša neodvolateľne prežije tento rozhodujúci okamih. Prečo ju teda 

potláčať myšlienkou, že vaša duša musí nakoniec odovzdať svoju úrodu Otcovi až po tomto živote? 

14 Dávam vám čas, aby ste sa zamysleli a žili podľa poslania, ktoré má vaša duša počas tohto času na 

zemi plniť. 

15 Uvedomte si, že Ja ako Majster s vami zaobchádzam spravodlivo a s láskou, že vám poskytujem 

všetky prostriedky na dosiahnutie pokoja, ktorý máte dosiahnuť. 

16 Tak ako sú ľudia, ktorí nikdy nechcú odísť z tejto zeme, sú aj takí, ktorí snívajú o tom, že ju 

navždy opustia. Jednému aj druhému hovorím, že to, či sa im ich želanie splní, závisí najmä od nich. 

17 Ak ten, kto sa túži vrátiť do duchovného údolia, nechá svoju úlohu na zemi splnenú, vznesie sa do 

týchto domovov a už nebude mať dôvod vracať sa na tento svet. Na druhej strane ten, kto pociťuje veľkú 

náklonnosť k hmotnému, ak vie, ako využiť život pre dobro svojej duše tým, že koná dobro pre iných, 

bude mu dopriate, aby sa s radosťou v duši vracal tak často, ako je to potrebné. 

Ale ak ten, kto túži opustiť ľudský život a kto túži po duchovnom živote, nesplnil svoju úlohu, a ak ten, 

kto chce večne prebývať na zemi, nevie využiť príležitosť, ktorú mu život ponúka, ani ten sa nedočká 
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naplnenia svojich túžob: Ten prvý sa bude musieť vrátiť do sveta a opustiť Duchovné údolie, aby sa znova 

a znova vracal na zem ─ neprestajne ─ až kým nesplní svoju úlohu a nezožne ovocie, ktoré mnohokrát 

odmietol. Druhý sa bude musieť zdržať v duchovnom svete, kým v súlade so svojím duchom neurobí v 

sebe pevné rozhodnutie splniť na zemi úlohu, ktorú vždy zanechával bez toho, aby si to uvedomoval. 

18 Nemyslite si, že vám vyčítam, keď mi prejavujete lásku k svojmu životu na zemi. Ak je tvoja túžba 

ušľachtilá a túžiš po pozemskom živote, aby si priniesol česť môjmu menu, nebudem ti mať čo vyčítať. 

Ale ak by vaše zakorenenie vo svete malo poslúchať nezmyselné ciele alebo nízke vášne, budem prvý, kto 

vám povie, že nie ste hodní obývať tento svet, ktorý som obdaril požehnaním pre rozvoj vašej duše. 

19 Milujte ma, žite podľa môjho zákona, buďte v harmónii so všetkým a so všetkými, potom vám 

bude miesto, kde žijete, ľahostajné. Lebo to jediné, čo sa počíta, bude váš duchovný rozvoj smerom nahor. 

20 Neviete, aké záslužné je, že sa duša uprostred ľudských okolností vyvíja smerom nahor a 

prekonáva všetky pokušenia sveta. Aby si získal tieto zásluhy, dovolil som tvojej duši stať sa človekom a 

umožnil som jej prebývať v hmotných svetoch, ktoré som múdro pripravil. 

21 Každý svet, každá rovina existencie bola stvorená preto, aby sa na nej duša mohla rozvíjať a urobiť 

krok k svojmu Stvoriteľovi, a tak, postupujúc stále ďalej na ceste dokonalosti, mala možnosť dosiahnuť 

cieľ svojej cesty, nepoškvrnený, čistý a dobre tvarovaný, vrchol dokonalosti duše, ktorým je práve 

príbytok v 

Božie kráľovstvo je. 

22 Komu sa zdá nemožné prebývať "v Božom lone"? Ach, vy mizerní intelektuáli, ktorí neviete 

skutočne myslieť! Už si zabudla, že si vznikla z môjho lona, teda že si v ňom existovala už predtým? Nie 

je nič zvláštne na tom, že všetko, čo vzišlo zo zdroja života, sa k nemu vo svojom čase vracia. Každá duša, 

keď odo mňa vyšla do života, bola panensky čistá, ale potom sa mnohí poškvrnili na svojej ceste. Keďže 

som však všetko múdro, s láskou a spravodlivo predvídal, okamžite som sa rozhodol poskytnúť všetky 

potrebné prostriedky na ich záchranu a obnovu na ceste, ktorou moje deti museli prejsť. 

23 Aj keď panenstvo duše porušilo mnoho bytostí, príde deň, keď sa očistia od všetkých svojich 

previnení, a tak získajú späť svoju pôvodnú čistotu. Toto očistenie bude v mojich očiach veľmi záslužné, 

pretože duša ho dosiahne prostredníctvom veľkých a neustálych skúšok svojej viery, lásky, vernosti a 

trpezlivosti. 

24 Všetci sa vrátite cestou práce, boja a bolesti do kráľovstva svetla, kde sa už nebudete musieť vteliť 

do ľudského tela, ani žiť vo svete hmoty, pretože potom vám už vaša duchovná schopnosť konať umožní 

posielať a robiť hmatateľným svoj vplyv a svoje svetlo z jednej úrovne existencie do druhej. 

25 Prečo brzdíš svoju dušu tým, že jej brániš v napredovaní, a tým odďaľuješ jej vstup do kráľovstva 

svetla, kde sú všetky nádherné veci, po ktorých môže duša túžiť? 

26 Neustále pracujte, aj keby to malo byť každý deň len trochu, vždy s myšlienkou, že prídete do 

domova, ktorý skutočne zodpovedá duši ─ do domova, ktorý niekedy nazývam "zasľúbenou krajinou", 

kde človek neprolieva slzy, netrpí a neumiera. 

27 Do tohto stavu povznesenia a svetla vedie duchovnú dušu toto učenie, ktoré je cestou, majákom, 

potravou a palicou. 

28 Nech je požehnaný každý, kto sa po vypočutí tohto slova vznesie na krídlach myšlienky. Keď sa 

totiž z nadšenia vráti do každodenného životného zápasu, bude v sebe nosiť horiace svetlo, ktoré ho bude 

krok za krokom posúvať vpred a približovať k večnému domovu, z ktorého ste všetci prišli a do ktorého sa 

všetci musíte vrátiť. 

29 V týchto chvíľach sa prihováram všetkým učeníkom, ktorí radšej položia svoj život, než by 

neposlúchli moje prikázania. Nech sa moje slovo dotkne najcitlivejších strún vášho srdca, lebo v 

nasledujúcich časoch sa budete často opierať o toto slovo. 

30 Ak skutočne zachovávate význam môjho Slova, nebudete patriť medzi tých, ktorí nariekajú nad 

ukončením môjho duchovného prejavu, pretože ste vedeli, ako zachovať moje zjavenia a učenie. Nebude 

medzi vami ani skľúčenosť, ani smútok, ani vzbura, ani roztržitosť, pretože uvidíte, že sa všetko splní 

podľa mojich prísľubov, a ani na chvíľu nebudete mať chuť vzbúriť sa alebo odporovať plneniu mojej 

vôle. 

31 Už dnes si plne uvedomujeme, že kto vytrvalo urobí tento krok k oduševneniu, čoskoro zažije 

odmenu, bude cítiť moju prítomnosť okolo seba a v sebe, bude sa tešiť z mojej inšpirácie a pokrok 
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všetkých jeho duchovných darov bude zjavný. Nebude to len viera, že som okolo vás, ale aj skutočnosť 

mojej prítomnosti vo vašom duchu. 

32 Tí, ktorí si myslia, že po roku 1950 sa zastavia alebo stratia duchovnosť, sa mýlia. Lebo práve po 

absencii môjho slova niektorí z vás urobia skutočné kroky k pokroku a pochopeniu môjho učenia. 

33 Ak si myslíte, že v čase môjho ohlasovania ste dosiahli veľké výšky oduševnenia a že to bol 

dôvod, prečo moje Slovo rozkvitlo v mysliach a na perách nositeľov hlasu, ste na veľkom omyle. Pravdivo 

vám totiž hovorím, že ste ešte neurobili pevný krok k oduševneniu, ktoré je cieľom, na ktorý som poukázal 

všetkým svojim deťom prostredníctvom svojho láskyplného Slova. 

34 Je potrebné, aby zmizol nositeľ hlasu, aby ste už nepočuli moje myšlienky antropomorfizované z 

úst týchto bytostí, aby ste sa vzdali všetkých rituálov a všetkej symboliky, aby ste mohli nájsť podstatu 

spirituality. 

35 Hovorím to jednému i druhému ─ tým, ktorí túžia po pokroku svojej duše a rozkvete môjho učenia 

v tomto čase, a tiež strážcom tradícií, zvykov a obyčajov, ktorí si myslia, že praktizovaním svojich 

zmysluplných kultov napĺňajú zákon. 

36 Áno, ľudia, dobre viete, že v rámci čistého, jednoduchého a v podstate duchovného učenia, aké 

som zjavil, ste opäť vytvorili vonkajší kult, ktorý ste časom považovali za Moje dielo. Prišiel však čas, 

keď vám hovorím úplne jasne. Teraz ste dostatočne silní na to, aby ste poznali túto pravdu. 

37 Spolu s pšenicou môjho slova rástla aj žihľava a burina vašich omylov. Tu sa však naplní jedno z 

mojich podobenstiev z druhej éry, ktoré učilo nechať burinu rásť spolu s pšenicou, bez toho, aby sme sa 

snažili burinu vytrhávať skôr, než pšenica dozreje, pretože by hrozilo nebezpečenstvo, že vykoreníme aj 

dobré semeno. 

38 Tak to bude aj v tomto čase, požehnaný ľud. Nastala hodina, keď srp mojej spravodlivosti zostúpi, 

aby pokosil polia, na ktorých bolo zasiate moje semeno, aby ste sa nakoniec, po oddelení pravdy a 

podstaty môjho Diela od všetkého ľudského vplyvu, mohli tešiť z kontemplácie môjho svetla a aby ste 

poznanie tohto božského zjavenia urobili svojím vlastným. 

39 Je tiež stanovená hodina, keď ten istý srp príde do každej náboženskej komunity, aby pokosil ich 

polia ─ s cieľom oddeliť pravdu od všetkého, čo je na nich falošné a nečisté. 

40 Celá ľudská existencia sa vyvíjala ─ jej veda, spôsob myslenia a života, jej poznanie, jej víťazstvá 

a ciele. Človek zanedbáva len svoju duchovnú stránku, svoju duchovnú dušu, bez toho, aby si chcel 

uvedomiť, že duša je predmetom neustáleho znásilňovania, bez toho, aby sa staral o všetky práva, ktoré 

duša v živote má. A preto ľudstvo žije v duchovnej stagnácii už mnoho storočí. 

41 Ako málo dávajú ľudia svojim náboženským kultom svoju dušu! Aký veľký smäd, aký veľký hlad 

a akú veľkú túžbu po svetle má duša človeka! 

42 Je tam veľmi málo pšenice, ktorú nechala rásť, a je tam veľa buriny. Ja však prichádzam na pomoc 

všetkým tým, že kosím polia nemilosrdným a spravodlivosť vytvárajúcim srpom pravdy, ktorý nakoniec 

uvidíte svietiť na svojom svete. 

43 Vy, ktorí počúvate učenie o mojom poslednom roku ohlasovania medzi vami: Dovoľte im, aby sa 

vryli do najjemnejších, najcitlivejších orgánov vášho chápania a vášho srdca, aby sa svetlo Ducha, ktoré 

žiari v najvyššom vnútri vašej bytosti, stalo účinným v každom z vás. 

44 Stopa, ktorú vám zanechám, bude pokojná, takže keď už nebudete počúvať toto Slovo a nebudete 

o ňom musieť svedčiť, budete môcť povedať: "Majster odišiel a zanechal nám cestu pripravenú svojím 

božským svetlom." 

45 Môj znak zostane vyrytý v najtajnejšej časti tvojho srdca ─ tam, kde je vnútorná svätyňa. 

46 Je potrebné, aby vám moje Slovo utkvelo v pamäti, aby ste ho dôkladne študovali. Iba tak bude 

vaša viera a sila duše pravá. 

47 Čoskoro uvidíte, že mnohí neuveria v ukončenie môjho slova. Ale veru, hovorím vám, podľa toho 

spoznáte, že ani oni neverili v Moju prítomnosť, keď som sa prejavoval v tejto podobe. 

Tí, ktorí kolísali medzi pochybnosťami a vierou, hoci sa tvárili, že majú absolútnu vieru v moje 

prejavy, budú práve tí, ktorí popierajú, že moje slovo prestalo platiť. Lebo tí, ktorí skutočne uverili 

všetkému, čo som vám zjavil a prikázal, nebudú môcť opomenúť ani jedno z mojich slov. 

48 Tí, ktorí pochybovali a nemali úplnú vieru, aká by mala byť viera učeníka voči Majstrovi, sa 

zastavia na mieste a živia sa monotónnym a rutinným obradom, ktorý sami vytvorili. 
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Na druhej strane tí, ktorí Mi uverili v súčasnosti, budú vo Mňa nevyhnutne veriť aj po skončení 

zjavovania Môjho Slova. Budú poslušní Mojim príkazom a urobia všetko, čo je v ich silách, aby správne 

vykladali Moje učenie. Budú mať ideál: ideál oduševnenia a budú mať svetlo, ktoré ich bude vždy 

sprevádzať: vieru. 

49 Môj pohľad spočinie na práci tohto ľudu, keď sa skončí obdobie môjho ohlasovania, aby som 

odmenil každého poslušného učeníka tým, že mu udelím svoju milosť, povzbudím ho, aby pokračoval vo 

svojej dennej práci, povzbudím ho, aby robil stále nové kroky duchovného pokroku. 

Viem, že medzi týmito ľuďmi sú takí, ktorí nielenže veria v moje Slovo, ale považujú za správne a 

dokonalé, aby Otec ukončil svoj prejav v tejto podobe, aby sa mohol začať boj za oduševnenie. Tieto 

srdcia majú istotu, že potom nebude žiadne opustenie ani prázdnota a že moja prítomnosť bude ešte 

hmatateľnejšia, pretože tak sa priblíži nový druh komunikácie s mojím božstvom, čistejší a dokonalejší 

stupeň, pretože to bude dialóg ducha s duchom. 

50 Už nie je ďaleko čas, keď sa k tebe budú blížiť tvoji spolubratia, aby sa ťa pýtali na Moje zjavenie 

a žiadali tvoje svedectvo o dôkazoch, ktoré som ti dal o Mojej pravde. Ale ako odlišne budú svedčiť o 

mojej práci jedni a druhí. Zatiaľ čo niektorí sa budú striktne držať pravdy, ktorú počuli, iní budú musieť 

hľadať argumenty, aby ospravedlnili svoje omyly. 

51 Je potrebné, aby som k vám hovoril týmto spôsobom, milovaní ľudia, aby ste sa včas zamysleli a 

čo najpresnejšie preskúmali svoje skutky, myšlienky, pocity, slová a zámery, aby toto preskúmanie a 

introspekciu určilo vaše svedomie. 

52 Tento okamih je potrebný na to, aby ste úplne otvorili oči pravde, pretože potom sa ešte môžete 

napraviť, ak ste sa pomýlili, a dohnať stratený čas. 

53 Veľké bude uspokojenie tých, ktorí moje učenie dovedú k víťazstvu a zverejnia ho v celej jeho 

čistote a pravdivosti. Ale ja ako Majster, ktorý vás veľmi milujem, chcem, aby túto radosť zažili všetci 

moji učeníci. 

54 Počúvajte ma, ľudia: vo svojej pokladnici pre vás uchovávam mnoho zázrakov, aby som vás 

odmenil za vaše oduševnenie. Ale počkám, kým sa všetci nezjednotíte ako bratia a sestry, kým všetci 

nepreukážete poslušnosť Mojim pokynom, aby som potom vylial na vašu dušu a telo prúd svetla, milosti, 

útechy a zjavenia, ktoré uchovávam pre dni vášho oduševnenia. 

55 Väčšiu jasnosť nemôže mať toto slovo, ktoré sa prenáša prostredníctvom všetkých mojich 

nositeľov hlasu. Keď to všetci pochopia, moja spravodlivosť bude pripravená posudzovať tých, ktorí sa 

usilujú o väčšie oduševnenie, a rovnako bude posudzovať skutky tých, ktorí ešte stále hľadajú svoje 

kráľovstvo na tomto svete. 

56 Kto spôsobil, že človek od samého začiatku hľadá usmernenie pre svoje konanie? Kto ho prinútil 

hľadať svoju nesmrteľnú podstatu v jadre svojej bytosti? Duch. Bol to on, kto mu postupne odhalil, že ho 

oživuje a osvecuje vyššia prirodzenosť. 

57 Človek sa od najstarších čias svojej existencie venuje úlohe hľadania svojho pôvodu, podstaty 

svojho bytia, dôvodu svojej existencie, svojho pobytu na svete a účelu, pre ktorý bol stvorený, aj keď len 

postupne. 

58 Keďže si uvedomil, že v ňom existujú schopnosti, ktoré ho odlišujú od ostatných stvorení, vzrástla 

v ňom myšlienka, že medzi všetkými bytosťami stvorenia je preňho vyhradený vyšší osud, a postupne sa v 

skrytosti jeho bytosti zrodilo intuitívne poznanie Boha, existencie duše, a tým aj potreba priniesť úctu 

alebo duchovnú obetu tomu, ktorého cítil, že z neho vyšiel. 

59 To bol pôvod duchovného vývoja ľudstva - vývoja, ktorý nebol u všetkých ľudí rovnaký. Niektorí 

z nich, rozdelení na rasy, národnosti, zvyky a jazyky, napredovali rýchlejšie ako iní, niektorí mali jeden 

spôsob uctievania Boha a iní mali rôzne formy. 

60 Všetkých ľudí som zatienil svojím svetlom, a tak som im zjavil jedinú existujúcu pravdu, ale 

vidíte, že každý človek a každý národ cíti, myslí, verí a interpretuje iným spôsobom. 

61 Tieto rozdielne spôsoby myslenia ľudí spôsobili ich rozdelenie, pretože každý národ a každá rasa 

sa riadi inými spôsobmi a vyznáva iné ideály. 

62 Väčšina sa vzdialila od svetlej a pravej cesty, pretože si myslela, že plnenie Božieho zákona 

znamená nadľudské obete, odriekanie a úsilie, a radšej si založila náboženské spoločenstvá a sekty, 
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ktorých plnenie zákona a kultové konanie je pre nich ľahšie. Ľudia veria, že tak môžu ukojiť túžbu po 

svetle a povznesení, ktorú cítia vo svojej duši. 

63 Prešlo mnoho storočí a mnoho vekov bez toho, aby si ľudia uvedomili, že plnenie môjho zákona 

nie je ľudská obeť a že naopak, obetujú svetu telo i dušu, keď neposlúchajú moje prikázania. 

Neuvedomovali si, nechceli si uvedomiť, že kto žije podľa môjho slova, nájde pravé šťastie, pokoj, 

múdrosť a slávu, ktorú si zhmotnení ľudia predstavujú tak odlišne. 

64 Morálny a vedecký svet, ktorý vás obklopuje, je dielom ľudí s materialistickými ideálmi ─ ľudí, 

ktorí sa snažili len o materiálne zlepšenie ľudstva, a ja som im dovolil, aby svoju prácu vykonali až do 

konca, aby spoznali jej dôsledky a zožali jej plody, aby z nej mohli čerpať svetlo skúsenosti. V tomto 

svetle sa zjaví moja spravodlivosť a v tejto spravodlivosti bude prítomný môj zákon, ktorým je láska. 

65 Keď si ľudia uvedomia svoje omyly a vydajú sa hľadať pravú cestu, stane sa tak preto, že sa 

prebudili, že sa kajali, že boli osvietení, a potom ich skutky budú mať nielen ľudský, ale aj duchovný 

zmysel. 

66 Každý národ, náboženské spoločenstvo, sekta, veda a človek v sebe nesie svoj podiel klamstva a 

omylu, ako aj svoj podiel pravdy. Ale príde čas, keď potreba zjednotiť sa k nim príde ako mocná a 

neodolateľná sila, pričom každý prispeje svojím semenom v túžbe dosiahnuť harmóniu so všetkými. Budú 

tu boje, hádky a zmätok. Tie však budú potrebné, aby všetci dospeli k jedinému výsledku, ktorým je 

nemenná pravda o mojej existencii a mojom zákone. 

67 Na konci boja ľudia ─ teraz v mieri so sebou samými a so svojimi blížnymi ─ pochopia, že na 

dosiahnutie cieľa poznania a prežívania skutočného mieru je nevyhnutné žiť v súlade s Božím zákonom, 

ktorý vychádza práve z lásky Stvoriteľa. 

Zároveň pochopia, že nie je potrebné vyznávať toľko a takých rôznych náboženstiev, aby si človek 

mohol zachovať dobro a morálku, ale že na dosiahnutie skutočnej harmónie medzi nimi všetkými a 

morálky, ktorá presahuje čisto ľudskú, stačí nosiť v srdci slovo, ktoré nazývate "Kristovým učením" a 

ktoré, aby ste ho plne pochopili, musíte žiť a milovať jednoducho a pokorne. 

68 Svetlo zjavenia, ktoré som vám poslal v tomto čase, som prostredníctvom svojich vysielačov alebo 

nositeľov hlasu premenil na jasné a jednoduché slovo, aby ho celé ľudstvo spoznalo a pomohlo mu v jeho 

prebudení ─ dnes, keď všetci hľadajú pozemské prostriedky a riešenia, aby sa zachránili pred chaosom, do 

ktorého sa svet čoraz viac ponára ─ dnes, keď sa nikto nesnaží duchovne inšpirovať, aby vo Mne našiel 

odpovede na svoje otázky a riešenie svojich problémov. 

69 Moje Slovo sa dostane do palácov i do jednoduchých chatrčí, zaklope na dvere sŕdc, rozochveje 

duše, uzdraví a poteší chorých na tele i na duši a osvieti zatemnené mysle. 

70 Blahoslavení sú tí, ktorí ju s radosťou prijímajú, ktorí ju počúvajú a uvažujú o jej význame, lebo 

bude plodným semenom v ich srdciach. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 314 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Opäť som vás vypočul a spojenie vašich modlitieb bolo najlepšou piesňou chvály, ktorú ste mi 

darovali. 

2 Z každého z vás vychádza ovocie lásky, ktoré je ako tón harmónie s vaším Otcom, a spojenie 

vašich myšlienok vytvára koncert plný duchovnej čistoty. 

3 U niektorých vidím, že tento zvuk je modlitba, poďakovanie za dobrodenia, ktoré odo mňa dostali. 

4 Pre iných je táto myšlienka plná smútku a trpkosti kvôli nešťastiam, ktoré ich na ceste stretli. Ale 

spojením týchto myšlienok vytvárate akt viery, ktorý je poctou a úctou k môjmu božstvu. 

5 Toto je puto, ktoré Otec očakával od ducha svojich detí ─ je to dar lásky, ktorý ste mu nikdy 

nechceli dať. 

6 Ale modlitba, ktorú som vás vždy učil a ktorú ste pre nedostatočný duchovný rozvoj neboli vždy 

schopní predniesť, vás bude viesť a v jej svetle teraz dosiahnete skutočný duchovný dialóg so svojím 

Bohom. 

7 Pokiaľ ste pod vplyvom môjho Slova, svet s jeho tŕnistými cestami pre vás zmizne. 

8 V siedmy deň si tvoje telo odpočinie od pozemskej práce a tvoja duša, slobodná ako škovránok, 

začne túžiť po nevyčerpateľnom zdroji Mojej múdrosti. Prichádza k môjmu prejavu a posilňuje sa v žiari 

mojej lásky, ktorú mu ponúkam v učení svojho Slova. 

9 Nehľadám vieru v jedných a nevieru v druhých. Nehľadám veľké zásluhy u jedných a malé u 

druhých. Nie, ľudia. Moja Božská láska je dokonalá, som Otcom všetkých, a keď vám dávam svoje 

pokyny, dávam vám všetkým tú istú podstatu, tú istú lásku. 

10 Keby moje slovo počúvalo celé ľudstvo, nebolo by požehnanie pre jedných a odsúdenie pre 

druhých. Buď bude moje pokarhanie všeobecné, alebo bude moje požehnanie pre všetkých. Teraz však 

nastal čas, keď sa zjavujem prostredníctvom ľudského intelektu, a nie všetci budú svedkami tohto prejavu. 

Počet mojich svedkov, ktorým je súdené počuť moje učenie prostredníctvom nositeľa hlasu, je veľmi 

malý. Ale veru, hovorím vám, ak sa títo svedkovia vedia pripraviť, ľudstvo bude počuť moje slovo ich 

ústami. Veď všetci budú vedieť, že vás Duch Svätý učil prostredníctvom ľudského rozumu. 

11 Na to vás pripravujem ako Otec, aby po roku 1950, keď vyjdete medzi zástupy a budete hovoriť v 

mojom mene, moje slovo, ktoré je pravda, nebolo zmiešané s nečistotou a lžou, aby tieklo ako prúd 

krištáľovo čistej vody. Veď prameň tejto vody, ktorým je môj Duch, je priezračný a čistý, a to, čo 

vychádza z vašich úst, musí byť tiež čisté. 

12 Chcem, aby ste boli vždy čistí, aby ste boli ako oáza medzi ľuďmi, kde všetci, ktorí túžia po 

pravde, môžu uhasiť svoj smäd a nenájdu v tejto vode nečistotu bahna. 

13 Keď sa tento čas poučenia skončí, poviete mi: "Otče, prečo si bol s nami tak krátko? Prečo si 

odišiel tak skoro?" Ja vám však odpoviem: Trvanie môjho poučenia pre mojich učeníkov tretej éry bolo 

stanovené hodinami večnosti a v tom budete môcť pochopiť a pokračovať v poučení z minulých čias. 

Nedal som vám žiadne iné inštrukcie. 

14 Musím vás upozorniť na svoje rozkazy až do posledného slova, aby ste vo chvíli skúšok 

nezaváhali. Mojou vôľou je, aby ste mali odpoveď na každú otázku, lúč svetla na každú pochybnosť, silu 

môjho zákona na každú slabosť. Potom budete môcť triumfovať v plnení svojho poslania, a tak osviežiť 

svoju dušu v najkrajšom a najvznešenejšom poslaní, ktoré som vám zveril od počiatku vekov, a to je 

vykupovať a odpúšťať z lásky, konať dobro ─ nie pre svoje dobro, ale aby ste sa zapáčili svojmu Otcovi a 

zdokonalili svoju dušu. 

15 Vykonávanie vášho poslania vám prinesie pokoj, a keď budete silní silou lásky, naučíte toto 

ľudstvo, ktoré je dnes nahé, hladné a choré, že iba vykonávanie dobra prinesie ich dušiam balzam, ktorým 

je Boží pokoj. 

16 Toto bude učenie, ktoré prinesiete ľuďom v mojom mene, keď jedného dňa už nebudú nachádzať 

blahobyt a pokoj, ktorý je najvyšším dobrom duše, ani vo vede, ani v bohatstve, ani v pohybe tohto sveta. 

Potom na svojej ceste stretnú pokorného brata, môjho učeníka, môjho apoštola, ktorý bez chválospevu, 

bez vytrubovania svojho poslania učí skutkami lásky a pravdivosti. Potom ľudia objavia tajomstvo pokoja 
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a očistia svoje srdcia, aby mohli prijať dokonalý pokoj z môjho kráľovstva. Pokoj medzi ľuďmi sa totiž 

často vytráca zo vzájomného strachu. Je to len zdanlivý pokoj, je to nepokoj. S tým nie je pokoj v duši. 

17 Bojujte, učeníci, formujte v srdciach mojich detí kráľovstvo pokoja, z ktorého budú môcť žiť v 

lepšom svete, silnom svete, a nie v tom krehkom, ktorý mi dnes predstavujú. Lebo slabým dychom alebo 

pohnutím prírodných síl by som mohol zničiť márnivé a pyšné dielo ľudí. Ale je to práca mojich detí a ja 

si ju vážim a nechávam ju prinášať ovocie, pretože viem, že nakoniec, unavené svojimi skutkami, prijmú 

učenie mojej lásky. 

18 Všetky moje diela majú pôvod v láske a spravodlivosti. Všetko, čo vidíte, všetko, čo ste schopní 

rozoznať pomocou intelektu, dokonca aj tie najmenšie atómy, žije a pohybuje sa na ceste lásky a 

spravodlivosti. Veď všetko som stvoril ja a v mojom Duchu nie je nečistota ani nedokonalosť. 

19 Mnohé z veľkých diel, ktoré mi človek ukazuje a ktorým zasvätil svoj život, svoju silu a svoju 

aroganciu, nemajú svoj pôvod v láske a spravodlivosti a každé dielo, ktoré nemá tento pôvod, bude 

zničené a ľuďom zostane ako ovocie len svetlo skúsenosti. 

20 Človek založil svoj nový život na vede, skúma a stavia svoju vežu pýchy, svoju babylonskú vežu, 

z ktorej sa Mi neklaňa, neuznáva Mňa. Ale veru vám hovorím, že človek upadne do zmätku a vo svojom 

zmätku zničí svoju novú babylonskú vežu. Potom si ľudstvo uvedomí, že od prvej éry si človek postavil 

vežu márnosti, nedôvery voči Mne, a dôsledky, ktoré to malo v minulých časoch, sa zopakujú v tretej ére. 

21 Materializmus, arogancia a pýcha budú zvrhnuté a medzi ľuďmi nastane zmätok. 

22 Učenci budú pochybovať o svojej erudícii, vedci, keď si budú myslieť, že našli cieľ, narazia na 

nepochopiteľné tajomstvo. Prírodné sily sa obrátia proti vedcom, pretože ich nepoužívali s láskou, a medzi 

ľuďmi zavládne chaos. 

23 Pamätajte, že Ja som začiatok a koniec, veda a poznanie. Dal som ľuďom toto svetlo a tešil som sa 

z ich skutkov, keď ich používali v službe dobra; keď využívali dary a schopnosti, ktorými som ich obdaril, 

na rozvíjanie duše a intelektu. Potom mi preukázali úctu, verne splnili úlohu, ktorú som im zveril. Ale keď 

svoje dary použili v službách zla, márnivosti, túžby po vlastnej sláve, neposlúchli ma, ohli cestu, urazili 

ma. Ale vo svojej múdrosti som ich použil na uskutočnenie svojich božských plánov, použil som ich ako 

príklad pre ľudstvo, ako nástroje svojej spravodlivosti. 

24 Som nepriateľ vedy? Som prekážkou pokroku a rozvoja svojich detí? Ak má niekto takýto názor, 

je to preto, že nepochopil, ako vykladať moje slovo, nepochopil Otca v jeho pravde. Každý dar alebo 

schopnosť, ktoré v človeku existujú, sa totiž musia rozvíjať, pretože rozvoj je univerzálny zákon. 

Všetko v mojom stvorení sa musí zdokonaliť, všetci sa musíte vrátiť ku Mne čistí, dokonalí a 

znásobení. Ale ak som na krátky čas zasiahol do ľudskej vôle, je to preto, že hriech a ľudské zlo majú 

svoju hranicu, ktorou je moja spravodlivosť. 

25 Keď raz ľudstvo prejde týmto tyglikom, keď svetlo pravdy zvíťazí nad temnotou, potom ─ 

milovaný ľud ─ ľudia postavia na pevných základoch novú vežu, ktorá bude chrámom vďaky Bohu, 

svätyňou pokoja, kde nikdy nebude sporu o mojej existencii, kde poznanie jedného je poznaním všetkých. 

Voči môjmu zákonu nebude žiadne modlárstvo, tajnostkárstvo ani klamstvo. 

Potom ľudia s mojou pomocou založia v tomto slzavom údolí svet mieru, v ktorom budú kvitnúť 

všetky cnosti a v ktorom sa zdokonalia všetky vedy. V lone všetkých inštitúcií budú cítiť môj hlas, ktorý 

im hovorí: "Milujte sa navzájom!" A v ich harmonickom živote ľudia spoznajú obraz večnej vlasti. 

26 Ak človek napriek svojej nedokonalosti objavil tak veľa ─ čo sa stane ako prvé, keď sa bude 

pozerať, modliť a živiť sa Mnou? Čo sa stane, keď sa s úctou, pokorou a láskou priblíži k Môjmu zdroju 

svetla a pravdy? Duch Svätý vyleje na ľudí všetky zjavenia, ktoré zadržal vo svojej tajnej pokladnici. 

Keď sa tak stane, vedec si už nebude musieť lámať hlavu a načítavať knihy, pretože jeho duch ho 

povedie k nevyčerpateľnému zdroju Mojej múdrosti. Tam ma nájde, ako na neho čakám, ako ho vždy 

očakávam, aby som mu zjavil nové a veľké lekcie. Takto budem viesť ľudí od zjavenia k zjaveniu, od 

domu k domu, od dokonalosti k dokonalosti až do večnosti. 

27 Pripravujem vás na tieto časy. Všetci budete svedkami naplnenia týchto zasľúbení, všetci budete 

mať to šťastie, že budete harmonickou notou v Pánovom koncerte. 

Ak vás využívam, keď porušujete môj zákon, aby som zjavil svoju spravodlivosť, využijem vás aj 

vtedy, keď žijete v súlade s mojimi prikázaniami, aby som vás odmenil svojimi zjaveniami, svojimi 

posolstvami lásky. 
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28 Dnes budujem svätyňu v srdci svojich detí. Pri tejto stavbe sa však musím spoliehať na podporu 

vás všetkých. 

29 Ktorú svätyňu má na mysli Otec, ó, ľudia? ─ Tej vašej duše. V tomto čase ho totiž vidím v 

troskách. Ale pomôžem vám ho obnoviť. 

30 Pánova svätyňa existuje odjakživa, nemá začiatok ani koniec, je to jeho vlastné dielo. Je to Jeho 

božský a nekonečný Duch, ktorý čaká na vašu prípravu, aby ste v ňom mohli pocítiť, že všetko je v 

harmónii a dokonalosti. 

31 Vaša planéta, ktorá je atómom uprostred obrovského vesmíru, má za úlohu byť obrazom tohto 

harmonického chrámu. 

32 Keď teda dospejete k tomuto poznaniu, ktoré nemá byť len slovami alebo teóriou, nie, učeníci, 

ktoré má byť niečím, čo cítite a žijete, potom už nebudete potrebovať kamenné chrámy. Vaša duša nebude 

túžiť po týchto miestach, ktoré jej bránia lepšie spoznať svojho Pána. Bude hľadať slobodu a v požehnanej 

milosti, ktorú som mu zveril, nájde rebrík k svojej dokonalosti. 

33 To sa stane, keď sa človek bude cítiť sprevádzaný a považovaný Mnou, keď si uvedomí, že pod 

jeho nohami nie je špinavý prach. Potom pochopí, že jeho domov je malou svätyňou pre Mňa, že jeho 

svet, hoci je len atómom v nesmiernosti stvorenia, je vo svojej celistvosti univerzálnou svätyňou Boha. 

34 Všetky svety, v ktorých sa moje deti zdokonaľujú, sú ako nekonečne veľká záhrada. Dnes ste ešte 

len krehké výhonky, ale sľubujem vám, že vám nebude chýbať krištáľovo čistá voda môjho učenia a 

vďaka jej zalievaniu budete čoraz viac rásť v múdrosti a láske, až jedného dňa vo večnosti, keď stromy 

prinesú hojnosť úplne zrelých plodov, sa Božský záhradník bude môcť osviežiť vo svojej práci 

ochutnávaním plodov svojej vlastnej lásky. 

35 Takto vás pripravujem, učeníci, otváram pred vami Knihu života, aby ste už netúžili po 

konkrétnom mieste, kde sa mi budete klaňať, aby ste ma cítili na každom mieste a v každej chvíli, či už na 

poliach, v údoliach, na horách alebo pri mori. Tvoja prítomnosť na akomkoľvek mieste stačí, aby bolo 

posvätené, pretože ja som v tebe. 

36 Keď k vám takto hovorím a poučujem vás, je to preto, aby som vás oslobodil od fanatizmu, ktorý 

ste tradične mali, a nie preto, aby som medzi vami vytvoril nový fanatizmus. 

37 Uvedomte si, že moje učenie, hoci je hlboké, je jednoduché a jasné. 

38 Skôr než sa stanete učiteľmi, chcem, aby ste boli dobrými žiakmi, ktorí sa odo mňa učia, aby vás 

ľudia nemýlili, aby ste na každú otázku odpovedali s istotou a pravdovravnosťou, s láskavosťou a láskou, 

lebo takéto slovo najviac preniká do sŕdc. 

39 Povedal som vám, že v mnohých prípadoch stačilo slovo múdrosti a lásky na záchranu duše, že 

toto slovo nebolo zabudnuté, pretože zostalo v duši ako pečať večného ohňa a ona si toto slovo, ktoré bolo 

jej spásou, zachovala nielen v pozemskom živote, ale aj na onom svete. 

Preto vám odkazujem svoje slovo ako dedičstvo, ktoré je ako kľúč, ktorý otvára dušiam cestu k pokoju. 

Nebojte sa križovatiek, nedovoľte, aby vás trápili nešťastia, odstráňte pochybnosti, ponorte sa do môjho 

učenia, potom vám táto sila prinesie veľké šťastie. Beda slabým, beda tým, ktorí sa nedajú posilniť mojím 

učením, lebo budú naďalej klopať na ceste! 

40 Chcem, aby môj ľud, môj svedok, môj učeník bol silným na cestách, aby zachránil zástupy, ktoré 

mu postavím do cesty. 

41 Dnes ešte nie si schopný pochopiť silu svojej duše, pretože si ešte slabý vo viere. Ale ja túto vieru 

upevním vo veľkých skúškach. Ale dôveru, ktorú máte vo mňa, musíte mať aj v seba, pretože som vám dal 

dary, ktoré v sebe nosíte. 

42 Čoskoro sa skončí moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského intelektu a po roku 1950 ma už 

nebudete počuť prostredníctvom tohto ohlasovania. Nebudete sa však obracať na tých, ktorí boli nositeľmi 

hlasu alebo daru, aby ma volali alebo aby volali môj duchovný svet. Ani v najväčšej skúške sa nepokúste 

neuposlúchnuť Moju vôľu. 

43 Pripravte sa, aby ste mocou môjho učenia zabránili mnohým udalostiam a vyhli sa im, pokiaľ je to 

moja vôľa. Ale ak spíte, tieto skúšky budú musieť prísť a sťažovať vám prácu. 

44 Koľko mužov a žien kráča po iných cestách, ako som vám vytýčil, hoci majú vo svojej duchovnej 

duši rovnaké dary ako vy. Ak títo muži a ženy nájdu vo vás dobrého učiteľa, dozvedia sa dôvod týchto 

darov a dosiahnu ďalekosiahly rozvoj v poznaní Môjho učenia. Ak však na svojej ceste nenájdu dobrého 
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učiteľa, niektorí upadnú do zmätku, iní využijú svoje dary, aby ich rozvinuli podľa vlastnej fantázie a vôle, 

a ešte iní sa stanú nástrojmi neviditeľných síl, ktoré môžu byť aj svetlom, ale aj temnotou. 

45 Preto nespite, učeníci, pokiaľ ide o plnenie vášho poslania. Po roku 1950 vám dám čas na 

premýšľanie o vašom poslaní a v tomto premýšľaní prídete k spojeniu poznania v mojom učení. Vďaka 

tomuto spojeniu budete čeliť udalostiam a boju. 

46 Takto vás varujem pred všetkými skúškami a v poslednom roku svojej prítomnosti medzi vami pri 

tomto zjavení vám budem hovoriť o všetkých nebezpečenstvách a poviem vám, ako ich prekonať. 

47 Počúvajte, čo vám teraz hovorím: v lone veľkej Cirkvi bude duchovenstvo hovoriť k ľudstvu o 

Duchu Svätom. Budú hovoriť o tretej ére. Budú hovoriť o siedmich pečatiach. Budú vyzývať cirkvi a 

tvrdiť, že si vyberú stoštyridsaťštyritisíc ľudí a zapečatia ich znakom, ktorým som označil vyvolených 

podľa svojej vôle. Ale všetkých ľudí budem trápiť, duchovenstvo ľudstva budem prejavovať skrze 

svedomie a vystavovať ich veľkým skúškam. 

Vtedy budem vedieť, koho z vás použijem na predloženie týchto dôkazov. Budem hovoriť 

prostredníctvom vášho sprostredkovania s mocou presvedčovania, ktorú som vám dal. 

48 Nebudú to ľudia, ktorí ľudstvu oznámia zjavenia Ducha Svätého, pretože vo vysokých radách Pána 

je to On sám. 

49 Trojično-mariánske duchovné učenie vám nezjavil žiadny človek. Ja, Otec, som vám to oznámil už 

v prvej ére prostredníctvom svojich prorokov. Prostredníctvom Ježiša, "Slova" Otca, vám to oznamujem, 

sľubujem vám to ako nie veľmi vzdialené zjavenie. 

50 V tejto tretej ére som splnil svoj sľub a odhalil skryté lekcie tým, že som sa prejavil 

prostredníctvom ľudského intelektu. Nebol to človek, kto udelil dary tvojmu duchu; zveril som ti ich, keď 

si vyšiel odo mňa. 

51 Nebol to človek, kto vám na čelo vyznačil symbol Trojice. To Pán vás poznačil v duchu. Nebol to 

človek, kto určil tvoju úlohu, bol to môj všemocný hlas. 

52 Ako môže Otec dovoliť ľuďom takúto profanáciu a podvod? Ja, obetovaný Baránok, som jediný 

hoden otvoriť pečate Knihy múdrosti, Veľkej knihy života, ktorá obsahuje osud všetkých stvorených vecí. 

Ja, Alfa a Omega Božského Slova, som jediný, kto vám môže povedať dôverné zjavenia Mojej Božskosti. 

Ako by som mohol dovoliť, aby svetsky zmýšľajúci a neúctivý človek premrhal Božie lekcie podľa svojej 

vôle, aby oklamal nevedomých a povýšil sa medzi ľuďmi? 

53 Znaky týchto znesvätení sa stanú viditeľnými (dokonca aj medzi vami), ale stane sa to len preto, 

aby ste sa vy, milovaní ľudia, prebudili. Medzi ľuďmi vyjdú najavo znamenia znesvätenia, falošné 

svedectvá, falošné zázraky; objavia sa falošní proroci, falošné prejavy, ktoré sa budú pripisovať môjmu 

Božstvu. Ale to bude len dôkazom túžby po pokroku duší, po príchode Ducha Svätého, po naplnení 

mojich proroctiev a všetkých mojich prisľúbení. 

54 Neodďaľujte čas môjho duchovného príchodu medzi ľudí, nebuďte prekážkou môjho zjavenia sa 

medzi ľuďmi prostredníctvom vašich diel svojou nedostatočnou prípravou. Lebo hoci nie ste 

Vykupiteľom, ani by ste nemali hlásať, že spasíte ľudí, ani nie ste jediní v tomto diele, boli ste úrodnou 

pôdou, ktorá trpezlivo čaká na moje semeno spásy. Ste súčasťou mojich légií svetla, mojich armád mieru a 

pravdy, ktoré už v tomto čase bojujú za založenie mieru. 

Ja vás však pripravujem, aby ste mohli splniť svoje poslanie silného Izraela, poslanie, ktoré ste nikdy 

nesplnili, ale ktoré dnes musíte dokončiť, aby ste dosiahli domov svetla, ktorý vás čaká a z ktorého uvidíte 

iné horizonty, kde budete uplatňovať moju spravodlivosť a moju lásku a pozdvihnete sa na úroveň 

dokonalosti, až kým nezískate svoje miesto v Božom lone. 

55 Sú to fantázie, ktoré vám odovzdávam? Nie, ľudia. Vám, ľuďom, dávam mravné poučenie a 

obdarúvam vás cnosťou, aby ste žili v láske a pokoji vo svojich domovoch, aby váš chlieb nebol horký. 

Moje učenie prináša pohodu, povzbudenie a pokrok, ale táto výživa nestačí pre vašu dušu. Tvojej duši 

chýba vyššia výživa, aby mohla po smrti svojho pozemského tela pokračovať v ceste do nekonečna. Na 

túto cestu dávam duši učenie, ktoré sa človeku javí ako fantázia ─ hlboké a nepochopiteľné lekcie aj pre tú 

najbystrejšiu predstavivosť. Zverujem tento kľúč vašej duši, aby ním mohla otvárať všetky dvere, ktoré na 

svojej ceste stretne, a tak pokračovať v ceste k dokonalosti duše. 

56 Moje učenie obsahuje všetky učenia. Je to "cesta, pravda a život". Preto by ste sa ním mali riadiť 

vo všetkých okamihoch svojej existencie. 



U 314 

35 

57 Dajte božstvu najvyššie miesto vo svojej duši a telu dajte to, čo mu patrí. Dajte Bohu, čo je Božie, 

a cisárovi, čo je cisárovo! 

58 Keď sa naučíte byť vo svojom živote spravodliví, váš krok bude pevný a pochybnosti a neistota 

zmiznú. 

59 Keď príde čas vášho kázania, keď zmiznú vaše slabosti a zbytočné úkony uctievania ─ keď sa 

budete zaoberať len tým, čo je potrebné a povznášajúce pre vašu dušu, potom budete mať dlhší čas na 

praktizovanie môjho diela. Potom, keď na svojej ceste stretnete niekoho, kto potrebuje to, čo máte, 

nebudete pochybovať ako Tomáš, ani ako Peter vo chvíli zbabelosti, ani ako Judáš nebudete slabí tvárou v 

tvár márnosti a pokušeniam. 

60 Tvoja duša mi hovorí: "Učiteľ, prečo nás porovnávaš s tými výnimočnými dušami?" Ale Majster 

vám hovorí: "Je pravda, že moji učeníci z druhej éry boli veľké duše, ktoré pracovali medzi ľuďmi pre ich 

duchovný pokrok, ktorý ľudia v tej dobe ani v súčasnosti nedosiahli. Ale boli to duše ako vy a boli tiež 

ľudia ako vy. Ich cnosť bojovala proti ich nedokonalostiam, ale ich duša, ktorá bola silnejšia, zvíťazila nad 

ľudskými slabosťami a oni sa venovali praktizovaniu môjho učenia, dosiahli vďaka svojej cnosti a láske 

presné dodržiavanie môjho učenia a príklad, ktorý každý z nich zanechal, bol hodný Majstra, ktorý ich 

poučoval. 

61 Aj vy budete dávať veľké príklady hodné Majstra, ktorý k vám prehovoril v tejto tretej ére. 

Pochybujete o mne a o sebe? Trpezlivo čakám, aby ste vykladali moje slovo, a chcem, aby ste aj vy 

trpezlivo poučovali ľudstvo. 

62 Ja, najtrpezlivejší Majster, ti jasne vysvetľujem lekciu, ktorú si nepochopil, a skúšku, ktorú si 

nevedel zvládnuť, ti znovu kladiem do cesty. Keď ju prejdeš, tvoja duša sa bude cítiť silná a bude mi 

ďakovať. Potom Majster vezme Knihu múdrosti a dá vám novú lekciu. 

63 Ale keď túto knihu uchováte vo svätyni svojho srdca, Majster vám povie: Už nie ste žiaci, ste 

Majstri. Choďte k ľudstvu, ktoré nepozná Moje zjavenia, otvorte pred ním Knihu múdrosti a poučte 

svojich blížnych s rovnakou trpezlivosťou, s akou som vás učil Ja. 

64 Keď som vás upozornil na vaše nedostatky, bolo to preto, aby ste ich mohli napraviť. Pamätajte aj 

na to, že keď prídete k svojim blížnym a nájdete u nich rovnaké nedostatky, možno ich napraviť 

trpezlivosťou a láskou. 

65 Hlásal som vo svojom učení násilie? Použil som bič, aby som ťa naučil? Nie, učeníci, s láskou som 

vám odpustil. Vy muži: Máte už trpezlivosť so svojím spoločníkom? Manželky: Boli ste trpezliví so 

svojím manželským partnerom? A vy dvaja manželia: Boli ste trpezliví pri výchove svojich detí? Ak ste 

takto konali, konali ste ako Ja. Ak ste tak neurobili, odpúšťam vám. Ale budem ťa skúšať na tvojej ceste 

životom, kým neprejdeš. 

66 Opäť vám zanechávam svoje slovo ako semienko lásky. Keď ho zasievate, pamätajte, že ani 

hmotné semeno nevyklíči v okamihu, keď je zasiate, a už vôbec nie môže vykvitnúť a priniesť ovocie. To 

všetko si vyžaduje lásku, zásluhy a obetu pri jeho výchove. 

67 Pôda, ktorú vám dávam, je ľudské srdce, semeno je moje zjavenie ako Duch Svätý. Venujte sa 

svojmu obrábanému poľu, milujte ho, žehnajte ho. Lebo svojím príkladom budete učiť nových robotníkov, 

ktorí budú spolu s vami rozsievačmi tretej éry. 

68 Naučte sa rozpoznať moje učenie. Kde ju môžete objaviť? V slovách, ktoré vyslovil nositeľ hlasu? 

Nie, žiaci. Máš moje poučenie o podstate tohto slova. Ak ste v kontakte so svojím Pánom od ducha k 

duchu, ako môžete rozpoznať môj božský hlas? Hlasom svojho ducha. Tam budem večne v tebe a budem 

ťa učiť. 

69 Moja láska rozochveje najcitlivejšie struny vašich sŕdc. Ale v súlade s vaším svedomím budete 

počuť môj božský koncert a mnohí z vás ma uvidia v duchovnej podobe Ježiša. Musím vás upozorniť, že 

Ježišova podoba nie je najdokonalejší spôsob, akým ma uvidíte. Keď som vám kedysi povedal: "Všetky 

oči ma uvidia", dal som vám najavo, že všetci spoznáte pravdu, hoci vám musím povedať, že sa obmedzím 

podľa vývoja každej duše. Keď však vystúpite po rebríku k dokonalosti, určite ma uvidíte v celej Mojej 

sláve. 

70 Nesnažte sa ma teraz nijako predstavovať. Uvažujte: Ak je váš duch, hoci obmedzený, podstatou, 

svetlom ─ akú podobu by potom mohol mať univerzálny Duch vášho Pána, ktorý nemá ani začiatok, ani 

koniec? Nechajte nepochopiteľné v mojej Knihe božskej múdrosti. 
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Sleduj a modli sa, a keď ľudská smrť oslobodí tvoju dušu, odstránim pre ňu ďalší závoj v Mojej 

nekonečnej knihe zjavení, aby mohla spoznať Otca a spoznať samu seba ─ aby si, keď dosiahneš záhrobie, 

mohla byť nadšená z kontemplácie lepšieho sveta, nádherného sveta, ktorý ťa čaká, ale ktorý nebude 

posledný, v ktorom budeš žiť. 

71 Modlite sa, ľudia, modlite sa za ľudstvo. S vašou modlitbou alebo bez nej som so všetkými. Ale ja 

si želám, aby medzi mojimi deťmi rozkvitla modlitba vzájomnej lásky. 

72 Navštívil som váš svet a keď som videl vaše potreby, zanechal som vám dar lásky. Nechcel si sa 

naučiť môj božský jazyk. Ja však poznám tú vašu, aj keď je nedokonalá. 

73 Kráčajte pevne po mojej ceste a nájdete ju posiatu zázrakmi. Kto vám povedal, že čas zázrakov sa 

skončil? Nie je vaša existencia zázrakom lásky? Neviete, aké nebezpečenstvo hrozí vášmu okoliu? 

Neviete, aké nebezpečenstvo obklopuje váš svet? Prečo nezahyniete? Pretože vás chráni zázrak lásky. 

74 Všetko, čo vás obklopuje, som stvoril ja ako nádherný zázrak lásky, aby som urobil moje milované 

deti šťastnými. 

75 Čas zázrakov trvá večne. Som nekonečný zázrak lásky pre všetky svoje deti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 315 
1 Blahoslavení ľudia, ktorí sa ponáhľali na volanie svojho Pána. Moja kniha sa pred vami otvára, 

aby vám odhalila ďalšiu lekciu. Poučenie, ktoré vychádza z môjho Ducha, je pre vás podstatou a životom. 

Vezmite a jedzte z neho, lebo je to chlieb večného života. 

2 V súčasnosti zasievam svoje učenie do srdca týchto poslucháčov a v pravý čas budem žať jeho 

ovocie. Moje slovo sa nestratí, pretože ho uchovávam v najcitlivejšej časti vašej bytosti, ktorou je vaša 

duchovná duša. 

3 Uspokojte svoj hlad a smäd pri tomto stole lásky. Zabudnite na svoje trápenie a zahniezdite sa od 

svojho utrpenia, aby ste si tieto chvíle mohli skutočne vychutnať. 

4 Oheň bolesti spaľuje tvoje srdce a uhasiť ho môže len krištáľovo čistá voda môjho Slova. Preto vás 

pozývam, aby ste ma počúvali, aby ste mohli žiť a znovu nadobudnúť pokoj mysle. 

5 Áno, ľudia, chcem vás urobiť vlastníkmi svojho pokoja, aby ste ho potom rozdávali po cestách a 

národom zeme. Povolal som vás, aby som vás pripravil a urobil poslami svojho posolstva pokoja. 

Uvedomte si, že nie ste jediní, ktorí ma v tomto čase potrebujú, ale že celé ľudstvo, ktoré vás obklopuje, 

túži po láske a svetle. 

6 Nebojte sa, ak vám nerozumejú ─ moje svetlo osvecuje každé porozumenie. V rôznosti jazykov a 

vierovyznaní nevidia neprekonateľné prekážky pre šírenie môjho učenia. 

7 Babylonská veža stále stojí, ale rovnako je pravda, že sa vo svete objavujú duchovní ľudia, ktorí 

majú za úlohu postupne zničiť základy tejto veže rozdelenia, rozdielov a arogancie. 

8 Chcem, aby ste sa naučili zachovať si pokoj uprostred životných bojov, aby ste všetci naďalej 

vnímali tento svet ako jeden domov, ktorý vám poskytuje teplo a výživu, hoci len dočasnú. 

9 Ešte nemysli na pokoj, ktorý ti môže dať duchovný život, keď tento život zanecháš za sebou. 

Pomysli na množstvo vecí, ktoré musíš na tomto svete ešte urobiť. Venujte sa radšej získavaniu čo 

najväčších zásluh, aby ste boli hodní lepšieho sveta. A keď na to myslíte, nepochybujte, že budete vedieť 

využiť dni, ktoré vám moja milosť na zemi udelí. 

10 Zanechajte na svojej ceste životom stopu lásky. Ak tak neurobíte, nebudete môcť vojsť do 

kráľovstva pokoja. 

11 Ak ma miluješ, ak veríš vo mňa, ak sa mi chceš páčiť a pripraviť si pokojnú budúcnosť vo svojej 

duši, vezmi si so sebou tento návod, riaď sa ním úprimne a pravdivo. Keď sa tak stane, zažijete veľmi 

veľké povzbudenie a osvietenie celej svojej bytosti, pretože si ma potom vezmete za príklad. 

12 Keď sa váš boj skončí, budete môcť vo svojom srdci počuť nekonečný, nebeský hlas, ktorý vám 

povie: "Blahoslavení ste, ktorí ste počuli môj hlas na púšti a uverili mu. Od tej chvíle ste totiž mali 

dokonalý ideál, ktorým ste sa inšpirovali. Blahoslavení sú tí, ktorí dokázali odolať ohováraniu, bitiu a 

ponižovaniu. Nakoniec si totiž dobyl zem, kde si budeš ošetrovať všetky svoje rany. 

13 Zachovávajte moje slovo, požehnaný ľud ─ pamätajte, že musí byť pevným základom novej veže, 

ktorú budú musieť ľudia postaviť. Nie však veža, ktorá symbolizuje ľudskú aroganciu, ani tá, ktorá 

nedôveruje božskej moci a spravodlivosti, ale nehmotná veža, ktorá symbolizuje duchovné povznesenie, 

lásku, milosrdenstvo a harmóniu medzi ľuďmi. 

14 Aby som vám pomohol vo vašom duchovnom rozvoji, bolo nevyhnutné, aby som sa s týmto 

ľudom spojil prostredníctvom ľudského intelektu, aby som vám pripomenul svoj Zákon, vysvetlil vám 

svoje Slovo a určil vaše poslanie. 

15 Zákony, normy a rady som vám zveril, aby ste vedeli, ako viesť svoje kroky, keď moje Slovo už 

nebude s vami. Tento zákon a tieto normy, ktoré boli dané ľudstvu prostredníctvom ľudskej schopnosti 

chápania, budú slúžiť na to, aby ľudia, ktorým som udelil duchovné dary, vedeli, ako ich správne 

používať, a tak sa vyhli zmätku svojmu i svojich blížnych. 

16 Znovu vám hovorím, že vaša duchovná práca nebude smutná. Ak budete všetci vedieť spojiť rôzne 

dary a poslania, ktoré som vám zveril, vytvoríte zväzok, ktorý bude v skúškach neporaziteľný, pretože sa 

všetci ukážete ako silní a budete sa navzájom povzbudzovať v boji za dosiahnutie zasľúbenej zeme. 

17 Svet nebol v súčasnosti pripravený očakávať ma tak, ako ma očakával izraelský ľud v druhej ére. 

Moji veľkí proroci ohlasovali Mesiáša, Spasiteľa, Božieho Syna, ktorý príde oslobodiť utláčaných a 

osvieti svet svetlom Slova. Čím viac ľudia trpeli, tým viac túžili po príchode Zasľúbeného; čím viac pili z 
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kalicha poníženia a útlaku, tým viac túžili po prítomnosti Mesiáša a všade hľadali náznaky a znamenia, 

ktoré by im hovorili o blízkosti príchodu ich Spasiteľa. 

18 Z generácie na generáciu a z rodičov na deti sa odovzdávalo božské zasľúbenie, čo spôsobilo, že 

Pánov vyvolený ľud dlho bdel a modlil sa. 

Nakoniec som prišiel k svojmu ľudu, ale nie všetci ma dokázali spoznať, hoci ma všetci očakávali: 

niektorí duchovne, iní materialisticky. 

Ale čistota a láska tých, ktorí cítili moju prítomnosť, videli nebeské kráľovstvo vo svetle môjho slova a 

verili v moje zjavenie, mi stačili. Stačili mi tí, ktorí ma verne nasledovali a videli vo mne svojho 

duchovného Vykupiteľa, lebo práve oni svedčili o mojej pravde po mojom odchode z tohto sveta. 

19 Hoci moje posolstvo bolo určené všetkým národom zeme, moja výzva smerovala k srdcu 

vyvoleného národa, aby sa následne stal hovorcom môjho Slova. Napriek tomu ľudia nielenže pocítili 

moju prítomnosť, ale aj v iných národoch dokázali objaviť znamenia môjho príchodu a vycítili čas mojej 

prítomnosti na zemi. 

20 Keď som svetu oznámil, že som Mesiáš, a Moje Slovo začalo živiť srdcia ako prúd života, všade 

bol hlad a bieda tela i duše. Iba svetlo nádeje udržiavalo tento ľud, pretože aj jeho uctievanie Boha bolo 

znesvätené tým, že sa zmenilo na ďalší modloslužobný kult. 

21 Hlad, smäd, choroby, otroctvo, zmätok, malomocenstvo, tma, bieda - to bolo bremeno, ktoré cisár 

naložil na plecia Božieho ľudu. Preto sa túžilo po Mesiášovi, preto sa naňho čakalo zo dňa na deň, a keď 

sa moje slovo dostalo k srdciam a hovorilo im o láske, spravodlivosti, bratstve a slobode, zástupy ma 

nasledovali. 

Keď sa moja ruka dotkla chorých a dala im pocítiť pokoj a božskú útechu, kričali na uliciach a 

námestiach, aby vydali svedectvo, bez toho, aby sa dokázali ovládať, že som prisľúbený Kristus, ohlásený 

Mesiáš. 

22 Ale teraz, v tomto treťom čase ─ akí ľudia na Mňa čakajú? Ktorí ste sledovali a modlili sa v 

očakávaní splnenia môjho prísľubu? Veľmi málo. Lebo namiesto toho, aby ste si vzali príklad z ľudí, ktorí 

si odovzdávali poznanie proroctiev z pokolenia na pokolenie, práve to ste urobili: vymazali ste moje slovo 

v priebehu času. 

Ale vedzte, že vo svojom slove, ktoré som dal v druhej ére ako Ježiš, som prisľúbil, že prídem znova, 

čím som potvrdil slová prorokov z dávnych čias, ktorí hovorili nielen o mojom príchode ako človek, ale 

ohlásili aj môj príchod v duchu v tomto čase, v ktorom teraz žijete. 

23 Znamenia, ktoré mali svedčiť o mojom návrate, ako aj dôkazy mojej prítomnosti medzi ľuďmi, 

boli zapísané a všetky sa stali skutočnosťou. Prečo ma teda svet nečakal? 

Ľudstvo v súčasnosti vyprázdňuje najhoršiu čašu zo všetkého, čo človek na svete vypil. Prečo teda po 

Mne netúžil a nevolal Mňa? Pretože jeho materializmus dosiahol taký stupeň, že Mňa vylúčil zo svojho 

života, vyhnal Mňa zo svojho srdca. Veď ani pokorní nie sú medzi tými, ktorí sa sklonili pred svojím 

Pánom, aby sa modlili a poslúchali jeho vôľu. 

24 Dnešný človek sa cíti skvele, vzdelaný, silný, mocný a nezávislý. Má svetlo vedy - prečo by mal 

túžiť po svetle ducha? Je pánom prírodných síl, tak prečo očakáva, že ho prídem oslobodiť od jeho 

nepriateľov, keď to dokáže svojimi zbraňami? 

25 Ľudstvo duchovne spalo v čase, keď sa naplnil môj prísľub, že sa k vám vrátim. Ani jeden z ľudí 

nebol hore a nečakal na mňa. A pamätajte, že v prvej ére bolo zasľúbenie Mesiáša určené jednému národu, 

ale zasľúbenie môjho návratu bolo určené všetkým národom. 

26 Veru, hovorím vám, že moje svetlo už prešlo ako blesk svoju cestu od východu na západ bez toho, 

aby si to svet uvedomil. 

27 Moje Slovo prišlo k vám a prebudilo a prekvapilo nevzdelaných ľudí, ktorí nepoznali dôvod môjho 

povolania, aby ma využili svojím intelektom a odovzdali svetu moje nové posolstvo. 

28 Keď bude toto posolstvo dokončené, nebudem už hovoriť prostredníctvom týchto 

sprostredkovateľov, ale budem sa potom jemne prejavovať v dušiach. Ale Moje slovo, vtlačené do sŕdc 

tých, ktorí ho počuli, a zapísané v novej knihe, bude prinesené ľuďom a národom sveta ako semeno 

pokoja, ako svetlo pravého poznania, ako liek na každé zlo, ktoré trápi telo a dušu ľudí. 

29 Moje slovo sa nedostane do sŕdc, keď si to budú želať moji poslovia, ale keď to bude moja vôľa. 

Lebo to budem ja, kto bude bdieť nad mojím semenom, kto mu pripraví pôdu a vydláždi cestu. Budem to 
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ja, kto ju nechá múdro a v správny čas preniknúť k ľuďom, národom a rodinám. Príde, keď už je 

očakávaný, keď sú srdcia v očakávaní, pretože si pamätajú na moje sľuby, keď sa prebudili z hlbokého sna 

o vlastnej dôležitosti, arogancii, materializme a márnivosti. 

30 Vy, ktorí ste sa zhromaždili okolo zjavenia môjho Slova: Keďže ste nevedeli bdieť v očakávaní 

môjho príchodu, pochopte aspoň hodnotu môjho Diela tým, že spoznáte nekonečnú lásku, s ktorou som k 

vám prišiel, aby som vám povedal: Keďže ste neočakávali môj návrat, bdejte odteraz aspoň modlitbami a 

prosbami za spásu sveta. 

31 Vyhľadal som vás, aby som z každého z vás urobil svojho učeníka, aby som vám zanechal ako 

dedičstvo svoje Slovo, ktoré je večným semenom, a aby som vás potom, čo do vás zasijem svoje vlastné 

semeno a budem ho pestovať, poslal ako svojich zástupcov do iných krajín, aby ste tento dar lásky 

priniesli všetkým svojim blížnym. 

32 Túžim po viere a spiritualizácii svojich detí. Dal som vám ducha, ktorý je mojou súčasťou, vďaka 

ktorej ste nadradení ostatným tvorom, ktoré obývajú tento svet. 

Človek je mi podobný vďaka vlastnostiam a cnostiam, ktorými som ho obdaril. Dal som vám všetko, 

aby ste žili život bohatý na skutky lásky a milosrdenstva. 

33 Nezatajujte moje učenie zo strachu, že budete odmietnutí. Ak sa pripravujete čestne, ak 

zachovávate moje zákony, kto by vás mohol pokarhať? Moje učenie vás vedie k najvyššej morálke a 

duchovnosti a môžete žiť v mieri s tými, ktorí vyznávajú svoju vieru v iných formách, ako aj s tými, ktorí 

patria k iným rasám alebo iným triedam. Chcem len, aby ste vyjadrili pečať najčistejšej spiritualizácie, aby 

ste boli uznaní za žiakov tohto diela. 

Preto sa necíťte ani väčšími, ani menšími ako vaši blížni, ale cíťte povinnosť pomáhať im tým, že im 

budete prinášať moje Slovo, aby sa aj oni mohli stať mojimi učeníkmi. 

34 Dal som vám zem, aby ste ju všetci vlastnili rovnako, aby ste na nej mohli žiť v pokoji a používať 

ju ako dočasný domov, v ktorom môžete rozvíjať svoje schopnosti a pripravovať svoju dušu na vzostup do 

nového domova. 

Povedal som vám: "V Pánovom dome je mnoho príbytkov." Spoznáte ich, keď budete postupovať 

nahor. Každý z vás sa bude ku Mne približovať čoraz viac a tieto "príbytky" dosiahnete podľa svojich 

skutkov. Všetko totiž podlieha Božiemu poriadku a spravodlivosti. 

35 Nikto nebude môcť zastaviť váš krok z jednej etapy do druhej a na konci každej z nich bude radosť 

a oslava vo vašom duchu a tiež v mojom. 

36 Takto vás pripravujem, aby ste vedeli, že cesta, ktorú musíte prejsť, je dlhá, a aby ste sa 

neuspokojili so svojimi prvými skutkami v domnení, že vám otvoria bránu do tých domov. 

Tiež vám hovorím, že pre dušu je krásne a uspokojujúce, keď príde na koniec etapy a zastaví sa, aby sa 

zamyslela nad cestou, ktorú prešla, s jej veľkými zápasmi, dňami horkosti a hodinami pokoja, po 

prekonaní nespočetných prekážok. Na konci je triumf, odmena a spravodlivosť, ktorá žiari okolo vás, a 

Duch vášho Otca ─ prítomný, slávny, žehnajúci dieťaťu, nechávajúci ho odpočívať v Jeho lone, kde je 

pripravené na ďalšiu etapu, a tak postupuje od jednej etapy k druhej, až nakoniec dosiahne najvyššie 

naplnenie, aby potom večne prebývalo so Mnou. 

37 Zatiaľ naplňte svoj osud na zemi. Prinášajte pokoj tam, kde vládnu spory ─ milujte tam, kde 

vládne nenávisť, a buďte dobročinní tam, kde vládne sebectvo. Keď dosiahnete koniec tejto cesty, vrátim 

vám s úrokmi to, čo ste dali svojim blížnym. 

38 Toto je Moje jednoduché a jasné Slovo, ktoré je v dosahu vašej mysle. Potešila ma vaša oddanosť 

a pozornosť. V každom z vás vidím túžbu riadiť sa mojimi pokynmi, obnoviť sa, zdokonaliť sa a vytvoriť 

rodinu zdravú dušou i telom, ktorá sa bude navzájom milovať, spoznávať a spájať do jednej duše, ktorá 

posiela ľudstvu svetlo, silu a pokoj. 

39 Svetlo môjho božstva je v každom duchu ako najvyšší dar, ktorý Otec dal svojim deťom ako 

dedičstvo. Preto ste najvyšší spomedzi všetkých mojich stvorení, pretože máte v sebe svetlo Ducha, ktoré 

vám umožňuje vedieť, kto ste, z koho ste vyšli, aký je váš osud a kam smerujete. 

40 Teraz vaša duša žije v čase väčšieho svetla, v ktorom musí urobiť krok vpred, v ktorom sa vo 

zvýšenej miere vznesie ku Mne, ktorý som cieľom vášho zdokonalenia a oduševnenia. 

41 Rebrík, ktorý Jákob videl vo svojich snových predstavách, sa dnes žiarivo týči pred každou dušou 

a pozýva ju, aby po ňom vystúpila a spoznala tajomstvá, ktoré ľudia neboli schopní rozlúštiť. 



U 315 

40 

42 Teraz nastáva čas jasnosti pre dušu a ľudský intelekt, keď budete schopní odhaliť obsah, podstatu 

alebo význam všetkých tých zjavení, ktoré vám už boli dané v minulosti, ale ktoré ste neboli schopní 

správne interpretovať, pretože vám boli dané prostredníctvom symbolického jazyka alebo v 

podobenstvách. 

43 Nedostatočné zduchovnenie ľudstva bolo príčinou toho, že intelekt nerozpoznal pravdu ukrytú v 

každom zo slov alebo čísel obsiahnutých v božských posolstvách. Ľudstvo teda predpokladá, že stačí len 

veriť, aj keď tomu nerozumie. Teraz vám hovorím, že nie som pre nikoho záhadou, že túto "záhadu" 

vytvárate svojím nedostatkom povznesenia duše, nedostatkom modlitby, lásky a pokory. 

44 Vôbec nemôžem byť tajomstvom, pretože som všade a otvorene sa prejavujem vo všetkom, čo 

existuje a čo vás obklopuje. Ale ak tvrdohlavo tvrdíte, že ma nevidíte, ak zatvárate oči, keď sa vám 

ukazujem, alebo utekáte predo mnou, keď vás volám, budem pre vás naďalej nepreniknuteľným 

tajomstvom. 

45 Poznáte význam rebríka, ktorý Jákob videl vo svojich snových predstavách? Tento rebrík 

predstavuje život a vývoj duší. 

Jakubovo telo v okamihu zjavenia spalo, ale jeho duša bola bdelá. Modlitbou sa pozdvihol k svojmu 

Otcovi, a keď jeho duša vstúpila do oblastí svetla, mohla prijať nebeské posolstvo, ktoré zostane ako 

svedectvo duchovných zjavení a právd pre jeho ľud, ktorým je celé ľudstvo. "Izrael" totiž nie je pozemské, 

ale duchovné meno. 

46 Jakub videl, že rebrík stojí na zemi a jeho vrchol sa dotýka neba. To naznačuje cestu vývoja duše 

smerom nahor, ktorá sa začína na zemi s telesným telom a končí, keď sa duša spojí so svetlom a podstatou 

svojho Otca, ďaleko od akéhokoľvek hmotného vplyvu. 

47 Patriarcha videl na rebríku vystupovať a zostupovať anjelov. Symbolizovalo to neustále zrodenie a 

smrť, neustály príchod a odchod duší v túžbe po svetle alebo aj s úlohou odčiniť a očistiť sa, aby sa po 

návrate do duchovného sveta mohli povzniesť o niečo vyššie. Je to cesta rozvoja duše, ktorá vedie k 

dokonalosti. Preto Jákob videl na vrchole rebríka symbolickú postavu Jehovu, ktorá naznačuje, že Boh je 

cieľom vášho zdokonaľovania, vášho úsilia a najvyššou odmenou nekonečnej blaženosti ─ odmenou za 

ťažké boje, dlhé utrpenie a vytrvalosť, aby ste dosiahli Otcovu náruč. 

48 Duša vždy našla v úderoch osudu a skúškach príležitosť získať zásluhy, aby mohla vzostúpiť. 

Jakubov rebrík bol vždy symbolizovaný každou skúškou, ktorá vás vyzývala, aby ste vystúpili na ďalšiu 

priečku. 

49 Bolo to veľké zjavenie, učeníci, lebo v ňom sa vám hovorilo o duchovnom živote v čase, keď sa 

ešte sotva začalo prebúdzanie duše k uctievaniu Božského, Vznešeného, Čistého, Dobrého a Pravého. 

50 Toto posolstvo nemohlo byť určené len jednej rodine, dokonca ani jednému národu; jeho podstata 

bola duchovná, a preto malo univerzálny význam. Práve preto prehovoril Otcov hlas k Jákobovi: "Ja som 

Jehova, Boh Abrahámov a Boh Izákov. Zem, v ktorej si, dám tebe a tvojmu potomstvu, a to potomstvo 

bude početné ako prach zeme. Rozšíriš sa na západ i na východ, na sever i na juh a všetky čeľade zeme 

budú požehnané v tebe a v tvojom potomstve." 

51 Toto posolstvo sa vám môže zdať málo dôležité, ale jeho duchovný obsah je nekonečne hlboký. 

Ale ako by mohli ľudia odhaliť jeho duchovný význam, keď mu neprikladajú žiadnu dôležitosť, keď sa 

vyhýbajú každému znameniu alebo duchovnému zjaveniu? Sám som vám musel dať výklad posolstva, 

ktoré som vám dal v inom čase, keď sa prebúdzanie duše vo svete sotva začínalo, aby som vás povzbudil 

vo vašom poslaní. 

52 Deň čo deň sa objavujú znamenia a udalosti, ktoré vám hovoria o konci veku. 

53 Ľudská veda dosiahla hranicu, kam až ju človek vo svojom materializme môže doviesť. Veda 

inšpirovaná duchovným ideálom lásky, dobra a dokonalosti sa totiž môže dostať oveľa ďalej, než ste ju 

doviedli vy. 

54 Dôkazom toho, že váš vedecký pokrok nebol motivovaný vzájomnou láskou, je morálny úpadok 

národov, bratovražedná vojna, hlad a bieda, ktoré všade panujú, duchovná nevedomosť. 

55 Veľké národy plné arogancie povstávajú, chvália sa svojou mocou, ohrozujú svet svojimi 

zbraňami, sú pyšné na svoju inteligenciu a vedu, pričom si neuvedomujú krehkosť falošného sveta, ktorý 

vytvorili, pretože stačí ľahký dotyk mojej spravodlivosti, aby tento umelý svet zanikol. Ale bude to ruka 

samotného človeka, ktorá zničí jeho vlastné dielo; bude to jeho intelekt, ktorý vymyslí spôsob, ako zničiť 
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to, čo predtým vytvoril. Postarám sa o to, aby pretrvali len tie ľudské diela, ktoré priniesli človeku dobré 

ovocie, aby sa aj naďalej používali v prospech budúcich generácií. Ale všetko, čo slúži korupčným alebo 

sebeckým cieľom, bude zničené v ohni môjho neúprosného súdu. 

56 Na troskách sveta, ktorý vytvorilo a zničilo materialistické ľudstvo, vznikne nový svet, ktorého 

základom bude skúsenosť a ktorého cieľom bude ideál vzostupného rozvoja duše. 

57 Predstavte si pokrok ľudstva, ktorého morálka vychádza z duchovnosti; predstavte si ľudstvo bez 

hraníc a národností, ktoré sa bratsky delí o všetky prostriedky života, ktoré zem dáva svojim deťom. 

Skúste si predstaviť, ako by vyzerala ľudská veda, keby jej ideálom bola vzájomná láska, keby človek 

získaval poznanie, ktoré hľadá, prostredníctvom modlitby. Uvažuj o tom, ako mi bude príjemné, keď 

budem od ľudí prijímať uctievanie lásky, viery, poslušnosti a pokory prostredníctvom ich života bez toho, 

aby sa museli uchyľovať k obradom a vonkajším formám uctievania. 

58 Iba to bude život pre ľudí, lebo v ňom budú dýchať pokoj, budú sa tešiť slobode a živiť sa len tým, 

čo obsahuje pravdu. 

59 Existencia, ktorú vediete na zemi, sa viac podobá smrti ako životu. Pre mnohých je to peklo, 

väzenie, zajatie, vyhnanstvo. Človek v ňom nepozná pokoj a nemôže si užívať slobodu. Ani v tele, ani v 

duši neexistuje zdravie, ani radosti, ktoré by vám aspoň trochu vynahradili toľko bolesti. 

60 Ale vy sa snažíte vyzerať šťastne. Premýšľate o tom, ako maskujete svoje neustále zlyhania. Na 

tvár si nasadzujete usmievavú masku, aby ste predstierali, že ste šťastní, a chválite sa silou a odvahou v 

živote, aby ste zakryli strach z priepasti, ktorú ste si otvorili pod nohami. 

61 V minulosti bola zem slzavým údolím, v súčasnosti je údolím krvi. Čo bude zajtra? Bojisko 

dymiacich trosiek, cez ktoré prešiel oheň súdu, ktorý strávil hriech a zničil aroganciu ľudí bez lásky, 

pretože zanedbali svoje duše. 

62 Tak isto budú z chrámu múdrosti vyhodení obchodníci s vedou, pretože znesvätili pravdu tým, že 

sa priživovali na svetle. 

63 O akých budúcich časoch vám teraz hovorím? Neviete, ani ich presnejšie neurčím, pretože udalosti 

vám budú čoraz viac hovoriť o naplnení môjho slova. 

64 Kým jednému hovorím, aby pozbieral všetko ovocie svojich skutkov, aby ho oheň zničil, druhému 

hovorím, aby pozbieral svoje semeno a strážil ho, aby sa po dni súdu mohlo ďalej rozmnožovať ako 

semeno života. 

65 Vo svojom dnešnom učení vám poviem, že "Moje Slovo" sa vrátilo, aby osvietilo toto ľudstvo, aby 

sa mohlo prebudiť a povzniesť k oduševneniu. 

66 Predstavy ľudí o Mne sú veľmi obmedzené, ich vedomosti o duchovnom veľmi malé, ich viera 

veľmi malá. 

67 Náboženstvá driemu v stáročnom sne bez toho, aby urobili krok vpred, a keď sa prebudia, sú 

rozrušené len vo svojom vnútri a neodvážia sa prelomiť kruh, ktorý si vytvorili prostredníctvom svojich 

tradícií. 

68 Budú to pokorní, chudobní, jednoduchí a nevedomí, ktorí opustia tento kruh v túžbe po svetle, po 

čistom duchovnom prostredí, po pravde a pokroku. Práve oni budú zvoniť na zvon a budíček, keď pocítia, 

že prichádza čas mojich nových zjavení vo veku oduševnenia. 

69 Ľudia chcú odhaliť tajomstvo duchovného života ─ existencie, do ktorej musia neodvolateľne 

vstúpiť a ktorú chcú poznať práve preto. 

70 Ľudia sa pýtajú, prosia, žiadajú o svetlo z milosrdenstva, pretože cítia potrebu pripraviť sa, ale na 

všetko sa im odpovedá, že duchovný život je tajomstvo a že túžba zdvihnúť závoj, ktorý ho zakrýva, je 

opovážlivosť a rúhanie. 

71 Veru, hovorím vám: Tí, čo túžia po pravde a svetle, nenájdu na svete prameň, ktorého voda by 

uhasila ich smäd. Ja budem ten, kto z neba zosiela vodu múdrosti, ktorú duše túžia piť. Dám vyliať svoj 

prameň pravdy na každého ducha a každú myseľ, aby boli "tajomstvá" zrušené. Lebo vám znova hovorím, 

že to nie ja sa pre ľudí zahalujem do tajomstiev, ale vy ich vytvárate. 

72 Je pravda, že v tvojom Otcovi bude vždy niečo, čo nikdy nebudeš vedieť, keďže Boh je nekonečný 

a ty si len čiastočka. Ale to, že neviete, kto ste vo večnosti, že ste pre seba nepreniknuteľným tajomstvom 

a že čakáte, kým vstúpite do duchovného života, aby ste to spoznali, to som vám nepredpísal. 
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73 Je pravda, že v minulých časoch sa k vám takto nehovorilo, ani sa neuskutočňovala ďalekosiahla 

výzva na preniknutie do svetla duchovného poznania, ale len preto, že ľudstvo v minulosti nepociťovalo 

takú naliehavú potrebu poznania ako dnes, ani nebolo duchovne a intelektuálne schopné pochopiť. Aj keď 

vždy pátralo a hrabalo sa v okolí, bolo to skôr zo zvedavosti ako zo skutočnej túžby po svetle. 

74 Aby ľudia mohli nájsť cestu, ktorá ich vedie k tomuto svetlu, a aby mohli prijať vodu z prameňa 

života a múdrosti, musia sa najprv vzdať všetkého vonkajšieho uctievania a odstrániť zo svojich sŕdc 

všetok fanatizmus. Potom, keď začnú vo svojom srdci cítiť prítomnosť živého a všemohúceho Boha, 

pocítia, ako z ich vnútra vychádza nová, nepoznaná oddanosť, plná citu a úprimnosti, plná povznesenia a 

srdečnosti, ktorá bude pravou modlitbou zjavenou skrze Ducha. 

75 To bude začiatok jeho výstupu k Svetlu, prvý krok na ceste k oduševneniu. Ak Duch môže človeku 

zjaviť pravú modlitbu, bude mu môcť odhaliť aj všetky schopnosti, ktoré má, a spôsob, ako ich rozvinúť a 

viesť na ceste lásky. 

76 Ešte stále žijete v čase, keď potrebujete knihy, ktoré obsahujú svedectvo o mojich prejavoch, aby 

ste sa v nich mohli učiť, alebo aby vám tí z vašich blížnych, ktorí vedia viac, odovzdali svoje poznanie. Vy 

však nepočítate s tým, že sa blíži čas intuitívnych, tých, ktorí hovoria z vnuknutia, tých, ktorí prijímajú 

svetlo v modlitbe, tých, ktorí bez pozemského učenia majú viac vedomostí ako vedci. 

77 Môj prejav a prejav Môjho duchovného sveta prostredníctvom tohto chudobného, nevedomého a 

nevzdelaného ľudu je dôkazom toho, čo vám hovorím ─ začiatok veku, ktorý vyvrcholí prejavmi od 

Ducha k Duchu. 

78 Čoskoro bude ľudstvo smerovať k tomuto cieľu bez akýchkoľvek prekážok, ktoré by mu mohli 

zabrániť v dosiahnutí jeho najvyšších duchovných túžob. 

Každý človek má sväté právo poznať pravdu a nikto mu nesmie stáť v ceste, pretože som to Ja, kto ho 

čaká na poslednom konci cesty, aby som ho objal nekonečnou láskou a ukázal mu všetku krásu, ktorú má 

večnosť pripravenú pre každého z tých, ktorí po nej s láskou túžia ─ pre všetkých, ktorí túžia a prahnú po 

pravde. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 316 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Učeník: Som opäť medzi vami ako Majster. Môj Duch prijme vaše volanie a okamžite vypočuje 

vašu žiadosť a pošle vám svoj Univerzálny lúč, aby vás zahalil svojím Svetlom. 

2 Obraciam sa na pripravené mysle, aby som vám dal svoje pokyny. Ale nielen nositelia hlasu 

prijímajú moju prítomnosť ─ nie, ja som so všetkými svojimi deťmi, od detského učeníka po učeníka. 

Všetci v tejto chvíli cítia prítomnosť Ducha Svätého. 

3 V skutočnosti to nie ste len vy, kto ma cíti. Zo všetkých kútov vášho sveta sa duša mojich detí 

dvíha v túžbe po najlepšom zo všetkých lekárov, aby od neho prijala pohladenie, liečivé balzamy a 

posilnenie. 

Keďže teraz je čas zjavenia môjho Ducha medzi ľuďmi, dávam sa pocítiť medzi všetkými svojimi 

deťmi. Obmedzujem sa a nechávam sa vidieť podľa rozvoja každého z nich, čím rozpaľujem vieru a lásku 

svojich učeníkov. 

4 Tretia éra sa naplno prejavila pre ľudstvo. Od chvíle, keď som vám dal Svoje Slovo, uplynulo 

približne 2000 rokov, ale napriek uplynutému času toto Učenie ešte nebolo uznané celým ľudstvom, 

pretože nie všetky Moje deti ma milujú. Všetci ma však uctievajú, všetci hľadajú jedného Božského 

Ducha, ktorý je Môj. Ja však nevidím jednotu medzi ľuďmi, nevidím medzi nimi rovnakú vieru, rovnaké 

povznesenie a poznanie, a preto prichádzam ako Duch Svätý, aby som ich zjednotil v sebe, aby som ich 

zdokonalil svojím učením pravdy, svojím nemenným Slovom, svojím zákonom lásky a spravodlivosti. 

5 Väčšia časť tohto ľudstva sa nazýva kresťanmi, ale Majster vám hovorí: Keby bol naozaj 

kresťanom, už by bol premohol zvyšok ľudstva svojou láskou, pokorou a pokojom. Ale moje učenie, ktoré 

som zanechal ako testament už v druhej ére, nie je v srdci ľudstva, nežije a nerozvíja sa v dielach ľudí. Je 

uložená v zaprášených knihách a ja som neprišiel hovoriť k človeku prostredníctvom kníh. Namiesto 

knihy som vám priniesol svoj život, svoje slovo a svoje skutky, svoje utrpenie a svoju smrť ako človek. 

Dôvod, prečo väčšina ľudstva, ktoré sa nazýva kresťanským, nemá Kristov pokoj ani milosť, je tento: 

pretože si ho ľudia neberú za príklad, pretože nežijú podľa jeho učenia. 

6 Kráľovstvo neprávosti sa zmocnilo ľudstva, pretože ľudia nedbali na moje zjavenia. Teraz však 

prichádzam v Tretej ére, aby som im pripomenul svoje lekcie z minulých čias. 

7 Prečo v dnešnej dobe prevláda kráľovstvo nespravodlivosti? Pretože za vládcov považujem tých, 

ktorí by mali byť služobníkmi, a za "otrokov" považujem tých, ktorí by mali byť pánmi v láske a pokore. 

8 Ten, kto kradne a klame dobrú vieru druhých, je podľa mňa bohatý, a násilnícky vládca je 

chválený a obklopený pochlebovačmi. Ten, kto sa pošpiní ľudskou krvou, je povýšený na vysoký trón a tí, 

ktorí sú obeťami ľudskej krutosti, sú ponížení. 

9 Takto vidím váš život, ľudskosť. Vidím mnoho inštitúcií s krásnymi názvami, ale nevyžaruje z 

nich pravdivosť, láska ani dobročinnosť. Vidím duchovných, ktorí povstávajú v lone siekt a cirkví a 

hovoria svojim zhromaždeniam: "Robte dobro." Ale veru vám hovorím: Jediný, kto môže povedať: "Robte 

dobro", som Ja. Lebo len ja vám robím dobre. Nech ľudia vždy hovoria: "Konajme dobro." 

10 Nevidím pravdivosť ani úprimnosť, pretože ľudia sa nechali nakaziť zlom, ktoré tu vládne. Sú však 

aj takí, ktorí zostali verní môjmu zákonu a trpeli bez toho, aby sa odchýlili od cesty, ktorú im ukazuje 

moja láska. 

11 Prostredníctvom tých, ktorí zostali verní môjmu zákonu napriek prostrediu, ktoré ich obklopuje, 

hovorím tým, ktorí trpia: Vytrvajte v dobrom, pamätajte na moje príklady z minulých čias a žite podľa 

nich, a prekonáte ľudské slabosti. 

12 Mnohé lekcie som vám zjavil v Druhej ére a toto učenie bolo prípravou, ktorú som vám dal na túto 

Tretiu éru, pretože vaša duša sa ku Mne nemohla pozdvihnúť. Prišiel som k vám v Ježišovi, narodil som 

sa, trpel a zomrel ako človek. Svojou obetavou smrťou som ti otvoril dvere do vyšších sfér, aby tvoja duša, 

prebudená zo spánku, povstala ku Mne. Otvoril som pred vami Knihu siedmich pečatí, veľkú Knihu 

života, a naozaj vám hovorím, že som vtedy svojou obetavou smrťou z lásky k ľudstvu uvoľnil piatu 

pečať. 

13 Dnes k vám neprichádzam ako ľudská bytosť, ale ako Duch Svätý, aby som vás učil, aby ste 

dosiahli prejavenie sa od ducha k duchu. Aby však tento prejav dosiahol svoju dokonalosť, začal som sa 
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prejavovať prostredníctvom ľudského intelektu. Ale tento prejav sa skončí v roku 1950 a potom sa títo 

učeníci stanú učeníkmi a budú komunikovať od ducha k duchu so svojím Majstrom. Hoci sú v mojich 

očiach mojimi učeníkmi, v očiach ľudí budú dobrými učiteľmi. 

14 Dnes vás pripravujem tak, ako som to robil v druhej ére. Vy a oni ste tí istí, ste učeníci a svedkovia 

môjho učenia. 

15 Na vašej ceste vás obliehajú skúšky. Ale aj keď na nej narazíte na prekážky, neotočíte sa mi 

chrbtom, nezapriete ma, pretože ste boli svedkami môjho prísľubu, že sa vrátim, a videli ste, ako sa v 

tomto čase naplnil. 

16 V Mojom prejave nájdete rovnaké učenie ako v Druhej ére, ale v tejto ére som vám 

prostredníctvom svetla Môjho Svätého Ducha zjavil nepochopiteľné a v dialógu Ducha s Duchom vám 

budem naďalej zjavovať nové a veľmi veľké učenie. Celý obsah šiestej pečate vám oznámim v tejto 

epoche zjavenia, ktorá vás pripraví na čas, keď uvoľním siedmu pečať. Takto budete čoraz viac spoznávať 

"Nepochopiteľné"; tak objavíte, že duchovný svet je domovom všetkých duší, nekonečný a nádherný dom 

Otca, ktorý vás čaká vo vysokom záhrobí, kde dostanete odmenu za skutky, ktoré ste s láskou a 

milosrdenstvom vykonali pre svojich blížnych. 

17 V tomto čase je vaša duša nasýtená mojimi zjaveniami ─ či už ich prijala prostredníctvom nositeľa 

hlasu, alebo vďaka svojim duchovným darom. 

18 Je to čas, keď ─ keďže medzi ľuďmi nenájdete brata, ktorý by vás usmernil, poradil vám a poslúžil 

vám ako opora ─ prichádzate ku Mne, pretože Ja som Božský nosič kríža, ktorý vás dvíha v úderoch 

osudu a utešuje vás. 

19 Vďaka špiritizmu ste spoznali, čo znamená duchovná náprava vo vašom osude, a keď nasledujete 

moje učenie, prenikáte do budúcnosti podľa mojej vôle a skúšky, ktoré vás na vašej ceste postihnú, 

považujete za budíček, ak sa nebudete mať na pozore a modliť. 

20 Vaše svedomie je sudca, ktorý nikdy nespí a vždy vám radí, aby ste sa prihovárali za svojich 

blížnych a za seba. 

21 Prečo ľudia prinášajú ľuďom utrpenie a ničenie? Prečo si nevážia svoje životy a životy svojich 

susedov? Pre nedostatočný duchovný rozvoj, pretože sa vzdialili od plnenia môjho zákona. 

22 Dokázali by ste sa v okamihu násilia chopiť vražednej zbrane, aby ste zabili svojho blížneho? Nie, 

žiaci, nikto z vás sa necíti byť toho schopný, aj keby som ho podrobil tvrdej skúške. Prečo? Pretože viete, 

že každé stvorenie je svojím osudom predurčené, aby našlo svoje naplnenie a svoju hodinu návratu ku 

Mne. 

Pamätáte na odplatu, ktorá vás čaká, ak sa poškvrníte ľudskou krvou, a tento strach z môjho súdu vás 

núti vážiť si život blížneho a želáte si, aby všetci cítili rovnakú úctu. 

Otec vám hovorí: Dnes je vláda neprávosti na svojom vrchole. Ale spiritualita, ktorá je zjavením 

Ducha Svätého, nenechá ani jeden kút sveta bez jeho prítomnosti, a keď sa moje učenie zakorení v 

ľudských srdciach, moje kráľovstvo spravodlivosti bude vládnuť medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle. 

23 Keď toto božské zjavenie všetci správne pochopia, nebude už viac samovrážd a vrážd, nikto si 

nebude brať život a už vôbec nie blížnemu. Človek bude mať komplexné znalosti o všetkých svojich 

spôsoboch konania. Najprv ho však budem naďalej skúšať a tak, ako som vám dal svoje pokyny 

prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania, aj ja, "Slovo", budem vedieť, ako sa urobiť zrozumiteľným 

a pochopiteľným pre všetky svoje deti. 

24 Keďže som vám v Druhej ére povedal, že na Mňa bude hľadieť každé oko, splním Svoj sľub, ktorý 

som vám dal, a umožním všetkým ľuďom, aby Mňa videli a cítili v celej Mojej pravde. 

25 Preto vám Majster neustále opakuje, že vaše poslanie šíriť moje učenie nebude ťažké a už vôbec 

nie nemožné. Lebo zem sa stala úrodnou a vy ako dobrí robotníci sa budete denne učiť, ako ju lepšie 

obrábať. Vedzte však, že nebudete jedinými poslami alebo nositeľmi môjho učenia. Duchovný svet v 

tomto čase tiež plní svoje poslanie medzi ľuďmi. Spoločne urobíte zo svojich bratov a sestier priekopníkov 

môjho učenia pre budúce generácie. 

26 Prostredníctvom prírody ste mali znamenia môjho príchodu v tomto čase. V súčasnosti dávam 

ľudstvu znamenia a prebúdzam pozornosť vedcov. Lebo v tomto roku 1950 zatrasiem srdcom všetkých 

svojich detí. Mnohí z týchto skúšok zablúdia, ale iní sa prebudia a po týchto udalostiach prídem ako Duch 

Svätý a poviem im, aby vyhľadali mojich učeníkov, ktorí majú moje zjavenia tejto tretej éry. 
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27 Ak sa ako začiatočníci dopustia chýb, Ja ako dokonalý Majster im odpustím a prostredníctvom vás 

im dám svoje pokyny na prípravu, ktorú vám v súčasnosti zverujem prostredníctvom ľudskej schopnosti 

intelektu. Potom, keď uvidím, že všetci s láskou prenikáte do duchovného zmyslu Môjho učenia, 

prekvapím vás tým, že vám oznámim veľké zjavenia, a vy mi potom plní radosti poviete: "Učiteľ, Tvoja 

múdrosť naozaj nemá konca." 

28 Vytrvajte v dobrom, žiaci, ktorý vás nesklame. Veru vám hovorím, že keď potom vstúpite na onen 

svet, nájdete u Mňa úrodu svojich dobrých skutkov. Potom zažijete, aká krásna je vaša odmena. 

Zatiaľ neviete, aký bude, ani si ho nesnažíte predstaviť. Ja vám len hovorím: Pozorujte a modlite sa. 

Zasievajte moje semienka lásky slovami, pohľadmi, modlitbami. Keďže milosrdenstvo sa odovzdáva v 

rôznych formách, konajte tak aj vo vzťahu k blížnemu. Veru, hovorím vám, že vaša myšlienka túžby po 

spáse mi bude stačiť na to, aby som vašu túžbu urobil svojou a dal ju núdznym podľa svojej vôle. 

29 Tak vás budem vidieť, učeníci Ducha Svätého, ako poslov pokoja, ako lekárov tela a duše, ako 

rozsievačov božských vlastností. Nikdy neprestaneš rozsievať útechu, balzam a pokoj. Takto splníte svoje 

poslanie až do konca pracovného dňa. Tvoja práca bude korunovaná mojím božským pohladením a tvoju 

dušu posilním večným slávnostným rúchom svojho požehnania. 

30 Teraz dostávate moje posledné lekcie prostredníctvom ľudskej mysle a v nich vás žiadam o 

spojenie po roku 1950. Keď už nebudete mať tento prejav ─ kto ma nahradí? Kto bude počuť jeho hlas a 

pripomenie vám pokyny Božského Majstra? Zmocní sa vás bázeň a strach, dokonca aj nositelia hlasu, 

prostredníctvom ktorých som vám dal svoje inštrukcie, pocítia strach, dokonca aj vodcovia spoločenstiev, 

ktorí poznajú svoje komunity, sa odvážia dať vám moje slovo. Čo teda urobíte, učeníci? 

31 Ľudia: Teraz budem hovoriť o tých, ktorí kedysi zostali na svete, aby svedčili o mojom slove: o 

mojich učeníkoch druhej éry. 

32 Ježiš tam už nebol, apoštoli jeho pravdy boli na misijných cestách, vstupovali do miest, 

navštevovali domy, písali vzdialeným bratom a sestrám. 

33 Božie Slovo ako nový úsvit začalo osvetľovať život ľudstva a rozptýlilo tmu, v ktorej ľudia žili. 

34 Moje učenie z úst a v dielach mojich učeníkov bolo mečom lásky a svetla, ktorý bojoval proti 

nevedomosti, modlárstvu a materializmu. Z tých, ktorí videli blízky zánik svojich mýtov a tradícií, sa 

ozýval výkrik rozhorčenia, zatiaľ čo z iných sŕdc sa ozýval hymnus nadšenia nad svetlou cestou, ktorá sa 

otvárala nádeji a viere tých, ktorí túžili po pravde a boli zaťažení hriechom. 

35 Tí, ktorí popierali duchovný život, sa rozzúrili, keď počuli zjavenia o nebeskom kráľovstve, zatiaľ 

čo tí, ktorí pochopili jeho existenciu a dúfali v spravodlivosť a spásu z neho, ďakovali Otcovi, že poslal na 

svet svojho jednorodeného Syna. 

36 Ľudia, ktorí si v srdci uchovávali požehnanú túžbu úprimne slúžiť svojmu Bohu a milovať Ho, 

videli, ako sa ich cesta stala ľahkou a ich myseľ jasnou, keď sa ponorili do Môjho Slova, a pocítili 

oživenie vo svojom duchu a vo svojom srdci. Poučenie o Kristovi ako o pravom duchovnom chlebe 

vyplnilo nesmiernu prázdnotu, ktorá v nich bola, a hojne naplnilo všetky túžby ich ducha svojou 

dokonalosťou a zmyslom. 

37 Nastal nový vek, otvorila sa svetlejšia cesta, ktorá viedla do večnosti. 

38 Aké krásne pocity povznesenia, lásky a nehy sa prebudili v tých, ktorí boli osvietení vierou, aby 

prijali moje slovo! Aká odvaha a vytrvalosť sprevádzala tie srdcia, ktoré vedeli trpieť a všetko prekonať 

bez toho, aby sa na chvíľu vzdali! 

39 Pretože Majstrova krv bola ešte čerstvá? Nie, ľudia: duchovná podstata tej krvi, ktorá bola 

hmotným stelesnením Božskej lásky, nevysychá, ani nikdy nevyhasína; je prítomná dnes tak ako vtedy, 

živá a hrejivá životom. 

40 Dôvodom je, že v týchto srdciach bola aj láska k pravde, ktorej zasvätili svoj život a za ktorú 

dokonca dali svoju krv, aby dokázali, že sa naučili lekciu svojho Majstra. 

41 Táto štedro darovaná krv prekonala prekážky a utrpenie. 

42 Aký kontrast sa ukázal medzi duchovnosťou učeníkov môjho Slova a modloslužbou, 

materializmom, egoizmom a nevedomosťou fanatikov starovekých tradícií alebo pohanov, ktorí žili len 

preto, aby vzdali hold rozkoši tela! 
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43 Nikdy nebol Boží zákon taký jasný ako z Ježišových úst. Preto sa svet cítil otrasený až po 

najhlbšie korene a mnohé národy odstránili zo svojich sŕdc staré tradície a oddali sa Slovu, ktoré sa ľuďom 

ukázalo v Kristovi. 

44 Svet nikdy nemal muža, ktorý by zjavil väčšie učenie a vykonal väčšie skutky. 

45 Koľko záhad vtedy človek odhalil? Koľko svetla zaplavilo jeho dušu, srdce a myseľ! Tie slová 

Majstra plné nehy, jeho múdre, hlboké a zároveň jasné podobenstvá; tie prirovnania, pri ktorých používal 

dieťa, kvety, aby sa dal pochopiť; tie mocné skutky, ktoré boli možné len pre Boha a ktoré svet nazýval 

"zázrakmi" - to všetko bolo ako nová ranná rosa, ktorá zúrodňovala polia, suché ako púšť, ktoré boli v 

ľudských srdciach. 

46 Dovtedy ľudia ešte neobjavili duchovný zmysel, ktorý je prítomný vo všetkom, čo Pán stvoril, 

dokonca aj v tých najmenších bytostiach. Keď vzali dieťa do náručia, pozreli sa mu hlboko do očí a 

počúvali jeho otázky plné nevinnosti a intuitívnej túžby po poznaní, cítili prítomnosť duše, bytosti, ktorá 

bola niečím viac ako dieťa. 

47 Keď spozorovali krehkú rastlinku rastúcu ukrytú pod porastom, okamžite v nej objavili túžbu rásť, 

aby mohla ponúknuť kvet svojej krásy a naplniť tak osud, ktorý jej určil Stvoriteľ. 

48 Títo ľudia sa teda prebudili s dojmom, že žijú vo svete, ktorý nikdy predtým nevideli. Bolo to 

preto, že boli "slepí" a nemohli vidieť očami, pretože boli "hluchí" a nemohli počuť ušami. Ja som však 

prišiel k ľuďom, aby som im dal zrak, sluch, hlas, pohyblivosť, vôľu, rozum a vnímavosť, aby sa ich duša, 

uväznená vo väzení tela, oslobodila z temného žalára a naučila sa čítať a vykladať Knihu večného života. 

49 Spýtajte sa teraz sami seba, noví poslucháči môjho Slova: Sú ešte na svete tí jednoduchí a jasní 

vykladači Božích zjavení? "Nie," odpovedáte mi z hĺbky svojho srdca, pretože veľmi dobre viete, že každý 

krok, ktorým svet napreduje vo svojej vede, je ďalším krokom, ktorý ho vzďaľuje od oduševnenia. 

Namiesto hľadania zmyslu alebo duchovnej podstaty, ktorú obsahujú všetky bytosti, ich totiž zaujímalo 

objavovanie hmoty a čisto materiálnej sily. 

50 Uvedomte si, prečo som sa vrátil k ľudstvu, a dovoľte, aby Moje Slovo preniklo do vašich sŕdc. V 

tomto čase sa totiž medzi ľudstvom stane skutočnosťou nový zázrak obrátenia, zduchovnenia a 

vzostupného vývoja. Učte sa odo mňa, aby ste boli dobrými učeníkmi tejto doby. 

51 Tu je kniha môjho učenia, ktorú vám v tejto chvíli odovzdávam. V ňom sú prepisy, ktoré budú 

pokračovať v mojom Diele medzi vami. Keď ma už nebudete počuť v tejto podobe, budete opakovať Moje 

lekcie a v nich vždy objavíte nové zjavenia. 

52 Pri čítaní môjho učenia získate múdrosť, veľké posolstvá a inšpirácie. Rady duchovného sveta si 

budete pamätať s rovnakou vôňou, s akou ste ich dostali. Tento čas bude venovaný štúdiu, výkladu, 

príprave, a keď si to budete najmenej myslieť, objavia sa medzi vami tí, ktorí budú výstižne reprodukovať 

moje učenie prijaté prostredníctvom inšpirácie. Ale aká veľká bude musieť byť ich príprava, aby im uverili 

zástupy. Dnes sa pozeráte na týchto nositeľov hlasu, ktorí k vám hovoria vo vytržení, a akokoľvek veľká 

je nedôvera niektorých z vás, myslíte si, že moje ohlasovanie je možné prostredníctvom týchto vysielačov. 

Ale keď ľudia uvidia mojich učeníkov hlásať božské zjavenia v normálnom stave, budú o nich 

pochybovať. 

53 Vo vašom vlastnom spoločenstve povstanú tí, ktorí pochybujú, keď vás počujú hovoriť pod mojím 

vnuknutím, a vy budete musieť mať veľkú prípravu a čistotu duše, aby ste našli vieru. Takto sa budem 

naďalej zjavovať, či už vás bude počúvať jeden človek, alebo dav, či sa vaše publikum bude skladať z 

vyvolených ľudí, nevzdelancov alebo takzvaných učencov ─ pred niektorými ako pred všetkými sa budem 

zjavovať prostredníctvom vášho intelektu. Ak sa viete pripraviť, dám vám dôkazy, o ktoré žiadajú tí, ktorí 

vás počúvajú. 

Takto budem pokračovať v rozsievaní svojho trinitárno-mariánskeho duchovného diela, svojho 

zjavenia ako Ducha Svätého v ľudských srdciach. Potom pochopíte, že moje spojenie s vami sa nepreruší 

ani na konci roku 1950. Veď putá medzi Bohom a jeho deťmi sú večné. 

54 V tretej ére som si vďaka jasnosti Svojich prejavov uvedomil, čo bolo pre ľudské bytosti nemožné: 

komunikovať so Mnou prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. Pochopte ma, učeníci, lebo v 

dialógu ducha s duchom, ktorý vás čaká, budete večne cítiť moju prítomnosť. Ak sa viete pripraviť, 

nebudete mi už hovoriť: "Pane, prečo neprichádzaš? Prečo nevidíš moju bolesť?" Už so mnou nebudeš 

takto hovoriť. Veru, učeníci, hovorím vám, že kto mi takto hovorí, podá hmatateľný dôkaz svojej 
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nevedomosti a nepripravenosti. Nechcem, aby sa moji učeníci odo mňa oddelili, chcem, aby ste mi v 

duchu hovorili: "Učiteľ, si medzi nami, náš duch ťa cíti, tvoja múdrosť je zdrojom mojej inšpirácie." Toto 

je pravé vyznanie, ktoré chcem od vás počuť. 

55 Nechcem vo svojom novom apoštoláte vidieť Tomáša, chcem vo vás vidieť Jánovu oddanosť, aby 

ste ma všetci vždy cítili vo svojej duši. Nechcem však, aby ste sa cítili ako Moji otroci, lebo potom by ste 

mohli upadnúť do nového fanatizmu. 

56 Vo chvíľach, keď plníte svoje poslanie, sa úplne duchovne oddávajte môjmu učeniu a vo chvíľach, 

keď plníte svoje pozemské povinnosti, sa im venujte so všetkou usilovnosťou. Opäť vám hovorím, aby ste 

sa necítili byť mojimi otrokmi. Majte pravú duchovnosť, ktorá odovzdáva Moje učenie, aby ste mohli dať 

Bohu, čo je Božie, a "cisárovi", čo je "cisárovo". Takto budete mať pokoj a budete šťastní pri plnení 

svojho poslania bez zastavenia. Nebudete vyhlasovať, že ste mojimi svedkami, ale svojimi skutkami 

dokážete, že rozsievate moju pravdu. 

57 Ak vám po roku 1950 už nebudem dávať svoje Slovo v tejto podobe, neodchádzam do dôchodku, 

lebo môj univerzálny Duch nikdy neodpočíva. Som večná činnosť, vždy bojujem za dokonalosť všetkých 

svojich stvorení. Ja som spoločníkom na ceste vývoja mojich detí, som ich poradcom a na konci každej 

etapy vývoja som to ja, kto prijíma plody ich poslania v mojom Zákone. 

58 Som dokonalý záhradník a neodtrhnem plody, kým sú zelené. Budem sa vedieť premeniť na búrku, 

ktorá zatrasie stromami a spôsobí, že ich zlé plody padnú, ale tie dobré moja láska zachová a môj duch sa 

bude večne tešiť z ich pokroku a rozvoja. 

59 Stúpajte po ceste, ktorá vás vedie na vrchol hory, a každým krokom budete lepšie chápať moje 

učenie a čoraz viac sa zdokonaľovať vo výklade božského posolstva. 

60 Aký je jazyk ducha? Je to láska. Láska je univerzálnym jazykom všetkých duchov. Nevidíte, že aj 

ľudská láska hovorí? Často nepotrebuje slová, lepšie hovorí skutkami, myšlienkami. Ak sa ľudská láska 

vyjadruje týmto spôsobom, aká bude jej reč, keď sa zdokonalíte v mojich zákonoch? 

61 Choďte pevne, učeníci, nebuďte zbabelí tvárou v tvár skúškam, protivenstvám. Pamätajte, že som 

touto cestou prešiel pred vami a zanechal som na nej požehnané stopy. Modlite sa za ľudstvo, to je vaša 

úloha. Poďte ku mne, ktorý som nevyčerpateľný zdroj útechy a balzamu, a prineste tento dar svojim 

blížnym. 

62 V tejto chvíli vstupujem do srdca svojich detí a šírim semienka lásky. Ale ktoré srdce bude ako 

úrodná pôda, aby semeno vyklíčilo? Dnes to ešte neviete. Ale ak sa stanete dobrými pracovníkmi, budete 

vedieť zasievať moje učenie do chorých, do posadnutých, do zlomyseľných, do tých, ktorí túžia po láske a 

pokoji. 

63 Do všetkých vložíš nesmierny poklad môjho Slova, ktorý bude v tvojej duši stále viac rásť. 

64 Ak ste všetci robotníkmi Božského záhradníka, ak ste všetci spolupracovníkmi na mojej výsadbe 

lásky, je to preto, že sa všetci máte tešiť z vyvrcholenia mojej práce. 

65 Všetci si sadnete k môjmu stolu, pretože v nebi je hostina. Vy všetci budete múdrymi pannami z 

môjho podobenstva. Nebude tam žiaden márnotratný syn, všetci budete mať moje kráľovstvo a budete 

počuť najkrajší a najvznešenejší koncert. Vaša duša zažije najväčšie šťastie, pretože konečne pochopí 

veľkú lásku vášho Otca a Pána. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 317 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Milovaní učeníci: Vidím vás pripravených, duchovne ste sa zhromaždili, aby ste získali milosť 

počúvať a chápať moje slovo. Na vašej ceste ste mali moju prítomnosť, či už vám dala zázrak, poskytla 

vám moju ochranu alebo k vám prehovorila prostredníctvom vášho svedomia. Chcem prebývať vo vašom 

srdci, aby som bol vaším sprievodcom a majstrom. 

2 "Ja som Cesta, Pravda a Život," hovorím vám ešte raz. Moje slovo je chlieb, ktorý živí tvoju dušu, 

moja prítomnosť ti prináša pokoj, po ktorom túžiš. Koľko skúšok ste zažili vo svete! Hľadali ste pokoj a 

útechu v pozemských radostiach, a keď ste ich nenašli, vrátili ste sa ku mne, aby ste mi povedali: "Pane, 

len u teba nájdeme pokoj a útechu pre našu dušu." 

3 Izrael: Naučte sa ma hľadať vo svojich modlitbách v tomto čase súženia. Keď sú skúšky ešte 

väčšie, hľadajte ma ako žiariaci maják alebo ako záchranný čln. Dôverujte mi, lebo ja vás dovediem do 

bezpečného prístavu. Každý, kto ma hľadá, ma nájde. Každá duša, ktorá povstane vo viere vo Mňa, 

dosiahne spásu. 

Preto som vás poslal do sveta a povedal som vám: Bdejte a modlite sa za ľudstvo, lebo nepočuli moje 

slovo a len izraelský ľud počúva moje učenie, aby sa prebudil a pripravil. A ľudstvu Majster povie: Tu je 

správca vašej spásy, tu je ľud Izraela, ktorý je mojimi učeníkmi, ktorý sa vydá za vami, aby vám dal moju 

lekciu, aby vám dal Chlieb večného života, ktorý ste nechceli prijať, kým som ho odovzdával 

prostredníctvom ľudského rozumu, pretože prostriedky, ktoré som si zvolil, aby som sa vám dal poznať v 

tomto čase, sa vám zdali nedokonalé. 

4 Koľkí počuli moje slovo, a keď mu nerozumeli, zišli z cesty. Znovu ich zavolám, dám im dôkazy o 

svojej pravde a oni budú musieť vo mňa uveriť, pretože semeno života a oduševnenia, ktoré som zasial do 

ich srdca, rozkvitne vo viere. Táto pravda v nich zažiari a oni pred svojimi blížnymi vyznajú, že som bol s 

ľuďmi a dal som sa spoznať prostredníctvom ľudskej schopnosti intelektu. 

5 Ako by mohli ľudia posudzovať moje skutky a preniknúť do mojich najvnútornejších úsudkov? 

Dal som im však slobodu vôle, vlastnú vôľu, a na základe týchto darov som ich podrobil skúške. Tí, ktorí 

uverili, zvíťazili v skúške, posilnili svoju vieru a vystúpili do oblastí ducha, pretože sa živili významom 

Mojich zjavení. 

6 Veru, hovorím vám, že stretnutie môjho Ducha s vaším sa odohralo na onom svete. Prikázal som 

vám, aby ste Mňa hľadali tak, že vystúpite po rebríku modlitby a stretnete sa so Mnou s touto úprimnosťou 

v duchovnom, pretože v tomto čase som sa neľudsky prejavil. Použil som len mysle a srdcia svojich 

stvorení, aby som sa prostredníctvom nich dal spoznať. 

7 Dal som vám túto knihu poučení, aby aj tí, ktorí prišli poslední, mohli spoznať moje zjavenia. 

Zopakoval som si lekcie, videl som, že mnohí prenikli do môjho Diela a chcú vedieť všetko od jeho 

začiatku. Preto som pre vás zopakoval svoje učenie. Povedal som vám, že Elias otvoril Tretí čas vyslaním 

Roque Rojasa, aby ste sa na svojej ceste stretli s Božským Majstrom. 

8 Blahoslavený je ten, kto ma počúva s láskou, kto prichádza ku mne a otvára svoje srdce, aby prijal 

podstatu môjho slova, lebo dosahuje svetlo. Vďaka tejto múdrosti pochopí moje dielo, bude ho vedieť 

praktizovať po roku 1950 a právom sa bude nazývať mojím učeníkom. 

9 Chcem vás všetkých nazvať "mojimi učeníkmi". Nezabúdajte však, že dobrý učeník musí byť 

verný učeniu a brať si svojho Majstra za príklad. 

10 Pamätáte si, že váš duchovný boj tu na zemi je veľký, a vaša duša vám dáva tušiť, že keď vstúpi do 

života, ktorý ju čaká mimo tohto sveta, musí pokračovať v boji o vzostup. 

Keď sa nad tým zamyslíte, nakoniec pocítite istý smútok pri myšlienke, že po skončení ľudského 

života niet pokoja. Tento smútok nepochádza z duše, ale z "tela", ktoré je slabé a málo veriace, pretože 

jeho prirodzenosť nie je večná a musí zúfať tvárou v tvár večnosti. 

11 Pre dušu znamená večnosť najväčšie požehnanie. Keď myslí na blaženosť, vie, že nebude mať 

konca, a keď myslí na nápravu, vie, že bude mať dosť času na to, aby napravila svoje prehrešky a 

zdokonalila sa. 

12 Duchovný odpočinok, ako ho chápe a predstavuje vaša pozemská prirodzenosť, neexistuje. 

Odpočinok, ktorý čaká dušu, je aktivita, je znásobenie v konaní dobra, je využitie každého okamihu. 
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Vtedy duša odpočíva, zbavuje sa sebaobviňovania a utrpenia, odpočíva konaním dobra, odpočíva láskou k 

Stvoriteľovi a k bratom a sestrám. 

13 Veru, hovorím vám, že keby som vašu dušu nechal nečinnú, aby mohla odpočívať tak, ako si 

predstavujete odpočinok na zemi, zmocnila by sa jej temnota zúfalstva a strachu, lebo život a svetlo duše, 

ako aj jej najväčšie šťastie sú práca, boj, neustála činnosť. 

14 Duša, ktorá sa vracia zo zeme do "duchovného údolia", prináša so sebou únavu tela, ktorá sa do nej 

vtlačila, a hľadá záhrobie ako miesto odpočinku, aby si oddýchla, aby zabudla, aby vymazala stopy 

životného boja - tá sa bude cítiť ako najnešťastnejšia bytosť a nenájde ani pokoj, ani blaženosť, kým sa 

neprebudí z letargie, neuvedomí si svoj omyl a nepovstane k duchovnému životu, ktorý je, ako som vám 

práve povedal, láskou, činnosťou, neustálym bojom na ceste, ktorá vedie k dokonalosti. 

15 Na druhej strane, tu na zemi sa vaša duša musí cítiť deprimovaná, pretože na nej je všetko 

obmedzené a pominuteľné. Tu musí skutočne spočívať toľko hriechu a nečestnosti, koľko je v ľudskom 

živote. Nie je to však potreba odpočinku, ako to robí telo, ale odpor ku všetkému zlému, odpor ku 

všetkému nečestnému, únava bojovať a znovu a znovu trpieť pre nemorálnosť alebo pre dôvody, ktoré nie 

sú oprávnené. 

16 Keby si ľudia z tohto života tu urobili čistú existenciu a pripravili svoje telo na dôstojný príbytok 

pre pobyt duše, potom by nebolo poznať vyčerpanie, ani odpor či znechutenie, a preto by odtelesnená duša 

neprichádzala do duchovného sveta s túžbou po odpočinku skrze odpočinok. Naopak, príde plná sily a 

viery, aby pokračovala v práci, ktorú na zemi nikdy nedokázala zastaviť a ktorú nezastavila ani smrť. 

17 Chcem, aby sa na konci boja, keď sa všetky moje deti navždy zjednotia v Duchovnom domove, 

podieľali na mojom nekonečnom šťastí ako Stvoriteľa, ako uznanie skutočnosti, že každý z vás sa podieľal 

na božskom diele konštruktívnym alebo obnovujúcim spôsobom. 

18 Iba ako duchovné bytosti zistíte, že nič zo všetkého, čo som od počiatku stvoril, sa nestratilo, že 

všetko vo Mne ožíva, všetko ožíva a obnovuje sa. 

19 Keď sa teda toľko bytostí na dlhý čas stratilo, keď mnohé namiesto skutkov života konali 

deštruktívne skutky, zistia, že čas ich blúdenia bol len dočasný a že ich skutky, nech boli akokoľvek zlé, 

nájdu nápravu vo večnom živote a premenia sa na spolupracovníkov môjho neprestajne tvorivého diela. 

20 Čo znamená niekoľko storočí hriechu a temnoty, aké ľudstvo prežilo na zemi, keď ich porovnáte s 

večnosťou, s časom vývoja a nekonečného mieru? Vzdialili ste sa odo mňa kvôli slobode svojej vôle a pod 

vplyvom svedomia sa ku mne vrátite. 

21 "Telo" bolo príliš tvrdohlavé a nepoddajné, aby sa riadilo pokynmi vnútorného svetla, ktoré 

nazývate svedomím, a oveľa ľahšie sa riadilo impulzmi, ktoré ho zvádzali k roztopašnosti jeho inštinktov a 

vášní. 

22 Ľudstvo už dlho kráča po ceste života na tejto zemi v ťažkom zápase medzi svedomím, ktoré nikdy 

nemlčalo, a "telom", ktoré chce z materializmu vytvoriť svoj kult a zákon, pričom ani hmota, ani duch 

dodnes nezvíťazili, pretože tento boj pokračuje. 

23 Pýtate sa ma, kto zvíťazí? A hovorím vám, že nebude trvať dlho, kým sa dosiahne absolútne 

víťazstvo svedomia, ktoré sa uskutoční prostredníctvom duše v "tele". 

24 Neuvedomujete si, že po takom dlhom boji musí telo, ktoré je ľudské a pominuteľné, ustúpiť 

Duchu, ktorý je mojím večným svetlom? 

25 Pochopte, že po takom dlhom boji človek nakoniec dosiahne takú citlivosť a poddajnosť, akú 

nikdy predtým nemal voči tomu hlasu a duchovnému životu, ktorý vibruje a žije v jeho bytosti. 

26 Všetci smerujete k tomuto bodu bez toho, aby ste si to uvedomovali. Keď však uvidíte víťazstvo 

dobra a spravodlivosti na zemi, pochopíte dôvod boja, bitiek a skúšok. 

27 S touto prípravou vás chcem vidieť, aby ste mohli zasiať svoju cestu dobrými príkladmi a svedčiť 

tak o všetkom, čo ste odo mňa dostali a počuli. 

28 Keď sa táto manifestácia skončí, budete moje učenie vnímať ako nadprirodzené, presahujúce vaše 

chápanie, a budete sa sami seba pýtať: "Ako je možné, že Pán k nám prehovoril v našom vlastnom jazyku 

v tomto období väčšieho rozvoja ľudstva?" 

29 Počúvajte, učeníci: Už v minulých časoch bolo napísané, že prídem a dám sa spoznať všetkým 

svojim deťom, a tak pripravím príchod času pokoja medzi ľuďmi tým, že ich privediem k oduševneniu. 

Teraz je naplnenie tohto proroctva tu, dnes vás pripravujem, obklopený duchovným svetom, zatiaľ čo iné 
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duše v záhrobí čakajú na Moje pokyny a prídu prebývať medzi ľudí v časoch, ktoré prídu. Medzi nimi sú 

tí, ktorí budú vládnuť národom ─ tí, ktorí svojou veľkou cnosťou spôsobia, že ľudia budú poslúchať moje 

prikázania, a ktorí ich uvedú na dobrú cestu. Pôjdu po vás. 

30 Moje Dielo rastie čoraz viac, až sa nakoniec všetky duše zjednotia v napĺňaní môjho Zákona a 

tento pozemský domov sa stane svetom dokonalosti. Tí, ktorí ho v tom čase obývajú, pocítia moju lásku 

vo všetkých stvorených veciach a pripravia sa na život v lepšom svete. 

Tento pozemský svet bude pre vašu dušu len dočasný, v túžbe po dokonalosti sa vydá do iných oblastí, 

do iných úrovní záhrobia. 

Pamätajte, že som vám povedal: "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov." A v tomto čase väčšieho 

rozvoja, keď lepšie chápete moje učenie, som vám povedal: "V dome Otca je nekonečné množstvo 

príbytkov." Nemyslite si teda, že keď odídete z tohto sveta, už ste dosiahli najväčšiu duchovnú výšku. Nie, 

žiaci. Keď sa skončí etapa vášho vývoja na tejto planéte, budem vás viesť do iných domovov, a tak vás 

budem večne viesť po nekonečnom rebríku vašej dokonalosti. Dôverujte mi, milujte ma a budete spasení. 

31 Nezostávajte stáť na mieste, ľudia. Ponáhľajte sa, lebo cestu poznáte. Plňte môj zákon, žite s 

láskou a buďte milosrdní k blížnemu. Potom všetky dary, ktoré som vám dal, budú ako svetlá, ktoré 

osvetľujú cestu ľudí. 

32 Prečo niekedy pochybujete o sebe a o mne, hoci som vám povedal, že ste súčasťou môjho Ducha? 

Prečo pochybuješ, že máš Moje vlastnosti? Keďže si prišiel na tento svet, aby si odčinil svoje minulé 

previnenia, prečo sa rúhaš, keď sa na ceste stretávaš so skúškami? 

33 Takto vás pripravujem, učeníci, takto vám vtláčam do srdca knihu svojho učenia. Keď túžiš po 

úteche pre svoje utrpenie, hľadaj Moje Slovo vo svojom srdci a ono z neho bude prúdiť ako prameň 

krištáľovo čistej vody. 

34 Učím vás v tomto roku 1950, ktorý je posledným rokom môjho pobytu medzi vami. Chcem, aby 

ste dosiahli oduševnenie, o ktoré som vás požiadal. Pochopili ste svojho Otca a duchovne ste sa kajali. 

Milovali ste ma a z niektorých spadlo nečisté rúcho, ktoré zakrývalo ich dušu, a iných vidím, ako sa 

usilujú o svoje očistenie. Nezabúdajte, že ak chcete nasledovať Moje pokyny, musíte sa zbaviť všetkého 

materializmu. 

35 Vložil som do vášho svedomia svoje svetlo, aby ste ním vedení odstránili každú nedokonalosť a 

aby rozkvitli cnosti, ktoré som objavil vo vašej duši vďaka svojmu slovu. Urobil som vás vnímavými na 

lásku, ale aj na bolesť. Povedal som vám: "Milujte sa navzájom", aby ste pocítili moje slovo v celej jeho 

čistote. Podeľte sa o svoj pokoj s blížnymi, pomôžte im vypiť ich pohár utrpenia. 

36 Pamätajte, že som vám povedal: V mojich očiach ste všetci moje deti. Ak vám dovoľujem, aby ste 

sa vyvíjali a mali v tom svoje problémy, je to preto, lebo si vrúcne želám, aby ste dosiahli svoju 

dokonalosť. 

37 Je čas, aby ste začali duchovnú prácu, ktorá vám bola zverená. Pozrite sa, aké sú polia neúrodné, 

pretože semeno lásky a milosrdenstva žije ukryté na dne vášho srdca. 

38 Prišiel som so svojím učením, aby som vás povzbudil v dobrom. Vediem vás po cestách lásky, aby 

ste mohli ísť k svojim blížnym s mojím posolstvom svetla a útechy. Ak je čas môjho kázania pre vás dlhý, 

je to preto, aby ste si osvojili obsah môjho učenia a nikdy neskreslili jeho zmysel. Lebo vy ste nový Izrael 

- ľud, ktorý bude svedčiť o mojej pravde. 

39 Na každom kroku vás prebúdza hlas vášho svedomia a dáva vám najavo, že máte vysoký osud 

medzi ľuďmi a veľké poslanie, ktoré musíte splniť. 

40 Nie je v tebe sila, ktorá ťa nenechá padnúť, a hlas, ktorý ťa nenechá driemať? Keď zídeš z cesty 

alebo zabudneš na svoje poslanie, necítiš nepokoj, ktorý ti nedovolí odpočinúť si? Lebo táto sila, toto 

vnútorné svetlo, tento hlas, ktorý k vám vnútorne hovorí, je vaše svedomie, v ktorom je nezmazateľne 

zapísaný môj zákon a vaše poslanie. 

41 Nechajte sa s láskou viesť týmto vnútorným sprievodcom a veru, hovorím vám, že každá duchovná 

starosť zmizne a namiesto nej zostane hlboký pokoj a skutočné uspokojenie. 

42 Ak využijete tieto vzácne chvíle, zajtra nebudete roniť slzy kvôli stratenému času, nebudete 

lamentovať nad chybami ani padať. Pamätajte, že práve vaše dobré skutky musia svedčiť o mne. Alebo si 

myslíš, že tvoji blížni budú schopní spoznať moju pravdu aj vďaka nedokonalým skutkom? Nezabúdajte, 

že "strom sa pozná po ovocí". 
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43 Nebojte sa, že by ste boli príliš málo a príliš bezvýznamní. Spolu s vami pôjde neviditeľná armáda 

Svetelných bytostí, ktoré vám pripravia cestu tým, že vám otvoria dvere, cez ktoré môžete prejsť, prelomia 

prekážky a prekonajú ťažkosti. 

44 Proti svetu temnoty sa môžete spoľahnúť na tento svet svetla. Ak chcete prekonať vplyv vojny, 

spoľahnite sa na anjela mieru. Proti chorobám, moru a smrti budete mať pri sebe milosrdenstvo tých 

neviditeľných bytostí, ktoré sú pripravené vyliať na ľudstvo svoj balzam milosrdenstva a útechy. 

45 Moji učeníci nikdy neboli Mnou nechránení, nikdy ich neopustili bytosti, ktoré prebývajú v 

oblastiach svetla a harmónie. 

46 Kto inšpiroval mojich učeníkov z druhej éry, aby si pamätali božské slovo svojho Majstra a 

zapísali ho ako dedičstvo pre všetky generácie? Kto viedol mojich učeníkov po neznámych cestách do 

vzdialených miest? Kto oslobodil Petra z väzenia, kým jeho žalárnici spali, a kto stál pri týchto apoštoloch 

mojej pravdy v najťažšej hodine ich obetavej smrti? Duchovné bytosti, vaši bratia a sestry, ktorých ľudia 

nazývajú "anjeli". 

47 Ach, keby ste len vedeli, akú hodnotu má tento vplyv na vaše životy! Boli by ste ochotnejší, 

pokornejší a poslušnejší ich výzvam a pokynom. Vy ste však stvorenia malej viery, pretože sa chcete 

dotýkať duchovného života a vidieť ho svojimi telesnými zmyslami. A keďže ste to nedosiahli, cítili ste sa 

oklamaní vo svojej viere. 

48 Veru, hovorím vám, keby bola vaša viera pevná, nemali by ste túžbu cítiť prítomnosť duchovného 

telesnými zmyslami, lebo potom by to bola duša, ktorá by vnímala svojou jemnou citlivosťou ten svet, 

ktorý okolo vás neprestajne pulzuje. 

49 Áno, ľudstvo, ak sa cítite vzdialení od duchovného sveta, tieto bytosti sa nemôžu cítiť vzdialené od 

ľudí, pretože pre ne neexistujú žiadne vzdialenosti, žiadne hranice ani prekážky. Žijú v duchovnom, a 

preto nemôžu byť vzdialené od života ľudských bytostí, ktorých najvyšším osudom je rozvoj a 

zdokonaľovanie duše smerom nahor. 

50 Všetci ste bratia a sestry, všetky duše majú rovnaké vlastnosti, dokonca aj vaše telá boli navzájom 

stvorené ako rovnocenné. Prečo ste sa teda rozdelili na spoločenské triedy a národy, ľudstvo? Milujem ťa 

ako jediné dieťa a rovnako ti odpúšťam. Ale buďte hodní tejto milosti, dosiahnite svoje vykúpenie. Príde 

čas, keď sa budete navzájom milovať, inšpirovaní mojou láskou, a nebudete odsudzovať svoje chyby. 

51 Radte a opravujte na svojej ceste s láskou, ale necíťte sa nadradení nad svojimi blížnymi. Len 

milujte a žite spravodlivo, ako som vám prikázal. 

52 Pripravte sa, lebo zajtra budete vodcami a učiteľmi ľudstva. V tom čase, o ktorom vám hovorím, 

budete s láskou odovzdávať moje pokyny, ako som vás poučil. Nesúď svojich blížnych prísne ─ mysliac 

si, že tým potešíš svojho Pána. Veru, hovorím vám: Aj keď budete ľudí učiť v mojom mene, nebudete bez 

hriechu. Sledujte a modlite sa. Keď však uvidím, že trestáte previnenia svojich blížnych bez lásky, 

prehovorím k vám prostredníctvom svedomia a poviem vám ako v druhej ére: "Kto je bez hriechu, nech 

prvý hodí kameňom." 

53 Moje učenie je pre všetky časy. V súčasnosti vám opakujem lekcie z minulých vekov, aby ste Mi 

lepšie porozumeli. Ako ma počúvate vy, počúvali ma aj učeníci druhej éry. Tak ako vy robíte prvé kroky v 

mojom učení, robili ich aj oni. Tak ako vy sa snažíte prekonať svoje nedokonalosti, aj oni bojovali a 

nakoniec zvíťazili. 

54 Ako vy pochybujete o daroch, ktoré som vám dal, tak aj medzi tými učeníkmi boli takí, ktorí si 

mysleli, že ich Majster nepozoruje, a tajne skúšali jeho slová. Ak si vzali moje príklady za vzor, ovocie ich 

prípravy sa prejavilo v ich dielach. Ak sa nepozerali a nemodlili, nestal sa cez nich zázrak a vrátili sa ku 

mne s pochybnosťami v srdci. Keď však opäť počuli pravdu môjho slova, ľutovali svoje priestupky a so 

slzami sľúbili, že už o mne nebudú pochybovať. 

55 Podobne vás vidím v tomto čase, učeníci: Niektorí z vás majú ako neviditeľné zbrane vieru a dobré 

skutky a vidia moje slovo zjavené v plnení svojho poslania. Iné Moje deti však tvrdili, že im pred očami 

ľudí udelím zázrak, ktorý ich urobí rozpoznateľnými ako Mojich poslov, a keď ho nedostali, pochybovali 

o Mne a zapreli Mňa. 

56 Odpúšťam im, lebo aj keď dnes pochybujú, zajtra uveria ─ ak dnes neprijmú moje učenie, zajtra 

položia vlastný život, aby vyznali a dosvedčili pravdivosť tohto zjavenia. 



U 317 

52 

57 Požehnám tých, ktorí žijú podľa Môjho zákona, aj tých, ktorí ho odmietajú, lebo prostredníctvom 

tých druhých, keď pochopia význam Môjho učenia, dám ľudstvu veľké dôkazy. Budú totiž spoľahlivým 

prostriedkom, aby sa môj Božský Duch vylieval na svojich blížnych v sile, pravdivosti a láske. 

58 Takto sa teším z vás, učeníci, takto vás Otec povzbudzuje v čase skúšok, ktorými budete 

prechádzať. 

59 Buďte pozorní k hlasu svedomia a veru vám hovorím, že budete naďalej dostávať moje poučenie. 

Hoci v roku 1950 sa toto prejavenie hlasom nositeľa skončí ─ počúvajte svedomie, potom bude vaše 

spoločenstvo s Bohom večné a nebude nič a nikto, kto by oddelil učeníkov od ich Majstra. 

60 Dôverujte môjmu slovu. Veru, hovorím vám: Všetky proroctvá sa naplnia k spokojnosti prorokov 

a k radosti izraelského ľudu. 

61 Sledujte a modlite sa, lebo časy sa zmenia. Spojte sa s Mojím zákonom lásky a na ceste vás 

nezastaví žiadna skúška. Žite podľa príkladov, ktoré som vám dal v Ježišovi, a určite obstojíte. Nikto 

nebude môcť umlčať moje slovo na tvojich perách. Veru, hovorím vám, že ani popravisko vám nedá 

zabudnúť na môj zákon. Lebo spomienka na obetovaného Baránka vás posilní a vy sa ponúknete môjmu 

Božstvu. 

62 Koľkí z vás opustia najmilovanejších ľudí, aby sa vydali na cestu k tým, ktorí majú počuť moje 

slovo prostredníctvom vás. Koľkí z vás sa pre lásku k môjmu učeniu vzdajú svojich hmotných statkov a 

budú žiť v najväčšej chudobe. Ale ak by tvojmu telu chýbali pozemské dobrá na tomto svete, tvoju dušu 

ozdobím svojou láskou vo večnosti. 

Ale nebojte sa, milované deti! Od nikoho z vás nežiadam, aby obetoval svoj život. Ja som vám len 

povedal vo svojom slove: Všetko, čo by ste mali dať do môjho diela, dostanete späť stonásobne. Zasejte na 

svojej ceste dobré skutky a budete žať ich ovocie na onom svete. 

63 Takto vás pripravujem na dnešné ráno, keď si kresťanstvo pripomína Ježišovo umučenie. Aj vy, 

učeníci, prežívate stále prítomnú Mesiášovu obetnú smrť a živíte sa príkladmi božského Vykupiteľa. 

64 Ľud Izraela: Buďte svetlom ľudstva, pripomínajte mu môj prísľub, že opäť prídem, ktorý som mu 

dal skrze Ježiša, a povedzte mu, že som dodržal svoje slovo. 

65 Ľudia na tieto proroctvá zabudli, ale ja im ich pripomínam prostredníctvom svojich nových 

apoštolov. 

66 Učeníci: Pri zjavení môjho slova je prítomná moja otcovská láska a pokoj. Prijmite ju do svojho 

vnútra vy, ktorí ešte stále prebývate v slzavom údolí. 

67 Vypite svoj pohár utrpenia s trpezlivosťou. Lebo po tejto horkosti budete večne požívať chlieb a 

víno mojej lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 318 
1 Blahoslavení ste vy, ktorí prichádzate ku mne s túžbou po mojom učení. Blahoslavení ste vy, ktorí 

viete objaviť v mojom slove poklad večného života. Ale kto sú tí, ktorí sa posilňujú mojimi poučeniami, 

aby mohli zostať poslami medzi ľudstvom, keď moje slovo prostredníctvom týchto hovorcov prestane 

platiť? To vy sa očisťujete od starých škvŕn spôsobených porušovaním môjho zákona, vyprázdňujete 

kalich utrpenia, prichádzate z veľkého súženia a očisťujete svoju dušu v krištáľových vodách môjho 

učenia. 

2 Ak dnes prídete na toto zhromaždenie, budete sa cítiť nehodní Mojej prítomnosti. Vidím však, že 

sa obnovujete, a toto očisťovanie vás robí hodnými Mňa. Cíťte moje pohladenie, cíťte moju lásku, je to 

balzam, ktorý lieči vaše utrpenie. 

3 Naposledy si v tejto podobe pripomínate ─ moje umučenie v druhej ére. Neprišli ste nasledovať 

tradíciu. Veď učeníci Ducha Svätého nemajú byť tradicionalistami, majú poslúchať môj zákon. 

Prichádzate len preto, aby ste si pripomenuli tie božské udalosti, dokonalé príklady učenia, ktoré som vám 

zanechal prostredníctvom Ježiša a ktoré vás navždy naučia dosiahnuť vašu vlastnú spásu. 

4 Dnes vidím, ako sa vaša duša zachvela pri spomienke na tieto príklady učenia, a hovorím vám: Ó, 

milované deti, neodmietajte tieto lekcie od seba, lebo sú vaším dedičstvom! 

5 Ďakujte mi za povzbudenie, ktoré dostávate z môjho Slova. Ale sú medzi vami aj takí, ktorí mi 

kladú túto otázku: "Otče, prečo neurobíš v mojom živote zázrak, na ktorý už dlho čakám?" 

Ale Majster vám hovorí: V tomto čase som zasial vaše životy zázrakmi. Z môjho ducha k vám vždy 

prichádzali dobrodenia a dary milosti. Prostredníctvom duchovného sveta som medzi vami šíril svoju 

lásku. Vďaka vašej viere a dobrým skutkom ste videli, ako sa tieto zázraky stali. Pýtam sa vás: Potrebuješ 

každodenný zázrak, aby si vo mňa uveril? 

6 Na začiatku vášho vývoja som vás obdaril fyzicky viditeľnými, hmatateľnými darmi milosti a 

dobrodení. Ale keď sa tvoje poznanie a viera rozhoreli ako svetlo v tvojej duši, prestal som ti dávať tieto 

materiálne dôkazy. Dnes sa vaša viera ako učeníkov musí zhodovať s mojou vôľou, aby ste prekonali 

všetky prekážky a protivenstvá. 

Pýtate sa ma: "Učiteľ, čo je to viera? A Majster vám odpovedá: Viera je duchovný pohľad, ktorý vidí 

ďalej ako srdce a myseľ. Viera je pohľad, ktorý vidí a objavuje pravdu. Preto vaša viera vidí prejavy, ktoré 

často nie ste schopní pochopiť, a vďaka nim vás posilňuje vo viere. 

7 Toto je významná ranná pobožnosť, milovaný ľud, lebo medzi vami budujem "nový Jeruzalem". 

Vy ste prvé kamene bieleho žiariaceho mesta, ktoré som ohlásil prostredníctvom prorokov. Toto duchovné 

mesto nebude mať svoje základy na tomto svete. Ak si totiž myslíte, že Nový Jeruzalem je vaša pozemská 

vlasť, ste na veľkom omyle: Nový Jeruzalem teraz budujem vo vašej duši a toto mesto ─ belšie ako 

oslnivá belosť snehu ─ sa rozšíri na všetkých ľudí, keď príde vykúpenie celého ľudstva. 

8 Dnes, keď k vám prichádzam, aby som začal budovať Veľké mesto, vidím medzi Mojím ľudom 

nedostatok harmónie, duchovnosti a Môj Božský Duch trpí, pretože ešte neviete, ako byť úplne so Mnou. 

Napriek dokonalým lekciám, ktoré som vám časom dal, tvrdohlavo sa držíte nízkych vášní, nejednoty a 

modlárstva. 

9 Veru, hovorím vám: Ak chcete byť veľkí, nehľadajte veľkosť v márnostiach sveta, lebo sú 

pominuteľné. Hľadajte ju v duchovnom, ktoré je večné. 

10 Dosiahnutie tohto vzostupu si vyžaduje neustále úsilie, nezlomnú vôľu a bezpodmienečnú vieru. 

Iba tak budete môcť dosiahnuť oslávenie duše. 

11 Cesta je vhodná na získanie zásluh, pretože je plná skúšok. Tam sa budete môcť naučiť odmietnuť 

svoju aroganciu, trpezlivo prijímať bolesť, odmietnuť márnivosť a vášne. Na druhej strane je na ceste veľa 

ľudí v núdzi, ktorým môžete pomôcť, aby aj oni dosiahli svoj cieľ. 

12 Každý človek ─ či už má vo svojom živote duchovnosť alebo nie ─ nesie kríž. Moje Slovo učí 

znášať ho s láskou, aby bolo ľahké a dokonca potrebné, aby sme mohli žiť. Kto miluje svoj kríž, miluje 

svoj osud, lebo vie, že som to bol ja, kto ho vytýčil. Ten miluje moju vôľu a ten, kto plní moju vôľu, má 

účasť na mojom pokoji, mojom svetle a mojej sile. 

13 Kto sa vyhýba bremenu svojej úlohy, kto opúšťa správnu cestu alebo nedbá na záväzky, ktoré jeho 

duša prijala voči Mne, aby si namiesto toho vzal záväzky podľa svojej chuti alebo vôle, nebude môcť mať 
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vo svojom srdci pravý pokoj, pretože jeho duša nikdy nebude spokojná a pokojná. Sú to tí, ktorí neustále 

hľadajú rozkoše, aby zabudli na svoje trápenie a nepokoj tým, že sa klamú falošnými rozkošami a 

prchavým uspokojením. 

14 Nechávam ich ísť ich cestou, lebo viem, že aj keď sa dnes odo mňa vzďaľujú, zabúdajú na mňa a 

dokonca ma popierajú, čoskoro pochopia bezvýznamnosť bohatstva, titulov, pôžitkov a poct tohto sveta, 

keď ich realita prebudí zo sna o veľkosti na zemi, keď človek musí čeliť duchovnej pravde, večnosti, 

božskej spravodlivosti, ktorej nikto nemôže uniknúť. 

15 Nikto si toho nie je vedomý, pretože všetci máte ducha, ktorý vám prostredníctvom daru intuície 

odhaľuje realitu vášho života - cestu, ktorá je pre vás pripravená, a všetko, čo na nej máte uskutočniť. Ale 

vy sa zúfalo chcete oslobodiť od akýchkoľvek duchovných sľubov, aby ste sa cítili slobodní a ako páni 

svojich životov. 

16 Netúži väčšina ľudí plniť si svoje náboženské povinnosti? Hovorím vám, že ste si vytvorili 

náboženstvá, aby ste sa pokúsili uniknúť môjmu zákonu a aby ste sa presvedčili, že ho napĺňate. 

17 Mohol by som na toto ľudstvo použiť tie isté slová, ktoré som povedal židovskému ľudu, keď som 

mu ukázal, že pre dodržiavanie starých a už zbytočných tradícií zabudol na Zákon. 

18 Symbol kresťanstva, kríž, je všade. Všade nachádzam kamenné kostoly, väčšina ľudí vyslovuje 

Moje meno, ľudia Mi vzdávajú hold a vykonávajú pre Mňa každodenné obrady. V ľudských srdciach však 

neobjavujem žiadne prejavy lásky, ktorá je podstatou, začiatkom a konečným cieľom Mojej náuky. Vy 

všetci však veríte, že ste v Zákone a v Pravde. Preto sa sťažujete, keď vám odhalím opak, a keď vám 

niekto ukáže vaše chyby, necháte sa ovládnuť hnevom. 

19 Naozaj vám hovorím, kresťania, že keby som v tomto čase prišiel na svet ako človek, práve vy by 

ste ma zo všetkých ľudí ťahali na kríž novej Kalvárie, keby ste počuli pravdu z mojich úst. Ale ja už 

neprídem do vášho sveta ako človek. Prišiel som v duchu, neuvidíte ma očami svojho tela, ale musíte ma 

počuť. Chcete sa so mnou stretnúť, aby ste ma zničili. Ale keď sa so Mnou stretnete, budete sa Mi klaňať. 

Lebo každý, kto sa so mnou duchovne rozpráva, poskytne dôkaz, že v jeho srdci vznikla viera a osvietila 

jeho myseľ. 

20 Aj dnes objavujem medzi svojimi novými učeníkmi Petrovu slabosť, Tomášove pochybnosti, 

Judášovu ctižiadosť, a preto je potrebné, aby som vás naďalej učil ako Majster. 

21 Pri tejto poslednej spomienke, ktorú s vami dnes, v roku 1950, slávim, si pripomeňte deň, keď 

Ježiš v sprievode svojich učeníkov triumfálne vstúpil do prvého Jeruzalema, aby na kríži zavŕšil svoje 

božské poslanie. 

22 Prežívajte tieto chvíle duchovne s pravou oddanosťou ─ nie ako obyčajnú spomienku. Nie, cíťte, 

že vám práve dávam svoje posledné lekcie prostredníctvom nositeľov hlasu v treťom čase. Tieto slová 

budú chlebom večného života pre tvoju dušu počas jej putovania. Tieto učenia budú vašou obranou a 

vašou oporou. Musíte si ich osvojiť, vtlačiť ich do svojho svedomia ohňom mojej lásky, aby ste ich neskôr 

mohli vtlačiť, ako som vám ich dal, do sŕdc svojich blížnych. 

23 Veľká časť ľudstva oslavuje túto tradíciu a môj Duch dáva pocítiť svoju lásku všetkým svojim 

deťom. 

24 Je to príprava, ktorú dávam dušiam. Keď sa duchovná a ľudská obnova uskutoční vo všetkých 

ľuďoch, zduchovnenie prinesie ako svoje ovocie bratstvo a lásku medzi národmi. Potom bude z tejto 

planéty vyžarovať jasné svetlo duchovnej harmónie, ktoré bude vidieť na všetkých svetoch. Bude to 

oslnivo biele mesto, ktoré videl môj apoštol Ján pri svojom vytržení. 

Už to nebude mesto, ktoré zabíja Boha, ktoré vyvyšuje svojho Majstra na kríži, aby ho videlo krvácať a 

umierať. Bude to obnovené mesto, ktoré očakáva príchod svojho Pána, Otca, ktorý zostúpi z kríža svojho 

umučenia, aby večne žil v srdciach svojich detí. 

25 Keď Majster plakal v bývalom Jeruzaleme, nebolo to kvôli tejto rase, ale kvôli slepote ľudí, ktorí 

─ hoci boli tak blízko Otca ─ ho nepoznali. 

Majster roztiahol otcovské ruky, aby objal svoje deti. Ale srdcia detí sa zatvorili, oslepené Jeho 

temnotou, a tak Otec nemohol cítiť pohladenie svojich. Namiesto toho sa mu dostalo nevery, výsmechu, 

opovrhnutia a smrti. Keďže to však nebolo pozemské mesto, pre ktoré Ježiš plakal, dovolil jeho zničenie, 

aby ukázal ľudstvu, že to, čo Otec hľadal a vždy bude hľadať, sú duchovné ovce stratené v temných lesoch 

hriechu. 
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26 Keďže som vám v druhej ére povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta", prečo ste si mysleli, 

že sa moje zjavenie ako Ducha Svätého zopakuje v obmedzenej podobe Ježiša? Pamätaj, že som povedal 

Samárskej žene: "Prichádza hodina, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a v pravde." 

27 Prišiel som k vám v duchu, splnil som vám svoj sľub. Nebuďte však fanatickí voči svojmu národu, 

pretože v tomto čase bol len vaším útočiskom, tak ako ním mohol byť ktorýkoľvek iný národ na zemi. Ale 

vy, tí, ktorým je určené počúvať moje slovo v tomto čase, ste skutočne vyvolení, aby ste začali budovať 

Nový Jeruzalem v spojení svojich duší. 

28 Dnes ste ešte ďaleko od toho, aby ste na svojom svete uvideli kráľovstvo pokoja. Osloboďte sa od 

všetkého sebectva, a hoci sa v súčasnom ľudskom živote netešíte pokoju, neprestávajte sa oň usilovať. 

Učil som vás, aby ste zabudli na seba a mysleli na druhých. Prečo musíte vždy hľadať svoje vlastné 

dobro a dovoliť Mi, aby som bol jediný, kto sa stará o celé ľudstvo? Mnohým z vás chýbajú vaše slová, 

vaše modlitby a vaša láska. Chýba im bohatstvo výhod, ktoré tieto zjavenia poskytujú a ktoré ste 

premrhali. Obrábajte tieto polia, urobte ich úrodnými svojou láskou. Ak necháte dielo nedokončené, keď 

vás zavolám do záhrobia, nebojte sa, lebo fyzická smrť neukončí vaše poslanie. 

29 Ja som Život, Ja som večný a dal som ti prebývať so Mnou, aby si nikdy neopustil dielo, ktoré si 

začal. Dôverujte mi a naozaj vám hovorím, že sa nestratí ani jedno semeno a vaša úroda bude dokonalá. 

30 Myslite na budúce generácie, ktoré prídu po vás, a zasievajte pre ne semienka lásky, aby ste 

zanechali rozpoznateľnú stopu svojej cnosti. Viete, či vám nedovolím vrátiť sa v týchto generáciách? 

Buďte cnostní v radosti i v utrpení, v mieri i v boji. 

31 Poslúchajte môj zákon spravodlivosti a lásky, neexistuje nič "nemožné", čo by vám bránilo plniť 

moje najvyššie prikázania. Nežiadam od vás dokonalé skutky, pretože stále vidím, že bojujete o svoj život 

v rozbúrenom oceáne života. Bojuješ tam, držíš sa záchranného člna svojho svedomia, aby si nezahynul v 

rozbúrenom mori skazenosti. 

32 Veľké kataklizmy duše a zatmenia spôsobené učením materializmu pripravia ľudstvu kalich 

utrpenia a veľkých udalostí. 

33 Vaša planéta stále nie je miestom lásky, cnosti ani mieru. Ja posielam do vášho sveta čisté duše a 

vy mi ich vraciate nečisté, pretože životy ľudí sú preniknuté hriechom a skazenosťou. 

34 Vidím cnosti ako malé, izolované svetlá medzi dušami bičovanými búrkami sebectva, pomsty a 

nenávisti. Toto je ovocie, ktoré mi ponúka ľudstvo. 

35 Dlhý čas, kým vaša duša našla pokoj a harmóniu na tomto svete, sa vaša hmota tešila z tejto 

blaženosti. 

36 Aby človek mohol obývať túto planétu, zatriasol som a pripravil túto zem svojou dokonalou 

múdrosťou a prostredníctvom prírodných síl. Ale skôr než ju začal obývať človek, žili na nej primitívne 

zvieratá. 

37 Keď sa tento svet premenil na domov plný pôžitkov, divov a krás, ponúkol som ho svojmu 

milovanému dieťaťu, človeku. Preto som vám dovolil obývať zem, aby ste na nej žili, lebo milovať a 

chápať život znamená aj milovať a chápať Mňa. Keď budete skutočne milovať a chápať všetko, čo vás 

obklopuje, potom ma spoznáte a vykúpite sa v pravom poznaní, pretože Ja som vo všetkých stvorených 

veciach. 

38 Tí, ktorí skúmajú prírodu bez lásky, riadiac sa len poznatkami ľudskej vedy, ma popierajú, a to 

preto, lebo nevedeli vidieť, lebo skutočne nerozumeli, a už vôbec nie cítili a milovali. 

Na druhej strane, koľko je medzi pokornými, medzi opovrhovanými, poníženými pýchou a 

nevedomosťou tých, ktorí sa považujú za učencov medzi ľuďmi, ktorí uverili bez toho, aby vedeli, pretože 

pohľad ich viery videl priamo pravdu a pochopili, že táto planéta je tu pre človeka od počiatku ─ raj 

milosti, harmónie a požehnania. 

39 Žasli ste, keď ste si uvedomili dokonalosť každej bytosti, ako každý Mnou stvorený tvor zaujíma 

svoje miesto na svojej ceste, všetko podlieha príkazu, všetko sa podriaďuje Môjmu zákonu. Nemusíte 

pochybovať o pôvode svojej prirodzenosti, pretože už dôverujete presnosti a spoľahlivosti jej zákona. V 

živote ste objavili mnohé učenia a dôveru v dodržiavanie jeho prírodných zákonov, ktoré vás neoklamali. 

40 Zo zeme ste dostali jej dobrodenia. Je pre vás ako požehnanie, ktoré vám vždy dávalo potravu, raj 

plný pôžitkov, a na konci vášho pozemského života otvorilo svoje lono, aby vás s láskou prijalo. Ale kým 
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na začiatku svojej existencie na tomto svete ste našli krásu v ľudskom živote, vaša duša, hoci sa nachádza 

v tretej ére, stále bojuje o dosiahnutie pokoja. 

Tak ako som na začiatku otriasol touto planétou prostredníctvom prírodných síl, aby som vám ju 

ponúkol ako raj plný požehnania, tak aj v tomto čase to budú opäť moje prírodné sily, ktoré vami zatrasú. 

Bude to moja dokonalá spravodlivosť, ktorá pomôže dušiam dosiahnuť slobodu. 

Rovnako sa zjavím aj uprostred náboženských spoločenstiev, siekt a inštitúcií a odstránim ich 

nepriateľstvo a pocity pomsty, ktoré rozdeľujú ľudí pre nedostatok duchovnej jednoty. 

41 Tieto udalosti čakajú na ľudstvo. Bdejte a modlite sa, učeníci, lebo svedkami týchto skúšok budú 

mnohí z vás. Uvidíte, že doktríny materializmu sa stanú veľmi aktívnymi, pretože pohlcujú ľudí a 

spôsobujú im výkriky úzkosti. 

42 Týmto budíčkom vás nechcem vystrašiť, ale varovať vás, ktorí žijete v tomto čase skúšky na zemi. 

To všetko sa musí stať, aby všetky duše dosiahli spásu. 

43 Bude to môj Božský Duch, ktorý vymaže ľudskú aroganciu. Bude to moja múdrosť, ktorá odhalí 

pravdu vám, ktorí ste blúdili v temnote. Bude to svetlo Ducha Svätého, ktoré osvieti dušu ľudí v ich 

vedách a povedie ich na cestu odpustenia, lásky a spravodlivosti. 

44 Keď prejdete týmito skúškami Mojej lásky, nastane duchovná a fyzická obnova ľudstva. Potom, 

kráčajúc po ceste cnosti a oduševnenia, si ľudia s prekvapením uvedomia, že tento život je rovnaký ako 

ten, ktorý som im ponúkal od začiatku, že sa v ňom nič nezmenilo. Naučia sa, že planéta, ktorú som im 

zveril ako dočasný domov, je naďalej štedrá na dary požehnania, že Matka Zem, milosrdná ako 

pôvodkyňa života, im naďalej ponúka svoje lono, aby ich živila svojou láskou. To je totiž úloha, ktorú jej 

zveril Otec. 

Rovnaké bude aj slnko, ktoré bude vždy vysielať svoje osviežujúce teplo ako symbol Pánovej 

prítomnosti. V tom čase, milovaný ľud, ľudia pochopia, že to boli ich zlé skutky, ktoré im spôsobili 

trpkosť ich existencie. Preto sa stanú mojimi dobrými pracovníkmi a pripravia sa na harmonické obývanie 

dokonalejších domovov vo večnosti. 

45 Takto vás, učeníci, pripravujem na časy, ktoré vás čakajú, keď nebude hladných s sýtymi, 

nevzdelaných s učenými ani mocných s bezmocnými. Všetci budete na Pánovej hostine a budete sa tešiť z 

večného koncertu jeho lásky. 

46 V tom čase, učeníci, bude Nový Jeruzalem v srdciach ľudí. Dosiahnete vysoké stupne 

spiritualizácie a Ja vám pošlem nielen duše s veľkým vývojom, aby sa vtelili medzi vás a priniesli vám 

moje posolstvá. Pošlem vám aj duše, ktoré potrebujú vašu cnosť a ktoré sa, žijúc medzi vami, očistia od 

svojich hriechov. V tých časoch sa stane pravý opak toho, čo sa stalo dnes, keď vám pošlem čisté duše a 

vy mi ich vrátite zafarbené. 

47 Významom môjho slova vytvor v srdciach svojich detí svätyňu duchovnosti, nie fanatizmu alebo 

modlárstva. Veď ich po ceste môjho zákona. Nestačí nikomu neubližovať. Je správne nerobiť zlo, ale ak 

budeš konať dobro, budeš mi milý. 

48 Aká jasná a jednoduchá je pravda! Aká jasná a jednoduchá je duchovnosť! A predsa ─ aké ťažké 

je to pochopiť pre toho, kto tvrdohlavo zostáva v temnote svojho fanatizmu a tradícií. Jeho myseľ 

nedokáže pochopiť, že existuje niečo viac, než čo chápe; jeho srdce sa bráni odmietnuť to, čo bolo pre 

neho jeho Bohom a jeho zákonom: tradíciu a obrad. 

49 Myslíte si, že neznášam tých, ktorí nechcú uznať moju pravdu? Nie, deti moje, moje milosrdenstvo 

je nekonečné a práve k nim sa obraciam, aby som im pomohol opustiť ich väzenie a aby sa mohli tešiť z 

kontemplácie svetla. Skúšky potrebné na prebudenie ich viery sú pre nich vyhradené. Nebudú to skúšky 

nad ich sily, budú to lekcie múdro prispôsobené každej duši, každému životu, každému človeku. 

50 Odtiaľ sa medzi zatemnenými mozgami, medzi srdcami chorými na náboženský fanatizmus a 

nevedomosť objavia veľkí a vášniví vojaci pravdy. Lebo v deň, keď sa oslobodia zo svojich pút, zo svojej 

temnoty, a uvidia svetlo, nebudú môcť zadržať svoju radosť a budú kričať z plných pľúc, že som sa vrátil, 

aby som zachránil svet tým, že ho pozdvihnem po rebríku oduševnenia do pravého kráľovstva. 

51 Na pomoc pri vývoji sa vám zjavil Eliáš, váš duchovný sprievodca, predchodca tretej éry, ktorý 

pripravil vašu dušu. Ale so smútkom vidí, že mnohí zblúdili, a aká veľká je potom Eliášova bolesť. On 

hľadá svoje ovce spolu so svojimi duchovnými služobníkmi vo všetkých smeroch. Kto z vás sa pripraví 

priviesť neprítomných ─ tých, ktorí sú na ceste bolesti? 
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Tých, ktorí trpia, posilním, aby sa nerúhali, aby pocítili moju prítomnosť a ponáhľali sa v tomto čase 

byť pri jednom stole s Majstrom a živiť sa chlebom a vínom, ktoré som pripravil so svojou láskou. 

52 Vy ste generácia, ktorá v tejto tretej ére počúva Moje Slovo, aby sa vaše životy prispôsobili 

naplneniu Môjho Zákona a aby som sa mohol zjaviť prostredníctvom orgánu porozumenia, ktorý som 

pripravil na naplnenie Svojho prísľubu z druhej éry. 

53 Kedysi moji apoštoli pociťovali smútok, keď som im povedal, že ich čoskoro opustím a že potom 

budú oni tí, ktorí budú šíriť moje učenie. Upozornil som ich však, že prídem znova, keď bude svet na 

vrchole skazy. 

Niektorí ma nepoznali, ale prídu iní, ktorí, keď prijmú podstatu môjho Slova, pochopia svojho Majstra 

a pocítia moju prítomnosť. Opäť budeš so mnou a ja ťa prijmem s rovnakou láskou ako vždy, aby si bola 

na mojich prsiach. 

54 Dal som vám svoje učenie, aby ste sa jeho žitím stali hodnými vstúpiť do môjho kráľovstva. 

55 Už v druhej ére som vás poučil, ako odmietnuť pokušenia ─ všetko, čo vám nepatrí z tohto sveta, 

aby ste boli so mnou, ako bol Ježiš v Otcovi. 

56 Pripravte sa, lebo vy ste učeníci, ktorí idú po stopách Majstra, ktorý ešte raz vystúpil na Kalváriu. 

Tieto posledné slová učenia sú ako posledné chvíle Ježišovho života. Lebo keď sa skončí rok 1950, moje 

Božské "Slovo" k vám už nebude hovoriť týmito ústami. Dnes ste sa ponáhľali, pretože nechcete zmeškať 

ani jednu z mojich lekcií. Uchovávajte si ich vo svojom srdci, pretože chcete byť svedkami mojich 

posledných slov k ľudstvu. 

57 Ste rovnakí ako tí, ktorí spievali Hosanna v druhej ére, keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema. Dnes, keď 

sa vám dávam poznať v Duchu, už nerozprestierajte svoje plášte na Mojej ceste, to svoje srdcia ponúkate 

ako príbytok svojmu Pánovi. Dnes už vaše hosanna nevychádza z vášho hrdla, toto hosanna vychádza z 

vašej duše ako hymnus pokory, lásky a poznania Otca, ako hymnus viery v tento prejav, ktorý vám 

priniesol váš Pán v tretej ére. 

58 Kedysi i teraz ste rovnakí ako tí, ktorí ma nasledovali, keď som vchádzal do Jeruzalema. Obklopili 

ma veľké zástupy, ktoré boli uchvátené mojimi slovami lásky. Muži a ženy, starci a deti otriasali mestom 

radostnými výkrikmi, a dokonca aj kňazi a farizeji, ktorí sa báli, že sa ľud vzbúri, mi povedali: "Učiteľ, ak 

učíš pokoju, prečo dovoľuješ, aby Tvoji stúpenci vyvolávali taký rozruch?" Ale ja som im odpovedal: 

"Veru, hovorím vám, keby títo mlčali, kamene by hovorili." Boli to chvíle radosti, bolo to vyvrcholenie a 

oslava Mesiáša medzi tými, ktorí hladovali a žíznili po spravodlivosti ─ dušami, ktoré dlho očakávali 

príchod Pána, aby sa naplnili proroctvá. 

59 S touto radosťou a veselosťou oslavoval môj ľud aj oslobodenie z Egypta. Chcel som, aby sa táto 

pamiatka Paschy stala pre môj ľud nezabudnuteľnou. Ale naozaj, hovorím vám, že som sa neriadil iba 

tradíciou a neobetoval som baránka, ale v Ježišovi, obetnom baránkovi, som ponúkol seba ako cestu, 

ktorou všetky moje deti nájdu spásu. 

Ani v tretej ére sa neriadim tradíciou. Prostredníctvom svojho Slova som vám umožnil prežiť udalosti z 

minulých čias. Ale vedzte, učeníci, že zákon, ktorý som vám nadiktoval na vrchu Sinaj, je prítomný vo 

vašom svedomí. Obeta Nepoškvrneného Baránka, ako aj zjavenia, ktoré som vám priniesol ako Duch 

Svätý, a učenie, ktoré vám udelím v budúcich časoch - to všetko je prítomné vo večnosti. 

60 Neskôr si budete tieto udalosti pripomínať, ale vaša spomienka bude pozostávať z meditácie, 

skutočných predsavzatí obnovy a naplnenia v Mojej náuke. Nebudete sláviť sviatky, nebudete konať 

obrady ani ceremónie v domnení, že sa mi páči, a zabudnete na Zákon. Nebudete tradicionalisti. 

Spirituálni učeníci si budú vždy predstavovať utrpenie svojho Pána, budú cítiť Jeho božskú prítomnosť a 

budú učiť svojich blížnych, počujúc hlas Jeho ducha. 

61 Keď príde čas sláviť sväté prijímanie, mali by ste tak urobiť svojimi modlitbami, potom pocítite, 

ako vám môj božský Duch rozdáva duchovný chlieb a víno. Týmto spôsobom vám objasním lekcie, ktoré 

stále považujete za zahalené tajomstvom. 

62 Prebuďte sa, učeníci! Vstúpili ste do obdobia, keď kresťanské ľudstvo študuje Moje slovo a 

proroctvá v túžbe získať správny výklad predchádzajúcich zjavení. V niektorých som objavil trochu svetla, 

iní zablúdili. U niektorých vidím dostatok pokory, úcty a lásky, aby pochopili proroctvá pri štúdiu. U 

iných vidím pýchu a márnivosť a oni v túžbe po sláve vysvetľujú význam Písma národom. Ale veru vám 

hovorím, že svojimi omylmi pomýlili ľudstvo. 
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63 Pamätajte, že v druhej ére som vám povedal, že vám pošlem "Ducha pravdy", Ducha Svätého, a že 

vám vysvetlí zjavenia, ktoré ste v tom čase nemohli pochopiť, a dá vám nové učenie. 

64 Tu je Duch pravdy, Duch Svätý, ktorý k vám hovorí o minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 

65 Bdejte a modlite sa, ľudia, lebo v modlitbe nájdete svetlo, aby ste lepšie pochopili moje učenie. 

Toto je chlieb a víno ─ živte sa, učeníci, posilňujte sa, lebo zajtra sa budete musieť o túto potravu podeliť 

s ľudstvom. 

66 Učte sa odo mňa, odovzdávajte môj príklad a múdrosť, ľudia, milovaní učeníci. 

67 Všetci ste robotníci na mojom poschodí ─ niektorí ako "prví", iní ako "poslední", ale všetci budete 

môcť byť "prví" vďaka svojej horlivosti a oduševneniu. 

68 V tejto hodine oddanosti, v ktorej mi vaša duša ponúka svoje duchovné hosanna, vás môj božský 

Duch zaplaví pokojom, láskou a požehnaním. 

69 Vďaka môjmu požehnaniu dostanú svetlo zástupy duší, ktoré sa očistili v duchovnom údolí. V 

tomto čase prežívajú pokračovanie môjho Diela, vzkriesenie Nového Jeruzalema v zjednotených dušiach 

ľudí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 319 
1 Buďte u mňa opäť vítaní. Kto sa vám zjavuje v tomto čase? Otec, Syn alebo Duch Svätý? 

Odpovedám vám: Váš Boh sa zjavuje medzi vami. Ak som vám v druhej ére ako človek povedal: "Kto 

pozná Syna, pozná Otca", hovorím vám to aj dnes, pretože k vám neprichádzam ako človek, ale v Duchu: 

Kto počúva Ježiša, počúva a prijíma Jehovu, a to je hlas Ducha Svätého. 

Nevidíte v ňom tri osoby alebo troch bohov, ale spoznávate jedného Božského Ducha, ktorý sa v tomto 

čase v hojnosti prejavuje medzi vami v tomto hlase, v tomto slove vášho Majstra všetkých Majstrov. 

Stretnete sa so Sudcom, objavíte Otca a pocítite podstatu Ducha Svätého. 

2 Pri Svojich posledných prejavoch prostredníctvom ľudských nositeľov hlasu v tomto roku 1950 

budem skúšať pokrok Svojich učeníkov. Vyskúšam ich tým, že stiahnem váš pokyn. Ukážem vám totiž, 

kto je v mojom učení pokročilejší a kto zaostal. 

Viem všetko. Lekcie a skúšky, ktoré vám dávam, slúžia na to, aby si každý z vás vnútorne uvedomil 

svoj pokrok, stagnáciu alebo ústup. 

3 Do vašej duše vnášam čoraz viac svetla, aby ste po skončení môjho Slova zostali osvietení a 

potom, ako som vám už povedal, boli žiarivými majákmi v tomto mori vášní a búrok, ktoré tvoria váš svet. 

4 Tí, ktorí vo Mňa veľmi veria, pokorne pripravujú svoju dušu, aby do nej prijali všetko, čo im v 

tomto čase odovzdávam. Stále však existujú učeníci, ktorí otvárajú oči svojej duše, pretože sa snažia 

objaviť pravdu o Mojej prítomnosti v záhrobí. 

5 Niektorých sŕdc sa stále zmocňujú pochybnosti a pýtajú sa, či som to Ja, alebo nie. Niektorí sú ešte 

stále zmätení z niektorých mojich slov a zjavení. Ale pýtam sa vás: Prečo, keď ste v tretej ére? 

Pochybnosti nechajte na Tomáša, pretože žil v druhej ére. Ale pamätajte si lekciu, ktorú som mu dal, a 

všetko, čo som v tom čase prejavil, aby som zničil materializmus, aby som odstránil pochybnosti týchto 

ľudí. 

Ale dnes, v Tretej ére, keď sa vo vašej duši a vo vašom srdci hromadia učenia a zjavenia z minulých 

čias a z Tretej éry, prečo stále pochybujete? Prečo vo svojom vnútri uvažujete, či som to ja, či je v tomto 

diele, ktoré práve prijímate, pravda alebo klamstvo? 

Takto hovorím len tým, ktorí pochybujú ─ tým, ktorí vnútorne zápasia, pretože sa nachádzajú v 

posledných časoch môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu. Ale ja vám znova hovorím: 

"Blahoslavení, ktorí uverili bez videnia!" 

6 Spolu so svojím Majstrom si spomínate na udalosti, ktoré sa stali v Druhej ére. Učil som vás, že 

som vo vašej duši zanechal učenie, ktoré som vám vtedy dal. Každý z mojich skutkov a slov bol skutkom 

večného života, ktorý som vám dal. Krv, ktorú som vylial, aby som vám ukázal cestu k vašej spáse, je 

stále čerstvá a bude večná v duši všetkých mojich detí. Lebo to, čo vtedy vytekalo z môjho tela, 

symbolizovalo život, ktorý som vylial ─ odpustenie, ktorým som zahrnul všetkých hriešnikov ─ svetlo, 

ktorým som zapálil vieru v neveriacich ─ svetlo, ktorým som rozptýlil všetky temné hmly tohto ľudstva. 

Tento duchovný život je vo vás večný ─ v krvi, ktorá bude vždy čerstvá vo vašej duši. 

7 Keď som sa stal človekom, aby som ľuďom priniesol spásu, spasenie a svetlo, neprišiel som len k 

nim. Bol to čas určený mojím Božským Duchom, aby som sa vydal na cestu pre všetky duše bez toho, aby 

som uprednostňoval svety alebo stupne vývoja. Preto po tom, čo som medzi vami dokončil svoje poslanie 

Majstra, môj Duch sa vydal do všetkých domov, ktoré obývajú duše Pána. 

Hoci ste mali prísľub Mesiáša, tento prísľub nebol určený len vteleným dušiam, ale aj tým, ktorí ma 

očakávali v záhrobí ─ tým, ktorí v náprave, v odčinení, v duchovnom zhromažďovaní skúseností očakávali 

deň, keď príde Vykupiteľ všetkých duší, aby otvoril dvere. 

8 Preto sa stalo, že keď som medzi vami dokončil svoje dielo a otvoril brány svojho kráľovstva 

prostredníctvom svojej obety lásky pre všetky svoje pozemské deti, obrátil som sa k ostatným dušiam a 

dal som aj im slobodu. Ale niektorých som stretol s ľudským "odevom" a iných s iným "odevom". Ale 

veru vám hovorím, že pre Mňa nikdy neboli dôležité tieto "odevy", ale vývoj duší smerom nahor. 

Prichádzam ich totiž oslobodiť od nedokonalosti a materializmu ─ prichádzam ich očistiť svojím učením, 

aby som im dal biele rúcho, belšie ako oslepujúca belosť snehu, o ktorom som vám v tomto čase často 

hovoril. 
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9 Tak ako som vtedy navštívil jedných a druhých v ich rôznych svetoch, tak som v tretej ére opäť 

navštívil všetkých. Opäť som sa zjavil dušiam, ktoré prebývajú v celom vesmíre. 

Vskutku som vytvoril putá lásky a usilujem sa o jednotu všetkých duší. Chcem však, aby môj dnešný 

prejav bol dokonalejší ako v minulých časoch, aby ste sa skrzeň čoskoro dostali ku Mne, aby ste skrze 

prejav z ducha do ducha prijímali Otcove vnuknutia, Jeho prikázania, Jeho pokarhania a Jeho 

spravodlivosť s väčšou dokonalosťou. 

10 Ako Duch Svätý som zasvätil Tretí čas úlohe osvietiť všetky duše, aby už nikdy nepadli, zachrániť 

bludárov, obrátiť zaslepených a očistiť tých, ktorí sa veľmi poškvrnili, oslobodiť ich z reťazí hanby, 

potupy, zločinu a výčitiek svedomia ─ všetkých tých, ktorí si nesú v duchu odtlačené celé dejiny svojich 

previnení, porušenia môjho zákona. 

11 Všetko vo vesmíre je múdro usporiadané. V súčasnosti hovorím k svetom, ku všetkým svojim 

deťom, v podobe, v akej sa musím dať poznať každému z nich, aby som ich priviedol k dokonalému 

dialógu ducha s duchom, aby som ich priviedol k dokonalosti, ktorá je cieľom, ktorý všetkých čaká. Ste 

duchovne najvyspelejší vo vesmíre? Nepýtaj sa na to, lebo by si to nemohol pochopiť. 

12 V druhej ére som vám povedal: "V Otcovom dome je mnoho príbytkov." Dnes vám hovorím vo 

vašom vlastnom jazyku: Vo vesmíre, ktorý som stvoril, je mnoho svetov obývaných deťmi Môjho 

Božského Ducha. Všetci ste bratmi a sestrami vo Mne, všetci ste mi podobní, a hoci sa v súčasnosti líšite 

svojimi nedokonalosťami, v dokonalosti budete všetci rovnakí. K tejto dokonalosti vás vediem, a aby ste 

ju dosiahli, pripravujem vás, učím vás, skúšam vás a pracujem na vás. 

Všetkých vás rovnako vediem k spoločenstvu s Mojím Božským Duchom a tiež vás vediem k 

spoločenstvu medzi vami. Kedy bude toto spoločenstvo medzi dušami úplné? Teraz to neviete. Bude sa 

veľa hovoriť ─ niektorí budú veriť mnohým prejavom a iní ich budú popierať. Ale Duch sa prejaví, Duch 

bude hovoriť, Duch bude vládnuť na celej zemi. 

13 K tomu všetkému vám hovorím, že to nie je pozemský deň, nie je to len niekoľko hodín, ktoré vám 

venujem, aby ste prenikli do sveta svetla a priepastí temnoty a hľadali duše, ktoré ma očakávajú. Nie, 

ľudia, je to celé časové obdobie, je to celý vek v rámci večnosti, určený Mnou od samého začiatku 

stvorenia, aby som prišiel ku všetkým ako Duch Svätý, zjavujúci sa podľa pokroku duší v Tretej ére na 

vyššej úrovni a dokonalejšie. 

14 Dnes sa nepozeráš za hranice svojho sveta, takže ani tvoj duch, ani tvoj pohľad, ani tvoj intelekt 

nedokáže preskúmať to, čo ti ešte nie je vlastné a čo k tebe prichádza len s úctivým a poslušným postojom, 

aby si to prijal ─ prostredníctvom modlitby, vzostupného vývoja, ktorý ťa vedie ku Mne a k Môjmu 

duchovnému svetu, ktorý sa venuje úlohe chrániť ťa. 

Vďaka tomuto vzostupnému vývoju, vďaka úžitku, ktorý máte z toho, čo vám v tomto čase zjavujem, 

sa vám podarí spoznať to, čo chcete poznať dnes zo zvedavosti, a to, čo spoznáte zajtra zo spravodlivosti, 

ako odmenu, ako odmenu, ó, milovaní Pánovi učeníci! 

15 Blíži sa čas, keď vás opustím bez tohto Slova. Keď ho už nebudete počuť, mnohí budú smutní, iní 

chladní, ale ostatní zostanú silní vo viere. Ale ak sa ma dnes pýtate, aká je moja božská túžba, odpovedám 

vám: aby ste boli všetci silní vo viere, aby ste sa pripravili, kým medzi vami dokončím toto slovo. 

Ak chcete, skúmajte moje Dielo, aby ste sa presvedčili, aby ste boli pevní a aby vás neskôr nepostihli 

pochybnosti. To vás totiž donúti trpieť a potknúť sa, pretože táto pochybnosť vo vás zanechá silnú bolesť, 

cez ktorú sa vám pripomenie vaše svedomie. Nechcem však, aby moji učeníci nosili vo svojom svedomí 

výčitky ─ chcem len, aby cítili pokoj môjho Ducha. 

16 Ak sa tento ľud nevie pripraviť, ak nevyužije moje posledné učenie, neskôr sa minie môjmu slovu 

a čas, skúšky, nešťastia a nezmyselné slová ľudí ho uvrhnú do pochybností. Vtedy sa učeník bude musieť 

na ceste zastaviť a pýtať sa sám seba, či to, čo počul, bolo správne, alebo či to nebola pravda, a potom, 

keď na jeho pochybnosti odpovie len zdanlivé ticho, zdvihne tvár a neúctivo povie Otcovi: "Pane, hoci si 

sľúbil, že zostaneš s nami naveky ─ prečo ťa tvoje deti nevidia? Prečo Ťa naše uši nepočujú? Prečo naše 

srdce necíti, ako bije? Prečo sa nám jasne neukazuješ?" 

17 A keď uvidíte, že ľudské učenia a náboženské inštitúcie povstávajú vo veľkých zápasoch a 

napredujú na svojej ceste, vyhrávajúc "bitky", poviete si: "Kam sa podelo Otcovo dielo? Prečo mlčal a 

nechal nás samých ako obete úderov osudu a nebezpečenstiev?" 
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Budete mať veľmi veľké pochybnosti, ako ich mali inokedy iní Moji učeníci, a pochybnosti sa ešte 

zväčšia, keď si spomeniete na mnohé Moje slová, ktoré sa podľa zlých výkladov nesplnili, a vtedy si 

poviete: "Prečo Jeho slovo nemalo účinok ani moc zanechať Jeho ľud jednotný? Prečo s celou svojou 

mocou neurobil zázrak spojenia tohto duchovného Pánovho ľudu do jedného srdca? Prečo v čase, keď učil 

svojich učeníkov, neprichádzali ľudia zo všetkých národov sveta, aby ho počúvali? Prečo nebol medzi 

ľuďmi pokoj, keď zostúpil s mocou prostredníctvom svojho univerzálneho lúča? Prečo bol Jeho odchod 

taký smutný? Prečo od nás odišiel v tichosti, bez toho, aby ho počulo a oslávilo celé ľudstvo?" 

To všetko bude trápiť tvoje srdce v ohni pochybností, ale ja nechcem, aby sa to stalo. Chcem, aby vaša 

duša, zbavená všetkých pochybností a neistôt, nežiadala od Otca nič, čo by znamenalo zhmotnenie Jeho 

Božského Ducha. Nechcem, aby ste po skončení Môjho Slova žiadali, aby som sa poľudštil, obmedzil 

alebo prijal podobu Ježiša ako človeka. 

18 Chcem, aby ma tvoja duša skutočne nasledovala ─ nielen kvôli túžbe cítiť ma, nie kvôli sile 

potreby tvojej duše vidieť a počuť ma, ale aby si ma cítila kvôli pravdivosti, aby si ma videla v rovnováhe 

svojej duše prostredníctvom vernosti svojho bytia. Vtedy ma uvidíte väčšieho, dokonalejšieho a 

nemennejšieho. 

19 Pamätajte, že ľudia sa v tých druhých časoch cítili oklamaní. Očakávali Mesiáša plného pozemskej 

moci, ktorý oslobodí Izrael z otroctva ľudí. Očakávali bojovného kniežaťa, pána nad armádami, národmi a 

pozemskými krajinami. 

Ale keď počuli slovo toho tichého a pokorného Majstra, ktorý hovoril len o skutkoch svojho Otca a 

ktorý im sľúbil lepšie kráľovstvo, než sú kráľovstvá zeme, ktorý ohlásil duchovné víťazstvo svojho učenia, 

ktorý im oznámil spravodlivosť pre tých, čo ronia slzy za duchovne chudobných, za chorých, za 

ponížených, pre otrokov ─ vtedy sa cítili oklamaní tí, ktorí očakávali blízky čas svojho pozemského 

vyslobodenia a oslávenia toho Pána ─ tí, ktorí ho túžili vidieť sedieť na tróne v tomto svete a vidieť po 

jeho pravici žezlo spravodlivosti, aby súdil národy a podmanil si veľké kráľovstvá tohto sveta. 

20 Keď prišla noc Majstrovho zatknutia, ich srdcia sa zachveli tvárou v tvár takejto miernosti, pretože 

Pán sa nebránil, pretože nezrazil vlastnými silami svojich nepriateľov, pretože sa nechal ako nežný 

baránok odvliecť na miesto lebky. A keď Jeho apoštoli videli posmech a výsmech zo strany tohto ľudu, aj 

oni odišli zmätení a podozrievaví. Pýtali sa sami seba: "Prečo sa udalosti odohrali práve takto?" Cítili 

veľkú lásku k svojmu Majstrovi a Ježišovu bolesť urobili svojou, ale ešte neboli duchovne prebudení a ich 

duchovné oči sa neotvorili pre svetlo pravdy. Keď ho videli na mieste lebky a boli svedkami jeho smrti na 

tom potupnom dreve mučenia a videli, že jeho krv steká ako krv každého človeka, zmocnili sa ich 

pochybnosti. 

21 Ako by mohli pokračovať v diele svojho Majstra? Ako by mohli pokračovať v tomto príklade 

vykúpenia? Ale Majster prešiel smrťou, aby povstal plný slávy a života nad všetky stvorené veci. 

Uvažoval o sebe a trpel pochybnosťami svojich učeníkov a ako ďalší dôkaz svojej nekonečnej lásky sa po 

svojom zmŕtvychvstaní dal vidieť ženám, ktoré ho neochvejne milovali a nasledovali ho, aby vydali 

svedectvo jeho učeníkom o tom, čo videli a počuli. 

Napriek tomuto svedectvu však pochybovali. Bolo potrebné, aby sa Majster zjavil, rozptýlil temnotu 

pochybností a zapálil svetlo vo všetkých týchto srdciach. Ale stále tu bol učeník, ktorý pochyboval najviac 

─ Tomáš, ktorý povedal, že až keď sa bude môcť vlastnými prstami dotknúť rán svojho Majstra, uverí, že 

vstal z mŕtvych. A tak ho Majster musel presvedčiť aj o jeho pochybnostiach. 

22 Keď Majster našiel svojich učeníkov osamotených a rozrušených, pretože niektorí verili v 

Majstrovo zmŕtvychvstanie a Tomáš pochyboval, Pán sa ukázal medzi nimi a povedal: "Môj pokoj s 

vami!" Zavolal si Tomáša k sebe, ukázal mu svoje rany a povedal mu: "Vlož do toho prsty, Tomáš, a 

nepochybuj, lebo som to naozaj ja." 

Ale Tomáš v tej chvíli ľutoval svoje pochybnosti a zvolal: "Môj Pane!" Ale ja som mu povedal: 

"Pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení sú tí, ktorí veria bez toho, aby videli." 

23 Chceš vo svojom duchu navždy nosiť túto láskyplnú výčitku Ježiša, Majstra? A že vám znova 

hovorím: "Uverili ste, lebo ste videli?" Nie, učeníci Ducha Svätého ─ nie, učeníci tretej éry! Nemajte v 

sebe pochybnosti, odstráňte ich už teraz, pozerajte na Mňa v Duchu, pozerajte na Mňa v Mojej pravdivosti 

a v Mojej podstate, aby ste ma neskôr, keď vám budú tieto prejavy chýbať, mohli vidieť skrze lásku a 

vieru duchovným pohľadom, ktorý je čistý a zbavený pochybností a škvŕn. 
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24 Aby ste sa mohli pustiť do plnenia svojho poslania, nemali by ste čakať, kým vám to budem môcť 

povedať len prostredníctvom vidiečanov: Vstaňte a plňte svoje povinnosti, nečakajte, že sa opäť stanem 

človekom, aby ste našli vieru. Stalo sa tak v druhej ére, pretože to bolo nevyhnutné. Veď Majster nemohol 

od svojich žiakov žiadať viac v čase, keď človek začal svojím duchom prenikať do nevyzpytateľných sfér 

záhrobia. 

Ale vy, ktorí ste tí, čo v súčasnosti žijete, a tí, čo ste v dávnych časoch rozvíjali svoje duše, ktorých 

som často skúšal a ku ktorým som často hovoril prostredníctvom ľudského intelektu, aby som vám 

priniesol pravdu a urobil veľké zjavenia ─ mohli by ste pochybovať, mohli by ste upadnúť do 

materializácie, mohli by ste nechať ochladnúť lásku svojho srdca a svoju dušu zísť z cesty po zastavení 

Môjho Slova? Nie, učeníci, hovorím k vám v tomto čase a ešte mnohokrát vás pripravím prostredníctvom 

svojho Slova, aby vo vašej duši bolo len svetlo, sila, odhodlanie a nezničiteľná horlivosť viery tvárou v 

tvár všetkým skúškam. 

25 Keď som sa duchovne ukázal svojim učeníkom druhej éry, pocítili vo svojich dušiach pravú lásku. 

Vtedy sa spojili v bratskom objatí a duchovnej sile, aby pokračovali v diele svojho Majstra. Keď sa totiž 

zbavili svojich pochybností, plní šťastia v duši povedali: "Naozaj sme boli s Mesiášom, s Božím Synom, 

naozaj sme žili spolu so Spasiteľom sveta, neoklamal nás. On je Život, On je Vykupiteľ, On je Pravda, 

Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, Jeho domovom je večné kráľovstvo, odkiaľ sa na nás dnes pozerá, 

hovorí k nám a dáva sa nám vidieť. Sľúbil, že bude s nami naveky. A naozaj sme jednotní, milujeme sa 

navzájom a budeme o ňom svedčiť všetkým národom zeme." 

26 Viete, či po zániku môjho Slova nastane aj medzi vami pravé zjednotenie, keď pocítite 

neprítomnosť môjho Slova v hĺbke svojho srdca a duše, keď môj duchovný svet už nebude medzi vami 

ozývať svoje Slovo prostredníctvom nositeľov darov? Vtedy sa spoločenstvá budú navzájom vyhľadávať a 

tí, ktorí zostali vzdialení a pracovali podľa svojho, budú vyhľadávať svojich bratov a sestry, budú si 

navzájom poskytovať teplo a prítomnosť, radu a pomoc. Budú túžiť po mojom slove a niektorí budú 

hľadať hojivý balzam v kruhu iných a ja sa opäť prídem zjaviť. 

27 Áno, Môj ľud, budem hovoriť blízko vášho duchovného ucha a všetci ma uvidíte a tieto jasné 

výroky, ktoré vám dávam a o ktorých dnes neviete, akým spôsobom prídu, prídu definitívne a jasne, aby 

vás priviedli na správnu cestu. Budú vašou ochranou, vašou motiváciou, aby ste si nikdy nemysleli, že 

kráčate sami. 

Prekvapím vás na cestách, pri duchovnom plnení poslania, pri pozemskom plnení povinností a tiež pri 

vašich priestupkoch. Vyberiem si vhodnú chvíľu, aby som sa prejavil na ceste každého zo svojich 

učeníkov. Budem prítomný a vnímateľný na vašich stretnutiach, budete cítiť moje teplo, dych môjho 

Ducha a prijímať moje inšpirácie. 

28 Chcem, aby ste, keď vo mňa stále viac veríte, mali medzi sebou vieru, aby medzi vami nevzniklo 

falošné svedectvo, aby z vašich úst nevyšla lož, ktorá by vás urobila veľkými alebo známymi medzi ľuďmi 

alebo medzi ľudstvom. Beda tomu, kto hovorí lož! Beda tomu, kto by povedal: "Videl som Majstra" bez 

toho, aby Ho videl! Beda tomu, kto by povedal: "Prijal som toto posolstvo od Pána" bez toho, aby ho 

prijal! Vtedy mu bude moja inšpirácia odňatá a získa ju späť len vtedy, keď sa očistí od svojich škvŕn. 

Nezneužívajte moje meno, nepoužívajte moje dielo na klamstvo, nezneužívajte môjho ducha ani moje 

dielo na zakrytie svojho klamstva. 

29 Chcem, aby ste hovorili len pravdu, aby ste, ak odo mňa nikdy nedostanete vnuknutie alebo prejav, 

s ním súhlasili a neklamali, lebo potom vás nikto nebude môcť obviniť. Ale pýtam sa vás: Kto môže byť 

ten, kto odo mňa nič nedostáva? Kto môže byť tým, kto sa neteší z Mojej inšpirácie, kto neprijíma Moje 

pokyny a necíti Moje prejavy? Neustúpim pred vašimi priestupkami. Ja budem stále s vami a zanechám 

vás premenených na prorokov, ale na prorokov pravdy, nie na falošných, ktorí vychádzajú na ulicu a 

chvália sa svojím proroctvom. 

30 V prvých časoch moji proroci vychádzali do ulíc a hlásali Pánovo posolstvo. Ale koľko pokory, 

koľko sily a viery bolo v nich! 

Časy sa zmenili a dnes už nemôžete vyjsť na ulicu, vidiecku cestu alebo na ľudové trhovisko a z 

plných pľúc vykrikovať moje posolstvá. Dnes musíš vedieť, kedy nastala chvíľa, aby si hovoril, konal 

alebo sa modlil. Ak sa takto pripravíte, môj ľud nebude pochybovať o vašich svedectvách. 
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31 Keď sa blížite k nejakej skúške, keď sa má Moja spravodlivosť prejaviť medzi národmi zeme a 

tiež medzi vami, keď je Mojou vôľou zjaviť vám nejakú udalosť, vyberiem si jedného z vás, aby vás 

varoval a oznámil vám, čo sa stane. Vyberiem dve alebo tri, alebo toľko, koľko bude potrebné na 

potvrdenie tejto správy. Nepochybujte však, lebo tým by ste prosili Otca o ešte väčší prejav. 

Či neviete, že Majster vám v tomto treťom čase povedal: "Čas výhod sa skončil?" Ak potom poviete: 

"Áno, Otče, materiálne výhody sa skončili, ale duchovné výhody si nám prisľúbil." Na to vám odpovedám: 

"Áno, deti moje, ale ak žiadate od Majstra, aby sa stal človekom, potom táto vaša požiadavka patrí k 

pozemským výhodám a tento čas sa už skončil." 

32 Preto som vás oslobodil od mnohých tradícií, pretože by ste chceli znesvätiť a ponížiť spôsob 

uctievania, ktorý vášmu duchu zjavil Otec ─ formu uctievania zabalenú do milosti a dokonalosti. Nechali 

by ste ho zvrhnúť sa na obrady, ceremónie a svetské slávnosti a čoraz viac by ste sa zaoberali vonkajším 

uctievaním, dodržiavaním tradícií namiesto plnenia Zákona a Učenia. Preto som vás v tomto čase na 

rozhorčenie niektorých a radosť iných oslobodil od mnohých tradícií, od mnohých náboženských zvykov, 

ku ktorým bola vaša duša pripútaná. 

33 Teraz postupne objavujete pravý chrám a tento chrám nájdete vo svojom vnútri aj vonku, v 

nekonečnosti vesmíru. 

Dnes si uvedomujete, že pravý oltár je vo vašom srdci, že viera je svietnik, ktorý máte pre Mňa zapáliť, 

že kvety, obety, vaše skutky, vaše zásluhy majú byť ─ že obrazom vášho Pána ste vy sami, aby ste Mňa 

mohli cez seba vidieť. 

Dnes si uvedomujete, že zdrojom milosti je Môj Božský Duch ─ nevyčerpateľný zdroj dokonalostí a 

požehnaní ─ že Ja som Dielo, pretože Moje vlastné Dielo je vo Mne a je nekonečné a univerzálne ─ že Ja 

som Pastier všetkých duší, ktoré ma nasledujú v slávnom počte, a že nakoniec všetci dosiahnu jedinú 

prekážku, ktorou je dokonalý pokoj, ktorý je večným domovom duší vo vysokom záhrobí, a že Otcov dom 

je všade a vy ste tento dom nikdy neopustili. 

34 Takto vaša duša roztiahne krídla a uvidí nekonečno v priestore, večnosť v čase, dokonalú a svetlú 

cestu, ktorá vás vedie k Otcovi cez "Cestu". Potom zabudneš na tradície, ktoré boli prekážkami a 

nástrahami a zostali za tebou na ceste ─ rutina, ktorá bola len múrom, ktorý zastavoval tvoju dušu, a 

obrazy ─ predmety fanatizmu ─ zostanú za tebou a tvoja duša bude kráčať rýchlo a slobodne, plná zápalu, 

radosti, nádeje a viery, v ústrety svojej duchovnej budúcnosti. 

35 Všetko, čo duša považovala za palicu, aby sa mohla podoprieť, oprieť, veriť a milovať Mňa, bude 

jej aj naďalej k dispozícii, aby na Mňa mohla hľadieť svojím duchovným pohľadom, aby mohla dôverovať 

Večnosti a Pravde, ktorú som v tomto čase v hojnosti zjavil medzi vami. Prípravou niektorých 

prekonávam nedokonalosti iných. Vďaka vašej túžbe po pokroku, po priblížení sa ku Mne, po vzostupe, 

po ideáli a po pochopení Môjho Božského Diela prichádzam a zjavujem sa, vrhám sa medzi vás ako 

múdrosť a svetlo. 

36 Ježišova krv, premenená na svetlo spásy, prenikla do všetkých duší ako spása a naďalej tak robí. 

Môj Duch večne dáva spásu a svetlo, neprestajne nechávam lúče svojho svetla preniknúť tam, kde je tma, 

neprestajne môj božský Duch ─ nie ako ľudská krv, ale ako spásonosná sila, ako duchovný život ─ sa 

vylieva na všetky moje deti. 

37 Čaká vás vaša budúcnosť, tieto časy sa blížia a prichádzajú k vám a s týmito časmi prídu aj ľudia, 

zástupy ľudí, ktorí túžia po duchovnom poznaní a chcú, aby sa rozptýlili ich pochybnosti a aby mohli 

nájsť pre svoju dušu dvere k svetlu a pokoju. 

38 Ľudia prídu a medzi nimi aj "Tomáš", predstavovaný vedou a materializmom, s bdelými očami, 

aby skúmal; a to nielen očami, ale aj prstami rúk, aby skúmal, aby sa dotýkal, pretože len tak môže uveriť 

v moju prítomnosť a v duchovné udalosti, ktoré sa budú jedna po druhej odohrávať medzi ľudstvom a o 

ktorých musia ľudia podať svedectvo, aby "Tomáš tretej éry" vo svojich pochybnostiach a vo svojom 

materializme mohol byť premožený mojou láskou. 

39 Pripravte sa, aby ste boli apoštolmi viery, aby ste boli horlivými učeníkmi, ktorí svedčia nielen 

slovami, ale aj skutkami. Takto vaše príklady prekonajú tvrdosť ľudských sŕdc. Budem robiť zázraky a 

podávať dôkazy, ktoré skutočne osvietia nedôverčivosť tých, ktorí k vám prichádzajú. 

40 Nežiadam od vás nič nemožné, nebudete musieť vykonať žiadne ťažké skutky, vaša príprava, vaša 

modlitba a vaša viera mi budú stačiť a všetko ostatné urobím ja, ó, moje milované deti! 
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41 Všetko, čo nedokážete urobiť, všetky ťažkosti, na ktoré narazíte, prenechajte Mne a Ja vám všetko 

umožním. Potom ľudia zažijú, že to, čo je pre ľudí nemožné, sa vďaka vášmu sprostredkovaniu stane 

skutočnosťou. Tieto zázraky nebudú môcť pripísať ľuďom a vo svojom úžase budú musieť odísť do 

záhrobia, aby sa zamysleli nad najvyššou a vznešenou mocou. 

42 Zjavím sa v sláve, aby som zničil hriech ľudí. Pred ľudskou mocou sa zjavím ako múdrosť a 

božská veda. Zahanbím aj materializmus ľudskej vedy. Pre všetky náboženské spoločenstvá a ľudské 

inštitúcie prídem ako Spasiteľ ─ tak som oznámil. Na poliach sváru a boja budem prítomný so svojimi 

neviditeľnými zbraňami pokoja, so svojím dvojsečným mečom, aby som zničil všetok hriech a skazu. 

43 Prišiel som ako Veľký Bojovník, ako ma ľudia chcú vidieť a ako ma očakávajú mnohí obyvatelia 

zeme. Ako bojovník som prišiel v pravde a v duchu. Moja vojna sa začala už dávno, a predsa sa sotva 

začala: najťažšia, najstrašnejšia časť tejto bitky ešte len príde a do tejto bitky pôjdete vy, ktorých práve 

cvičím ako vojakov. 

Vy však viete, že moja vojna nie je vojnou za nespravodlivosť, ale práve za spravodlivosť voči ľudskej 

nespravodlivosti. Moja láska odstráni pokrytectvo, sebectvo a ľudskú zlobu. Môj pokoj odstráni všetko, čo 

v sebe nesie zárodok a základ nenávisti, nezhody. Čo teda ušetrí Môj neviditeľný meč, ktorý ti vložím do 

rúk? Život mojich detí, citlivosť a cnosť. Všetko ostatné padne. 

44 Ak uvidím iskru lásky ku Mne, atóm pravdivosti, trochu lásky alebo súcitu s druhými, to všetko 

ušetrí moju zbraň. 

Preto teraz môžete pochopiť, že tento boj bude medzi vami veľmi veľký. Tento boj však neprebieha len 

medzi ľuďmi, je univerzálny. Všetky duše po tomto boji urobia krok k pravému životu ─ krok k pokroku, 

pevný krok ku Mne, v pravde a v duchu. 

45 Necítite, ako je duchovný život okolo vás rozrušený? Necítiš, že v tvojej duši zaznieva rev tejto 

veľkej bitky? Aj vo chvíli, keď spíš hlbokým spánkom, tvoja duša zápasí a bojuje, oslobodzuje sa a 

pracuje na poslaní, ktoré som jej určil. 

46 Toto sú veľké bitky, ktoré videl môj učeník Ján prostredníctvom prorockého daru. Videl armády, 

ktoré sú rovnaké ako tie, ktoré sú dnes v plnej bitke. 

47 Najostrejší boj ešte nenastal, a preto vás neprestajne učím, aby ste sa premenili na odvážnych 

vojakov Mojej náuky, Môjho zákona ─ toho zákona, ktorý svojim vojakom hovorí: "Milujte sa 

navzájom!" 

48 Toto vám hovorí Veľký útočník, Knieža Zástupov, milovaný ľud, v tretej ére. Povstaňte s týmto 

mečom lásky, chopte sa ho, vytiahnite ho z pošvy a porazte všetku nenávisť a zlo, ktoré v ľudstve existuje. 

49 Viete, že zo svojho "vysokého trónu" zahaľujem vesmír svojím pokojom a požehnaním. 

50 Všetko je mnou požehnané v každú hodinu, v každom okamihu. Odo mňa neprichádza a nikdy 

nepríde žiadne prekliatie alebo odsúdenie mojich detí. Preto bez toho, aby som videl spravodlivých alebo 

hriešnikov, všetkých obdarúvam svojím požehnaním, svojím bozkom lásky a svojím pokojom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 320 
1 Šťastné nech je ľudské pokolenie, pretože má vtelenú prítomnosť svojho Pána. Šťastné nech je 

ľudstvo, pretože dostalo toto dedičstvo lásky. 

2 Moja existencia na svete prostredníctvom Ježiša sa odohrala v krajine Palestína, moje kázanie 

trvalo len tri roky, navštívil som len niekoľko dedín a zástup, ktorý ma sprevádzal na Golgotu, nebol 

veľmi početný. Napriek tomu sa slovo, ktoré vyšlo z Ježišových úst, dostalo k ľudstvu všetkých čias. 

Nebolo potrebné ísť do všetkých vtedajších krajín a hľadať učeníkov, pretože som vedel, že Moje 

Slovo bude ako semeno čoskoro vynesené z tejto krajiny, aby sa rozptýlilo po všetkých národoch sveta. 

Tí, ktorí počuli Ježiša a boli svedkami jeho "smrti", boli predstaviteľmi všetkých generácií, ktoré prídu 

po ňom. Veď podstata môjho učenia a láska, s ktorou bola táto krv preliata, boli určené pre všetkých. 

3 Neodsudzujte tento ľud preto, že v Ježišovi nespoznal Mesiáša a že ho obetoval. Nehnevajte sa pri 

pomyslení, že ten, ktorému sa posmievali, bol sám Boh. Veru, hovorím vám: Ja sám som sudca. 

Mnohí z tých, ktorí nespravodlivo odsudzujú týchto ľudí a neodpúšťajú im, že obetovali Majstra, nosia 

vo svojich srdciach skľúčenosť, bez toho, aby si to uvedomovali, pretože zaujali miesto, ktoré im nepatrí. 

4 Tak ako som ja, keď som visel zomierajúci na kríži, zvolal pred zástupom, ktorý sa vyžíval v 

mojom utrpení: "Otče môj, odpusť im, lebo nevedia, čo robia", tú istú vetu by som mohol denne opakovať 

na vašu adresu. Lebo hoci poznáte moje meno od narodenia a máte v duchu moje poučenie, moje 

prikázania a moje zákony, neprestávate ma urážať a vysmievať sa mojim zásadám. 

5 Prežili ste tri epochy duchovných zjavení, ale ľudstvo ešte stále nepostavilo chrám, na ktorý 

čakám. V tejto tretej ére však ľudia postavia na dno svojich sŕdc svätyňu, kde bude archa, ktorá je dušou, 

ktorá v sebe uchováva tabule zákona, ktorý je vo vašom duchu. 

6 Morálna a duchovná premena ľudstva sa vám zdá nemožná, pretože ste veľmi vzdialení od 

princípov, ktoré vám boli zjavené. Nedokážete si predstaviť svet, v ktorom vládne láska, mier a 

spravodlivosť, a už vôbec nie vň veriť. 

7 Hovorím vám, že tomu všetkému nemôžete veriť, pretože ste nechceli preskúmať význam môjho 

slova ani mojich skutkov. Ak by ste venovali trochu svojho času duchovnému rozjímaniu, získali by ste 

veľké inšpirácie a dosiahli by ste múdrosť. 

8 Kto z ľudí pred 2000 rokmi mal predstavu o súčasnom svete, ktorý ste vytvorili silou svojej 

inteligencie? Nikto. Preto sa mnohým dávnym proroctvám, ktoré ohlasovali dnešný svet, neverilo. 

9 Prorocky vám ohlasujem nový svet a oduševnené ľudstvo, ale keď sa toto slovo stane známym, 

opäť mu nebude nikto veriť. 

10 Generácia za generáciou bude odchádzať, ľudská arogancia rozpúta búrky a záplavy, mor a 

pohromy a nárek ľudstva bude otriasať vesmírom. Po tomto všetkom však noví obyvatelia Zeme začnú žiť 

introspekciou a spiritualizáciou, pričom využijú obrovský poklad skúseností, ktorý im odkázali minulé 

generácie, a božské semeno začne klíčiť. 

11 V každej duši je božský zárodok, ktorý vyšiel odo Mňa, a tak ako vaše deti zdedia vlastnosti alebo 

charakter svojich rodičov, tak aj duše nakoniec odhalia to, čo zdedili od svojho nebeského Otca: lásku. 

12 Spomeňte si na ten deň, keď som z lásky k vám zomrel ako človek na kríži. Spomínajte na moje 

umučenie ─ áno, ale už to nerobte tradičným spôsobom, na ktorý ste boli po stáročia zvyknutí ─ 

vonkajším a zmyselným spôsobom, ktorý nezanechal vo vašej duši žiadne semeno, pretože ste sa 

neponorili do jeho zmyslu a významu. 

13 Vidím, že aby ste pohli svojím srdcom, dramatizujete moju smrť krvavými obrazmi a výjavmi, že 

plačete a nosíte smútočné šaty, akoby práve zomrel človek, a že rok čo rok vyjadrujete Matke sústrasť bez 

toho, aby ste si uvedomovali, čo robíte. 

14 Prečo vyjadrovať sústrasť Márii, keď nikoho nestratila, keďže ten, ktorý zomrel na kríži, vstal k 

večnému životu? Prečo nado mnou roniť slzy, keď som nad bolesťou a smrťou? 

15 Veru, hovorím vám, radšej by ste mali roniť slzy kvôli sebe a cítiť smútok kvôli svojim hriechom a 

nosiť v srdci zármutok kvôli toľkým cnostiam a ušľachtilým citom, ktoré vo vás odumreli. 

16 Chcem, aby ste sa bez čakania na výročia, dátumy alebo tradičné pamätné dni zjednotili na 

stretnutiach alebo v kruhu svojich rodín a aby ste sa, prechádzajúc tie príklady a diela, ktoré som vám 

predstavil v druhej ére, duchovne a oddane zhromaždili, aby ste uvažovali o mojom Slove a vykladali ho. 
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Potom by ste totiž mali skutočný úžitok pre svoju dušu, pretože by ste objavili zmysel alebo podstatu 

mojich diel a mojich slov. 

17 Nesnažte sa ma ľutovať, lebo vo Mne nie je nič, čo by mohlo vyvolať ľútosť. Namiesto toho sa 

nechajte inšpirovať láskou, ktorú som vám preukazoval počas celého života, a uplatnite túto ľútosť, ľútosť 

nad urážkou a výčitky svedomia na svojich blížnych, medzi ktorými sú tisíce takých, ktorí sú hodní 

všetkej ľútosti a súcitu: niektorí preto, že veľmi trpia, iní preto, že sa vrhli do špiny neresti, ďalší preto, že 

nepoznajú svetlo pravdy, a ďalší preto, že žijú bez lásky alebo že túžia a prahnú po spravodlivosti a pokoji. 

18 Cíťte s nimi skutočný súcit a milosrdenstvo, plačte a modlite sa za nich. Predovšetkým však urobte 

niečo, čo zmierni ich bolesť alebo zlepší ich život. Potom budete skutočne na ceste k pochopeniu môjho 

učenia, k pochopeniu mojej obetavej smrti a k správnemu výkladu mojej vôle. 

19 Vzájomná láska bude jediným správaním, ktoré poslúcha moje slovo a je príjemné môjmu duchu. 

20 Na kríži som skrze Ježiša povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!" 

Po mnohých storočiach môžem tomuto ľudstvu opäť povedať, že stále nevie, čo robí. Často totiž 

prekrúca zmysel Zákona alebo Učenia, ktoré som mu zjavil, a oboje porušuje, pričom verí, že ich ctí a 

napĺňa. 

21 Keby ste pochopili a pocítili Moje učenie, v žilách by vám prúdila láska ─ láska k blížnym, ktorí 

sú Mojou súčasťou. Ale vy ste ďaleko od vzájomnej lásky a svedčíte o tom takmer všetkými svojimi 

skutkami. 

22 Pri spomienkach si uvedomte, že Ja, Božský Majster, som z lásky k vám opustil Duchovnú ríšu a 

stal som sa človekom, aby som prebýval s ľuďmi ─ že som opustil Svoju ríšu, aby som prebýval vo vašom 

svete ako človek v 

Preukázať službu núdznym ─ že Otec všetkých stvorených vecí, ktorý je v Kristovi, prišiel k vám, aby bol 

najpokornejší a zasvätil vám celý svoj život. 

23 Moje učenie učilo, že čím viac máš, tým viac musíš dať, a čím si väčší, tým pokornejší musíš byť. 

24 Ktorí sú tí, ktorí si ma v tomto čase berú za príklad? Ktorí z nich sú schopní zostúpiť z trónu alebo 

z čestného kresla, aby boli medzi chudobnými a núdznymi a dali im život? Neobjavujem ich, hoci váš svet 

je taký veľký a ľudstvo také početné. 

25 Keď bude takýchto príkladov na zemi veľa, budete môcť povedať, že dbáte na moje slovo a moje 

príklady, že ich žijete. 

26 Z generácie na generáciu a z veku na vek sa ľudia stále viac vzďaľovali od božských zákonov, čo 

spôsobovalo ústup v duchovnej oblasti. 

27 Keby ste sa na chvíľu zastavili a pozreli sa na svoj svet, pozreli sa naň rozumom, akoby ste boli na 

vrchole hory a pozerali sa na mesto, zistili by ste, že ľudia rozvíjali svoje vášne a svoju inteligenciu a vždy 

ich využívali na pozemské ciele. 

28 Ak budete skúmať a uvažovať, zistíte, že nikde sa neprejavuje znak skutočnej spiritualizácie ─ 

niečo, čo by dokazovalo, že v človeku prebýva bytosť svetla. 

29 Keď zostúpite z tejto hory svojich kontemplácií, urobíte tak smutne, smutne ─ s vedomím, že ste 

sa vzdialili od božských zákonov, ktoré riadia duchovný život. 

30 Na svojej ceste stretneš malé, nižšie bytosti: včelu, mravca, červa, a povieš: "Otče, prečo nedovolíš 

týmto bytostiam, ktoré sú pod nami, hrešiť, a na druhej strane dovoľuješ svojim duchovným deťom, ako 

sme my, veľmi dobre hrešiť?" Ach, maličkí, vy, ktorí sa odvažujete klásť svojmu Pánovi také nezmyselné 

otázky! 

31 Už som vás prekvapil tým, že som týmto tvorom závidel ľahkosť a pokoj, v ktorom žijú. Videl 

som, ako závidíš vtákom radosť z ich hniezd, ktoré sa stali ich domovom, a počul som, ako si tvoje srdce 

povedalo: "Možno si tieto bytosti zaslúžia väčšie požehnanie ako Božie deti?" 

Teraz vám hovorím, že sa tak pýtate a trápite, pretože neviete, ako študovať moje učenie, kým 

nenájdete pravdu. 

32 Prečo nevidíte, že tieto tvory majú len jeden domov, ktorým je zem, a že práve na nej majú svoje 

nebo a svoju blaženosť? Nevidíte, že ich nútim nasledovať silu, ktorá je zákonom prírody? Keďže žijú v 

Zákone, musia sa tešiť zo všetkého, čo Zákon obsahuje, teda z lásky, pokoja, blahobytu, radosti, aktivity, 

života. 
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33 Vy, ľudia, máte možnosť spoznať niečo, čo presahuje pozemskú prirodzenosť, a to je duchovný 

život. Preto vám bola zjavená cesta, ktorá vedie do kráľovstva vášho Otca. Ale nechal som vám slobodu, 

či sa po tejto ceste vydáte, alebo nie ─ či vystúpite, alebo zostúpite, či sa priblížite, alebo odídete. Takto si 

totiž môžete získať pravé zásluhy voči Otcovi a zároveň dokázať svoju lásku k nemu. 

34 Bytosť bez zmyslu sa riadi inštinktom, ktorý je jej vnútorným hlasom, jej pánom, jej sprievodcom. 

Je ako svetlo, ktoré prichádza od jeho matky, prírody, a osvetľuje cestu, ktorú musí vo svojom živote 

prejsť ─ aj táto cesta je plná nebezpečenstiev a rizík. Vás ľudí vedie duša, vás duše vedie duch, ktorý je 

svetlom, ktoré Božský Duch vložil do svojich duchovných detí. 

35 Osud detí prírody je na zemi, tu sa začína a tu sa aj končí. Na druhej strane, osud duše sa začína u 

Mňa a nikdy sa neskončí. Keď sa totiž povznesie nad pozemský život, keď prekročí hranice svetov 

dokonalosti a vstúpi do večnosti, bude sa presúvať z jedného domova do druhého, objavovať nové svety 

plné múdrosti, bude stále blaženejšia a bude stále viac milovať. 

36 Neprestávajte premýšľať o svojom osude a tiež nezabúdajte pozorovať svojich nižšie postavených 

bratov a sestry, pretože v nich objavíte nekonečné príklady múdrosti, ktoré ─ aplikované do vášho života 

─ vám prinesú dobré ovocie. 

37 Vezmite si príklad z harmónie, v ktorej žijú jednotlivé druhy, z činnosti tých, ktorí sú pracovití. 

Vezmite si k srdcu príklady vernosti alebo vďačnosti. Sú to príklady, ktoré obsahujú Božskú múdrosť, 

pretože pochádzajú z Mojich stvorení, ktoré sa tiež narodili zo Mňa, aby vás obklopovali a sprevádzali vo 

vašom svete, aby mali účasť na tom, čo som vložil do zeme, a aby ste v nich objavili hlas, ktorý vám 

hovorí, že.., ak budete do bodky plniť Božie zákony a necháte sa viesť hlasom svedomia, tak ako sa oni 

riadia inštinktom, spoznáte harmóniu, zažijete pokoj a to vám prinesie nárast vašich statkov, hojnosť a 

duchovný i ľudský pokrok. 

38 Myslíte si, že ten, kto o tom všetkom hlboko premýšľa, by bol potom schopný rozpútať vojnu? 

Myslíte si, že ten, kto jasne počul hlas svojho svedomia, by sa rozhodol ponížiť svojho blížneho? Nie, 

milovaní ľudia. Dospejte teda k záveru, že musíte uvažovať o mojich zjaveniach, že svet musí tiež 

uvažovať, aby sa duša pri týchto úvahách povzniesla, aby sa myseľ dostala do úžasu a aby človek ─ 

slovom ─ skutočne počul a poslúchol hlas svedomia. 

39 Uvažujte o lekcii tohto dňa a učte o nej premýšľať. Je to posolstvo, ktoré musíte priniesť do sŕdc 

svojich blížnych so srdečnosťou, ktorú som vám dal. Musíte totiž splniť poslanie, a preto som prišiel v 

tomto čase, aby som vám priniesol svoje slovo. Ale na toto ohlasovanie som nepoužil tých, ktorí si 

vycvičili myseľ v učenosti tohto sveta, ale tých, ktorí boli vo svojej jednoduchosti podobní mojim 

učeníkom z druhej éry. 

40 Ukážte jej moje dielo bez strachu, pretože musí vždy osvietiť svet. 

41 Cvičte sa, aby moje slovo zostalo zapísané vo vašich srdciach, aby ste sa podobali svojmu 

Majstrovi, aby ste boli pokorní a aby ste boli mojimi pravými učeníkmi. Prinášajte pravdu, aby sa 

prostredníctvom nej mohlo osvietiť celé ľudstvo. 

42 Praktizujte cnosti a spojte sa ako jeden učeník. Z tejto knihy si všetci odnesú poučenie, a tak 

"poslední budú prví". 

43 Milovaný ľud: S akou oddanosťou ste počúvali toto slovo, ktoré vás poučuje a oznamuje vám 

udalosti, ktoré čoskoro uvidíte, ako sa uskutočnia vo vašej krajine. 

44 Ľudská bytosť urobí veľké kroky smerom k oduševneniu; jej duch bude schopný prekročiť ľudské 

obmedzenia a dosiahnuť vyššie svety života, aby nadviazal kontakt so svojimi bratmi a prijal svetlo, ktoré 

mu môžu ponúknuť. Bude tiež schopný zostúpiť na úrovne života, kde žijú bytosti s nižším stupňom 

vývoja, retardované bytosti, aby im pomohol zanechať ich biednu existenciu a previesť ich na lepšiu 

úroveň života. Rebrík, po ktorom duša stúpa k svojej dokonalosti, je veľmi dlhý; stretnete na ňom bytosti 

na nekonečne mnohých rôznych úrovniach vývoja a ponúknete im niečo z toho, čo máte, a ony vám na 

oplátku tiež dajú niečo zo svojho duchovného bohatstva. 

45 Potom zistíte, že tento svet nie je jediný, ktorý sa snaží zlepšiť. Dozviete sa, že na všetkých 

planétach sa duša vyvíja, že na všetkých sa rozvíja a rastie, aby naplnila svoj osud, a chcem, aby ste sa 

pripravili, aby ste mohli uzavrieť zmluvu so všetkými svojimi bratmi, aby ste sa s nimi mohli vymieňať v 

svätej túžbe spoznávať, milovať a pomáhať si navzájom. Urobte to v mojom mene a v bezpodmienečnej 
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poslušnosti prostredníctvom svojich myšlienok. Ak začnete s týmto cvičením, postupne pochopíte ich 

požiadavky, učenie a výhody. 

46 Túžim po tom, aby ste boli v harmónii so svojimi bratmi na tejto planéte a mimo nej, ktorá je v 

tomto čase vaším domovom. Vytvorte si priateľské putá, požiadajte o pomoc, keď ju potrebujete, a tiež sa 

ponáhľajte pomôcť tým, ktorí vás žiadajú o to, čo máte. 

47 Ako veľmi vás bytosti, ktoré sú v tomto čase určené na to, aby vás priviedli k poznaniu Môjho 

návratu, milujú a ochraňujú a ako blahodarne pôsobia na toto ľudstvo! Len ja vidím toto neustále úsilie a 

poznám jeho zásluhy. Žehnám im, pretože ich práca je skvelá. Keby ste mohli preniknúť do svojho 

duchovného života, videli by ste, že je plný starostlivosti, zázrakov, za ktoré vďačíte svojim duchovným 

dobrodincom. Pracujú na rôznych misiách vo vašom svete bez toho, aby ste tušili ich dobrotu a úsilie. 

Hovorím vám len toľko, že neustále bojujú za obnovenie poriadku a spravodlivosti v živote ľudí. 

48 Pomôžte im v ich ťažkom poslaní, pochopte ich lásku, ich obetavosť a staňte sa ich 

spolupracovníkmi v tomto veľkom diele! 

49 Nielen v tomto čase, ale od chvíle, keď prvý človek obýval zem, bol duchovný svet poslaný a 

prejavil sa, aby sa podieľal na vašom utrpení a radostiach. Ustanovil som ho, aby ste sa necítili opustení 

alebo vzdialení od svojich duchovných bratov a sestier. Keď sa vrátite k jednoduchosti, keď budete v 

kontakte s týmito bytosťami a uvidíte ich okolo seba, spoznáte ich prácu a požehnáte im. A keď opustíte 

zem a vydáte sa na cestu do svojho ďalšieho domova, spojíte sa s tými, ktorí boli ochrancami vášho života. 

Ale keď spoznáte cnosti svojich duchovných bratov a sestier, nebudete potom pre svojich malých bratov a 

sestry tým, čím sú pre vás vaši anjeli strážni? 

50 V súčasnosti vám odhaľujem to, čo bolo skryté vášmu svetskému chápaniu, pretože nechcem, aby 

ste nevedeli o tom, čo je vo vašom živote podstatné: o nesmrteľnosti vašej duše, o jej ceste stále nahor a o 

jej konečnom cieli vo Mne. 

51 Choďte cestou krok za krokom, žite na zemi, ale vždy hľadajte nebo. Pamätaj, že od chvíle, keď si 

začal svoju cestu, žiješ večný život a že každá skúška, ktorú podstúpiš, ťa privádza bližšie ku Mne a že 

každá prejdená vzdialenosť skracuje čas tvojej spiatočnej cesty. 

52 Videli ste prvé svetlá tejto éry oduševnenia, ale jej úplného rozvinutia sa z tohto sveta nedočkáte. 

Vo vašej práci budú pokračovať vaši potomkovia. Dovolím vám však, aby ste pokračovali v starostlivosti 

o svoje semeno, tak ako som dovolil dušiam tých, ktorí boli vašimi rodičmi, aby pokračovali v práci na 

naplnení vášho poslania. 

53 Pracujte pre dobro tohto sveta, prinášajte moje slovo do sŕdc. U niektorých často nenájdeš 

vypočutie, ale u iných nájdeš ozvenu a tým budeš v hojnosti odovzdávať toto poučenie, ktoré som ti dal, 

aby si ho mohol odovzdať všetkým svojim blížnym. 

54 Dnes máte moje Slovo, ktoré odhaľuje tú istú a jedinú podstatu, ktorú som vám vždy dával: lásku. 

Princípy, na ktorých je založený Môj zákon a Moje učenie, sú nemenné a večné. 

55 Dnes prichádzam v Duchu, aby som vám zjavil Svoju pravdu a Svoju prítomnosť prostredníctvom 

Božského svetla, tak ako som sa v druhej ére vtelil do Ježiša, aby som vám zjavil Svoju pravdu 

prostredníctvom Slova a spečatil ju Krvou. Bolo potrebné prísť k ľuďom, žiť s nimi, nechať sa vidieť a 

cítiť tak, ako to vidia a cítia oni, aby som im podal dôkaz nekonečnej lásky, ktorú môj Duch cíti k ľuďom. 

56 Ja, Kristus, som zjavil Otcovu slávu, jeho múdrosť a moc prostredníctvom človeka Ježiša. Táto 

moc sa používala na vykonávanie zázrakov v prospech tých, ktorí potrebovali vieru v duchu, svetlo v 

mysli a pokoj v srdci. Túto silu, ktorá je silou samotnej lásky, som vylial na núdznych, aby som sa im 

úplne odovzdal, čo išlo tak ďaleko, že som ju nepoužil pre svoje vlastné telo, ktoré ju tiež potrebovalo v 

hodine smrti. 

57 Nechcel som využiť svoju moc, aby som sa vyhol prenikavej bolesti svojho tela. Keď som sa totiž 

stal človekom, bolo to s úmyslom trpieť pre vás a dať vám hmatateľný božský a ľudský dôkaz mojej 

nekonečnej lásky a súcitu s nedospelými, núdznymi a hriešnikmi. 

58 Všetku moc, ktorú som zjavil iným, či už som uzdravil malomocného, vrátil zrak slepému a 

pohyblivosť chromému, alebo obrátil hriešnikov a vzkriesil mŕtvych, všetku moc, ktorú som zjavil pred 

zástupmi, aby som im dal dôkaz o svojej pravde tým, že som im dokázal svoju moc nad kráľovstvami 

prírody a svoju moc nad životom a smrťou, som nechcel použiť pre seba, čím som dovolil, aby moje telo 

podstúpilo toto utrpenie a znášalo túto bolesť. Je pravda, že moja moc mohla ušetriť moje telo všetkej 
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bolesti, ale akú zásluhu by som potom mal vo vašich očiach? Aký príklad, zrozumiteľný pre človeka, by 

som zanechal, keby som použil svoju moc, aby som si ušetril bolesť? V tých chvíľach som sa musel 

zbaviť svojej moci, odmietnuť božskú moc, aby som pocítil a zakúsil bolesť tela, smútok z nevďačnosti, 

osamelosť, agóniu a smrť. 

59 Preto Ježišove pery prosili o pomoc v hodine smrti, pretože jeho bolesť bola skutočná. Nebola to 

však len fyzická bolesť, ktorá premohla rozhorúčené a vyčerpané Ježišovo telo ─ bol to aj duchovný pocit 

Boha, ktorý bol prostredníctvom tohto tela týraný a zosmiešňovaný svojimi slepými, nevďačnými a 

povýšeneckými deťmi, za ktoré vylial túto krv. 

60 Ježiš bol silný vďaka Duchu, ktorý ho oživoval, čo bol Boží Duch, a mohol byť odolný voči 

bolesti a nepremožiteľný voči útokom svojich prenasledovateľov; ale bolo potrebné, aby prelieval slzy, 

aby cítil, že pred očami zástupu znova a znova padá na zem, že sily jeho tela sú vyčerpané a že zomrie, 

keď jeho telo stratí poslednú kvapku krvi. 

61 Tak sa skončilo moje poslanie na zemi; tak sa skončila existencia na zemi Toho, ktorého ľud pred 

niekoľkými dňami vyhlásil za kráľa, keď vstúpil do Jeruzalema. 

62 Tí, čo ma prijali, boli tí istí, čo ma sprevádzali na miesto lebky, a mnohí, čo spievali: "Hosanna! 

Hosanna!" neskôr volali: "Ukrižuj ho! Ale mnohí, ktorí ma prijali do svojich sŕdc pripravení s láskou a 

vierou, ma tiež verne nasledovali až do poslednej chvíle a nechali svoje slzy padať na krvavú stopu, ktorú 

zanechal Majster. 

63 Pre tých, ktorí ma videli svetlom svojej duše, som bol vteleným Bohom. Pre tých, ktorí ma videli 

len zmyslami, som nebol pravdou, pretože moja smrť ako človeka ich zmiatla a spôsobila, že sa cítili 

oklamaní. Boli to tí, ktorí sa vysmievali, ktorí sa nazývali klamármi a pripomínali si naliehavosť, s akou 

im Ježiš sľuboval kráľovstvo plné radostí. Ale teraz, keď ho videli skloneného pod ťarchou kríža a potom 

pribitého na potupný kríž, mohli sa len smiať a kričať, že Ježiš je falošný prorok, ktorý si nezaslúži žiť. 

64 Boli to úbohé nevedomé mysle, úbohé zhmotnené duše, zaujaté vlastnými domnienkami: "Ak je 

Syn Boží ─ prečo nebol zachránený z rúk svojich utláčateľov a katov? Ak je v jeho hlase a v jeho pravici 

moc, prečo na kríži nariekal, že bol opustený? Ak je on ten život, ktorý vzkriesil mŕtvych, prečo zomrel 

rukou bezvýznamných ľudí?" 

65 Ešte nebol čas, aby svetlo dosiahlo duše týchto tvorov. Museli naďalej kráčať po cestách života, 

aby sa naučili chápať Božskú pravdu o Mojej bolesti a smrti. Na druhej strane tí, ktorí ma milovali svojou 

dušou, nemali ani na chvíľu strach alebo pochybnosti, a čím viac videli svojho Pána trpieť, tým väčší bol 

ich obdiv voči tým dôkazom nekonečnej lásky, najdokonalejšej spravodlivosti a múdrosti. 

66 Dokonca aj zbojník Dimas, o ktorom by každý povedal, že má srdce plné temnoty ─ nedokázal 

objaviť ani atóm mojej pravdy, dokázal spoznať moje božstvo práve tam, kde ho ostatní už nepoznali: na 

kríži. Dokázal rozpoznať moje svetlo, dokázal objaviť moju lásku, videl Ježišovu pokoru a slepotu sveta, a 

keďže na zemi veľa trpel, bol odsúdený a spoznal lešenie krvi, pochopil ma a v srdci si povedal: "Je 

správne, že zomieram na kríži ako zbojník a zločinec. Ale prečo podávate tento kalich Majstrovi, od 

ktorého ste dostali len výhody?" Keď videl trpezlivosť a pokoru, s akou spravodlivý Ježiš zápasil so 

smrťou, nemohol sa zastaviť a zvolal: "Pane, spomeň si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve!" 

67 Áno, drahý Dimas, bol si so mnou v raji svetla a duchovného pokoja, kde som niesol tvoju dušu 

ako odmenu za tvoju vieru. Kto mohol povedať tým, ktorí pochybovali o tom, že v Ježišovi - umierajúcom 

a krvácajúcom ako on - prebýva Boh, že v zbojníkovi, ktorý ležal po jeho pravici v kŕčoch smrti, je ukrytý 

duch svetla? Čas plynul, a keď sa vrátil pokoj duše, mnohí z tých, ktorí ma odmietali a vysmievali sa mi, 

prenikli do svetla mojej pravdy, preto ich pokánie bolo veľké a ich láska k nasledovaniu ma nezničiteľná. 

68 Zanechal som svetu z kríža knihu života a duchovnej múdrosti ─ knihu, ktorú majú ľudia vykladať 

a chápať po celé stáročia, veky a epochy. Preto som Márii, otrasenej bolesťou, pri úpätí kríža povedal: 

"Žena, toto je tvoj Syn" a ukázal som pohľadom na Jána, ktorý v tej chvíli stelesňoval ľudskosť, ale 

ľudskosť premenenú na dobrého Kristovho učeníka, oduševnenú ľudskosť. 

69 Aj Jána som oslovil slovami: "Synu, toto je tvoja Matka" ─ slová, ktoré vám teraz vysvetlím. 

70 Mária stelesňovala čistotu, poslušnosť, vieru, nežnosť a pokoru. Každá z týchto cností je 

stupienkom na rebríku, po ktorom som zostúpil na svet, aby som sa stal človekom v lone tej svätej a čistej 

ženy. 

71 Neha, čistota a láska sú božským lonom, v ktorom sa oplodňuje semeno života. 
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72 Rebrík, po ktorom som k vám zostúpil, aby som sa stal človekom a prebýval so svojimi deťmi, je 

rovnaký ako ten, ktorý vám ponúkam, aby ste po ňom vystúpili ku Mne a premenili sa z ľudí na duchov 

svetla. 

73 Mária je rebrík, Mária je materské lono. Obráťte sa k nej a stretnete ma. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 321 
1 Buďte požehnaní, učeníci, lebo používate svoju dobrú vôľu na výklad môjho slova. Takto budete 

môcť rozvinúť dary, ktoré máte, a využiť ich v prospech svojich blížnych. 

2 Nachádzate sa v čase, keď ľudia pociťujú nepokoj z večného, zo života, ktorý presahuje 

pominuteľnú ľudskú existenciu. Ale vy, ktorí ste boli mojimi učeníkmi v tomto čase, vždy si uvedomujte, 

že kľúčom, ktorý otvára dvere k duchovnej múdrosti, je láska. 

3 Počas môjho učenia som vám vysvetľoval, že tento život na zemi slúži duši ako škola, skúsenosť, 

skúšobný kameň a rozvoj, ale že najvyššie poznanie duchovného života dosiahne, až keď opustí pozemské 

telo a ocitne sa v nekonečnom "údolí", mimo pozemského. 

4 Obdivujte jednoduchosť môjho učenia, ktoré možno aplikovať na každú činnosť, na každú oblasť, 

pretože jeho svetlo osvetľuje a oživuje celý vesmír. Keď sa jej podstata vyleje na váš intelekt, odhalí 

ľuďom cestu, ako sa zdokonaliť, až kým nedosiahnu duchovnú dokonalosť. Táto esencia je dobro, ktoré je 

prítomné vo vašom Bohu ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie vo vašom živote. 

5 Moje učenie je jednoduché, a preto je v dosahu ľudského stvorenia, zrozumiteľné pre všetkých, 

pretože všetci máte ducha. Tam, kde je komplikovanosť, mystifikácia alebo materializmus, to nie je moja 

pravda, ktorá je svetlá. 

6 Usilujte sa o jednoduchosť, milujte pokoru, potom sa vám budú tajomstvá aj tie najneprístupnejšie 

záhady javiť ako stránky knihy, ktorá jasne vykladá celý svoj obsah. 

Keď vám hovorím o záhadách a tajomstvách, ktoré ľudia neboli schopní alebo ochotní odhaliť, mám 

na mysli všetko, čo uchovávam vo svojej tajnej pokladnici pre poznanie svojich detí. Nehovorím o tom, čo 

nikdy nepotrebujete vedieť, pretože za to je zodpovedný len váš Otec. 

7 V druhej ére som vám dal učenie, vďaka ktorému som ľuďom vysvetlil, že nie sú len z hmoty, ale 

že v každom z nich prebýva Bytosť, ktorej život je vyšší ako ľudský a ktorej domov nie je navždy na 

tomto svete, ale v nekonečne vyššej sfére, než je tá pozemská. Toto učenie, hoci je hlboké až do 

nekonečna, bolo vyjadrené jednoduchou a jasnou formou, aby ho všetci ľudia mohli pochopiť, pretože 

všetci majú právo ho poznať. 

8 Táto lekcia bola prípravou na to, aby sa ľudstvo v tejto tretej ére úplne presunulo do duchovnej 

sféry. Lebo dnes, keď opäť poľudšťujem svoj hlas, aby som sa stal ľuďom zrozumiteľným, som prišiel k 

nim, aby som rozšíril túto lekciu, rozvinul ju a vysvetlil, pretože vidím, že toto ľudstvo je teraz schopné 

pochopiť význam všetkého, čo bolo na začiatku ako prísľub. 

9 Zhromaždím všetkých ľudí a všetky národy okolo svojho nového posolstva, zavolám ich, ako 

pastier volá svoje ovce, a poskytnem im pokoj stajne, kde nájdu útočisko pred nepriazňou počasia a 

búrkami. 

10 Uvidíte, že mnohí z nich, hoci sa zdá, že nemajú ani najmenšiu stopu viery alebo duchovnosti, si v 

najčistejšej časti svojej duše zachovali nesmrteľné princípy duchovného života ─ uvedomíte si, že mnohí z 

tých, ktorí sa vám zdajú, že vôbec nemajú úctu k Bohu, majú v najvnútornejšej časti svojej bytosti 

nezničiteľný oltár. 

11 Pred týmto vnútorným oltárom budú musieť ľudia duchovne pokľaknúť a plakať za svoje 

previnenia, zlé skutky a urážky, v úprimnej ľútosti za svoju neposlušnosť. Tam, pred oltárom svedomia, sa 

zrúti ľudská arogancia, takže ľudia sa už nebudú považovať za nadradených kvôli svojej rase. Potom príde 

odriekanie, odškodnenie a nakoniec mier ako zákonité ovocie lásky a pokory, viery a dobrej vôle.  

12 Ľudia, ktorí v súčasnosti živia len ctižiadostivú snahu o moc a pozemskú slávu, vedia, že ich 

najsilnejším protivníkom je duchovnosť, a preto proti nej bojujú. A keď cítia, že sa už blíži boj ─ boj 

ducha proti zlu ─ boja sa, že stratia svoj majetok, a preto sa bránia svetlu, ktoré ich neustále prekvapuje v 

podobe inšpirácie. 

13 Kto podľa vás nakoniec zvíťazí: duch alebo telo? Nepochybne zvíťazí Duch, ktorý bol otrokom 

sveta a teraz bude tým, kto ovláda vášne "tela". Bude to čas, keď "dáte Bohu, čo je Božie, a svetu, čo je 

sveta". 

14 Dnes vám prorockými slovami hovorím, že sa blíži čas, keď sa všetky národy zeme duchovne 

zharmonizujú. Kto z vás bude schopný túto prácu vykonať? Ktorý človek bude mať silu a svetlo, aby moje 

proroctvo uskutočnil? Niet človeka, milovaní ľudia, niet človeka, ktorý by dokázal zapáliť svetlo v 
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temnotách, ktoré vás obklopujú. Ako vždy to budem ja, kto rozptýli tiene, kto utíši búrku a spôsobí, že sa 

všetci zjednotíte pri mojom stole lásky ako skutoční bratia a sestry, ako deti jedného Otca, ktorým ste. 

V tomto boji však nebudem sám, tento ľud bude so mnou spolupracovať, títo učeníci budú mojimi 

tlmočníkmi voči ľudstvu. Budú mojimi vernými svedkami pre skautov, budú nástrojmi, ktoré použijem, 

aby som dal svetu dôkaz o svojej moci, láske a prítomnosti. 

15 Nikdy neponesiete celé bremeno môjho kríža ─ hovorím vám ešte raz. Ale tá časť, ktorú budete 

musieť niesť ─ aké to bude ťažké! Vaša zodpovednosť bude veľká. 

16 Boj bude krutý, ale vždy ho odľahčia priaznivé udalosti, ktoré budú dôkazom, že som s vami. 

Budú ako môj hlas, ktorý hovorí k vášmu srdcu. 

17 Ako sa bude tvoja duša radovať z každého národa, ktorý sa postupne prebudí do svetla nového 

dňa, do svetla tretej éry, v ktorej sa všetci ľudia spoja, aby v úcte k svojmu Bohu vybudovali duchovný 

chrám, vnútornú svätyňu, v ktorej bude žiariť neuhasiteľný plameň viery a lásky. 

18 V súčasnosti sa cítite veľmi vzdialení od mieru, harmónie a bratstva a máte na to dobrý dôvod. 

Predstavy každého človeka o Bohu, o živote, o pravde sú totiž také odlišné, že vzniká dojem, že existuje 

mnoho bohov a že pre každého človeka existuje samostatný boh. 

19 Nepozorovali ste aspoň v prírode, ktorá vás obklopuje, ako sa všetko podriaďuje jedinému 

princípu, ako sa všetko riadi jedným a tým istým poriadkom a všetko harmonizuje v jedinom zákone? 

20 Ak by existovali iné poriadky, ak by ste objavili iné zákony ako tie, ktoré som vám zjavil, a niekto 

iný ako Ja, mali by ste dôvod, aby existovali rozdiely vo vašej viere, vo vašich formách uctievania, 

myšlienkach a spôsoboch života. Ale znovu vám hovorím, že je to len svetlo, ktoré z večnosti zažiarilo na 

oblohe vášho ľudského a duchovného života. 

21 Pre nikoho nebude obetou obrátiť sa na toto učenie, nebude si musieť lámať hlavu a nebude 

musieť zavrhnúť všetko dobré, pravdivé a spravodlivé, čo nosí vo svojom srdci. 

22 Jediným cieľom mojej práce je zduchovnenie všetkých ľudí, pretože pri zduchovnení sa stanú 

jedným a budú si navzájom rozumieť. Pri spiritualizácii zmiznú mená, vonkajšie formy ich náboženstiev, 

ktoré boli príčinou ich duchovnej oddelenosti, pretože každý z nich si svojho Boha vysvetľoval iným 

spôsobom. 

23 Hneď ako sa všetci na svojich rôznych cestách priblížia k oduševneniu, uvedomia si, že jediné, čo 

im chýbalo, bolo oslobodiť sa od materializmu, aby dokázali duchovne interpretovať to, čo vždy chápali v 

materiálnom zmysle. 

24 A tak ten, kto pokľakol pred obrazom, aby v ňom spoznal Moju prítomnosť, ma potom bude cítiť 

vo svojej duši bez toho, aby si musel vytvoriť nejakú formu, ktorá by ma prostredníctvom neho 

predstavovala. 

25 Každý, kto absolvoval dlhé púte, aby sa dostal na miesto, kde mu bolo povedané, že som tam a že 

sa tam môže uzdraviť, sa naučí, že nie je potrebné ísť z jedného bodu zeme na druhý, aby ma našiel, 

pretože človek ma môže vďaka božskému daru modlitby nájsť bez ohľadu na miesto v ktoromkoľvek 

okamihu svojho života. 

26 Potom sa ľudia očistia úprimným pokáním a vyznávajú svoje hriechy z ducha do ducha s mojím 

božstvom, pričom do tohto duchovného úkonu zapájajú svoje svedomie. 

27 Duchovne nebude iný chlieb ani víno ako esencia môjho Slova, esencia, ktorou sa ľudia budú živiť 

a posilňovať v láske, v spravodlivosti, v spravodlivosti a v milosrdenstve. 

28 A tí, ktorí zasvätili svoj život štúdiu Písma minulých čias a ktorí sa podobne rozdelili na sekty a 

cirkvi kvôli rôznym spôsobom výkladu týchto slov, sa podobne priblížia k sebe v duchovnom zjednotení, 

pretože vyšší pohľad na spôsob analýzy a výkladu im odhalí všetok pravý zmysel, ktorý nikdy neobjavili, 

pretože božskému zjaveniu vždy pripisovali ľudský a pozemský zmysel. 

29 Oduševnenie je všetko, čo od ľudí v tomto čase žiadam, potom uvidia, že sa naplnia ich najvyššie 

ideály a vyriešia sa ich najťažšie konflikty v rámci toho, čo je dovolené. 

30 V tomto čase zmätku sa moje Slovo objaví vo svete ako záchranný čln. Ľudia budú môcť povstať k 

novému životu plnému svetla, mieru a bratstva. 

31 Teraz ľudstvo čoskoro uvidí holubicu mieru, ako lieta nad národmi a v zobáku nesie symbolickú 

olivovú ratolesť. 
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32 Môj lúč k vám zostúpil, a hoci ho nevnímate svojimi zmyslami, vaša duša cíti prítomnosť môjho 

svetla, ktoré vás osvecuje. 

33 Teraz objavíte vo svojej bytosti niečo viac než len orgány svojho tela a budú to dary, schopnosti, 

sily a vlastnosti duše, ktoré v človeku driemali po mnoho storočí. Neobjavíte ani podstatu, ani formu, a 

preto vám hovorím, že to nebude vaša veda, ktorá toto tajomstvo objaví. 

34 Doteraz ste poznali len to, čo ste objavili svojou mysľou a čo ste vnímali svojimi zmyslami. Ale 

príde čas, keď pochopíte, že skutočné hodnoty spočívajú v duchovnom živote, v tom živote, ktorý ste 

nechceli poznať. Potom vašu existenciu osvetlí nové svetlo, ktoré vám odhalí najväčšie tajomstvá a 

najkrajšie učenia. Požehnám vás, lebo konečne budete spolupracovať so svojím Otcom pri rozvíjaní života 

a rozvoji svojej duše. 

35 V súčasnosti sa nachádzate na mŕtvom bode bez toho, aby ste si to uvedomili, bez toho, aby ste si 

všimli koniec jedného obdobia a začiatok druhého, bez toho, aby ste objavili zmysel svojich skúšok, a bez 

toho, aby ste dokázali odstrániť božské znamenia, ktoré vám dávam na každom kroku. 

36 Neviete, či ste vo Mne alebo mimo Mňa, ani či ste živí alebo mŕtvi pre Duchovný život, pretože 

váš citový svet je vo vašom vnútri stále v stave spánku. 

37 Veru, hovorím vám, len môj hlas vás môže prebudiť, len moje volanie vás môže pozdvihnúť, a 

preto som vás prišiel v milosti zachrániť. Moje svetlo sa už približuje ku každému srdcu, už preniká 

nepozorovane do vášho chápania, ako zlodej vchádza do spálne uprostred noci: po špičkách, bez 

najmenšieho hluku. 

38 Keď môj hlas zaznie duchovne v ľudstve, ľudia pocítia, že v nich vibruje niečo, čo v nich vždy 

bolo, aj keď sa to nemohlo prejaviť slobodne. Bude to duch, ktorý povzbudený hlasom svojho Pána 

povstane a odpovie na moje volanie. 

39 Potom sa na zemi začne nový vek, pretože sa už nebudete pozerať na život zdola, ale budete ho 

vidieť, spoznávať a tešiť sa z neho z výšin svojho duchovného vzostupu. 

40 Uvedomte si, že moja láska nečaká, kým sa prebudíte sami od seba, ale že vám prichádza na 

pomoc, aby vás prebrala z hlbokého spánku materializmu. 

41 Vidím ťa malého a chcem, aby si bol veľký, aby si svojimi schopnosťami, inteligenciou a 

zmyslami prijal všetko, čo ti s mojím súhlasom patrí. 

42 Dovoľte, aby sa prebudila intuícia, aby sa prebudila citlivosť na duchovno, aby sa aktivizovala 

vaša inšpirácia, aby sa vaše srdce očistilo od hriechov a aby sa vaša myseľ vyčistila. 

43 Snažte sa byť navzájom solidárni, pracujte na tom, aby ste všetci boli vo vzájomnej harmónii. 

Bojujte s tým neustálym nepriateľstvom, v ktorom ste žili na zemi, kým ho nevykoreníte. Starajte sa o to, 

aby sa dobro dostalo do popredia vo svete, aby sa váš život zušľachtil nasledovaním môjho učenia, z 

ktorého vychádza zákon lásky a spravodlivosti. Potom budeš pracovať pre tú najušľachtilejšiu vec a tvoja 

duša sa Mi oveľa viac priblíži. 

44 Zničenie zla, ktoré ste chceli upevniť vo svojom svete, ktoré mnohí, aj keď tomu neveríte, urobili 

svojím bohom a zasvätili mu všetky sily a myšlienky svojho bytia, musí byť vaším cieľom, keď budete 

proti nemu bojovať, oživovaní myšlienkou odstrániť ho a stále viac ho vyháňať zo svojho života. 

45 Na tento požehnaný boj si máte vytvoriť zásobu viery, vôle, odvahy, sily, trpezlivosti a vytrvalosti. 

46 V tomto boji nebudete sami. Vložím svoju silu do tvojho ramena a svoje svetlo do tvojej 

inteligencie. Z každého vášho diela urobím zázrak, ak bude inšpirované milosrdenstvom a láskou. 

47 Prijmite túto lekciu do seba, uchovajte si ju v srdci a použite všetku svoju vôľu v prospech túžby 

lepšie spoznať samých seba. Ako? Tým, že sa pokúsite objaviť svoju dušu v jej daroch, schopnostiach, 

úlohách, povinnostiach odčinenia a vo všetkom, čo má ako svoje dedičstvo. 

48 Nenechajte sa odradiť, ak vidíte, že dni plynú bez toho, aby ste v sebe niečo z toho objavili. Modli 

sa a rozjímaj, konaj podľa mojich príkladov a poučení, a keď si to budeš najmenej myslieť, nejaký dar 

tvojej duše sa prejaví prostredníctvom tvojich skutkov. 

49 Otvorte svoje oči a zdokonaľte svoje zmysly, aby ste mohli vnímať neviditeľný svet, ktorý žije a 

tká sa okolo vás. Stuhli ste, aby ste si nevšímali duchovný život, ktorý sa neustále mieša vo vás, mimo vás 

a nad vami, a nedokážete si predstaviť, že ste s ním tak úzko spojení ako so vzduchom, ktorý dýchate. 

50 Dôvodom je, že ste sa príliš zaujímali o pozemskú vedu a zabudli ste na duchovnú múdrosť. 
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51 Viete, že na to, aby ste prenikli do nekonečného oceánu duchovného života, musíte mať odvahu, 

dobrotu, vieru a lásku k Bohu, a to sa vám zdá ťažké a ťažko splniteľné, preto vždy dávate prednosť 

ľudským vedám, ktoré podľa vás nevyžadujú takú čistotu a vznešenosť, akú si vyžaduje štúdium 

duchovných vied. 

52 Keby ste sa dozvedeli, že neexistuje vaša práca, ktorá by nebola ovplyvnená nejakou duchovnou 

bytosťou, zdalo by sa vám to nepochopiteľné, a predsa je to tak. 

53 Mimo vášho ľudského života existuje svet duchov, vašich bratov a sestier, bytostí neviditeľných 

pre človeka, ktorí medzi sebou bojujú, aby si vás podmanili. 

54 Tento boj je spôsobený rozdielom vo vývoji medzi niektorými a inými. Zatiaľ čo bytosti svetla, 

nesené ideálom lásky, harmónie, mieru a dokonalosti, posievajú cestu ľudstva svetlom, vždy ho inšpirujú 

dobrom a zjavujú mu všetko, čo je pre dobro ľudstva, bytosti, ktoré stále lipnú na materializme zeme, 

zasievajú, ktorí sa nedokázali odpútať od svojho sebectva a lásky k svetu, alebo ktorí donekonečna živia 

ľudské závislosti a sklony, zasievajú na cestu ľudstva zmätok tým, že zatemňujú intelekt, zaslepujú srdcia, 

zotročujú vôľu, aby využili ľudské bytosti a urobili z nich nástroje svojich plánov, alebo aby ich využívali 

ako svoje vlastné telá. 

55 Duchovný svet svetla sa snaží získať dušu človeka, aby mu otvoril cestu k večnosti; Zatiaľ čo tieto 

požehnané zástupy neprestajne pracujú, rastú v láske, stávajú sa ošetrovateľkami pri lôžku bolesti, radcami 

po boku človeka, ktorý nesie bremeno veľkej zodpovednosti, radcami mládeže, ochrancami detí, 

spoločníkmi tých, ktorí zabúdajú a žijú osamelo, légie bytostí bez svetla duchovnej múdrosti a bez 

povznášajúceho citu lásky rovnako neprestajne pracujú medzi ľuďmi. Ich cieľom však nie je uľahčiť vám 

cestu do Duchovného kráľovstva ─ nie; zámer týchto bytostí je úplne opačný, ich snahou je ovládnuť svet, 

zostať jeho pánmi, zvečniť sa na zemi, ovládať ľudí a urobiť z nich otrokov a nástroje svojej vôle ─ 

jedným slovom, nedovoliť nikomu, aby im vzal to, čo vždy považovali za svoje: svet. 

56 Takže žiaci: Medzi jednou a druhou bytosťou zúri neľútostný boj, ktorý vaše fyzické oči nevidia, 

ale ktorého odrazy môžete deň čo deň cítiť vo svojom svete. 

57 Aby sa človek dokázal brániť a oslobodiť od zlých vplyvov, potrebuje poznať pravdu, ktorá ho 

obklopuje, musí sa naučiť modliť s duchom a musí tiež vedieť, akými schopnosťami je jeho bytosť 

obdarená, aby ich mohol použiť ako zbrane v tomto veľkom boji dobra proti zlu, svetla proti tme, 

oduševnenia proti materializmu. 

58 Práve duchovný svet svetla pracuje, bojuje a pripravuje všetko na to, aby sa svet jedného dňa vydal 

na cestu oduševnenia. 

59 Premýšľajte o tom všetkom a budete si vedieť predstaviť, aký tvrdý je tento boj vašich duchovných 

bratov a sestier, ktorí sa usilujú o spásu ľudí ─ boj, ktorý je pre nich pohárom, z ktorého im neustále 

dávate piť žlč nevďačnosti, pretože sa obmedzujete na to, že od nich prijímate všetko dobro, ktoré vám 

darujú, ale nikdy sa im nepostavíte po boku, aby ste im pomohli v ich boji. 

60 Je len málo tých, ktorí sa k nim vedia pridať, len málo tých, ktorí sú vnímaví na ich inšpirácie a 

riadia sa ich radami. Ale ako silno kráčajú životom, ako sa cítia chránení, aké radosti a inšpirácie 

povzbudzujú ich ducha! 

61 Väčšina ľudí sa zmieta medzi týmito dvoma vplyvmi bez toho, aby si vybrali jeden z nich, bez 

toho, aby sa úplne oddali materializmu, ale aj bez toho, aby sa od neho snažili oslobodiť a svoj život 

zduchovniť, teda pozdvihnúť ho prostredníctvom dobra, poznania a duchovnej sily. Títo ľudia sú stále v 

úplnej vojne sami so sebou. 

62 Tí, ktorí sa úplne podriadili materializmu, nedbajúc na hlas svedomia a neberú do úvahy všetko, čo 

sa týka ich duše, už nebojujú, boli porazení v boji. Myslia si, že vyhrali, myslia si, že sú slobodní, a 

neuvedomujú si, že sú väzňami a že bude potrebné, aby légie svetla zostúpili do temnoty a oslobodili ich. 

63 Toto posolstvo svetla posielam všetkým národom Zeme, aby sa ľudia prebudili, aby si uvedomili, 

kto je nepriateľ, s ktorým musia bojovať, kým ho neporazia, a aké zbrane nosia bez toho, aby o tom vedeli. 

64 Veru, hovorím vám, keby som v tom čase prišiel ako človek, vaše oči by museli vidieť moje rany 

ešte čerstvé a krvácajúce, pretože hriech ľudí neprestával a ani sa nechceli vykúpiť na pamiatku tej krvi, 

ktorú som vylial na Golgote a ktorá bola dôkazom mojej lásky k ľudstvu. Ja som však prišiel v duchu, aby 

som vás ušetril hanby, keď uvažujete o diele tých, ktorí ma na zemi súdili a odsúdili. 
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65 Všetko je odpustené, ale v každej duši je niečo z toho, čo som vylial za všetkých na kríži. 

Nemyslite si, že táto životná sila a krv sa rozplynuli alebo stratili. Stelesňovali duchovný život, ktorý som 

od tej chvíle vylieval na všetkých ľudí. Vďaka tejto krvi, ktorá spečatila moje slovo a potvrdila všetko, čo 

som povedal a urobil na zemi, sa ľudia budú vyvíjať smerom nahor v túžbe po obnove svojich duší. 

66 Moje slovo, moje skutky a moja krv neboli a nebudú márne. Ak sa vám niekedy zdá, že moje 

meno a moje slovo sú takmer zabudnuté, čoskoro uvidíte, že sa znovu objavia plné životnej sily, života a 

čistoty ako semeno, ktoré, hoci sa proti nemu neustále bojuje, nikdy nezanikne. 

67 Ani moje slovo a prejavy v tomto čase nepominú. Je pravda, že prídu chvíle, keď sa vám bude 

zdať, že všetko skončilo bez toho, aby to na svete zanechalo nejakú stopu. Ale zrazu, keď si to budete 

najmenej myslieť, učenie o oduševnení, ktoré som vás učil, opäť povstane s rovnakou alebo ešte väčšou 

silou. 

68 Moja trpezlivá práca prostredníctvom vášho intelektu nebude márna, lebo tak ako som vtedy 

symbolicky vylial svoj život prostredníctvom tejto krvi, aby som vás naučil láske, tak teraz na vás 

vylievam svojho Ducha, aby som vám otvoril cestu výstupu do večnosti. Ak však moja Krv nebola 

neplodná, bude ešte menej svetla môjho Ducha. 

69 Teraz ešte nedokážete odhadnúť dôsledky Slova, ktoré práve počúvate. Ale vaša svetlá duša, ktorá 

má večný pôvod, bude môcť byť svedkom pravdy a naplnenia všetkého, čo som svetu zjavil v tejto tretej 

ére prostredníctvom nevzdelaných a nečistých nositeľov hlasu a duchovného sveta svetla. 

70 Niekedy sa pri svojich úvahách pýtate, ako postupujú duchovné bytosti vo vesmíre, aby sa 

presunuli z jedného bodu do druhého, keď sú v tom istom okamihu volané do rôznych častí Zeme. Vaša 

predstavivosť ich potom núti lietať bez prestania, rýchlo ako svetlo, z jedného bodu na druhý a z jedného 

konca sveta na druhý. 

71 Pomyslíte si: Aká ťažká a náročná je ich úloha! Hovoríte: "Aké smutné je ich zadosťučinenie!" 

72 Musím vám povedať, že táto misia nie je taká, ako si ju predstavujete. Tie bytosti, ktoré dosiahli 

potrebný stupeň rozvoja, aby mohli prijať poslanie sprievodcov, ochrancov, poradcov a dobrodincov, majú 

takú širokú žiaru, že sa nemusia presúvať z jedného miesta na druhé, pretože z miesta, kde sa nachádzajú, 

môžu ovplyvňovať svojich bratov a sestry, ktorí ich potrebujú. Odtiaľto môžu vidieť, počuť, cítiť a 

vykonávať práce, ktoré sú súčasťou ich poslania. 

73 Vzdialenosti pre vysokú dušu miznú vďaka jej múdrosti a láske a oblasť jej pôsobenia zodpovedá 

úrovni rozvoja, ktorú dosiahla. 

74 Teraz by ste si však mohli myslieť, že duša bez akéhokoľvek stupňa rozvoja by sa určite 

potrebovala preniesť, aby prekonala vzdialenosti, pretože jej najcennejšie vlastnosti neboli vyvinuté. 

75 Nesnažte sa predstaviť si miesto, kde sa nachádza tá bytosť, ktorú vám vyvoláva vaša spomienka. 

Lebo nie je ani blízko, ani ďaleko, tak ako ja, ktorý nie som ani blízko, ani ďaleko od vás, som prítomný 

vo všetkom a všade. 

76 Jediná vzdialenosť, ktorá existuje medzi vami a Bohom alebo medzi vami a duchovnou bytosťou, 

nie je hmotná, ale duchovná, spôsobená vašou nedostatočnou prípravou, čistotou alebo ochotou prijať 

inšpiráciu a duchovný vplyv. 

77 Nikdy nestavajte túto vzdialenosť medzi seba a svojho Majstra alebo medzi seba a duchovný svet, 

a vždy sa budete tešiť z dobrodení, ktoré moja láska vylieva na tých, ktorí ju vedia hľadať. Vždy budete 

cítiť, že duchovný svet je blízky srdcu tých, ktorí sa na to pripravujú. 

78 Aká veľká je vzdialenosť, ktorú ľudstvo tejto doby kladie medzi seba a duchovný život! Je to tak 

veľké, že ľudia dnes pociťujú Boha ako nekonečne vzdialeného a považujú nebeské kráľovstvo za 

vzdialené a nedosiahnuteľné. 

79 Čím viac času plynie, tým viac sa ľudia cítia vzdialení od duchovného kráľovstva. Stratia blaženú 

predstavu o tom, že v nej kedysi žili, a keď zomrú a dovolia, aby sa duša oddelila od tela, zostanú im len 

dojmy z pozemského, ktoré spôsobia, že stratia akúkoľvek predstavu o duchovnom. 

80 Moje posolstvo lásky v tomto čase zmazáva vzdialenosti, odstraňuje omyly, rozpúšťa temnoty a 

spôsobuje, že duša človeka, ktorá už žila v nekonečnej duchovnej sfére, sa v modlitbe a meditácii vracia k 

svojmu pôvodu, objavuje svoju podstatu a odhaľuje ju človeku, mysli a srdcu bytosti, ktorá jej bola 

zverená ako nástroj na splnenie úlohy na zemi. 
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81 Vidíte, že stačí okamih duchovného osvietenia, aby táto zdanlivo veľká vzdialenosť zmizla a vy ste 

zažili všetku radosť, o ktorú ste sa tak dlho ochudobňovali, kým ste si mysleli, že som vzdialený. 

82 Dnes ste schopnejší zmeniť svoje srdce, hoci sa vám to zdá ťažké. Hovorím vám to preto, lebo celá 

vaša bytosť sa rozvinula a rozvinula v duši aj v tele, bez toho, aby sa zastavila na celej ceste vašej 

slobodnej vôle. 

83 Tak ako sú intelektuálne schopnosti dnešných ľudí oveľa väčšie ako schopnosti ľudí v minulých 

dobách, pretože sa ich schopnosti rozvíjali, tak sa rozvíjala aj duša, ktorá neustále prežíva život a vďaka 

tomu dokáže pochopiť, porozumieť, uveriť a prijať to, čo ľudia v iných dobách nedokázali. 

84 Preto, aby som sa zjavil ľudstvu, vybral som si dokonalú formu, to znamená duchovnú formu, 

pretože viem, že teraz ste schopní ju pochopiť. Nie tak v minulosti, keď som musel hľadať zmysluplné 

formy, aby som sa ľuďom predstavil a pochopil. 

85 Teraz je čas, keď sa ľudstvo bude snažiť zaviesť duchovné uctievanie Boha. Je však prirodzené, že 

sa tak stane až po boji, keď sa do sŕdc dostane pochopenie a pokoj. 

86 Vy, ktorí ma počúvate, ste vďaka tomuto učeniu spoznali, ako oslobodiť svoje srdcia od 

predsudkov a fanatizmu a uctievať ma prirodzeným a jednoduchým spôsobom, cítiac ma v sebe. Môžete 

sa považovať za privilegované bytosti medzi ľuďmi a ja vás použijem ako priekopníkov veku 

oduševnenia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 322 
1 Predstavujem vám ďalšiu stránku Knihy mojich pokynov, ktorá je láskou a svetlom pre vašu dušu. 

Blahoslavení ste vy, ktorí skutočne počúvate svojho Majstra, lebo vás jasne a dokonale poučujem, aby ste 

pochopili svoj osud a poslanie, ktoré som zveril vašej duši. 

2 Prišli ste študovať a pochopiť moje učenie, aby ste ho odovzdali svojim blížnym, a hoci vás 

niekedy odmietli, necítili ste sa ukrivdení, ale spokojní, že ste dokázali odpovedať na ich otázky. 

3 V hĺbke svojho srdca sa so Mnou rozprávate, aby ste Mi poukázali na neveru svojich blížnych. Ale 

ja vám hovorím: Keď narazíte na srdcia ako tvrdé skaly, prehovorím k nim cez ich svedomie, aby pocítili 

túžbu byť so mnou. Tvojou úlohou je usilovať sa o dobro ľudí a nasledovať cestu, ktorú som ti vytýčil, bez 

ohľadu na čas a vzdialenosť. 

4 Nájdete mnoho núdznych, chorých a "otrokov", ktorých musíte uzdraviť a oslobodiť tým, že im 

zlomíte reťaze a s láskou im dáte moje pokyny. Lebo príde deň, keď už nebudete počúvať moje slovo, a 

vtedy zostanete ako učitelia, aby ste mohli vychovávať budúce generácie. 

5 S mečom svetla budete môcť rozptýliť temnotu a urobiť priestupok pre svojich blížnych. Chcem, 

aby ľudia mohli v tejto tretej ére žiť v mieri, harmónii a dobrej vôli. Od koho na to dostanú učenie? Od 

mojich učeníkov, milovaní ľudia ─ od tých, ktorí ma milujú a neunavujú sa byť so mnou ─ ktorí cítia v 

hĺbke svojho srdca. 

6 Blahoslavení sú tí, ktorí sú stále so mnou a odmietajú pokušenia tým, že sa vyhýbajú zhýralostiam 

sveta. Ich duchovné oči uvidia večnú slávu v záhrobí - v kráľovstve, kde musí byť duša doma. 

7 V tebe zanechávam poučenie o spojení a bratstve. Bdejte a modlite sa, aby vám pokušenie 

nevyfúklo to, čo som vám zveril, aby ste boli poslami a učeníkmi, ktorých, keď príde čas, pošlem ľudstvu. 

Keď sa oslobodíš od všetkého zhmotnenia, oblečený len do mojej lásky a môjho svetla, budeš počuť 

môj hlas vo svojej duši, spoznáš hlas svojho pastiera a potom budeš ochotne stúpať na horu ako ovca, aby 

si dosiahol božský domov. 

8 Vaša nebeská Matka je ako pastierka, ktorá nasleduje vaše kroky. Mária vás opatruje vo svojej 

krásnej záhrade ako ruže a ľalie, dáva vám vôňu, aby ste boli ako kvety, ktoré ponúkajú svoju podstatu 

svojmu Otcovi. 

9 V druhej ére som vám povedal, že budem opäť s vami. Ale teraz, keď som splnil svoj sľub, ktorý 

som vám dal, niektorí ma spoznali a iní pochybovali o mojej prítomnosti. Niektorí z vás vyronili slzy 

radosti, pretože ste ma opäť počuli a videli očami svojho ducha. Počul som tých, ktorí mi hovorili: 

"Učiteľ, keby bolo potrebné obetovať svoje telo, dal by som ho so všetkou oddanosťou a pokorou za spásu 

svojej duše a ľudstva." 

10 Zveril som ťa svojmu duchovnému svetu svetla, aby bol tvojím radcom a ochrancom, aby ťa 

viedol na ceste a pomáhal ti plniť tvoje poslanie. Tým z vás, ktorí ma nepochopili, hovorím: 

Nepochybujte, lebo som sa dal poznať prostredníctvom ľudí vo všetkých časoch. Nechcel som ich však 

prekvapiť svojimi prejavmi, preto som vopred poslal svojich poslov. Poslal som Pútnika, aby pripravil 

cestu a srdce ľudí. 

11 V roku 1950 vám dám Svoje posledné učenie a chcem, aby ste skôr, ako ukončím Svoje 

ohlasovanie prostredníctvom ľudského rozumu, pochopili, ako budete rozsievať Moje slovo lásky a ako ho 

budete šíriť od srdca k srdcu, od provincie k provincii, na všetkých miestach zeme, kde ma v tomto čase 

nepočuli a necítili. 

12 Ste silné duše plné lásky a svetla. Nestávajte sa zákonníkmi a nechváľte sa pred ľuďmi, lebo vo 

vašej pokore bude milosť a svetlo vášho Otca. 

13 Nech je váš pohľad plný srdečnosti, nech je vaša veda vedou lásky, nech vaše ruky hladia, nech je 

vaše slovo útechou pre ľudí, a potom svet prijme váš príklad a už nebude rozdúchavať vojny, ktoré 

rozpútaval od storočia do storočia a od veku do veku. 

14 Potom sa naplní moja vôľa a vôľa tých, ktorí tvrdo pracovali a preliali mnoho sĺz, aby dosiahli 

zjednotenie ľudstva. Potom už nebudú existovať žiadne rozdiely podľa rasy alebo farby pleti. Toto vám 

sľubujem. 
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15 Dnes každý verí, že pozná pravdu v plnom rozsahu. Každé náboženstvo tvrdí, že má pravdu. Vedci 

vyhlasujú, že našli pravdu. Hovorím vám, že nikto nepozná absolútnu pravdu, pretože človek nie je 

schopný svojou mysľou pochopiť ani tú časť, ktorá mu bola zjavená. 

16 Všetci ľudia v sebe nosia časť pravdy a omylov, ktoré miešajú so svetlom pravdy. 

17 Blíži sa bitka, v ktorej všetky tieto sily bojujú proti sebe, pretože každá chce presadiť svoj pohľad 

na svet. Nakoniec však nezvíťazí jedna ľudská ideológia, ani jedna vedecká teória, ani jedno náboženské 

vyznanie, ale harmonické spojenie všetkých dobrých spôsobov nazerania na veci, všetkých vznešených 

presvedčení, všetkých foriem uctievania pozdvihnutých na najvyššiu duchovnosť, všetkých vied 

zasvätených službe skutočnému ľudskému pokroku. 

18 Dovolím ľuďom, aby hovorili o svojich myšlienkach a prezentovali ich, aby iní verejne 

predvádzali svoje kultové formy a obrady, aby ľudia diskutovali a bojovali medzi sebou, aby vedci šírili 

svoje najpokrokovejšie teórie, aby sa všetko, čo existuje skryté v každom duchu, otvorilo, vyšlo na svetlo 

a dalo sa spoznať. Lebo sa blíži deň žne ─ deň, keď svedomie ako neúprosný srp odreže pri koreni všetko, 

čo je zlé v srdci človeka. 

19 Vy, ľudia, bdejte a nezabúdajte, že som vám ohlásil tento boj, aby ste nezúfali, keď vidíte, ako sa 

ľudia vášnivo hádajú, keď ste svedkami toho, ako náboženské spoločenstvá bojujú a Duch s nimi bojuje. 

20 Nech sa svet prebudí, nech vypukne búrka a boj, aby sa človek prebudil a po prebudení uzrel 

svetlo, o ktorom dlho sníval, že ho bude obdivovať ─ aby sebeckí ľudia, ktorí zatvorili brány cesty 

vedúcej k poznaniu pravdy, mohli zostúpiť zo svojich vysokých stolíc, trónov a piedestálov a umožniť 

zástupom ľudí, ktorí hladujú a túžia po svetle Ducha, aby ním prešli. 

21 Všetci budete musieť hľadať moje svetlo, všetci budete musieť hľadať maják, aby ste dokázali 

rozpoznať cestu v dňoch temnoty ─ v dňoch zamyslenia a pokánia, v dňoch hlbokého spytovania 

vlastného svedomia, v ktorých sa nenájde ľudská bytosť, ktorá by sa cítila pokojná a ktorá by mohla 

povedať: Ničoho sa nebojím, pretože som vždy konal správne. 

22 Nie, nebude nikoho, kto by to vykrikoval alebo si to myslel, pretože svedomie sa ozve v každej 

duši. 

23 Iba tí, ktorí sa modlia a činia pokánie, dosiahnu očistenie svojej duše. Iba tí, ktorí sa vzdajú svojej 

márnivosti, uplatňovania moci nad druhými a arogancie, sa dokážu usadiť v záchrannom člne. Lebo tí, 

ktorí sa držia svojich bláznovstiev, ktorí lipnú na svojich omyloch a tradíciách ─ sú pripravení ich 

zachovávať až do konca, napriek úsudkom a pokynom svedomia ─ títo budú proti svojmu najlepšiemu 

úsudku smerovať k priepasti zmätku a temnoty, do ktorej podľa vôle vášho Otca nikto nechce padnúť. 

24 Toto posolstvo lásky a milosrdenstva, ktoré som vám v pravý čas priniesol pre vašu spásu, v pravý 

čas oznámite ľudstvu. 

25 Moje posolstvo múdrosti má za úlohu duchovne zjednotiť ľudí, zachrániť ich z víru zmätku, 

zachrániť ich z temnoty, keď stratili vieru. 

26 Iba moje Slovo bude mať moc zastaviť tých, ktorí sa závratnou rýchlosťou blížia k priepasti, 

pretože odhaľuje všetko, pretože neváha rozlúsknuť tajomstvo, pretože je preniknuté milosrdenstvom a 

láskou vášho Otca. 

27 Kto iný ako Ja by mohol zachrániť všetkých týchto ľudí bez viery vo vyšší život a bez poznania 

Mojej spravodlivosti? Kto skutočne pochopil zmysel a pôvod bolesti vo svojich životoch plných trápenia, 

útlaku a strachu? Ako málo pánov a vodcov ľudstva vidím! Čo ľudia vedia o duchu? Zaoberajú sa len 

ľudskou stránkou a nedokážu objaviť, čo je nad pozemskými potrebami a starosťami. Preto sa ľudia, 

sklamaní tým, že nemôžu nájsť uspokojivú odpoveď na svoje otázky ani vo vedách, ani v náboženstvách, 

venovali hľadaniu pravdy na vlastnú päsť. Niektorí sa približujú k ceste, zatiaľ čo iní si v dôsledku svojej 

nízkej duchovnosti osvojujú nové chyby. 

28 Ľudia, ktorí v živote pili jeden kalich utrpenia za druhým, mi hovoria: "Pane, prečo nám nikto 

nevysvetlí dôvod našej bolesti, aby sa v nás rozhorela viera, ktorá by nám pomohla niesť ťarchu nášho 

kríža?" 

29 Týmto deťom posielam ako nebeský balzam svoje svetlo pre ich myseľ a svoje povzbudenie pre 

ich srdcia. Mám totiž nekonečné možnosti osloviť každé stvorenie. 
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30 Ach, keby len všetci vedeli, ako sa ma pýtať, keby sa len všetci duchovne modlili, keby len všetci 

mali záujem poznať pravdu! Veru, hovorím vám, že by dostali to, po čom túžili. Lebo nikto nehľadal, kto 

nenašiel ─ nikto nezaklopal na moje dvere, komu by sa neotvorili. 

31 Zanechajte na svojej ceste stopu pokory. Nedovoľte, aby do vášho srdca vstúpila pýcha, pretože si 

myslíte, že ste jediní, ktorí majú duchovné poznanie. 

32 Vždy si uvedomujte, že predo Mnou ste všetci rovnakí, že všetci máte rovnaký pôvod a rovnaký 

cieľ, aj keď navonok sa každý osud prejavuje inak. 

33 Nikdy nezabúdajte, že ma všetci musíte dosiahnuť, čo znamená, že všetci, hoci rôznymi spôsobmi, 

musíte vykonať potrebné zásluhy, aby ste dosiahli najväčšiu duchovnú výšku. Preto nikdy nikoho 

nepovažujte za menejcenného. 

34 Márnivosť sa v duchovnom človeku nikdy nesmie zakoreniť. Na druhej strane by ho mala vždy 

sprevádzať pravá skromnosť, potom jeho skutky namiesto toho, aby oslňovali falošným svetlom, nájdu 

priazeň v srdciach jeho blížnych. 

35 Svoj kríž vezmeš s láskou ─ nie ako sa berie na seba povinnosť, nie s myšlienkou, že ak to 

neurobíš, postihne ťa v živote zlo ─ nie, nebude to zo strachu pred mojou spravodlivosťou. Ste dostatočne 

vyvinutí v duši, aby ste od seba požadovali, aby ste plnili príkazy Môjho Zákona z lásky k blížnym a aby 

tento cit bol inšpirovaný láskou ku Mne. 

36 Nechajte za sebou časy, keď ľudia ľutovali svoje previnenia nie z výčitiek svedomia, že ma urazili, 

ale zo strachu pred večným zatratením, ako si ho ľudia predstavovali. 

37 Odstráňte zo svojho srdca predstavu, že môžete odložiť svoje pokánie na poslednú chvíľu, 

dôverujúc v Božie milosrdenstvo, a pamätajte, že jediné, čo vaša duša v okamihu súdu zožne, bude to, čo 

zasiala počas svojej existencie na zemi. Jeho úroda alebo jeho plody budú rozvoj, pokrok, povznesenie, 

ktoré získal počas života, ktorý mu bol zverený. 

38 Ako veľmi sa duchovná skutočnosť líši od všetkého, čo si ľudia predstavovali! Ani moja 

spravodlivosť nie je taká, ako si myslíte, ani božský trest nie je to, čo nazývate týmto menom, ani nebo nie 

je také, ako si myslíte, ani sa nedá dosiahnuť tak ľahko a rýchlo, ako si predstavujete, rovnako ako 

duchovné zadosťučinenie nie je také, ako hovoríte, ani pokušenie nie je duchovná bytosť. 

39 Musíte neustále študovať božské zjavenia, ktoré som vám dal, musíte rozumieť obraznému jazyku, 

ktorý vám hovorím, musíte si takto osvojiť svoje duchovné zmysly, aby ste rozpoznali, čo je Slovo Božie 

a čo je slovo ľudí, aby ste objavili význam Môjho učenia. 

40 Iba z duchovného hľadiska budete môcť nájsť správny a pravdivý výklad Môjho Slova - toho, 

ktoré som vám poslal prostredníctvom prorokov, aj toho, ktoré som vám zanechal prostredníctvom Ježiša, 

alebo tohto Slova, ktoré vám dávam prostredníctvom hovorcov tretej éry. 

41 Keď toto ľudstvo nájde pravý význam zákona, učenia, proroctiev a zjavení, objaví to najkrajšie a 

najhlbšie, čo sa týka jeho existencie. 

42 Potom ľudia spoznajú pravú spravodlivosť a ich srdcia uzrú pravé nebo; vtedy tiež spoznáte, čo je 

to pokánie, očistenie a náprava. 

43 Dnes ste ešte stále zahalení závojom nevedomosti, ktorý ste sa neodvážili roztrhnúť vo svojom 

pozemskom materializme a náboženskom fanatizme plnom falošných obáv a predsudkov. Preto keď tvoj 

život postihne skúška a ty nemôžeš nájsť jej jasný dôvod, kričíš: "Čo som urobil, že ma takto potrestali?" 

Nevieš, že moja spravodlivosť niekedy čaká stáročia, ba dokonca tisícročia. Ale moja spravodlivosť vždy 

príde, a aj keď sa zdá, že prichádza neskoro alebo nevhodne, je isté, že sa vždy prejaví múdrym spôsobom. 

44 Moje duchovné učenie má rôzne ciele alebo úlohy: jednou z nich je potešiť dušu v jej vyhnanstve a 

umožniť jej pochopiť, že Boh, ktorý ju stvoril, ju čaká naveky vo svojom kráľovstve pokoja. Ďalším 

cieľom je, aby vedelo, koľko darov a schopností môže mať k dispozícii na dosiahnutie svojej spásy a 

svojho povznesenia či dokonalosti. 

45 Toto Slovo prináša posolstvo oduševnenia, ktoré otvára ľuďom oči, aby mohli zoči-voči uzrieť 

skutočnosť, o ktorej si myslia, že ju nachádzajú len v tom, čo vidia, čoho sa dotýkajú alebo čo dokazujú 

svojou ľudskou vedou, pričom si neuvedomujú, že tým nazývajú pominuteľné "skutočnosťou" a nesprávne 

posudzujú a popierajú večnú skutočnosť, v ktorej existuje pravá realita. 

46 Nech toto posolstvo putuje od národa k národu, od domu k domu a zanecháva semienka svetla, 

útechy a pokoja, aby sa ľudia na chvíľu zastavili a dopriali svojmu duchu nevyhnutný odpočinok, aby sa 
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zamyslel a uvedomil si, že každý okamih môže byť okamihom jeho návratu do Duchovného sveta a že od 

jeho skutkov a sejby vo svete závisí ovocie, ktoré bude žať po príchode do Duchovného života. 

47 Dnes ťa nachádzam smutného, skľúčeného a bez nádeje a vo svojej modlitbe mi hovoríš, že život 

ti už dávno odňal svoju priazeň. Majster vám hovorí, že tieto časy, ktoré prežívate, sú časy, ktoré ohlásili 

proroci prvých čias a neskôr ich potvrdilo "Božie slovo" jeho ľudu. Ale aj keď je pravda, že vyprázdňujete 

veľmi horký pohár, vedzte, že vaša bolesť nebude zbytočná, ak ju budete vedieť znášať s láskou a 

trpezlivosťou. 

Bolo potrebné, aby ľudia dosiahli bod, v ktorom by bolesť prenikla a prenasledovala všetky vlákna ich 

bytosti, aby sa prebudili z hlbokého spánku, v ktorom žije ich duša, a začali žiť životom sebaurčenia, v 

ktorom by svojmu Stvoriteľovi vzdali hold a uznanie, ktoré mu dlhujú. 

48 Už dlho im zatracujem slobodu vôle a ukazujem im, že nastal čas na zamyslenie a dobré konanie, 

aby naďalej netrpeli a neupadali do chaosu. Chcel som zabrániť ich pádu tým, že som im poradil a varoval 

ich, ale oni boli hluchí k mojim slovám. Ja však budem naďalej volať toto milované ľudstvo a vyzývať ho, 

aby sa napravilo a bolo čestné vo všetkých svojich činoch, kým z neho neurobím dôstojných žiakov 

svojho učenia. 

49 Vrátil som sa k vám, ako som vám sľúbil, aby som vás potešil a dal vám nádej vo vašich 

súženiach. Ale nielen to, ale aj osvietiť vás, aby ste mohli urobiť veľké kroky na duchovnej ceste. Dal som 

vám inštrukcie, ktoré potrebujete práve v týchto chvíľach zmätku, na ktoré ste netrpezlivo čakali, aby ste 

si vyliečili svoje rany a zažili cestu spásy. 

50 Všetko som pripravil tak, aby ste vykonali veľké dielo a na jeho konci prišli ku Mne pokojní, 

spokojní a v mieri so Mnou a so svojimi blížnymi. V tej chvíli spoločenstva s mojím Duchom nebudem od 

vás žiadať žiadnu daň, vaše zásluhy teda nebudú pre mňa, ale pre vás samých, a to, čo mi ponúknete, vám 

vrátim ako požehnanie a nekonečné dobrodenia aj s úrokmi. 

51 Uvedomte si, ako veľmi vás milujem. Ak chcete viac dôkazov o láske svojho Otca, požiadajte a ja 

vám ich dám, lebo moja láska je nevyčerpateľná. Ak chcete vyskúšať moju trpezlivosť, moju 

zhovievavosť, urobte to tiež. Ale potom, čo ste to prijali a uznali, robte svojim blížnym to, čo som ja 

urobil vám. 

52 Odpúšťajte tak často, ako často ste urazení. Ani neuvažujte o tom, koľkokrát musíte odpustiť. Váš 

osud je taký vysoký, že sa nesmiete zachytiť na týchto úpätiach cesty, pretože ďalej vás čakajú veľmi 

veľké úlohy. Vaša duša by mala byť vždy pripravená na lásku, porozumenie a dobrotu, aby ste mohli 

vystúpiť na vyššie úrovne. Tak ako v minulosti mnohí vaši bratia a sestry zapísali svojimi dielami krásne 

stránky do Večnej knihy Ducha, mali by ste v tejto histórii pokračovať aj vy, aby ste boli príkladom a 

radosťou pre nové generácie, ktoré prídu na zem. 

53 Buďte silní, lebo prechádzate skúškami. Každé stvorenie ─ od dieťaťa, ktoré sotva otvorilo oči pre 

svetlo tohto sveta, až po starca, ktorého skláňa ťarcha rokov ─ prechádza skúškou, procesom nápravy. Ja 

vám však dávam svoju silu, svoj vplyv, aby ste týmito skúškami prešli s vierou a pokojom v duši, čo vás 

urobí nezraniteľnými voči bolesti. 

54 Dôjde k stretu svetonázorov a viera a presvedčenie jedného i druhého budú podrobené skúške. Ale 

tí, ktorí postavili svoje dielo na pohyblivom piesku, uvidia, ako sa zrúti, pretože jeho základy neboli 

pevné. 

V tomto čase budú musieť silní podporovať slabých. Tí, ktorí sa nevedeli modliť ani preniknúť do 

pravdy môjho učenia, budú plakať pre svoju nevedomosť, núdzu a nedostatok zásluh. Mnohé z nich sú 

však nevinné, pretože nemali pravého ľudského vodcu, a pastieri ako ovce budú roniť slzy pre ich neistotu 

a zmätok. 

55 Vy, ľudia, ktorých som určil, aby mali vplyv na tento svet, bdejte a modlite sa za jeho pokoj a 

spásu. V týchto hodinách nebezpečenstva a strachu rozprestriete svoje krídla, aby ste zakryli ľudstvo. 

56 Preto som vás naučil modlitbe z ducha do ducha a odstránil som každý symbol alebo znak svojho 

božstva. Postavili ste si v sebe chrám a odtiaľ ma milujete a oslavujete. 

Naučil som ťa rešpektovať vieru tvojich blížnych a vycvičil som ťa ako strážcu, ktorý ostražito žije, 

aby bránil vieru tých, ktorí slabnú v boji, ktorý sa už blíži. 

Potom, keď dokončíte svoje poslanie, budete mi môcť s uspokojením povedať: "Otče náš, bojujeme 

mečom, ktorý nezraňuje, s láskou a dobrou vôľou. Hovoríme Božie slovo, voláme ľudí, aby sa k tebe 
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modlili. Prinášame útechu trpiacim, obraciame k dobru tých, ktorí porušili zákon. Vychovávame mužov a 

ženy, ktorí boli vo svojej nevedomosti v neistote, a prebúdzame v nich vieru a dôveru v Teba, a odvtedy 

nás milujú a nasledujú." A ja vás prijmem ako vojakov v mojej veci a dám vám odmenu, ktorú si zaslúžite. 

57 Moja práca sa rozšíri po celej zemi. K "prvému" sa pridajú ďalší a potom ďalší, lebo je napísané, 

že človek sa v túžbe po duchovnom zdokonalení pozdvihne nad svoj súčasný stav. 

58 Ako veľmi musíte bojovať, aby ste pripravili zem, aby som mohol spôsobiť, že Moje kráľovstvo 

pokoja zostúpi k ľudstvu! 

59 Modlite sa a uvažujte o mojich slovách a zistíte, že obsahujú oceán lásky. Hovoril som k vám 

prostredníctvom obmedzeného ľudského intelektu, a ten ani pri všetkej príprave nedokáže vyjadriť 

zmysel, dôvod, ktorý moje učenie obsahuje. Preniknite do nej svojou dušou, aby ste ju pochopili jasnejšie 

ako srdcom alebo obmedzeným intelektom vašej ľudskej bytosti. Keďže sa vám moje Dielo druhej éry 

zdalo veľké, aj môj príchod v tomto čase budete považovať za dôkaz nekonečnej lásky vášho Otca. 

60 Čím viac sa zdokonaľujete, tým bližšie uvidíte cieľ. Neviete, či ste len krok od spasenia, alebo 

máte pred sebou ešte dlhú cestu. Ja vám len hovorím, aby ste sa ochotne a poslušne riadili týmto slovom, 

ktoré je hlasom môjho Božského Ducha. Dávajte si pozor na porušovanie zákona, na opakovanie tej istej 

chyby. Počúvajte túto výzvu, ktorá je žiadosťou o nápravu, ktorú vám adresuje váš Otec, pretože nechcem, 

aby ste na zemi žili nadarmo a potom plakali nad svojou neposlušnosťou. 

61 Neustále pracujte na svojom pokroku a uvidíte, že tie skúšky, ktoré vás dnes trápia a ktorých 

význam ste nepochopili, sú pre vaše dobro a naplnia vašu bytosť pokojom a radosťou. Sú to múdre 

skúšky, ktoré vám posielam, aby očistili a zocelili vašu dušu v boji, tak ako som pôsobil na mnohé bytosti, 

ktoré dnes milujete a obdivujete, ktorých silu duše a osvedčené cnosti uznávate. Sú to vaši bratia a sestry, 

ktorí prešli týmto svetom a zanechali za sebou stopu čistoty a svätosti. Chcem, aby ste sa s nimi spojili a 

nasledovali ich. Váš osud je rovnaký, všetci ste v mojich očiach veľkí, všetci ste hodní a chcem vás vidieť 

prebývať vo svete pokoja, ktorý obývajú oni. 

 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 323 
1 Prišiel som, aby som dal svoju výchovu vašej duši, aby som ju živil a posilňoval svojou láskou. 

2 Milované deti, ste moje malé deti, moje malé deti, ktoré chodia po zemi a znášajú trpkosť a 

utrpenie. Blahoslavení tí z vás, ktorí opúšťajú cestu hriechu, aby sa vaša duša mohla priblížiť ku mne. 

3 Otec vás učí, ako prijímať a ako prosiť. Veru, hovorím vám: Ak sa očistíte od hriechu, dostanete 

moje odpustenie a budete posilnení. 

4 Chcem vás očistiť od každej škvrny, aby ste mohli prijať milosť od svojho Otca. Nikdy však túto 

milosť nestrácajte, pretože pochádza od môjho Božského Ducha a je dedičstvom, ktoré musíte niesť so 

sebou na svojej ceste. Ja som Majster a znovu vám dávam svoje učenie, aby ste ho nosili vo svojom srdci a 

odovzdávali ho ďalej, ako som vám ho dal. 

5 Svedomie je ako zrkadlo, v ktorom sa vaša duša vidí. Hovorím vám: Teraz už nie je čas, aby ste 

videli, že potrebujete toto zrkadlo, lebo som vám dal Svoje svetlo, Svoje vznešené Slovo, aby vám zajtra 

nič nechýbalo, aby ste poslúchali Môj Zákon a naďalej boli príkladom pre ľudí, ako to robili Moji apoštoli 

druhej éry. 

6 Nie je to nositeľ hlasu, od ktorého dostávate toto poučenie, pretože je hriešny ako vy. Odviedol 

som ho od jeho ciest a pripravil som ho, aby vám sprostredkovane odovzdal moje slovo. Význam tohto 

učenia je moja vlastná myseľ. 

7 Už v druhej ére som vám povedal: "Milujte sa navzájom", lebo kto miluje svojho blížneho, miluje 

mňa. 

8 Nerozlišujem vás podľa rasy alebo farby pleti, ani podľa triedy. Hovorím ku všetkým rovnako, aby 

ste mali jednu vôľu, aby ste s úsmevom a otvorenou náručou prijímali svojich blížnych, ktorí pochádzajú z 

rôznych národov. Ak budete praktizovať túto lásku, zajtra už nebudú žiadne vojny, smrť už nebude 

ovládať ľudstvo. Neobviňuj ma za svoje vojny, ó, ľudstvo. 

9 Neupadnite do zmätku, nestavajte novú babylonskú vežu, aby tí, ktorí sa k vám priblížia, našli, že 

ste všetci rovnako pripravení. Neveriaci musí mať dôkazy, aby uznal Otcove zázraky, aby jeho duša 

spoznala svojho Boha vďaka môjmu slovu. 

10 Dôkazom by mala byť láska, lebo potom aj z najtvrdšej skaly musí vyvierať krištáľovo čistá voda. 

11 Povstaňte ku mne a ja vás oslobodím od každej choroby, lebo ja som najlepší lekár. Zanechám 

vám všetko, čo ľudstvo duchovne potrebuje, a keď vás raz spoznám, všetci lekári na zemi ma spoznajú v 

Mojom duchovnom diele, pretože taká je Moja Vôľa. 

12 Modlitbu som vám zanechal ako obranu. Preto vám hovorím: Bdejte a modlite sa, aby ľudstvo 

skrze vás dosiahlo spásu, aby ste mu v pravý čas priniesli Slovo, ktoré práve prijímate. 

13 Čas, v ktorom žijete a ktorý má pre všetkých ľudí taký veľký duchovný význam, plynie, ľudstvo si 

ho nevšimlo. Príde však čas, keď bude uznaná za veľmi významnú, a to nielen v živote ľudí, ktorí toto 

posolstvo prijali, ale aj v dejinách všetkých národov na zemi. 

14 Uvažujte o sláve počúvania môjho slova. Nezaspite však na vavrínoch, pretože zároveň s radosťou 

z tejto milosti si uvedomte, že vaša zodpovednosť voči národom, vašim blížnym, je veľmi veľká, pretože 

im musíte priniesť svedectvo o všetkom, čo ste v týchto časoch dostali. 

15 Blahoslavení sú tí, ktorí uchovávajú Moje Slovo vo svojich srdciach, lebo budú milovať svoj kríž a 

s ním na pleciach budú klopať na dvere svojich blížnych a prinášať im posolstvo svetla, pokoja a lásky, 

ktoré som tomuto ľudu zveril vo svojom Slove. 

16 Každá moja lekcia v tomto roku 1950 je prípravou na to, aby ste, keď príde chvíľa vyhlásiť moje 

ohlasovanie za ukončené, neprelievali slzy, pretože vám dávam všetko, aby vám nič nechýbalo. Ľudia, 

neplačte teda nad neprítomnosťou môjho slova. Už som vám povedal, že Moja podstata sa zachová vo 

vašich srdciach, a ak by vaša pamäť bola slabá, inšpirujem niektoré zo Svojich detí, aby v knihách a 

albumoch spojili stránky a spisy, ktoré vytvorili z Môjho slova. 

17 Posilňujte sa v meditácii a modlitbe. Ste ľudia a malí a "rozlúčka" s mojím prejavom otrasie celou 

vašou bytosťou. Ako sa tento ľud neotrasie v ten deň, keď Ho ľudia na celej zemi tak či onak pocítia, hoci 

o Mojej prítomnosti v tretej ére nemajú ani potuchy? 
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18 Keď sa v mysliach ľudí rozsvieti svetlo, ľudia pochopia, že všetky udalosti, ktoré sa odohrali 

koncom roka 1950, svedčili o tom, že sa zavŕšilo obdobie môjho ohlasovania, rovnako ako úsvit tohto 

času ohlasovali udalosti, ktoré otriasli ľuďmi na celej zemi. 

19 Pripravujem vás a varujem pred časom zmätku svetonázorov, aby ste sa oslobodili od vnútorného 

zápasu duše a mučenia myšlienok. Všetky svetonázory, doktríny, teológie, filozofie a vierovyznania 

ľudstva sa totiž otrasú, a tak budú symbolizovať búrku, skutočnú búrku ducha, na ktorej rozbúrených 

vlnách sa budete plaviť podľa mojej vôle a zostanete na vrchole, kým sa búrka a temnota neskončia. 

Nedávam vám lepší recept, ako prejsť touto skúškou v zdraví, ako modlitbu a nasledovanie môjho slova, 

vďaka ktorému sa vaša viera bude cítiť neustále posilňovaná. 

20 Tento boj svetonázorov, tento stret vierovyznaní a ideológií, tento boj je absolútne nevyhnutný, 

aby všetky neduhy a chyby, ktoré sa nahromadili na dne každého kultu a každej inštitúcie, vyplávali na 

povrch. Až po tejto "búrke" sa bude môcť začať morálna a duchovná očista ľudí, pretože uvidia, že pravda 

vyšla na svetlo, spoznajú ju, pocítia ju v sebe a už sa nebudú môcť živiť domýšľavosťou a pretvárkou. 

21 Tak ako každý človek dobrovoľne a úplne sám využíva životodarné pôsobenie slnka na svoje telo, 

pretože si uvedomuje, že na jeho svetle, teple a vplyve je založený hmotný život, tak budú využívať svetlo 

pravdy vo všetkom, čo potrebujú na zachovanie, posilnenie a osvietenie svojej duše. 

22 Vtedy sa stane účinnou sila, ktorú človek nikdy predtým nepocítil, pretože jeho život sa bude čoraz 

viac prispôsobovať pravým zásadám života, normám ustanoveným mojím zákonom. 

23 Vašou úlohou, ľudia, je niesť moje posolstvo o oduševnení, ktoré som vám priniesol, po celom 

svete. Chcem však, aby ste pochopili, že spôsob šírenia tohto svetla má dva aspekty: jeden, úplne 

duchovný, prostredníctvom myšlienok, modlitby, ktorou vytvárate atmosféru oduševnenia, a druhý, 

duchovný a zároveň ľudský, prostredníctvom slova, fyzickej prítomnosti, vysvetľovania môjho slova 

slabým. Pamätajte na Ježišov príklad. 

24 Keby ste mali veľkú vieru a lepšie poznali silu modlitby, koľko skutkov milosrdenstva by ste 

vykonali prostredníctvom svojej schopnosti myslieť. Nedali ste jej však všetku moc, ktorú má, a preto si 

často neuvedomujete, čo odvraciate vo chvíli skutočne precítenej a pravdivej modlitby. 

25 Neuvedomujete si, že niečo vyššie bráni tomu, aby vo vašom svete vypukla tá najneľudskejšia z 

vašich vojen? Neuvedomujete si, že tento zázrak je ovplyvnený modlitbami miliónov mužov, žien a detí, 

ktorí svojím duchom bojujú proti temným silám a bránia sa vojne? Pokračujte v modlitbe, bdejte, ale 

vložte do tejto činnosti všetku vieru, ktorej ste schopní. 

26 Modlite sa, ľudia, a rozprestrite nad vojnou, bolesťou a utrpením plášť pokoja svojich myšlienok, 

ktorým vytvoríte štít, pod ktorého ochranou nájdu vaši blížni osvietenie a útočisko. 

27 Keďže svet je v súčasnosti taký slepý, že nedokáže rozpoznať svetlo pravdy a vo svojom vnútri 

nepočuje moje volanie, modlite sa a získajte duchovnú pôdu. V súčasnosti by vás totiž nebolo počuť, 

pretože všetky národy sú zaneprázdnené prípravami, ničením a obranou. 

28 Ľudia budú musieť byť ešte slepší, keď zúfalstvo, nenávisť, teror a bolesť dosiahnu svoje hranice. 

29 Ani toto by nebola vhodná hodina na odovzdanie môjho posolstva, lebo by ste boli ako volajúci 

uprostred púšte; nikto by vás nepočúval. 

30 Nezabúdajte, že ľudské srdce je ako poľnohospodárska pôda, ktorú treba obrábať: Najprv ju treba 

vyčistiť, odstrániť z nej balvany a vytrhnúť burinu, ktorá ju pokrýva. Potom musí byť úrodná vďaka 

dažďu, aby v nej mohlo vyklíčiť semeno, a nakoniec musí prísť čas zasiať semeno skôr, než pôda prestane 

chcieť čakať a priaznivé obdobie uplynie. 

31 Rovnako sa v tomto ľudstve odohráva dielo očisťovania, v ktorom si človek, bez toho, aby si to 

uvedomoval, podáva kalich utrpenia, ktorý mu vráti jeho čistotu. 

32 Všetka bolesť, ktorú si spôsobí, poslúži na obmäkčenie jeho srdca, aby mohol konečne z hĺbky 

svojej bytosti vyhodiť všetko zlé, čo v ňom vzklíčilo. Potom, keď už nebude môcť trpieť a nebude môcť 

znášať ďalšie utrpenie, pocíti, že do jeho srdca prichádza svetlo svedomia, blaho pokánia, životodarná sila 

nového života pre jeho dušu. 

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 
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Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Čo by sa stalo s týmto ľudstvom, keby sa v čase, keď túžilo po príchode môjho posolstva, tento 

ľud nepripravil na to, aby sa ukázal svojim blížnym ako poslovia alebo "pracovníci" môjho Slova? 

35 Aká veľká je vaša zodpovednosť, učeníci ─ taká veľká, že sa mi budete musieť zodpovedať za 

každú minútu, ktorú som vám zveril, aby ste plnili svoje poslanie. 

36 Povedal som vám, aby ste sa najprv modlili, to znamená, aby ste začali dosahovať skutočné 

poznanie poslania, ktoré budete plniť, aby ste naladili svoje srdce cvičením milosrdenstva, aby ste 

postupne zjemňovali svoju bytosť a snažili sa bojovať proti svojmu egoizmu, ktorý je plodom 

materializmu. Potom do vás bude čoraz viac vstupovať spiritualizácia. 

37 Nebuďte už malými deťmi, aby ste, keď vám poviem, aby ste sa modlili, pochopili, že vás prosím 

o dobré skutky, pretože sú to vaše slová alebo myšlienky, ktoré skutočne hovoria môjmu Duchu. Ak 

myšlienka, nech je akokoľvek krásna, nie je precítená, chýba jej obsah. Ak sa slovo alebo veta, nech je 

vyjadrená akokoľvek krásne, nestane dielom, nebude mať život, a vy už viete, že to, čo nemá život, je ako 

neexistujúce, preto to nemôžem prijať. 

38 Teraz už viete: Keď vám hovorím, modlite sa, nemali by ste sa obmedziť na zhromažďovanie 

svojich myšlienok vo vnútornej oddanosti, ale mali by ste tiež opäť opustiť túto svätyňu a zanechať v 

každom svojom blížnom zástavu lásky pravého bratstva ako najistejší dôkaz, že žijete bdením a modlitbou 

za blížneho. 

39 Takto postupne zmiznú vaše nedostatky, budete bojovať proti svojej nejednotnosti a dosiahnete tú 

prípravu, o ktorej vám tak často hovorím vo svojom učení. 

40 Ak sa tento ľud v čase, keď ľudia vo svojich srdciach túžia po mojom novom posolstve, 

nepripravil praktickou činnosťou, ani sa neočistil v boji lásky proti nenávisti, milosrdenstva proti sebectvu 

a pokoja proti nezhodám, chorobám a utrpeniu, nech neočakáva, že len slovom sa dostane na dno sŕdc a 

presvedčí ich o mojej pravde. 

41 Preto vám zároveň s mojím slovom hovorím, aby ste ho praktizovali, pretože len tak budete 

schopní pochopiť podstatu môjho učenia, jeho význam a nekonečnú dobrotu. 

42 Od roku 1866 do roku 1950 uplynulo 84 rokov, celá epocha duchovných zjavení, v ktorej Božské 

Svetlo neprestajne žiarilo na každú dušu a na každé "telo" ─ v ktorej sa Duchovný Svet zjavil tomuto ľudu 

jedným spôsobom a celému ľudstvu mnohými spôsobmi. 

43 Teraz sa blíži chvíľa, aby som sa s vami rozlúčil prostriedkami, ktoré som si vybral pre svoje 

ohlasovanie v tomto čase. Ja však budem čakať na vašu prípravu a zduchovnenie, aby som mohol obnoviť 

svoje ohlasovanie ľudstvu, hoci už nebudem používať mozog na odovzdávanie svojich posolstiev, ale 

budem používať priame ohlasovanie svojho Ducha vám. 

44 Keď som ústami starovekého proroka povedal, že prídu časy, keď sa môj Duch vyleje na každú 

dušu a na každé telo a že ľudia budú mať videnia a prorocké sny, mal som na mysli práve ten čas, ktorý sa 

blíži, keď sa prejavia dary, ktoré má každá duša, a keď bude hľadať Božiu pravdu a bude svedkom 

naplnenia všetkého, čo vám bolo prorokované. 

45 Nebojte sa dňa, keď k vám budem hovoriť naposledy, ani času rozjímania, keď už nebudete počuť 

moje slová ľudskými ústami. Skutočne vám hovorím: budem prítomný, vypočujem vás a neopustím vás 

ani na chvíľu, povzbudím vašu vieru svojou láskou, dám vám pocítiť svoju prítomnosť v rôznych 

podobách, naplním vaše zhromaždenia duchovnou esenciou a božskými vnuknutiami, dám vám 

myšlienky, diela a slová, budem viesť vaše kroky a zachránim vás pred pádmi a zakopnutiami. 

46 Nebojte sa nového času, nepochybujte o Mojej prítomnosti v duchu, lebo vám dovolím počuť Môj 

hlas, odstránim vaše pochybnosti a poviem vám: Ó, vy ľudia malej viery, musíte vidieť a dotknúť sa, aby 

ste uverili. 

47 Ak sa naozaj chcete oduševniť, aby ste sa v tejto Tretej ére mohli právom nazývať Mojimi 

učeníkmi, hlboko sa zamyslite nad týmito slávnostnými chvíľami, nad týmto učením, ktoré je jedným z 

posledných, ktoré dostanete. 

48 Chcem, aby ste si ako dobrí učeníci vzali svojho Majstra za príklad v jeho pravdivosti, aby ste 

počas svojho putovania plnili svoje poslanie bez toho, že by ste sa niekedy odchýlili od smeru, ktorý 

určuje zákon a svedomie. 
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49 Odkedy som vám pred mnohými storočiami ohlásil svoj príchod, splnil som svoj sľub. Keďže som 

sľúbil, že po tom, čo som s vami nadviazal kontakt prostredníctvom svojich nositeľov hlasu, nastane čas 

prispôsobenia, v ktorom budem neprestajne hovoriť o duchovnom kráľovstve, aj som tak urobil. Ale 

keďže som vám prezradil dátum, kedy toto posolstvo ukončím, budem ho musieť dodržať. V Mojej Vôli 

totiž nemôže nastať žiadna zmena, ani sa nemôžu zmeniť Moje Božské plány, ani neexistuje žiadna iná 

moc alebo vôľa, ktorá by mohla zmeniť osud života a ľudí. 

50 Všetko som predvídal od večnosti, nič neuniklo mojej múdrosti. Každý čas bol stanovený od 

začiatku a každý osud bol predurčený. Aj keď ľudia nikdy neuviedli svoju vôľu do súladu s mojou, moja 

vôľa sa naplnila. 

51 Vždy som vám dal čas na prípravu a poskytol som vám prostriedky, aby ste sa zachránili. Skôr než 

som vám poslal svoj súd, aby som od vás na konci veku alebo obdobia žiadal účet, prejavil som svoju 

lásku k vám tým, že som vás varoval, prebúdzal a nabádal k pokániu, náprave a dobru. Ale keď prišla 

hodina súdu, neprestával som sa vás pýtať, či ste už činili pokánie, či ste sa už pripravili, alebo či ste ešte 

stále zotrvávali v zlom a neposlušnosti. Môj súd prišiel v určenú hodinu a ten, kto vedel, ako postaviť 

svoju archu včas, bol zachránený. Ale ten, kto sa posmieval, keď mu bola oznámená hodina súdu, a kto 

neurobil nič pre svoju záchranu, musel zahynúť. 

52 Premýšľajte o tom, čo vám hovorím, aby ste vedeli, že vaša vôľa nikdy nemôže zmeniť moju, aj 

keď sa vám to tak niekedy zdá ─ že keď príde hodina súdu, vyhľadám vás a navštívim, aby som každému 

dal podľa jeho zásluh. Veď ešte predtým som k vám hovoril plný lásky a svetla, aby ste včas postavili 

záchrannú archu, ktorá by vás zachránila pred záhubou v záplavách celosvetového očisťovania v dňoch 

najväčšieho súdu. 

53 Ak sa táto udalosť ešte neuskutočnila u novoprichádzajúcich a opozdilcov, zodpovednosť za ňu 

nesú starší, "prví", učeníci, aby naučili svojich malých bratov a sestry, ako poslúchať Otcovu vôľu a ako 

plniť jeho zákon. Ale ja vám hovorím: Ak nedajú príklad poslušnosti ani svedectvo o Mojej pravde, určite 

im dám ďalší dôkaz o Mojej spravodlivosti a o tom, ako sa nadovšetko plní Moja vôľa. 

54 V hĺbke svojho srdca sa pýtate, prečo tak kruto vyčítam vašej duši. Ale ja vám hovorím: Keby som 

ti pri stvorení odoprel jednu zo svojich vlastností, mal by si dôvod sťažovať sa alebo sa čudovať mojim 

výčitkám. Keďže však viem, že som do vašej bytosti vložil niečo z každej svojej schopnosti, cnosti a 

vlastnosti a dal som vám aj zjavenia o svojom zákone, o svojom osude a o živote a poskytol som vám 

potrebný čas na pochopenie, rozvoj a rozvinutie, musíte považovať za spravodlivé, že zostupujem k vám, 

aby som posúdil vaše skutky a využitie mojich darov. 

55 Opakujem vám, že keby som vám odoprel čo len jednu z mojich vlastností, nemal by som právo 

vyčítať vám chyby, ktorých sa dopúšťate vo svojom živote. 

56 Takto budete schopní pochopiť, že neexistuje a nikdy neexistovala ľudská bytosť, v ktorej by 

nebola duša, ktorá by ju oživovala, ani nikdy neexistovala ľudská duša, ktorá by bola bez ducha. 

57 Čo je pre človeka väčšia sláva ako vedomie, že ho oživuje bytosť svetla, obyvateľ Duchovného 

kráľovstva, vyslanec alebo posol vyššieho sveta? A na druhej strane ─ aké väčšie šťastie môže duša zažiť, 

ako keď vie, že je s ňou večne žiarivý maják Ducha, ktorý je svetlom božstva, ktoré osvetľuje jej cestu? 

Keďže však mrháte časom, zaoberáte sa len pozemskými vecami a denne sa čoraz viac vzďaľujete od 

myšlienok na duchovný život ─ keďže aj vaše náboženské spoločenstvá trpia nedostatkom spiritualizácie, 

máte unavené, choré a melancholické ľudstvo, ktoré, keď počuje hlas svojho Otca, ktorý sa chystá súdiť 

ho a žiadať od neho účty, je zasiahnuté požiadavkou skladať účty a pýta sa samo seba: Prečo taká veľká 

prísnosť voči týmto slabým, malým, chorým a nevzdelaným ľuďom? 

Neuvedomuje si však, že nie je v práve, keď takto reaguje na hlas svojho pána. Nie je totiž ani slabé, 

pretože v sebe nesie silu, ktorú mu dal Boh, ani malé, pretože v jeho duši a telesnom útvare sa skrýva 

múdrosť a dokonalosť, s ktorou som ho stvoril, ani nevedomé, pretože prostredníctvom ducha si dokonale 

uvedomuje, čo robí, čo má robiť a čoho sa má zdržať. 

Ak sa však cíti zle, je to preto, že nedostatok harmónie s duchovným i pozemským ho oddelil od 

pôvodných zdrojov života, ako je duchovné spojenie so Mnou a kontakt s matkou, prírodou. 

58 Vyzývam vás, aby ste sa hlboko zamysleli nad mojím Slovom, a musím vám povedať: Ak niekto 

─ po tom, čo ma vypočul ─ bude naďalej považovať moje výčitky a moje súdy za nespravodlivé, bude to 
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len preto, že nedokázal pochopiť zmysel môjho Slova, a ja mu potom budem musieť odpustiť zatvrdnuté 

srdce a myseľ. 

59 Dlho ste boli skúšaní, milovaní ľudia, pretože je potrebné, aby ste sa očistili, aby ste sa stali 

hodnými byť mojimi 

Slovo svojim blížnym ─ dnes, keď národy tak veľmi potrebujú posolstvo pokoja. 

60 Nepošlem za poslov tých, ktorí sú mŕtvi pre život milosti, lebo by nemali čo dať. Túto misiu 

nezverím tým, ktorí neočistili svoje srdcia od sebectva. 

61 Posol môjho slova musí byť mojím učeníkom, ktorého samotná prítomnosť dáva pocítiť môj pokoj 

v srdciach. Musí mať schopnosť potešiť svojich blížnych aj v tých najťažších chvíľach života a jeho slová 

musia vždy vyžarovať svetlo, ktoré rozptýli všetku temnotu duše alebo intelektu. 

62 Našiel som týchto ľudí "mŕtvych" a vzkriesil som ich k životu svetlom svojho Slova. Prečo by 

moji učeníci nemohli robiť to isté svojim blížnym, keď som ich to naučil? 

63 Keď hovorím o "mŕtvych", mám na mysli tých, ktorí zomreli, pokiaľ ide o vieru, dobro a pravdu, a 

môžem vám povedať, že v každom z vás bol "mŕtvy", keď ste prišli k môjmu zjaveniu. 

64 Keď sa moje slovo dotklo náhrobného kameňa tvojho srdca, rozochvelo dušu, dlho pochovanú pod 

materializmom tvojho života. 

65 Neznáme pocity, pochované pocity lásky a rozkoše duše ťa prinútili prežiť moje slovo. Nedočkavo 

ste prišli k Božskému lúču, ktorý ohlasoval Nositeľ hlasu, aby ste si vychutnali esenciu, ktorú ste cítili 

zostupovať do svojho srdca z Nekonečna. 

66 Boli to pre vás chvíle skutočného pokoja, keď ste sa preniesli do sveta plného svetla a dokonalosti 

a zabudli ste na svoje pozemské osudy. 

67 Vtedy tvoje srdce ovládol pocit vďačnosti, pretože práve vtedy, keď si od života očakával iba 

bolesť, závoj tajomstva sa roztrhol a na tvoju dušu dopadol lúč božského svetla ako posolstvo lásky, 

pravdy a útechy. 

68 Vo vašom temnom, bolestnom a monotónnom živote sa stal nečakaný zázrak môjho návratu 

prostredníctvom duchovného a zároveň zrozumiteľného ohlasovania. 

69 Od toho dňa sa vám pred očami objavil nový život. Tiene pochybností a neistoty zmizli a v tvojom 

srdci sa rozsvietilo svetlo. 

70 Toto je nový úsvit, o ktorom tak často hovorím vo svojom Slove, toto je nový deň, do ktorého ste 

sa prebudili. 

71 Teraz máte nádej, cítite sa v bezpečí a viete, čo musíte urobiť, aby ste žili na tejto ceste. 

72 Vo vašom srdci sa zrodili ušľachtilé úmysly, dobré úmysly, krásne úmysly. 

73 Cesta sa rozprestiera pred tvojimi očami plná svetla a pozýva ťa, aby si po nej neustále kráčal, aby 

ti ukazovala svoje krásy a na každom kroku ti odhaľovala nové učenie. 

74 Kto z vás si neželá toto nádherné prebudenie pre celé ľudstvo? Kto z vás chce tento poklad len pre 

seba? Nikto. V každom srdci vidím túžbu po celosvetovom vzkriesení, túžbu po pokoji a svetle vo 

všetkých ľuďoch. Veru, hovorím vám, táto túžba, ktorá denne rastie vo vašom srdci, bude silou, ktorá vás 

zajtra povedie do boja za uskutočnenie ideálu, ktorý moje Slovo dalo vzklíčiť vo vašej duši. 

75 Svojmu ľudu poskytnem prostriedky, aby mohol moje posolstvo odovzdať všetkým národom. 

Postarám sa o to, aby na svojej ceste našla ľudí dobrej vôle, ktorí jej pomôžu preniesť moje vyhlásenia až 

na kraj sveta. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 324 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Zostúpil som k tvojmu srdcu, ktoré som našiel pripravené prijať ma. Kto z vás ma hľadal a 

nenašiel? 

2 V tomto čase putujete púšťou, ale v tomto hlase máte moju prítomnosť, ktorá vás neprestajne 

povzbudzuje v nespočetných skúškach na ceste. Boli ste živení chlebom Ducha, zatiaľ čo mnohé zástupy 

žijú na púšti, kde nenašli ani vodu, ani pokrm, ani sprievodcu. 

3 Prichádzam ku všetkým, žiadnu rasu som neuprednostnil. Môj Duch zostupuje ku všetkým ľuďom, 

ale len tí, ktorí sú pripravení, ma prijímajú a občerstvujú sa v mojej prítomnosti. 

4 Žehnám "izraelskému ľudu", ktorý mi otvoril dvere svojich sŕdc, aby mi poskytol útočisko ─ tým, 

ktorí otvorili svoje oči svetlu a objavili v tomto diele všetku pravdu a slávu, ktorú obsahuje. Lebo oni budú 

spasení a skrze nich budú spasené budúce pokolenia. 

Vy, vyvolený ľud, ktorý ste ma vždy počúvali, príďte dnes ešte raz, skloňte sa predo mnou a povedzte 

mi: "Otče, usmerni naše kroky, ešte viac roznecuj našu vieru, nedovoľ, aby sme upadli do pokušenia." 

Vo svojej modlitbe mi hovoríš, že máš veľké súženia, že si vyprázdnil kalich utrpenia, že sa ti nohy 

obtreli o tŕnie na ceste. Ale Majster vám odpovedá: Buďte trpezliví v skúškach, odovzdane vypite svoj 

kalich utrpenia a čakajte na zajtrajšok, kým sa budete venovať môjmu učeniu. 

5 Boli ste varovaní, vedeli ste, čo tieto časy prinesú, pretože som vám to oznámil. Nie ste slepí, 

kráčate po ceste plnej svetla. Sú to iní, ktorí sa potácajú, padajú a ronia slzy: sú to nevedomci, ktorí 

nevedia, kam idú, ktorí žijú neplodný a zbytočný život. 

Ale vy, ľudia, ktorí viete, že máte všetky dary ducha, že ste prítomní v mojom slove a deň čo deň ma 

prijímate v mojom učení, ste silní, ktorí mi preukazujete svojho bojového ducha ─ ducha, ktorý zvíťazil 

nad protivenstvom, ktorý prekonal veľké prekážky a prelomil veľké prekážky v túžbe po mne, po 

dokonalosti. Lebo ty musíš byť prvý, ten silný medzi ľuďmi, ktorý hovorí pravdu a vydáva svedectvo o 

tom, čo zažil. 

6 Keď sa blíži táto veľká posledná skúška, máte sa prihovoriť svojim blížnym. Vaše slová musia 

prelomiť ticho, do ktorého upadne ľudstvo, na krátky čas vyrušené touto veľkou návštevou. Bude to hlas 

Izraela, ktorý povstane, prehovorí k svetu a oznámi mu, čo som mu prisľúbil: Pokoj ľuďom dobrej vôle, 

spásu ľuďom viery, autoritu a silu každému, kto sa povznesie k čistému ideálu. 

Aby som vás povzbudil, vložím vám na pery svoje slová a do srdca svoje inšpirácie, aby ste mohli 

bezpečne viesť toto ľudstvo. 

Boli ste dôkladne pripravení. V každom Mojom učení som vám pred očami otvoril nekonečnú cestu 

plnú ideálov a oduševnenia. 

7 Vaša myseľ a ešte viac vaša duša sa osviežila, keď ste sa tešili z tohto Slova a uchovávali si ho v 

srdci, aby ste ho neskôr študovali. Už sa blíži čas veľkého štúdia pre "ľud Izraela", keď budete musieť 

uvažovať o slovách, ktoré som vám povedal, o učení, ktoré som vám dal ako testament pre vás a pre celé 

ľudstvo. 

8 Buďte pripravení, ľudia, pretože zo všetkých sŕdc budú vychádzať mnohé myšlienky, ktoré budú 

spochybňovať vaše myšlienky, a medzi ľuďmi nenájdete duchovnú príbuznosť. Nastal čas ohlásenej bitky. 

Kým jedni sa budú snažiť brániť moju pravdu a šíriť moje učenie, iní ho budú chcieť zničiť, budú chcieť 

zboriť kameň za kameňom toto dielo, ktoré som vybudoval v srdci izraelského ľudu. 

9 Povstanú s fanatizmom a nevedomosťou, pretože každý to pochopí podľa svojich schopností 

chápania. Ale ja, Svetlo, zostúpim k vám, aby som vás viedol. Ja, Spravodlivý, zažiari Pravda v srdciach 

tých, ktorí ma počúvali s pripravenými dušami. 

10 Ľud Izraela: V tejto veľkej bitke budete niesť len zbrane lásky, mieru a spravodlivosti. Čo by sa 

stalo s vami, keby ste sa chopili dvojsečného meča, ktorý bolí a zabíja? Predovšetkým nech svieti moje 

svetlo a prináša moje slovo do sŕdc. Vyzbrojte sa trpezlivosťou, rozvahou a láskou a pamätajte na tieto 

učenia, ktoré som vám dal uprostred tohto pokoja. Hoci som videl, ako spoločenstvá zápasia vo veľkých 

búrkach, vo veľkom zmätku, moje slovo bolo ako maják v tomto mori, ktoré bolo rozbúrené svetovými 

názormi, myšlienkami, rôznymi interpretáciami. 
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Každý z vás by mal byť hlásateľom pravdy, všetci by ste si ma mali brať za príklad, všetci by ste mali 

pamätať na lásku, s akou som učil každého zo svojich učeníkov, na trpezlivosť, s akou som vychovával 

každého zo svojich prvých žiakov, na odpustenie, ktoré som všetkým udelil, keď urobili chyby a podľahli 

pokušeniu. 

11 Takže ty, Izrael, ktorý zostaneš mojím učeníkom a budeš svedčiť o tomto Majstrovi, si ma musíš 

vziať za príklad. Vtedy nastane okamih skúšky, tvojej príležitosti, vtedy spoznáš aj sám seba, vtedy 

spoznáš veľkosť svojej duše. Ak však nebudete pripravení, budete ľutovať svoju slabosť. 

Ja ako Majster som vás učil, dal som vám nekonečné poučenie, a keď sa tento rok 1950 skončí ─ rok 

milosti, posledný, v ktorom budem hovoriť v tejto forme ─ budete pripravení a všetko, čo ste nemali počuť 

prostredníctvom hlasu-nosiča, dostanete intuíciou do svojej duše. 

12 Takto pochopíte veľké učenie. Cesta, ktorú som ti vytýčil, je nekonečná. Nikdy nebudete môcť 

povedať, že ste dosiahli koniec, že sa už nemáte čo učiť alebo študovať, že ste pochopili všetko. Nie, 

ľudia, krátky čas vám nebude stačiť, aby ste pochopili moje učenie, budete musieť študovať počas celej 

tejto cesty na zemi a potom, na onom svete, sa vaša duša presunie do duchovných oblastí v túžbe po 

podstate a múdrosti môjho Ducha a vy ešte objavíte ďalšie obzory, vaše ideály porastú a potom pochopíte, 

že váš Otec je nekonečný vo svojom svetle a vo svojej láske k svojim deťom. 

13 Dnes už nie ste detskými učeníkmi, už nie ste malými deťmi v tomto Diele, v plnení svojho 

poslania ste zablúdili ďaleko. Hovoril som k vám a povedal som vám, že "ľud Izraela" prebýva na zemi, 

aby ma prijal. Preto je mnoho období, v ktorých ma tvoja duša počula. 

14 Prešli ste už niekoľkými etapami života, vyvinuli ste sa. Máte skúsenosti a plody, ktoré ste už v 

minulosti pozbierali. Už ste prežili veľké skúšky, preto sa vaša duša nedá oklamať falošnými svetlami. 

Poznáte "chuť" môjho Slova, otvorili ste oči a poznáte najčistejšie duchovné svetlo. Čítali ste vo veľkej 

knihe mojej múdrosti a nedokonalé vedy vás nebudú môcť zmiasť. 

15 Priniesol som vám pravé svetlo a pravú vedu, ktorá je vo Mne. Urobil som vás veľkými podľa 

duše, lebo chcem, aby ste ma hľadali viac ňou ako rozumom, aby ste boli duchovnými v pravde. Pre 

izraelský ľud sa už blíži čas veľkých príležitostí. Ak ste sa dnes cítili ako väzni, s obmedzeným poľom 

pôsobnosti pre moje učenie, teraz je blízko chvíľa, keď každému z vás otvorím cesty, kde budete 

uplatňovať moje učenie a pri jeho uplatňovaní objavíte veľkosť každého môjho slova. 

16 Len tak Mi budete môcť porozumieť, tak budete správne interpretovať Moje slovo a nebudete si 

vytvárať v mysli teórie a predstavy, ktoré vás mätú a nevedú k pochopeniu Môjho učenia. 

Musíte sa cvičiť v láske, pokoji a milosrdenstve, aby ste sa zjednotili so svojím Otcom, a potom sa 

budete môcť spoznať tak, ako som vás pripravil ─ plní darov a milostí. Povedal som vám, že som vás 

stvoril na svoj obraz a podobu, že každý z vás môže konať veľké skutky, ktoré budú svedčiť o mne, ktoré 

vás urobia podobnými mne, a vďaka tomu, že ste ich mohli vykonať. 

17 Ste už pripravení? Pripravili ste sa už na to, aby ste si ma vzali za príklad? Veru, hovorím vám, že 

vám k tomu nič nechýba, že ste už dosiahli zrelosť duše a od tohto okamihu sa môžete stať aktívnymi a 

ponúknuť Mi prvé plody svojho poslania, zatiaľ čo veľká časť ľudstva naďalej spí a čaká na impulz alebo 

otras, ktorý ich prebudí. 

18 Bdejte a modlite sa, udržujte si vieru. Modlíte sa za všetkých, ktorí sa cítia vydedení a zišli z 

duchovnej cesty, a táto modlitba obklopuje ľudí a zachraňuje ich, vykupuje ich. Príde čas, keď srdcia, do 

ktorých ste zasiali lásku a ktoré ešte nepoznáte, pretože ste sa modlili za tých, ktorých poznáte, aj za tých, 

ktorých nepoznáte, prídu na vašu cestu, alebo vy prídete k nim na svojej ceste a objavíte ich, a vtedy sa 

navzájom spojíte, vtedy vaša duša spozná semeno, ktoré zasiala. 

19 Provincie na vás čakajú, veľa som vám o tom hovoril, ale vnímali ste to ako niečo vzdialené, 

pretože ste to nevideli hneď. Ale príde chvíľa, keď sa rozptýlite, a potom si toto semeno vezmete so sebou 

ako hojné semeno, ktoré rozptýlite na poliach ľudstva. Tam si uvedomíte svoj pokrok, tam začnete 

rozvíjať svoj ideál, tam sa stanete veľkými vďaka svojim skutkom lásky a obety pre ľudstvo. 

20 Je potrebné, aby ste prešli týmito skúškami, aby ste pochopili moje učenie. Každý z vás sa musí 

stať apoštolom a ja vás osvietim a požehnám zo záhrobia. 

21 Máte rovnaké dary ako oni v tom čase. Áno, ľud Izraela, veď vy ste boli mojimi učeníkmi v tom 

čase, ako boli tí Dvanásti a všetci, čo ma počúvali v druhej ére. Do vás som vložil svoje semeno, moja 



U 324 

89 

múdrosť obklopila vaše duše. Ak ste sa však krátko necítili naplnení, je to preto, že ste ešte nerozmýšľali a 

neštudovali. 

22 Teraz vám dávam čas pokoja, čas odstupu od vášho pozemského života, aby ste mohli študovať a 

potom začať svoju misiu pripravení. Keď príde tento čas, nenechajte ho prejsť bez povšimnutia, nevenujte 

tento čas, ktorý vám teraz udeľujem, svetskému životu. Dám ti všetko, čo potrebuješ pre svoje živobytie, a 

všetko, čo potrebuješ pre svoju dušu. 

23 Prišiel som kvôli duši človeka, aby som ju zachránil z temnoty, v ktorej žila. Telo je druhoradé, 

pozemský život, hoci je pre človeka dôležitý, je tiež druhoradý. Na nasýtenie vám stačí bochník chleba, 

prikrývka, ktorá prikryje vaše telo a ochráni ho pred nepriazňou počasia, dokonca aj jednoduchý odev, a to 

stačí. Ale duša, ktorá má pred sebou dlhú cestu, ktorá ma musí dosiahnuť veľkými zásluhami, aby získala 

veľké prisľúbenia, ešte nedostala príležitosť u teba, je stále spútaná, stále volá po spáse a vyslobodení. 

Vznieti sa v jadre vašej bytosti a zatrasie vaším tvrdým srdcom. Ale je to ona, kto má vládnuť "telu", a nie 

to, čo má vládnuť duši. 

24 Fyzická schránka je len odev, nástroj, ktorý som vám dal na zemi, aby ste na nej mohli istý čas žiť. 

Požiadam dušu, aby vydala počet zo svojho tela v čase, keď si vyzlečiete tento odev. 

Ale materializmus, v ktorom žijete, je žalár, v ktorom ste potlačili svoju dušu. Teraz vám otvorím jeho 

dvere, dám vám slobodu, aby ste mohli žiť veľmi blízko Mňa a milovať toto ľudstvo zo všetkých síl 

svojho bytia. 

25 Chcem, aby ľud Izraela bol ako nežná matka, ktorá prijíma toto bezbranné ľudstvo, aby vaše lono 

bolo teplé, aby vaše oči boli plné lásky a súcitu s týmto ľudstvom. Zverujem vám ich, aby ste na ne 

mysleli ako na mladšiu sestru, alebo ak chcete, ako na dcéru. 

Zanechám vás ako svojich zástupcov a tak, ako milujem, žehnám a objímam ľudstvo, tak to urobte aj 

vy. Túžia po láske, príkladoch a svetle. Poviem ľudstvu: Hľadajte "izraelský ľud", v ňom nájdete moju 

zámenu a moje zázraky, naň vylejem svoje poučenie a svoje dobrodenia! 

26 Aká veľká je vaša úloha, milovaní ľudia, ešte stále ste ju nepochopili! Ale nebojte sa. Ak veríte vo 

Mňa, budete schopní povzniesť sa k jeho naplneniu a budete musieť zaujať to čestné miesto voči ľudstvu. 

Pripravte sa na to teraz, keď ešte máte čas premýšľať a meditovať ─ teraz, keď ešte nestojíte a nekážete 

pred veľkými zástupmi a môžete ešte sami opravovať chyby. Prenikni do svojho vnútra, aby si spoznal, čo 

je v ňom dobré a čo zlé, a podporuj cnosti, ktoré môžeš objaviť a ktoré som ti vtlačil do duše od počiatku, 

od tvojho stvorenia. Ale to, čo by ste mali objaviť zo zlého ─ všetky nedokonalosti, ktoré by vo vás mali 

byť, by ste mali premeniť na dokonalosť. 

27 Zem je údolím pokánia a skúšky ducha. Musí však zvíťaziť vďaka sile a moci, ktorú som jej dal, 

pretože je súčasťou Mňa samého, je to Moja vlastná podstata, Môj vlastný život. Ste moje stvorenia ako ja. 

S akými prekážkami sa teda stretnete na svojej ceste, ktoré ste nemohli prekonať na ceste oduševnenia a 

rozvoja smerom nahor? 

28 Ľudia: Stačí, ak sa budete denne modliť a cvičiť v štúdiu Môjho učenia, aby ste si vlastným úsilím 

pripravili cestu, prešli všetkými skúškami, trpezlivo čakali, keď musíte čakať, a všetko prijímali tak, ako je 

to Moja vôľa. Nesľúbil som vám kvetinovú cestu, nepovedal som vám, že budete šťastní a budete sa tešiť 

z dokonalého šťastia na tejto zemi. Učil som vás, že budete vystavení skúškam a prejdete cestou 

odčinenia, aby ste odčinili svoje minulé previnenia, rovnako ako musíte získať zásluhy, aby ste mohli 

vystúpiť. 

29 Toto som vám povedal, ľudia. Preto buďte oddaní v súženiach, znášajte svoj život s radosťou. 

Dúfajte, že čo ste nedostali za súmraku, dostanete za úsvitu. Lebo každý, kto verí vo mňa, dostáva ─ 

každý, kto sa modlí, je silný. Preto vás, učeníkov, tento Majster vždy vedie k modlitbe, k štúdiu 

duchovných učení, k štúdiu ľudského života, aby ste boli vždy múdri a spravodliví, aby ste boli 

spravodliví vo všetkých svojich rozhodnutiach, aby ste vydávali svedectvo o tom, že ste Mojimi 

apoštolmi, a aby ste sa cítili plní pokoja vďaka spravodlivosti, ktorú ste uskutočňovali vo svojom konaní. 

30 Takto som vás pripravil, ľud Izraela, takto som vás spojil do tohto spoločenstva. Tých z vás, ktorí 

prišli v posledných hodinách Môjho Slova, som učil a pozdvihol, aby som vás všetkých spojil v jednej 

myšlienke, v jednom štúdiu, aby ste vy, noví, dosiahli rovnakú úroveň rozvoja s tými, ktorí Mňa už dávno 

počúvajú. 
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31 Vidím vás všetkých, ako kráčate po tom istom rebríku a živíte vysoké ideály, vždy dávate dušu na 

prvé miesto, modlíte sa a očakávate všetko odo mňa. Žehnám vám a hovorím vám: To očakávam aj od 

ľudstva. 

Kedy sa obráti? Kedy odhodí svoj plášť nečistoty? Kedy sa zriekne materializmu a vydá sa hľadať 

duchovný odev? 

Toto veľké dielo nedokončíte vy. Ja, ktorý neúnavne pracujem, obrátim ľudstvo v čase, ktorý je na to 

potrebný. Bude sa vyvíjať, v okamihu urobí veľké kroky, pretože pripravujem skúšky a okolnosti, ktoré ju 

musia priviesť k oduševneniu. 

Vy budete plniť svoje poslanie v tomto období, ale Ja budem pracovať a plniť ho v každom čase. 

32 Spoznali ste moje slovo, uznali ste, že pochádza odo mňa, ale niekedy túžite aj po teple a nehe 

materinskej lásky. Ale Majster sa vás pýta: Nepoznali ste aj vy v tomto Majstrovom slove nežnosť a lásku 

Matky? 

     Povedal som vám, že som jeden Majster, jeden Duch a vo Mne sú všetky druhy lásky. Ak túžiš po 

Márii, hľadaj ju v mojom vlastnom Slove ─ v tomto Slove, ktoré ťa neustále žehná a hladí. 

33 Áno, ľud Izraela, vo mne hovorí Otec a Matka, vo mne hovoria všetky druhy lásky. V tomto 

mojom slove, ktoré som vždy hovoril, nájdete všetko, po čom túžite, ak ma poznáte. Vo vašom srdci 

nebude prázdnota, vo Mne nájdete Otca, Priateľa, Brata, Majstra, ale aj Matku. Som dokonalá Láska, 

najväčšia Láska. Buďte dobrej nálady, ľudia, a ďakujte mi za to, že som vás na tieto lekcie upozornil. 

34 Každé ráno milosti naplním vašu cestu požehnaním. Kto z vás, kto sa ma pýta s bázňou alebo s 

túžbou, nebol vypočutý? Všetko vidím a všetko viem. Hovorím k vám zo záhrobia. 

Patríš k tým, ktorí prichádzajú ku Mne, ktorí sa vznášajú, aby Mňa našli v oblastiach ducha. V tomto 

čase som nevstúpil na zem, zostupujem duchovne a kontaktujem sa s vami prostredníctvom univerzálneho 

lúča, odtiaľ všetko vidím a počujem, hovorím s vami a žehnám vám a v toto milostivé ráno vám hovorím: 

Získajte zásluhy, pretože sa už blížite k polovici tohto roka. Ak ste ho použili správne, buďte požehnaní. 

Ale ja vám ako majster radím: Využi každý deň a každú chvíľu, aby si si zapamätal moje slovo a navždy si 

ho uchoval vo svojom srdci. 

Táto atmosféra, tento pokoj, toto svetlo, táto radosť a táto láska bude pokračovať, budete ju dýchať aj 

po tomto roku na svojich stretnutiach i mimo nich, dám vám ju. Kdekoľvek sa zhromaždíte, budete mať 

moju prítomnosť, kdekoľvek ma budete vzývať, tam budem s vami. 

35 Ľudia, uvedomte si, že Božský Majster sa v tomto čase prejavuje uprostred atmosféry mieru, 

porozumenia a oduševnenia. Zjednotil som vaše mysle a vy ste postavili duchovný chrám, do ktorého 

zostupujem. Tam sa zjavujem a dávam sa pocítiť. Tam ma spoznáte aj po tomto roku, pretože takto sa 

budem naďalej prejavovať uprostred pokoja a oduševnenia. Vaša duša odstráni nezhody a vytvorí 

atmosféru harmónie, jednoty presvedčení. 

36 Keď príde čas, rozídete sa bez toho, aby ste vytvárali strany, ani nezanechali zmätok či zlé 

príklady. 

37 Mal by si hovoriť zo srdca a duše plnej pokoja, potom bude všetka spravodlivosť a pravda, ktorú 

chcem oznámiť tomuto svetu, obsiahnutá v jednej tvojej vete. Dbajte teda na to, aby ste si dobre udržiavali 

svoj pokoj, duchovnú energiu a vieru, aby ste vždy boli hlasom pravdy, hlasom, ktorý prorokuje, hlasom, 

ktorý umlčuje zlého a ktorý prebúdza dušu hlasom ducha. 

38 Takí budete, ľudia, uprostred rozrušeného ľudstva, na to som vás pripravil. Každý z vás bude plniť 

svoje poslanie v dave ľudí, ale všetci budete duchovne zjednotení, aj keby ste mali byť od seba fyzicky 

vzdialení. A budete si navzájom vymieňať, či už duchovným spôsobom, alebo prostredníctvom listov. 

Takto budete postupne rozvíjať moje dielo, takto ho priblížite svetu. Preto som vo vás v tomto čase 

prebudil ideál, aby ste pravdivosťou a spravodlivosťou rozvíjali duchovné dary, aby ste boli vždy 

spravodliví a duchovní. 

39 Zanechávam vás zjednotených ako jednu rodinu, v ktorej nebudú žiadne hádky. Všetci sa budete 

považovať za bratov a sestry, všetci na rovnakej úrovni vývoja, s rovnakou vôľou plniť svoje poslanie a s 

vysokým ideálom. Všetci dostanete od môjho Ducha požehnanie, povzbudenie a to, čo potrebujete pre 

svoj boj. 

Posilňujem vás v toto milostivé ráno. Zapamätajte si každé moje učenie, obsahuje veľké svetlo, aj keď 

je krátke. 
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40 Buďte požehnaní. Vždy očakávam tých, ktorí chcú duchovne vzostúpiť ─ tých, ktorí hľadajú niečo 

viac, ako ich oči dokážu vidieť ─ tých, ktorí objavujú večný život očami svojho ducha v záhrobí. 

41 Oboznamujem vás s vašimi duchovnými darmi a nechajte sa pozvať. Každý z vás však musí prísť 

ku Mne vďaka svojim zásluhám. 

42 V toto milostivé ráno prostredníctvom modlitby izraelského ľudu zhromaždeného v rôznych 

spoločenstvách v tomto národe i mimo neho požehnám celé ľudstvo a darujem mu svoj pokoj a 

milosrdenstvo. 

43 Preto vás v súčasnosti pripravujem na ťažké časy. Vaše slová musia prelomiť ticho, ktoré teraz 

zavládne nad ľudstvom, zdrveným mnohými pohromami, zmäteným rôznorodosťou svetonázorov, ktoré 

sa objavia medzi duchovnými vodcami rôznych náboženstiev. 

V tom čase úzkosti, o ktorom neviete, ako dlho bude trvať, sa v každej duši ozve hlas, ktorý povie: 

"Pokoj ľuďom dobrej vôle." Potom budú zachránení tí, ktorí cítia vieru vo svojom srdci a udržiavajú svoju 

lampu v plameňoch. Tí v sebe pocítia veľkú silu. 

44 Teraz sa blíži čas štúdia pre tento ľud, keď bude uvažovať o mojich slovách a prikázaniach a bude 

pripravený na tento boj. Vaše myšlienky sa budú stretávať, vaše závery sa budú líšiť. Ale nad všetkými 

vašimi nápadmi bude žiariť Moje svetlo a Ja využijem tých, ktorí sa so zdravou dušou vydajú 

uskutočňovať Moje plány. 

45 V tomto boji vám dávam len zbrane lásky, múdrosti a trpezlivosti. Ale pri plnení tohto poslania 

budete so zármutkom spomínať na tie hodiny pokoja, na tú rozkošnú atmosféru, v ktorej som vás poučoval 

a pripravoval na budúce časy. Ale v tom mori rôznych pohľadov na svet, myšlienok a spôsobov nazerania 

na veci budete bojovať o to, aby ste si ako Moji učeníci zachovali svoj pokoj a dôstojnosť. 

46 Na dosiahnutie spásy nestačí pochopiť Moje učenie a porozumieť jeho významu. Je potrebné 

riadiť sa ich pokynmi, aby ste sa stali jedným so Mnou a vaša duša dosiahla stále väčšiu zrelosť a pevnosť 

vo svojom presvedčení. 

47 Nesľúbil som vám kvetnatú cestu na tomto svete, ale napriek jeho ťažkostiam môžete žiť svoj 

život s radosťou, dúfať v budúcnosť a byť spravodliví a správne zmýšľať vo všetkých svojich skutkoch. 

Pracujte a splňte svoju úlohu v tomto časovom období a ja budem pracovať po celý čas. 

48 Zachovajte si svoju duchovnosť, aby ste vždy boli hlasom, ktorý hovorí pravdu, umlčuje zlo a plní 

svoju úlohu viesť a poučovať blížnych. 

S láskou vzývajte svoju nebeskú Matku pri každom vašom stretnutí. Ale Majster vám hovorí: Jej duch 

a môj duch sú jedno. Či ste v mojich slovách nespoznali jej nežnosť a milosť? V tomto učení Otec a vaša 

Matka hovoria v dokonalom božskom spojení. 

49 Ako často som pristihol ľudí, ako sa pýtajú sami seba, či neexistuje nejaký spôsob, ako sa spojiť s 

Bohom, a často s povzdychom zvolali: "Ach, keby som len mohol položiť Pánovi otázku a dostať 

odpoveď!" Potom však rezignujú, pretože veria, že to nie je možné, a naďalej hľadajú Moju milosť vo 

vonkajších formách uctievania a materiálnych obetiach, hoci v hĺbke svojej bytosti nedokážu pochopiť, 

ako je možné, že Otec, ktorý vždy hovoril, že tak veľmi miluje svoje stvorenia, sa im neštíti odpovedať, 

keď Ho prosia a volajú. 

50 Žiaľ, vy nedospelí, ktorí ste sa stali obeťou pozemského života! 

Ľudské bytosti, keby ste len vedeli, že táto potreba komunikácie so Mnou je smädom, ktorý cítim vo 

svojom duchu! Keby ste len vedeli, že vám bolo udelené nielen spoločenstvo, po ktorom túžite, ale že 

všetky Moje učenia, ktoré sa vám vždy zjavujú, sú určené na to, aby vás viedli k spoločenstvu ducha s 

duchom! Ale odkedy žiješ zhmotnený, chceš počuť môj hlas, ako reaguje na slová, ktoré vyslovujú tvoje 

pery, a to sa nemôže a nesmie stať. Potom by to už nebol duchovný dialóg, ale dialóg, v ktorom by sa váš 

Pán znížil na úroveň vášho materializmu. 

51 Preto spôsob, ktorý som zvolil v tomto čase, keď sa prejavujem prostredníctvom týchto nositeľov 

hlasu, musí byť krátky, pretože to nie je dokonalá forma zjavenia, ale keď sa skončí, nastane čas prípravy, 

keď sa mnohí ľudia začnú rozvíjať smerom k dialógu ducha s duchom. 

52 Nikdy som nebol ďaleko od vás, ako ste si niekedy mysleli, nikdy som nebol ľahostajný k vášmu 

utrpeniu, ani som nebol hluchý k vašim výkrikom. Toto sa stalo: Neobťažovali ste sa zdokonaliť svoje 

vyššie zmysly a očakávali ste, že ma budete vnímať telesnými zmyslami. Ale hovorím vám, že časy, keď 

som to ľuďom udelil, sú už dávno preč. 
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53 Keby ste sa trochu snažili rozvíjať niektoré zo svojich duchovných schopností, napríklad vnútorné 

povznesenie prostredníctvom duchovnej kontemplácie, modlitby, veštenia, prorockého snívania alebo 

duchovnej vízie, uisťujem vás, že prostredníctvom každej z nich by ste sa spojili so Mnou, a tak by ste 

dostali odpovede na svoje otázky a božskú inšpiráciu vo svojich myšlienkach. 

54 Som vždy pripravený k vám prehovoriť, vždy čakám na vaše povznesenie a duchovnú 

pripravenosť, aby som vás potešil a pripravil vám šťastie, aby som sa mohol dať spoznať vášmu duchu. Na 

to je len potrebné, aby ste sa s najväčšou úprimnosťou pripravili na získanie tejto milosti. 

55 Vskutku vás prijímam a dávam vám svoje dobrodenia bez ohľadu na to, v akej forme o moje 

milosrdenstvo prosíte. Ale ak odo mňa dostaneš aj to, o čo si prosil, tvoja duša nikdy nezažije šťastie, že sa 

stala hodnou tohto dobra. 

56 Musím vám povedať, že v deň, keď budete vedieť dosiahnuť duchovnú úroveň svojimi 

žiadosťami, bude vaše šťastie z prijatia mojej milosti neporovnateľne väčšie. Lebo ten, kto vie prosiť, 

bude prirodzene vedieť aj prijímať. 

Hovorím vám to preto, lebo niektorí odo mňa dostávajú to, po čom túžia, hoci nevedeli, ako majú 

prosiť. Akú hodnotu teda môžu pripisovať tomu, o čo nevedeli ani len prosiť alebo žiadať? Patria medzi 

tých, ktorí nevedia prijímať, ktorí nedokázali pochopiť lásku, s akou Otec vyhovel ich prosbe. 

Ale mojou otcovskou povinnosťou je pomáhať deťom v ich boji o život, chrániť ich, stáť pri nich a 

utešovať ich. Preto sa moje milosrdenstvo nikdy neprestane vylievať na moje deti. 

57 Tento Otec, ktorý vás tak veľmi miluje, sa nemôže pozerať na to, ako upadáte do duchovnej 

nevedomosti, ktorá je temnotou, chudobou a biedou. Preto prebúdzam vaše svedomie, ktoré je ako 

Majster, ktorý vychádza z vás samých a vždy hľadá prostriedky, aby ho bolo počuť a cítiť, aby sa 

vyjadrilo slovami a učením, ktoré napravujú vaše chyby a povznášajú vás do výšin svetla, poznania, ducha 

a veľkosti duše. 

58 Spojte vo svojej mysli a duchu Moje zjavenia ako Boha, ktoré vám zvestujú Zákon, Moje zjavenia 

ako Otca, ktoré vám zjavujú Moju nekonečnú lásku, a Moje učenie ako Majstra, ktoré vám zjavuje Moju 

múdrosť, a potom z toho všetkého dostanete podstatu, Boží zámer: aby ste prišli ku Mne na cestu 

duchovného svetla ─ niečo viac ako zvestovanie. Chcem ťa viesť do svojho vlastného kráľovstva, kde som 

ti vždy prítomný, navždy v tebe. 

59 Najskôr sa usilujte oduševniť, aby sa postupne prebudili vaše skryté dary a aby ste sa krok za 

krokom približovali najprv k dialógu ducha s duchom a potom k svetu dokonalosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 325 
1 Blahoslavení sú tí, ktorí plačú z lásky, lebo to je dôkaz, že ich myseľ a srdce žijú v harmónii. 

2 Sú to chvíle tvojej introspekcie, vhodná hodina na pochopenie a precítenie mojej lásky, chvíľa, 

keď sa tvoje srdce otvára ─ takmer bez toho, aby si si to všimol ─ ako kvet a z tvojich očí vytryskne 

sladký prameň sĺz. 

3 Tieto slzy hovoria viac ako všetky slová a vypovedajú viac ako všetky myšlienky. Je v nich 

úprimnosť, pokora, láska, vďačnosť, kajúcnosť, sľuby. 

4 Keď ma počuješ takto hovoriť, cítiš, že mi rozumieš a že ma miluješ. Áno, moje detičky, všetkých 

vás vidím a všetkých vás počujem, poznám vaše mená, poznám všetky vaše potreby, počujem vaše náreky 

a prosby a prijímam všetky vaše prosby a obety. 

5 Áno, ste moje deti, pretože ste vyšli z môjho Ducha. Ako by som ťa mohol nepoznať a nemilovať? 

6 Ak niekedy napriek vašim modlitbám pretrváva bolesť alebo utrpenie, nie preto, že by som vás 

nepočul, ani preto, že by som vás nechcel povzbudiť, ale preto, že vás chcem skúšať, aby som vám dával 

jednu svoju lekciu za druhou, pretože mojou povinnosťou ako Otca je napravovať vás, navštevovať vás a 

zdokonaľovať vás na ceste, ktorou je život. 

7 Blahoslavení sú tí, ktorí Mi žehnajú na oltári stvorenia a vedia pokorne prijať dôsledky svojich 

previnení bez toho, aby ich pripisovali božským trestom. 

8 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia poslúchať moju vôľu a prijímajú svoje skúšky s pokorou. Všetci ma 

budú milovať. 

9 Vy, zástupy, sa ku mne utiekate, pretože to, čo sa deje vo vašom svete, vás napĺňa strachom. 

Všimli ste si, že všetka spravodlivosť, láska a pravdivosť opustili ľudské srdcia. Pýtali ste sa sami seba: 

"Ku komu sa mám uchýliť? Koho prosiť o pomoc a v koho dúfať?" A potom si si spomenul na mňa. 

10 Vy, úbohé národy zeme ─ jedni zotročení, druhí utláčaní a ostatní vykorisťovaní vlastnými 

vodcami a predstaviteľmi! 

11 Vaše srdce už nemiluje tých, ktorí vám vládnu na zemi, pretože vaša dôvera bola sklamaná. Už 

neveríte v spravodlivosť alebo veľkodušnosť svojich sudcov, už neveríte v sľuby, v slová alebo usmievavé 

tváre. Videli ste, ako sa pokrytectvo zmocnilo sŕdc a založilo na zemi kráľovstvo lží, klamstiev a 

podvodov. 

12 Chudáci ľudia, vy, ktorí na svojich pleciach nesiete námahu ako neznesiteľné bremeno ─ námahu, 

ktorá už nie je tým požehnaným zákonom, vďaka ktorému človek dostal všetko potrebné na svoju obživu, 

ale ktorá sa zmenila na zúfalý a strašný boj o prežitie. A čo dostanú ľudia za to, že obetujú svoje sily a 

životy? Nepodstatný kus chleba, pohár plný horkosti. 

13 Veru, hovorím vám, toto nie je potrava, ktorú som vložil do zeme pre vaše potešenie a zachovanie, 

toto je chlieb sváru, márnosti, neľudských citov, skrátka dôkaz nedostatku alebo absencie duchovnej 

zrelosti u tých, ktorí riadia váš ľudský život. 

14 Vidím, že si navzájom beriete chlieb, že tí, čo sa usilujú o moc, nemôžu zniesť, že iní niečo majú, 

lebo chcú všetko pre seba; že silní sa zmocňujú chleba slabých a tí sa musia uspokojiť s tým, že mocní 

jedia a užívajú si. 

15 Teraz sa vás pýtam: Aký je morálny pokrok tohto ľudstva? Kde sa rozvíjajú ich najušľachtilejšie 

city? 

16 Veru, hovorím vám, že v dobe, keď človek žil v jaskyniach a prikrýval sa kožami, aj on si 

navzájom vytrhával jedlo z úst, aj najsilnejší mal najväčší podiel, aj námaha slabých bola na prospech 

tých, ktorí si ich násilím podmanili, aj ľudia, kmene a národy sa navzájom zabíjali. 

17 Aký je teda rozdiel medzi dnešným a vtedajším ľudstvom? 

18 Áno, už teraz viem, že mi poviete, že ste dosiahli veľký pokrok ─ viem, že ma upozorníte na svoju 

civilizáciu a svoju vedu. Ale potom vám poviem, že toto všetko je len maska pokrytectva, za ktorou 

skrývate svoje pravé city a svoje ešte primitívne inštinkty, pretože ste nevyvinuli ani najmenšie úsilie, aby 

ste rozvíjali svoju dušu, aby ste naplnili Môj Zákon. 

19 Nehovorím vám, aby ste nehľadali vedecky ─ nie, práve naopak: Hľadajte, skúmajte, rozvíjajte a 

zvyšujte svoje vedomosti a inteligenciu v hmotnom živote, ale buďte k sebe milosrdní, rešpektujte 

posvätné práva blížneho, pochopte, že neexistuje zákon, ktorý by oprávňoval človeka nakladať so životmi 
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svojich blížnych ─ skrátka, ľudia, robte niečo, aby ste vo svojom živote uplatňovali moje najvyššie 

prikázanie "milujte sa navzájom", aby ste sa vyhli morálnej a duchovnej stagnácii, do ktorej ste upadli, a 

aby, keď opadne závoj falošnosti, ktorý vám zakrýval tvár, preniklo vaše svetlo, zažiarila úprimnosť a do 

vášho života vstúpila pravdivosť. Potom môžete právom povedať, že ste urobili pokrok. 

20 Buďte duchovne silní v nasledovaní môjho učenia, aby vaše slová boli v budúcnosti vždy 

potvrdené skutočnými skutkami milosrdenstva, múdrosti a bratstva. 

21 Viem, že v hĺbke srdca sa pýtate, či, ak už nebudete počúvať moje slovo, budete mať potrebnú 

inšpiráciu a silu, aby ste sa postavili do boja a nepodľahli v ňom. 

22 Pýtate sa, či nestratíte silu alebo vybavenie, ktoré získavate, keď počúvate moje slovo. 

23 Vidím ťa nestáleho a neistého, keď myslíš na deň, keď s tebou budem hovoriť naposledy. 

Pochopte, že potom príde hodina, keď sa začnete premieňať zo žiakov na majstrov a budete sa cítiť 

neschopní žiť bez Môjho Slova. 

24 Toto všetko vám hovorím, pretože keby som vedel, že bez týchto prejavov je pre vás nemožné 

existovať vo vašom duchovnom boji, neodvolal by som Svoje slovo. Viem však, že je potrebné dokončiť 

moje posolstvo, aby ste čoskoro prestali myslieť ako žiaci alebo študenti, ale začali myslieť ako majstri. 

25 Pochopte, že nemáte tráviť svoj život chodením na tieto zhromaždiská v túžbe po duchovnej 

blaženosti alebo pohodlí. Musíte pochopiť, že musí prísť chvíľa, keď váš duch bude musieť učiť všetko, 

čo odo Mňa dostal, pre pokrok vašich blížnych. 

26 Veru, hovorím vám, že pre vaše oduševnenie je potrebné, aby som sa prestal prejavovať v tejto 

podobe. Po skončení Môjho posolstva sa budete usilovať zdokonaliť svoju modlitbu a vytrženie, aby ste 

pocítili Moju neviditeľnú Božskú prítomnosť, a budete sa tiež usilovať zdokonaliť svoje zmysly a 

schopnosti. 

27 Žite však ostražito, lebo vo vašich radoch sa objavia muži a ženy, ktorí budú popierať, že som 

ukončil svoje zjavenie. Predložia mnoho argumentov a povedia, že božská vibrácia je večná, a preto nie je 

možné, aby som sa už necítil prostredníctvom ľudskej schopnosti intelektu. Ale už dnes vám hovorím, že 

tak ako je isté, že Môj Duch večne vibruje v ľuďoch, je tiež pravda, že spôsob, akým sa dávam poznať 

prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, nebude trvať večne, pretože nie je najdokonalejší, keďže vás teraz 

pripravujem na dialóg ducha s duchom. 

28 Tento prejav medzi vami nesmie trvať dlhšie, aby ste si z neho neurobili tradíciu, zvyk alebo 

obrad. Nemali by ste počúvať ani tých, ktorí hovoria, že dialóg ducha s duchom je vyhradený pre 

generácie veľmi vzdialenej budúcnosti. Nie, žiaci. Je pravda, že dokonalé duchovné spoločenstvo 

dosiahnete až po veľkom vývoji, ale to sa stane prostredníctvom praktizovania môjho učenia, ktoré bude 

vždy na vyššej úrovni. 

29 Modlite sa priamo ku Mne bez potreby sprostredkovateľov, slov, symbolov, obradov alebo 

obrazov. To bude začiatok dialógu ducha s duchom, pretože vtedy sa vaša vnútorná a vyššia bytosť vznáša 

v túžbe po Mne. Tvoj duchovný hlas ma potom zavolal a Môj božský hlas ti odpovedal. Ako tvoja bytosť 

prijíma posolstvo Môjho Ducha?: prostredníctvom darov intuície a inšpirácie, teda jemným a duchovným 

spôsobom. 

30 Nie je tento druh komunikácie dokonalejší a duchovnejší ako ten, ktorý máte prostredníctvom 

svojich nositeľov hlasu? Preto vám tiež hovorím, že váš duchovný dialóg bude mať svoj stupeň 

dokonalosti podľa vašej prípravy, tak ako sa to stalo s nositeľmi hlasu a so zástupmi, ktoré im pomáhali v 

ich príprave. 

31 Čoraz viac sa cvičte v duševnej modlitbe, aby ste sa už mohli presvedčiť o jej dobrote a 

pravdivosti. Zvyknite si hľadať inšpiráciu a rozvíjať svoju intuíciu prostredníctvom tohto druhu modlitby. 

Potom vo svojej mysli zažijete prúd svetla, ktorý sa snaží premeniť na ľudské výrazy a slová, na ušľachtilé 

city a dobré skutky. 

32 Keď takto rozviniete modlitbu, ktorá je začiatkom dialógu ducha s duchom, nebudete už 

potrebovať nositeľov hlasu, aby vám odovzdali božské posolstvo. Lebo namiesto toho, aby sa niekto iný 

pripravoval na prijímanie a odovzdávanie tohto svetla, bude to potom každý z vás, kto sa bude pripravovať 

na prijímanie od svojho Otca priamo a podľa zásluh, ktoré si voči nemu získal. 
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33 Učeníci, to Ja som vám v tomto čase zjavil všetky schopnosti, ktoré máte, aby ste ich pod vedením 

duchovného sveta stále viac rozvíjali, a tak ─ keď sa skončí zjavenie vašich bratov, duchovných poradcov 

─ už budete pripravení dobre plniť svoje poslanie. 

34 Teraz, keď dostávate moje posledné učenie, pretože sa nachádzate v roku 1950 a pretože duchovný 

svet vám poskytne svoje posledné prejavy, budete si môcť uvedomiť, že títo ľudia tu nevyužili tento čas 

prípravy a rozvoja. 

35 Koľkí z mojich vyvolených ešte neurobili ani prvý krok k príprave! Čo budú robiť, keď už nebudú 

mať možnosť počúvať svojho Majstra a svojich duchovných bratov, ako to mali tak dlho? 

36 Mnohí budú musieť plakať nad strateným časom a hovoriť si: "Prečo sme si nevážili v celej ich 

hodnote tie požehnané chvíle, ktoré Otec daroval svojmu ľudu? Čo by mohlo byť lepšie, ako začať 

rozvíjať svoje dary pod vedením Majstra, radou a dohľadom duchovného sveta?" Teraz však už bude 

neskoro, pretože ľudská vôľa nebude môcť zmeniť deň a hodinu, ktoré moja vôľa určila na koniec tohto 

obdobia prejavov. Potom sa začne nové obdobie a s ním aj nový spôsob rozvíjania vašich duchovných 

darov jednoduchším, vyšším a duchovnejším spôsobom. 

37 Tí, ktorí sa snažili čo najlepšie využiť tento čas, budú mať v srdci pokoj a v duši mier. Ale tí, ktorí 

čakali až do poslednej rannej pobožnosti, aby sa prebudili z hlbokého spánku, uvidia so slzami v očiach, 

ako slnko môjho Slova, ktoré osvetľovalo tento čas, zapadá bez toho, aby použilo svoje svetlo na to, aby 

začalo zasievať semeno oduševnenia. 

38 Spomienka na tieto dni bude pre niektorých radostná, pre iných zasa mučivá. Títo ľudia budú mať 

svedomie prebudené do reality a uvedomia si, aké dôsledky má moje nové Slovo pre svet. To spôsobí, že 

sa v ich srdciach prebudí láska k štúdiu môjho Diela a krok za krokom získajú späť stratený čas 

prostredníctvom modlitieb a rozjímania nad napísaným Slovom. 

39 Veru, hovorím vám, že u všetkých, v ktorých je klietka veľmi hlboká a túžba po oduševnení veľmi 

veľká, sa Moja pomoc naplno prejaví a čoskoro budú môcť patriť medzi najpokročilejších. 

40 Príde čas, keď všetci, ktorí ma počuli v tomto čase, pocítia potrebu svedčiť o mojich slovách, 

pretože svet sa bude javiť ako obrovské pole, ktoré túži po vode a semene. Zamyslite sa teda: Čo už máte 

vo svojom srdci, čo môžete ponúknuť svojim blížnym? Ako budete svedčiť o mojej pravde a ukážete 

veľkosť môjho diela? 

41 Keď príde hodina, keď sa ťa budú ľudia vypytovať, žiadať od teba dôkazy a svedectvá o tom, čo si 

odo mňa videl a počul, každý dá, čo má, a preto ti už teraz hovorím, že je lepšie, ak si pripravený, aby 

hodina skúšky nikoho neprekvapila. Hľa, keby vás vaši blížni našli spať, prebudili by ste sa bez hlavy, 

zdesení, a vo vašich slovách by sa vyskytli nepresnosti a nepravdy, pretože ste sa včas nepripravili, a 

unáhlenosť by spôsobila, že by ste sa dopustili mnohých chýb. 

42 Nie, milovaní ľudia, nechcem, aby vás potreba svetla prekvapila v temnote, a preto k vám hovorím 

úplne jasne, aby ste sa v budúcnosti vyhli pádom. 

43 Vždy si uvedomte, že každý čas môže byť priaznivý pre rozvoj duše a sebareflexiu. 

44 Či všetci tí "pracovníci", ktorí so Mnou spolupracovali, nerobili to uprostred svojich životných 

bojov a nešťastí? Ale prikázal som im, aby sa stiahli od všetkého, čo ich obklopuje, aby sa úplne venovali 

svojmu poslaniu vo chvíľach duchovnej práce, či už v duchu alebo v pozemskom tele. 

45 Prijmite odo mňa toto učenie a nezabúdajte naň a prijmite od týchto svojich bratov tento príklad, 

aby ste sa ním povzbudili. 

46 Ak čakáte na časy pokoja, aby ste mohli začať plniť svoje poslanie, ste na omyle, pretože tieto 

časy pokoja prídu práve vďaka práci, boju, úsiliu a dokonca aj obetiam môjho ľudu. 

47 Aký zmysel by malo zasiať na pole, ktoré je plné úrody? Nazval som vás robotníkmi, pretože 

vašou úlohou je siať. Ale práve semeno, ktoré som vám zveril, vám dá pokoj, po ktorom túžite, čo 

znamená, že aby ste ho mohli žať, musíte ho najprv zasiať. 

48 Hoci sa považujete za veľmi bezvýznamných, pravdivo vám hovorím, že budete pre ľudstvo veľmi 

užitoční ─ duchovne užitoční. Je potrebné, aby ste sa na to pripravili už teraz. 

49 Neskôr už nebudete musieť niesť dar duchovného liečiteľa, ani dar hlasateľa iným národom, lebo 

potom už bude čas môjho ohlasovania za nami, ale budete niesť ďalej poklad inšpirácie a múdrosti, ktorý 

som vám priniesol vo svojom Slove. 
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50 Pre vašu prácu bude potrebné, aby ste zostali zjednotení v mojom diele a vytvorili tak skutočnú 

duchovnú rodinu. Všetci však už viete, že po skončení roku 1950 už nebudú žiadne ďalšie prejavy v tejto 

forme. 

Napriek tomu vás ako povzbudenie a útechu uisťujem, že môj Duch bude vždy s vami a že budete ešte 

hlbšie cítiť moju prítomnosť vo svojom bytí. 

51 Budem sa vám zjavovať vo vašich myšlienkach, tešiť sa z vašich stretnutí, budem sa cítiť vo 

vašich srdciach a duchoch a budem sa vám vylievať v milosti mnohými spôsobmi, odmeňovať a 

povzbudzovať vašu vieru a oduševnenie. 

52 Každý, kto takto plní moju vôľu, bude verným svedkom môjho slova a jeho horlivosť a poslušnosť 

pri plnení mojich pokynov budú pevným základom, na ktorom bude stavať svoj duchovný chrám. To budú 

moji učeníci, ktorí budú šíriť moje učenie po celej zemi. Ak by sa však našli takí, ktorí by po roku 1950 

trvali na tom, aby som sa naďalej ohlasoval v tejto podobe, potom by klamali a ich svedectvo by bolo 

falošné. Veď nikto z mojich učeníkov nevie o ohlásenom a určenom dni môjho posledného zjavenia. 

53 Dal som týmto ľuďom dostatok času, aby nazbierali duchovné svetlo, ktoré je múdrosťou a 

rozvinutím všetkých schopností duše, aby po mojom odchode mohli zostať vo svete ako majstri. 

54 Už teraz nadviažte duchovné spojenie s ostatnými národmi ľudstva, aby ste postupne pripravovali 

cesty tým, ktorí sa musia stať poslami môjho Slova. Prostredníctvom modlitby budete môcť nadviazať 

duchovné spojenie, ktoré vám dávam. 

55 Ak sa budete riadiť radou, ktorú som vám práve dal v mojom dnešnom vyučovaní, nemyslite si, že 

v momente, keď ste sa modlili za konkrétny ľud alebo národ, títo ľudia, za ktorých ste sa modlili, to 

necítili alebo si nevšimli, že na nich niekto myslí a modlí sa za nich. Ani vy by ste nemali očakávať 

rovnakú reakciu. Pamätajte, že v deň, keď budú ľudia komunikovať prostredníctvom myšlienok, urobia už 

veľký krok k veku dialógu ducha s duchom, ale sotva teraz, keď ešte len začínate naťahovať tieto 

neviditeľné vlákna bratstva, lásky, porozumenia a duchovného zblíženia. 

56 Všetko sa naplní vo svojom čase, pretože všetko, čo bolo predpovedané, malo vždy hlboký dôvod, 

aj keď ľudia o tom pochybovali, keď im bolo toto oznámenie zjavené dlho pred jeho naplnením. 

57 Už teraz vidíte, ako sa väčšina proroctiev z minulých čias naplnila. Verte, že to, čo som vám teraz 

oznámil a sľúbil, sa aj splní. Pravda zvíťazí, moja vôľa sa naplní, svetlo bude svietiť. 

58 Uvedomte si, ako sa neviditeľná sila denne prejavuje vo vašom svete. Cíťte prítomnosť času súdu 

medzi ľuďmi, vnímajte, ako sa v súčasnosti všetko pripravuje na konečný boj, v ktorom budú porazené 

všetky ľudské vášne, ktoré bojujú proti dobru a pravde, a budú zničené, aby uvoľnili miesto novým citom 

a novým ideálom. 

59 Srp mojej spravodlivosti pokosí vaše polia a ja vám v pravde a v duchu vyhlasujem, že všetko, čo 

nemá hlboké korene dobra, bude pokosené a všetko, čo je zbytočné, bude odstránené. 

60 Čas, keď zlo bráni rozvoju dobra, pominie, a hoci tento boj bude existovať vždy, kým bude duša 

prebývať v ľudskom tele, dobro potom zvíťazí a bude dominantné. 

61 Získajte zásluhy, aby ste patrili do sveta svetla, ktorý vám oznamujem. Zanechajte teraz semienko, 

ktoré zajtra prinesie dobré ovocie. Nemyslite si, že to už nebudete vy, kto bude môcť zbierať a tešiť sa z 

týchto plodov. Vyžeňte zo svojich sŕdc všetko sebectvo a pamätajte, že to budú vaše deti podľa krvi alebo 

vaši bratia a sestry podľa ducha, ktorí budú žať úrodu svojich starších bratov a sestier, ktorých budú volať 

priekopníkmi a žehnať im vo svojich modlitbách. 

62 Ľudia hovoria o minulých časoch, o staroveku, o dlhých storočiach a nekonečných vekoch, ale ja 

ťa vidím stále malého. Vidím, že ste duševne veľmi málo dozreli. V mojich očiach je váš svet ešte stále v 

plienkach, hoci sa vám zdá, že ste už dospeli. 

63 Nie, ľudstvo, kým to nebude duša, ktorá bude svedčiť o zrelosti, vzostupe, dokonalosti a pokroku v 

rôznych oblastiach vášho života, budete mi nevyhnutne predkladať ľudské diela, ktoré sú veľké len 

zdanlivo, ale pre nedostatok lásky sú bez morálneho obsahu a netrvajú dlho. 

64 Myslíte si, že by som od vás mohol prijať ovocie, ktoré mi ponúkate, keby som vás v týchto 

chvíľach volal na zodpovednosť? Nie, ľudstvo, nikto mi nedokázal ponúknuť ovocie hodné Mňa ─ niečo, 

čo by bolo dôkazom lásky medzi ľuďmi, ich súladu, ich viery vo Mňa, ich života pozdvihnutého 

praktizovaním dobra. 



U 325 

97 

65 Nebudem prijímať jedných a neprijmem iných, budem čakať na čas, kým mi ponúknete ovocie 

svojej harmónie. To bude vaše zadosťučinenie na zemi. 

66 Hovoríš mi, že ma miluješ? Tvrdíte, že milujete pravdu a spravodlivosť? Potom vám hovorím, že 

keby ste všetci milovali pravdu a spravodlivosť, nežili by ste tak, ako žijete ─ rozdelení podľa 

spoločenských tried, vierovyznaní, rás a zvykov. 

67 Keby ste milovali pravdu a spravodlivosť, milovali by ste sa navzájom, usilovali by ste sa zničiť 

prekážky, skrátiť vzdialenosti a odstrániť rozdiely. 

68 Urobili ste to? Veľmi dobre viete, že to tak nie je, skôr ste pracovali na tom, aby ste tieto rozdiely 

udržiavali, že existujú silní a slabí, bohatí a chudobní, mocní a úbohí, vzdelaní a nevzdelaní, a toto zlé 

semeno nachádzam všade. 

69 Chceš, aby som ťa takto prijal ─ poznačený závisťou, márnivosťou a nízkymi vášňami? 

70 Ako málo ste pochopili zmysel môjho príchodu na svet v tom čase, keď som sa medzi vami zjavil 

ako človek, aby som vám vysvetlil, že celý obsah Zákona pozostáva z dvoch najvyšších prikázaní: lásky k 

Bohu a lásky medzi blížnymi. Veď to je podstata života a božské puto, ktoré spája Božiu rodinu! 

71 Uvedomujete si, ako zle žijete, keď si myslíte, že ste na vrchole svojej moci a vedomostí? Ak ešte 

nie ste presvedčení o tom, čo som vám povedal, odpovedzte mi: Je všetko, čo svojou vedou vytvárate, pre 

šťastie vašich blížnych, pre riešenie ich problémov a pre ich blaho? Nebudeš mi môcť odpovedať "áno", 

pretože by si potom klamal, ani mi nebudeš môcť povedať, že musíš zničiť burinu, aby mohol vzniknúť 

lepší svet. Môj zákon totiž nikdy nedal človeku právo nakladať so životom svojho blížneho. 

72 Je to láska, ktorá v týchto chvíľach inšpiruje vašu vedu? Neslúži všetko, čo teraz pripravujete, na 

uspokojenie nenávisti a túžby po moci? Podrobte ho teda úsudku svojho svedomia a uvidíte, ako vám 

hovorí, že väčšina skutkov ľudí v tomto čase nie je dôkazom duchovného pokroku, ale popretím všetkého, 

čo som vás vtedy učil svojím slovom a svojím životom. 

73 Ja som váš Otec a je potrebné, aby som k vám hovoril týmto spôsobom. Nemôžem vás oklamať a 

ani nechcem, aby ste žili ako oklamaní. Posielam vám túto správu a nech sa dostane ku každému. Ale ak 

by ste tomu neuverili, pretože Slovo je jasné a aj jeho nositelia hlasu sú bezvýznamní, fakty, skúšky a 

udalosti vás zaskočia a potom pochopíte, že toto posolstvo bolo pravdivé, ale že ste ho nechceli počuť ani 

včas prijať. Podobne ako v Noemových časoch sa ľudia budú posmievať proroctvám, a až keď pocítia, že 

záplavy vody už pochovávajú ich telá, začnú veriť a konať pokánie. 

74 Moje milosrdenstvo ťa vždy chcelo zastaviť v tvojej nerozvážnosti, ale ty si ma nikdy nechcel 

počúvať. Sodoma a Gomora boli podobne varované, aby pocítili strach a pokánie a vyhli sa svojej skaze. 

Ale oni nepočúvali môj hlas a zahynuli. 

75 Takisto som vyzval Jeruzalem, aby sa modlil a vrátil sa k pravému uctievaniu Boha. Ale jeho 

neveriace a telesne zmýšľajúce srdce odmietlo moje otcovské napomenutie a muselo sa presvedčiť o 

pravde tým, čo sa stalo. Aké trpké boli tie dni pre Jeruzalem! 

76 Uvedomujete si teraz pravdu, že ste stále rovnakí? Lebo ste nechceli opustiť svoje duchovné 

detstvo, aby ste rástli a stúpali nahor po ceste múdrosti, ktorá sa skrýva v mojom slove. 

77 Posielam vám všetkým toto posolstvo, ktoré poslúži ľuďom a národom ako proroctvo na 

prebudenie, na bdelosť. Blahoslavení ste, ak veríte v jeho obsah. Premýšľajte o jeho význame, ale 

pozorujte ho a modlite sa zaň. Ak to urobíte, vnútorné svetlo vás bude viesť a vyššia moc vás bude 

chrániť, kým nebudete spasení. 

78 Dnes ste svedkami toho, že uzdravujem "duševne chorých" ľudí hojivým balzamom pravdy, z 

ktorej pochádza všetka múdrosť. 

79 Chýba ešte, aby ste spojili všetky vedomosti, ktoré ste získali o ľudskom živote, s vedomosťami o 

duchovnom živote. Pokiaľ si nebudete istí svojím pôvodom, osudom a konečným cieľom, nepoznáte sami 

seba a nebudete vedieť, kto ste. 

80 V ľudskej ríši poznáte deň, keď ste sa narodili, a viete tiež, že keď niekto už nežije, musíte 

pochovať jeho telo. Ale kto vie, kedy tvoja duchovná duša vyšla z môjho lona, akým spôsobom sa 

narodila, akým spôsobom sa vteľuje a aký je jej návrat do lona, z ktorého vyšla? Niečo, ale len veľmi 

málo, už ľudia rozlúštili bez toho, aby dokázali odhaliť celú pravdu, pretože človek nikdy nebude schopný 

sám preniknúť do tajomstva života. 
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81 Som to ja, váš Majster, kto sa opäť približuje k ľuďom v čase duchovného nepokoja, otázok, 

nespokojnosti tvárou v tvár tomu, čo zostalo zahalené tajomstvom. 

82 Odhaľujem pravdu a upokojujem duchovnú úzkosť ľudí. Odpovedám na ich otázky a odstraňujem 

úzkosť, ktorú prežívajú, keď sa im nedarí nájsť pravdu. Približujem sa k nim aj preto, aby som im povedal, 

že mnohé z toho, čo vidia zahalené tajomstvom, bolo niečo, čo neboli schopní objasniť pre nedostatok 

prípravy a čistoty, ale čo som dovolil, aby poznali jeho podstatu. 

83 Keďže som svetu prisľúbil, že prídem znova, aby som osvietil tajomstvá svojím svetlom a 

odstránil zatemnenie ľudského rozumu, teraz je vhodný čas na môj návrat, v ktorom môj Duch znova 

otvorí Knihu múdrosti, aby v nej ľudia našli všetko, čo majú právo vedieť a čo je im skrze mňa dané. 

84 Všetci títo ľudia sa Mňa pýtali, prečo som si práve teraz vybral duchovnú formu, aby som sa 

ľuďom predstavil, keďže je to pre nich príliš vznešená a ťažká forma na pochopenie a precítenie. 

85 Viem, že mi to dnešní ľudia hovoria, pretože vedia, že som sa v minulosti vtelil, stal som sa 

človekom, viditeľným a dotknuteľným. Títo ľudia však nepomysleli na to, že ešte predtým, ako som 

prišiel na svet ako človek, som sa ľuďom duchovne zjavil a oni ma počuli a uverili mi, ale nikdy ma 

nepožiadali, aby som zostúpil na svet a videl sa s nimi. 

86 Vzal som na seba ľudskú podobu, pretože bolo absolútne nevyhnutné dať dokonalý a živý príklad 

toho, čo je naplnením Božieho zákona, a nikto iný ako ja nebol na to vhodný ─ ja, ktorý som stvoril zákon 

─ ja, ktorý som vám musel priniesť zákon vysvetlený slovami a skutkami, ktoré dali formu učeniu. 

87 Keby som si namiesto ľudskej podoby vybral podobu anjela, aby som prebýval medzi vami, ľudia 

by sa cítili bezvýznamní a neschopní nasledovať Moje kroky a Moje Slovo by považovali za niečo, čo je 

pre človeka nemožné uskutočniť, a na druhej strane by ste neverili v Moju obetu z lásky k vám. 

88 Keby som si namiesto podoby, ktorá prevyšuje ľudskú, zvolil podobu vtáka alebo rastliny, alebo 

by som sa ukryl v niektorom z mnohých tvorov pod človekom, nepovažovali by ste tento prejav za 

dokonalý, cítili by ste sa ponížení, že som nebol zvolený ako prostriedok božského zjavenia. 

89 Teraz vám hovorím, že každá forma, ktorú používam, aby som sa prejavil, je správna a dokonalá, a 

ak ste si neuvedomili, že som prítomný, zjavný a dotknuteľný vo všetkých oblastiach prírody, je to preto, 

že ste sa nechceli učiť Božský jazyk. 

90 Veky uplynuli a len čiastočne sa využili. Preto sa na vás teraz obraciam, aby som vám ukázal 

postup na obnovenie strateného času. 

91 Tu vám váš Majster pripomína, že som sa v Ježišovi stal človekom v Druhej ére, aby som s vami 

hovoril srdcom k srdcu, a že vás v súčasnosti pripravujem na to, aby ste so Mnou komunikovali duchom k 

duchu. Tiež vás učím, aby ste si všímali prírodné živly, v ktorých sa prejavuje moja moc, moja múdrosť a 

moja spravodlivosť. Nakoniec, učeníci, naučil som vás duchovnému jazyku, aby ste počuli a chápali môj 

hlas, ktorý k vám neustále hovorí, poučuje vás a vedie. 

92 Práve toto učenie poskytne človeku oduševnenie, ktoré potrebuje, aby krok za krokom, stupeň za 

stupňom stúpal k duchovnej múdrosti, kde objaví svoj pôvod, jadro svojho bytia, zmysel svojej existencie, 

a potom bude jeho láska ku Mne veľmi veľká a bude žehnať celému životu a všetkému, čo existuje a čo ho 

obklopuje, pretože vo všetkom bude vidieť, počuť a cítiť prítomnosť svojho Nebeského Otca. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 326 
1 Začínaš počúvať moje slovo a tvoje oči sa stávajú nevyčerpateľným prameňom sĺz. Prečo plačete, 

ľudia? Nie vždy poznáte príčinu; niekedy sa to stane preto, že životný boj bol krutý ─ niekedy preto, že 

vás život zbičoval nepriazňou osudu, sklamaním, neúspechom, chorobou alebo smútkom. Ale sú 

príležitosti, keď bez akéhokoľvek z týchto dôvodov prelejete veľa sĺz, keď ma počujete. 

2 Poznám dôvod tohto plaču bez zjavnej príčiny, poznám jeho pôvod: je to vaša duša, ktorá plače a 

dáva to najavo slzami prostredníctvom tela. Každá slza je pokladom nehy, ktorá je v nej obsiahnutá, 

bolesti, pretože sa cítiš uväznený, výčitiek za urobené chyby, úzkosti, pretože si zoslabol, smútku z 

premárneného času. 

3 Čo o tom všetkom vie hmotná príroda? Preto ste často verili, že plačete bez príčiny. 

4 Pýtaš sa ma, či je chybou plakať so mnou. Veru, hovorím vám, kto necíti túto potrebu zmierniť 

bolesť alebo vyjadriť najvyššiu radosť, nosí vo svojej hrudi kameň namiesto srdca, lebo nijako necíti Moju 

prítomnosť. 

5 Plačte, milovaný ľud, lebo aj plač je prostriedok, ktorý som dal človeku, aby sa očistil a oslobodil 

od bremena, ktoré ho ťaží. Uvidíte, ako sa potom budete cítiť slobodnejší, ľahší a čistejší, aby ste mohli 

pokračovať v práci. 

6 Vaša duša potrebuje toto očistenie, aby sa stala hodnou plniť úlohy, ktoré sú jej určené, a musí sa 

zbaviť záťaže, ktorá sa v nej časom nahromadila. Čaká ho totiž nová bitka, ktorú musí začať bez toho, aby 

pocítil únavu. 

7 Áno, žiaci! Plač vo chvíľach vnútorného rozjímania je dôkazom úprimného citu a každá slza je 

výrečnejšia ako tisíc najkrajších a najvýstižnejších slov vášho jazyka. Ale nie v každom plači duše sa 

pokánie alebo radosť prejavuje slzami. V mnohých mojich deťoch je tento pocit vnútorný, skrytý, 

viditeľný len pre mňa. Zdajú sa byť otupení alebo ľahostajní, ale ich srdce je rovnako citlivé alebo 

citlivejšie ako u tých, ktorí svoje pocity vyjadrujú. 

8 Keď všetci pochopíte a prežijete oduševnenie, budete mať pod kontrolou aj svoje duchovné pocity 

bez toho, aby ste ich prejavovali svojim blížnym, pretože pochopíte, že Ten, pred ktorým sa máte 

vyznávať, kajať a očisťovať, je váš Otec a toho budete nosiť vo svojom bytí. 

9 Predovšetkým je dôležité, milovaní žiaci, aby vaše srdce začalo cítiť vibrácie duše vo vašej bytosti, 

potrebu pochopiť, že sa musíte očistiť, aby ste prijali pohár utrpenia, keď sa dostane k vašim perám, a že 

je rovnako duševne prospešné cítiť pocity skryté v jadre vašej bytosti, ako ich prejavovať navonok. 

10 Čaká vás celý svet, čaká vás ľudstvo, a preto by ste sa mali usilovať o svoje očistenie, aby sa vám, 

keď sa vydáte na cestu a stanete sa misionármi tohto duchovného posolstva, v srdci nemiešali cnosti s 

neresťami, lebo potom sa budete neustále klamať sami sebou. Budete chcieť byť úprimní a vyjde najavo 

pokrytectvo, aby vás oklamalo. Budete mať túžbu byť dobročinní a sebectvo vášho srdca vám v tom bude 

brániť. Preto vám hovorím, že vaše očistenie musí byť pravdivé, aby ste boli hodní vykonávať toto 

duchovné poslanie. Ale nikto iný ako vaše svedomie nemôže spôsobiť, aby toto vnútorné očistenie bolo 

trvalé, pravdivé, ako zrelé ovocie, a to prostredníctvom introspekcie, skúsenosti, sebareflexie a 

nasledovania Môjho učenia. 

11 Viete si predstaviť to šťastie, ktoré zažije vaše srdce, keď budete svojim blížnym hovoriť o tom, čo 

som vám v tomto čase zjavil, a potom ich uvidíte ticho plakať ─ plačom, ktorý nebude len plačom "tela", 

ale aj duše, ktorá túži po nehe? 

12 Zakaždým, keď vaše ústa vyslovia moje slovo, vopred pripravené modlitbou a inšpirované mojou 

milosťou, moja podstata bude živá a moje slovo bude pôsobivé, preto vám hovorím, že vašimi ústami 

vyvolá rovnaký účinok, aký vyvolalo v srdciach poslucháčov, keď bolo sprostredkované nositeľmi hlasu. 

13 Učeníci: Slovo, ktoré som vám dal v tomto čase, nepoužívajte ako základ nového náboženstva, 

lebo je to len vysvetlenie Zákona, ktorý som vám zjavil od prvých čias. 

14 Uvažujte: Ak by to bolo náboženstvo, bolo by len pre tých, ktorí ho vyznávajú. Ale pretože je to 

nekonečné Božie svetlo, svieti na všetkých, zostupuje ku všetkým, aby osvetlilo cesty ľudstva bez rozdielu 

národov, rás, jazykov alebo vierovyznaní. 
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15 Môj zákon je oltár, ku ktorému budú musieť všetci prichádzať, aby sa poklonili svojmu Pánovi. 

Kdekoľvek človek existuje, tam bude v dutine jeho duše oltár, ktorý bude čakať na jeho hold a obetu 

lásky. 

16 Pochopte, učeníci: Chcem, aby ste pochopili, že každý, kto dostane toto poučenie, sa má rovnako 

duchovne spojiť so všetkými a stať sa jedným, bez toho, aby vonkajšia odlišnosť rôznych foriem 

uctievania bola prekážkou, ktorá by vám bránila spoznať a milovať svojich blížnych ako bratov a sestry vo 

mne. 

17 Keď to tak budete cítiť, moje učenie sa stane vaším vlastným a v ťažkých dňoch skúšky, ktoré sa 

blížia, budete schopní rozdávať a deliť sa o svoje dary bez toho, aby ste vylúčili niektorého zo svojich 

blížnych. 

18 Nežiadam ľudí, aby zjednotili zvyky, pozemské zákony alebo poznatky vedy. Nakoniec totiž príde 

deň, keď dohoda spôsobí, že sa národy zjednotia. Inšpirujem vás k duchovnej harmónii, k zjednoteniu v 

myslení, aby celé ľudstvo poznalo a praktizovalo duchovnú modlitbu, v ktorej sa všetci budete môcť 

vnútorne pozdvihnúť a prijať chlieb večného života priamo z môjho Ducha. 

19 Na zemi existuje mnoho náboženských spoločenstiev, ktoré sú väčšinou založené na viere v Krista. 

Nemajú sa však navzájom radi a neuznávajú sa za učeníkov Božského Majstra. 

20 Nemyslíte si, že keby pochopili celé moje učenie, využili by ho a viedli by denominácie k 

zmiereniu a pokoju? Ale nebolo to tak. Všetci sa od seba vzdialili, čím duchovne oddelili a rozdelili ľudí, 

ktorí sa potom navzájom považujú za nepriateľov alebo cudzincov. Každý hľadá prostriedky a argumenty, 

aby ostatným dokázal, že on je majiteľom pravdy a ostatní sa mýlia. Nikto však nemá silu a odvahu 

bojovať za zjednotenie všetkých a nikto nemá dobrú vôľu objaviť, že v každej viere a v každom uctievaní 

Boha je kus pravdy. 

21 Od sveta očakávam oduševnenie. Pre mňa nemajú žiadny význam názvy, ktorými sa každá cirkev 

alebo sekta odlišuje, ani väčšia či menšia nádhera jej obradov a vonkajších foriem uctievania. To pôsobí 

len na ľudské zmysly, ale nie na môjho ducha. 

22 Od ľudí očakávam oduševnenie, pretože to znamená pozdvihnutie života, ideál dokonalosti, lásku 

k dobru, obrátenie sa k pravde, vykonávanie činnosti lásky, harmóniu so sebou samým, ktorá je harmóniou 

s druhými, a teda s Bohom. 

23 Práve dávam dážď, ktorý pripraví polia, na ktorých zajtra vzíde moje semeno a prinesie úrodu. 

Dnes sa ešte stále zdá nemožné, aby sa tento svet mohol pozemsky a duchovne premeniť, keďže zlo 

zapustilo korene v srdci tohto ľudstva. Ale hovorím vám, že neprejde veľa času, kým zažijete začiatok 

duchovnej premeny vašich národov. 

24 Kto by vtedy uveril, že v pohanskom, hriešnom a zmyselnom Ríme ─ meste, kde život bol 

neustálou orgiou nerestí a rozkoší, hriechov a zločinov ─ vzplanie viera v slovo lásky, v Krista, skôr ako u 

iných ľudí? A predsa sa stalo toto. 

25 Rím musel predtým veľa zhrešiť a dosiahnuť vyčerpanie a znechutenie, aby dosiahol bod, keď do 

svojho srdca prijal semeno môjho Slova. Ale keď sa k nim dostalo, tieto srdcia, unavené radosťou a 

rozorvané sklamaním a bolesťou, sa otvorili pri kontakte s podstatou môjho posolstva, ako sa otvárajú 

zvädnuté kalichy kvetov, keď ich pohladí vlhký vánok. 

26 Srdce toho ľudu bilo silou a jeho duša sa otriasla. Jeho hriechy boli odpustené vďaka jeho viere a 

odvahe odpovedať na moje volanie. 

27 Títo ľudia potrebovali odvahu a obetu, aby posilnili svoju vieru a lásku k pravde, ktorá začala 

osvecovať ich srdcia. Boli to však silní muži a ženy, či už dospelí, mladí alebo deti. 

28 Rozumiete, učeníci? Potom porovnajte tú vládu márnivosti, neresti a lásky k svetu s dnešným 

ľudstvom a zistíte, že aj ono ─ znechutené a unavené márnivosťou a choré z hriechu ─ sa stále viac 

približuje k tomuto dňu, keď jeho dušu prekvapí závan božského vánku, ktorý ju prebudí ─ vánok, ktorý 

predchádza rosu, ktorá uhasí duchovný smäd, ktorý ju trápi, a ktorý bude prípravou na semeno 

oduševnenia, ktoré neskôr padne do všetkých sŕdc. 

29 Ako často ste sa ma vo svojom srdci pýtali, prečo som vám neukázal duchovný život v celej jeho 

jasnosti. Ale ja vám hovorím: Ak by ste sa dotkli tohto života svojimi fyzickými zmyslami, nikdy by ste 

nevyvinuli ani najmenšie úsilie na dosiahnutie akéhokoľvek zduchovnenia. Nikdy by ste nerozvíjali svoje 

duchovné dary a schopnosti, ani by ste sa nesnažili získať zásluhy, aby ste si zaslúžili moje zjavenia. 
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30 Medzi vami a Duchovným údolím je závoj, ktorý nikomu nedovolí znesvätiť čistotu tejto svätyne, 

a len ten, kto je odetý do úcty a pokory, úprimnosti a ušľachtilého cieľa, lásky a pravej viery, smie 

prekročiť tieto prahy. 

31 Hovorím "pravá viera", pretože existuje zdanlivá viera inšpirovaná niečím neskutočným ─ niečím, 

čo, pretože je falošné, zmizne a zanikne, len čo spoznáte pravdu. 

32 Mnohí sa pokúšali predstaviť si duchovný život, aby vň uverili. "Veľkí i malí, nevedomí i 

vzdelaní, všetci chceli vedieť, aké je nebo, aký je Boh, akú podobu majú duchovné bytosti, aké je svetlo a 

existencia v tom svete. Potom si predstavovali krásnu ríšu za hviezdami, majestátny palác, trón a Boha 

sediaceho na ňom v ľudskej podobe. 

Dali ste duchom aj ľudskú podobu a predstavili ste si ich, ako lietajú ako vtáci, aby sa mohli presúvať z 

jedného miesta na druhé. To všetko vidíš plné svetla ─ svetla podobného tomu, aké máš na zemi, všetko 

žiariace ako zlato a ozdobené najkrajšími vecami, aké poznáš v hmotnom svete: nebeskými piesňami a 

božskou hudbou, ktorá napĺňa priestor, zatiaľ čo milióny bytostí večne uctievajú Pána, vždy kľačia pred 

Jeho trónom, chvália Ho a obetujú Mu kadidlo. 

33 Takto si duchovný život predstavujú mnohí ľudia, a keď si vytvoria tento obraz vo svojej mysli, 

uveria, že je to tak, že to tak musí byť, a zaviažu sa k tejto viere. 

34 Čo sa s nimi stane, keď spoznajú toto učenie a zistia, že to, čo si predstavovali, nezodpovedá 

skutočnosti? Niektorým sa okamžite otvoria oči pre svetlo pravdy, keď spoznajú chyby, ktoré vytvoril ich 

materializmus. Iní budú zmätení a budú popierať pravdivosť mojich zjavení. 

35 Hovorím vám len toľko, že je potrebné, aby ste zo svojej mysle vyhnali všetky predstavy, ktoré ste 

si vytvorili o duchovnom živote, pretože Boh nie je človek, nesedí na tróne ako králi zeme, ani nebo nie je 

za hviezdami, ani jeho svetlo nie je ako svetlo slnka, ani duše nie sú ľudské. Všetko je iné, ako si si 

predstavoval ─ do takej miery, že aj keby som ti vysvetlil, aký je duchovný život v skutočnosti, 

nepochopil by si to, pretože ani tvoj jazyk by nebol schopný vyjadriť pravdu, nekonečnú slávu, krásu a 

dokonalosť Večného. 

36 Mohli by ste mi povedať, aký tvar alebo objem má svedomie? Mohli by ste mi povedať, aký tvar 

má láska alebo inteligencia? "Nie, Majster," hovoríš mi. Tak ako svedomie, inteligencia ani láska nemajú 

podobu, tak ani pozemské veci nemôžete porovnávať s vecami duchovného života. Napriek tomu nie je 

nič krajšie ako vlastnosti svetlej duše, ktorá je kombináciou schopností a cností, ktoré na svoju existenciu 

nepotrebujú formu. 

37 Boh nemá žiadnu podobu, pretože keby ju mal, bol by obmedzenou bytosťou, ako sú ľudia, a 

potom by nebol Bohom. Jeho "trón" je dokonalosť, spravodlivosť, láska, múdrosť, tvorivá moc, večnosť. 

38 Nebo" je najvyššia blaženosť, ktorú duša dosiahne na svojej ceste k dokonalosti, keď sa v múdrosti 

a láske povznesie tak vysoko, že dosiahne taký stupeň čistoty, ktorý nedosiahne žiadny hriech ani bolesť. 

39 Keď moji proroci hovorili o duchovnom živote, niekedy to robili prostredníctvom vám známych 

ľudských prejavov a predmetov. 

40 Proroci videli tróny podobné trónom kráľov zeme, knihy, bytosti s ľudskou podobou, paláce s 

gobelínmi, svietniky, Baránka a mnohé iné postavy. Dnes však musíte pochopiť, že to všetko bol len 

symbol, symbol, božský význam, zjavenie, ktoré vám muselo byť vyjadrené v obrazovej forme, pretože 

ste neboli schopní pochopiť inú, vyššiu. 

41 Teraz je čas, aby ste si správne vyložili význam všetkých Mojich podobenstiev a učení, ktoré som 

vám zjavil prostredníctvom alegórií, aby význam prenikol do vášho ducha a alegorická forma zmizla. 

42 Keď si to uvedomíte, vaša viera bude pravdivá, pretože ju založíte na pravde. 

43 Ľudia, vo svojom Slove vám prorokujem lepší svet, než je ten, v ktorom žijete, a to vtedy, keď 

vaše srdce zmyje nečistotu v krvi, ktorú som vylial na kríži ─ v krvi, ktorá bola stelesnením božskej lásky, 

najvyššieho odpustenia a vykúpenia všetkých ľudí. 

44 Vy, neveriaci a pochybovači, nemôžete veriť vo svet spravodlivosti, ani si neviete predstaviť život 

v láske a cnosti na vašej zemi. Jedným slovom, myslíte si, že nie ste schopní ničoho dobrého, ani si 

neveríte. 

45 Ja však verím vo vás, poznám semeno, ktoré je v každom z mojich detí, lebo som ich stvoril, lebo 

som im dal život svojou láskou. 
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46 Skutočne vkladám svoju nádej do človeka, verím v jeho spásu, v to, že sa stane hodným a 

vzostúpi. Keď som ho totiž stvoril, určil som mu, aby bol Pánom na zemi, kde mal vytvoriť miesto lásky a 

pokoja, a tiež som určil, aby sa jeho duša stala silnou v boji o život, aby vďaka zásluhám dosiahla život vo 

svetle kráľovstva dokonalosti, ktoré je jej večným dedičstvom. 

47 Túto zem, ktorú nazývate "Údolie sĺz" alebo "Miesto vyhnanstva", som pripravil s nekonečnou 

láskou, aby som ju ponúkol deťom, ktoré ju budú obývať. Všetko na ňom oplývalo životom, hojnosťou, 

požehnaním a radosťou pre tých, ktorí ho chceli vlastniť. Nebolo na ňom nič, čo by bolo stvorené na to, 

aby spôsobovalo človeku bolesť, naopak, všetko bolo zariadené tak, že ak by si ľudstvo ublížilo svojimi 

chybami, našlo by si na svojej ceste a všade potrebné prostriedky na vyliečenie svojho utrpenia a víťazstvo 

nad svojimi nešťastiami. 

48 Na zemi prešlo mnoho storočí, a človek na nej stále nedokázal byť šťastný. Prečo? Jednoducho 

preto, že chcel nájsť toto šťastie bez toho, aby ho hľadal na pravej ceste, ktorá je vyznačená mojím 

zákonom, zákonom lásky a spravodlivosti, harmónie a čistoty. 

49 Veríte, že je absolútne nevyhnutné trpieť na zemi, aby ste si zaslúžili nebo? Nie, ľudstvo, jediné, 

čo dosiahnete utrpením, je určité očistenie. Pravé a absolútne očistenie duše sa totiž dosahuje 

prostredníctvom lásky, ktorú vám vnuká môj Zákon. 

50 Aká je zásluha toho, že niektorí, ktorí na zemi veľa trpeli, žijú z tohto dôvodu s túžbou ísť do 

neba? Je prirodzené, že keď vidia, že svet im už nemá čo ponúknuť, myslia na duchovný život. Skutočnú 

zásluhu má ten, kto ─ hoci má všetko na svete ─ je pripravený kedykoľvek sa zrieknuť svojho majetku a 

pohodlia. Potom by totiž skutočne dokázal svoj vyšší stupeň duchovného rozvoja a dosvedčil by, že nebo 

alebo blaženosť nie je istým miestom, ktoré si ľudia počas vekov a vekov vytvorili vo svojej fantázii, ale 

stavom duše, ktorý môže začať prežívať, poznávať a užívať si ho už počas svojho ľudského života ─ 

stavom, ktorý sa stáva čoraz čistejším a dokonalejším úmerne tomu, ako duša stúpa po rebríku, ktorý ju 

vedie z pozemského sveta na vrchol duchovného života. 

51 Keby som nevedel, že váš osud je taký vysoký, nebol by som k vám takto hovoril, nebol by som 

vám poslal svoj zákon, nebol by som za vás položil svoj život, keby som vedel, že ním nikdy nebudete 

vykúpení. 

52 Len som sa snažil priblížiť sa ľuďom v troch vekových obdobiach, pretože som vedel, že na konci 

vekov sa povznesiete nad vášne, telesnosť a ľudské ťažkosti a budete žiť vznešený život plný vysokých 

vnuknutí, plný skutkov, ktoré odhalia zrelosť vašej duše. 

53 Myslíte si, že keď raz budú ľudia žiť takýmto spôsobom, budú stále pociťovať hlad a smäd po 

spravodlivosti, alebo budú stále potrebovať sudcov a vládcov, aby ich viedli vo svete, súdili ich a trestali 

ich činy? Myslíte si, že vo svete, kde medzi ľuďmi prevláda dobrá vôľa a kde existuje bratstvo a 

spravodlivosť, môžu ešte stále existovať vojny, utrpenie a bolesť? Nie, ľudskosť. Potom uvidíš, že táto 

zem ti môže dať len teplo a život, výživu a blahobyt, múdrosť a blaženosť, ktorá, aj keď nie je v 

najvyššom stupni, lebo to človek spozná, až keď dosiahne vrchol dokonalosti, je šťastím, ktoré 

spravodlivo odmeňuje tých, ktorí sa usilujú zostať v pravde. 

54 Tam všetci smerujete, k životu plnému radosti a pokoja, a nie k priepasti a "smrti", ako si myslí 

vaše srdce. Je pravda, že kým príde čas vášho oduševnenia, musíte ešte zažiť veľa trpkých vecí. Ale ani 

smrť, ani vojna, ani mor, ani hlad nezastavia beh života a duchovný rozvoj tohto ľudstva. Som silnejší ako 

smrť, a preto ťa vrátim späť do života, ak by si mal zahynúť, a dovolím ti vrátiť sa na zem, kedykoľvek to 

bude potrebné. Ešte stále vám mám veľa vecí na odhalenie, milované ľudstvo, moja Kniha Božskej 

múdrosti stále skrýva mnoho prekvapení. 

55 Príroda má pre vás ešte veľa lekcií a Zem vám ešte nedala všetko, čo má vo svojom lone. 

56 Si krehké telo a citlivé na bolesť, si slabý a malý, a preto sa nad tebou zmilujem. 

57 Boj duše, pokiaľ prebýva v hmote, je veľmi veľký, ale práve tam sa zoceluje, aby získala svoje 

prednosti, a tam je skúšaná. 

58 Moje božské pokyny nie sú určené len pre ducha ─ nie, musia sa dostať aj do ľudského srdca, aby 

sa duchovná aj fyzická časť bytosti stali harmonickými. 

59 Božské slovo má osvietiť myseľ a urobiť srdce človeka citlivým a životná esencia obsiahnutá v 

tomto slove má vyživovať a povznášať dušu. 
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60 Aby bol život človeka plnohodnotný, nevyhnutne potrebuje duchovný chlieb, rovnako ako pracuje 

a namáha sa pre materiálnu potravu. 

61 "Človek nežije len z chleba", povedal som vám v druhej ére, moje slovo stále platí, lebo ľudia sa 

nikdy nezaobídu bez duchovnej potravy, bez toho, aby ich na zemi netrápili choroby, bolesti, temnota, 

nešťastie, bieda a smrť. 

62 Materialisti by mohli namietať, že ľudia už žijú len z toho, čo im dáva zem a príroda, a nemusia sa 

usilovať o nič duchovné, čo by ich živilo, posilňovalo na ich ceste životom. Musím vám však povedať, že 

to nie je dokonalý a naplnený život, ale existencia, ktorej chýba to podstatné, a to je duchovnosť. 

63 Spiritualizácia neznamená zbožnosť, nepredpokladá praktizovanie žiadneho obradu, ani nie je 

vonkajšou formou uctievania. 

64 Oduševnenie znamená rozvoj všetkých schopností človeka ─ tých, ktoré patria k jeho ľudskej 

časti, aj tých, ktoré ležia mimo telesných zmyslov a sú silami, vlastnosťami, schopnosťami a zmyslami 

duše. 

65 Spiritualizácia je správne a dobré využívanie všetkých darov, ktoré človek má. 

66 Spiritualizácia je harmónia so všetkým, čo vás obklopuje. 

67 Potreba duchovne sa živiť je v človeku čoraz väčšia, ale on sa snaží všetkými možnými 

prostriedkami uspokojiť tým, čo má vo svete. 

68 Táto túžba bude musieť byť každým dňom hmatateľnejšia, ako sa duša vyvíja, až kým nedosiahne 

vlastnosti nekonečného smädu a hladu, kým nepocíti zúfalstvo a strach, aké pociťuje pútnik stratený 

uprostred horúcej a vyprahnutej púšte ─ aké pociťuje stroskotanec na opustenom ostrove. 

69 Ale jedného dňa, keď si to ľudstvo aspoň pomyslí, sa národy prebudia a budú volať po 

spravodlivosti, svetle, pravde a láske, ľudia budú unavení z toľkého hriechu a falošnosti a uvedomia si, že 

v ich živote bola obrovská prázdnota, ktorú nikdy nedokázali naplniť, a hlad, ktorý nikdy nedokázali 

uspokojiť. 

70 Je pravda, že tisíce a tisíce mužov a žien vyznávajú kult a snažia sa prostredníctvom rôznych 

náboženstiev živiť svoju dušu. Ale je to tak málo, čo robia, a je to tak nedokonalé, že sa zmyslami do 

srdca nedostane takmer nič, pretože to nie je schopné dosiahnuť dušu, keďže duša môže jesť iba duchovný 

chlieb a piť víno, ktoré sú Božskou podstatou. 

71 Keď sa ľudia, ktorí hľadajú svetlo prostredníctvom obradov a liturgických úkonov, zrieknu 

každého obradu a vonkajšieho kultu, okamžite uvidia, že svetlo pravdy sa objavuje v hojnosti ako 

podivuhodný košík plný chleba a rýb, ktorý tvárou v tvár túžbe ľudí nevyčerpateľne rozdáva svoje dary. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 327 
Môj pokoj s vami, milovaní Ježišovi učeníci! 

1 Eliášov duch vás predišiel, dotkol sa vašich duší svetlom a láskou a pripravil vám čas a cestu. Eliáš 

je ako meč na ceste každej svojej ovce, ako štít, ktorý ti pomáha prekonať mnohé prekážky, pokušenia, 

ktoré ti stoja v ceste, a ten, kto ho dokáže pocítiť, kto ho vzýva a hľadá, ako stratená ovca hľadá svojho 

pastiera, ten ho vždy nájde, vždy bude vypočutý a vypočutý vo svojich nárekoch, vo svojich prosbách. 

2 Často si kladiete otázku: Prečo, hoci na dne môjho srdca žije túžba nasledovať Majstra, mi toľko 

prekážok bráni prísť k nemu a slúžiť mu? Vtedy vaša duša povstane v modlitbe, ktorá je prosbou o Božiu 

pomoc, a v tej chvíli Eliáš, ktorý je Bohom poverený strážiť stádo v tretej ére, ponáhľa sa, ukáže sa na 

vašej ceste a pomôže vám prekonať ťažkosti. Vtedy víťazne pozdvihneš svoju tvár a poďakuješ Otcovi a 

malá lampa tvojej viery sa opäť rozžiari a ty pokračuješ na svojej ceste s pokojom a dôverou vo mňa. 

3 V skutočnosti vám Majster hovorí: "Pre každú dušu som pripravil kráľovstvo pokoja a dokonalosti. 

Ale proti tomuto kráľovstvu, ktoré som pripravil, stojí iné kráľovstvo: svet. Kým moje kráľovstvo sa 

získava prostredníctvom pokory, lásky a cnosti, uchvátenie iného kráľovstva si vyžaduje aroganciu, 

ctižiadosť, pýchu, chamtivosť, sebectvo a zlobu. 

V každej dobe sa svet bránil môjmu kráľovstvu, v každej dobe boli tí, ktorí ma nasledovali, na svojej 

ceste obťažovaní a pokúšaní, či už viditeľnými vplyvmi alebo neviditeľnými silami. Toto nie je jediný 

prípad, keď si prešiel cez tŕnie, aby si sa ku Mne dostal, nie je to prvý prípad, keď tvoja duša zakopla v 

snahe dosiahnuť Moju prítomnosť. Po celý čas ste bojovali v najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

Vnuknutie môjho Ducha osvetľuje vaše vnútro a rozpútalo boj s temnými silami, s falošnými svetlami, s 

falošnými cnosťami, s hmotou, so všetkým, čo je zbytočné, so všetkou falošnou slávou tohto sveta. 

4 Vaša duša zapísala svoju minulosť a svoju cestu životom do Knihy siedmich pečatí. Tam som 

zaznamenal všetky tvoje činy, každý tvoj krok, myšlienku a slovo. Veľké činy tvojej duše, veľké ťahy 

osudu a životné cesty, veľké skúšky, poháre utrpenia - všetko je tam pravdivo napísané. 

Vaša duša toho veľa zažila, ale vaše "telo" o tom nevie. Ak vaše telo zabudlo na prvé kroky vášho 

detstva, ako má poznať vývoj vašej duše počas jej dlhej cesty životom? Ako málo bola tvoja duša schopná 

odhaliť svojmu pozemskému telu ─ ešte som ti to nedoprial pre tvoj nedostatočný vývoj. 

5 Prídu časy, keď ľudská myseľ a srdce, očistené a prečistené v oduševnení, budú schopné prijímať 

hlas vlastnej duše prostredníctvom intuície, budú schopné jasne prijímať každé zjavenie, ktoré duša dáva 

svojej telesnej schránke. 

6 Dnes ešte nie ste pripravení vidieť minulosť svojej duše počas ľudského života. Otec vám však 

hovorí: Aká dlhá bola vaša cesta! Ako veľmi sa tvoja duša snažila zostať na správnej ceste! Koľkokrát ho 

zranili tŕne života a koľko úsekov tvojej cesty bolo poznačených krvavou stopou tvojich krokov! 

Napriek všetkým skúškam a protivenstvám však nasledujete Otca, svojho Majstra, ktorého milujete ─ 

Boha, ktorý je zdrojom svetla a útechy pre vašu dušu. A aj teraz, v tretej ére, keď ma chcete nasledovať, 

stretávate sa s ťažkosťami, potkýnate sa v nešťastí. Niektoré nazývate skúškami a iné pokušeniami. 

Keď ma tak veľmi miluješ a tak veľmi túžiš nasledovať ma na ceste a prísť ku mne, prečo teda tvoj 

Otec dovoľuje, aby si bol tak skúšaný a pokúšaný? Veru, hovorím vám: Pretože cesta, ktorá vedie ku mne, 

je úzka a na nej sú ťažkosti. Je taká úzka ako Cesta utrpenia, má svoje pády, má svoje tŕne, mnoho 

nepochopení a nevďačnosti a všetky utrpenia života. 

7 Ale do tohto kráľovstva dokonalosti sa dá dostať len touto cestou. Široká cesta vedie do kráľovstva 

sveta a hriechu. 

8 Moje kráľovstvo je silné a mocné, a ak som dovolil, aby pred Moju silu a moc povstala iná moc, 

moc zla, je to preto, aby som dokázal, že je moja, aby ste tvárou v tvár klamstvu a temnote videli a 

zakúsili silu Môjho svetla a Mojej pravdy. Je to preto, aby ste spoznali, že kráľovstvo temných tieňov 

úchyliek a pokušení, hoci má veľkú moc, je Mojím nástrojom a Ja ho v skutočnosti používam. 

9 Keď vás skúšam, nie je to preto, aby som vás zastavil na vašej ceste rozvoja, pretože očakávam váš 

príchod do svojho kráľovstva. Ale chcem, aby ste ku mne prišli víťazne po bitkách, silní po boji, plní 

svetla duchovnej skúsenosti po dlhej púti, plní zásluh v duchu, aby ste pokorne pozdvihli svoju tvár a 

uvideli Otca vo chvíli, keď sa priblíži, aby vám dal svoj božský bozk ─ bozk, ktorý obsahuje všetko 

šťastie a dokonalosť pre vašu dušu. 
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10 Ak chcete zvíťaziť vo všetkých skúškach, robte to, čo vás naučil Majster: Bdejte a modlite sa, aby 

vaše oči boli vždy bdelé a aby vás nezmohlo pokušenie. Pamätajte, že zlý má veľký nos na to, aby vás 

pokúšal, aby vás zrazil, porazil a využil vašu slabosť. Buďte vnímaví, aby ste ho vedeli odhaliť, keď na 

vás číha. Lebo hoci ste mali veľké skúšky a pokušenia, v ktorých ste zvíťazili, aby ste ma nasledovali v 

tomto čase, budete mať veľmi veľké skúšky a pokušenia v tomto roku. 

Boj vo vašom vnútri je veľký, boj v lone ľudstva je veľký, duchovný boj v celom vesmíre je tiež veľmi 

veľký. Je to rozhodujúci čas pre moju vládu, pre moju spravodlivosť, pre moju moc. A tí, ktorí sú teraz so 

Mnou, ktorí sa učili z Môjho Slova, ktorí sa v súčasnosti posilňujú so Mnou, musia všetko vedieť a chápať, 

aby dokázali zvíťaziť, aby obstáli vo veľkých skúškach, ktoré prichádzajú na ľudstvo. 

11 Učím vás bdieť a modliť sa nielen za seba, ale aj za iných, aby ste boli ako duchovní proroci, ktorí 

svojimi modlitbami odovzdávajú intuíciu svojim blížnym, vďaka ktorej cítia nebezpečenstvá a pokušenia. 

Takto totiž môžete ľudstvo ušetriť závažných zlých rozhodnutí. 

Pre niektorých je to nepochopiteľné, pre iných nemožné, ale ja vám hovorím: je to to, čo Duch Svätý 

priniesol svojim učeníkom v tretej ére: zduchovnenie, rozvinutie duše prostredníctvom učenia ducha, aby 

sa mohla vyvíjať smerom nahor, aby objavila svoj duchovný obzor, svoje vhodné pole na klíčenie, aby 

našla nebeský rebrík, aby pri stúpaní vždy našla prítomnosť Majstra, rebrík stupňov, o ktoré sa opiera a po 

ktorých sa približuje k dokonalosti. 

12 Ako málo ľudí pocítilo vnútorné osvietenie pri prvom impulze v tom čase, keď som každého z vás 

vyzval. Ako málo bolo tých, ktorí vyznali, že ich duša predvídala zázrak, že ich duša cítila, že sa v nich 

teraz stáva skutočnosťou naplnenie Božieho prísľubu: návrat Majstra. Ale koľkí z vás sa zaplietli do sietí 

pochybností a ducha protirečenia. 

13 Ostatní z vás, ktorí ste už chceli ísť k môjmu slovu a mojej prítomnosti, ste boli zaujatí sviatkami, 

pôžitkami, pozemskými láskami a citmi, svojimi ľudskými záležitosťami a Majster na vás naďalej čakal. 

Ale nakoniec s mojou pomocou tvoja duša zvíťazila a prišla ku mne, aby sa presvedčila o mojej 

prítomnosti, že "nemožné" je možné, že môj prísľub sa stal skutočnosťou. 

14 Keďže ste boli skúšaní, keď ste boli ešte slabí, ako veľmi sa takými stanete teraz, keď ste silní! 

15 Dovolí Otec, aby na jeho učeníkov prišli veľké zmätky alebo pokušenia? Veru, hovorím vám: Iste 

to teraz dovolím. Nie však s úmyslom, aby ste v týchto skúškach boli porazení pokušením, ale aby ste tmu 

premenili na svetlo a porazili svojich nepriateľov, premenili ich na priateľov a bratov, aby ste sa aj vy 

povzniesli nad hriechy ľudí, zanechali stopy dobra a cnosti a premenili ľudí na dobrých ľudí. Preto 

dovolím, aby vás postihli skúšky. Už som vás poučil, ako prejsť: Pozorovaním, modlitbou a uplatňovaním 

môjho učenia. 

16 Aké budú tie skúšky, ktoré sa na vás chystajú a ktoré čoskoro prídu? V mnohých ohľadoch. 

Niektoré z nich ste už prežili, iné práve prežívate a ďalšie prídu neskôr. 

Nech vo vašej duši nie je smútok ani strach. Tak ako vám každý deň prináša uspokojenie a chlieb, tak 

vám každý deň prináša aj bolesť. Berte tieto skúšky ako veľké lekcie, ktoré vám dáva život a v ktorých 

máte uplatňovať moje učenie. 

Od "dieťaťa - študenta" až po pokročilého ─ všetci budete mať na ceste skúšky a Ja vás už teraz 

upozorňujem, že Mojou vôľou je, aby ste boli bdelí. Nikomu z vás neželám, aby v takýchto skúškach 

zlyhal. Ak niekto zakolíše, vždy mu bude po boku priateľská ruka, bratská ruka, ktorá ho vráti na cestu. 

Ak niekto spí a je prekvapený v spánku, choďte k tomu, kto zaspal, a prebuďte ho. Ak je spánok 

hlboký a on sa neprebudí, nech ten, kto je hore, stráži toho, kto zaspal. 

17 Takto vás poučujem, takto vás pripravujem a pripravujem na úplné zmierenie, aby ste aj vy vedeli 

odpúšťať. 

18 Uvažujte, ľudia, neviete, či mnohé skúšky, ktoré ste prežili kedysi dávno a ktoré ste šťastne 

prekonali z lásky k mojej veci, vás neprivedú do zúfalstva, keď sa znova objavia na vašej ceste. Nevieš, či 

ťa choroby alebo nedostatok toho, čo je potrebné pre tvoj život, neprinútia na chvíľu zapochybovať o 

mojom milosrdenstve, prinútia ťa pochybovať o tvojej príprave. 

19 Hovorím vám o tom všetkom preto, lebo pokušenie použije všetky svoje umenia, všetky svoje sily, 

aby postihlo mojich učeníkov ─ mojich učeníkov, ktorí nie sú sami v špiritizme, pretože sú na celej 

zemeguli. Vidím ich roztrúsené, aj keď riedko, ale sú všade, lebo som ich poslal. 
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Budú ich hľadať, aby vyskúšali ich dušu v jej cnosti, v jej láske ku Mne, v jej láske k iným, aby ju 

ohýbali, aby jej ponúkli bohatstvo tohto sveta, pozemskú, pominuteľnú slávu, lesk slávy a pozemskú 

veľkosť. Ale tak ako vás varujem prostredníctvom ľudského rozumu, tak varujem všetkých učeníkov 

prostredníctvom zjavení a intuície. 

20 Buďte ostražití, hovorí vám Majster! Hoci vás v pozemskom živote čoskoro postihnú skúšky a 

často v nich zvíťazíte, prídu aj iné skúšky duše. Rok 1950 sa blíži ku koncu a všetci tí, ktorí sa v tomto 

mojom ľude nepripravili, budú pokúšať nositeľov môjho hlasu, môj duchovný svet, cirkevných vodcov a 

tiež "robotníkov". 

21 Povstanú mnohí, ktorí nesúhlasia so zrušením môjho slova ─ všetci tí, ktorí sa cítia neschopní žiť 

už bez tohto prejavu, povstanú a budú žiadať Majstra, aby zrušil svoje nariadenie, zmenil svoje 

rozhodnutie a vydal nové nariadenia pre svoj ľud. Ale v tom všetkom bude pokušenie, ktoré zasieva svoje 

semeno a trápi srdcia nositeľov hlasu, všetkých bez výnimky. Na tých, ktorých nájde bdelých a modliacich 

sa, osvietených jej duchom, to nebude mať žiadny účinok. Ale tých, ktorých už nájde ovplyvnených 

nedostatočnou prípravou, vzburou, zmätkom a strachom z opustenia, určite nadchne, u nich nájde oporu a 

tieto srdcia si prisvoja právo do veľkej miery skresliť moje učenie. 

22 Kto môže spôsobiť, že Otec zmení svoje božské rozhodnutia? Veru, hovorím vám: Ani Ježiš to 

nedostal od Otca. 

Keď sa v druhej ére blížila hodina Majstrovej obetnej smrti, Ježiš vyhľadal samotu v záhrade a 

sprevádzali ho učeníci. Srdcia apoštolov zaplavil smútok, trápila ich predtucha ťažkých skúšok. Ale aj 

Ježišovo srdce bolo preniknuté veľkým zármutkom. Potom Majster povedal svojim učeníkom: "Chvíľu 

bdejte a modlite sa so mnou." Keď však Majster bdel a modlil sa, nerobil to len za týchto učeníkov, ale za 

celý svet. 

23 Srdce Majstra ako človeka sa na chvíľu cítilo všetkými opustené, nepochopené a osamotené a z 

tela mu stekal krvavý pot. To sa stalo, keď Ježiš pozdvihol svoj pohľad a hlas a povedal Otcovi: "Môj 

Bože, ak je to možné, vezmi odo mňa tento tak horký kalich. Nech sa však stane nie moja, ale tvoja vôľa." 

24 Tvárou v tvár Synovej žiadosti, aby Otec vzal späť svoju vôľu, ak je to možné, počul Otec tieto 

slová? Veru, hovorím vám: Nie, bolo to napísané a nariadené a Majster všetkých Majstrov sa musel 

prejaviť nad týmto požehnaným telom, aby duch zvíťazil nad telom. Keď som sa potom vrátil k učeníkom, 

ktorí spali, povedal som im: "Duch je ochotný, ale telo je slabé." 

25 Aké láskyplné boli jeho výčitky voči tomuto telu! 

26 Tretí čas sa blíži k svojmu vyvrcholeniu, a preto Majster chce, aby ste ho sledovali. Áno, moji 

učeníci tohto veku. Lebo hoci tí z druhého veku v tú požehnanú a slávnostnú hodinu spali a Pán za 

všetkých bdel a modlil sa, dnes chcem, aby ste bdeli a modlili sa, aby ste neupadli do pokušenia, aby ste 

dovolili Otcovi konať medzi vami svoju vôľu. A ak vám oznámil hodinu svojho odchodu, ak vám naznačil 

okamih, keď odvolá svoje slovo, potom musíte poslúchnuť Pánove vysoké príkazy, aj keď je to pre vás 

veľká skúška. Ale vy už viete, že Môj Duch bude večne prítomný, že sa budem zjavovať z ducha do ducha 

a že Môj duchovný svet sa vás zastane a bude vás chrániť. 

27 Na tieto prejavy, ktoré ste dostávali tak dlho, ste si do veľkej miery zvykli, a preto pociťujete 

bolesť, keď tieto prejavy prestávajú. Ale buďte silní tvárou v tvár tejto bolesti, deti moje, tvárou v tvár 

tejto skúške dávajte znamenia svojho vysokého duchovného rozvoja. Ale naozaj vám hovorím: Všetci tí 

nositelia hlasu, ktorí prídu do tohto dňa dobre pripravení, pocítia, že aj ich sa smrť dotkne len na krátky 

čas. Ale ja ich potom vzkriesim. Iní sa budú cítiť ako siroty. 

Ale jediné, čo im bude chýbať, bude zvuk fyzického hlasu, zvuk ľudského slova, pretože vibrácie 

môjho svetla, môjho ducha a mojich inšpirácií vás budú sprevádzať všade. A čím viac sa zduchovňujete, 

tým viac vám Duch Svätý zjavuje. 

28 Ach, keby som mohol skutočne odovzdať Svoje učenie všetkým Svojim učeníkom tejto doby, 

zjednoteným v jednom zástupe ─ keby všetci Moji ľudia počuli tieto varovania! Ale blíži sa posledný 

okamih tohto obdobia a ja vás stále považujem za rozdelených, duchovne vzdialených, bez lásky jedného 

k druhému. Ešte stále sa z najčistejších vašich sŕdc nerodí duchovná úcta a láska, ale sú tu cnosti, ktoré 

som zasial ako božské semená do srdca všetkých mojich detí, čakajúcich na duchovný vývoj, aby sa 

znovuzrodili pre život milosti. 
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29 Zjednotenie vám poskytne iba oduševnenie. Kým nedosiahneš duchovnosť v Mojom diele, 

nebudeš mať ani milosrdenstvo, ani porozumenie, ani lásku a bez týchto cností sa nebudeš môcť spojiť so 

Mnou. Chcem, aby ste boli navzájom zjednotení, aby ste vydávali svedectvo svojmu Majstrovi a ja vám. 

Keď hovoríte medzi ľuďmi: "Toto je môj Majster," chcem povedať aj celému zemskému kruhu: "Toto sú 

moji učeníci." Ale stále na tebe musím pracovať a ty sa stále musíš učiť a pracovať. 

30 Choďte so mnou vpred, ó, moje deti, lebo vám pomôžem prejsť každou skúškou. Dám vám svetlo, 

aby na vašej ceste nebola tma. Vždy budem tým milujúcim hlasom, ktorý ti nedovolí spať. A keď sa 

priblíži tá hodina, ktorá je už blízko, keď vám prostredníctvom tohto vyhlásenia poviem posledné slovo, 

vtedy medzi vami nájdem duchovnú oddanosť, podriadenosť, skutočné porozumenie a snahu o pokrok. 

Ale beda tým, ktorí sa vzpierajú mojej vôli! Beda tým, ktorí zvádzajú nositeľov môjho hlasu! Beda tým, 

ktorí ich nechajú padnúť do sietí pokušenia! Nikto totiž nebude môcť povedať, že bol nevedomý, nikto 

nebude môcť pred súdom mojej spravodlivosti tvrdiť, že nevedel, čo robí. Ktorý spiritualista nevie, že na 

konci roku 1950 táto forma prejavu človeka skončí? Kto nevie, že o tom rozhodujem len ja vo svojich 

najvyšších radách? Kto nepočul, že som neúprosný sudca? 

31 Keď vám teda poviem svoje posledné slovo, ktoré bude znieť: "Môj pokoj s vami!", v materiáli 

bude ticho. Váš Otec už nebude svoje slovo tlmočiť ľudskou mysľou. Nepripravil som nijaký trest, 

nepostavil som šibenicu pre deti, ktoré ma neposlúchajú alebo sa vzpierajú môjmu príkazu ─ pre tých, 

ktorí ma v tom rozhodujúcom čase vystavili skúške. Budú obžalovaní sami zo seba, obžalovaní pred 

svojím svedomím. Oni budú tými, ktorí podpíšu svoj vlastný rozsudok, a budú aj jeho vykonávateľmi. 

32 Ale aké ovocie budú môcť odovzdať, akú podstatu budú môcť vliať do ľudských sŕdc? Kto by 

takto povstal v neposlušnosti, pripraví sa vlastnou rukou o autoritu, dary a poverenia. 

33 Nemôžem vás oklamať! Nikdy sa nesnažím klamať, neskrývam sa v tme. Moja pravda je vždy 

nahá. Ale ak ľudia neboli schopní vidieť nahotu Môjho Ducha, je to preto, že to nechceli. Svoju pravdu 

pred vami neskrývam žiadnym odevom. Moja nahota je božská a čistá, Moja nahota je svätá a ukážem ju 

všetkým bytostiam vesmíru. Ako symbol toho som prišiel na svet nahý ako človek a nahý som vás aj 

opustil. 

34 Chcem, aby medzi mojimi vlastnými vždy vládla pravda, pretože ja som a vždy budem vo vašej 

pravde. Chcem, aby medzi vami bola láska, a moja láska bude vždy vo vašej láske. Existuje len jedna 

pravda, jedna pravá láska, a keď tá pravda a tá láska budú vo vás, vaša láska a vaša pravda budú moje a 

moja pravda a moja láska budú vaše. 

35 Chcem, aby moji učeníci boli takí, pretože aj po roku 1950 k nim budem naďalej hovoriť vo 

chvíľach rozjímania, na vašich stretnutiach, keď budete chodiť sami. Keď ste v spoločnosti, vždy stretnete 

pocestného, pútnika, ktorý vám skríži cestu a požiada vás, aby ste ho pozvali kráčať s vami, a moje 

vnuknutia budú vtedy veľké a vy pocítite, že vaša duša sa utešuje a poviete si: "To, čo Otec poslal zo 

záhrobia, nikdy nepovedal cez myseľ nositeľa hlasu. Dôvodom je, že Otec pokračuje vo svojom diele 

medzi nami." 

36 Preto vás chcem vidieť v pravde ─ s touto pokorou, s touto ochotou, aby som sa vám mohol dať 

spoznať. Stále mám totiž v zásobe veľké lekcie pre budúcnosť - všetko, čo som vám v tomto čase 

neodovzdal. 

Môj duchovný svet príde k vášmu duchu a toto bude mocné povzbudenie, ktoré vás poteší a povzbudí 

na vašej ceste: blízkosť Otca, skutočná prítomnosť Jeho a Jeho duchovného sveta, blízkosť Jeho 

kráľovstva medzi vami. 

Keď pôjdete k zástupom ľudí, budete im svedčiť a hovoriť, že Ja a Môj duchovný svet sme boli s vami, 

prenášaní ľudským intelektom ─ že ste to boli vy, kto hovoril s Otcom, a tí, ktorí viedli rozhovory s 

Mojimi požehnanými bytosťami. 

37 Ak by sa vás svet opýtal: "A táto výmena myšlienok a duchovné rozhovory u vás prestali?" Potom 

by ste mali povedať: "Dialóg s Otcom je večný. Hľadá svoje deti od začiatku ich vývoja a v každom 

okamihu si vymieňa myšlienky so svojimi stvoreniami. Postupom času však hľadal lepšiu, dokonalejšiu, 

vyššiu a duchovnejšiu formu prejavu." 

Ak budeš hovoriť takto jednoducho, ľudstvo pochopí mnohé božské zjavenia a spôsobíš, že temná 

páska, ktorá bráni duši pochopiť moju pravdu, spadne. Tak spôsobíš, že spoznajú moju veľkosť a z ich 

sŕdc sa vytratí fanatizmus a modlárstvo. 
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38 Takto musia padnúť pyšné stavby, oltáre zo zlata a striebra, obrady plné okázalosti, všetky padnú 

samy od seba, porazené len časom. Ale modloslužba, chrám fanatizmu, ktorý žije v ľudských srdciach, sa 

podľa mojej vôle zrúti, bude zničený. A ľuďom, ktorí ma najviac urazili, vytrhnem všetko, čo majú vo 

svojich srdciach, aby po týchto znesväteniach nezostala ani stopa. 

39 Ó, požehnaný ľud Izraela! Naplňte sa mojou silou a mojím svetlom. Lebo ak vám vo svojom Slove 

vždy oznamujem ťažké skúšky a bolestné udalosti, je to preto, aby ste sa pred nimi ochránili a prešli cez 

ne zdraví. Ale v mojom slove vám vždy vlievam do srdca a duše balzam a radosť, dôveru a nádej. 

Tvojmu srdcu oznamujem a pripravujem lepší život na zemi. Utešujem a požehnávam vaše ľudské 

srdce ─ či už je to srdce dieťaťa, mladíka, muža alebo ženy v zrelom veku alebo staršie ─ a otváram vám 

nové príležitosti na ceste životom, aby som na vašu cestu vylial požehnanie. 

Učím vás, ako najlepšie nájsť pokoj vo svete, ako spoznať ovocie, ktoré chutí sladko v ústach. Učím 

vás, ktoré sú dovolené skutky, ktoré vás môžu urobiť šťastnými a hodnými môjho pokoja v tomto svete, 

ktorý je slzavým údolím. Posilňujem vaše putá lásky s deťmi, rodičmi, súrodencami, príbuznými a 

priateľmi a medzi ľuďmi. 

Tvoju dušu tiež znovu učím životu vo vysokých záhrobiach, ktorý môžeš dosiahnuť vďaka zásluhám, 

ktoré získaš. 

Všetci bez výnimky totiž budete musieť nevyhnutne odísť na onen svet, nevediac, v ktorom okamihu tam 

prídete, pretože smrť neprichádza len v starobe, nielen v dôsledku vyčerpania života ─ prichádza v 

ktorúkoľvek hodinu, v ktorýkoľvek deň, v najmenej očakávanej chvíli. Pamätajte, že všetci ─ úplne všetci 

─ opustíte tento život. 

40 Ale ak sa tešíte a skúmate tento ľudský život, ktorý žijete ─ ak ste nikdy naplno nepoznali tento 

život, ktorý si užívate a trpíte, ktorý toľko študujete a ktorému aj slúžite ─ aký bude ten druhý, ktorý je 

nad týmto? Vaša duša o tom niečo vie, ale to niečo nie je všetko. 

Niektorí viac a niektorí menej ─ všetci prežili "údolie" duše, tie vysoké oblasti, tie svety vyššie ako 

tento svet. Vaša duša však musí byť vždy pripravená vstúpiť do iných svetov ─ nie do toho, ktorý ste 

opustili naposledy, ale do iného, vyššieho, na vyššiu priečku rebríka k dokonalosti duše. 

Preto som prišiel k vám, preto vám nehovorím o pozemskom živote, ale o živote duše. Lebo je dlhší, je 

to dokonalý život, pretože je to domov, kde zostanete naveky, a ja nechcem, aby ste boli rozrušení, keď ho 

dosiahnete. Nechcem, aby sa vaša duša cítila nehodná zaklopať na moje dvere ─ nechcem, aby ste boli 

zmätení krokom z tohto života do druhého. Tento krok je totiž významný, je to skutočná skúška, boj. 

41 Neodčítam všetko vaše myslenie od ľudského života. To ja som ti dal telo, vtelil som tvoju dušu. 

Je to moja milosť, ktorá vás poslala žiť na zem, ktorá túto planétu ozdobila a požehnala všetkými darmi, 

prírodnými ríšami, živlami, bytosťami plnými úžitku pre vašu výživu, zachovanie, osvieženie a rozvoj. Ja 

som ten, kto si vás berie, kto vám dáva mandát rásť a množiť sa. 

42 Ja som ten, kto vám dáva do rúk nástroje práce a kto požehnáva túto prácu a vaše plody. To ja 

žehnám pot na tvojom čele. Preto vám nemôžem brániť v plnení vašich povinností, pokiaľ sa im skutočne 

venujete. Ale plňte ho, ako sa patrí, s pokorou, úctou a súcitom k sebe samým a tiež so súcitom k druhým, 

potom s najmenšou pozemskou námahou zožnete ovocie, ktoré dá vášmu srdcu pokoj a uspokojenie. 

43 Ale okrem týchto povinností, lások, citov a pút, ktoré vás spájajú, žiadam pozornosť a čas aj pre 

vašu dušu, pre tú vyššiu bytosť, ktorá by mala riadiť všetky pohyby vášho srdca, mysle a celej vašej 

bytosti ─ pre tú bytosť, ktorá riadi vašu telesnú schránku, pre tú bytosť, ktorá je mojím služobníkom a 

ktorej by malo byť vaše telo totožné. Chcem, aby ste jej tiež dopriali čas na jej sebapremýšľanie, na jej 

prácu, na jej rozvíjanie, na jej uctievanie Boha, na jej duchovné povinnosti voči Otcovi a voči ostatným 

dušiam. 

44 Vo svojom učení a vo svojom zákone som vždy zjednotil všetky zákony, všetky povinnosti a 

všetky formy uctievania. Podobne aj v tomto treťom veku prichádzam k vám a poučujem vás s touto 

šírkou, aby ste neupadli do nového fanatizmu, aby ste neupadli do tajnostkárstva ani do pokušenia a boli 

jednoduchí v plnení všetkých svojich povinností, aby sa duša nestala fanatickou a aby telesná schránka 

nesťažovala jej povinnosti ─ aby duša nebola prekážkou srdcu ani mysli, aby aj telo bolo ochotné a aby sa 

svedomie prejavilo v tele, aby ani ono nebránilo duši v jej plnení. 

45 Toto sú moji učeníci. Blahoslavení sú tí, ktorí skutočne využívajú moju lekciu. Blahoslavení sú tí, 

ktorí bdejú a modlia sa v tomto roku skúšok ─ v tomto roku, keď vás budú stretávať pokušenia a zmätky. 
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Takto môžete byť silní, môžete všetko prekonať modlitbou, pôstom, nasledovaním môjho učenia a vedieť 

sa zjednotiť, milovať sa navzájom a prejavovať si milosrdenstvo. Nechcem, aby sa moje prejavy rozvíjali, 

nechcem, aby medzi vami vznikali rozdiely, ale aby vždy prevládalo porozumenie a milosrdenstvo, 

bratstvo a láska, tichosť a pokora. Potom vás budem naďalej odmeňovať a skrze svoje slovo sa budem 

zviditeľňovať v lone tohto ľudu. 

46 Dávajte pozor na všetkých, dávajte pozor na seba, aby dobro a pokoj konečne zvíťazili nad vašimi 

rozdielmi, aby moje kráľovstvo spolu s vami zvíťazilo nad kráľovstvom lži, temnoty a zla. 

47 Vzkriesim sa vo vás ako víťaz ─ chcem, aby ste sa pozerali na svojho Otca ako na Kráľa zástupov, 

ktorý vo vás víťazí nad zlom, a na seba ako na vojakov plných duchovnej cti, spokojnosti a pokoja v duši. 

Potom zaznie hymnus univerzálnej harmónie v najväčšom víťazstve ─ v tom triumfe, ktorý príde, ale pri 

ktorom ani váš Otec, ani vy sami nebudete smútiť, že ste "zvíťazili" vďaka svojej láske. Naše "porazené" 

nebudú duše, ale zlo, všetky temnoty, hriechy a nedokonalosti. Otcovým triumfom bude spása všetkých 

zaostalých duší, ktoré boli zakorenené v temnote a zle. 

Ak si myslíte, že sa niekto stratí, ste na omyle. Už by som nebol Bohom, keby jediná duša nenašla 

spásu. Všetci tí, ktorých nazývate démonmi, sú tiež duše, ktoré vyšli od Boha, a ak sú dnes ešte stratení, aj 

oni nájdu spásu. Kedy sa v nich objaví pravé svetlo? Potom, keď spolu s duchovnými zástupmi svetla 

budete bojovať proti ich nevedomosti a hriechu modlitbou a skutkami lásky a milosrdenstva. 

48 Šťastím vášho Otca a vaším dokonalým šťastím bude Veľký deň Pána. Univerzálna hostina sa 

uskutoční, keď sa všetci budete kŕmiť pri Jeho stole Chlebom večného života. 

 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 328 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Buďte vítaní v mojej prítomnosti ako duša a telo! Lebo obaja sa občerstvujú, nasycujú sa mojou 

božskou podstatou a posilňujú sa vo mne, aby mohli pokračovať v dennej práci. 

2 Tu je môj duch a tu je aj váš! 

3 Otec a deti sú prítomní, s láskou sa pozerajú jeden na druhého z tváre do tváre, spoznávajú sa, 

milujú sa a žehnajú sa. Veru, hovorím vám, ľudia, že vaša duša ešte nikdy pred touto chvíľou nenašla 

spoľahlivú cestu, ako sa ku Mne dostať. Dnes ma nájdeš vo chvíli pozdvihnutia, oslobodenia od 

pozemských povinností, vo chvíli pravého pokánia a poznania cesty k duchovnej modlitbe. 

4 Už nie je čas kajúcnych cvičení, obradov a rituálov, aby ste sa spojili so Mnou, aby ste mohli veriť, 

že ma oslavujete a ste mi milí. Toto obdobie ste už dávno nechali za sebou. Tvoja duša sa oslobodila a 

osviežuje sa v treťom čase tým, že rozprestiera svoje duchovné krídla a ovláda nekonečno, dvíha sa a 

prenáša ku Mne a oslobodzuje sa od pozemského utrpenia a ťažkostí. 

Keď sa po vyzdvihnutí vráti do svojho tela, odovzdá mu svoju silu a svetlo, povznesie ho, posilní a 

poteší. Keď duša vezme svoje telo do náručia, ako to robí dospelý s malým dieťaťom, nesie ho po cestách 

života a svetla, oživuje ho vierou a nádejou. 

5 Postupom času sa vaša duša prestáva cítiť slabá, cíti sa silnejšia a silnejšia vďaka môjmu učeniu a 

vďaka svetlu, ktoré získala počas svojich skúšok a bojov. Preto chcem, aby sa moji žiaci stali žiakmi, 

apoštolmi tohto diela plného svetla, duchovnosti a lásky, aby som vás mohol zanechať na mojom mieste, 

aby ste poučovali ľudí, aby ste im ukázali lekcie, ktoré neobjavili, a aby ste im vytrvalo a neochvejne 

ukazovali cestu k pravde ─ cestu, ktorá vedie k pokoju na tejto zemi, k blaženosti a večnému pokoju duše. 

6 Zo svojho vysokého trónu posielam svoj univerzálny lúč. Šíri sa a vylieva v láske na všetky 

existujúce stvorenia. Ale u vás, vyvolení ľudia, sa môj lúč stáva ľudským slovom, slovom zrozumiteľným 

mysli, a jeho obsahom je božská podstata a božské tajomstvo, ktoré sa objasňuje. 

Moje Slovo zostupuje ku všetkému Môjmu ľudu a naozaj vám hovorím, že hoci Moje deti často 

hovorili: "V takomto poslovi Slova a v takomto zhromaždení je klamstvo", predsa bez ohľadu na 

akékoľvek klamstvo a nedostatočnú prípravu bol prítomný Môj Duch. Nepamätáš sa, že som ti často 

hovoril: Nepozerám sa na škvrny alebo nedostatočnú prípravu svojich detí? 

7 Teraz je môj čas. Pre Otca je to čas naplnenia, ktorý si sám vynútil z lásky k svojim deťom. Prečo 

by som sa mal zdržiavať tvárou v tvár vášmu hriechu, keď práve s ním bojujem a zvíťazím nad ním 

prostredníctvom svojho svetla a svojej lásky? 

8 Nikoho neodsudzujte ako podvodníka, nikoho neodsudzujte ako klamára alebo ako pošpineného. 

Nevidíte, že ste všetci mojimi učeníkmi, že sa všetci práve odo mňa učíte? 

Po roku 1950, keď sa môj univerzálny lúč už nestane medzi vami ľudským slovom, potom naozaj 

"Beda, beda!" tomu, kto sa pokúsi spôsobiť, aby sa môj univerzálny lúč prejavil ako v tomto čase. Lebo 

napriek svojej veľkej duchovnosti a pripravenosti bude zvodcom svojou neposlušnosťou. 

Bude to čas, keď už nebudete počítať s Otcovou prítomnosťou v tej podobe, v akej ste ju mali od 

začiatku tohto zjavenia až do roku 1950, pretože Moje zákony a Moje nariadenia sú nemenné. Nikdy 

nemením svoje dielo, moja spravodlivosť je neúprosná a moji učeníci musia žiť v súlade so svojím Otcom, 

v poslušnosti voči nemu a v úplnom súlade s ním. 

Ako Majster vás však ubezpečujem, že napriek ich veľkej nepripravenosti a nedokonalosti odpúšťam 

vysielačom slova, prostredníctvom ktorých sa teraz, v čase svojho zjavenia, dávam poznať a vylievam 

svoju milosť na zástupy. Ak si v mojom Slove, ktoré je čistota a dokonalosť, všímajú nedokonalosti tela, 

poučil som vás, aby ste spoznávali strom podľa ovocia, aby ste odpustili ľudské nedokonalosti a vedeli 

objaviť prítomnosť, moc a podstatu svojho Pána v duchovnej chuti ovocia. 

9 V súčasnosti vytváram duchovnú knihu spomienok vo vašom duchu a na základe mojich božských 

pokynov sa vytvára aj hmotná kniha môjho Slova. Je to Boží testament, ktorý zanechávam pre potomstvo, 

pre budúce generácie, pre neskoršie generácie, ktoré prídu po vás. Ale veru, hovorím vám: nebudú poznať 

"chuť" vašich nedokonalostí. 

Moje slovo, či už to, ktoré si zachoval váš duch, alebo to, ktoré je zaznamenané na papieri, bude 

dokonalé, čisté, bez akejkoľvek vady, bez akejkoľvek nečistoty a nedokonalosti, a bude to krištáľovo čistá 
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voda, ktorej zázračná sila uhasí smäd človeka, smäd duše. Bude to chlieb a víno, s ktorými duša človeka 

mnohokrát oslavuje. Bude žiarivým majákom a zároveň cestou osvetlenou svetlom Ducha Svätého, po 

ktorej sa budú pohybovať pútnici, alebo ktorou môžu stratení stroskotanci objaviť smer, ktorým sa dostanú 

do bezpečného prístavu. 

10 Zavedenie spiritualizmu vo svete sa vám nebude zdať ťažké, a už vôbec nie nemožné. Lebo ja som 

zúrodnil polia a semeno, ktoré som vám zveril, je schopné vyklíčiť. Polia na ňu čakajú, a hoci nie všetky 

sú pripravené, niektoré čakajú na zasiatie, iné sa očisťujú a toto očisťovanie je kropením spravodlivosti, 

skúšok, múdrosti a lásky od vášho Otca. 

11 Teraz ľudstvo, rozdelené na národy, rasy, jazyky a farby pleti, dostáva od môjho Božského Ducha 

svoj podiel na súde, na skúškach, ktoré patria každému z nich, na boji, na kríži a na odčinení, ktoré som 

pripravil pre každého človeka a každú rasu. Vy však viete, že základom môjho súdu je láska, že skúšky, 

ktoré Otec posiela ľuďom, sú skúškami lásky, že všetko smeruje k spáse, k dobru, aj keď sa zdá, že v 

týchto návštevách je nešťastie, záhuba alebo bieda. Za tým všetkým je život, zachovanie duše, jej 

vykúpenie. Otec vždy čaká na márnotratného syna, aby ho objal s najväčšou láskou. 

12 Sú celé rasy, ktoré ma nepoznajú, sú národy, ktoré sa tvrdohlavo vzďaľujú od mojich zákonov, 

ktoré nechcú poznať moje učenie, ktoré sa mu bránia, lebo ho považujú za prekonané. Tí, ktorí ma 

nepochopili, trvajú na pozemských slobodách. Sú to aj tí, ktorí často robia dobro z vlastného prospechu, a 

nie zo štedrosti. 

Každému národu a rase sú však určené moja spravodlivosť a skúšky, ktoré prichádzajú deň čo deň, aby 

napokon urobili ich srdcia a duše plodnými, akoby to boli obrábané polia, a aby do nich po ich obrábaní 

vložili semeno, večné semeno mojej lásky, mojej spravodlivosti a môjho svetla. Tieto národy budú o Mne 

hovoriť s láskou, tieto rasy potom vložia svoju nádej do Mňa a v dušiach všetkých národov tohto ľudstva 

zaznejú piesne radosti, chóry chvály a lásky k jedinému Pánovi všetkých ľudí. 

13 Teraz je však čas skúšok a zápasov. Dokonca aj váš Boh v tejto chvíli bojuje. On je Pánom 

zástupov a ustanovil vás za svojich vojakov. 

Dnes ste stále slabí a nedôverujete si. Odmeriavate si skúšky, predstavujete si boj a dovoľujete svojej 

duši a srdcu, aby sa stali zbabelými. 

Váš duch si v sebe vytvorí stupnicu a na pravú stranu stupnice umiestni dobro a na ľavú zlo tohto 

ľudstva. Pokiaľ vidíte, že dobro je len ako zrnko obilia, ale zlo ako sto kríkov, neviete, čo máte robiť. 

Potom sa zahľadíte do seba a vidíte, že nie ste ani spravodliví, ani cnostní, ani svätí, a myslíte si, že iba 

spravodliví, cnostní a svätí môžu priniesť spásu tomuto ľudstvu, ktoré je otupené zlom, zatvrdnuté 

nenávisťou, zhmotnené vo vášňach, nerestiach a biede. 

14 Posudzuješ svoju vlastnú svätyňu a vidíš v nej svoju malú obetu, svoj slabý plamienok. Vtrhnete 

do svätyne iných a vidíte, že už nie je opratou, ktorá by zastavila zbesilý beh ľudí. Potom si myslíte, že 

keď hovoríte o Bohu, nikto vás nepočúva ─ že keď hovoríte o schopnostiach ducha, vysmievajú sa vám. 

15 Prečo tak málo dôverujete pokladu nevyčísliteľnej hodnoty, ktorý som vám zveril v tomto Diele, 

ktoré som vám zjavil? Veru, hovorím vám: bez toho, aby ste sa stali svätými alebo spravodlivými, budete 

môcť konať veľké skutky spásy medzi ľuďmi, veľké zázraky medzi ľuďmi a budete môcť byť aj 

príkladom medzi ľuďmi. Keby som mal poslať svätých a dokonalé bytosti tomuto ľudstvu, aby boli 

príkladom pre ľudí, zdalo by sa nemožné, aby sa im čo i len podobali! 

Pošlem medzi ľudí obrátených hriešnikov, ktorí bez toho, aby sa stali spravodlivými, svätými, vedia 

zanechať príklad obnovy, pokánia, odvahy, horlivosti v Otcovom učení, túžby, pokroku a duchovného 

rozvoja, a to ste vy! 

16 Vaša duša jedného dňa dosiahne dokonalosť, ale neviete kedy. Otec vás nebude nútiť, ani vy 

nebudete nútiť svoje kroky. Napriek tomu by ste sa nemali zastaviť. Aj keď je váš krok pomalý, chcem, 

aby bol vždy pevný a vzostupný. 

17 Že budete musieť bojovať medzi ľuďmi? ─ 

To je pravda. Že o svedectve, ktoré medzi nimi vydávaš, že som sa dal poznať prostredníctvom ľudského 

rozumu, aby som ti priniesol toto Slovo, ktoré teraz odovzdávaš, budú pochybovať? To je isté. To vás však 

nepohorší, lebo ľudstvo vždy pochybovalo o Mojej prítomnosti a o Mojom príchode na tento svet, a to 

preto, lebo ľudia nepoznali sami seba ─ pretože ľudstvo, hoci hovorí, že je milované Otcom, nikdy 

nepochopilo rozsah tejto lásky ─ pretože hoci verí, že pozná svojho Pána, nevie, že jednou z Jeho 
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najkrajších vlastností je pokora. Preto som vždy prichádzal k ľuďom pokorne, nikdy som nepoužíval 

všetku svoju moc, ani všetku svoju nádheru, ani všetku svoju slávu pri svojich božských prejavoch. Vtedy 

sa na Mňa ľudia nemohli pozerať, nemohli Mi ani odolať! 

18 Vždy som sa obmedzoval, ale neobmedzoval som sa v pokore, v láske a v nežnosti. Lebo tou istou 

láskou, ktorou ťa milujem dnes, som ťa miloval v druhom čase, v prvom čase a budem ťa milovať po celú 

večnosť. Môžem vám pravdivo povedať, že Otec vás miloval skôr, ako ste existovali. 

19 Sú medzi vami učeníci, ktorí si kladú otázku: "Prečo naša duša nemohla zostať a vytrvať v dobrote 

a cnosti, hoci pochádzala z otca plného lásky, plného čistoty a dokonalosti?" Majster vám odpovedá: 

Poslal som na zem tvoju dušu, obdarenú všetkými vlastnosťami, ktoré má Otec, a stvoril som ju ako dieťa 

podobné svojmu Stvoriteľovi. Na cestu po zemi jej bolo zverené telo, ale toto telo bolo pre dušu príčinou 

skúšok a bojov, pretože telo je slabé. Musela byť takáto ─ zvodná ─ aby otestovala silu duše. 

20 Cnosť sa prejavuje len pri skúškach. Svetlo najsilnejšie svieti v tme, svetlo nesvieti vo svetle, a tak 

bolo potrebné, aby tvoja duša bola skúšaná a očistená. Veď tvoja duša má počiatok, ale vo svojej 

nevinnosti nemala žiadne zásluhy, chýbali jej skúsenosti, rozvoj a dokonalosť. Preto jej bol prikázaný nižší 

stupeň života, aby mohla vystúpiť na ďalší, vyšší, a tak ďalej po siedmich stupňoch rebríka k dokonalosti, 

až kým nepríde pred Otca ako dokonalá a čistá duša ─ plná svetla, rozvinutá rozvinutím všetkých svojich 

darov, zdokonalená vo všetkých svojich schopnostiach, s mnohými zásluhami získanými v boji, plná 

poznania seba samej, svojho Otca a života, vedomá si svojho pôvodu, toho, na čo bola stvorená a kam sa 

vrátila. 

21 Tak ako sa duša stretla v tele na začiatku svojho boja na pozemskej ceste, tak sa stretla aj s 

nekonečným množstvom skúšok a pokušení ─ niektoré skúšky hmatateľné a iné neviditeľné ─ pokušenia a 

skúšky také silné, že ju zničili prostredníctvom tela ─ niektoré viditeľné a iné vnímateľné len dušou, 

duchom, jemnými strunami srdca a mysle. 

22 Duša je od svojho vzniku skúšaná vo všetkých smeroch. Keďže bol skúšaný zlom, myslíte si, že by 

Otec mohol mať zlo, aby pokúšal svoje deti? Veru, hovorím vám: Nie. Ale zlo existuje aj od vášho 

pôvodu, spôsobilo slabosť, zvodnosť duše a "tela". 

Keďže duše nevedeli využiť svoje vlastné sily a "telo" podľahlo pokušeniam ─ čo urobil Otec tvárou v 

tvár tomu? Dovolil silám zla, aby vás skúsili. Raz a tisíckrát som to dovolil, aby som na tebe vyskúšal 

svoje svetlo, ktoré som ti zveril, aby som podrobil skúške tvoju vlastnú cnosť, ktorá je moja, aby som ťa 

očistil v bolesti, v ťažkých krízových časoch, v chaose života, aby tvoja duša počas týchto skúšok a 

ťažkých udalostí našla príležitosti na zdokonalenie, na naplnenie zákona ─ príležitosti dokázať svojim 

blížnym a svojmu Otcovi svoju silu a vytrvalosť v mojich zákonoch. 

23 Môj zákon ste vždy poznali intuitívne ─ môj zákon, ktorý prikazuje dobro a odsudzuje zlo. 

Intuitívne každá ľudská bytosť od svojich prvých krokov na zemi rozpoznáva, čo je dobré, a objavuje to 

tam, kde je zlo. Ale vy ste nedokázali ako prví ľudia zostať v prirodzenom zákone, ako to bolo s mojím 

ľudom pred príchodom Mojžiša. Myslíte si, že môj izraelský ľud, ktorý bol v procese vzniku, nepoznal 

svojho Otca pred príchodom Mojžiša? Veru, hovorím vám, že to tak nebolo. 

Od počiatku tohto ľudstva bol niekto, kto ma spoznal, a prostredníctvom neho ma spoznali aj ostatní. 

Ale keď medzi ľuďmi zlo nadobudlo väčšiu váhu ako dobro, musel som prísť, aby som človeku 

pripomenul dobro, musel som sa stať fyzicky vnímateľným, aby som sa stal viditeľným a hmatateľným pre 

ľudí, ako sa to stalo na Sinaji, keď som pred Mojžišom, ktorý bol obklopený svojím ľudom, vyhlásil svoj 

Zákon, dal som mu ho vytesaný do kameňa a poslal som ho k jeho ľudu, aby bol semenom medzi 

všetkými národmi. 

24 Vďaka tomuto zákonu bol môj ľud zachránený, oslobodený a dosiahol blahobyt a šťastie na tejto 

zemi a nádej na budúcom svete. Ale prišiel deň skazenia môjho zákona, deň návyku naň, a zlo sa opäť 

rozšírilo, až prevážilo aj dobro. 

Keď sa tieto prikázania postupne prekrútili, keď si ľudia začali vytvárať nové cesty v mojom vnútri, 

musel som prísť znova, ale teraz už ako Mesiáš, ktorý sa stal človekom medzi ľuďmi, aby som tie cesty 

narovnal a spojil ich s cestou pravdy, aby som ľudí pritiahol k pravde a dobru, aby som ich pozval na cestu 

spravodlivosti a lásky ─ aby som odhalil podvodníkov, aby som zničil všetko falošné, všetky povery a 

povedal im: "Toto je Zákon, toto som vydal v tých prvých časoch!" 
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25 Vďaka tomuto môjmu príchodu našli cestu, pokoj, duchovné šťastie, potravu a nádej pre 

budúcnosť aj nové národy zeme a nové rasy. 

26 Dlhý vek sa toto ľudstvo živilo bohatou hostinou nebeského kráľovstva. Ale hľa, aj tento pokrm 

bol poškvrnený a už v tomto stave prinášaný hladnému ľudu, moje učenie bolo sfalšované, moje učenie 

prekrútené a nesprávne vyložené. Plnenie zákona deťmi a ich uctievanie Boha nebolo také, ako Otec 

prikázal, a tak bolo potrebné vrátiť sa k ľuďom, a tak vykúpiť zasľúbenie. Lebo som vopred vedel, že 

moja prítomnosť medzi ľuďmi je z času na čas potrebná. 

Preto je teraz predpovedaný vek, v ktorom k vám Pán opäť príde, aby od vás požadoval vyúčtovanie 

zákona minulých vekov, zjavení, učení a zázrakov, ktorými ste boli hojne požehnaní v predchádzajúcich 

dvoch storočiach. 

27 To je dôvod, prečo som prišiel. Nedokázali ste totiž pevne stáť v dobrom a zotrvať v ňom, pretože 

ste podľahli slabostiam tela, pretože ste upadli do viditeľných i neviditeľných pokušení ─ pod 

nadprirodzenou mocou zla, ktorá nad vami existuje. 

28 Myslíte si, že v tom prvom čase sa všetci svedkovia môjho príchodu stali veriacimi tvárou v tvár? 

Veru, nie všetci! 

29 Myslíte si, že tomuto zjaveniu uverili všetci, keď sa dostalo do iných krajín, do krajín pohanov? 

Nie. Mnohí nechápali, že Zákon je Božie dielo. Skôr verili, že je to dielo ľudí. Ale keď sa tento zákon 

ustanovil a prejavil svojou spravodlivosťou, svojimi vlastnými skutkami, vtedy ho skúmali veľkí 

neveriaci. 

30 Rovnako to bolo aj v druhej ére. Počuli ma tisíce a tisíce mužov a žien. Mnohí naozaj uverili, ale 

ešte viac ich pochybovalo a mysleli si, že ten človek nie je Mesiáš, ale že je to človek ako všetci ostatní. 

Jeho slovo sa stalo nepochopiteľným a zmäteným pre ich nevieru a bolo hodnoverné a jasné len pre tých, 

ktorí dobre verili. Preto proti mne neveriaci bojovali, posmievali sa mi a prenasledovali ma a moje 

utrpenie, moje skutky a zázraky nepovažovali za božské diela, ale za dielo ľudí. 

31 Keď sa moje učenie rozšírilo po celom ľudstve prostredníctvom jeho vlastných prejavov, keď moji 

svedkovia rovnako podali dôkaz, že sú mojimi pravými učeníkmi, mojimi pravými svedkami, neveriace 

ľudstvo sa obrátilo k môjmu učeniu, prelialo slzy pokánia a tiež sa stalo mojimi učeníkmi. 

32 Prečo by vás malo prekvapiť, že sa to deje aj v tomto čase?  

33 Niektorí budú pochybovať o vašom svedectve a o tom, že som sa dal človeku poznať 

prostredníctvom intelektu. Niektorí, keď sa pozrú na tie hmotné knihy, ktoré obsahujú Moje Slovo, budú 

pochybovať, že je to božské dielo prijaté z vnuknutia. Potom všetko pripíšu vám, ľuďom, ľudskej 

márnivosti, pretože v tejto ľudskosti je nedôvera. Mali by ste však prehliadať nedôveru a nevieru bez toho, 

aby ste odsudzovali svojich blížnych, bez toho, aby ste sa tým dopustili násilia na sebe, pretože viete, že 

po nedôvere a neviere príde viera ako výsledok vašich vlastných skutkov. 

Nech vidia vaše skutky, nech sú vaše svedectvá naozaj plné svetla, aby svet neobrátili ani knihy, ani 

vaše slová, ale vaše dobré skutky, ktorými spečatíte svedectvo o tom, že som bol s vami, že som prišiel "na 

oblaku", aby som sa dal poznať prostredníctvom svojho lúča skrze nositeľa hlasu, človeka, ktorého tak 

určil môj Božský Duch. 

34 Pošlem vás na všetky svetové strany, ako aj vaše deti, ktoré budú tiež učeníkmi Ducha Svätého, a 

ich deti budú tiež plodiť moje semeno. Ale veru, hovorím vám, že neprejdú ani tri generácie po vašej, kým 

sa toto ľudstvo tvárou v tvár špiritizmu, príchodu Ducha Svätého, neotrasie v základoch mimoriadnymi 

udalosťami, z ktorých niektoré som medzi vami uskutočnil, zatiaľ čo iné pripravujem pre budúcnosť. 

Rovnakým spôsobom budete postupne odstraňovať kráľovstvo zla. Táto moc sa bude čoraz viac rúcať 

prostredníctvom vašich skutkov lásky a spravodlivosti. 

35 Každý človek, ktorý sa obráti na špiritizmus, bude o jedného človeka menej, ktorý patrí do tohto 

kráľovstva. Ale ak veríte, že vám dávam úlohu alebo poslanie prekonať atmosféru zla prostredníctvom 

vašich skutkov lásky a svetla, hovorím vám pravdivo, že ešte nenastal čas, keď ho môžete úplne poraziť, 

že je ešte stále silnejšie ako vy. Ale pre tieto slová, ktoré vám hovorím, neskrývajte svoje zbrane a 

nezdržujte sa ich vyťahovania ─ nie, deti moje. Pamätaj, že hoci tvoj meč nie je všemocný, ja som 

všemocný a som v tvojom meči. 
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36 Bojujte s pokušeniami, objavte pasce, roztrhajte zvodné siete a laná, objavte ich svojou intuíciou, 

keď sa skrývajú za závojom záhrobia, objavte ich, keď sa skrývajú medzi ľuďmi alebo v zápasoch ľudí ─ 

bojujte vždy. 

Hovorím vám: V tomto boji budeš so mnou. Som v nej ako veľký bojovník proti temnote a všetkému 

existujúcemu zlu a nakoniec to budem Ja, kto zasadí posledný úder a kto zvíťazí, kto bude stáť pri vás a vy 

budete tí, ktorí mi pomôžu zvíťaziť. Konečné víťazstvo nad pokušením a zlom k vám, môj ľud, nepríde v 

tomto čase. Túto moc budem musieť na istý čas zviazať, ale tvoje zásluhy sa ti spočítajú. 

Čas, počas ktorého bude táto moc viazaná, poslúži na to, aby sa dobro zakorenilo v srdci človeka, aby 

dobro vo všetkých svojich podobách nabralo na sile. Potom, keď človek zosilnie v dobre, keď dobro bude 

na váhach mojej spravodlivosti vážiť viac ako zlo, pokušenie vo všetkých svojich podobách bude 

uvoľnené na ďalšie obdobie a práve počas neho ho neporazí môj meč, ale vaše vlastné zbrane. 

37 Budem sa len pozerať z nekonečna, pretože potom budete mať potrebnú silu na porazenie 

nepriateľa. Cnosť vo všetkých svojich podobách bude na tomto svete prevládať a pokušenie nenájde 

žiadny kút, ani otvorené dvere, ani priestor a jeho najväčšie pasce, jeho najväčšie nástrahy budú zničené 

do posledného prvku tejto moci pokušenia. Keď bude ich kráľovstvo rozbité a rozdelené, nastane začiatok 

tvojho triumfu a tma sa zmení na svetlo, zlo sa stane dobrom a stratení sa nájdu. 

38 Hľa, toto bude triumf vo vašej duši, a keď budete potom spievať vaše chvály, bude to triumf 

svetla, spravodlivosti a lásky. Veď z tohto sveta neodídete ako zlyhaní, neodídete zničení pokušením. Nie, 

moje deti. Hoci ste dlho padali a budete padať cez tieto nástrahy, príde deň vášho triumfu, keď 

pozdvihnete svoje tváre a budete hľadieť na svojho Pána, ako vojak vstáva pred svojím veliteľom. 

39 Ľudia, pripravujem vás na nadchádzajúce boje. Chcem, aby ste vždy víťazili vo všetkých bitkách. 

Nechcem však, aby tieto víťazstvá lichotili vašej pýche. Nemajú to byť víťazstvá pre vašu márnivosť, ale 

pre moje kráľovstvo. Majú byť hlbokým, srdečným zadosťučinením za vašu duchovnú pokoru, ktorá sa 

ani neprejaví na vašej tvári. 

40 Vaše skutky lásky a milosrdenstva nebudú zverejnené, nebudú medzi vami farizeji, ktorí sa veselia 

z dobročinnosti praktizovanej medzi svojimi blížnymi. Budete tými, ktorí konajú dobro v tichosti. 

Už žijete v čase Ducha Svätého a vaša duša sa teraz rozvíja vo všetkých svojich schopnostiach konať 

dobro prostredníctvom neho. Budete môcť dávať nielen to, čo máte na zemi, ale aj to, čo má vaša myseľ, 

srdce a duša. Čo nemôžeš urobiť slovom, svojou pozemskou osobnosťou, urob modlitbou. Hovorte so 

mnou, povstaňte ku mne a budete môcť odtiaľto konať veľké skutky milosrdenstva a lásky. 

Ak vám však svedomie hovorí, že sa musíte rozlúčiť s niečím hmotným, aby ste to mohli dať 

núdznym, nemajte v úmysle nahradiť tento úžitok modlitbou. Nesnažte sa duchovnými modlitbami zakryť 

alebo zamaskovať svoje sebectvo. Netúžte, aby to, čo môžete urobiť vy, urobil Otec. 

41 Dovoľte svojmu svedomiu, aby vám vždy prikázalo a povedalo, akým spôsobom máte konať 

lásku, a ak sa pri tejto láske musíte rozlúčiť s niečím vlastným, nech to vaše srdce neľutuje. Natiahnite 

ruku a pocítite šťastie vo svojej duši. Potom aj tvoje srdce bude očakávať radosť v tvojom Otcovi. 

42 Pripravujem vás na veľké bitky medzi ľuďmi a hovorím vám: Dnešní ľudia sa zaujímajú o 

posmrtný život ─ nie úplne všetci, ale napriek tomu človek skúma duchovno na všetkých miestach zeme, 

snaží sa preskúmať tajnú pokladnicu Pána, diskutuje a študuje knihy, ľudia prenikajú do filozofií a vied. 

Dôvodom je, že ma hľadajú, že moju prítomnosť cítia všetci a snažia sa ma nájsť. Duše vedia, že som 

zdrojom lásky a odpustenia, a preto sa odvážia hľadať ma napriek svojim previneniam, pretože dúfajú v 

odpustenie a spásu. Vedia, že som nevyčerpateľný zdroj milosrdenstva a že som aj stôl s pokrmom, ktorý 

nasýti ich hlad a smäd. 

43 Myslíte si, že pri tomto hľadaní sa ľudia nestanú silnými a nepripravia sa? Myslíte si, že pri štúdiu 

nedosahujú rozvoj a rozvinutie? Áno, ľudia. Keď sa vydáte na cestu, budete prekvapení. Ak sa 

porozprávate so svojimi blížnymi, ktorí sa živia v tieni iných stromov ─ ktorí jedia iné plody, než som 

vám ponúkol ─, zistíte, že aj oni sa živia, že aj oni sú silní. A keď príde chvíľa boja, keď budete musieť 

použiť meč svojho rozumu, vedomostí a duchovného povznesenia, zažijete, že aj meč vašich blížnych má 

silu svetla. 

44 Nespite, aby ste mohli bojovať, ale naučte sa rozpoznať víťazstvo. Víťazstvo bude často spočívať 

vo vašej porážke, porážka protivníka bude len zdanlivá. Víťazstvo bude vo vás a potom sa odrazí na tvári 

toho, kto vás zdanlivo porazil. 
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45 Pochopte ma, ľudia. Lebo príde chvíľa, keď budete musieť mlčať, keď budete musieť pokorne 

skloniť šiju v pravej pokore, a vtedy sa protivník nad vami vznesie a zasadí vám úder. Ale ty budeš mlčať, 

zámerne skloníš svoju šiju a neskôr uvidíš, že semeno, ktoré si zanechal, klíči v duši toho druhého a že 

úder tvojho meča svetla a lásky zanechal hlbokú ranu v srdci tvojho brata ─ nie tvojho nepriateľa ─ a cez 

túto ranu arogancia toho srdca pominie a vstúpi semeno Majstra. 

46 Ty si už mal skúsenosť, lebo si často prichádzal do mojej svätyne, aby si mi povedal: "Učiteľ, 

zasial som do srdca veľkú lásku, ale jeho uši ma nepočuli, zostal chladný a tvrdý a jeho pery sa mi 

vysmievali." 

Ale Majster sa láskyplne usmial, naplnil ťa pokojom a nádejou a povedal ti: Počkaj, lebo tvoje semeno 

sa nestratilo, dosiahlo dno toho srdca. Nechajte ho tam! Dám mu dážď a urobím ho plodným. Odstránim 

burinu a balvany, ktoré tvoja ruka zatiaľ nedokázala odstrániť. Ale modlite sa za ňu, nezabúdajte na ňu, 

modlite sa duchovne a dúfajte, že príde čas vašej spokojnosti a vášho šťastia. 

Ak však tento čas prišiel neskoro, vyvolal vo vás pochybnosti. Ale aby pochybnosti nepretrvávali 

večne, povedal som vám: "Pamätajte na semeno, ktoré ste zasiali. Vzhľadovo zmizla, ale na jej mieste 

vyrástol krík. Pestujte ho teraz, aby prinieslo ovocie." Vtedy bola vaša radosť a radosť ostatných veľká. 

47 Pripravujem vás, ľudia, aby ste neboli netrpezliví, aby duchovná trpezlivosť rozhodla o naplnení 

poslania. Lebo semeno, ktoré ti ešte raz zverujem, nemá časový limit na vyklíčenie, ako semeno na zemi. 

Odohráva sa vo večnosti a tento čas môže byť krátky aj dlhý. Vy to neviete, vašou úlohou je len pestovať a 

chrániť ho modlitbou a láskou. 

48 Takto vás Majster pripravuje na čas po svojom odchode. Chcem, aby blaženosť, ktorej sa dnes 

tešíte, keď počúvate moje slovo prostredníctvom ľudskej mysle, pokračovala aj po mojom odchode. 

Ľudia, chcem, aby som ─ keď môj duch čaká v tom vysokom záhrobí na priblíženie sa k vám 

prostredníctvom modlitby, či už individuálnej alebo kolektívnej ─ videl v srdci svojich detí blaženosť a 

radosť, ktorú vidím dnes; že s plným vedomím všetkého, čo sa stalo v tomto čase, všetkého, čo ti Otec dal, 

a konečného bodu, ktorý stanovil svojmu prejavu prostredníctvom intelektu, mu prichádzaš vzdať 

nekonečnú vďaku; že s piesňou chvály, ktorú tvoje pery skrývajú, ale ktorá horí v tvojej duši, mu 

prichádzaš povedať: "Otče, koľko vecí si nám daroval! Koľko radosti v našich dušiach v týchto časoch! 

Aké zaplavené svetlom si zanechal duše a aké vzácne dedičstvo si zanechal ľudstvu!" 

49 Tak blažený vás chcem vidieť, ó, ľudia! Nechcem medzi vami vidieť dušu, ktorá zaostala, 

nechcem vidieť nikoho, kto naďalej blúdi v nevere, kto si láme vlasy uprostred svojich hriechov a 

nevyužíva moju milosť. Chcem vidieť jednotu medzi ľuďmi, aby som vo svojom vlastnom duchu videl ich 

žiaru a ich 

cítiť modlitby, ktoré vyjadrujú: JEDNOTA, POKOJ A DOBRÁ VÔĽA ─ VIERA, NÁDEJ A 

MILOSRDENSTVO. 

50 Preto chcem, aby sa tieto cnosti pestovali vo vašej duši a mávali ako prápor vo vetre, v nekonečne, 

aby som vám mohol dať príkaz vydať sa ku všetkým národom, k masám ľudí, ktorí ma skutočne 

očakávajú a horiacim srdcom túžia po návrate Mesiáša, Vykupiteľa k ľuďom. Niektorí hovoria: "Majster 

je už medzi nami, ale je neviditeľný." Hovorím vám, nech je požehnaná intuícia a predtucha týchto duší. 

Iní hovoria: "Nie, ešte neprišiel, musí prísť viditeľne a hmatateľne ako v Druhom čase." Dôvodom je to, že 

zabudli na "oblak" ─ duchovný oblak, v ktorom som prišiel v tomto treťom čase. 

51 Sú aj takí, ktorí na toto zasľúbenie úplne zabudli a nebdejú ani sa nemodlia. Ale vy ste boli 

pripravení, bolo vám dané zjavenie tretej éry živým hlasom, aby ste mohli ísť k svojim blížnym bez 

zaváhania, s plnou istotou a nenechali sa zastrašiť tvárou v tvár veľkým zástupom. 

Lebo keď príde čas, budete vypočúvaní a odídete od srdca spokojní so svojím svedectvom. Veriaci 

vytvoria légie, neveriaci ich tiež vytvoria a budú bojovať. Armády neveriacich však budú čoskoro 

zdecimované, pretože vtedy nastane čas, keď Duch Svätý získa prevahu. Lebo prenikne do všetkých sŕdc. 

52 Posilňujte sa, učeníci, živte sa, uzdravujte sa so mnou, prechádzajte pozemskými skúškami, buďte 

statoční tvárou v tvár životu. Nepozerajte sa ľahostajne na bolesť, ktorá vás trápi, lebo tento kameň vás 

zdokonalí. Nepreklínajte bolesť, ani ju nezatracujte, radšej ju požehnajte. Ak musíš vypiť kalich utrpenia, 

vypi ho. Ak jeho kvasinky nemôžete piť vy, ja ich vypijem. Buďte však oddaní a trpezliví. 

Pozerajte sa na bolesť viac dušou ako "telom" alebo ju preciťujte viac dušou ako telom, potom zažijete, 

ako veľmi vás posilnia meditácie vašej duše. Zažijete, koľko svetla dáva duch duši a tá svojej telesnej 
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schránke. Vo svojej duši nájdeš božský balzam, pravý balzam, ktorý upokojuje a lieči každé utrpenie, a 

vďaka nemu sa skutočne uzdravíš. 

53 Buď pravým duchovným, buď mojím pravým učeníkom, ó, ľudia! Potom sa všetky tŕne, prekážky 

a prekážky na ceste zmiernia a odľahčia. To bremeno, ktoré dočasne spočíva na vašich pleciach, bude 

nevysvetliteľne ľahšie, ak budete meditovať a modliť sa. Vysvetlenie na to budete mať sami v sebe. Je to 

preto, že duša povstane a je silná a posilňuje svoje "telo". Preto chcem, aby ste žili vznešeným životom, 

aby ste odtiaľ ovládli tento život a aby vaša duša bojovala a víťazila vo všetkých skúškach, aby odtiaľ 

ovládla "telo", jeho vášne, slabosti a ťažkosti. 

54 Vstávajte stále viac a viac, môj ľud, potom bude pokoj a Otcovo kráľovstvo na dosah, a kým ešte 

budete obývať túto zem, vaša duša bude obyvateľom Otcovho kráľovstva pokoja! 

55 Toto je moje učiteľské slovo, ktoré vám dávam v tejto rannej pobožnosti ako poučenie. Vezmite si 

ju so sebou do duše, je v nej obsiahnutá všetka láska Majstra, je v nej obsiahnutá zbraň s povzbudením, 

aby ste v budúcnosti povstali a bojovali. 

56 V tejto chvíli sa modlite za celé ľudstvo, hovorí vám Majster, a modlite sa v pravde za všetkých 

svojich duchovných bratov a sestry! Teraz je chvíľa modlitby. Môj Duch lásky a pokoja rozprestrie svoj 

plášť nad celým vesmírom, aby zahalil všetky moje deti týmto pohladením, týmto balzamom a týmto 

otcovským požehnaním, ó, požehnaní ľudia môjho Božstva! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 329 
1 Požehnaní ste vy, ktorí chcete rozšíriť svoje vedomosti, aby ste objavili vyššie veci. 

2 Šťastní a požehnaní sú tí, ktorí chcú vidieť jasne. Ale naozaj vám hovorím, že musíte študovať a 

skúmať moje slovo, aby vám spadla páska, ktorá zakrýva oči. 

3 Človek je vinný dvojnásobne. Nielen preto, že sa nesnaží, aby mu spadol ten obväz, ktorý mu 

bráni poznať moje učenie, ale aj preto, že sa vyčerpáva v telesných putách, ktoré ho lákajú k pozemským 

radostiam na úkor duchovných. Tak sa stáva otrokom svojich vášní a jeho vôľa k obnove je zničená. 

4 Slepí chcú viesť slepých a tí, ktorí sa neriadili mojím učením, chcú viesť hriešnikov. Človek je 

slabý, pretože nechcel začať obnovovať a očisťovať sa mojím slovom. Nechcel využiť tú silu, ktorou je 

obdarený, teda vôľu bojovať proti svojim nerestiam a prekonať sám seba. 

Keď vaša duša vyhrá tento boj, môžete povedať, že ste oslobodení. Keď vaša duša ovládne "telo", 

uvidíte, že aj dravci sa jemne sklonia pred vaším volaním lásky. 

5 Keď sa človek oduševní, vďaka svetlu môjho Ducha Svätého pochopí všetko, čo doteraz 

považoval za tajomstvo v Bohu a v prírode. 

6 Nehovorte, že vo mňa veríte, keď vaše skutky alebo myšlienky hovoria pravý opak. Príde deň, keď 

vďaka svojmu zduchovneniu pocítite, že Ja som vo vás a vy ste vo Mne. Ak chcete byť Mojimi pravými 

učeníkmi, usilujte sa o toto zduchovnenie. 

7 Môj stôl je prestretý, poďte a nasýtite sa chlebom večného života, pripravte sa mojimi lekciami 

lásky, odstráňte svoju nevedomosť prostredníctvom môjho svetla, zbavte sa vášní, buďte deťmi svetla. 

8 Potom budú vaše skutky a vaše oduševnenie ako hymnus, ktorý vaša duša spieva na oslavu vášho 

Otca. 

9 Pripravte sa, učeníci, lebo sa blíži deň, keď k vám budem naposledy hovoriť týmto spôsobom, a 

potom budete musieť byť silní, aby ste mohli očakávať nový deň, nový čas, keď už nebudem používať 

mozog vašich nositeľov hlasu ako nástroje odovzdávajúce Moje Slovo, ale budem prítomný v duchu ─ 

pripravený vliať Svoju inšpiráciu do duše každého z vás. 

10 Zostáva už len niekoľko mesiacov, aby ste sa naposledy osviežili týmito prejavmi. Ale ja vám 

hovorím, že je to dostatok času na premýšľanie o mojom posolstve a mojich zjaveniach, aby ste sa 

pripravili štúdiom, modlitbou a zachovávaním predpisov, aby ste získali silu. 

Stojte pri svojich blížnych, dvíhajte padlých, potešujte tých, ktorí v ťažkých skúškach ronia slzy, a 

každým svojím krokom zanechávajte skutočnú stopu oduševnenia. 

11 Kto bude na svojom mieste v najdôležitejšej hodine, v ktorej vám dávam svoje posledné slovo, 

zostane pevný v boji, zostane na nohách. Ale každý, kto urobí nesprávne kroky, padne, pretože len to, čo 

je pevne založené, odolá víchrici, ktorá potom príde na tento ľud, a preto vám hovorím, že každé dielo, 

ktoré by nemalo byť postavené na základoch pravdy, oddanosti, lásky k blížnemu a oduševnenia, bude 

zbúrané. 

12 Učte sa rozoznávať význam môjho slova, aby ste svoju dušu živili len z neho. Videl som totiž, že 

─ pretože ste sa nesnažili objaviť moju podstatu ─ ste si namiesto toho osvojili vyjadrovanie nositeľov 

hlasu a inšpirovaných hovorcov. Nezabúdajte však, že osvieženie, ktoré chcete priniesť svetu, nie je 

ľudské, ale božské. 

13 Veru, hovorím vám, že keby sa telá nositeľov hlasu pripravili na plnenie svojej úlohy, takej 

vysokej a ťažkej, ich pery by pri odovzdávaní môjho posolstva nemuseli toľko hovoriť, aby vyjadrili moje 

vnuknutie, a moje výroky by sa netiahli celé hodiny. 

14 Keby boli pochopili a poslúchli hlas svojho svedomia a keby boli inšpirovaní láskou k ľuďom a 

milosrdenstvom k tým, ktorí túžia po duchovnom svetle, moje slovo by sa obmedzilo na niekoľko viet, 

ktoré by však boli také dokonalé aj po formálnej stránke, že by otriasli tými, ktorí sa považujú za 

najvzdelanejších na zemi. A moje posolstvá by trvali len niekoľko minút, ale v nich by bolo odovzdaných 

toľko podstaty, že duše poslucháčov by sa cítili prenesené do večnosti, kde čas nie je ani dlhý, ani krátky. 

A pocítili by ste moju prítomnosť v celej jej intenzite, pretože by nebola zahalená nedokonalosťami, 

nečistotami a zemskou ťažkosťou vašich nositeľov hlasu. 

15 Ach, deti moje, vidím, ako v týchto chvíľach plačete, ale žiaľ, už je neskoro. Na to, čo vám ešte 

zostáva urobiť z plnenia poslania, ktoré máte, už nie je dosť času, aby ste získali dokonalé ovocie - ovocie, 
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ktoré ste mali nechať dozrieť počas neustáleho boja o dosiahnutie oduševnenia! Napriek tomu budete 

môcť niečo urobiť v posledných ranných hodinách. 

16 Teraz vám poviem, ako vylepšiť svoje chyby, aby ste ich už viac so sebou neťahali, a už vôbec nie, 

aby ste ich odovzdávali svojim blížnym, akoby boli súčasťou pravdy. 

17 Prijmite slovo tak, ako ste ho počuli z úst nositeľa hlasu, pokojne a rozumne, a pozdvihnite svoju 

myseľ prostredníctvom modlitby. Premýšľajte o týchto lekciách, kým neobjavíte ich význam, podstatu, 

obsah. To bude božská podstata, ktorú si uchováte vo svojom srdci a ktorú potom prinesiete ľudstvu ako 

posolstvo svetla. 

18 Keď sa zrieknete prázdnych slov, formalít, symbolických úkonov a obradov, roztrhnete závoj, 

ktorý vám bráni poznať pravdu. Ak odmietnete vonkajšie a zbytočné, bude to znamenie, že postupne 

pociťujete a prežívate oduševnenie. Potom vaša duša, vaše srdce a myseľ, ba dokonca ani vaše zmysly už 

nebudú tak ľahko podliehať vonkajším alebo bezvýznamným prejavom. Duša bude vo všetkom hľadať 

zmysel, pravdu, život, princíp. 

19 Mohol by niekto z týchto učeníkov priniesť svojim blížnym posolstvo, v ktorom sa mieša čisté s 

nečistým, božské s telesným a vznešené s obyčajným? Nie, ľudia, je prirodzené a správne, že si myslíte, že 

títo dobrí učeníci len šíria nebeské posolstvo, ktoré je svojím obsahom i formou živým svedectvom svetla 

a pravdy. 

20 Komu zverím prácu na premene môjho Slova na spisy, aby boli ďalším prostriedkom šírenia vášho 

svedectva? Len ja viem. Ale naozaj, hovorím vám, budem ich veľmi skúšať a budú vybraní spomedzi 

tých, ktorí cítia najväčšiu lásku, pretože duchovnosť Môjho učenia sa šíri medzi ich bratmi a sestrami. 

21 Povzbudzujte sa v týchto učeniach, aby ste boli pevní v poslednej hodine môjho zhromaždenia a 

potom odišli, aby ste tvorili súčasť počtu vojakov, ktorí bojujú za podstatu, duchovnosť a jednoduchosť 

tohto diela. 

22 Keď toto moje semeno vyklíči v srdciach ľudí, ktorí tvoria ľudstvo, nastane v živote ľudí absolútna 

zmena. Aký veľký bude rozdiel v ich ľudskom živote i v duchovnom uctievaní Boha, ak porovnáme 

spôsob života, viery, uctievania, "boja" a myslenia ľudí z dávnych čias a tých, ktorí žijú duchovne. 

23 Z tých čias fanatizmu, modlárstva, materializácie a absurdných dogiem viery nezostane kameň na 

kameni. Všetky chyby, ktoré odkázali vaši predkovia a vy sami budúcim generáciám, budú odstránené. 

Všetko, čo v sebe nemá podstatu dobra a pravdy, nepretrvá. Ale všetko dobré, čo ste zdedili, si zachovajú. 

24 Toto učenie, ktoré je prezentované v duchovnejšej forme ako v minulosti, bude musieť bojovať 

medzi ľuďmi, národmi, cirkvami a sektami, aby sa presadilo a získalo uznanie. Ale len čo sa skončí krátky 

čas zmätku, nastane pre ľudí pokoj a budú sa radovať, keď si z môjho slova vezmú význam, ktorý vždy 

malo. 

25 Myšlienky o mojom božstve, o duchovnom živote a o cieli vašej existencie sa dostanú do 

správnych kanálov, pretože každý človek bude dobrým tlmočníkom všetkého, čo vám v podobenstvách a 

alegóriách povedal váš Majster, Jeho poslovia a proroci. 

26 Tejto forme vyjadrovania ľudia rozumeli len čiastočne. Bolo to poučenie, ktoré im bolo určené 

podľa ich rastúcich duchovných a intelektuálnych schopností chápania. Keďže však chceli vedieť všetko 

naraz, zamotávali sa do čoraz väčších protirečení a nesprávnych myšlienok, pretože tomu, čo sa dalo 

vykladať len duchovne, dávali hmotný výklad. 

27 Svetlo teraz nanovo žiari v každej duši, a preto budete schopní preniknúť do jadra tých a tých 

zjavení. Nezabúdajte však, že ak sa skutočne usilujete spoznať význam alebo podstatu môjho Slova, 

musíte sa venovať štúdiu týchto zjavení a duchovne ich pochopiť. Potom sa stane jednoduchým, jeho 

význam sa bude zdať zrejmý, jasný, jednoduchý. Záhady budú odstránené a s nimi aj nevedomosť. Potom 

Zem postupne pošle späť do duchovného údolia bytosti svetla a nie temné bytosti zahalené závojom 

nevedomosti. 

28 Odkedy sa tento prejav začal prejavovať, vaše mysle boli osvietené mojím učením, hoci sa objavili 

aj neveriaci ─ tak medzi tými, ktorí si vycvičili myseľ, ako aj medzi nevzdelanými a nevedomými. 

29 Koľko argumentov na popretie tohto zjavenia! Koľko pokusov zničiť toto Slovo! Nič však 

nezastavilo moje posolstvo, naopak, čím viac sa proti tomuto dielu bojovalo, tým viac sa rozpaľovala viera 

ľudí a čím viac času uplynulo, tým viac pribúdalo tých, cez ktorých odovzdávam svoje slovo. 

30 Čo sa z toho dá vyvodiť? Že ľudská moc nikdy nedokáže zabrániť Božej moci v plnení jej rád. 
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31 Ak súčasný človek so všetkou svojou vedou nie je schopný podriadiť prírodným živlom svoju 

vôľu, ako by potom mohol presadiť svoju moc nad duchovnými silami? 

32 Tak ako sa nebeské telesá vo vesmíre riadia svojím nemenným poriadkom bez toho, aby ich vôľa 

človeka mohla prinútiť zmeniť ich smer alebo osud, tak ani poriadok, ktorý existuje v duchovnom svete, 

nemôže nikto zmeniť. 

33 Ja som stvoril deň a noc, to znamená, že ja som svetlo a nikto iný okrem mňa ho nemôže zadržať. 

To isté platí aj o duchovnom. 

34 Ja som svetlo vašej duše a len ja viem, kedy vám mám poslať poklad božskej jasnosti. 

35 Nikto nebude schopný zmeniť tok života, nikto nebude schopný zabrániť šíreniu svetla. Preto 

vidíte, že po tom, čo sa vám moje ohlasovanie v tejto podobe po toľké roky dostávalo do povedomia, sa 

teraz blíži k svojmu záveru a nikomu z toľkých odporcov tohto učenia sa nepodarilo zabrániť ani jednému 

dňu uskutočnenia môjho ohlasovania. 

36 Nositeľ hlasu sa cítil silný, neporaziteľný, nezraniteľný, keď sa dostal do kontaktu s mojím 

svetlom, a tak to naozaj bolo. 

37 Keď sa ľudia stretávali na týchto miestach zhromaždenia, vždy to robili bez strachu zo sveta, vždy 

plní dôvery v moju prítomnosť a ochranu, a ja som im dokazoval, že ich viera sa zakladá na pravde. 

38 Vzhľadom na dôkazy, ktoré som dal tomuto ľudu o pravde Mojej prítomnosti, sa zástupy hrnuli 

čoraz viac a počet miest, kde som dával poznať Svoje Slovo, sa znásobil. 

39 Musím vám tiež povedať, že počet neveriacich, pochybovačov a popieračov sa zvýšil. Lebo kým 

ľudstvo nebude mať o Mne predstavu, ktorá by zodpovedala pravde, vždy sa nájdu takí, ktorí Mňa budú 

popierať. Kvôli svojmu zmätku ma nemôžu pochopiť, nemôžu ma počuť ani cítiť, a potom ma musia 

popierať a bojovať proti tomu, čo pre nich nemôže byť pravdou, pretože je to mimo ich chápania. 

40 Odpúšťam im, pretože nemajú v úmysle mi akokoľvek ublížiť a ani by to nedokázali. Skutočne 

veria, že tieto zástupy sú obeťami zvádzania alebo podvodu a radi by ich toho ušetrili. 

41 Ale prídu aj iní popierači, ktorí sa budú triasť pred pravdou a spravodlivosťou tohto učenia, a keď 

uvidia, že ich moc a meno sú v nebezpečenstve, začnú bojovať proti môjmu dielu nečestnými zbraňami. V 

týchto srdciach to nebude nevedomosť ani úprimné presvedčenie, čo ich prinúti bojovať proti tomuto 

ľudu, ale zlá vôľa, nenávisť a strach z toho, že sa v ľudstve objaví svetlo. Ale nikto nebude môcť zabrániť 

tomu, aby sa stala svetlom, keď nastane hodina úsvitu pre dušu. 

42 Viete, aký je pôvod svetla, ktoré je obsiahnuté v slovách vyslovených ústami nositeľov hlasu? Jeho 

pôvod je v dobre, v božskej láske, vo všeobecnom svetle, ktoré vyžaruje z Boha. Je to lúč alebo iskra toho 

žiarivého Všebytia, ktoré vám dáva život; je to časť nekonečnej sily, ktorá všetkým hýbe a pod vplyvom 

ktorej všetko vibruje, hýbe sa a neprestajne vytvára svoje kruhy. Je to to, čo nazývate božským žiarením, 

je to svetlo Božského Ducha, ktoré osvecuje a oživuje duše. 

43 Toto žiarenie má vplyv na dušu i telo, na svety, ako aj na ľudské bytosti, rastliny a všetky bytosti 

stvorenia. Je duchovná pre ducha, je hmotná pre hmotu, je inteligenciou pre myseľ, je láskou v srdciach. Je 

to poznanie, je to talent a je to sebavedomie, je to inštinkt, je to intuícia a je to nad zmyslami všetkých 

bytostí podľa ich poriadku, povahy, druhu a stupňa vývoja. Pôvod je však jeden: Boh, a jeho podstata 

jedna: láska. Čo je teda nemožné na tom, aby som osvietil mysle týchto tvorov a poslal vám posolstvo 

duchovného svetla? 

44 Rastliny prijímajú životné žiarenie, ktoré im posiela môj Duch, aby prinášali ovocie. Hviezdy 

dostávajú silu, ktorú im posiela môj Duch, aby sa mohli otáčať na svojich dráhach. Zem, ktorá je 

prítomným živým svedectvom, prístupným všetkým vašim zmyslom, neprestajne prijíma žiarenie života, 

vďaka ktorému z jej lona vychádza toľko zázrakov. Prečo by teda človek, v ktorého bytosti žiari ako 

drahokam prítomnosť Ducha, v ktorom je založená jeho podobnosť so Mnou, nemohol priamo od Môjho 

Ducha do svojho ducha prijať Božskú žiaru, ktorá je duchovným semenom, ktoré v ňom prinesie ovocie? 

45 Poznajte ma všetci, aby ma nikto nepopieral ─ poznajte ma, aby sa vaša predstava o Bohu 

zakladala na pravde a aby ste vedeli, že tam, kde sa prejavuje dobro, tam som ja. 

46 Dobrota sa s ničím nemieša. Dobrota je pravda, láska, milosrdenstvo, porozumenie. 

47 Dobro je jasne rozpoznateľné a nezameniteľné. Uvedomte si to, aby ste sa nemýlili. Každý človek 

môže ísť inou cestou, ale ak sa všetci stretnú v jednom bode, čo je dobré, nakoniec sa spoznajú a zjednotia. 
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Nie však vtedy, ak tvrdohlavo klamú sami seba tým, že zlu dávajú podobu dobra a zlo maskujú za dobro, 

ako sa to deje ľuďom v tejto dobe. 

48 Premýšľajte o tomto poučení, neveriaci v Moje zjavenie a Moje slovo, a až potom súdte. Ale 

najprv si spomeňte, že keď som bol medzi ľuďmi, povedal som vám, že moje kráľovstvo nie je z tohto 

sveta, čím som im dal najavo, že môj domov je duchovný. 

Keď som im hovoril o duchovnom živote, robil som to prostredníctvom podobenstiev, pretože by to 

nepochopili, keby som im opísal nebeské kráľovstvo v celej jeho sláve a pravde. 

49 Ľudia mylne chápali moje alegorické podobenstvá a učenie doslovne, pretože vo svojej 

predstavivosti dávali všetkému božskému pozemskú alebo ľudskú podobu. 

50 Kvôli pozemskému výkladu, ktorý ľudská myseľ dala mojim zjaveniam, sú mnohé predstavy o 

duchovnom živote veľmi vzdialené od pravdy. 

51 Ako by teda ľudia mohli správne interpretovať to, čo som nazval "nebeským kráľovstvom"? Ako 

by mohli uznať Moju spravodlivosť, kým veria, že existuje peklo, aké si vytvorila ich fantázia, a kedy 

prijmú a pochopia, že zákon reinkarnácie nie je len teória ani falošná viera niektorých ľudí, ale zákon 

večnej spravodlivosti a láskyplnej rovnováhy, ktorým sa duša očisťuje, zdokonaľuje, formuje a povznáša? 

52 Počúvajte ma ešte raz, ľudstvo: Teraz je tretí raz, keď som sa rozhodol povedať vám, že som 

neprišiel vymazať ani jedno zo Slov, ktoré som zjavil, keď som bol na zemi, ale vymazať z vašich sŕdc 

všetky falošné výklady, ktoré ste dali môjmu učeniu. 

53 Keď sa zbavíte svojho fanatizmu, ktorý vás zaslepuje a bráni vám spoznať pravdu, postupne 

pochopíte toto učenie a uvidíte pred sebou plný svetla obsah mojich zjavení z tejto doby i z dôb minulých. 

Potom to, čo ste doteraz nazývali tajomstvom, nazvete dokonalou spravodlivosťou a budete vedieť dať 

večnú hodnotu tomu, čo je nemenné, a správny význam tomu, čo je ľudské a pominuteľné. 

54 Takto spoznáte, že jediná existencia na zemi ─ keďže je taká krátka v porovnaní s duchovným 

životom ─ nemôže byť rozhodujúca pre večnosť duše. To znamená, že nestačí, aby v ňom jeden z vás 

dosiahol dokonalosť, ktorá vás priamo zavedie do sféry najvyššieho zduchovnenia, ktorú nazývate 

"Nebo", a ani chyby jedného života na zemi nebudú môcť rozhodnúť o tom, že duša zahynie v temnote 

alebo v bolesti na večnosť. 

55 Je pravda, že ľudský život udelený duši má takú veľkú hodnotu a predstavuje príležitosť takú 

priaznivú pre rozvoj duše, že jeho nevyužitie alebo zlé využitie znamená, že moja neúprosná 

spravodlivosť sa prejaví na ceste toho, kto znevažuje také posvätné dary, aké zverujem každej duši, keď ju 

posielam na zem. Ale to, že od takej krátkej existencie, akou je existencia človeka na zemi, závisí celá 

večnosť jeho duše, je omyl, a to tým viac, keď si uvedomíme, že ľudské omyly sú vlastné bytostiam, 

ktorým chýba vývoj, svetlo a povznesenie. 

56 Moje učenie, plné svetla a lásky, posilňuje ducha, aby mohol vykonávať svoju moc nad "telom" a 

urobiť ho takým citlivým, že bude stále viac vnímať podnety svedomia. 

57 Duchovnosť je cieľom, ku ktorému by mal človek smerovať, pretože tak bude schopný úplne sa 

zjednotiť so svojím svedomím a konečne rozlíšiť dobro od zla. Pretože kvôli nedostatočnému povzneseniu 

duše človeka nemohol byť dostatočne vypočutý a interpretovaný ten hlboký a múdry, neochvejný a 

spravodlivý vnútorný hlas, a preto človek nedosiahol neobmedzené poznanie, ktoré by mu skutočne 

umožnilo rozlišovať dobro od zla. Ale nielen to, mal by v sebe nájsť potrebnú silu nasledovať každý dobrý 

impulz a poslúchnuť každé svetlom naplnené vnuknutie a zároveň odmietnuť každé pokušenie, každú 

nečestnú alebo zlú myšlienku či citový impulz. 

58 Najlepšie zbrane na porazenie všetkých svojich nepriateľov nájde človek vo svojej duši a práve 

svedomie mu odhalí, ako má bojovať a brániť sa v boji, ktorý nevyhnutne musí viesť proti zlu ─ tej sile, 

ku ktorej je človek tak priťahovaný a ktorú zosobňuje v duchu, ktorému dal toľko mien a podobu. 

59 Hovorím vám, že musíte bojovať so zlom, pokušením a temnotou, ale nie v bytosti, ktorú ste si 

vytvorili vo svojich predstavách, ale vo svojom vnútri, u seba samých, kde sú doma slabosti, zlé sklony a 

temnota. Ľudia si totiž viac zamilovali tmu ako svetlo. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 330 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Milovaní učeníci, spoznajte ma opäť ako Majstra, ktorý hľadá vašu dušu, aby jej dal nové 

poučenie. 

2 Moje Slovo sa medzi vami stáva hojivým balzamom a vy prichádzate v túžbe po tomto balzame. 

Celá tvoja bytosť je posilnená a tvoja duša je potešená mojou prítomnosťou. Veď žijete v časoch horkosti 

a zápasov, pretože kamkoľvek vkročíte, cítite tŕne, ktoré bolia. Keď však bolesť prenikne celú vašu bytosť, 

obráťte svoje myšlienky nahor v túžbe po Majstrovi, aby ste mu prejavili porozumenie a odovzdanosť 

tvárou v tvár skúškam. 

3 Už v druhej ére som vám sľúbil veľkú útechu, o ktorej ste nevedeli, kedy príde. Táto veľká útecha 

mala prísť v čase, keď z tohto sveta odišiel pokoj, keď v ľudských srdciach nebolo lásky a milosrdenstva; 

a hľa, tu je sľúbená útecha s vami! Tu vás obklopuje teplo Môjho Božského Ducha ─ nielen pre tých, ktorí 

ma počúvajú prostredníctvom ľudského rozumu, ale pre Moje stvorenia na celom svete! 

Dávam vám v tomto čase pocítiť Moje teplo, Moju útechu a Moju silu ─ vám, ktorí tvoríte Moje 

apoštolstvo a mali ste Mňa pri sebe v tretej ére a počuli ste Mňa prostredníctvom týchto prejavov. 

4 Buďte požehnaní za svoju odvahu, za svoju odovzdanosť a povznesenie duše tvárou v tvár 

skúškam, ktoré som vám poslal, lebo bolesť vás očistila. Ale nielen bolesť ťa musí priviesť k mojej 

pravde, nielen utrpenie musí dať tvojej duši dokonalosť. Je pravda, že bolesť zmýva duševné a zmyslové 

škvrny, v niektorých prípadoch je prekážkou, je brzdou, je príležitosťou na sebareflexiu, na pokánie, na 

pochopenie utrpenia iných. Ale rozvoj duše smerom nahor, dokonalosť duše sa dosahuje v uplatňovaní 

lásky a milosrdenstva. 

Preto dovoľte bolesti, aby vás očistila, keď príde, nikdy ju nevolajte, nech príde, keď má prísť k vám. 

Nehľadajte bolesť, hľadajte pokoj, hľadajte blahobyt a radosť, hľadajte ich pre seba i pre iných, želajte si 

ich pre všetkých. Lebo ja som Boh pokoja, radosti a svetla. 

5 Ja som Boh nádeje a realizátor všetkých nádejí, ktoré sú dovolené mojim deťom. Ak vás preniká 

bolesť, nechajte ju plniť svoju úlohu, ale pamätajte, že ak chcete stúpať po rebríku k dokonalosti, k 

duchovnému rozvoju, nemali by ste sa uspokojiť s tým, že budete silní a oddaní v skúškach, v bolesti. 

Mali by ste myslieť aj na utrpenie blížneho, mať súcit s druhými a milovať svojich blížnych. Potom vaša 

duša získa zásluhy, prekoná ľudský egoizmus, zvíťazí nad sebaláskou telesnej schránky a vyvinie sa nahor 

ako dobrý žiak Božského Majstra. 

6 Kto z vás netúži po skutočnom mieri na tomto svete? Kto z vás netúži po kráľovstve lásky, cnosti a 

radosti v srdci všetkých ľudí? Vidím však, že vaše srdce dospelo k skutočnej odovzdanosti bolesti, k 

veľkému prijatiu uprostred skúšok, a za to vás žehnám. 

Okrem toho však vo vás podporujem nádej na zmenu vo vašom živote: Nezúfajte, nemyslite si, že vo 

svojich srdciach alebo v srdciach svojich blízkych nezažijete pokoj, ktorý v minulých časoch napĺňal 

srdcia a cesty všetkých 

Osvietení ľudia. Preto vás v súčasnosti poučujem a pripravujem, aby ste očistili a pripravili polia a cesty 

prostredníctvom vašich spravodlivých činností, prostredníctvom vašich modlitieb, prostredníctvom vašich 

múdrych rád, ktoré ste sa naučili odo Mňa, prostredníctvom vašich duchovných skutkov ─ skutkov lásky 

─. Takto pripravujete tento svet a robíte ho hodným toho, aby Otcovo kráľovstvo opäť vstúpilo do sŕdc 

jeho detí. 

7 Nenechajte sa navždy zmieriť s tým, že tento svet bude slzavým údolím. Chcem, aby sa vaše 

poslanie naplnilo a obnovilo, aby sa obnovili národy, rasy a ľudia a aby sa prostredníctvom tejto obnovy 

údolie sĺz stalo údolím lásky a mieru. Či som v minulosti neponúkol ľudstvu nebeské kráľovstvo? Či som 

to nepriniesol vo svojich slovách a prejavoch? 

8 Pripravte sa teda, učeníci, aby sila vášho Ducha urobila prierazy, otvorila cesty, pripravila 

chodníky a aby ste boli ako predchodcovia môjho príchodu na ceste k ľuďom. Všetky vaše diela urobím 

novými! 

Dal som človeku slobodu vôle a zveril som mu planétu Zem. Dal som mu moc a vládu nad všetkými 

prírodnými ríšami, látkami a bytosťami, aby si mohol vytvoriť svoj domov. 
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Od počiatku človeka, od počiatku duchovnej duše som sa prejavoval ako zákon lásky a spravodlivosti, 

prejavoval som sa mnohými spôsobmi v prikázaniach, v pravidlách života, v podobenstvách. Zo života, z 

prírody, som urobil pravdivú a dokonalú učebnicu, aby duša človeka nezablúdila na krivolakých cestách, 

aby človek vždy našiel cestu a učil sa z veľkej knihy života, ktorú napísal a stvoril Boh. 

Teraz však prišiel čas, keď musím upriamiť pozornosť všetkých ľudí na seba, a začal som od vás, 

"posledných", chudobných a pokorných, aby som vás urobil apoštolmi tejto pravdy, prorokmi udalostí, 

ktoré sa stanú, svedkami môjho tretieho príchodu. 

9 Moje učenie je určené všetkým a v tejto výzve k oživeniu ľudstva ustanovím spravodlivosť a 

pripomeniem všetkým svojim deťom ich úlohu. Prostredníctvom nich urobím všetko, čo je zničené, 

novým, všetko, čo je ponížené, urobím hodným a položím základy nového života na tomto svete. 

Odstránim všetko neužitočné a zbytočné, zničím všetko, čo je v živote ľudí škodlivé, budem bojovať proti 

každému podvodu a neresti, proti arogancii, egoizmu, pokrytectvu a ešte raz ukážem ľudstvu nemenný 

zákon, zákon všetkých čias, večný zákon, ktorý vám znovu pripomínam. Potom skutočne pocítite blízkosť 

môjho kráľovstva, prítomnosť univerzálneho Otca. 

10 Vnútri i navonok budete moju prítomnosť cítiť a spoznávať s hlbokou úctou, s povznesením duše, 

s pravou láskou a úctou. Šťastné dni patriarchov sa vrátia. Vrátia sa časy, keď rodiny žili spolu v láske 

dlhé roky a rozdeľovala ich len smrť. Rovnako sa vrátia dni, keď národom zeme vládli veľkodušní a 

spravodliví splnomocnenci. To všetko mám pripravené a tieto časy prinesú človeku svetlo a veľký pokrok, 

pretože mu zanechám skúsenosti, svetlo, povznesenie a všetko, čo ľudstvo nazbieralo vo svojich veľkých 

bojoch, pádoch, omyloch a úspechoch na ceste života, ako základ, ako skúsenosť, ako skutočné poznanie 

toho, čo je dobro a čo zlo, čo je svetlo a čo tma. A potom, keď budú polia pripravené, prídu veľkí 

rozsievači, veľkí vodcovia, veľkí patriarchovia, dobrí vládni komisári a spravodliví sudcovia. 

11 Keď sa tieto duše objavia medzi ľuďmi s veľkým svetlom, ľudstvo, prekvapené ich silou, dobrotou 

a energiou, sa bude pýtať: "Kto sú to? Je to Dávid, kto sa vrátil na zem? Je to možno Šalamún? Je to Eliáš? 

Vrátili sa proroci z prvých čias? Sú to apoštoli Majstra druhej éry?" Ľudia si preto položia otázku. Ale toto 

tajomstvo si nechám pre seba, kým sa všetci nevrátite na onen svet. Potom budete spoľahlivo vedieť, kto 

boli tí, ktorí k vám prišli v tretej ére. 

12 Vy, ktorí ste v tejto chvíli prítomní a počúvate moje slová, povedzte vo svojom vnútri: 

"Nedožijeme sa týchto čias, nedožijeme sa týchto šťastných čias." Ale Majster vám vyhlasuje: 

Dovoľujem, aby ─ hoci udalosti, ktoré vám predpovedám, sú vzdialené, presahujú život vašej súčasnej 

existencie ─ šťastie, mier a blahobyt vstúpili do vášho srdca, do vašej súčasnej existencie, a to bude ako 

anticipácia blaženosti, ktorej sa toto ľudstvo bude tešiť v časoch plného rozvoja špiritizmu medzi ľuďmi. 

Ale kto alebo kto z vás môže vedieť, či ich nepošlem, aby v tom čase obývali tento svet, aby žali 

ovocie vašej trpezlivosti, vašej vytrvalosti a vašej odovzdanosti bolesti? To sa stane, keď sa naučíte 

prejavovať lásku a milosrdenstvo uprostred svojho blahobytu ─ keď sa naučíte oslavovať Otca vo 

chvíľach najväčšieho šťastia. 

Keď vás však obklopí atmosféra blaženosti a pokoja, mali by ste sa obrátiť na núdznych. Vtedy by ste 

mali pamätať na toho, kto trpí. Takto vám ukážem, že sa môžete riadiť mojím učením aj v hlbokom pokoji, 

v blahobyte a že keď bolesť očisťuje, láska posväcuje. 

13 Na to vás teraz pripravujem, učeníci, na tie nové časy, ktoré prídu. Aby nebeské kráľovstvo mohlo 

vstúpiť do srdca mojich detí, človek musí najprv zakúsiť moju spravodlivosť, musí sa najprv očistiť do 

posledného kúta tohto sveta, a potom, keď bude všetko pripravené, moje kráľovstvo bude úplne medzi 

vami. Moje kráľovstvo sa začalo približovať s príchodom môjho univerzálneho lúča, ktorý sa v tejto tretej 

ére stal slovom a životom medzi vami, ľudským hlasom. 

14 Eliáš ako priekopník Ducha Svätého v každej dobe pripravoval cestu a prebúdzal ľudí. Prišiel 

zavolať svojím zvonom rozptýlené ovce, aby sa všetky zjednotili v húfe a počuli hlas svojho Pána. Toto 

bola príprava na to, aby sa k vám v tomto čase ešte viac priblížilo Otcovo kráľovstvo, nebeské kráľovstvo. 

15 Kto, keď v tomto čase počul Pánov hlas, nepocítil aspoň trochu pokoja vo svojom srdci? Kto 

nezískal kvapku balzamu alebo trochu útechy pre svoje utrpenie? Kto, kto zblúdil na cestách temnoty, 

nevidel v mojom slove lúč svetla? Kto, kto bol unavený životom a veril, že nemá právo na existenciu, 

neobjavil v mojom diele pravé ospravedlnenie svojej existencie? 
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16 Je to Otcovo kráľovstvo, ktoré sa k vám priblížilo. Toto kráľovstvo však netvorí len kráľ, pretože 

kráľ bez poddaných nemôže byť kráľom, a tak je so všetkými svojimi 

Kráľovstvo prišlo, aby sa prejavilo: On ako Otec a jeho poddaní ako pravé deti Otca a ako praví bratia a 

sestry. Toto je Kráľovstvo, ktoré som vám sľúbil ─ to je útecha, ktorú som pre vás pripravil na tieto časy, a 

ako bude vaša príprava napredovať a čas plynúť, Moje slovo sa naplní a Moje Kráľovstvo sa k vám bude 

stále viac približovať. 

17 Eliáš duchovne prechádza celým vesmírom ako na ohnivom voze a zanecháva za sebou stopu 

lásky ─ lásky, ktorá je ohňom Božieho Ducha, svetlom, ktoré osvecuje a osvecuje, ktoré objíma a zohrieva 

tých, ktorí sú chladní v duši a srdci. Ale keby Eliáš prešiel celý vesmír, či by vynechal aj národy tohto 

sveta? Nie, preboha. Jeho svetlo bolo so všetkými, rovnako ako jeho príprava. Je Hľadačom ciest, a preto 

prebúdza duše, keď nimi prechádza. Ak sa niektorí ešte stále neprebudili, je to preto, že stále čakajú na 

nové povolanie Eliáša ako pastiera. On, ktorý je neúnavný, bude triasť tými, ktorí zaspali, tými, ktorí 

upadli do hlbokého spánku, kým ich neprebudí. Ale tí, ktorí sa prebúdzajú, otvárajú oči a intuitívne 

vnímajú dobu, v ktorej žijú. Vnímajú prítomnosť Otca, význam času a ich duša sa odťahuje od sveta, aby 

sa spojila so svojím Pánom, aby ho vo svojej samote vzývala, aby ho privolala, aby ho pritiahla priamo do 

svojho srdca. 

Niektorí ho vzývajú ako Otca, iní ako Majstra, ostatní ho hľadajú aj ako Sudcu. Ale veru vám hovorím, 

že všetci sa prebudia, rovnako ako tí, ktorí tak už urobili. Nikto nezostane nevyslyšaný vo svojej prosbe, 

vo svojom pozdvihovaní, vo svojej modlitbe. Hovorím k nim, komunikujem s nimi a pripravujem ich. 

Keďže však ešte nie sú dokonalí a nie sú si istí dialógom medzi duchmi, pochybujú o tejto pravde. 

18 Kto sú tí, ktorí odstraňujú neistotu tých, ktorí začínajú duchovne komunikovať s mojím Božským 

Duchom? Vy, ktorí budete priekopníkmi, apoštolmi a prorokmi. Prídeš so zaručeným slovom, s presným, 

jasným poučením a bezprostredným svedectvom, že som bol medzi ľuďmi a že som naďalej prítomný a 

večný v duši všetkých mojich detí, a povieš im aj dokonalý spôsob, ako sa ku mne priblížiť. Naučíte ich 

pravému duchovnému uctievaniu ─ ako konať spravodlivo v duchovnom a pozemskom živote, a budete 

im predkladať lásku, spravodlivosť a morálku. 

19 Ak vo vás ľudia objavia veľké dary, a preto sa cítia menejcenní, dajte im najavo, že vyššie ľudské 

bytosti neexistujú. Môžu existovať pokročilejšie duše, ale vyššie nie sú. Veru, hovorím vám, že v dome 

spravodlivých, veľmi blízko Mňa, sú veľké duše. To je cieľ, ktorý ukazujem každému z vás. 

Chcem, aby na konci časov, keď tieto časy zmiznú, keď sa cesty pre vaše nohy skončia a vy dosiahnete 

cieľ tejto oázy nebeského pokoja, aby ste si boli všetci rovní pri mojom stole ─ rovní v nekonečnom a 

dokonalom pokoji môjho domova, môjho kráľovstva. Takže keď vás muži obdivujú, lichotia vám, závidia 

vám, pochopte, že všetci sú rovnako obdarení. 

Dnes vám zjavujem, že každý muž alebo žena, ktorí majú vôľu, sa môžu stať nositeľmi daru 

uzdravovať a odovzdávať svetlo. Dnes vám vyhlasujem, že každý muž alebo žena môže na základe 

videnia alebo duchovného videnia vidieť záhrobie a budúcnosť. 

20 Veru, hovorím vám, že každý muž alebo žena, nech sú v akomkoľvek veku, budú schopní 

uzdravovať a robiť zázraky, ak budú mať lásku a dobrú vôľu. Ak som medzi vami označil tých, ktorí budú 

mať dar proroctva, uzdravovania, schopnosť odovzdávať hlasy zo záhrobia, dar radiť a viesť zástupy, je to 

preto, že som chcel každému z vás zveriť malú úlohu v mojom diele. Ale vaše duše a ľudské telá boli 

stvorené mojou láskou spôsobom, ktorý je pre všetkých rovnaký. Vzišli ste z jedného ducha a tiež z 

jedného "tela". 

Ale mali by ste tiež ľuďom vysvetliť, že by mali prijať len určitú časť Pánovho diela, ale túto časť 

nemáte určovať vy. Vy ich máte len pripraviť týmto učením, aby prostredníctvom svojho svedomia a 

mojej milosti objavili dar a úlohu, ktorú im zveril Otec. 

21 Sto štyridsaťštyri tisíc je označených v tejto tretej ére. Je to légia duší, je to množstvo, ktoré moja 

milosť vždy označila a vybrala z množstva duší, aby im dala osobitné poslanie, zodpovednosť voči iným a 

tiež príležitosť na nápravu, aby ich pripravila ako vodcov, apoštolov, ako príklady. 

Dvanásť Jakubových kmeňov v prvej ére bolo početných, oveľa viac ako stoštyridsaťštyritisíc, a predsa 

bolo Mojou vôľou vybrať z tak početného národa iba tento počet na splnenie poslania v tejto tretej ére. Im 

som zveril poslanie prebudiť ľudstvo, uviesť ho na cestu Ducha Svätého ─ na tú nekonečnú cestu, ktorá 

vás privádza bližšie k Otcovi, ktorá spája dušu človeka s vyššími svetmi a s nižšími svetmi ─ ktorá 
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zbližuje všetky duše, robí ich jedným a prostredníctvom symbolického aktu "zapečatenia" ich robí 

skutočnými bratmi a sestrami a Božími deťmi. 

22 Mnohí boli označení, ale iní budú prekvapení na svojich životných cestách a bude im zjavené ─ či 

už prostredníctvom môjho Božského Ducha alebo vášho sprostredkovania ─ že patria do počtu 

stoštyridsaťštyri tisíc. 

Znamenie, ktoré som vám dal a ktorého počet sa naplnil, spôsobí na vašej planéte veľký otras a tento 

otras, táto udalosť k vám príde veľmi skoro. Keď sa to stane a mnohí z vás si spomenú na tieto slová, v 

duchu si kľaknete pred Otca a poviete: "Pane, ty si nás zapečatil, teraz sme zjednotení." 

23 "Beda, beda celej zemeguli v tejto chvíli," hovorí vám Otec v pravde. Vďaka tomu totiž pochopím, 

že sa deje niečo nadprirodzené, že sa deje niečo, čo presahuje sily prírody, čo presahuje vôľu človeka. 

Vtedy sa najväčšia časť ľudstva s bázňou obráti k modlitbe a pokániu. 

24 Kvôli Božiemu milosrdenstvu a predpovedi proroka Jána je napísané, že pri vyvrcholení šiestej 

pečate budú Pánovi vyvolení zapečatení. Splnil som, čo bolo napísané a povedané prorokom. Buďte si istí 

aj všetkým, čo vám hovorím. Kto z vás nerozumie tomu, čo hovorím? Kto nechá učenie, ktoré dávam 

svojim učeníkom, prejsť bez pocitu? 

25 Obmedzil som Svoj prejav, zjednodušil som ho, aby som sa stal zrozumiteľným pre všetky Svoje 

deti. Nehľadajte Môj majestát alebo Moju slávu vo vonkajších dielach, nehľadajte všetko v tvári tiel, cez 

ktoré sa prejavujem. Ak sa trochu duchovne premenia, trochu zmenia svoju podobu, je to preto, že sú 

posadnutí mojou milosťou. Ale hľadajte ma v zmysle môjho slova, tam ma nájdete. 

26 Takto medzi vami prejavujem svoj univerzálny lúč. Stane sa balzamom, učením, proroctvom a 

osviežením pre vašu dušu. Ale svetlo môjho lúča zostupuje do všetkých vierovyznaní, do všetkých 

duchovno-náboženských obradov, ktoré ľudstvo slávi. V tejto chvíli som prítomný vo všetkých srdciach, 

zbieram ľudské slzy, sirotám dávam ochranu svojej lásky, s nehou hladím deti, povzbudzujem srdce 

mladých, posilňujem starých v ich únave, sprevádzam osamelých a opustených, uzdravujem chorých, 

počujem aj posledný nárek a smútok tých, ktorí vedia prosiť a modliť sa, aj tých, ktorí to nevedia. Ak 

počujem aj urážku toho, kto sa v bolesti rúha, odpúšťam mu jeho nevedomosť. 

Som so všetkými. Neoddeľujem sa od mocného, ani ho neponižujem. Neodmietam bohatých ani 

chamtivých, ani sa neodvraciam od sebeckých. Naopak, považujem ich za deti, ktoré vzali svoje dedičstvo 

a odišli od Otca. Vo svojom bohatstve potom na mňa zabudli ─ zabudli, že mám viac ako oni a že ma 

jedného dňa budú potrebovať. 

27 Dnes nevzývajú moje meno, nehľadajú môjho Ducha, nemilujú ma, ale ja som s nimi. Brány 

môjho kráľovstva sú vždy otvorené pre kajúcnikov, moje srdce je vždy otvorené pre "chudobných". Z 

duchovného hľadiska ste totiž všetci chudobní, niektorí v hmotnom bohatstve, iní v biede, hoci vás vždy 

obdarúvam svojimi darmi a dobrodeniami, aby som vás urobil bohatými a vlastníkmi pravých hodnôt, 

pravých večných dobier. A keďže som so všetkými, môj ľud, prečo by ste nemali byť aj vy? 

Chcem, aby tvoja duša, ktorá sa pozdvihla do záhrobia, rovnako vnímala aj všetkých svojich bratov a 

sestry, aby si od tej úrovne, ktorú tvoja duša dosiahne v modlitbe a láske, nerozlišovala svojich blížnych 

podľa náboženských spoločenstiev, siekt, tried alebo rás, aby si všetkých vnímala s rovnakou láskou a 

pozerala na nich s rovnakým bratstvom a milosrdenstvom; aby si sa nerúhala kultom alebo formám 

uctievania iných, a už vôbec nie aby si sa vysmievala fanatizmu alebo modlárstvu svojich blížnych. Potom 

by ste totiž nepraktizovali moje učenie tak, ako vás ho učím. 

28 Duchovnej duši som od prvých chvíľ poskytol duchovnú slobodu. Od okamihu, keď prvé 

duchovné bytosti vzišli z Môjho srdca, som ich uviedol na cestu duchovnej slobody a tiež som človeku od 

jeho počiatku udelil slobodu myslenia. Kto sú teda tí, ktorí kujú reťaze pre duše? Kto sú tí, ktorí väznia a 

zastrašujú ľudí a duše? Sú to zlí duchovní a zlí duchovní vodcovia ľudstva, ktorí sa nechávajú premôcť 

temnotou a potom vedú dušu človeka na zlé cesty. 

Vždy som ponúkal svoj zákon lásky, nikdy som ho nevnucoval. Nikdy som nepotrestal žiadnu dušu za 

to, že ma nemiluje alebo že neposlúcha môj zákon. Ja ho len skúšam, obmedzujem, napomínam, dotýkam 

sa ho a poskytujem mu prostriedky na jeho spásu. Ale nikdy som ju nepotrestal, a už vôbec som sa 

nemohol pomstiť. V Božom duchu plnom lásky nemôže mať pomsta miesto. 

29 Preto, ľud môj, nevyžadujte, aby všetci ľudia mysleli a verili ako vy. Nikdy nesmiete odsudzovať 

ľudí, nesmiete vynášať súdy ani trestať toho, kto vás nepočúva, kto neprijíma vaše návrhy, vaše učenie 
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alebo vaše rady. Na všetkých svojich blížnych by ste sa mali pozerať s rovnakou hlbokou úctou a s pravou 

duchovnou láskou k blížnemu. Potom sa dozviete, že každý vo svojej náboženskej praxi, vo svojom učení, 

na svojej ceste dosiahol miesto, na ktoré mu dali právo jeho duchovné schopnosti; a k bodu, kde vidíte 

ľudí, ich doviedol ich vlastný vývoj. 

30 Máte ponúkať iba spiritualitu, tretie Božie posolstvo človeku. Prvé posolstvo bolo od Otca na 

Sinaji, druhé od Krista a tretie od Ducha Svätého. V tomto treťom posolstve sú však zjednotené všetky 

zákony, prikázania a závety, ktoré Boh zanechal svojim deťom. 

31 Prineste toto bohaté a krásne posolstvo celému ľudstvu a ponúknite ho s láskou. Ak tak urobíte, 

uvidíte, ako vaše semeno klíči v srdciach v pokore, v tom tichu, v akom klíči semeno zeme. Rovnako aj 

vaša duša bude kvitnúť a nesmierne sa radovať, keď uvidí, že Otcovo semeno nikdy nezomiera, keď je 

dobre zasiate. 

32 Pripravujem vás, aby ste sa čoskoro stali pravými rozsievačmi a dobrými apoštolmi, ktorí prinášajú 

semená môjho milosrdenstva svojim blížnym. V súčasnosti vás pripravujem na čas po odchode môjho 

Slova, aby potom medzi vami nenastal chaos, aby ste neplakali, aby do vašej duše nevstúpila neistota 

alebo dezorientácia. 

33 Povedal som vám, že nie všetky komunity sú pripravené, pretože nevedeli, ako sa v týchto 

posledných chvíľach prebudiť. Ale všetci tí, ktorí sa skutočne pripravujú, zostanú ako zodpovední, aby 

pomáhali ostatným spoločenstvám v ich skúškach, ktorí, keď už nebudú počuť moje slovo, budú zúfať ─ 

ktorí vo svojej bolesti, keď už neuvidia poslov Majstrovho slova pri stole, pri ktorom tak dlho jedli, budú 

roniť slzy a kolísať vo svojej viere. 

34 Vy však budete radcami, pevnými ako stĺpy, aby sa strechy izraelských domov nezrútili. Chcem, 

aby ste boli ako hlas, ktorý potešuje, ako pieseň chvály, ako ste boli v tých prvých dňoch, keď ste 

prechádzali púšťou v túžbe po zasľúbenej zemi, keď ženy hrali na lýrach, aby povzbudili a potešili mužov 

a potešili srdce detí na ťažkej ceste ─ keď sa vojaci cítili vyčerpaní z boja, keď sa im podrážky nôh 

zošúverili od ťažkej cesty. Vtedy sa v miestnosti rozozvučal chválospev izraelských žien, ktorý osviežil 

srdce mužov a uľahčil im putovanie. 

35 Tak aj vy v tých chvíľach ticha, zbožnosti a rozjímania, keď ich prerušuje plač, zúfalstvo, túžba po 

tom, aby sa lúč Otca ešte raz vrátil k nositeľom hlasu, poviete svojimi slovami ako chválospev, ako hlas 

plný útechy: "Nie sme opustení, Majster je medzi nami, navždy zostal v našich srdciach." A hlas vidiacich 

vás povzbudí. Toto bude čas prorokov, keď ich verné svedectvá budú znieť v srdciach ľudí ako 

zvestovatelia, ktorí budú skutočne ohlasovať udalosti, ktoré prídu, ako svedectvo, že Otec a Jeho 

kráľovstvo sú bližšie ako v tomto čase môjho zjavenia. 

36 Krátky je už čas môjho zotrvania medzi vami v tejto podobe a ja vás už pripravujem na niektoré 

dary milosti, ktoré udelím v posledných dňoch roku 1950. 

37 Vy, nositelia hlasu, ani teraz si nemyslite, že ten z vás, kto naposledy prijme môj lúč a vysloví 

moje posledné slovo, bude spomedzi vás najšťastnejší a najviac naplnený mojou milosťou. 

Pri každom zo Svojich posledných učiteľských príhovorov sa skrze jedného z vás zjavím, zostúpim do 

každej vašej mysle. S celou svojou milosťou zanechám vo vašej duši a vo vašom srdci spomienku na 

posledný raz, keď som sa dal poznať prostredníctvom každého z vás. Bude to ako bozk, ako pocit, ktorý 

vaša duša nikdy nebude môcť vymazať. Lebo vy ste tí, ktorí mi slúžili ─ nástroje, cez ktoré som v tomto 

čase hovoril k svetu, a ja vám dám svoje pohladenie a svoje požehnanie, budem vás sprevádzať počas celej 

vašej životnej cesty a budem na vás čakať až do toho dňa alebo chvíle, keď budete navždy po mojej 

pravici. 

38 Pre vás, nositeľov darov, ktorí ste boli otvorenými dverami pre môj duchovný svet, spôsobím, že 

moja milosť a milosť týchto požehnaných bytostí zostane navždy vtlačená do vašich sŕdc. 

Môj duchovný svet sa tiež naposledy ohlási prostredníctvom svojich ochrancov a chránencov a 

zanechá po sebe ako posledné posolstvo radu lásky, radu plnú srdečnosti a svetla, svedectvo a potvrdenie, 

že každý z týchto ochranných duchov bude naďalej bdieť nad krokmi svojich bratov a sestier na zemi a že 

ani Otec, ani duchovný svet sa s týmto milovaným ľudom nerozlúči. 

39 Tí, ktorí mali úlohu cirkevných vodcov, a všetci, ktorí počuli moje učenie a nasledujú ho, milujúc 

a odpúšťajúc svojim blížnym, budú mať nad svojimi dušami a telami milosť a povzbudenie od Majstra, 

aby pokračovali. Lebo ich hlas bude po mojom odchode mocný, hlas plný života, slovo plné obsahu a sily. 
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Všetky ich dary budú oživené v posledných "chvíľach". Každý z nich sa stane dušou premenenou na 

svetelnú pochodeň a všetky tieto pochodne budú predchádzať ľudí, aby nezablúdili. Budú totiž naďalej 

duchovnými strážcami ľudí v čase vnútorného rozjímania a potom v čase boja, aby ich vyslobodili z 

osídiel otroctva, nástrah, zvodných prepadov pri hľadaní všetkých prekážok a aby naďalej viedli veriacich 

na miesta zhromaždenia ─ k požehnanej prekážke duchovného spojenia, spojenia ideálov a predsavzatí, 

spojenia v poslušnosti a v plnení úloh, ktoré som im zveril. 

40 Vidiacim hovorím: Budete mať videnia plné slávy, aké ste nikdy predtým nemali ─ predzvesť 

vašich zjavení, ktoré sa rozvinú a prijmú v budúcich časoch. Lebo títo proroci určite ešte nedosiahli výšku, 

ktorú musia dosiahnuť, ani ich oči nevideli všetko, čo musia vidieť, ani ich pery nevyslovili všetko, čo 

musia prorokovať. Ale očistenie, ktoré dosiahnu ─ vedené ich svedomím ─ bude také účinné, že v ich duši 

ani na ich perách nikdy nebude lož alebo temnota. Vždy budú vedieť rozlíšiť pravú inšpiráciu od falošnej a 

zvodnej inšpirácie. Budú vedieť prijať z Otcovho milosrdenstva to, čo im odovzdáva ako posolstvo pre 

ľudstvo. 

41 Moje "zlaté perá", ktorých ruky boli v týchto časoch neúnavné, budú pokračovať v zaznamenávaní 

svedectiev prorokov, budú pokračovať v zapisovaní ich vlastného vnuknutia a tiež slova inšpirovaných ─ 

tých, ktorí sa objavia ako učitelia medzi ľuďmi. 

42 Nezabudnem ani na svoje "piliere" ─ srdcia, vďaka ktorým ľudia kráčajú po ceste vnútorného 

zhromažďovania, vysokej úcty a duchovného pozdvihnutia. Jeden aj druhý boli ako kapitáni pod velením 

generála. Boli ako Mojžiš alebo Jozue na púšti, podporovaní kmeňom Júdu ─ tým kmeňom, v ktorom boli 

Makabejci veľkými veliteľmi vojska, neporaziteľnými bojovníkmi, ktorí rozbíjali priepasti v meste, rúcali 

múry a ovládali celé národy, pretože mali za sebou Pánov ľud, ktorý mal dostať zasľúbenú zem ako 

dedičstvo. Takéto prirovnania k vám Majster vznáša, ó, "stĺpy"! 

43 A ľudia, zložení z učeníkov, budú mať v posledných chvíľach tiež veľkú blaženosť a dostanú od 

Majstra veľké učenie. Medzi veľké milosti, ktoré vám zverujem, ó, ľudia, patrí aj to, že vám na konci roku 

1950 umožním poslednýkrát komunikovať s duchovným svetom, s anjelmi strážnymi, radcami alebo 

liečivými bytosťami a tiež s dušami, ktoré boli na zemi vašimi rodičmi, deťmi, súrodencami, priateľmi 

alebo príbuznými. Doprajem vám, aby ste ich mohli naposledy počuť zhmotnené, poľudštené, a v tejto 

komunikácii prijať pohladenie, duchovné objatie, radu plnú svetla, hlas nádeje, ktorý vám hovorí: "Choďte 

ďalej, kým sa všetci nezjednotíme v Pánovom dome." 

44 Preto vás aj teraz pripravujem s láskou, s nežnosťou, zjemňujem vaše chute, obmäkčujem vaše 

srdcia, aby tieto chvíle s vami boli príležitosťou na zblíženie, na zmierenie, na odpustenie medzi vami; aby 

zákernosť, zlé pohľady, dvojsečné meče, ktoré zanechali hlboké rany vo vašich srdciach, boli vložené do 

pošvy a aby to všetko vymazala pravá láska, odpustenie medzi bratmi a sestrami; aby keď vaše oči budú v 

tých chvíľach roniť slzy, aby vaše slzy boli z pravej lásky a aby pramenili viac z prameňa vysokých citov 

vašej duše než z vašich očí. Keď sa vaše telesné ruky prepletú, viac než ruky vášho tela to budú putá 

vašich duší ─ putá lásky, ktorými som spojil všetky duše na zemeguli, a v tej chvíli sa všetci uznáte v 

Mojom Zákone. Vtedy, keď sa moje slovo skončí, keď hlas Majstra bude znieť len ako vzdialená ozvena v 

šírom priestore, táto láska, toto vaše tesné objatie bude teplom, bude útechou, bude spoločníkom, ktorý vás 

udrží na vašich potulkách, a vďaka tejto láske, vďaka tomuto milosrdenstvu medzi vami uvidíte svätyňu, o 

ktorý vás žiadam ─ ten chrám, v ktorom chcem prebývať a v ktorom ma vidíte, počujete a cítite ─ ten 

chrám, do ktorého svet vstúpi podľa Mojej vôle, aby ma mohol cítiť, vidieť, uctievať a milovať naveky 

prostredníctvom spirituality, ktorá je posolstvom, ktoré Duch Svätý posiela svetu prostredníctvom vášho 

intelektu. 

45 S duchovným posolstvom by ste mali ísť aj k deťom, mládeži a starším ľuďom. Už nevidieť 

hranice a nehovoriť: "Otče môj, vylej sa na môj národ." Už nehovorte: "Pane, oslobod národy." Teraz mi 

povedzte: "Otče, požehnaj našich blížnych, odpusť nám všetkým, ktorých urážame." 

Už nevnímajte národnosti, už ich nespomínajte vo svojich modlitbách. Vznášajte sa hore, a keď sa 

spojíte s anjelmi ─ s tými, ktorí sa vždy prihovárajú a prosia za všetkých, vylejte pokoj svojej duše aj na 

všetkých svojich blížnych. Potom uvidíte, ako sa rasy začnú opäť spájať do jedného celku. Jazyky, ktoré 

vás rozdeľovali, sa postupne stanú známymi aj pre tých, ktorí ich nepoznali.  

Kasty a klany zmiznú a nahradí ich pokora a porozumenie. Tí, ktorí sú vysoko, zostúpia ─ porazení 

skúškami ─ k tým, ktorých považovali za nízkych, a tí, ktorí boli nižšie, vystúpia, aby dosiahli výšku tých, 



U 330 

127 

ktorí boli vyššie. Lebo je čas nápravy a v tejto náprave je moja božská spravodlivosť, ktorá je dokonalá. V 

každej prítomnej duši budú moje váhy, ktoré budú vážiť vaše 

skutky vážiť. Preto vám hovorím: Ja som Ten, kto vie dokonale súdiť a viesť, a len Ja môžem preniknúť 

do tajomstva každého života, každého osudu. 

46 Bdejte a modlite sa, aby pokoj môjho Božského Ducha zostúpil na celý svet. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 331 
1 Kto pochybuje o tomto prejave prostredníctvom ľudského intelektu, správa sa, akoby popieral 

svoje postavenie nadradenosti nad ostatnými tvormi ─ akoby popieral svojho vlastného ducha a nechcel si 

uvedomiť duchovnú a intelektuálnu úroveň, ktorú dosiahol prostredníctvom nekonečných skúšok, utrpení 

a bojov. 

2 Popierať, že sa dávam poznať prostredníctvom vášho intelektu alebo ducha, znamená popierať 

seba samého a stavať sa na miesto nižších tvorov. 

3 Kto nevie, že človek je Božie dieťa? Kto nevie, že má v sebe dušu? Prečo teda neveriť, že medzi 

Otcom a jeho deťmi musí existovať jeden alebo viac spôsobov vzájomnej komunikácie? 

4 Keďže som inteligencia, oslovujem vás prostredníctvom vášho intelektu; keďže som duch, 

oslovujem vášho ducha. Ako však pochopia a prijmú túto pravdu tí, ktorí popierajú Moje zjavenie, ak Mňa 

nikdy nechceli považovať a uznať za ducha? Vo svojich srdciach si vytvorili mnoho mylných predstáv, 

ako napríklad tú, že som božská Bytosť s ľudskou podobou, ktorú treba symbolizovať symbolmi a 

obrazmi, aby prostredníctvom nich mohli vstúpiť do kontaktu so Mnou. 

5 Ľudia, ktorí ma takto hľadali, si v priebehu storočí zvykli na nemosť svojich obrazov a sôch, pred 

ktorými sa modlia a vykonávajú obrady, a v ich srdciach sa napokon vytvorila predstava, že nikto nie je 

hoden vidieť, počuť alebo cítiť Boha. Keď hovoria, že som nekonečne vysoký na to, aby som sa priblížil k 

mužom, títo sa domnievajú, že Mi vzdávajú obdivnú poctu. Ale mýlia sa, lebo kto tvrdí, že som príliš 

veľký na to, aby som sa zaoberal takými malými tvormi, ako je človek, je ignorant, ktorý popiera to 

najkrajšie, čo vám môj Duch zjavil: pokoru. 

6 Ak veríte v Krista, ak sa hlásite ku kresťanstvu, nesmiete sa zaoberať takými nezmyselnými 

myšlienkami, ako je tá, že si myslíte, že nie ste hodní prístupu svojho Pána. Zabudli ste, že práve vaša 

kresťanská viera je založená na tomto dôkaze Božej lásky, keď sa Božie "Slovo" stalo človekom? Aký 

hmatateľnejší a ľudskejší prístup by sa mohol stretnúť s pochopením hriešnych a telesných ľudí so 

zatemnenou dušou a slabou mysľou ako ten, v ktorom im dovolím počuť svoj božský hlas premenený na 

ľudské slovo? 

7 To bol najväčší dôkaz lásky, pokory a súcitu s ľuďmi, ktorý som spečatil krvou, aby vám vždy 

zostalo pred očami, že nikto nie je nehodný Mňa, lebo práve kvôli tým, ktorí najviac zablúdili v bahne, v 

temnote a v nerestiach, som dovolil, aby sa Moje Slovo stalo človekom a aby som vylial životodarnú krv 

Mojej Krvi. 

8 Prečo teda tí, ktorí tomu všetkému veria, teraz popierajú moju prítomnosť a zjavenie? Prečo sa 

snažia tvrdiť, že to nie je možné, pretože Boh je nekonečný a človek je príliš nízky, príliš bezvýznamný a 

nehodný? Veru, hovorím vám: Kto popiera Moje zjavenie v tomto čase, popiera aj Moju prítomnosť na 

svete v tom druhom čase a popiera aj Moju lásku a Moju pokoru. 

9 Pre vás, hriešnikov, je prirodzené, že sa vo svojom hriechu cítite odo mňa vzdialení. Na druhej 

strane cítim, že čím viac previnení sa dopúšťate a čím viac poškvrňujete svoju dušu, tým viac je potrebné, 

aby som sa na vás obrátil, aby som vám dal svetlo, aby som vás oslovil, aby som vás uzdravil a zachránil. 

10 Vedel som, že keď sa opäť zjavím svojim deťom, mnohí ma zaprú, a preto som už vtedy ohlásil 

svoj návrat, ale zároveň som dal jasne najavo, že moja prítomnosť bude vtedy duchovná. Ale ak o tom 

pochybujete, overte si to svedectvom tých štyroch učeníkov, ktorí moje slová zapísali do evanjelií. 

11 Prečo by som sa mal vrátiť na svet ako človek a znovu preliať svoju krv? Bolo by to, ako keby som 

svoju vtedajšiu prácu a obetavú smrť považoval za neplodnú a ako keby som sa domnieval, že ľudstvo sa 

od tej doby až doteraz vôbec duchovne nevyvinulo. 

12 Vedel som, že napriek vášmu vtedajšiemu materializmu musím v jadre vašej bytosti nájsť vyvinutú 

dušu, a preto je teraz moje ohlasovanie duchovné. 

13 Tu som v Duchu, posielam vám svoje Slovo zo svetelného "oblaku" a poľudšťujem ho 

prostredníctvom týchto úst ako prípravný pokyn na prejav, ku ktorému všetci dospejete: dialóg ducha s 

duchom. 

14 Priniesol som vám toto posolstvo, preložené do ľudských slov na perách mojich nositeľov hlasu, 

aby ste neskôr, keď moje slovo prestane platiť a vy si nájdete potrebný čas na jeho štúdium a pochopenie 

od základu, mohli vyjsť ako poslovia dobrej správy a podeliť sa o moje zjavenie so svojimi blížnymi. 
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15 Okrem tohto posolstva som ľuďom priamo poslal svetlo, ktoré dosiahlo jadro ich bytosti a 

postupne osvietilo ich srdcia a mysle. 

16 Keď sa moje posolstvo prostredníctvom vás dostane do sveta, zistíte, že polia boli skutočne 

pripravené. 

17 Áno, učeníci, teraz je čas, keď ľudia bez toho, aby si to uvedomovali, premýšľajú o svojej 

duchovnej budúcnosti, chápu, čo považujú za božské zjavenia, a tiež priamo spoznávajú, čo je ich úlohou. 

Takto, uvažujúc vo vnútornom tichu svojho srdca, dospievajú k pochopeniu mnohých právd. 

18 V mysliach mnohých ľudí tak zažiarilo svetlo, čoraz viac odmietajú náboženský fanatizmus a 

modloslužba stráca čoraz väčšiu moc v ich srdciach. 

19 Bez toho, aby si toho boli vedomí, čoraz viac uvoľňujú cestu k oduševneniu. Neznáma odvaha, 

viera a vyššia moc im pomohli prekonať strach a predsudky a ich vôľa sa stala silnejšou, ich úvahy 

istejšími, jasnejšími a presnejšími. 

20 Pozrite sa, ako sa svetlo pravdy, ktoré sa odovzdáva z duše do duše, dostáva k ľuďom. Kto by 

mohol zabrániť šíreniu tohto svetla, ktoré nemožno vidieť pozemskými očami? 

21 Podstata a pravda, ktorú som vám dal poznať vo Svojich zjaveniach v minulých časoch, sa 

nemohla stratiť v zabudnutých knihách, v ktorých bolo napísané Moje Slovo, ani sa nemohol stratiť jej 

význam tým, že sa zmenil zo strany ľudí. Pravda je nad všetku ľudskú biedu a zjavuje sa v každom 

okamihu. Jeho svetlo je však zreteľnejšie vidieť vtedy, keď človek dosiahol bod, keď urobil nový, 

rozhodujúci a rozhodný krok na svojej ceste vývoja. 

22 Symboly, podobenstvá a alegórie, prostredníctvom ktorých boli v predchádzajúcich storočiach 

zjavované tajomstvá duchovného života, budú pochopené v súčasnom veku, keď vám všetkým svetlo dlhej 

duchovnej skúsenosti pomôže správne vykladať Zákon, Učenie, Proroctvo, Zjavenie a Zasľúbenia. 

23 Moje posolstvo padá ako úrodný dážď na vašu dušu, do ktorej som vložil božské semeno lásky. 

Dnešný deň venujte odpočinku od pozemskej práce a dajte svojej duši príležitosť, aby sa v pokoji modlila 

a rozjímala, a tak sa pripravila na počúvanie môjho Slova, ktoré je chlebom večného života pre vašu dušu. 

24 Cieľom mojej práce, milovaní ľudia, je naplniť vašu dušu svetlom tým, že ju naučím žiť vo 

vyšších svetoch. 

25 Chcem z vás urobiť svojich učeníkov, aby ste sa ma naučili cítiť ako deti, ktoré sú z môjho Ducha. 

Prečo by si nemal cítiť Moju prítomnosť v sebe, keď si stvorený z Mojej vlastnej podstaty, si Mojou 

súčasťou? Necítite Mňa, pretože si to neuvedomujete, pretože vám chýba duchovnosť a príprava, a nech 

už dostávate akékoľvek znamenia a pocity, pripisujete ich materiálnym príčinám. Preto vám hovorím, že 

hoci som s vami, nevnímate moju prítomnosť. 

26 Teraz vám hovorím: Nie je prirodzené, že ma cítiš vo svojej bytosti, keďže si mojou súčasťou? Nie 

je vzhľadom na to správne, aby sa tvoj duch nakoniec spojil s mojím? Zjavujem vám skutočnú veľkosť, 

ktorá by mala byť v každej ľudskej bytosti, pretože ste zblúdili a v túžbe byť veľkými na zemi ste sa 

duchovne zmenšili! 

27 Materiálnym hodnotám pripisujete väčšiu dôležitosť, než akú majú, o duchovných naopak 

nechcete nič vedieť a vaša láska k svetu sa stala takou veľkou, že sa dokonca snažíte čo najviac popierať 

všetko, čo sa týka duchovného, pretože si myslíte, že toto poznanie je v rozpore s vaším pokrokom na 

zemi. 

28 Hovorím vám, že poznanie duchovného nebráni pokroku ľudí, ani čo sa týka morálky, ani čo sa 

týka jej vedy. Naopak, toto svetlo odhaľuje ľuďom nekonečné bohatstvo poznatkov, ktoré jeho veda v 

súčasnosti nepozná. 

29 Pokiaľ človek odmieta stúpať po rebríku zduchovnenia, nebude sa môcť priblížiť k pravej sláve, 

ktorá mu tu, v lone jeho Otca, poskytne najvyššie šťastie byť Božím dieťaťom ─ dôstojným dieťaťom 

Môjho Ducha, a to na základe jeho lásky, povznesenia a poznania. 

30 Chcete ma cítiť, ó, ľudia? Potom buďte poslušní a pokorní a už ma nežiadajte, aby som bol s vami. 

Buďte spokojní a čakajte na chvíľu, keď sa vám podľa Mojej vôle zjavím. 

31 Prostredníctvom tohto prejavu vám dávam pocítiť Svoju prítomnosť prostredníctvom ľudského 

intelektu. Musím vám však povedať, že ste tento prejav nedostali za zásluhy, ale že to bolo moje 

milosrdenstvo, ktoré sa zrodilo z lásky, ktorú mám k vám a ktoré ma prinútilo priblížiť sa k vám, aby som 

vám umožnil spoznať svoju prítomnosť. 
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32 Vedel som, že moje posolstvá budete veľmi potrebovať, že vo vašej duši je hlad a smäd po mojom 

svetle už veľmi veľký, že ste pripravení ponáhľať sa na moje volanie. Utrpenie na zemi vás očistilo a stali 

ste sa citlivými. Preto som sa vám dal do tejto podoby a dal som vám najavo, že toto posolstvo bude len 

prípravou na čas, keď ma budete musieť hľadať od ducha k duchu. Potom to už nebude Moje 

milosrdenstvo, ktoré sa vám bude chcieť zjaviť, ale bude to vaše duchovné pozdvihnutie. Potom už 

nebudete vyvrheľmi, slepými alebo necitlivými voči duchovnému, ale budete robiť všetko, čo je možné, s 

plným vedomím a absolútnou vierou v to, čo pre vás znamená dialóg medzi duchom a duchom, aby ste si 

túto milosť zaslúžili. 

33 Potom už budete mať svetlo, ktoré potrebujete, aby ste umožnili môjmu Duchu prejaviť sa skrze 

vás a dať pocítiť moju prítomnosť vo vašich myšlienkach, slovách a dielach. 

34 Dnes ste ako pútnici, ktorí dlho putovali. Ale v tomto čase ťa môj hlasný zvon privolal. Čiastočne 

ste sa ponáhľali k prameňu milosti a ja sa teším, keď prijímam svojich "robotníkov" a vidím, že tento ľud 

krok za krokom duchovne napreduje a preukazuje mi svoju lásku k blížnemu. Boli ste ako tvrdá skala, ale 

dláto môjho Slova spracovalo vaše srdce a premenilo ho na svätyňu. 

35 Z Knihy života vám dávam poznať ďalšiu stránku, aby ste mali viac svetla a aby moje Slovo 

rozkvitlo vo vašich srdciach. Prinášam poklad duchovného milosrdenstva pre tých, ktorí sa považujú za 

núdznych. 

36 Tento pozemský raj si zmenil na slzavé údolie. Zveril som ti ju ako rajskú záhradu, aby tvoja duša 

spolu s telom mohla hodovať na všetkom, čo tvoj Otec pripravil pre blaho ľudskej bytosti, aby si sa mohla 

tešiť z jej sladkých plodov, a tak byť v duchovnej harmónii so svojím Otcom so srdcom plným radosti. 

37 Blahoslavení sú tí, ktorí sa tvárou v tvár novému úsvitu oslobodili od svojich temných tieňov a 

požehnali Mňa. Priniesol som vám podstatu života a svetla vo svojom Slove a odstránil som vás z 

temnoty, aby ste mohli pevne stáť na ceste, ktorú som pre vás pripravil. 

38 Vy ste moji robotníci, ktorým som zveril starostlivosť o semeno, ktoré musí neskôr vykvitnúť. 

Zveril som ti mohutný strom plný lístia, aby si pocestný mohol odpočinúť v jeho tieni. Ale búrky ju obrali 

o lístie, pretože ťa prekvapilo pokušenie, keď si spal. Listy, ktoré búrky strhli z tohto stromu, moje 

milosrdenstvo pozbiera a ja z nich znovu vytvorím lístie jeho konárov. 

39 Dal som vám ovocie tohto stromu a vy ste si vychutnali nekonečnú sladkosť mojej božskej lásky. 

Niektorí z mojich pracovníkov sa stali pánmi a opustili strom, ktorý som im zveril. Ja sa však oň budem 

starať aj naďalej, pretože pod jeho listy prídu mnohé zástupy, aby si oddýchli a najedli sa jeho plodov. 

40 Blahoslavení sú tí, ktorí zostali silní vo všetkých časoch a vo všetkých skúškach a ktorí viedli 

zástupy ku mne. Posilňujem ich, osvecujem a chránim svojím duchovným plášťom pred nemilosrdnosťou 

doby. Odstránim kalich utrpenia z ich pier, aby sa môj ľud mohol denne občerstvovať mojím slovom. 

41 Mnohí budú prichádzať v dlhých radoch, túžiac po štedrosti môjho Otca a túžiac po ovocí zo 

stromu života, ktorého sladkosť by mali poznať. Čakám v nich na svojich vyvolených, chorých a 

núdznych. 

Eliáš mi ich predstaví: Sú to utrápené srdcia a skľúčené duše, ktoré vždy vyprázdnili veľmi horký 

kalich, ale nenašli útechu. Ale ani časy, ani búrky nebudú môcť zničiť strom, jeho listy budú mať vždy 

šťavu a jeho plody sa budú množiť. 

42 Odstránil som zo svojich služobníkov temnotu, sebaklam, pripravil som ich srdcia svojou božskou 

láskou a vložil som do nich pokoj svojho Ducha. Ukázal som im svoj zákon a belosť svojho diela, aby 

dbali na svoju bezúhonnosť a čistotu. 

43 Mnohí sa budú stavať do pozície sudcov a popierať integritu Môjho diela a prejavovanie Môjho 

Ducha prostredníctvom ľudského intelektu. Ale Ja som Mocný, Cesta a Svetlo, a kedykoľvek to bola Moja 

vôľa, naťahoval som Svoje Milosrdenstvo ako palicu, ktorou sa ľudstvo mohlo podopierať. 

44 Ja som ten, ktorý oživuje tvoju dušu a tvoje telo, a keď si so mnou, bolesť sa z teba vytráca a na 

dne svojho srdca cítiš nehu mojej lásky. Je to tiež chvíľa, keď vás svedomie volá na zodpovednosť a dáva 

vám pocítiť hanbu za to, že ste žili v hriechu a neplnili ste verne svoje poslanie. 

45 Oboznámil som vás s cestou k oduševneniu, aby ste sa mohli denne oslobodzovať od 

materializácie, aby ste boli tými, ktorí slúžia môjmu Božstvu a sú pripravení na dialóg ducha s duchom. 

46 Niektoré zarmútené srdcia mi hovoria: "Otče, kedy sa skončia vojny, ako ohlasovali tvoji proroci?" 

A ja vám na to hovorím, že čas pokoja je naznačený mojím božským prstom. 
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Keď sa oduševníte, budete ako čisté zrkadlo a každý, kto vás uvidí takto pripraveného, sa vás bude 

musieť pýtať a už pri prvých slovách, ktoré vyjdú z vašich úst, sa mu dostane lásky, ktorá vychádza z 

hĺbky vášho srdca. Potom vás budú uznávať za mojich učeníkov a budú vás počúvať bez toho, aby sa 

unavili. To bude začiatok obdobia mieru. 

47 Chráňte si odev svojej duše, aby sa nezašpinil, aby bol vždy biely, aby si vás vaši blížni vážili a 

rešpektovali. Tvoje telo je pominuteľné, ale tvoja duša patrí večnosti. Preto musíte využiť dary, ktoré som 

vám zveril, aby ste mohli prebývať vo večnom domove. 

48 Ako blahoslavený je pre vás Môj prejav, keď Mi rozumiete, keď je vaše srdce ako otvorená kniha, 

v ktorej zostáva zapísané Moje Slovo, aby ste ho študovali a praktizovali, aby ste boli príkladom pokory a 

miernosti. 

Pozdvihnite a posilnite toho, koho nájdete unaveného a vyčerpaného na ceste, neodopierajte mu, o čo 

prosí, lebo som vám zveril milosrdenstvo. Blahoslavený je ten, kto sa rozlúči s tým, čo nesie vo svojom 

cestovnom balíku, lebo úžitok, ktorý urobí svojmu bratovi, sa mu mnohonásobne vráti. Vaša duša je 

vlastníkom duchovného pokladu, ktorý je každý deň nevyčerpateľný. 

49 Buďte ako dobrý roľník, ktorý sa stará o semeno na poli ─ semeno, ktoré vďaka úsiliu človeka 

hmotne kvitne a prináša svoje ovocie. Ten, kto sa s vierou a nádejou chopí pracovného náradia, obrába 

pôdu, zbavuje úrodu buriny a dúfa, že dážď spôsobí jej rozkvet a prinesie hojnosť plodov pre výživu 

ľudstva. 

50 Dal som sa vám poznať, aby som splnil sľub. Moja láska určila čas, aby sa čas do tohto prejavu 

skrátil. Zatiaľ čo niektorí veria, iní pochybujú. Ale čo urobí Otec tvárou v tvár tým, ktorí ho nepoznali? 

Bolesť sa vráti, aby očistila vašu zlú myseľ, a kúkoľ, ktorý sa rozmnožil, bude opäť zničený. 

51 Pochop, Izrael, že za moju prácu si zodpovedný ty. Cíťte bolesť tých, ktorí trpia a plačú v otroctve 

v týchto národoch. Dúfajú, že moja mocná milosť ich oslobodí a dá im pokoj. Nevinné deti plačú a sú 

bezbranné na cestách, starci sú vysmievaní a panny zvádzané, a tak jeden druhému bez ľútosti a bez 

výčitiek svedomia vytrháva základ jeho existencie. 

52 Izrael, pripravil som ťa, aby si budoval, aby si dal ľudstvu pokoj a nádej, aby si mu ukázal dvere k 

spáse. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 332 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Stretávam vás, milovaní učeníci, ako sa modlíte s dušou, ktorá prosí o pokoj tohto sveta. Je to to, 

čo som vás učil ─ je to to, čo som vám ešte raz zjavil: že ste poslami pokoja, nositeľmi tohto požehnaného 

daru v tomto čase, keď sa z tejto planéty vytratil, pretože ľudské srdce ho odmieta a vstupuje doň iba 

neistota, nenávisť, dych vyrážajúci život a nepokoj. 

Keďže ako poslovia mieru nemôžete fyzicky navštíviť všetky miesta, cesty a oblasti zeme, aby ste 

priniesli toto božské posolstvo, naučil som vašu dušu povznášať sa, prenášať ho prostredníctvom 

duchovnej modlitby, aby mohla zasievať blaženosť, dobrodenie a požehnanie na všetkých vašich blížnych. 

2 Vo svojom učení som vám povedal, že ma nemáte prosiť za niektoré národy, ale za celý svet, za 

všetkých svojich blížnych, bez ohľadu na rasy, národnosti a spoločenské triedy, a vaša vznešená duša, 

ktorá je na krátky čas vo vysokom záhrobí, bude odtiaľ vidieť len veľkú univerzálnu rodinu Otca, bude sa 

pozerať na utrpenie, biedu a bolesť všetkých a za nich ma budete prosiť. Odtiaľ môžete pozorovať bytosti, 

ktoré sú vyššie ako vy vo vyšších duchovných svetoch, a budete ich žiadať o pomoc, rovnako ako som vás 

učil s úctou vzývať duchovný svet, aby ste od neho dostali inšpiráciu a ochranu. Takto budete, učeníci, 

milovať všeobjímajúcou láskou. 

3 Ľudia hovoria, že v druhej ére Kristus učil vzájomnej láske bez rozdielu rasy. Ale v tomto treťom 

čase vám hovorím: Ja ako Kristus som vás v druhej ére učil všeobjímajúcej láske. Musel som vás však 

začať učiť láske medzi sebou ako ľudské bytosti, aby ste sa, keď príde čas, milovali duchovnou láskou, a 

to už nielen bez rozdielu rás, ale aj bez rozdielu svetov. 

Chcem, aby vaša duša zahrnula všetko do tejto lásky, ktorej vás teraz učím, aby ste milujúc svojho 

Otca milovali všetky stvorenia, aby ste sa vo svojom svete navzájom milovali atómom lásky, ktorou vás 

miluje Otec, aby ste milovali všetko, čo som stvoril, aby ste neboli ľahostajní a neodmietali to, čo som 

vám odkázal a zveril. 

4 Človek si nie vždy správne vykladá moje učenie. Nikdy som vás neučil, aby ste si nevšímali dobré 

ovocie, ktoré moje zákony schvaľujú a povoľujú, alebo sa zdržiavali jeho užívania. Učil som len, aby ste 

sa neusilovali o zbytočné, nadbytočné, a tým menej ich milovali; aby ste neužívali pominuteľné, 

nedovolené, ako ovocie, ktoré je prospešné pre dušu a telo. Ale všetko, čo je dovolené pre dušu alebo 

srdce a čo jej dobre slúži, som vám odporúčal, pretože je to v rámci mojich zákonov. 

5 Dal som vám ďalší pokyn: Aby vaša duša vedela, ako sa zbaviť svojho tela, keď príde čas jeho 

odvolania ─ aby vaša duša, keď musí prekročiť prah záhrobia, vedela, ako sa zrieknuť svojej závislosti a 

spojenia so zemou. Ale veru vám hovorím: Keď sa duša odpúta od tela, nestáva sa slepou voči 

pozemským dobrám. Skôr naopak ─ hovorí ti Majster, potom dovolím tvojej duši dosiahnuť väčšie 

poznanie, aby ešte viac obdivovala diela stvorenia, aby ešte viac prenikla do zmyslu života, aby začala 

všetko objímať svojimi duchovnými krídlami, aby jej pohľad prekročil tie horizonty, ktoré boli na zemi 

pre jej inteligenciu akoby hranicami. Potom začne skutočne milovať Otca a božské stvorenie pravou 

univerzálnou láskou. Vtedy pre dušu zmizne každé ľudské postavenie, rod alebo spoločenská trieda. 

Potom už nemiluje len tých, ktorí k nemu patrili ako k pozemskej rodine, a začne milovať všetkých 

svojich blížnych duchovnou láskou. Toto je láska, ktorú som vás vždy učil. 

Ak sú však medzi vami učeníci, ktorí ma v tomto čase počuli len málo, a preto sa obávajú, že nedokážu 

spravodlivo posúdiť moje dielo ani ho pochopiť, a preto závidia tým, ktorí ma často počúvali, ktorí v 

tomto čase často prijímali moje slovo, potom im v pravde hovorím: Nerobte si starosti! To, či ma učeníci 

počuli často alebo málo, nič neznamená. Stačí totiž jeden okamih osvietenia, aby sa vaša duša v tom 

okamihu premenila a stala sa majstrom, nevyčerpateľným zdrojom lásky a inšpirácie. 

6 Prineste si toto moje slovo ako útechu a dôverujte mu vy, ktorí ste ma počuli len málo! Veru, 

hovorím vám: Na svojej ceste stretneš tých, ktorí ma v tejto tretej ére nepočuli ani raz, a uvidíš, že sa 

medzi nimi objavia veľkí apoštoli spiritualizmu, veľkí intuitívni proroci, veľkí inšpirátori. Uvidíte, ako sa 

dary Ducha Svätého prejavujú medzi ľuďmi a rozvíjajú prostredníctvom intuície. Uvidíte ľudí, ktorí 

komunikujú z ducha do ducha, a potom si poviete: "Aké šťastie, že sme mohli aspoň trochu počuť Majstra, 

pretože títo ľudia ho nikdy nepočuli prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania." 
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7 Nepamätáte sa, že Marek, hoci nepatril k mojim dvanástim vyvoleným, bol veľkým apoštolom 

môjho učenia? Apoštolské dieťa, ktoré vedelo uchovať vo svojom srdci učenie Božského Majstra, aby ho 

dalo na papier a zanechalo ľudstvu ako zlatú knihu. V detstve ma počul vo svojej pozemskej nevinnosti, 

ale dovolil, aby ruka Majstra zapísala Božie posolstvo do jeho srdca. Či si nepamätáte, že Pavol, hoci ani 

raz nepočul Božského Majstra, sa obrátil. Hoci bol prenasledovateľom mojich apoštolov, miloval ma a 

vnútorne sa pozdvihol, až sa stal jedným z veľkých bojovníkov v mojom učení. 

8 To isté sa stane aj v tejto tretej ére. Rovnako vám zanechám knihu napísanú navonok hmotnými 

písmenami a vnútri osvetlenú svetlom Ducha Svätého, aby ste sa mohli napiť z tohto zdroja, aby ste 

prostredníctvom môjho učenia získali silu a duchovné svetlo pre veľký boj, ktorý vás čaká. Lebo všetci 

budete mať rovnaký stupeň prípravy, sily a duchovného poznania, aby ste sa obrátili k ľudstvu, ktoré sa 

stalo plodným vďaka bolesti, vďaka múdrym skúškam, ktoré existujú na ceste každého stvorenia. 

9 Chcem, aby ste pri veľkých skúškach neboli prekvapení vy, ale vaši spolubratia; aby vás 

nezastrašila žiadna koruna ani kráľovský plášť, aby vás nezastrašila žiadna popravisko ani hrozba, aby vás 

nezastrašila žiadna ohováračka, aby vás nezranila žiadna urážka. Potom bude svet prekvapený, keď sa cez 

vás budem môcť zjaviť v múdrosti, pokore, spravodlivosti a láske. Nechcem však tieto vlastnosti zjavovať 

len prostredníctvom Slova ─ chcem byť prítomný vo vašich dielach. 

Pamätajte, že v minulosti, v počiatkoch kresťanstva, najlepšie "hovorila" krv Majstra, krv jeho 

učeníkov a apoštolov, krv mučeníkov. Ľudské srdce bolo totiž tvrdé, a ak pravda a slovo neboli spečatené 

krvou, nikto im neuveril. 

Dnes si Otec ani svet nebudú pýtať tvoju krv, ani tvoj život, aby si ním spečatil moju pravdu. Budú 

však žiadať dôkazy a vy im ich dajte, a budú to dôkazy lásky, zjavenia, oduševnenia, pretože vaši blížni po 

nich túžia. Ak ponúkneš krištáľovo čistú vodu, ak ponúkneš chlieb života, svet ti uverí a prostredníctvom 

teba uverí vo mňa. 

10 Povedal som vám, učeníci, že budete konfrontovaní s veľkými cirkvami a menšími sektami, ale 

nebojte sa ani jedných, ani druhých. Pravda, ktorú som vám zveril, je jasná, Slovo, ktoré som vás naučil, je 

navonok jasné a jednoduché, ale svojím významom hlboké až do nekonečna, a sú to silné zbrane, s 

ktorými budete bojovať a zvíťazíte. 

Ale ja vám hovorím: Povstane ľud na zemi, plný materializmu a nevery, aby vám odoprel právo 

nazývať sa Izraelom, aby poprel vaše svedectvo, že ste boli svedkami obnoveného príchodu Mesiáša, a 

tým ľudom sú Židia. Nepremýšľali ste o nich? Tento ľud očakáva vo svojom strede príchod svojho 

Mesiáša, svojho Spasiteľa, ktorý mu učiní zadosť a opäť ho postaví nad všetky národy zeme. Ten ľud vie, 

že som k nemu vždy prichádzal, a v tomto treťom čase povie: "Prečo by mal Boh prichádzať k inému 

ľudu? ─ Ale hľa, tu je moje učenie! 

11 Už v prvých dňoch vášho sveta som začal formovať semeno Izraela v ľudskom rode. Z generácie 

na generáciu som ju zdokonaľoval, až prišiel čas, keď som vytvoril rodinu duší vybraných spomedzi 

všetkých, aby začali tvoriť ľud. S múdrosťou som si vybral každú dušu, každú ľudskú bytosť, aby bol môj 

ľud úplný. 

12 Keď bola každá jeho duša formovaná a posilnená mojou milosťou a rozvinutá vo svojich 

schopnostiach a každé telo bolo pripravené milosťou podľa tých čias, nechal som ho rozprestrieť sa po 

povrchu zeme. A s týmto ľudom som vždy hovoril, vždy som hľadal príležitosť byť s ním a komunikovať 

s ním prostredníctvom jeho patriarchov. Hovoril som ku kmeňom ľudí prostredníctvom ich kráľov a 

prorokov, dával som sa poznať prostredníctvom ich vodcov, aby som ich vždy viedol po správnej ceste, 

aby som im pripomenul, že som nad všetkým stvoreným, aby som im pripomenul spravodlivosť medzi 

nimi, aby tento ľud bol ochranou ostatných národov zeme, aby bol živou pochodňou, ktorá osvetlí aj 

posledný kút planéty, aby bol požehnaním všetkých národov a oázou pokoja pre všetkých, ktorí to 

potrebujú. 

13 Za to som ju obdaroval duchovne i telesne, za to som jej daroval úrodnú zem oplývajúcu mliekom 

a medom. Skúšal som ho v jeho veľkých priestupkoch, aby som ho posilnil, aby som ho zocelil, aby 

poznal dobro a zlo, svetlo a tmu, hojnosť a hlad, slobodu a otroctvo, a tiež som ho nechal pokúšať a vo 

veľkých pokušeniach a otrasoch, ktoré zasiahli ľudí, niektorí padli a iní mi zostali verní. 

Cez tých, ktorí padli, trpeli iní; cez slabých boli postihnutí silní. V čom však spočívala slabosť jedných 

a vernosť a vytrvalosť druhých? 
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Slabí upadli do bezuzdnej lásky k pozemským dobrám, do nízkych vášní, do bezhraničnej snahy o 

moc, do zlých kultov, do pokryteckých kultov. Vytrvalí boli takí vo svojej pokore, uznávali a milovali 

Stvoriteľa prostredníctvom jednoduchého uctievania a zdravých zvykov. 

14 Nikdy som tento ľud nenechal bezbranný, lebo som mu v jeho utrpení poslal prorokov, aby 

pozdvihli jeho dušu a aby nestratil nádej a vieru vo mňa. Ale keď títo proroci napomínali zhmotnených, 

bohatých zeme, tých, ktorí sa stali márnivými v ľudskej sláve, boli nimi odmietaní, prenasledovaní a často 

zabíjaní. 

Ale v srdciach vytrvalých, verných ľudí zostalo slovo týchto prorokov ako horiaca pochodeň a 

prostredníctvom všetkých prorokov Otec ohlasoval svoj príchod k svojmu ľudu, aby ho vyslobodil z 

otroctva, aby mu priniesol spravodlivosť a aby svoje kráľovstvo umiestnil v srdci každého zo svojich detí. 

Ale tieto sľuby, tieto proroctvá si obe strany ľudu vykladali rôzne. 

15 Keď Pán prišiel k svojmu ľudu ako Mesiáš, ako Spasiteľ, niektorí dlho očakávali, že bude Bohom 

lásky, spravodlivosti a pokoja, Otcom všetkej útechy a balzamu. Iní očakávali, že bude neporaziteľným 

vojakom, bojovníkom, ktorý pozdvihne svoj ľud a privedie ho k zničeniu nepriateľských národov, ktoré 

zajali a ovládli Pánov ľud. Očakávali, že jeho ruky odovzdajú veľké pozemské bohatstvo, svetské statky, 

aby nimi obdaroval každé zo svojich detí a každý zo svojich kmeňov. Keď sa potom Mesiáš zjavil na zemi 

plný tichosti a v ľudskej chudobe, v najväčšej pokore, pocítili a spoznali ho len verní a vytrvalí, ktorých 

duša a srdce boli vnímavé na vysoké ponaučenia, na božské posolstvo, ktoré Pán priniesol 

prostredníctvom Ježiša. 

16 Ale medzi tými, ktorí očakávali bohatého a mocného Boha zeme, bojovného pomstiteľa všetkých 

urážok, ktoré ľudia utrpeli, bolo ich sklamanie veľké a tiež ich odmietnutie. Ale tento Majster dobroty a 

pokory zahrnul celý svoj ľud rovnakou láskou, keď zistil, že sa rozdelili na kráľovstvá. V Samárii i v 

Judsku vydal svoje slovo, v jednom i druhom kmeni vylial svoju lásku, balzam, zázraky, učenie a 

proroctvá. 

Napriek tomu ho naďalej odmietali "telesní" Židia, odhmotnení Židia ─ tí, ktorí sa triasli pred 

zjaveniami Ducha, tí, ktorí nechceli vidieť cestu, ktorá vedie do vyššieho sveta. Na druhej strane ho 

uznávali a milovali tí, ktorí očakávali príchod nebeského kráľovstva, Chlieb večného života, Pravdu o 

všetkých ľuďoch, Lásku ku všetkým tvorom, a odvtedy sa tento ľud vydal cestou rozdelenia. 

17 Bolo potrebné, aby Otec po svojom odchode (v Ježišovi) vytrhol z rúk svojho ľudu zem, ktorá bola 

zverená už ich predkom. Niektorým bola vytrhnutá ako odpustok a iným ako odmena, lebo tú krajinu 

Kanaán, tú krásnu Palestínu z minulých čias, som pripravil duchu len ako obraz pravej zasľúbenej krajiny. 

Keď bol tento majetok ľuďom odobratý, materialisticky zmýšľajúci Židia zostali na zemi bez domova, ale 

druhá časť ─ veriaci, ktorí vždy cítili moju prítomnosť ─ zostala oddaná mojej vôli bez bolesti, že stratila 

dedičstvo minulých čias, pretože vedela, že jej Otec zveril novú milosť: dedičstvo jeho Slova, božského 

Slova, jeho Obety, jeho Krvi. 

18 V súčasnosti, keď môj izraelský ľud už žije v tretej ére, ho stále vidím rozdeleného na dve 

skupiny: jednu zhmotnenú, zbohatnutú na statkoch zeme ako na svojom vysokom zadosťučinení, ktorá 

svojou mocou spôsobuje, že sa trasú aj základy sveta, pretože svoju silu, svoj talent, dary milosti, ktoré 

Otec vylial na jej ducha, dala do služieb sebe samej, svojej ctižiadosti, svojej veľkosti. 

Pozrite sa, ako tento národ aj v rámci svojho materializmu preukázal silu vo svojich vedách, vo svojej 

vôli, vo svojej inteligencii. V hĺbke srdca si uchováva odpor k niekdajším hladomorom, zotročeniam, 

ponižovaniu, ale dnes sa dvíha silná a hrdá, aby ponižovala iné národy, aby ich zastrašovala svojou mocou, 

aby ich ovládala. Dnes je sama nasýtená a s uspokojením sa pozerá na milióny hladných ľudí a na 

obrovské masy otrokov, ktorí sú otrokmi jej zlata, moci, vedy a túžby po prestíži. 

19 Vidím však aj druhú časť svojho ľudu, časť vytrvalých a verných ─ tých, ktorí vždy cítili moju 

prítomnosť, tých, ktorí vždy spoznali môj príchod medzi ľudí, tých, ktorí verili v moje zjavenia a napriek 

všetkému mi boli poslušní a plnili moje príkazy. 

Tá druhá časť nie ste len vy, ktorí ste boli svedkami môjho prejavu prostredníctvom ľudského rozumu 

v tomto čase, lebo časť duchovného ľudu Izraela je rozptýlená po celom svete a na mieste, kde sa každý z 

nich nachádza, prijíma moju starostlivú lásku, cíti moju prítomnosť, živí sa mojím chlebom a čaká ma bez 

toho, aby vedel, odkiaľ prídem, ani akým spôsobom, ale čaká ma. 
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Ale tí, ktorí veľmi dobre vedia, ako som prišiel, ako som sa dal poznať ─ tí, ktorí sú pripravení na časy, 

ktoré prídu, ste vy, ktorí ste súčasťou 144 000 vyvolených Mnou z dvanástich kmeňov tohto ľudu ─ sto 

štyridsaťštyri tisíc, ktorí budú pred početným izraelským ľudom ako 144 000 veliteľov, ktorí ich povedú v 

duchovnom zápase tretej éry do veľkej bitky. 

20 Myslíte si, že môj ľud bude vždy rozdelený? Veru, hovorím vám: Nie! Pre vás prišlo poučenie, 

svetlo a skúšky, pre vás prišla moja spravodlivosť a tiež návštevy. Teraz ich veľkými krokmi vediem k 

prebudeniu ich ducha, a hoci v prvom okamihu určite odmietnu môj tretí príchod na svet, ako odmietli 

druhý, hovorím vám: Už nie je ďaleko čas ich premeny. Žijú vo svojich starých tradíciách, ale ja vidím do 

mysle a srdca židovského národa a chcem vám povedať, že sa držia svojich tradícií viac z pohodlnosti a zo 

strachu pred duchovnými zjaveniami než z vlastného presvedčenia. Vyhýbajú sa prejavom posmrtného 

života, ale ja im navrhnem: zrieknuť sa všetkého, čo je zbytočné, praktizovať milosrdenstvo, lásku a 

pokoru. 

21 Budete im musieť čeliť a obaja sa chopíte svojich zbraní: jeden slova, myšlienky, modlitby a 

dôkazov, druhý ich talentu, moci a tradície. Ale ja budem prítomný v tejto konfrontácii a spôsobím, že 

moja spravodlivosť skutočne zvíťazí, spôsobím, že duchovnosť zvíťazí, duch sa povýši nad telo, skloní sa 

a pokorí ho, a potom nastane zmierenie izraelských kmeňov, zjednotenie Pánovho ľudu. Akonáhle bude 

tento ľud pripravený ─ naozaj, hovorím vám, bude plniť svoje poslanie, kým nedokončí veľké poslanie, 

ktoré Boh od počiatku vekov zveril svojmu vyvolenému ľudu, a to byť prvorodeným a správcom 

Pánových zjavení, aby ako najstarší z bratov viedol ostatných, delil sa s nimi o Jeho milosť a všetkých 

priviedol k Otcovej pravici. 

22 Rozdelený ľud nemohol zvíťaziť nad ostatnými národmi zeme. Ale veru vám hovorím: Chcem, 

aby ste tak, ako tí v Tretej ére podali veľké dôkazy o svojej sile a svetle v ľudskom živote, aj vy podali 

dôkazy o svojej duchovnosti - dôkazy o tom, že sila Ducha je väčšia ako ľudské sily, takže v boji nad nimi 

zvíťazí. 

23 Pochopte, ľudia, aby ste mohli plniť poslanie, ktoré vám zveril Otec, aby sa vaša duša mohla 

vznášať v pokoji, aby ste konečne dosiahli mňa a z môjho kráľovstva milovali všetky stvorenia 

všeobjímajúcou láskou, ktorú učím. 

24 Veľa vecí som vám v tomto čase povedal, ale zo všetkého, čo som vám povedal, sa naučíte lekciu, 

ktorú som vám dal v toto milostivé ráno: Všeobjímajúca láska! 

25 Ako často sa Ježišovi učeníci rozprávali s rôznymi stvoreniami pozemskej ríše. Ako často bol 

Majster prekvapený vo svojich rozhovoroch s vtákmi, s chodbou, s morom! Vedeli však, že ich Majster 

nie je uchvátený, vedeli, že v ich Majstrovi žije tvorivý Duch Otca, ktorý dal všetkým bytostiam jazyk, 

ktorý rozumie všetkým svojim "deťom", ktorý prijíma chválu a lásku od všetkých, ktorých stvoril. 

26 Ako často videli učeníci a ľudia Ježiša, ako hladí vtáčika alebo kvetinu a všetko žehná, a v jeho 

očiach objavili pohľad nekonečnej lásky ku všetkým tvorom! Učeníci zazreli božskú radosť Pána, keď sa 

videl obklopený toľkou slávou, toľkými obdivuhodnými vecami, ktoré vzišli z jeho múdrosti, a často 

videli aj slzy v očiach Majstra, keď videl ľahostajnosť ľudí tvárou v tvár takejto sláve, tuposť a slepotu 

ľudských stvorení voči toľkej nádhere. Často videli Majstra plakať, keď videl malomocného, ktorý ronil 

slzy kvôli malomocenstvu, alebo mužov a ženy, ktorí nariekali nad svojím osudom, hoci boli obklopení 

sférou dokonalej lásky!  

27 Dobre viete, že Môj Zákon vás učí milovať Mňa viac než všetko ─ nie preto, že by Otcovo srdce 

obsahovalo sebectvo, ale preto, že by ste mali pochopiť, že ─ aby ste mohli milovať Stvorenie a seba 

samých ─ musíte chápať Moju lásku prostredníctvom svojej, aby ste ju mohli cítiť voči svojim blížnym. 

Preto vám v toto milostivé ráno hovorím: chcem, aby sa vaša láska stala všeobjímajúcou ─ ale vo mne, 

aby ste najprv milovali mňa, potom jeden druhého a potom milovali všetkých stvorených Otcom, všetky 

stvorenia, dokonalé diela ako dcéry Otca, a teda aj svojich bratov a sestry. 

28 Dajte svojej duši a svojim pocitom citlivosť. Nech sa vaše telo, hoci je v živote pominuteľné, 

podieľa na tomto osviežení, nech sa teší z toho, že existuje, nech sa teší zo žiarenia, ktoré mu príroda dáva, 

nech sa ním nasýti a osvieži. Tento fyzický život je tiež zdrojom požehnania, tepla, energie ─ je to útecha 

a pohladenie, je to výživa, je to pokoj. 
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29 Nechajte svoje telo hodovať, nech sa zúčastní na tejto hostine, hovorí vám Majster. Neskrývajte ju 

ani ju neodstraňujte z prírody, nedovoľte jej, aby odmietla tento zdroj života, nedovoľte jej, aby odmietla 

to, čo som vám dal s takou láskou. Potom v pokoji zaspí, keď nastane tá správna chvíľa. 

Ale vaša duša zo záhrobia, zo svojho oslobodenia, bude naďalej uvažovať o hmotnom stvorení viac 

ako o všetkých dielach Otca a potom ho bude hodnotiť lepšie ako teraz. A hoci sa už nebude živiť 

materiálnym životom, hoci sa s ním už nebude musieť uspokojiť ani v ňom žiť, bude so všetkým v súlade, 

všetko bude obdivovať a milovať v Otcovi. 

30 Moje slovo vás zaplaví pokojom a je balzamom pre vašu dušu a srdce. Rozprávali ste sa so svojím 

Pánom a naďalej sa s ním rozprávate jazykom duše ─ jazykom, ktorý obsahuje úctu, ktorý je 

chválospevom na moje božské ucho, ktorý je pohladením dieťaťa Otcovi, ktorý je rukou vystretou k 

Tomu, ktorý má všetko a môže všetko. 

Vyznávate sa mi, nič predo mnou neskrývate, lebo viete, že môj pohľad zahŕňa všetko, všetko preniká, 

a pociťujete ľútosť nad svojím svedomím za previnenia spáchané na zemi. Ale naozaj vám hovorím: Ja, 

ktorý denne od rána do rána počítam vaše dobré skutky a vaše priestupky, zapisujem viac dobrých skutkov 

a menej zlých. 

31 Nezostávajte stáť, učeníci! Ako som vám vždy hovoril, nech vaša cesta zostane pevne na ceste 

dobra a pokroku, pretože prichádzajú časy, keď človeku pomôže len dobro, keď ho na ceste boja a sporu 

podrží len cnosť a pravda. 

Blížia sa dni, keď klamstvo padne, keď faloš, pokrytectvo, sebectvo, každé zlé semeno skončí 

prostredníctvom prísnych návštev, pádov a úderov. 

Preto vám Majster hovorí: Buďte silnejší a silnejší v dobrom! Buďte presvedčení, ľud môj, že za 

dobro, ktoré konáte, nemôžete dostať zlo. Ak za dobro, ktoré konáte na zemi, žnete zlé ovocie alebo zlú 

odmenu, to zlé ovocie je dočasné, nie je to konečné ovocie, hovorím vám v pravde. Musíte vytrvať, kým 

nezožnete úrodu. 

32 Buďte dobrými robotníkmi na Pánovom poli a vždy pozorujte robotníkov na hmotnej zemi. 

Opustia svoje už vyklíčené semeno kvôli prechádzajúcej búrke? Skutočne ─ nie! Čakajú, kým pominie zlé 

počasie, pozorujú ho, modlia sa zaň a čakajú na úrodu. A ako často bola táto úroda vytrvalosti naozaj plná 

požehnania a hojnosti! 

Buďte aj vy takí: napriek svojim dobrým skutkom berte nešťastia ako dočasné búrky, ako dôkaz svojej 

cnosti, ale vždy verte, že moje semeno, ktoré ste dobre zasiali, vám prinesie dobré kvety a dobré ovocie, 

keď príde čas. 

33 Veru, hovorím vám, duša je ako semeno, je ako semeno, ktoré poznáte. ─ Hovorím teraz v 

prenesenom význame. Aj ony klíčia, zakoreňujú sa a rastú, kvitnú a prinášajú ovocie. Musím vám však 

povedať ešte niečo: nie všetky duše klíčia v rovnakom čase, nie všetky kvitnú v rovnakom čase a 

neprinášajú ovocie v presne stanovenom čase. Niektoré to robia skôr a iné neskôr, aj keď boli zasiate v 

rovnakom čase. Pochopte to a použite to na minulosť, prítomnosť a budúcnosť seba a celého ľudstva. Z 

toho totiž vyvodíte veľké závery, veľké zjavenia a ďalekosiahle odpovede na otázky a pochybnosti ľudí. 

34 Ak preniknete do môjho dnešného učenia, objavíte v ňom istý zámer Majstra: Posilnenie vašej 

duše, aby ste ľudstvu priniesli pravdivé zjavenie reinkarnácie duší. 

Intuitívne vedomosti o ňom si zachovávajú všetci ľudia. Vo všetkých národoch zeme tušia tajomstvo, 

ktoré obsahuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť každej duše. Pre niektorých je to teória, pre iných 

možnosť, pre ďalších fantázia a ďalší to úplne popierajú. Napriek tomu som zistil, že o tejto pravde 

uvažujú. 

35 Ľudstvo tejto doby tvorí legendy, fantázie, a dokonca aj tie najzaostalejšie kmene, dokonca aj 

národy ukryté v pralesoch, tušia tajomstvo opätovného vtelenia duše, a to preto, že zem bola pripravená, 

stala sa úrodnou, pretože ľudská duša vo svojom vývoji dokázala svojmu telu odhaliť časť tohto 

"tajomstva" ─ ako to nazývate vy ─. 

Teraz už chýba len to, aby moji ľudia, moji poučení, moji verní ─ tí, ktorí ma vždy očakávali, ktorí 

vedeli prijímať moje zjavenia a učenia ─ prišli, aby to ľuďom potvrdili živým slovom, dôvodmi, 

pravdami. Vtedy sa ľudia prebudia k novému poznaniu, k novému životu, ktorý nie je ničím iným ako 

Božím kráľovstvom v srdci ľudí, duchovným kráľovstvom v dušiach samotných ľudí. 
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36 Hovorím k vám tým istým slovom, ktorým som hovoril v druhej ére. Všetko dobré pramení z 

môjho slova. Ak v ňom hľadáte balzam, môj uzdravujúci balzam nevyčerpateľne steká na vaše utrpenie. 

Ak ste ma prosili za neprítomných chorých, budú neprítomní pre vaše telo, ale nie pre môjho ducha ani pre 

vášho, a v nich je moja uzdravujúca moc. Ak ma požiadate o Moje požehnanie alebo ochranu pre vaše 

podniky, veru vám hovorím, že Moja láska a Moje svetlo je nad nimi. Beriem ťa za ruku, pretože mi 

dôveruješ ako spásonosnému sprievodcovi, a ja ťa skutočne dovediem k víťazstvu. Posilním vás v 

nástrahách a v skúškach a povzbudím vás. 

37 Prosíte ma za tých, ktorí sú neprítomní, ktorí sú "robotníkmi", ktorí sú učeníkmi v mojom 

duchovnom diele. Som tam s nimi, bol som na ich ceste, v ich modlitbe, v ich plnení poslania. Ako 

svetelné pochodne som ich umiestnil do národov, ktoré sú vám cudzie, aby boli ako anjeli pokoja, ako 

strážcovia obklopení Mojím duchovným svetom. 

Od chvíle ich odchodu ich inšpirujú ich anjeli strážni, takže ich pozemské a duchovné kroky na ceste 

sú bezpečné, a preto, keď ich Majster vyzve, aby splnili poverenie, títo pracovníci môžu s uspokojením 

povedať: "Otče, pracovali sme v Tvojom mene." 

Kedy sa vrátia do tejto krajiny? Majster pripravil cestu a čas a oni budú opäť medzi vami a ich slová 

budú znieť vo vašich srdciach ako svedectvo veľkých zjavení, ktoré im dal Otec ─ veľkých zázrakov, 

ktoré videli ich oči, a to vám dodá silu, bude to pre vás povzbudením do budúcnosti, keď aj vy prekročíte 

hranice a vydáte sa na cestu do iných bratských spoločenstiev. 

38 Keďže vás vyznamenávam svojou láskou, keďže vás v tomto čase skúšky prikrývam svojím 

plášťom, ako by som nemohol svojím milosrdenstvom prikryť celý zemský kruh? Keďže vás, ktorí ste v 

súčasnosti ľudskými bytosťami, učím všeobjímajúcej láske, ako by sa potom mohol Majster zaoberať len 

niektorými a na iné zabúdať? Môj pohľad spočíva na všetkých a môj plášť tiež, môj balzam prelieva 

všetkých, pod mojím plášťom pokoja ho niektorí cítia a používajú. Iní vedú vojnu, ničia sa navzájom a 

urážajú sa. 

39 Pýtate sa ma: "Otče, prečo sa v tomto roku zmierenia, v tomto roku duchovného zjednotenia a 

lásky, ktorý ľudstvo nazvalo "svätým rokom", ľudia vrhajú do vražedných vojen?" 

Majster vám odpovedá: Pozorujte a modlite sa! Dnes ešte nie ste schopní pochopiť zmysel týchto 

skúšok, ale naozaj vám hovorím, že duša ľudí je už blízko k prebudeniu, a na to je potrebná ešte trochu 

väčšia bolesť, je potrebné, aby vyprázdnili ten pohár, ktorý si ľudia v tomto čase pripravujú. Sami sa 

prebudia, sami sa stanú sudcami, sami budú posudzovať. Dovoľujem im to, odpúšťam im a hladím ich. 

Vlievam do nich svoje svetlo, aby, ak je pre nich možné dosiahnuť pravdu prostredníctvom môjho svetla, 

dosiahli ju týmto spôsobom, a nie prostredníctvom bolesti. 

40 Keď môj univerzálny lúč vystúpi, prenechám vám možnosť vyliať svoj duchovný mier a 

požehnanie na celé ľudstvo zo záhrobia. 

41 Toto je moja lekcia. Pokračujte v nasledovaní môjho učenia! Pokračujte krok za krokom a dbajte 

na to, aby vo vašom srdci a duši duchovné spojenie so všetkým naberalo čoraz väčšiu silu a váhu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 333 
1 Príď ku mne, keď si unavený. V mojom slove nájdete balzam, útechu a pohladenie. Uisťujem vás, 

že po vypočutí môjho učenia sa budete cítiť posilnení, aby ste sa s vierou vydali na cestu, ktorá vás 

dovedie do môjho kráľovstva. 

2 Sú to chvíle, keď sa mnohé srdcia približujú v túžbe po mojom zjavení, keď im dávam dôkazy o 

svojej prítomnosti tým, že im dávam pocítiť svojho Ducha veľmi blízko a prekvapujem ich prenikavosťou 

svojho pohľadu, keď v každom z nich čítam ich minulosť, ich trápenia, ich prosby a potreby. 

3 Mnohí z nich uverili, len ma počuli, lebo našli pravdu v mojom slove. Mnohí iní však pochybovali, 

hoci som sa pred nimi zjavil s takou veľkou jasnosťou. Týchto sŕdc sa v tejto chvíli pýtam: "Aký dôkaz 

potrebujete, aby ste vo mňa verili?" Ale oni mi odpovedajú: "Aby si nám dal to, po čom teraz všetci túžia." 

4 Ach, vy ľudia! Čo by sa s vami stalo, keby som robil len to, čo si želáte? Napriek tomu vám 

poskytnem niečo z toho, o čo žiadate, aby som vám dokázal, že Ten, ktorého ste počuli počas týchto 

prejavov, bol vaším Majstrom. 

5 Je potrebné, aby som konal zázraky a divy, aby ste moje dielo nazvali zázračným a pravdivým, 

pretože sa vašim očiam zdá nadprirodzené? Alebo stačí, že k tebe jednoducho prehovorím, že dovolím 

Svojej podstate vstúpiť do tvojej duše a dať pocítiť Svoju prítomnosť v najvnútornejšej časti tvojho srdca? 

6 Môžem vám dať všetko, o čo ma požiadate. Ale môžem vám dať len to, čo je skutočne pre dobro 

vašej duše. 

7 Naučte sa modliť a zároveň meditovať, aby sa v každom z vás zrodilo poznanie a pochopenie. Len 

tí, ktorí vedia, nepochybujú a nedôverujú. Pochybnosti pramenia z nevedomosti a ja nechcem, aby ste 

dlhšie žili v temnote nevedomosti. 

Chápete, prečo som nechcel pred vašimi očami predviesť tie diela, ktoré nazývate "zázračnými"? 

Pretože s nimi by som vás len presvedčil, že som ich urobil, ale vaša nevedomosť by zostala rovnaká. 

Radšej som vám ponúkol zázrak ukrytý v zmysle môjho Slova, aby ste pri jeho hľadaní našli múdrosť 

a svetlo, poznanie, zjavenie a pravdu. Potom sa totiž všetky neistoty a pochybnosti rozplynú. 

8 Teraz pochopte, prečo som vás chcel v tejto tretej ére pozvať, aby ste počúvali Moje Slovo, lebo 

viem, že obsahuje všetko, po čom vaša duša a srdce túžia alebo čo potrebujú. 

9 Nebuďte zlými žiakmi môjho učenia, buďte chápaví a vnímaví, aby váš úsudok bol správny. 

10 Ste svedkami tohto Slova, aby ste nemlčali, keď budete vyzvaní podať o ňom informácie. 

11 Uisťujem vás: Ak si dáte za úlohu so záujmom a láskou preniknúť do významu týchto učení, 

objavíte na každom kroku skutočné zázraky duchovnej múdrosti, dokonalej lásky a božskej spravodlivosti. 

Ak sa však na tieto zjavenia budete pozerať ľahostajne, nezažijete všetko, čo obsahujú.  

12 Neprechádzajte okolo môjho zjavenia, ako mnohí z vás prechádzajú životom: vidíte bez pozerania, 

počujete bez počúvania a myslíte bez pochopenia. 

13 Ľudia na zemi sú svedkami toho, koľko divov a dobier som do nich vložil. Ale oceniť ich 

bohatstvo a odhaliť ich tajomstvá vedia len tí, ktorí sa o ne zaujímajú z túžby po poznaní, z túžby 

objavovať a pre svoje poučenie. Práve tí sa tešia, keď na každom kroku objavujú nové prejavy Božej moci, 

múdrosti a dobroty. 

14 Znovu vám hovorím, že v tejto tretej ére som neprišiel robiť nevysvetliteľné zázraky alebo 

vonkajšie divy, aby som vás ohromil alebo prekvapil, ale aby som vám priniesol Slovo jednoduché svojou 

formou, ale hlboké svojím obsahom, aby ste ho mohli študovať vo svetle svedomia. Dávam vám ním ďalší 

dôkaz svojej pravdivosti. 

Musíte si totiž uvedomiť, že som ľudstvo v tej druhej ére varoval tým, že som mu oznámil, že sa na 

svete objavia falošní proroci a budú robiť zázraky, aby oklamali ľudí a presvedčili ich, že som to Ja. 

15 Nepriniesol som tento druh zázrakov, ani som nikoho nenútil veriť v toto Slovo, ani som sa 

nesnažil šíriť strach, ak ma nebudete nasledovať. Len som splnil sľub daný ľuďom, že pošlem Ducha 

pravdy, aby im vysvetlil všetko, čomu by dobre nerozumeli alebo čo by si zle vysvetlili. 

16 Tu máte moje sľúbené slovo. Blahoslavení sú tí, ktorí vedia preniknúť do jeho významu. Veru, 

hovorím vám, tam nájdu moju božskú prítomnosť. 
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17 Majster k vám neúnavne hovorí o vašom poslaní. Niektorí z vás mi s radosťou ukazujú svoju 

poslušnosť, iní mi smutne ukazujú skúšky, ktorými ste prešli, a ja do vás vkladám svoju silu. Buďte silní, 

hovorí vám Majster. Skúšky prejdú. Dúfaj a dostaneš; bojuj a zvíťazíš. 

18 Vlial som sa do vašej duše, aby som ľudstvu priniesol posolstvo, ktoré čaká na mojich vyvolených. 

Pripravím ťa svojím slovom a tvoja duša bude vždy osvietená. Keď budú vaše myšlienky a vaša duša v 

súlade s vaším duchom, stanete sa jedným a oduševnenie bude vo vás. Budete zrkadlom ľudstva a ako 

dobrí učeníci budete šíriť moje učenie. 

19 Pracujte, milovaní ľudia, ale Ja mám odmenu pripravenú vo svojom Božskom príbytku. Tam vás 

privítajú anjeli. 

20 Žil som v tebe poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Niektorí z vás sa necítia hodní mojej milosti, ale ja 

vám hovorím: Ste mojím najcennejším dielom. Nasledujte moje učenie a uvidíte, že vaše skutky budú plné 

svetla, bude v nich pravda. 

Teraz ste ešte ako malé deti, neskôr budete učeníkmi. Ale moje učenie nemá hranice, lebo svetlo môjho 

Ducha Svätého bude vždy svietiť vo vašej duši. Ja som Cesta a Svetlo a každý, kto prichádza ku mne, 

nachádza vo svojom živote pokoj a spokojnosť. 

21 Vy, ktorí ste v tieni mohutného stromu, ktorý je mojím poučením, ste predurčení starať sa oň, 

starať sa oň a spôsobovať, aby sa jeho konáre denne rozširovali a poskytovali prístrešie pocestnému, ktorý 

sa unavene približuje, aby prijal ich tieň. 

Ak chcete, aby sa ovocie tohto stromu, ktorým je moje Božské slovo, rozmnožilo, musíte byť 

pripravení. Potom uvidíte, ako sa jeho konáre rozrastajú, takže zástupy prídu a budú sa kŕmiť jeho plodmi. 

22 Hovorím k vám obrazne, aby ste mohli pochopiť a porozumieť môjmu učeniu. Moje božské svetlo 

vás bude inšpirovať, aby ste hovorili k svojim blížnym a vydávali im svedectvo o mojom zjavení ako 

Ducha Svätého. Pracujte s najväčším nasadením a pripravujte sa stále viac na oduševnenie. 

23 Prichádzate k Majstrovi, aby ste počúvali a učili sa. Neskôr však odovzdáte pokyny, ktoré som 

vám dal. Srdcia sú totiž stále tvrdé skaly a duše sú stále zahalené v temnote, a preto je potrebné zlomiť 

reťaze a oslobodiť ich ─ je potrebné vzkriesiť "mŕtvych" a obrátiť tých, ktorí zhrešili. 

24 Toto je vaše poslanie, milovaní ľudia. Necíťte sa slabí a nehovorte po roku 1950, že vaša práca sa 

skončila. Netúžte odpočívať, pretože máte ešte veľa práce, ktorú musíte vykonať, aby moje svetlo 

osvietilo celé ľudstvo. 

25 Moja Prítomnosť bola medzi vami, aby ste, keď budete počúvať moje Slovo prostredníctvom 

ľudského intelektu, boli pripravení na splnenie svojho poslania, aby ľudstvo, keď opäť prijme moje učenie 

prostredníctvom vás, dosiahlo oduševnenie. 

26 Vy ste moji malí učeníci, ktorým každý deň dávam ďalšiu lekciu, ďalšiu stránku z knihy života, do 

ktorej vidiaci vždy nazerajú, keď vám hovorím o pravom živote. 

27 Dovolil som, aby moje "zlaté perá" zapísali moje Slovo, ktoré som vám dal v tejto Tretej ére, z 

ktorého vznikne Tretia zmluva, ktorá sa neskôr dostane do rúk ľudí. Zajtra ju budú študovať nové 

generácie a budú vedieť, ako sa držať jej morálky, budú sa vedieť oduševniť a budú cítiť, že Otec je s 

nimi. Zverím ich anjelom strážcom a radcom, ktorí budú chrániť ich právo a ľudstvo. 

28 Milovaní ľudia, vy ste učeníci, ktorých som pripravoval od začiatku Svojho zjavenia, aby ste ma 

po skončení etapy Môjho Slova cítili vo svojej duši. 

29 Rok 1950 dosiahol svoj vrchol. Je to rok, ktorý moja vôľa označila za posledný rok môjho 

ohlasovania prostredníctvom mysle a úst týchto nositeľov hlasu. Je to rok, ktorý sa tisíckrát spomína v 

mojom Slove, aby žiadne zhromaždenie nepoprelo posledný deň môjho zjavenia. 

30 Slovo, ktoré vám na rany nalialo toľko balzamu, už čoskoro nebude počuť. Hlas, ktorý bol pre vás 

duchovným osviežením a útechou, čoskoro zanikne. Nemali by ste však ani na chvíľu prejaviť 

nespokojnosť, skôr by ste mali pokorne uznať, že ak bolo mojou vôľou poslať vám toto svetlo na určitý 

čas, bude mať aj svoj koniec podľa mojej vôle. 

31 Nehovorte, že čas, v ktorom som sa vám slovami zjavil, sa vám zdá krátky, lebo Mi nesmiete 

pripisovať žiadnu nedokonalosť v mojich rozhodnutiach. Myslíte si, že som nevedel, že keď príde rok 

1950, nebudete pripravení? Nie, žiaci, vedel som všetko. Napriek tomu bolo mojou vôľou označiť tento 

rok za posledný a tento zámer budete považovať za dokonalý. 
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32 V tej druhej ére som svoj odchod vopred oznámil aj svojim apoštolom, hoci som vedel, že sú ešte 

slabí. Dôkazom bolo, že jeden z nich pochyboval o Mojej božskosti a cítil sa sklamaný vo svojich 

materiálnych očakávaniach. Keď si uvedomil, že poklady, ktoré som sľúbil, nie sú z tohto sveta, rozhodol 

sa vydať ma nepriateľom môjho učenia, zaslepený peniazmi, ktorými by odmenili jeho službu. 

33 Vedzte, či v tom srdci nebola aj temnota, ktorá za život svojho Majstra stanovila cenu v peniazoch. 

34 Keď ma potom ten zástup zatkol, aby som sa dostavil pred kňazov a vladárov, videl som, ako sa 

zmätok a zdesenie zmocnili ostatných mojich učeníkov, ktorí zachvátení strachom utekali a skrývali sa. 

Keď Petra objavili ako jedného z tých, čo ma sprevádzali, zaprel ma a prisahal, že ma nikdy nevidel. 

35 To všetko boli dôkazy, že v čase môjho odchodu učeníci ešte nedosiahli dospelosť. 

36 Dôvodom bolo, že tie tri roky, ktoré trvalo moje kázanie, boli určené na to, aby som ľudstvu 

odovzdal božské posolstvo, ale nie preto, že by učeníci v tomto období dosiahli najväčšie povznesenie a 

dokonalosť. 

37 Tieto tri roky slúžili na prípravu na obdobie boja, ktoré malo prísť po mojom odchode. 

38 Moja obeta bola dokonaná, ale keďže som vedel, že tieto srdcia ma potrebujú viac ako kedykoľvek 

predtým, pretože v nich vznikla búrka pochybností, utrpenia, zmätku a strachu, okamžite som sa k nim 

priblížil, aby som im dal ďalší dôkaz svojho nekonečného milosrdenstva. Vo svojej láske a súcite s týmito 

deťmi Svojho Slova som sa poľudštil, vzal som na seba podobu tela, ktoré som mal vo svete, dal som sa 

vidieť a počuť a svojimi slovami som v týchto skľúčených dušiach oživil vieru. Bola to nová lekcia, nový 

spôsob, ako ma sprostredkovať tým, ktorí ma sprevádzali na zemi, a oni sa cítili posilnení, inšpirovaní, 

premenení vierou a poznaním mojej pravdy. 

39 Napriek týmto dôkazom, ktorých boli všetci svedkami, sa našiel jeden, ktorý tvrdohlavo popieral 

potvrdenia a dôkazy, ktoré som duchovne dával svojim učeníkom, a tak bolo potrebné dovoliť mu dotknúť 

sa mojej duchovnej prítomnosti aj fyzickými zmyslami, aby uveril. 

40 Ale nielen medzi učeníkmi, ktorí mi boli bližšie, vznikli tieto pochybnosti ─ nie, aj medzi 

zástupmi nasledovníkov, v obciach, v mestách a dedinách, medzi tými, ktorí dostali dôkazy o mojej moci a 

nasledovali ma kvôli týmto skutkom, vznikol zmätok, úzkostlivé otázky, zdesenie; nedalo sa vysvetliť, 

prečo sa všetko takto skončilo. 

41 Mal som súcit so všetkými, a preto som im, ako aj svojim najbližším učeníkom, dal dôkaz, že som 

sa od nich nevzdialil, hoci som im už nepomáhal ako človek na zemi. V každom dome, v každej rodine a v 

každom národe som sa zjavoval srdciam, ktoré vo mňa verili, tým, že som im mnohými spôsobmi dával 

pocítiť svoju duchovnú prítomnosť. Vtedy sa začal boj toho ľudu kresťanov, ktorí museli stratiť svojho 

Majstra na zemi, aby povstali a hlásali pravdu, ktorú im zjavil. Všetci poznáte ich skvelé diela. 

42 Aj vy budete musieť stratiť toto ohlasovanie, aby ste sa vydali svedčiť o mojom Slove. Ale skôr 

než sa vydáte na cestu, dám sa svojmu ľudu spoznať od ducha k duchu, aby som odstránil ich pochybnosti, 

napravil ich omyly a oslobodil ich od zmätku. Opäť vám totiž hovorím, že ani vy nebudete pripravení, keď 

dopustím, aby sa moje slovo skončilo. Preto budú zradcovia ─ budú tí, ktorí ma popierajú a ktorí 

pochybujú o mojom ohlasovaní z ducha do ducha. Ja vás však budem inšpirovať a dám vám nové dôkazy 

o svojej pravde, aby ste aj vy plní lásky, viery a duchovnosti povstali do boja, ktorý vás čaká. 

43 Počujte môj hlas, ľudia, prichádza, aby vás naplnil odvahou a statočnosťou do boja, ktorý musíte 

čoskoro zviesť. Čaká vás cesta, blíži sa čas vášho poslania a vy musíte byť silní. 

44 Moje Slovo, ktoré je už vtlačené do vašej duše, bude vaším sprievodcom. Povedie vás krok za 

krokom k šťastnému cieľu, ktorý som vám vytýčil, aby ste mohli navždy prebývať vo svetle. 

45 Každý z tých, ktorí ma počuli a naučili sa Božiemu poučeniu, bude vyslancom môjho Slova na 

ceste. Jeho srdce bude putovným zväzkom plným požehnania, ktoré sa vyleje na jeho blížnych, ktorí 

potrebujú zdravie, pokoj a útechu. 

46 Moji učeníci prejdú veľké vzdialenosti na ceste k mestám a národom, kde ich čakajú mnohé srdcia, 

bez toho, aby o tom vedeli. Keď sa raz vydáte na svoju misijnú cestu, nebudete sa musieť nikoho pýtať, či 

ste na správnej ceste alebo či ste zablúdili, pretože Duch vás osvieti a Moje Slovo vás poučí o všetkom, čo 

musíte urobiť. 

47 Milosrdenstvo, s ktorým sa správaš k svojim blížnym, odmením zázrakmi a skutkami, ktoré pohnú 

aj tým najtvrdším a najchladnejším srdcom. 
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48 Teraz si budete môcť vysvetliť, prečo ste sa dlho podrobovali očisťovaniu. Je totiž absolútne 

nevyhnutné, aby tí, ktorí budú hovoriť o čistote, mali čistotu vo svojom srdci a aby tí, ktorí chcú vniesť do 

domovov pokoj a harmóniu, mali pokoj vo svojom vnútri. 

49 Moje Slovo vás napĺňa odvahou, lebo teraz je čas, aby ste sa objavili na zemi ako poslovia a 

apoštoli oduševnenia. Ľudstvo je plné strachu z vojny, hladu a morálnej skazenosti. 

50 Nesmie vám chýbať odvaha, keď čelíte bolesti, utrpeniu a smrti. Vtedy totiž svetlo, ktoré máte v 

sebe, zažiari a osvieti životy vašich blížnych. 

51 Šťastný nech je tento ľud, lebo v ňom sa naplnia proroctvá minulých čias, v ktorých bolo 

povedané, že sa na zemi zjaví Boží ľud, a blahoslavení sú tí, ktorí to dokážu rozpoznať a prijať, lebo 

zostanú spojení s mojím ľudom. 

52 Pre Moju moc nie je nič nemožné. Preto vás budem presúvať z jedného bodu na druhý, budem vás 

viesť a umožním vám dostať sa tam, kde je vaša prítomnosť potrebná. Lebo v každom dieťati tohto ľudu 

pošlem útechu trpiacim ─ tým, ktorí už dlho očakávajú príchod spravodlivosti a pokoja na zem. 

53 Keď sa môj ľud dostane k národom a priblíži sa k svojim blížnym, bude prekvapený, že medzi 

ľuďmi nájde určitú pripravenosť alebo ochotu pochopiť toto učenie. Je to vďaka prirodzenému vývoju, 

ktorý dosiahlo každé stvorenie, a vďaka nepretržitému vibrovaniu môjho Ducha nad ľudstvom. 

54 Z dnešných ľudí bez duchovnosti a lásky vyvediem generácie, o ktorých tak často prorokovalo 

Moje Slovo. Najprv však budem pracovať na týchto národoch, ktoré sa dnes navzájom zle posudzujú, 

bojujú proti sebe a ničia sa. 

Potom, keď sa nad všetkými vykoná môj súd a burina bude vykorenená, začne sa rodiť nové ľudstvo, 

ktoré už vo svojej "krvi" nenesie semená nezhody, nenávisti a závisti, pretože "krv" jeho rodičov sa 

očistila v tégliku bolesti a pokánia. 

Prijmem ich a poviem im: "Proste, žiadajte a bude vám dané", ako som vám povedal v Druhom čase. 

Dnes však dodávam: vedieť sa pýtať. 

55 Ako málo bolo tých, ktorí sa naozaj vedeli pýtať. Ani vy, ktorí toto slovo často počujete, neviete, 

ako sa pýtať a o čo žiadať. Ale ja vo svojom milosrdenstve k vám vždy pokračujem a dávam vám viac, 

ako potrebujete, aj keď to nie je vždy to, o čo ste žiadali. Lebo len ja viem, čo je pre každého 

najprospešnejšie. 

56 Vy žiadate pre prítomnosť, ja vám dávam pre budúcnosť. Vy myslíte na svoje materiálne 

zlepšenie, ja myslím na svoju duchovnú dokonalosť. Hovorím vám nielen to, že duša je dôležitejšia ako 

telo, ale že telo by malo byť vždy na druhom mieste. Všetko, čo sa netýka duše, je vám dané navyše. 

57 Dám ti všetko. A čo žiadam na oplátku? Len aby ste splnili svoje poslanie, využili to, čo som vám 

dal, s láskou a pochopením, že to je viac než dosť na dosiahnutie cieľa, ktorý máte dosiahnuť. 

58 Hovorím k vám práve ako otec, nie ako sudca, hoci moje slovo nesie v sebe spravodlivosť. Práve 

teraz by ste mali pracovať svojimi myšlienkami a usilovať sa o svoje morálne a duchovné zdokonalenie. 

59 Vaša práca sa začala dnes, nečakajte na zajtrajší deň, aby ste začali pracovať, lebo môže byť 

neskoro, pretože každému je na zemi vyhradený len krátky čas, aby ho využil pre dobro duše. 

60 Nazývam vás "deťmi svetla", pretože poznanie môjho učenia vám dáva pochopenie života ako 

celku. Preto nech nikto nečaká, kým príde posledná hodina jeho existencie na zemi ─ s prázdnymi rukami 

a s dôverou v spánok smrti alebo v novú príležitosť. Nič totiž nezmení moju spravodlivosť. 

61 Ak dokážete porozumieť môjmu učeniu, prinesie vám to veľa uspokojenia, veľa príležitostí 

rozvíjať sa smerom nahor. Naučte sa modliť skôr, ako urobíte akékoľvek rozhodnutie, pretože modlitba je 

dokonalý spôsob, ako prosiť svojho Otca, pretože v ňom túžite po svetle a sile, aby ste obstáli v boji 

života. 

62 Keď sa modlíte, čoskoro sa vo vašom rozume objaví osvietenie, ktoré vám umožní jasne rozlíšiť 

dobré od zlého, vhodné od toho, čo by ste nemali robiť, a to bude najzreteľnejším dôkazom toho, že ste sa 

vedeli vnútorne pripraviť na počúvanie hlasu Ducha. 

63 Moje učenie sa dostáva k srdcu človeka v tejto tretej ére, aby ho naučilo, ako dosiahnuť dokonalé 

spoločenstvo s Bohom a vnútorné spoločenstvo so svedomím ako dôkaz, že vaša duša dosiahla taký stupeň 

rozvoja a posilnenia, aký nikdy predtým nemala a ktorý jej umožňuje pochopiť nové zjavenia Ducha 

Svätého. 

64 Cesta je vydláždená a dvere sú otvorené pre každého, kto chce prísť ku mne. 
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65 Cesta je úzka, to už dávno viete. Nikomu nie je neznáme, že môj zákon a moje učenie sú 

najčistejšie a najnepoddajnejšie, aby nikomu nenapadlo meniť ich podľa svojej pohodlnosti alebo svojej 

vôle. 

66 Široká cesta a doširoka otvorená brána nie sú ničím iným ako tým, čo vedie tvoju dušu do svetla, 

pokoja a nesmrteľnosti. Široká cesta je cesta zhýralosti, neposlušnosti, pýchy a materializmu, ktorou sa 

väčšina ľudí uberá v snahe uniknúť duchovnej zodpovednosti a vnútornému súdu svojho svedomia. 

67 Táto cesta nemôže byť nekonečná, pretože nie je ani pravdivá, ani dokonalá. Pretože táto cesta, ako 

všetko ľudské, je obmedzená, človek jedného dňa dosiahne jej koniec, kde sa zastaví a s hrôzou sa zastaví 

pred priepasťou, ktorá je koncom cesty. Potom v srdciach tých, ktorí už dávno zišli z pravej cesty, 

vypukne chaos. 

68 V niektorých sa prejaví pokánie, v ktorom nájdu dostatok svetla, aby sa zachránili, v iných 

zdesenie z konca, ktorý budú považovať za nespravodlivý a nelogický, a ďalší sa budú rúhať a búriť proti 

Bohu. Ale veru vám hovorím, že toto bude začiatok návratu k svetlu. 

69 Žehnám vás, učeníci tretej éry, ktorí viete prekročiť prahy tohto sveta, aby ste prišli v túžbe po 

mojom Duchu. Pozývam vás, aby ste sa deň čo deň modlili, zhromažďovali sa, aby sme spoločne 

premýšľali o mojom Slove. V tejto podobe ju totiž budete mať naposledy. 

70 Pozývam vás, aby ste vstúpili do tajnej pokladnice, do múdrosti, ktorú obsahuje moja práca, aby 

ste sa cítili silní uprostred boja, ktorým prechádzate ─ v tomto boji, ktorý bojujete. 

71 Vyvolený ľud, poverený zapáliť svetlo vo svete, je rozptýlený po národoch a prijíma výzvu, aby 

žil pozorne podľa môjho hlasu. Niektorí budú počuť moje slovo prostredníctvom mojich nositeľov hlasu a 

iní budú duchovne poučení. Vy všetci však budete svedkami príchodu proroctiev ohlásených na tento čas. 

Budem viesť vaše kroky po rovnakej ceste a jedného dňa sa stretnete a spoznáte. 

72 Žili ste celé veky, obývali ste Zem celé stáročia, počas nich ste sa vyvíjali a nakoniec ste schopní 

začať duchovnú komunikáciu so svojím Majstrom a s Duchovným svetom. 

73 Zverujem vám veľké poslanie a očakávam vaše pochopenie. Všetky svoje činy zakladajte na 

zákone, ktorý je neúprosný a prísny. Takto pripravení choďte na cestu s bázňou pred Bohom, ale s istotou. 

Cíťte strach z porušenia zákona, z toho, že nepracujete svedomito. Dôverujte však aj mne, pretože som 

sprievodcom a oporou na ceste každého z vás. 

74 Ty máš účasť len v prítomnosti, ale ja viem, čo budeš prežívať zajtra, a poznám prekážky, s 

ktorými sa stretneš. Hovorím vám, že ak budete veriť, budete môcť čeliť najväčším nebezpečenstvám, 

budete sa môcť vrhnúť do najnebezpečnejších akcií, vždy si budete istí mojou ochranou. 

75 Trpezlivo znášajte svoje ťažkosti, a ak nie ste schopní pochopiť význam svojich skúšok, modlite sa 

a ja vám zjavím ich význam, aby ste ich vnútorne potvrdili. 

76 Ešte ste sa nezdokonalili, ešte nie ste "spravodliví", a preto sa stretávate s novými skúškami, ktoré 

uhladia vaše srdce a zdokonalia vašu dušu. 

77 Izrael bol od začiatku svojho veľkého putovania bojovný, a keď pre drsnosť cesty ochaboval, môj 

hlas ho povzbudzoval a hovoril mu: "Moja silná ruka je v tvojom ramene." A keď sa modlilo, bdelo a 

poslúchalo moje prikázania, požívalo moju milosť a moje výsady. 

78 Teraz prežívate predpovedané časy a nesmiete pochybovať. Teraz je kniha otvorená v posledných 

kapitolách, aby ste ju mohli čítať s oddanosťou a pochopiť jej význam. Toto sú ťažké časy, o ktorých som 

vám hovoril vopred. Chcem však, aby ste napriek ich ťažkostiam hľadeli do budúcnosti s radosťou a 

dôverou. Lebo tvoja bolesť nebude trvať dlhšie, ako sú hranice stanovené mojím zákonom lásky a 

spravodlivosti. 

79 Modlite sa, aby ste boli plní pokoja a dobrej vôle. Zamyslite sa, aby ste si boli istí miestom, ktoré 

duchovne zaujímate. Neexistuje žiadny konkrétny čas na dosiahnutie vášho najväčšieho vzostupu. Ak 

máte vieru, môžete na tejto ceste urobiť veľké kroky. 

80 Môj prejav prostredníctvom človeka sa skončí v roku 1950. Éra ducha však bude pokračovať a po 

tomto roku príde uvoľnenie duchovných darov, a tým aj obrátenie mnohých duší. 

81 Vetvy, ktoré sa odlomili od stromu, sa k nemu opäť pripoja, všetci sa ku mne pridáte. 

82 Strážte moje zjavenia, aby moje učenie zostalo čisté a nedotknuté. Človek má dosť obmedzených 

foriem uctievania a hľadá celok. Požaduje božské poučenie, ktoré ho zachráni v jeho ľudskom stave dnes a 

v jeho duchovnom stave zajtra. 
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83 Každého, kto povstane so vznešenými túžbami alebo ambíciami, podporím a ukážem mu 

najkratšiu cestu, ako sa ku Mne dostať. 

84 Plňte zákon, aj keby ste mali obetovať svoje srdce alebo zmeniť zvyky, ktoré existujú v tomto 

svete. Nebudeš mať kostoly ani bohoslužobné miesta, nebudeš obmedzovať moje učenie ani oblasť svojej 

činnosti. Tvojím domovom bude celý svet, tvojou rodinou ľudstvo a tvojou cirkvou môj Božský Duch. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 334 
1 Ľudia, prebuďte sa a uvedomte si, že žijete v novej dobe. 

2 Meditujte a modlite sa, aby vo vašej mysli začala žiariť duchovná inšpirácia. 

3 Pozorujte všetky druhy ľudskej biedy, bolesti, núdze a nechajte svoje srdce, aby sa stalo čoraz 

súcitnejším pri pohľade na bolesť, ktorá vás všade obklopuje. 

4 Ak v najhlbšom vnútri svojej bytosti cítite veľkorysú a ušľachtilú túžbu konať dobro, nechajte 

tento impulz, aby vás ovládol a prejavil sa. Je to duša, ktorá odovzdáva svoje posolstvo, pretože našla 

svoje telo ochotné a pripravené. 

5 Pochopte, že keď sa pustíte do zasievania semien môjho učenia, musí to byť z lásky, ktorá sa rodí z 

najcitlivejšej časti vašej bytosti. Nesnažte sa však viac konať dobro alebo konať skutky kvôli svojim 

zásluhám, ak pramenia zo strachu z trestu, ak ich nevykonáte. Nie je to žiadna zásluha. Už mi nehovor, ani 

svojej duši, že sa nemôže zmieriť s maličkosťami. 

Keď sa vaša duša zbaví svojej ľudskej schránky a odíde do svojho vnútra vo svätyni duchovného 

života, aby preskúmala svoju minulosť a svoju úrodu, mnohé z jej skutkov, ktoré sa tu na svete zdali byť 

dokonalé a hodné toho, aby boli prednesené pred Pánom a odmenené, sa jej vo chvíľach tejto introspekcie 

budú zdať biedne. Duša pochopí, že zmysel mnohých skutkov, ktoré sa jej vo svete zdali dobré, bol len 

prejavom márnivosti, falošnej lásky, lásky, ktorá nevychádzala zo srdca. 

6 Kto si myslíte, že dal duši osvietenie dokonalého sudcu, aby mohla súdiť samu seba? Duch, ktorý 

v tej hodine spravodlivosti urobí na vás dojem, že zažiarite jasnosťou, akú ste ešte nikdy predtým nevideli 

─ a bude to On, kto každému povie, čo bolo dobré, spravodlivé, správne, pravdivé, čo vykonal na zemi, a 

čo bolo zlé, nesprávne a nečisté, čo zasial na svojej ceste. 

7 Svätyňa, o ktorej som vám práve hovoril, je svätyňou Ducha ─ chrámom, ktorý nikto nemôže 

znesvätiť, chrámom, v ktorom prebýva Boh a z ktorého zaznieva jeho hlas a vyžaruje svetlo. 

8 Vo svete ste nikdy neboli pripravení vstúpiť do tejto vnútornej svätyne, pretože vaša ľudská 

osobnosť sa vždy zaoberala spôsobmi a prostriedkami, ako sa vyhnúť múdremu hlasu, ktorý hovorí v 

každom človeku. Hovorím vám: Keď sa vaša duša zbaví svojho príkrovu, nakoniec sa zastaví pred prahom 

tejto svätyne a zhromaždí sa, aby do nej vstúpila a pokľakla pred oltárom duše, aby sa vypočula, aby 

preskúmala svoje skutky v tom svetle, ktorým je svedomie, aby počula v sebe hovoriť hlas Boha ako Otca, 

ako Majstra a ako Sudcu. 

9 Žiadny smrteľník si nedokáže predstaviť tú chvíľu v celej jej vážnosti, ktorú musíte všetci prežiť, 

aby ste spoznali, čo dobré v sebe máte, aby ste si to zachovali, a tiež to, čo musíte od seba odvrhnúť, 

pretože to už nesmiete držať v duši. 

10 Keď potom duša pocíti, že je konfrontovaná so svojím svedomím, a to sa jej pripomenie s 

jasnosťou pravdy, cíti sa príliš slabá na to, aby počúvala samu seba, želá si, aby nikdy neexistovala, 

pretože v okamihu jej vedomím prejde celý život ─ to, čo zanechala, čo vlastnila a čo jej patrilo a z čoho 

teraz musí konečne skladať účty. 

11 Učeníci, muži, pripravte sa na tú chvíľu už v tomto živote, aby ste si z tohto chrámu neurobili 

tribunál, keď sa vaša duša objaví pred prahom chrámu ducha, lebo bolesť duše bude vtedy taká veľká, že 

sa s ňou nebude dať porovnať žiadna fyzická bolesť. 

12 Pozorujte a modlite sa, meditujte, nasledujte moje učenie a nikdy sa nenechajte oklamať svojou 

márnivosťou, ktorá vás chce presvedčiť, že pracujete s pravdivosťou, milosrdenstvom alebo láskou, hoci v 

skutočnosti žiadna z týchto cností nie je prítomná. 

13 Nikdy si v srdci nepamätaj na skutky, ktoré robíš, a buď spokojný s prvou vecou, ktorú robíš, aby 

si neustále stúpal na svojej ceste. 

14 Chcem, aby ste premýšľali o všetkom, čo som vám povedal v tomto poučení, aby ste pochopili, 

ako prebieha vaše posudzovanie v duchovnej sfére. Preto by ste mali zo svojej predstavivosti odstrániť 

obraz, v ktorom si predstavujete súd, ktorému predsedá Boh v podobe starého muža, ktorý necháva dobré 

deti prejsť po svojej pravici, aby sa mohli tešiť z neba, a zlých umiestňuje po svojej ľavici, aby ich odsúdil 

na večný trest. 

15 Teraz je čas, aby svetlo dosiahlo najvyššie sféry vašej duše a mysle, aby pravda zažiarila v každom 

človeku a on sa mohol dôstojne pripraviť na vstup do duchovného života. 
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16 Upozorňujete ma, že boj, ktorý ste viedli v srdciach svojich blížnych, je zjavne zbytočný ─ že im 

hovoríte o oduševnení a snažíte sa odstrániť z ich sŕdc fanatizmus a modloslužobné kultové úkony a že 

krátko po tom, čo ste ich poučili, opäť pokľaknú pred svojimi modlami. 

17 Prichádzate so zraneným a zvädnutým srdcom, ale živíte nádej, že vám v mojom Slove dám nové 

argumenty a nové zbrane, aby ste mohli bojovať ďalej. 

18 Hovorím vám, milovaní učeníci, v ktorých vidím horiacu túžbu, aby svetlo svietilo všetkým vašim 

blížnym: Musíte sa vyzbrojiť trpezlivosťou a čakať na vytúžený okamih osvietenia tých, za ktorých sa tak 

veľmi modlíte a prosíte. 

19 Aj oni veria, že sa mýlite, pretože vás vidia modliť sa na otvorenom priestranstve a pretože vás 

počujú hovoriť o učení a zjaveniach, ktoré nie sú zapísané v knihách. 

20 Aj oni sa za vás modlia a hovoria so mnou a prosia ma, aby ste nezablúdili. 

21 Pýtam sa vás, žiaci: "Čo si myslíte, koho počúvam viac - vás alebo ich?" 

Mnohí z vás mi vo svojom srdci hovoria: "Na nás, Majster, keď sa viac približujeme k pravde na ceste 

modlitby." 

22 Preto vám, učeníci, hovorím, že rovnako počúvam jedných aj druhých, pretože ste si predo mnou 

všetci rovní, pretože jedných milujem rovnako ako druhých a pretože vo všetkých vidím strach, že by 

niekto mohol zísť z cesty. 

23 Je to bitka, ľudia, ohlásená bitka, veľká bitka, ktorá vypukne aj v domácnostiach a dokonca aj v 

lone tých najláskavejších a najjednotnejších rodín. 

24 Kto v tejto bitke zvíťazí? Nikto. Zvíťazí pravda, svetlo, láska a spravodlivosť. Tieto božské sily 

vás všetkých porazia. Ale práve táto zdanlivá porážka bude vaším víťazstvom. 

25 Preto vás Majster učí s veľkou láskou, aby ste boli pripravení na čas po mojom odchode. Ale ako 

som vám udelil svoju milosť, tak budete viesť ľudí svojimi skutkami lásky. 

26 Môj lúč zostúpil na vaše mysle, aby pripravil vaše duše, a rozdelil som medzi vás svoje dary 

milosti, aby ste sa stali hodnými byť so mnou v mojom kráľovstve. 

27 Aj pokušenie bojuje medzi vami, aby vás zviedlo z Mojej cesty. Ale ja ako Dobrý pastier som si 

vás vybral zo všetkých ciest a bez toho, aby som od vás žiadal, aby ste išli až k sebaobetovaniu, čakám na 

vašu nápravu, aby ste naplno prijali moju milosť a stali sa dobrými učeníkmi, ktorí zajtra prinesú moje 

učenie ľudstvu. 

28 Vzkriesil som vás, pretože ste boli mŕtvi pre život milosti. Odpustil som vám a pripravil vás, aby 

ste zajtra mohli hovoriť k ľudstvu, ktoré povstalo a popiera svojho Boha. Som nevedomý cudzinec, ktorý 

klope na dvere každého srdca, pretože chcem, aby ste pocítili moju lásku. 

29 Ľudstvo ma nepozná a popiera moju prítomnosť v tomto čase. Ale ja im dám spoznať, že svoju 

spravodlivosť prejavujem s láskou a milosrdenstvom, že neprichádzam s bičom, aby som im spôsobil 

bolesť, že ich chcem len pozdvihnúť k životu milosti a očistiť krištáľovo čistou vodou, ktorou je moje 

slovo, moja pravda. 

30 Svet sa nenaučil môjmu učeniu a pestuje si modlárstvo a fanatizmus. Preto teraz prežíva veľký 

téglik a pije kalich utrpenia, lebo jeho materializmus ho odo mňa vzdiali. 

31 Čaká ťa veľký boj, Izrael, lebo ty budeš svedčiť o mojej pravde, ty odstrániš temnotu ľudstva a 

ukážeš mu moje svetlo. 

32 Tí, ktorí sa nazývajú pastiermi ľudí, nepocítili moju prítomnosť, stále na mňa čakajú. Vidím však, 

že dávajú iné učenie, než aké zveril ľudstvu Majster, ktoré by vás viedlo po ceste pravdy, pretože vás učí 

milovať jeden druhého. 

33 Nie je mojou vôľou, aby svet pestoval svetonázory, ktoré sa odchyľujú od môjho učenia lásky. To 

totiž škodí duši, a tým ma popieraš. Nedokázali ste pochopiť moje učenie, odmietate chlieb večného života 

a ľudstvo ma hľadá vo svojich synagógach, vo svojich hmotných chrámoch, ktoré si vytvorili vlastnými 

rukami podľa svojho rozumu. Ale kedy ma ľudstvo pochopí a vypočuje moje volanie? 

34 Po roku 1950 sa začne veľký boj svetových názorov a vy, ľud Izraela, sa vydáte na cestu s dôverou 

v moje božstvo. Neviete, ktoré vás odmietnu. Existuje však nejaký ľudský zákon, ktorý by mohol 

potrestať vaše dobré skutky a diela, ktoré robíte na svojej ceste? Nie, lebo vy ste tí, ktorí majú odstrániť 

bolesť ľudí, priniesť im môj pokoj a spôsobiť, aby v ľudských srdciach rozkvitla láska. 
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35 Učeníci: Tá zásada, ktorú som vás učil v druhej ére: milovať sa navzájom, sa vzťahuje na všetky 

skutky vášho života. Niektorí mi hovoria: "Učiteľ, ako môžem milovať blížneho, keď som bezvýznamná 

bytosť, ktorej život je naplnený fyzickou prácou?" Týmto mojim detským učeníkom hovorím: Aj v tejto 

fyzickej práci, ktorá je zdanlivo bezvýznamná, môžete milovať blížneho, ak svoju prácu vykonávate s 

túžbou slúžiť blížnemu. 

36 Predstavte si, aký krásny by bol váš život, keby každý človek pracoval s myšlienkou konať dobro a 

spojil svoje malé úsilie s úsilím ostatných. Veru, hovorím vám, už by nebolo viac utrpenia. Pravdou však 

je, že každý pracuje sám za seba, myslí na seba a nanajvýš na svoje. 

37 Všetci musíte vedieť, že nikto si nevystačí sám a že potrebuje ostatných. Všetci musíte vedieť, že 

ste hlboko spätí s univerzálnym poslaním, ktoré musíte plniť jednotne ─ ale nie zjednotení pozemskými 

povinnosťami, ale zjednotení citmi, inšpiráciou a ideálmi, slovom: vzájomnou láskou. Ovocie potom bude 

pre dobro všetkých. 

38 Hovorím vám, ľudia, aby ste nepracovali len pre seba, aby ste sa vo svojom úsilí snažili šíriť svetlo 

všetkým, ktorí vás hľadajú, bez toho, aby ste robili rozdiely. Veru, hovorím vám: Kto dáva viac svojmu 

blížnemu, dostane odo mňa viac, lebo uplatňuje moje pokyny vo svojom živote. 

39 Dávam vám dostatočné poznanie, aby ste mohli zverejniť posolstvo lásky, ktoré som vám v tomto 

čase poslal. 

40 Ten Kristus, ktorý prišiel v inom čase, aby priniesol ľuďom učenie lásky, je Duch, ktorý k vám 

hovorí v tomto čase a dáva sa poznať prostredníctvom vybraných orgánov intelektu, aby toto posolstvo 

odovzdal svetu. Toto Slovo ─ skromné vo svojej forme a jednoduché vo svojom vyjadrení ─ privedie toto 

ľudstvo, ktoré je ďaleko od oduševnenia, k zmyslom. 

41 Vyzývam všetky národy a všetky náboženské spoločenstvá sveta, aby som im pripomenul 

najvyššie prikázanie môjho zákona, ktoré som dal poznať svojim učeníkom pri poslednej večeri s nimi. 

42 V súčasnosti je ľudstvo v prípravnej fáze. Je to moja spravodlivosť, ktorá v ňom pôsobí bez toho, 

aby si to ľudia všimli. Vo svojej pýche, vo svojom povýšeneckom materializme totiž pripisujú všetky 

udalosti svojho života, ktoré sú pre nich nevyhnutné, náhode. Ale čoskoro sa moje volanie dostane do ich 

sŕdc a vtedy sa ku mne kajúcne priblížia a požiadajú ma o odpustenie ich pýchy a chýb. 

43 Bude to hodina kríža pre dušu človeka, keď po veľkých sklamaniach zažije na krátky čas absolútnu 

prázdnotu, keď si uvedomí falošnosť svojho sebavedomia, úpadok svojej moci, pomýlenosť svojich 

ideológií. Tento stav zmätku však nebude trvať dlho, pretože potom sa objavia moji vyslanci a budú šíriť 

moje nové posolstvo. 

44 Tak ako kedysi, keď poslovia môjho učenia vychádzali z Východu a prinášali poznanie môjho 

Slova na Západ, tak aj v tomto čase svet opäť uvidí mojich poslov, ktorí prinesú svetlo tohto posolstva 

národom a do domovov. 

45 Bude sa ľuďom zdať zvláštne, že svetlo teraz smeruje zo západu na východ? Či teda nepoznajú 

posolstvo, ktoré im moji poslovia prinášajú v mojom mene? 

46 Veru, hovorím vám, že jediné svetlo, ktoré vidíte vychádzať z východu, je svetlo, ktoré osvetľuje 

váš svet, svetlo Kráľovej hviezdy. Veď božské svetlo, ktoré osvecuje dušu, vyžaruje zo Mňa a je na 

všetkých miestach a bodoch vesmíru. 

47 Je pravda, že v minulosti som k vám často hovoril prostredníctvom kultových foriem a symbolov. 

Teraz však prišiel čas, keď budete vidieť pravdu priamo, bez toho, aby ste medzi ňu a seba stavali kultové 

formy alebo symboly. 

48 Majster prijíma žiaka, ktorý je v tejto tretej ére pripravený študovať, aby pochopil Moje Božské 

pokyny. Kniha je pred vami otvorená a jej stránky osvetľujú vašu dušu, aby ste vedeli, že dielo, ktoré som 

zveril do vašich rúk, je veľké a vznešené ─ že moje učenie obsahuje najvyššiu múdrosť, aby ste mohli 

dosiahnuť moje kráľovstvo. Je to cesta, ktorú som vám znovu ukázal, aby ste po nej napredovali a 

zanechali nespravodlivosť, s ktorou ste ku Mne prišli. 

49 Pripravil som vaše duše svojím svetlom, svojou spravodlivosťou, aby ste boli podobní svojmu 

Majstrovi, aby ste už nezablúdili na iné cesty, aby vo vašich srdciach bola poslušnosť mojim prikázaniam. 

Ale bdejte a modlite sa, aby ste nestratili prípravu, ktorú som dal vašej duši. V tomto čase ukážem svetu 

svetlo nového dňa, aby sa ľudia pripravili, počuli moje slovo a duchovným zrakom uvideli moju 

prítomnosť. 
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50 Vaše poslanie je veľmi ťažké, ľud Izraela. Ale moje slovo preniklo do vnútra vašej bytosti a 

osvietilo vás, zbavilo vás slepoty a ukázalo vám slávu môjho kráľovstva. 

51 Moje Slovo vás premenilo, pretože už nie ste takí, akí ste boli predtým, lebo teraz ste vnímaví na 

Moju prítomnosť, spoznali ste Mňa a viete, ako sa vznášať, aby ste Mňa hľadali od ducha k duchu. 

Stále však vidím, že ste sa úplne neriadili mojím učením, že ste sa potkli a že ste na krátky čas opäť 

starí, pretože ste úplne neočistili svoje srdce od zbytočného a nepotrebného ─ od toho, čo živí svet v jeho 

skazenosti. Burina stále rastie vedľa zlatej pšenice, ktorá vo vás kvitne. 

Prišiel čas, keď burina, ktorá počas vekov vyklíčila a rozkvitla v srdciach, bude vyvrátená z koreňov. 

Bude zviazaný do zväzkov a hodený do ohňa, aby bol zničený. Potom bude tvoje srdce čistým poľom, 

úrodnou a pripravenou pôdou, kde moje slovo prinesie svoje ovocie. 

52 Milovaní učeníci, musíte sa v mnohých veciach pripraviť, pretože vaše kroky k oduševneniu sú 

pomalé a čas sa vám kráti. V tomto čase by ste už totiž mali byť v priamom kontakte s mojím Božským 

Duchom, aby ste mohli splniť svoje poslanie. 

53 Váš duch vedel na krátky čas ovládnuť telo a potom ste ako moji praví učeníci dokázali plniť moje 

prikázania, aby ste sa zastali ľudstva, ktorému sa vaším pričinením musí dostať môjho milosrdenstva a 

súcitu. 

54 Nech vo vás naplno prebýva môj Duch, aby ste mohli ľudstvu ukázať moje dielo ako záchranný 

čln, ako maják, ako nové nebo pre vtelené i nevtelené duše. 

55 Chcem, aby ste boli všetci pripravení a odetí svetlom Môjho Svätého Ducha, chcem vo vás nájsť 

zmysel pre zodpovednosť voči Môjmu Božskému Dielu a lásku k Môjmu Božstvu a k vašim blížnym. 

Chcem totiž, aby ste sa obnovili z lásky k nim a aby ste sa učili spájať sa priamo s mojím Duchom, lebo 

musím využiť vaše duše podľa toho, ako ste sa pripravili. Potom bude prebudenie sveta úplné a vďaka 

tvojmu sprostredkovaniu ma bude cítiť. Lebo taká je moja vôľa. 

56 Nachádzate sa v čase veľkého boja dobra proti zlu, svetla proti temnote, a teraz sa pripravujete na 

obranu Mojej veci. Vezmite si zo mňa príklad, lebo ja idem pred svojimi vojskami a vy ste ich súčasťou. 

Pozrite, ako moje svetlo rozptyľuje tmu a ako moje slovo odstraňuje hriech. Ak chcete byť dobrými 

vojakmi, buďte poslušní a prinášajte svetlo pravdy, aby ste ako praví Boží služobníci vydali svedectvo o 

tom, čo dávam dušiam v tomto čase na ich spásu. 

57 Nechcem medzi vami, vyvolený ľud, vidieť rôzne spôsoby myslenia ani rôzne prejavy vôle, chcem 

vás vidieť zjednotených a odovzdávajúcich jednu a tú istú inšpiráciu odo mňa, vedených mojím Slovom, 

ktoré je s vami všetkými jedno. 

58 Tým z vás, ktorí zaspali a nechali zhasnúť lampu svojej svätyne a pripravili sa o moju milosť, 

posielam výzvu a hovorím im: Vstaňte, choďte rýchlo a príďte ku Mne, ktorý vás očakávam ako Otec, a 

nie ako sudca. Ale naozaj vám hovorím, že sa už nesmiete zastaviť na cestách, lebo potom by vaša 

zodpovednosť voči Mne bola zajtra veľmi veľká. 

59 Prebudil som vašu intuíciu a prostredníctvom tohto daru môj Duch prehovoril k vášmu duchu a dal 

som vám svoje príkazy, ktoré máte nasledovať. 

60 Nechávam vás kráčať s istotou, aby ste mohli plniť moju vôľu. Lebo všetko, čo robíte podľa mojej 

vôle, bude slúžiť pokroku vašej duše. Dávam vám autoritu a svoj pokoj, aby bol svedectvom mojej 

prítomnosti medzi vami. Nechcem, aby niečo narušilo pokoj, ktorý vám dávam. Pripravte sa a pokračujte 

v práci prostredníctvom neho. Ale ak by ste mali trpieť pre vec, ktorú som zveril do vašich verných rúk, 

hovorím vám: Raduj sa, lebo ja dám tvojej duši veľkú odmenu. 

61 Vedzte, že tak ako existujú duše, ktoré sú poslané znovu sa vteliť ako náprava, aby prebývali na 

zemi a v spravodlivosti žali plody toho, čo predtým zasiali, tak existujú aj iné, ktoré sa nereinkarnujú, ale 

neviditeľne prebývajú na zemi, kým nedosiahnu zduchovnenie alebo povznesenie, ktoré im umožní 

odstrániť všetko, čo im už nevyhovuje. 

62 Každé zadosťučinenie je ťažké, trpké a smutné. Moje učenie vás však učí, ako ušetriť svoju dušu, 

aby namiesto toho, aby po utrpení na zemi našla pokoj, prešla očistnou a nápravnou skúškou. 

63 Naučte sa tu v mojom slove milovať to, čo patrí svetu, len do tej miery, do akej je to správne, aby, 

keď príde hodina zanechať všetko za sebou, vaša duša nebola zaťažená bremenom, ktoré by ju pripravilo o 

slobodu. 

64 Milovaní ľudia, príďte k Svetlu. Ja som cesta, ktorá k nemu vedie, ja som pravda a život. 
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65 Nie je možné, aby zahynul ten, kto počúva svoje svedomie v konaní svojho života. 

66 Keď vám hovorím o duchovnom živote, chcete, aby som vám ho podrobne opísal, aby ste mu 

porozumeli. Keď si však uvedomíte, že hoci som o tom veľa hovoril, len veľmi málo ste boli schopní 

pochopiť, s bolesťou Mi poviete: "Učiteľ, čo bude tá existencia, ktorú napriek Tvojmu učeniu a zjaveniam 

nie sme schopní pochopiť? 

67 Hovorím vám, učeníci: Nebuďte ustarostení, lebo nie je dôležité, aby ste vedeli, aký je ten domov, 

ale aby ste mali vieru, že doň musíte prísť, a preto sa čo najlepšie pripravte, aby ste bez zaváhania a 

ochabnutia dosiahli tento cieľ. 

68 Už ste sa odo Mňa naučili, že rozvoj duše smerom nahor sa dosahuje prostredníctvom lásky, 

pretože kto miluje, rozvíja všetky dary a schopnosti svojej bytosti. Nesnažte sa dosiahnuť vysoké vrcholy 

svetla iba rozvíjaním intelektu, ale vždy hľadajte správny spôsob, ako zosúladiť inteligenciu s citmi, aby 

ste v tom istom čase, keď študujete učenie, ho aj uskutočňovali. 

69 Cesta pravdy je taká jasná, že nikto, kto po nej kráča, nemôže zahynúť. 

70 Nekráčate sami, lebo moje povzbudenie a moje svetlo je s každým z vás. Ale keby sa vám to zdalo 

málo, po boku každého ľudského stvorenia som umiestnil duchovnú bytosť svetla, aby strážila vaše kroky, 

aby ste vycítili nejaké nebezpečenstvo, aby vám slúžila ako spoločník vo vašej samote a ako opora na 

ceste životom. Sú to tie bytosti, ktoré nazývate anjeli strážni alebo ochrancovia. 

71 Nikdy im neprejavujte nevďačnosť a nebuďte hluchí k ich podnetom, pretože vaše sily nebudú 

stačiť na zvládnutie všetkých skúšok života. Potrebujete tých, ktorí sú pokročilejší ako vy a ktorí vedia 

niečo o vašej budúcnosti, pretože som im ju zjavil. 

72 Boj týchto bytostí je veľmi ťažký, pokiaľ nedosiahnete oduševnenie, pretože vy sami prispievate 

len veľmi málo, aby ste ich podporili v ich ťažkom poslaní. 

73 Keď vám vaša duchovnosť umožní cítiť a vnímať prítomnosť tých vašich bratov a sestier, ktorí 

neviditeľne, bez akéhokoľvek prejavu pracujú pre vaše dobro a pokrok, potom budete ľutovať, že ste ich 

prinútili toľko trpieť kvôli vašim hriechom. Ale keď sa vo vás tento vhľad objaví, je to len preto, že sa už 

stal svetlom vo vašej mysli. Potom sa v nich prebudí súcit, vďačnosť a pochopenie. 

74 Aké veľké šťastie budú mať vaši ochrancovia, keď uvidia, že ich úsilie podporujete a že ich 

inšpirácia je v súlade s vaším povznesením! 

75 Máte toľko bratov a sestier a toľko priateľov v "Duchovnom údolí", ktorých nepoznáte. 

76 Zajtra, keď sa poznanie duchovného života rozšíri po celom svete, ľudstvo uzná dôležitosť týchto 

bytostí po vašom boku a ľudia požehnajú moju Prozreteľnosť. 

77 Kto videl bitky, ktoré tieto légie Svetla vedú proti nájazdom zmätených bytostí, ktoré vás neustále 

ohrozujú? Neexistuje ľudský pohľad, ktorý by objavil tento boj, ktorý proti sebe obaja ustavične vedú, bez 

toho, aby ste si ho všimli. 

78 Vaša nevedomosť o existencii všetkého, čo sa deje bez toho, aby ste si to uvedomovali, bola 

jedným z dôvodov, prečo som v tomto čase nariadil, aby sa vám duchovný svet prihovoril prostredníctvom 

mozgov, ktoré som určil na splnenie tejto úlohy. Preto mali tieto bytosti možnosť prísť k vám, aby vám 

dosvedčili svoju existenciu a aby vám svojou láskou, milosrdenstvom, pokorou a trpezlivosťou dokázali, 

že žijú pre to, aby vám poskytli útočisko. 

79 Modlite sa, ľudia, a spojte sa s nimi v modlitbe. Dôverujte ich ochrane. Sú to bytosti žiarivého 

svetla, ktoré sú schopné po vašom boku plniť náročné poslanie, viesť vás a pomáhať vám na celej ceste, 

kým nedosiahnete Mňa. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 335 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Dnes môj Duch opäť zostupuje na duchovný Izrael. Zjavujem sa vám, milovaní ľudia, 

prostredníctvom Univerzálneho lúča a hovorím k vám ako Otec a Majster, ako Priateľ a tiež ako Sudca. 

Som prítomný vo všetkom a počúvam tvoju modlitbu až po tú najintímnejšiu prosbu, ktorú mi adresuješ. 

2 Teším sa, keď vidím, že vtelené duše čoraz viac objavujú pravé spoločenstvo so svojím Otcom a 

Pánom, opúšťajú staré obrady, rôzne formy uctievania, ktoré používali, aby Mňa hľadali, aby Mňa 

uctievali, a pevne napredujú na duchovnej ceste. Práve vy, pokorné spoločenstvá, dostávate v tomto čase 

tieto prejavy a s nimi aj moje veľké lekcie. 

3 Spojil som veľké množstvo duší, ktoré patria k vyvolenému národu ─ nie podľa rasy. 

Vedzte, že sa neobraciam na rasy, ku ktorým patríte alebo ste patrili v minulosti. Obraciam sa na 

duchovný Izrael, ktorému som zveril poslanie, pretože medzi ostatnými národmi zeme sú prvorodení, 

ktorým som odkázal svoje predchádzajúce zákony. 

4 Vy, ktorí ste boli správcami milosti a zjavení, ste dostali poslanie prinášať svetlo všetkým ľuďom, 

byť majákmi svetla pre tých, ktorí blúdia svetom nevedomí alebo ľahostajní. Teba, ktorý si bol mojím 

prorokom, mojím svedkom, mojím poslom a mojím dôverníkom, som povolal ešte raz, aby si pokračoval 

vo svojom poslaní a aby si pri plnení tohto poslania dosiahol dokonalosť svojej duše. 

5 Napriek vašej vernosti a láske vám bez výčitiek hovorím: ešte ste sa neriadili mojím 

predchádzajúcim učením. Vlastnili ste svetlo, pokoj a požehnania, ktoré som vám dal pre vaše bratské 

národy, ale nedelili ste sa s nimi o tieto dary. 

Uvažujte: Aby ste sa stali hodnými prijať toto poslanie, prežili ste veľké boje duše a tela, konflikty 

myslenia a bitky tohto sveta, aby ste získali potrebnú oceľ, odhodlanie a skúsenosti. Ale ak som vám 

povedal, že ste nesplnili moje príkazy, nebudem popierať zásluhy vašich prác z minulých čias. Práve tieto 

zásluhy vás robia hodnými milosti mať ma medzi sebou pri tomto duchovnom zjavení. 

6 V zmysle môjho učenia nájdete prítomnosť svojho Boha. Toto slovo je rovnaké ako to, ktoré 

počuli proroci, je to rovnaké svetlo ako to, ktoré inšpirovalo Mojžiša, aby zjednotil vyvolený ľud a 

pripravil ho na spojenie s jeho Pánom. 

Objavujem medzi vami bývalých Izraelitov, ktorí sa vydali na cestu púšťou v prvom veku: odvážnych 

a statočných synov Júdu; ─ verných levitov, ktorí dozerali na uctievanie Jehovu; neúnavných synov 

Zabulona, ktorí mali za úlohu zabezpečiť obživu pre karavánu ľudí; a tiež všetkých tých, ktorí mi dali 

veľké dôkazy vernosti, lásky a dôvery. 

7 Môj pohľad s láskou spočíva aj na tých, ktorí očakávali Mesiáša v druhej ére ─ na mučeníkoch, 

ktorých ani katov meč nemohol obrať o vieru, že som sa stal človekom, aby som vykúpil ľudský rod. V 

tomto ľude sú Moji učeníci a Moji svedkovia všetkých vekov a po tomto čase dokonalého spoločenstva so 

svojím Pánom, keď sa Moje učenie dokončí týmto spôsobom, ktorý som si vybral, zostúpi Môj Duch v 

hojnosti na všetky Moje deti a každý z vás pocíti, ako sa rozvíjajú jeho dary a schopnosti ─ k úžasu jeho 

blížnych a tiež vás samých. 

8 Vaše dary budú vychádzať z vášho ducha silné a mocné ─ nie ako ozdoby, ktoré by boli dôvodom 

na márnivosť, ale ako cnosti a príklady, ktoré budete ukazovať ľuďom vo svojich myšlienkach, slovách a 

skutkoch lásky, a všetky budú zjavovať najväčšiu pokoru a miernosť. 

Dar proroctva bude medzi vami prekvitať vo veľkej miere. Vedci sa vás budú pýtať na budúcnosť, 

budú sa ponáhľať na vaše zhromaždenia, aby si vypočuli vaše svedectvá a čelili ťažkým skúškam a riešili 

svoje konflikty, ktoré sa im naskytnú. 

9 V súčasnosti je váš rozvoj ešte malý, stále pochybujete o svojich daroch, a ak ste priamo svedkami 

nejakého zázraku, o ktorom vám dám premýšľať, pripisujete ho inej príčine. Ale príde čas, keď sa stanete 

jedným so Mnou, a vtedy bude vaša dôvera úplná. Pochopíte svoje dary a vlastnosti a budete mi 

prostredníctvom nich vydávať svedectvo. 

10 Veru, hovorím vám: Ja som ten, kto vám dáva proroctvo. Nikdy nepochádza od človeka, on bol len 

kanálom. Proroctvo pochádza odo mňa a ja vám dávam možnosť vykladať ho do určitej miery. Ale tie, 

ktoré obsahujú väčšiu múdrosť, vám vysvetlím sám. Vždy, keď ste sa ich pokúšali pochopiť bez toho, aby 

ste boli pripravení, podľahli ste falošnému výkladu. 
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11 Oznámil som vám udalosti, ktoré dnes vidíte. Teraz je čas veľkého naplnenia. Sú to udalosti, ktoré 

podali výklad všetkých oznámení, ktoré som vám dal v prvej a druhej dobe prostredníctvom svojich 

prorokov. Ale ľudia už vtedy hovorili, niektorí správne a niektorí nesprávne. 

Proroctvá, ktoré som udelil podľa chápania ľudského skúmania, boli správne pochopené. Ale tie, 

ktorých výklad, interpretácia a naplnenie pripadli iba mne, som objasnil prostredníctvom udalostí a 

skúšok. 

12 Teraz je rozhodujúci čas pre ľudstvo ─ čas, keď sa človek prebudí prostredníctvom rôznych 

skúšok, ktoré vám hovoria o mojej láske. Chcem, aby tvoja duša bola čistá a tvoje ústa hodné zverejňovať 

moje učenie. Preto vás odievam pokorou, aby ste boli jednoduchí, hoci máte dary, ktoré vzbudzujú obdiv 

tých, čo vás poznajú. 

13 Dovoľte proroctvu, aby preniklo do vašej duše a hmoty, aj keď mu nerozumiete. Vašou 

povinnosťou je dať o tom vedieť. To, čoho ste svedkami, lepšie pochopia iní. Ak však ani jeden, ani druhý 

nedokáže preniknúť do pravého významu Mojich proroctiev, prídem vám na pomoc a poviem vám: "Ak 

bolo proroctvo, ktoré som vám dal, veľmi veľké a múdre, je to preto, že zjavenie, ktoré chcem dať 

ľudstvu, je veľmi veľké, aby pokračovalo vo výstupe a obývalo vyššie úrovne, až kým nedosiahne svoj 

cieľ. Toto videnie som udelil svojmu vyvolenému a dávam ti jeho výklad." 

14 Myslíte si, že Joel, jeden z veľkých prorokov prvej éry, rozumel tomu, čo oznamoval zástupom? 

Spomeňte si, čo povedal: "A prídu časy, keď vaše deti budú prorokovať, vaši mladíci budú vidieť videnia 

a vaši starci budú mať zjavujúce sny. Na nebi budú zázraky a na zemi veľké znamenia. Slnko bude čierne 

a mesiac ako krv. Zo zeme bude stúpať dym a para a vtedy bude veľmi blízko veľký Pánov deň." 

15 Prorok nerozumel dôsledkom toho, čo hovoril, ale robil to pravdivo. Bol kanálom a nositeľom 

hlasu o Mne, jeho duša bola čistá a ústa dôstojné a proroctvo bolo ako krištáľovo čistá voda, ktorá vyviera 

z prameňa a nie je znečistená vo svojom koryte. 

Tak sa toto posolstvo dostalo do srdca ľudí a zostalo čisté. Niektorí si to vysvetľujú tak, iní inak. Ale 

pravdivo vám hovorím, že príchod toho prorokovaného veľkého dňa je veľmi blízko a udalosti už teraz 

potvrdzujú slová proroka. 

16 Otvorte svoje oči a pripravte svoju dušu, aby ste mohli pochopiť udalosti, a uvidíte, že znamenia, 

ktoré už boli ohlásené v tých časoch, sa jasne objavujú a samotné fakty vám ukazujú vysvetlenie a 

naplnenie týchto slov. Je to výklad, ktorý som dal svojim proroctvám. 

17 Takto vás pripravujem, milovaní učeníci, na splnenie vášho ťažkého poslania, aby vaše pery 

hovorili iba pravdu, aby ste videli otvorenú cestu. Ale ak hovoríte a svedčíte o pravde, a neveria vám, ani 

vás nechápu, ani vás nemilujú, odovzdajte túto vec mne a neplačte. Vždy choďte vpred a nikdy nemlčte. 

Nech vaše ústa hovoria sebavedomo, odvážne a vždy si plnia svoju povinnosť. Nech je celá vaša bytosť 

pripravená vyžarovať pokoj ─ nielen svojimi slovami, ale aj myšlienkami a duchovnými posolstvami. 

18 Pestujte mier, milujte ho a všade ho šírte, lebo ľudstvo ho veľmi potrebuje! Nenechajte sa 

znepokojovať premenlivými životnými osudmi, aby ste vždy zostali silní a pripravení dať to, čo máte. 

Mier, ktorý je dedičstvom každej duše, sa v týchto časoch vytratil a nahradila ho vojna, ktorá umučila 

národy, zničila inštitúcie a zničila duše. Dôvodom je, že zlo ovládlo ľudské srdce. Nenávisť, nesmierna 

ctižiadostivosť a bezuzdná chamtivosť sa šíria a spôsobujú spúšť. Ale ako krátka bude ich vláda. Pre vašu 

radosť a upokojenie vám oznamujem, že vaše oslobodenie je už blízko, že na tomto cieli pracuje mnoho 

ľudí, ktorí túžia dýchať v atmosfére bratstva, čistoty a zdravia. 

19 Čo urobíte, moji učeníci, v tejto veľkej bitke, ktorá sa už začala? Aké sú vaše plány? V hĺbke vašej 

bytosti vidím nesmiernu túžbu bojovať, aby sa moje učenie stalo známym, pretože viete, že je najlepším 

sprievodcom pre ľudstvo. Bojujte za svoj pokoj a svoje morálne a duchovné túžby. Potom, keď sa budete 

cítiť silní v dobrote, všade ju prinášajte, lebo sa ako plodná rosa dostane do sŕdc vašich blížnych. 

20 Modlite sa a nech je vaša modlitba balzamom pre tých, ktorí sú okolo vás, aj pre tých, ktorí sú 

neprítomní ─ pre tých, ktorí obývajú váš svet, aj pre tých, ktorí žijú a potrebujú útechu mimo neho. 

21 Teraz dávam svojmu ľudu podnet, a to tento: všetky duše, ktoré stratia svoje telá v strastiplných 

bojoch vojny, budú priťahované do "Duchovného údolia" a tam zostanú čakať na vašu modlitbu, aby 

dosiahli svetlo a poznanie. 
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V tú hodinu, keď sa ľudia zjednotia v úpenlivej a úprimnej modlitbe, budú tieto bytosti prekvapené 

duchovnou piesňou chvál. Budú počuť váš hlas, ktorý ich pozýva ísť vpred, a ani na chvíľu ich to 

nevyruší. Svetlo bude jasné a od tej hodiny sa vydajú do boja za svoj vzostup. 

22 Skúšky, ktoré čakajú ľudstvo po roku 1950, budú veľmi veľké. Bude musieť vyprázdniť veľmi 

trpké kalichy a znášať veľmi tvrdé rany. Ale to všetko sa stane preto, aby sa mohla prebudiť zo spánku ─ 

teraz, keď jej duša spí, pokiaľ ide o jej dokonalosť a skutočné poslanie. 

Všetky tieto skúšky, ktoré môžu ľudia v tomto čase dostať, si vyvolajú sami, aby sa spamätali a 

zamysleli sa nad svojimi úlohami. Už dlho sa duše presúvajú zo zeme do "duchovného údolia" a z neho 

opäť na zem bez toho, aby využili svoje reinkarnácie. 

    Ale táto milosť, tento dôkaz lásky a spravodlivosti, ktorý im udeľujem tým, že im dávam nový život na 

tomto svete, nie je preto, aby ho premárnili. Nedovoľujem vám vrátiť sa na zem len preto, aby ste sa mohli 

živiť jej plodmi, ale aby ste mohli bojovať za svoj vzostup a prijať kráľovstvo, ktoré som vám sľúbil. 

23 Prvýkrát vás zavolám jemne, aby som vám pomohol pripraviť sa na boj. Ale ak tomuto hlasu 

nerozumieš, zavolám ťa prísne a znova sa ťa dotknem. Ak sa však nebudete riadiť, spravodlivosť sa 

naplno prebudí, aby ste otvorili oči a uvideli svetlo nového dňa. 

24 Varujem vás, aby ste sa nedali ovplyvniť, keď uvidíte, že vypuknú nové vojny, že deň čo deň 

zomiera pred vašimi očami množstvo ľudí pri rôznych nehodách. Ak nechápete dôvod týchto skúšok, 

ktoré otriasajú vaším srdcom, pamätajte, že každá duša prišla na zem, aby si vrátila to, čo si predtým 

odoprela, a že sú ľudia takí unavení, že len takáto skúška nimi otrasie. 

25 Ako veľmi ťa milujem a nechcem pre teba žiadnu bolesť! Tie bytosti, ktoré nenašli útechu a 

balzam na zemi, ich dostanú odo mňa v okamihu, keď prídu do duchovného údolia, aby boli vyvedené do 

vyššieho sveta. Dávam im ho, pretože som Pastier, ktorý je neoddeliteľný od mojich detí. Všetka ich 

bolesť sa odráža vo mne, všetka krv preliata v ich nezmyselných vojnách tečie do mojich prázdnych rúk, 

všetky slzy ľudstva zmáčajú moju tvár. Dokonca aj tá najskrytejšia a najtajnejšia bytosť je mi veľmi 

blízka. Na všetkých vás hľadím rovnako s láskou. Tie stvorenia, na ktoré sa pozeráš s odporom, vytrhnem 

z ich biedy a budem na nich pracovať tak, aby z nich tiekli krištáľovo čisté vody obnovy, pokánia a lásky. 

26 Hovorím k vám mnohými spôsobmi, pretože musíte byť pripravení hovoriť tak, ako ste to ešte 

neurobili. Tešíš sa, keď počúvaš moje učenie a cítiš sa mi každým dňom bližšie. Uvedomujete si, že je 

šťastím byť pri tom, aby vás váš Otec miloval ─ že je pre vás zadosťučinením prežiť veľké skúšky, ktoré 

som vám určil, pretože každá z týchto skúšok je etapou, ktorá vás privádza bližšie ku Mne. 

27 Povolal som mnohé zo svojich detí, aby som im dal rôzne úlohy, rôzne úlohy v rámci tohto diela, a 

dal som vám ich podľa vášho pokroku a vašich talentov. Zo všetkých spolu som vytvoril svoj ľud, svoje 

nové apoštolstvo. 

Niektorých som poveril funkciou vodcov, a aby ich úloha nebola ťažká a namáhavá, rozdelil som ľud 

do zborov. 

Iným som zveril dar nositeľa hlasu, aby mohli sprostredkovať moje vnuknutie, ktoré sa stalo ľudským 

slovom, týmto zástupom, ktoré sa zhromaždili, aby prijali tento zázrak. 

Niektorým som dal privilégium jasnovidnosti, aby sa stali prorokmi a aby prostredníctvom nich 

oznámili, čo má prísť. 

Úlohu "stĺpov" dostali tí, ktorí majú podporovať ľudí na ich púti a byť pomocou cirkevným 

predstaveným, pomáhať niesť bremeno kríža so zástupmi poslucháčov. 

28. Iní boli obdarovaní darom sprostredkovania a títo boli vyškolení ako nástroje duchovného sveta, 

aby odovzdávali jeho posolstvá, vysvetlenie môjho Diela, a tiež ako majitelia liečivého balzamu, útechy 

pre chorých, aby prostredníctvom svojich zdravých duchovných vyžarovaní mohli spoločne udeľovať 

milosť núdznym. 

"Zlaté pero" som nazval toho, kto píše do knihy, ktorú ti zanechám, Moje zjavenia, učenia a proroctvá 

tohto času. 

     Úrad "základného kameňa" som dal tým, ktorí majú byť príkladom pevnosti, stability a sily medzi 

ľuďmi. Ich slovo, rada a príklad medzi ľuďmi by mali byť nemenné ako skala. 

Ale teraz, keď sa toto obdobie Môjho prejavu blíži ku koncu, obraciam sa na všetky úrady a na 

všetkých, ktorí sú vybraní na prijatie takýchto veľkých úloh, vydávam výzvu, aby sa dôkladne preskúmali 

a spoznali výsledok svojej práce. V tejto hodine rozjímania stojím pri všetkých. 
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29 Nebojte sa, neurobil som chybu, keď som si vás vybral. Poznám vás a viem, čoho ste schopní. 

Vedel som, ktorí z nich sa s radosťou venujú plneniu Zákona a ktorí na tejto ceste ochabnú. Ja som váš 

Otec a všetkým som dal príležitosť pracovať v Mojom Diele, všetkým som ponúkol rovnaký pokrm, aby 

ste sa všetci cítili rovnako milovaní, aby ste mali rovnaké právo byť Mojimi učeníkmi a vlastniť rovnaké 

dedičstvo. 

30 Vedel som, že niektorí splnia moje pokyny a veľmi skoro budú nasledovať moje slová. Ostatní by 

potrebovali čas, aby odhalili svoje chyby a napravili ich. Moje dary však zostávajú skryté v ich dušiach a 

čakajú na svoje prebudenie. Lebo všetci musíte prísť ku mne, pochopenie bude vo vás všetkých. Staneš sa 

dokonalým a budeš so mnou po mojej pravici. 

Ale aby ste sa ku Mne dostali, je potrebné, aby ste boli ochotní plniť Môj zákon a kráčať po ceste s 

pokorou a odovzdanosťou. 

Pozorujte a modlite sa v týchto niekoľkých dňoch, keď ma ešte máte v tejto podobe, a nechajte svoje 

srdce pohnúť Mojím Slovom, aby z vašej bytosti vytryskla túžba po poslušnosti, jednote a láske. 

31 Čoskoro sa vydajú na cestu poslovia, ktorí so sebou vezmú listiny. Ich meradlom bude moje slovo 

a moje posolstvá, ktoré ste dostali. Pripravujem vás, aby ste sa vydali na misie mieru a dobrej vôle. Chcem 

sa s vami totiž stretnúť pripravený v tento slávnostný deň, keď vám chcem povedať svoje posledné slová. 

32 Už teraz vám oznamujem, že moje posledné učenie nebude trvať dlhšie ako to, ktoré vám teraz 

dávam. Bude rovnako krátka ako všetky tie, ktoré som vám dal. Lebo moja veľká posledná lekcia 

pozostáva z lekcií za posledné tri roky, je to kniha, ktorú som napísal vo vašej duši s ohňom lásky môjho 

Ducha a v ktorej som zhrnul všetko, čo som vám zjavil od roku 1866. V ňom som vám hovoril o počiatku, 

ba dokonca o tom, čo bolo pred začiatkom stvorenia, o vývoji človeka od najstarších čias až po súčasnosť. 

V tejto knihe som vám hovoril o všetkých svojich lekciách, ktoré som vám dal počas minulých vekov, a o 

vašich skúškach. V tejto knihe som spojil zjavenia všetkých minulých vekov a zjavenia budúcnosti bez 

výkladu a bez naplnenia. Nájdete v ňom aj prípravu pre svoju dušu na jej cestu rozvoja teraz na zemi a 

potom v duchovnom údolí. 

33 Toto moje posledné učenie sa skončí v posledný deň tohto roku 1950, ale nebude to moja posledná 

komunikácia s vami. Veď som vás učil modliť sa a mať duchovné spoločenstvo so mnou. Vy ľudia a 

všetky bytosti, ktoré obývajú rôzne svety života, máte prístup k môjmu duchu a ja prebývam vo vašom. 

Necíťte sa odo mňa vzdialení, necíťte prázdnotu ani ticho, keď sa toto Slovo skončí. Naďalej počúvajte 

harmonický a neustály koncert svojho Otca, tešte sa z Mojej prítomnosti, aby ste mohli uvažovať a 

študovať Moje Dielo. 

34 Predtým, ako sa vydáte šíriť toto učenie, je potrebné, aby ste spojili všetky svoje sily a duchovné 

poznanie. Potom, keď sa zhromaždíte okolo môjho Slova, budete sa modliť a rozjímať, budete cítiť moju 

prítomnosť. Deti budú dojaté, vizionári budú tiež vnímať znamenia, ktoré predchádzajú Mojej prítomnosti, 

a Ja sa budem prejavovať jemnými spôsobmi. Všetci, ktorí sa stretnú, ma budú cítiť a tieto stretnutia budú 

mať slávnostný ráz. Vládne tu duchovná atmosféra, ktorá vám dodá pokoj a dôveru v budúcnosť. 

"Duchovný svet" k vám príde aj bez použitia vášho mozgu a usadí sa tam, kde ho zavoláte, aby vám 

pomáhal vo vašich skúškach a naďalej zahŕňal tento svet svojou milosťou a ochranou. Bude bdieť nad 

tým, aby ste nemali v mysliach zmätok, ani zlé interpretácie alebo nesprávne rozhodnutia. 

Keď sa tento čas príprav skončí, nezabudnite na svoje stretnutia. Hoci viete, že sa zjavujem každému z 

vás osobitne, chcem vás nájsť zjednotených, modliacich sa a pohltených vašou duchovnou praxou. 

35 Spomeňte si na Letnice, ktoré slávili moji apoštoli po mojom odchode. Ich duše pozorne očakávali 

moje zjavenie, a keď sa zjednotili v jednej myšlienke, zostúpil môj Duch a vložil im slovo do úst a celá ich 

bytosť bola osvietená, takže mohli komunikovať s ľuďmi rôznych jazykov a vierovyznaní. 

36 Preto chcem, aby ste sa vždy stretávali, učeníci. Kedykoľvek sa môžete zhromaždiť, urobte tak v 

mojom mene a ja budem prítomný a zjavím vám obsah svojej tajnej pokladnice. 

Zverujem ti všetky chvíle a dni tvojho života, aby si z nich aspoň chvíľu venoval svojej oddanosti. Ale 

ešte raz posväcujem siedmy deň, aby ste v ňom mohli vstúpiť do spoločenstva so mnou, a ostatné dni 

budete milovať jeden druhého a plniť všetko, čo ste dobre pochopili z mojich pokynov. 

Ale pre vaše stretnutia nebudú potrebné žiadne špeciálne miestnosti, tie budú pre mňa váš domov, vaša 

jednoduchá spálňa, lúka v údolí alebo na hore, breh rieky alebo púšť. 
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37 Radím vám, aby ste medzi ľuďmi nehlásali, že ste moji učeníci, aby to nehovorili vaše ústa, ale 

aby hovorili vaše skutky. Nehovorte, že ste duchom Izraeliti. Svet uzná duchovný Izrael, keď bude 

jednotný vo svojom poslaní zapaľovať svetlo v dušiach, prinášať mier do sŕdc, byť takým, ako som 

povedal Jakubovi v jeho snoch, v jeho zjaveniach: "Dám ti potomstvo veľké, početné ako prach zeme, ako 

hviezdy na nebi, ako piesok v mori, a v tvojich potomkoch budú požehnané národy zeme." 

38 Národy zeme ešte neboli požehnané v Izraeli, pretože mi to predstavuje ich rozdelenie, ako sa to 

stalo v druhej ére. Jedni žijú pre hmotu, iní pre ducha ─ jedni vytvárajú jedno kráľovstvo, iní druhé. 

Vidím, že niektorí žijú pre svet a jeho zlato a iní ma hľadajú a sú šťastní vo svojej chudobe. Ale keď raz 

zjednotím týchto ľudí, túto veľkú légiu duší zodpovedných za mier a božské zjavenia, potom sa táto 

zemeguľa a dokonca aj nebesá otrasú. Ich spojenie totiž bude mať takú silu, taký vplyv na svet, že nebude 

nikoho, kto by to nepocítil. Tvoje poslanie bude známe a tvoje posolstvo, ktoré ti už teraz zverujem, spojí 

závet, ktorý som odkázal ľudstvu v troch obdobiach. 

39 Uistite sa, že vaša duša je ako nádoba, ktorá uchováva všetko, čo som vám zveril. Lebo cesta, po 

ktorej teraz pôjdete, má kamenisté úseky, bodliaky a tŕnie. Sú tu však aj úseky, kde vám prechádzku 

spríjemnia stromy a kvety. Takto putujúc, deň vášho spojenia, deň vášho vykúpenia a večného pokoja vás 

prekvapí, keď dosiahnete koniec svojho poslania. 

40 Modlite sa teraz za tých, ktorí sú ďaleko, a do tých, ktorí sú okolo vás, nech vaše srdce pretečie. 

Uzdrav chorých, poraď tým, ktorí to potrebujú, staň sa všemožnou útechou a balzamom medzi trpiacim 

ľudstvom. Ak prejdeš okolo cudzieho človeka, ktorému nemôžeš povedať ani slovo, ale cítiš, že tvoje 

srdce je pohnuté a tvoja duša sa za neho modlí, a položíš utrpenie svojho brata na moje srdce, dám mu, čo 

potrebuje, pretože si mi uložil jeho bolesť. 

41 Spoznajte sami seba, objavte dary, ktoré som vám udelil, a uvedomte si, že vaše duchovné 

poznanie rozjasnilo mnohé srdcia a pozdvihlo ich na morálnu a duchovnú úroveň. 

42 Majte všetku intuíciu a lásku, ktorú potrebujete pre svoje poslanie. 

43 Niektorí z vás mi vo svojej modlitbe hovoria: "Učiteľ, načo Ti rozprávať o svojich trápeniach, 

ukazovať Ti svoj život alebo Ti dovoliť, aby si sa podelil s mojimi projektmi, keď Ty všetko vieš? Prečo 

sa Ti spovedám zo svojich previnení, keď ich vidíš, keď som v Tebe? Daj mi, čo je Tvoja vôľa, a budem 

spokojný." 

44 Po tejto modlitbe ste zostali vo vytržení a ďakovali ste len za to, čo som vám daroval, keď som 

vám dal svoje Slovo. V ňom je duchovná výživa a požehnanie pre váš ľudský život. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 336 
1 S veľkou nežnosťou zostupujem k vám, aby vaše duše spoznali môj zákon. V tomto čase som vám 

ukázal široké obzory, aby ste mohli kráčať po ceste svetla, dokonalosti a pravdy. 

2 Nechcem, aby ste zajtra stáli pred ľuďmi bez toho, aby ste poznali moje učenie, aby ste nasledovali 

falošnú cestu, ktorú som vám nikdy neukázal. Lebo vás nechám pripravených ukázať cestu pravdy tým, 

ktorí nepočuli moje poučenie, a nebudete vyhľadávať slepých a nevedomých, aby ste od nich prijali 

poučenie. Lebo vás nebudú mať o čom poučiť. 

3 Mali by ste byť pokorní a svedčiť o mojom zjavení sa ľudstvu prostredníctvom vašich darov, aby 

mohlo vzývať moje meno a veriť mojej prítomnosti medzi vami v tejto tretej ére. Nedávajte dôvod svojim 

blížnym, aby vám hovorili, že ste mali zlého učiteľa, že ste nevzdelaní, že ste bez cností a že nie ste silní. 

Nie, Izrael, nechcem, aby táto bolesť bola v mojom duchu, ani nechcem, aby ti ľudstvo po mojom 

odchode vyčítalo nedostatočnú prípravu. Chcem, aby sa tí, ktorí Mňa nepočuli, cítili dotknutí spomienkou, 

ktorú máte na Môj prejav prostredníctvom ľudského intelektu, a aby živili svoje duše Mojím učením 

zapísaným v Mojich zlatých perách. 

4 Chcem, aby ste svojou radou obrátili hriešnika a slovami povzbudenia posilnili toho, kto je 

skľúčený a zúfalý. Človek nežije len z chleba, ale milosť, ktorú vám zanechávam pre ľudstvo, je 

duchovná. Prídu k vám tí, ktorí síce majú materiálne bohatstvo, ale nemajú pokoj v duši a zdravie. Aj im 

dáš to, čo som ti zveril. 

5 Sami dosvedčte, že sa nemýlite, keď ma nasledujete. Po skončení môjho ohlasovania 

prostredníctvom hlasateľov budete naďalej vernými vojakmi tejto božskej veci - tohto učenia, ktoré nemá 

chybu a ktoré sa nebudete hanbiť šíriť medzi ľuďmi. Svojimi skutkami budete svedčiť o mojej pravde. 

Nechcem, aby ste toto učenie oznámili svetu len prostredníctvom Slova. 

6 Zanechávam svoj zákon napísaný vo vašom duchu, aby ste naň upozorňovali svojich blížnych, aby 

sa ním ľudstvo riadilo a aby už neklopýtalo na svojej ceste. 

7 V tomto čase ma ľudia počuli, prijali moje učenie ─ pravdu, ktorú som vám jasne zjavil. Potom 

veľa premýšľali o spôsobe, ako poučiť ľudstvo o tomto poznaní, ktorému na začiatku sami nerozumeli. 

8 Priprav sa, Izrael, aby ťa tvoji druhovia neprekvapili. Nechcem, aby ste sa ukázali ako nevedomí 

pred hlupákmi. Nie, Môj ľud, budete hovoriť slovami plnými presvedčenia a s dôverou v seba samých, 

budete vysvetľovať Moje učenie a zjavenia, ktoré som vám dal v tomto čase, a ich dôvod. Ste predurčení 

poučiť toho, kto je nevedomý, a ukázať mu cestu k vzostupu. 

9 Nové generácie ma musia hľadať. Lebo na zem pošlem vyvinuté duše, ktoré nebudú počúvať hlúpe 

slová sveta od svojho útlého detstva, lebo ich duša im dá pochopiť, že tieto učenia nie sú uspokojivé, a 

potom sa obrátia na vás, Môj ľud, aby ste im ukázali Moje duchovné dielo v plnej jasnosti. 

10 Vždy, keď povstanete v modlitbe, spomeniete si na moje slová. Takto nebudete na svojej ceste 

prekvapení a budete môcť dávať moje pokyny každému, kto ich potrebuje a žiada o ne. 

11 Ja som váš Otec, ktorý k vám neustále hovorí, aby ste ma pochopili, aby ste sa po mojom 

ohlasovaní prostredníctvom ľudského rozumu cítili plní môjho pokoja a pustili sa do plnenia svojho 

poslania s nadšením, poslušnosťou a energiou. 

12 Nechcem, aby bolesť ľudstva zostala bez povšimnutia. Chcem, aby ste cítili ich utrpenie ─ 

pohromy, mor a každé utrpenie, a aby ste sa s láskou modlili, aby dosiahli moje milosrdenstvo. 

13 Všetky urážky, ktoré vám ľudia robia, nebudú robiť vám, ale Mne, a tak si vlastnou rukou 

spôsobia bolesť na duši. Ty však prijmi opovrhovaných s trpezlivosťou, lebo príde čas, keď sa všetci 

presvedčia o mojej pravde a spoznajú, že si sa nemýlil. 

14 Mnohí povedia: "Ak je Boh medzi nami, prečo neprikáže, aby sa vojny skončili?" Ty však budeš 

vedieť odpovedať svojim blížnym a povedať im, že v čase Božieho súdu Otec dovolí pyšným, aby sa 

navzájom ničili. Potom však stanovím hranicu boja, aby odo mňa dostali pokoj. 

15 Slovo, ktoré vám zverujem, je svetlom na vašej ceste, aby ste si zachovali pokoj uprostred chaosu. 

Pamätaj, Izrael, že každé moje slovo ťa uspokojilo. Nepočúvajte však tieto pokyny len zo zvyku, ale 

skutočne sa riaďte tým, čo sa naučíte od svojho Majstra. 
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16 Uvedom si, Izrael, ako veľmi musí môj Duch bojovať proti hriechu a nevere. Keď vidím, že ma 

moje deti pochopili, môj Duch je naplnený radosťou, žehnám vás a vaša poslušnosť sa dostáva k Otcovi 

ako vôňa kvetov. 

17 Nechcem, aby si zajtra horko plakal, Izrael, a hovoril mi s tvárou obrátenou k nebu: "Sekty a cirkvi 

k sebe pritiahli veľké zástupy, ktorým si s takou láskou daroval svetlo." 

Áno, deti moje, ale spolu s kúkoľom prejde aj pšenica. Sú to srdcia, ktoré sa nezlepšili tvojím slovom. 

Ale veru vám hovorím, že chcú rozptýliť ovce v ohrade falošnými slovami. Ale Ja som moc a spôsobím, 

že zástupy s plnou jasnosťou spoznajú, že Moje dielo je čisté ako snehové vločky. 

18 Nebuďte prekvapení, ľud môj. Žite stále bdelo a buďte vernými strážcami. Nebojte sa slov, ktoré 

vám hovoria vaši vlastní bratia a sestry, aby vás presvedčili, že sa mýlite. 

Zostaňte pevní, lebo "vojakom", ktorí sú verní Mojej veci, dám veľkú odmenu ─ tým z vás, ktorí čelia 

týmto ťažkým časom zmätku svetonázorov, vierovyznaní a náboženstiev. 

Všetkých svojich blížnych si budete vážiť tak, ako si vážite Moje dielo, a budete poukazovať na 

poučenie, ktoré vám opäť zanechám. Ak sa vám ľudia posmievajú, nech tak robia, lebo svetlo môjho 

Ducha Svätého ich zasiahne a potom sa v ich srdciach objaví pokánie. 

19 Buďte pevní a žite bdelo, lebo vás čakajú ťažké časy. Vtedy muži prídu do mojej práce a snažia sa 

to zistiť. Ale naozaj vám hovorím, že vám pomôžem prejsť, taká je moja vôľa. Lebo keď ťa na krátky čas 

zahalí tma, zjavím sa ako žiarivé svetlo, aby som ťa osvietil a zachránil z tlamy hladného vlka a ukázal ti 

cestu svetla a pravdy. 

20 Ja, váš Majster, vám dávam poznať všetku slávu, ktorá vás obklopuje, a tú, ktorú nosíte ukrytú vo 

svojom vnútri, bez toho, aby ste ju pre nedostatok duchovnosti vnímali. 

21 Chcem, aby ste poznali všetku moc, ktorou som vás obdaril, aby ste konali dobro a stúpali na vrch, 

opierajúc sa vždy o palicu mojej pravdy. 

22 Život bol pre človeka vždy smutný, pretože vždy ignoroval mnohé z darov, ktoré v sebe má. Ako 

ich mohol využiť, keď o ich existencii nič nevedel? 

Často som našiel ľudí skľúčených a smutných, pretože si mysleli, že sa nedokážu oslobodiť od jarma, 

ktorým je pre nich v tomto čase život. A preto som vás príjemne prekvapil svojím hlasom, ktorý vás volá, 

svojím Slovom, ktoré vám vlieva vieru, odvahu žiť, radosť a nádej. 

23 Iba viera môže dušu posilniť, a preto v niektorých zapaľujem vieru a v iných ju oživujem svojím 

učením. V budúcnosti totiž budete musieť predstavovať silný, príkladný, poslušný a zákony dodržiavajúci 

národ. Jeho sila však bude prameniť z jeho viery v môj zákon. 

24 Už nechcem vidieť slzy vo vašich očiach, nechcem vidieť, ako nesiete ťažké bremeno svojho 

života bez duchovných ideálov a namiesto toho ste plní starostí a fyzického utrpenia. 

25 Cíťte sa teraz ako milované deti svojho Otca. Naučte sa ma prosiť o to, čo potrebujete pre svoje 

blaho. Pamätajte, že som Božský Tešiteľ, aby ste sa vo svojich súženiach nenechali premôcť strachom. 

Vedzte, že bolesť má len upevniť vaše srdce, nie ho oslabiť. Mala by vás očistiť, ale nie rozhorčiť. 

26 Už na zemi dosiahni blaženosť, ktorá naplní tvoju dušu a ktorá ti prinesie prvé ovocie na tomto 

svete, aby si mohol pokračovať na ceste života bez sklamania. 

27 Oduševnite sa v inšpirácii Mojím učením, aby som sa mohol plne prejaviť prostredníctvom vášho 

bytia. 

28 Či som ti vtedy nedal svoje telo? Pochopte teda, že ju vlastníte. Dovoľte mi, aby som sa prejavil 

prostredníctvom vášho sprostredkovania, akoby som to robil vo svojom vlastnom tele. Potom sa skutočne 

oduševníte a budete plniť vôľu svojho Otca. 

29 Otvorte dvere svojho srdca a nechajte ma vstúpiť, aby ste sa potešili vo svojom utrpení. Ja, Pán 

bytostí a svetov, prichádzam k vám s pokorou žobráka a moja jediná prosba, moja prosebná žiadosť je, 

aby ste sa navzájom milovali. Lebo vďaka svojmu porozumeniu a rozlišovaniu ma budete milovať a 

zbožňovať. 

30 Každé dieťa je súčasťou môjho Ducha, preto to, čo robíte svojmu blížnemu, robíte aj mne. 

Nezarmucuješ sa pre utrpenie druhých tak ako pre svoje vlastné? Prečo sa cítite ako cudzinci, veď ste ten 

istý duch a to isté telo? Ste moje dielo, ktoré som stvoril na začiatku, aby sa vyvíjalo a zdokonaľovalo 

počas vekov. 
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31 Dnes, v tomto období veľkých skúšok, vám víťazstvo zabezpečí len vaša viera a pomôže vám aj 

vrúcna modlitba, ktorá je mocným kľúčom k otvoreniu dverí a oboznámeniu sa s vašou cestou. 

32 Vaša práca pri prinášaní Dobrej zvesti o mojom zjavení v Duchu Svätom vašim blížnym bude 

veľmi veľká, pretože ľudstvo tejto doby je menej dôverčivé a menej zbožné. Budú vám predkladať svoje 

pochybnosti a nepripravenosť a vy budete musieť vytrvalo bojovať. Ale nezúfajte, keď narazíte na tieto 

prekážky, splňte svoje poslanie v tomto období a s uspokojením uvidíte, ako sa tento svet osvieti 

bratstvom a mierom, po ktorom tak dlho túžili a žiadali ho tí, ktorí vždy verili vo víťazstvo Svetla nad 

temnotou. 

33 V ten deň, ktorý je už blízko, budú môcť tí, čo žijú na zemi, oceniť lásku ako dôvod tohto života a 

všetky krásy a dokonalosti, ktoré diela lásky v každej dobe dosiahli. Potom budete vedieť, prečo som 

prišiel do tejto éry a aký je výsledok vášho úsilia, zatiaľ čo ostatní budú v "Duchovnom údolí" a odtiaľ 

uvidia, ako sa s nevýslovnou radosťou rozmnožujú semená, ktoré zasiali na tomto svete. 

34 Buďte vnímaví na každú moju inšpiráciu, buďte poslušní a jednoduchí. Nechajte ma spoznať 

prostredníctvom vašich darov, nechajte ma osloviť vašich blížnych prostredníctvom vašich darov. Nech 

vaše pery vyslovujú moje slová útechy pred ušami tých, ktorí trpia, a vyjadrujú moju múdrosť pred tými, 

ktorí potrebujú svetlo. Nech mi vaše ruky slúžia na pohladenie a vaše oči na milosrdný, nežný alebo 

súcitný pohľad. 

35 Musíte sa Mnou naplniť, aby ste mohli konať skutky, ktorým som vás naučil. Potom spoznáte, že 

Kristus vlieva svoju pravdu do všetkých duší a čaká len na ich povznesenie, aby im zjavil svoju lásku. 

36 Ak sa vám moje učenie zdá také zvláštne, že si myslíte, že ste takéto slová nikdy nepočuli, hoci ma 

poznáte, hovorím vám, že váš údiv je dôsledkom toho, že ste nepreskúmali podstatu toho, čo som vám v 

minulosti zjavil. Preto sa vám toto učenie môže zdať zvláštne alebo nové, hoci v skutočnosti bolo toto 

svetlo vždy prítomné vo vašich životoch. 

37 Dnes sa vaša myseľ bude zmietať ako krehká loďka v búrke. Ale neprevráti sa, zázračná sila ho 

ochráni. Každý blesk bude iskrou nádeje v hlbokej noci, a keď sa búrka konečne skončí a nový deň príde 

ako posolstvo pokoja, z najhlbšieho vnútra tvojho srdca vzíde modlitba plná viery, lásky a vďačnosti. 

Pocítite, že vaša duša vyšla zo skúšky posilnená, a zažijete určité osvietenie, ktoré ste predtým nepoznali a 

ktoré vám umožní jasne vidieť to, čo bolo pre vás temnotou a tajomstvom. 

38 Až keď sa vnútorne premeníte, pošlem vás do sveta šíriť Moje posolstvo. Lebo len vtedy, keď je 

duchovnosť v učeníkoch pravá, budú ju vedieť odovzdávať ďalej, ako ju dostali odo mňa. 

39 Tiež vám hovorím, že skôr než vás pošlem zdieľať túto dobrú správu, zahojím vaše rany a 

vykúpem vašu bytosť balzamom útechy, ktorým som obdaril toto ľudstvo. 

40 Príďte dnes počuť toto Slovo ─ príďte k Zdroju, ktorý oplýva poznaním a milosrdenstvom, aby ste 

ma mohli skutočne začať poznávať, pretože ma nepoznáte. 

41 Zakaždým, keď mi tvoje pery alebo myšlienky hovoria: "Pane, zmiluj sa nado mnou, zľutuj sa nad 

mojou bolesťou ─ Pane, neodopieraj mi svoje odpustenie", dokazuješ svoju nevedomosť, svoj zmätok a 

to, ako málo ma poznáš. 

42 Povedz mi, aby som mal súcit s tvojou bolesťou? Pros ma, aby som sa zmiloval nad svojimi 

deťmi? Pros ma, aby som ti odpustil hriechy ─ mňa, ktorý som láska, milosť, milosrdenstvo, odpustenie a 

súcit? 

43 Je dobré, že sa snažíte pohnúť tými, ktorí majú na zemi tvrdé srdce, a že sa slzami a prosbami 

snažíte vzbudiť súcit v tých, ktorí nemajú ani štipku súcitu s blížnym; ale nepoužívajte tieto frázy alebo 

myšlienky, aby ste pohli tým, ktorý vás stvoril z lásky a miluje vás naveky. 

44 Už chápeš, prečo som ti povedal, že o Mne vieš veľmi málo? Niekedy, keď je kalich v tvojich 

ústach veľmi horký alebo bolestná skúška ide až na hranicu tvojich síl, vzývaš moje meno a hovoríš mi: 

"Pane, odstráň odo mňa tento trest, nech už netrpím." 

     Ó, vy ľudia, ktorí si vo svojej temnote neuvedomujete, že to nie Ja vás chcem držať v bolesti, ale že ste 

to vy sami, kto spôsobuje utrpenie, kto napĺňa svoj pohár horkosťou a potom ma obviňuje. 

45 Príďte k tomuto zdroju svetla, aby sa vaša duša a váš rozum osvietili, a potom ma začnite poznávať 

ako Otca, Majstra a Sudcu. Veď ja, neúnavný Majster, som bol s tebou, Izraelu, a nepozeral som sa na 

tvoju neposlušnosť a na tvoju nechápavosť, na tvoj nedostatok uvažovania a štúdia môjho zákona. 
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Prostredníctvom svojho Božského slova vám dávam vidieť vaše chyby, vašu slabosť a nevedomosť. Dal 

som vám čas, aby ste sa pustili do práce na poliach, ktoré som vám zveril ako dedičstvo. 

46 Je to poslanie, ktoré Majster vždy zveril učeníkovi, aby sa prihováral tvárou v tvár utrpeniu a 

trpkosti ľudí. 

47 Moje slovo k vám vždy hovorilo podľa prípravy a povznesenia duše. Ja však zostupujem do sveta 

hriechu a temnoty bez toho, aby som ohrozil svoje Božské svetlo. Prišiel som k vám, aby ste sa obnovili. 

Ale keď som vás volal na zodpovednosť svojím Božským Slovom, trpeli ste, lebo ste cítili, že sa Moje 

Slovo dotklo vášho srdca, aby prebudilo vašu dušu. 

Slovo, ktoré vaše telo počulo, sa mu nepáčilo, pretože váš materializmus vám bráni rozpoznať Božský 

zámer, podstatu a inšpiratívnu silu každého Slova, ktoré som vám dal. Preto vám hovorím: 

Dematerializujte sa a dovoľte svojej duši, aby sa zbavila svojich pút a vzniesla sa ku Mne, aby mohla 

počuť Moje Božské Slovo a aby vaša hmotná časť bytosti mohla prostredníctvom duše pochopiť, čo vám 

Majster odovzdáva. 

48 Mojou vôľou je, aby ste boli izraelským ľudom, ktorý vo svojich srdciach nosí semienka lásky a 

božského pokoja. Svet očakáva od vášho Boha milosrdenstvo a súcit a rovnako ako v minulosti očakáva, 

že uvidí pravých Ježišových učeníkov. 

49 Ľudia očakávajú, že budete bojovať ako učeníci druhej éry. Niekedy však strácate odvahu, a keď 

počujete, ako sa vám vaši blížni rúhajú a ohovárajú vás, nazývajúc vás podvodníkmi, správate sa ako Peter 

a zapierate ma na ceste, popierate milosť, ktorou som vás pripravil, a strácate ju tým, že upadáte späť do 

svojho materializmu. 

50 Musíte presvedčiť neveriacich, pozdvihnúť padlých a dať slová útechy a lásky tým, ktorí trpia. 

51 Ľudia vo svojej slobodnej vôli žiadajú zjednotenie, aby na zemi zavládol mier. Snažia sa o 

harmóniu a chcú svetu ukázať, že v nich je svetlo, že sú obdarení silou vytvárať mier. 

Títo podvodníci vám však chcú vytrhnúť z rúk klenot neoceniteľnej hodnoty a archu Novej zmluvy, 

ktorú som vám dal do opatery, a chcú z vás opäť urobiť služobníkov faraóna, otrokov temnoty ─ tých, 

ktorí pre nedostatok pochopenia ťahajú reťaze zloby, egoizmu vlastnej dôležitosti. 

52 Nehovoril som vám len o naplnení poslania mojich apoštolov druhej éry a o naplnení Mojžišovho 

poslania. Nie, Izrael, hovoril som ti o naplnení poslania Ježiša z Nazareta. Dal vám ten najdokonalejší 

príklad. 

53 Dal som vám niečo z tej istej Ježišovej autority, aby ste mohli podobne ako on vyjsť na pomoc 

trpiacim blížnym. 

54 Nedal som človeku iné zákony, ani iné učenie, ani iné cesty. Sú to samotní ľudia, ktorí vydláždili 

cesty, po ktorých teraz kráča ľudstvo. Ale ste na správnej ceste a užívajte si moju lásku a moje svetlo. 

55 Ale vy, ľudia, chcete, aby kamene svedčili o mojej prítomnosti? Nie, Izrael, lebo to by bolo 

príčinou bolesti a trpkosti pre tvoju dušu a telo. 

56 Nie je mojou vôľou, vyvolený ľud, aby ste zahynuli a aby vás ľudstvo neuznalo za mojich 

učeníkov, za učiteľov zajtrajška. Preto vám Majster hovorí: Študujte a skúmajte, aby ste pochopili môj 

božský zámer, aby svet spoznal a prišiel k stromu života. 

57 Milovaný ľud, krátky je čas, v ktorom budete počuť moje božské slovo prostredníctvom hlasu. Ale 

z počtu môjho ľudu nesmie byť ani jedna duša príliš málo alebo príliš veľa. Sto štyridsaťštyri tisíc sa musí 

zhromaždiť pred mojou prítomnosťou na konci roku 1950, aby ste dostali posledné pokyny, ktorými sa 

musíte riadiť, aby ste splnili svoje ťažké poslanie a vydali sa k národom, aby ste priniesli svetlo, 

milosrdenstvo a pravdu. Takto môže svet vďaka plneniu poslania mojich vyvolených zažívať pokoj môjho 

Božského Ducha. Preto vám neúnavný Majster dáva ďalšiu slabiku svojho poučenia, aby ste ho mohli 

študovať, vykladať a nasledovať. 

58 Môj prejav sa vyznačuje svetlom, mierom a láskou k vám. Ukazujem vám cestu, na ktorej sa máte 

obnoviť. Nariaďujem vám, aby ste po nej kráčali, aby ste sa cítili posilnení mojou láskou. To bude sila, 

ktorá vás urobí pevnými, ktorá vás premení na pravých učeníkov, ktorí budú vydávať verné svedectvo o 

mojej prítomnosti ľudstvu. 

59 Oslobodzujem vás, aby ste už neboli otrokmi hriechu. Dávam vám svetlo, aby ste poznali pravdu a 

vybudovali si vo svojich srdciach svätyňu, kde mi ako pochodeň predložíte svoju vieru, aby sa vaša duša 

vzniesla ku Mne a bola v spoločenstve so Mnou. 
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60 Už nechcem, aby si mi hovoril: "Pane, prečo si ďaleko odo mňa, prečo ma nepočuješ, prečo sa 

cítim na ceste života sám?" 

Milovaný ľud: Ja sa nikdy nevzdialila od svojich detí, to vy sa odo mňa vzďaľujete, pretože vám chýba 

viera, sami ste ma odmietli a zavreli ste mi dvere svojich sŕdc. 

61 Svet vás nesprávne hodnotí a spôsobuje vám bolesť. Ale keď si volal k svojmu Otcovi, z 

milosrdenstva som ti dal najlepšie "šaty", lebo moje milosrdenstvo je veľké a nenechal som ťa zahynúť. 

Lebo ja som prístav spásy pre vás a pre ľudstvo. 

62 Nasýtil som vás najlepšími pokrmami zo svojho nebeského stola a umyl som vám nohy, aby ste 

kráčali po svojej ceste ako váš Majster. 

63 Zanechávam vám svoje slovo napísané vo vašom srdci, aby ste boli deťmi svetla, ktoré svedčia o 

mojej prítomnosti medzi vami, aby ste boli palicou ľudstva a ukázali vám záchranný čln, aby moje svetlo 

svietilo v temnote a aby ste učili svet vznášať sa a komunikovať s mojím Božstvom od ducha k duchu. 

     Preto vás, ľudia, pripravujem na to, aby ste sa stali služobníkmi tretej éry, ktorí dávajú zástupom chlieb 

života a krištáľovo čistú vodu. 

Deti hynú v tejto dobe skazenosti, zmätku pojmov a materializmu. Svet ide svojou cestou ako slepec, 

sú to tí, ktorí sú mŕtvi pre život milosti, je to ľudstvo, ktoré hynie a dáva mi piť ďalší kalich utrpenia. Ukáž 

im svetlo nového dňa, daj im pocítiť moju prítomnosť a povedz im, že Otec ich očakáva s otvorenou 

náručou. 

64 Krátke sú už chvíle, v ktorých budete počuť moje slovo prostredníctvom nositeľa hlasu. Ale moje 

božské slovo musí byť ako kniha otvorená pred ľudstvom. 

Musíte ju ukázať zapísanú vo svojom srdci, vo svojej duši, ako svetlo, ktoré vás osvecuje, ako pochodeň, 

ktorá vedie ľudstvo. Lebo tento, túžiac po ovocí, ktoré ste dostali, bude k nemu prichádzať rôznymi 

spôsobmi a vy mu ho budete musieť dať, aby mal v sebe život milosti. Je to ovocie stromu života, a kto sa 

ním živí, nezahynie, lebo bude mať v sebe večný život. A vy, ktorí ste sa živili týmto ovocím, musíte 

dovoliť svojej duši, aby sa vzniesla a povzniesla ─ rozbiť všetky svoje okovy. 

65 Naplňte svoje srdcia pokojom a dobrou vôľou. Buďte dušami svetla, ktoré sa svetu ukazujú ako 

slobodné duše, ktoré vedeli, ako budovať pravú Cirkev pre svojho Pána. 

66 Chcem, aby ste oživili "mŕtvych" a osvetlili "slepých" tým, že prinesiete moje posolstvo do uší 

tých, ktorí ma nechcú počuť, a obrátite srdcia k viere. Toto je zlaté semeno, ktoré predložíte svojmu 

Otcovi vo svojich rukách. Preto ťa pozdvihujem a dávam ti svoje poučenie, ktoré je pre tvoju dušu 

pokladom nesmiernej hodnoty. Dal som vám totiž pocítiť svoj pokoj vo svojom slove a inšpiroval som vás 

ním, aby ste kráčali po tejto ceste, ktorá je zaplavená svetlom môjho Ducha Svätého. 

67 Nepozeral som sa na vaše chyby, teraz ma máte len ako Otca, aby som vám dal svoje Slovo, aby 

ste sa podľa neho obnovili a videli sa naplnení mojou milosťou. Chcem vás vidieť odetých mojimi 

duchovnými dobrodeniami, všetkých rovnako osvietených svetlom môjho Ducha Svätého, aby ste ─ 

zjednotení láskou, vierou a dobrou vôľou ─ boli silným Izraelom, ktorý dáva svetu poznať moje Dielo, 

aby vo vás bolo vidieť mojich vyslancov, mojich poslov ─ duše, ktoré sa skutočne pripravili viesť ľudí. 

68 Deň čo deň prijímate moje učenie. Ja som Majster, ktorý vás neustále poučuje, aby ste v 

budúcnosti, keď sa oduševníte, spievali duchovnú chválu. 

69 Dávam vám svoju silu, aby ste mohli nasledovať moju božskú stopu. Osvetľujem vaše mysle, aby 

ste jasne chápali svojho Otca, aby ste správne vykladali moje slovo a aby sa vo vás zjavila pravda, ktorú 

ľudia hľadajú rôznymi spôsobmi. 

70 Vy, milovaný ľud, prinesiete toto posolstvo ľudstvu, aby pochopilo Otcov zákon vo svetle pravdy. 

Vidím totiž, že sa vo svojich veľkých omyloch miešajú do mojich vysokých rád a snažia sa preniknúť do 

mojich tajných pokladníc, hoci na to nie sú pripravení a ešte ma nepochopili. 

71 Moje učenie bude jasným zrkadlom, v ktorom sa ľudstvo bude pozerať na seba samé, aby s 

pokorou a tichosťou dovolilo môjmu slovu obrátiť ho a pripraviť ho na to, aby ma milovalo, aby sa 

obnovilo a aby sa ľudia navzájom milovali. 

72 Dal som vám normu svojho pokoja, aby ste ho mohli urobiť hmatateľným pre svet. Ale pokoj, 

ktorý som vám zveril, je pokoj môjho Ducha, ktorý inšpiruje vášho ducha, ktorý sa rodí z mojej lásky a 

vďaka ktorému si ľudstvo uvedomí moju prítomnosť. Tento pokoj som vám dal, aby ste ho naplno pocítili 

na svojej ceste, ktorú som vydláždil, aby ste nezažívali bolesť. To ste si vytvorili sami. 
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Ale vaša duša má veľké dary a silu, aby ste mohli zvíťaziť nad utrpením, ktoré vás očisťuje a očisťuje. 

Veru, hovorím vám, že vás ku mne nepriblíži len bolesť, ale aj poslušnosť môjmu zákonu, vaše dobré 

skutky. 

73 Pri praktizovaní môjho učenia pocítite blaženosť, a tak vystúpite na horu. Pochopte, že máte pred 

sebou náročné poslanie. Tak ako váš Majster, aj vy musíte zanechať medzi ľuďmi stopu poslušnosti, 

príklad pokory, aby bola ako svetlá stopa a aby vás mohli nasledovať aj ďalšie generácie. Musíte im 

zanechať vydláždenú cestu, aby mohli dosiahnuť duchovnosť. Vy budete rozsievačmi pravdy, aby svet už 

viac neupadol do priepasti ─ do nepriateľstva, ktoré živil po celé veky. 

74 Pripravte sa, ľud môj, lebo svet túži pochopiť moju pravdu. Prineste mu útechu, lebo jeho očistenie 

je veľké. Ale tiež vám hovorím, že milosť, ktorú som pre vás uchoval vo svojej pokladnici, je veľká. Ale 

skôr, ako ho dostanete, musíte sa stať hodnými, aby ste si ho zaslúžili. Keď dosiahnete naplnenie svojho 

poslania, uvedomíte si, že ho máte v najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

75 Veru, hovorím vám: Už nie ste chudobní, ani slabí, ani slepí. Lebo moje svetlo vás osvietilo, aby 

ste v tomto čase vydávali svedectvo o mojej prítomnosti. Mojou vôľou je, aby tí, ktorí prídu po vás, našli 

tiché miesto pokoja, v ktorého tieni budú môcť odpočívať. Prijmite ich, priveďte ich k prameňu milosti 

bez toho, aby ste sa pozerali na ich nevedomosť alebo zlobu. 

Ak prídu s malomocenstvom, uzdrav ich, lebo ty máš hojivý balzam, a ak k tebe príde vrah, prikry ho 

svojím duchovným plášťom a urob mu pokánie za jeho zločiny, aby vyhľadal vodu, ktorá ho očistí od jeho 

škvrny, ktorá ho vykúpi. Keď títo duchovne potrební prídu k vašim dverám, pretože túžia po mojom slove 

a mojom svetle, nič im neodopriete. Budete služobníkmi svojich blížnych, lebo som vás na to pripravil, 

aby ste mohli rozdávať moju milosť. 

76 Preto všade, kam pôjdete, bude blahobyt. Ľudia ma spoznajú, pocítia moju prítomnosť a budú 

veriť vo svojich srdciach. Svet sa tak bude môcť odvrátiť od svojho modlárstva. 

Ľudia ma musia duchovne hľadať, musia sa navzájom milovať a láskou k sebe živiť mier a dobrú vôľu. 

Ale vy ste tí, ktorí prinesú toto poučenie, budete ako lúč svetla v ich temnote. 

77 Váš boj je blízko. Budete vedieť, že je to boj svetla proti temnote. Vtedy sa stanete vojakmi mojej 

veci, budete sa oháňať odznakom, chopíte sa meča môjho slova a budete svedkami toho, ako armády 

vášho Pána bojujú proti temnote tohto sveta. 

78 Toto je čas, keď osvietim všetky duše, keď oslobodím svet z otroctva, ktoré znášal celé stáročia. Je 

však potrebné, aby som sa prejavil v tomto svete zla, nepriateľstva a zlej vôle, v ktorom prekvitajú vojny a 

v ktorom hriech prináša všetky svoje plody. Je potrebné, aby sa očistila ako zlato v tégliku, aby povstala k 

životu milosti a človek mal večný život vo svojej duši. 

79 Ale Otec vám hovorí: Nezničím to najcennejšie zo stvorenia, čo je duša. Nie, milované deti, Ja len 

očistím svet od skazenosti, aby povstalo nové ľudstvo, v ktorom ma budú cítiť zástupy a ktoré bude 

napĺňať Môj Zákon. Ľudia sa budú navzájom milovať, budú jesť ovocie zo stromu života, uhasia smäd 

svojej duše v nevyčerpateľnom prameni milosti a môj Duch Svätý ich osvieti ako kráľovská hviezda. 

Potom uvidíte, že ma ľudstvo bude chváliť a žehnať mi. 

80 Milovaný Izrael, ty si vyvolený a pripravený, aby si pokračoval v boji a práci, aby tento svet uzrel 

nový deň. 

81 Ľudia, vy ste na začiatku, pretože vy ste prví, ktorí idú príkladom. Predstavte moje dielo tak, ako 

som vám ho zveril. Buďte pravými duchovnými, ktorí nesú dary Ducha Svätého v celej svojej sláve. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 337 
1 Vítaní sú tichí a pokorní srdcom, ktorí sa nepohoršujú nad skromnosťou týchto miest, kde sa 

dávam poznať, pretože myslia len na to, aby ich duša mala potešenie z počúvania môjho Slova. 

2 Naozaj vám hovorím, že kvôli krátkym chvíľam prípravy týchto sŕdc posielam Svoje Svetlo a Svoj 

Pokoj do tohto rozbúreného mora, v ktorom ľudstvo hynie uprostred svojich vášní a vojen. 

3 Ako by nemal Môj Duch pociťovať radosť, keď vidím tieto zástupy, ktoré ma hľadajú v zmysle 

posolstva, ktoré počúvajú prostredníctvom hlasu, ktorý im prináša? Už nežiadajú formality alebo obrady, 

chcú sa len živiť chlebom Ducha. 

4 Jedzte a nasýťte sa, duše, mozgy a srdcia, aby ste sa cítili posilnení a nasýtení na večnosť, keď už 

nebudete počuť ten hlas. 

5 Hlas vášho Majstra, poľudštený nositeľmi hlasu, sa skončí. Kniha mojich zjavení a učení však ako 

maják nehasnúceho jasu zostane navždy pred tvojou dušou. 

6 Toto Slovo, ktoré zaplavilo vaše duše pokojom, ktoré prinieslo nekonečné potešenie do sŕdc a 

myslí tohto ľudu, ktoré vzkriesilo "mŕtvych" k viere a osvietilo cestu všetkých, ktorí ho počuli, ─ aj keď 

ho už nebudete počuť z úst mojich vyvolených, bude pre vás nezmazateľné a nezabudnuteľné. 

7 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia uchovávať tento chlieb a toto víno v najčistejšej a najprečistenejšej 

podstate, lebo vždy budú mať čím potešiť, zasiať milosrdenstvo a zapáliť svetlo na svojej ceste. 

8 Blahoslavení, ktorí dnes uverili, lebo zajtra uveria tomu, čo počuli a videli. Zostaneš na zemi, aby 

si pracoval na duchovnom prebudení a pokoji svojich blížnych, a ja ťa budem strážiť, kým ťa neprivediem 

do zasľúbenej zeme. 

9 Keďže vaša pamäť je príliš slabá na to, aby si zachovala množstvo učení, ktoré som vám zjavil, 

zanechám vám Mnou inšpirovanú hmotnú knihu, ktorá obsahuje všetko podstatné, čo som tento ľud v 

tomto období učil. Tak bude vaša každodenná práca ľahšia, pretože moje učenie vás bude vždy 

povzbudzovať, pretože vám nehrozí, že časom zabudnete, čo ste raz počuli. Upadli by ste do omylu, 

falšovania alebo utajovania. 

10 Moje Slovo bude aj naďalej majákom a hviezdou pre tento ľud a duchovný triumf bude patriť tým, 

ktorí sú verní a vytrvalí až do konca ─ tým, ktorí sa nezľaknú hladu a smädu púšte ─ tým, ktorí krok za 

krokom stúpajú na svoju vlastnú Kalváriu a ich pohľad je vždy upretý na Nekonečno, ktoré je svetlom, 

večnosťou a prísľubom pravej blaženosti. 

11 Čím viac pozdvihneš svoju dušu, tým menej ťa bude tlačiť kríž. A keď už k vám nebudem hovoriť 

v tejto podobe, priblížim sa k vám v duchu a poviem vám: Otvorte si knihu a študujte, aby ste sa čoskoro 

stali odvážnymi učeníkmi, ktorých toto dielo potrebuje, aby sa mohlo presadiť na zemi. Otvoríte svoju 

knihu a ona vám odpovie, zbaví vás pochybností a odhalí vám to, čo ste sa snažili vysvetliť sami sebe. 

12 Vskutku, hovorím vám, že príde deň, keď už nebudete potrebovať hmotnú knihu, ktorá by vám na 

každom kroku pripomínala Moje Slovo, pretože potom bude prúdiť z vašich úst ako nevyčerpateľný prúd 

inšpirácie. Ale aby ten deň prišiel a aby ste dosiahli tento stupeň vznešenosti a múdrosti, budete musieť 

predtým veľa študovať a cvičiť sa v písomnom poučení, kým nedosiahnete zrelosť a základné vedomosti, 

ktoré vám umožnia prijímať božské vnuknutia z ducha do ducha. 

13 Majstrovi sa bude páčiť, keď uvidí pokoj vo vašich srdciach. Vy, moji učeníci, sa budete vždy 

občerstvovať mojím slovom, a keď duchovne povstanete, pocítite môj prejav vo svojej duši a dostanete 

moje vnuknutie. 

14 Ste môj vyvolený ľud a mali by ste byť pokorní a veľkorysí. Kráčajte po ceste svetla, aby ste 

neklopýtli a nezlyhali. Veď to ja idem pred vami. 

Kto občas spí, po prebudení uvidí, že jeho bratia a sestry pokročili na ceste svetla, zatiaľ čo on bol 

apatický. Ale svoje slovo dávam deň čo deň aj služobníkovi, ktorý nepracoval, ktorý sa nechal oklamať 

temnotou a dovolil, aby v jeho srdci vyrástla burina. 

15 Odstúpte, milovaní učeníci, od svojich predchádzajúcich ciest, lebo na nich vás napádala len 

bolesť. Preto som vás našiel nahých a hladných, bez pokoja a bez útechy pre svet, bez poznania vášho 

osudu a bez toho, aby ste cítili teplo môjho Otca. Teraz som vám však dal novú príležitosť a čas, aby ste sa 

občerstvili mojím slovom, aby ste v ňom našli spásu svojej duše, ktorá bola vždy otrokom telesných vášní. 
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16 Nachádzate sa v čase, keď svet živí najvyšší stupeň skazenosti, keď prekvitá túžba po moci a 

prevláda ničomnosť tých, ktorí nepočujú hlas rozumu a svedomia. Avšak vy, ktorí ste na tejto ceste svetla, 

prijmite moje slovo, aby ste pochopili svoj osud, aby ste sa mohli rozvíjať a pripravovať prostredníctvom 

lásky, ktorú som vás vždy učil. 

17 Veľmi ma miluješ a vieš, ako využiť čas. Oduševnili ste sa, ovládli ste svoje telá a inšpirovali ste 

sa k práci pre pokrok svojich blížnych. 

Ale sú aj mnohí, ktorí Mňa nepochopili, nepočúvajú rozum a necítia naplno Môj pokoj, ani nechcú mať 

duchovnú veľkosť vo svojom bytí. 

18 Povzbudzujem vás svojou láskou, aby ste sa necítili slabí, aby ste prijali moju silu, aby ste dokázali 

posilniť svoje odhodlanie plniť moje príkazy a aby ste sa dokázali postaviť problémom a nešťastiam, ktoré 

vám spôsobujú samotní ľudia. 

19 Nebojte sa ľudí, bdejte a modlite sa, aby vás neprekvapila tma a nepripravila vás o milosť, ktorú 

som vám pripravil. Budete mojimi poslami v rôznych oblastiach zeme. 

Poznanie mojej práce bolo vaším duchovným prebudením. Už nie ste modloslužobníci ani fanatici. Už 

viete, aký je váš osud a duchovné poslanie. Kto však chce kráčať po tejto ceste, musí milovať svojich 

blížnych a mať svedomie ako vodítko svojho konania. Potom bude všetko svetlé a v jeho srdci nebude 

žiadna tma. Bude mať v sebe radosť a spokojnosť, a to spôsobí, že jeho duša sa ešte viac pozdvihne ku 

Mne. 

20 Každý, kto je na tejto ceste, bude vždy chránený mojím Duchovným svetom svetla, bude ním 

podporovaný pri plnení svojho poslania. 

21 Buďte spokojní s veľkými dobrodeniami, ktoré vám Otec udelil v súvislosti so všetkým, čo sa týka 

ľudského života na zemi. Nežiadajte o to, čo by mohlo priniesť záhubu vašej duši a telu. Mám ti dať viac, 

než by si odo mňa mohol žiadať. Ale som to ja, kto vie, čo vám na ceste života skutočne chýba. Povedal 

som vám: Ak viete plniť môj zákon, uvidíte ma v celej mojej sláve. 

22 Bytosti Svetla teraz odstraňujú temnotu z vašich radov. Budú vašimi ochrancami, ktorí sa budú 

usilovať o to, aby ste boli čistí a zanechali všetky sklony k materializácii, aby ste mohli pozorovať 

duchovnú krásu a prijímať jej posolstvá mieru pre ľudstvo. Eliáš tiež očisťuje a pripravuje mojich 

vyvolených, aby som sa mohol prejaviť prostredníctvom ich sprostredkovania. 

23 Využite krátky čas, ktorý vám zostáva, aby ste počúvali Moje Slovo prostredníctvom Nositeľa 

hlasu, aby ste zostali osvietení a vedeli prijímať inšpiráciu. Lebo prostredníctvom tvojho ducha budem 

naďalej hovoriť k veľkým zástupom. Môj duchovný svet bude tiež vždy s vami. 

Buďte poslušní a kráčajte vpred s odvahou a pevným rozhodnutím, bez merania vzdialeností. Svoju 

prácu by ste mali začať postupne, a potom uvidíte, ako sa svet postupne zbaví strachu z trestu a všetkých 

ľudských sklonov. Takto bude čoraz viac prijímať vaše svedectvo. 

24 Svoje poslanie a spôsob prípravy už poznáte. Všetko, čo potrebujete, je vedieť, ako komunikovať s 

mojou Božskosťou z ducha do ducha ─ už nie prostredníctvom mysle nositeľa hlasu. 

25 Potom tí, ktorí ma nepoznali, už nebudú zmätení. Pocítia dôveru a vieru a zažijú, že duch je 

schopný prijať a pochopiť moje duchovné prejavy. 

26 Miesta stretávania, ktoré vám poskytli útočisko, budú pre vás aj naďalej miestami stretávania. Ale 

ja vám hovorím, že pravá Cirkev, ktorá bude vždy otvorená vo večnosti, je Cirkev Ducha Svätého. K 

nemu prídu všetky generácie a v ňom odo mňa dostanú život a svetlo, pokoj a blaženosť. 

27 Po roku 1950 začnete pracovať na tom, aby ste priniesli ľudstvu Dobrú zvesť, ako som vás to učil. 

Preto vás učím, aby ste mohli zhromažďovať pravé svetlo, ktoré prinesiete svetu. 

Vy, ako vyvolený národ, by ste mali rešpektovať myšlienky svojich spoluobčanov z rôznych siekt a 

náboženských spoločenstiev a svojím úsilím ich zjednotiť v jednej vôli. 

Príde čas, keď Moje Dielo rozkvitne v rôznych národoch ─ na tých poliach, ktoré boli neúrodné, aby 

všetci spoznali pravú podstatu Môjho Slova, ktoré som v tomto čase vylial ako krištáľovo čistú vodu. 

28 Zajtra budete jeden národ s jedným ideálom, ako jeden prameň, ku ktorému sa všetci prichádzajú 

napiť jeho krištáľovo čistej vody. Buďte bdelí, aby sa ľudstvo mohlo tešiť z jedného a toho istého ovocia 

─ ovocia, ktoré dáva srdcu a duši podstatu a sladkosť. 

29 Moje učenie vás pripraví tak, že každý, kto si osvojí jeho význam, sa naučí správať k blížnemu so 

zvláštnym prístupom ku každému ─ k deťom, mládeži či dospelým, mužom alebo ženám. 
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30 Keď vám hovorím o osobitnom zaobchádzaní s vašimi blížnymi, chcem, aby ste pochopili, že 

hovorím o zaobchádzaní s dušou. Je totiž potrebné, aby ste si pri každom kontakte s blížnym veľmi dobre 

uvedomovali, že keď k nemu idete, kontaktujete jeho dušu. 

31 Potom budete vedieť, ako v dieťati objaviť dušu, ktorá začína boj, ktorá začína život 

prostredníctvom čistého srdca a panenskej mysle. Keď vaše srdce uskutoční tieto úvahy, pocíti k týmto 

dušiam nehu a lásku. 

32 Keď stojíte pred mladým človekom, v jeho energii, veľkých očakávaniach a ambicióznych cieľoch 

vidíte prítomnosť duše, ktorá je na vrchole svojho pozemského boja ─ v tej fáze života, keď duša 

neprestajne bojuje s telesnými vášňami a nebezpečenstvami, ktoré ju prenasledujú na každom kroku. 

33 Majte pochopenie pre mladých, pomáhajte im a venujte im pozornosť, aby mohli napredovať na 

ťažkej ceste životom. 

34 Majte úctu a lásku k zrelým ľuďom a starším ľuďom. Môžete v nich objaviť dušu, ktorá už 

prekročila vrchol hory života. To, čo im zem mala dať, či už málo alebo veľa, už dostali. Už od nej nič 

viac neočakávajú. Všetku svoju nádej vkladajú do budúcnosti, ktorá čaká ich dušu. Ale práve oni majú zo 

všetkých ľudí najviac na rozdávanie, pretože už zožali úrodu všetkého, čo počas svojej existencie zasiali. 

Nie je to ich duša, ktorá potrebuje vašu starostlivosť, ale ich unavené telo, vyčerpané životným bojom. 

Buďte k nim pozorní, nežní a úctiví, pretože to potrebujú a zaslúžia si to. Po toľkých trpkostiach a 

únavných bojoch je kvapka medu pre tieto srdcia veľmi vítaná. 

35 Chcem, milovaní ľudia, aby ste sa na ľudí pozerali takto: duchovne, aby ste každému svojmu 

blížnemu dali hodnotu, ktorú má, a miesto, ktoré si zaslúži. Ak zabudnete na podstatu svojho bytia a 

budete sa naďalej považovať len za fyzické bytosti, upriete si skutočnú hodnotu, ktorá je prítomná v 

každej ľudskej bytosti, a tou je duša. 

36 Teraz, keď nechávam zaznieť svoj hlas prostredníctvom vysielačov slova, vítam množstvo 

poslucháčov, ktorí sú tu, aby ma počuli. Vítam zbožného aj neveriaceho, dobromyseľného aj pýtajúceho 

sa, toho, kto sa očistil v duchovnom živote, aj toho, kto nesie ťažké bremeno svojho materializmu. 

37 Požehnávam vás, milovaný ľud, pretože až do dnešného dňa ste mi preukazovali vieru a túžbu 

priblížiť sa k dokonalosti vašej duše. Poslaním Izraela je modliť sa a poučovať svet. Vyrástli ste a 

rozmnožili ste sa a z učeníkov sa postupne stávate učeníkmi, aby ste neskôr vyhľadali tých, ktorí musia v 

krátkom čase prijať dedičstvo môjho Slova. 

38 Spôsob, akým som sa zjavil v tomto čase, sa líši od spôsobu, akým som sa zjavil v druhom čase, 

ale Môj zámer je rovnaký: Aby zachránil ľudstvo, aby ho vyviedol z toho víru, s ktorým sa stretlo na 

svojej ceste a pred ktorým nedokázalo uniknúť. 

Pokušenie sa rozpútalo v celej svojej sile a človek padol ako malé dieťa a zažil veľké utrpenie. 

Vyprázdňuje svoj kalich utrpenia a volá ku mne vo svojom hlbokom zmätku a Otec bol s ním. 

Kvasinky ešte zostali v pohári, ale ja vám pomôžem znášať tie bolesti, ktoré sú dôsledkom vašej 

neposlušnosti. Blahoslavení ste, ktorí ma počúvate, lebo budete silní! Ale čo sa stane s ostatnými, keď ich 

zasiahne to veľké utrpenie? Zrútia sa ich duše pre nedostatok viery? Modlitba Izraela ich musí 

podporovať. 

39 Chcem vás vidieť čistých, kajúcich a inšpirovaných mojou láskou. Pokiaľ ste hľadali spásu vo 

svete, boli ste slabí. Keď ste ku mne pozdvihli oči a prosili ma, dostali ste silu. Keď viete, kde je útecha, 

prečo ste ma vždy nehľadali? Prečo sa neusilujete o lásku, aby ste odstránili nenávisť a ukončili tak vojny? 

Naďalej hovorím k svetu, ale iba Izrael ma počuje a preberá zodpovednosť za moje slová. Na ňom 

zanechávam bremená, ale aj duchovné milosti. 

40 Vložil som do vás svoju pravdu a svoju podstatu, aby ste mohli zvestovať moje slovo. Nechcem vo 

vás vidieť fanatizmus, nevedomosť alebo pokrytectvo. Chcem vidieť svoj ľud slobodný v rámci mojich 

zákonov, ako silnú a úprimnú rodinu, ktorá vie milovať a pomáhať núdznym, ktorá chápe rany osudu, 

ktorými ľudstvo v tomto čase prechádza a o ktoré žiada. Pripravujem vás, aby ste nikdy nepovedali: "Otče 

môj, chýba nám svetlo, poznanie a sila bojovať proti falošným a temným." 

41 Poprosil som vás o trochu viery, aby ste svojím sprostredkovaním robili zázraky. Poskytol som 

vám dôkazy o moci, ktorú som vám dal. Uzdravil si chorého, pretože si ho zahrnul svojou láskou. Slovo 

od teba obrátilo hriešnika. Dotkol si sa jeho srdca, svetlo, ktoré doň preniklo, ho prinútilo zamyslieť sa, 

uvedomiť si svoje previnenia, kajať sa a ty si ho zachránil. 
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Poteš a daj pokoj, povedal som ti, a na svojej ceste domov si priniesol pokoj a z neho mali úžitok 

nielen bytosti, ktoré obývajú tento svet, ale aj tie duchovné bytosti, tvoji bratia a sestry, ďakujú mi za 

svetlo, ktoré izraelský ľud rozšíril po celom vesmíre. 

42 Dosiahnete ešte väčšie dary milosti, keď sa budete navzájom milovať v duchu a v pravde a 

zjednotíte sa v plnení mojich zákonov pokoja a dobrej vôle. Keď budete takto pripravení, budú z vás 

vychádzať spravodlivé duchovné zákony. Objavia sa medzi vami vodcovia, ktorí zmenia smerovanie 

národov. Ale keď dávam toto poslanie jednému z vás, prijmite ho s pokorou, cítiac veľkú zodpovednosť, 

ktorú vám dávam, pamätajte na Mojžiša, keď bezpečne viedol vyvolený národ, na jeho výroky, na jeho 

zásady plné múdrosti a spravodlivosti, a vezmite si ho za príklad. 

43 V budúcnosti som pre vás naplánoval veľké misie v závislosti od vašej prípravy. Váš vplyv bude 

rozhodujúci pre chod tohto sveta. Budete hlásať rovnosť, budete rešpektovať poslanie, ktoré som dal 

svojim deťom, pretože majú všetky cnosti a posvätné práva, ktoré som vám bez výnimky udelil. 

44 Aby ste dosiahli víťazstvo, musíte sa zjednotiť a súcitiť s ľudstvom. Odpusťte jej, ako som ja 

odpustil jej. Uvidíte jej nespočetné chyby, jej morálne a duševné choroby, jej degeneráciu. Vy však máte 

len odovzdávať svetlo. Vaším poslaním je dávať, vysvetľovať moje učenie a dávať dobrý príklad. Zvyšok 

prenechajte mne. Veľké záležitosti, s ktorými sa stretnete vo vzťahu k svojim blížnym, predložíte mne a ja 

ich rozhodnem podľa svojej vôle. 

Po roku 1950 nevytvárajte v rámci môjho učenia teórie ani vedy, nevytvárajte dogmy ani obrady, 

zostaňte len vo viere. Noste toto znamenie vo svojej duši a praktizujte cnosti, ktoré som vás naučil. 

Načerpajte silu do boja, pretože vás čaká ľudstvo. Niektorí z vás pôjdu za hranice svojho národa, iní do 

okolitých provincií. Iní z vás sa vrátia tam, kde ste prvýkrát uvideli svetlo na tomto svete. Rozptýlim vás, 

ale modlite sa a pripravujte sa, aby ste poznali moju vôľu a vedeli ju poslúchať. 

45 Choďte vpred v mojom mene. Predtým, ako začnete hovoriť, sa pripravte. Keď sa pripravíte na 

prácu, preštudujte si svoju náročnú úlohu. Budem vaším predchodcom. Keď budete požiadaní, aby ste 

vydali svedectvo o mojom príchode v treťom čase, hovorte o tom, čo ste videli a počuli. V tom čase 

budete študovať a skúmať moje Slovo a to, čo ste dovtedy nemohli pochopiť, pochopíte. 

46 Posielam vás, aby ste budovali v srdciach svojich blížnych. Tvoja práca musí mať ruku a nohu, 

aby ma bola hodná. 

47 Budete posudzovaní a kontrolovaní. Ale keď vo vás ľudia uvidia ideál služby, sklonia sa pred vami 

a budú vás milovať. Ľudia budú prekvapení vašou premenou a oduševnením a budú si vás brať za príklad. 

O pokynoch, ktoré mi dáte, budem svedkom vo Vysokom záhrobí. 

48 Pošlem na zem veľké duše, aby pokračovali v práci, a vy budete mať veľké duchovné poslanie 

podľa svojich zásluh. Ľudstvo veľa zhrešilo a zlé semeno zapustilo hlboké korene v jeho srdci. Preto bude 

práca očisťovania dlhá a trvalá. 

Duše, ktoré majú ukázať správnu cestu, už boli vyslané ─ to vy tvoríte ľud Izraela, ktorý som postavil 

na duchovnú úroveň, z ktorej môžete pozdvihnúť ľudstvo. 

49 Necíťte sa nadradení nad ostatnými. Moje Slovo a Moje dary sú určené pre všetkých, aby ste Mi 

rozumeli rovnako. 

50 Tretia éra sa začala v roku 1866 a vy neviete, koľko rokov alebo storočí bude táto éra trvať. Keďže 

druhá éra skončila až po približne 2000 rokoch, neviete, dokedy môže trvať súčasná éra. Len verte, 

milovaní ľudia, že Otec sa vám dá spoznať a bude vám veľmi blízko a že sa budete každým dňom viac a 

viac premieňať. Ak sa v boji zastavíte, povzbudím vás, aby ste mohli napredovať. Je to ťažký, trvalý boj, 

ktorý sa začal a bude pokračovať. Je to moja reštaurátorská práca. 

51 Dal som ti život, poslal som ťa na tento svet, aby si splnil ťažké poslanie. Plňte Moje príkazy, 

milujte Mňa viac než všetko stvorené a slúžte svojim blížnym, aby ste mohli žiť na vyššej úrovni a boli Mi 

každý deň bližšie. 

52 Všetci budete bývať so Mnou, keď sa očistíte a splníte svoju úlohu. Žite duchovne na zemi a 

dodržiavajte duchovné a pozemské zákony, aby ste mohli zažiť naplnenie všetkých mojich zasľúbení. 

53 Zanechajte svojim deťom toto dedičstvo: moje slovo. Dal som vám moc tvoriť, vytvárať rodinu. 

Poskytol som vám domov a povedal som vám: naplňte ho láskou, teplom a dobrými príkladmi. Ak chcete 

vidieť spravodlivosť vo svojich deťoch, plňte moje zákony. Očakávajú to od vás, ale ak v tejto chvíli 



U 337 

164 

nepochopia vaše rady a vaše príklady, príde čas, otcovia rodín, keď vám dajú rozum, uctia si vás a 

požehnajú vás. 

54 Učte sa dnes odo mňa, lebo ja oslovujem všetkých bez výnimky, všetci ste moje deti a všetci máte 

rovnaké právo byť mnou milovaní, požehnaní, odpustení a vykúpení. 

55 Tu je moje slovo, z ktorého vychádzajú iskry svetla, ktoré rozptyľujú temnotu z každej mysle 

uzavretej pred pravdou. 

56 Pozrite sa, ako moc tohto Slova otvára dvere vašich sŕdc, aby do nich vstúpila láska a pokora, 

oduševnenie a viera, a zároveň spôsobuje, že arogancia, nevedomosť a hriech, ktoré v nich dlho prebývali, 

navždy zmiznú. 

57 Veru, hovorím vám: Každý, kto ma počul, či už verí v moje slovo, alebo nie, teraz nosí vo svojej 

duši iskru svetla a v jeho srdci sa otvorili dvere pre svedomie, ktoré sa už nikdy nezavrú. 

58 Moje Slovo bude musieť bojovať proti duchovnej nevedomosti, ktorá vládne v ľudstve. Zatiaľ čo 

tí, ktorí vedia o mojom návrate, veria, že moja prítomnosť sa uskutoční príchodom môjho Ducha do tela 

ako v druhej ére, tí, ktorí nevedia nič o mojom návrate a mojich prisľúbeniach, sa čudujú mojej 

prítomnosti v duchu a prostredníctvom ľudskej mysle a neustále sa čudujú, prečo som opäť medzi ľuďmi, 

hoci o tom nič nevedeli. 

59 Dôvodom je, že ľudstvo sa uspokojilo so svojimi obradmi, tradíciami a vonkajšími kultmi a 

zabudlo študovať zákon, proroctvá a učenie, ktoré som zanechal ľudstvu v minulých časoch. 

60 Ako by ste ma teraz neprekvapili, keď ma počujete, keďže ste neboli bdelí, ako som vám prikázal? 

Ako by ťa mohla neprekvapiť prítomnosť môjho Slova, keď si sa nikdy nezaujímala o moje proroctvá a 

znamenia, ktoré ohlasovali môj návrat? 

61 Pre týchto ľudí, ktorí nemajú záujem poznať pravdu, je to, akoby som v druhej ére nič neurobil ani 

nepovedal. Je to, akoby som neprišiel ani neexistoval. Preto bolo potrebné, aby Moje Slovo hovorilo o 

minulých udalostiach v tomto čase, aby ste si mohli dať do súvisu súčasné udalosti s proroctvami, 

zasľúbeniami a učením z prvého a druhého času. 

62 Keby ste všetci študovali Slovo, ktoré som vám vtedy priniesol, všetci by ste ma očakávali, všetci 

by ste pochopili, že môj návrat sa musí uskutočniť v duchu, a nikto by sa nečudoval môjmu zjaveniu. Vy 

ste však prišli s temnou mysľou, s nánosom nevedomosti, ktorá vám bránila vidieť svetlo pravdy, so 

srdcom plným fanatizmu a bláznovstva. Ako je možné, že ste všetci, len čo ste ma počuli, povedali: "On je 

Majster?" Bolo potrebné, aby ste Mňa počúvali znova a znova, aby vaša myseľ pri každej lekcii zachytila 

novú iskru svetla, ktorá by vás priblížila k pochopeniu. 

63 Takto, bez toho, aby ste sa museli s niekým radiť, alebo sa utiekať ku knihám, ste sa stránku po 

stránke dozvedeli pravdu o zjaveniach z minulých čias, vďaka ktorým ste pochopili dôvod môjho 

duchovného prejavu v tomto čase. 

64 Vaše srdce sa stále viac upokojovalo a váš duch stále viac posilňoval svoju vieru, keď videl pevné 

základné múry, na ktorých je postavené toto učenie, ktoré som nazval špiritizmus a ktoré je učením, ktoré 

vám hovorí o večných zjaveniach. 

65 Učeníci, pochopte teda, že keď som k vám hovoril v duchu prostredníctvom ľudského nositeľa 

hlasu, bolo to preto, aby ste ma, keď už k vám nebudem hovoriť týmto spôsobom, mohli naďalej hľadať v 

duchu a dosiahnuť pravé spoločenstvo s Mojím Božstvom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 338 
1 Ja som cesta a svetlo, ktoré vás vedie. Som personál, ktorý vás podporuje a šetrí pády na vašej 

ceste. Ja som maják, ktorý osvetľuje tvoju cestu, posilňuje tvoju dušu pokojom môjho Božského Ducha a 

upokojuje búrky tvojho života, aby si bol celý, aby tvoja duša nebola opustená. 

2 V mojom slove dostanete silu, teplo a potravu, ktorú vaša duša potrebuje, aby povstala a bojovala 

tak, ako ju to učil Majster. 

3 Moje slovo slúžilo, slúži a bude slúžiť po celé stáročia ako skúšobný kameň na dosiahnutie čistoty 

duše a jej dokonalosti. Vaša duša prešla rôznymi štádiami vývoja, ale ešte nedosiahla dokonalosť vo 

svojich dielach pri plnení svojho poslania. 

4 Prišiel som v tretej ére a dal som sa poznať prostredníctvom ľudskej mysle, aby som vám opäť 

ukázal cestu a pripravil vás ako učeníkov tretej éry. Hovoril som k vám tým najjednoduchším spôsobom, 

aby ste pochopili moje slovo. Hovoril som k vám v alegóriách a podobenstvách. V každom mojom učení 

som však dovolil, aby jeho význam prenikol do vašej duše, a vyjadril som vám túžbu, ktorú Majster cíti, 

aby v každom z vás spoznal skutočného učeníka. 

5 Kedy príde čas, keď tvoja duša pochopí dokonalú lásku, ktorú ti Otec vždy preukazoval? V tomto 

čase je v ľudstve veľký boj vášho Majstra za záchranu všetkých jeho stvorení, všetkých duší. Prebúdzam 

vašu dušu, ako sa prebúdza príroda s prvými rannými lúčmi. 

6 Hoci je moje slovo jednoduché ─ ak ho budete študovať, objavíte v jeho jadre veľkosť a oceníte 

hodnotu každého z mojich slov. 

      Uvedomte si, že ste v škole, kde vás považujem za žiakov, žiakov a majstrov. V závislosti od úrovne, 

ktorú vaša duša dosiahla, dostanete z môjho slova to, čo je pre vás vhodné. Učeník jednoducho prijme 

moje slovo a urobí z neho svoje vlastné. Žiak si z môjho učenia berie tú časť, ktorá mu zodpovedá, a z nej 

sa napĺňa cnosťou. Ten, kto je pripravený ako majster, prijíma moje slovo, vníma ho, teší sa z neho, cíti vo 

svojej duši túžbu napĺňať, šíriť moje učenie, praktizovať cnosti a rozvíjať svoje dary. 

7 Chcete odovzdávať moje slovo blížnemu, ale zistili ste, že mnohí z vašich blížnych nie sú 

pripravení. Klopali ste na srdcia, ale zistili ste, že dvere sú zatvorené a neprijímajú vaše slová, a pocítili ste 

ranu z neúcty vašich blížnych. Napriek tomu to bolo urobené vo váš prospech. Veru, hovorím vám, takto 

budete môcť pochopiť, čo cíti váš Majster, keď zaklope na srdce človeka a nájde svätyňu nepripravenú. 

Ale moja láska ku všetkým deťom je veľká. 

8 Preto vám hovorím: Nepoľavujte vo svojom boji, zostaňte pevní, lebo ja budem stáť pri vás, a ak 

by ste raz našli dvere zatvorené, zajtra sa srdcia otvoria a prijmú moje slovo. 

9 Ľudstvo je hlúpe a zostáva tvrdohlavé vo svojom hriechu. Ja však vo svojej láske, vo svojom 

odpustení všetkým svojim stvoreniam, ktoré prebývajú na zemi i v záhrobí, milujem vášho ducha, pretože 

je súčasťou môjho vlastného Ducha. Ale vášmu telu prideľujem to, čo je potrebné, aby bolo oporou duše. 

10 Pokoj a mier, ktorému sa tešíte na zemi, je požehnaním a milosťou, ktorú dostávate od svojho 

Otca. Ale aj vy sa vnútorne sťažujete a hovoríte mi: "Pane, môj zovňajšok je biedny a ošarpaný." Ale veru, 

hovorím vám: Myslíte si, že som kvôli tomu od vás ďaleko? Myslíš si, že Božia prítomnosť nie je s tebou, 

pretože máš roztrhané šaty? 

11 Záujem, ktorý mám o vás, sa týka vašej duše, a ak budete žiť na tomto svete oddane a v súlade so 

svojou chudobou, cnosť, ktorú odhalí vaša duša, bude veľká. Pamätajte, že váš Majster vás naučil pokore a 

zásluhám, ktoré môže duša získať vďaka tejto cnosti. Na svojich perách budeš mať len požehnanie a 

pieseň chvály svojmu Bohu. Lebo veru, hovorím vám: odmena nie je na zemi, milovaní učeníci, ale na 

onom svete. Tu na zemi vám nedám blaženosť, tu nie je raj, tu som pripravil pre svojich vyvolených 

zhovievavú odmenu. 

12 Blahoslavení ste vy, ktorí trpíte s pokojom a odovzdanosťou, lebo budete pevne kráčať po ceste. 

Majster vás naučil, aby ste sa neusilovali o bohatstvo tohto sveta, aby ste netúžili po pominuteľných 

pokladoch tohto života. Ak žiješ v skromnej chatrči, ale tvoj duch vie rozvinúť dary, ktoré som mu dal, 

budeš sa cítiť šťastnejší ako kráľ alebo mocnár zeme v najluxusnejšom príbytku. 

13 Hovoril som k vám v podobenstve, aby som vás naučil žiť na tejto planéte v súlade s vaším Otcom, 

aby ste boli schopní dodržiavať jeho prikázania. Lebo tvoj osud je napísaný v mojej láske. 
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14 Tento život vám poslúžil na to, aby vaša duša dosiahla povznesenie prostredníctvom odovzdanosti 

a svetla, ktoré ste dostali odo Mňa. 

15 Prešli ste rôznymi štádiami vývoja. Už v prvej ste sa začali pripravovať na plnenie svojho 

náročného poslania. V druhej ste našli väčší pokrok, väčšiu jasnosť vo svojom duchu. V treťom prípade 

ste urobili väčší pokrok, lepšie ste pochopili moje slová a lepšie ste sa nimi riadili. Tak ste sa dostali do 

štvrtého štádia a ešte viac ste pocítili milosť svojho Boha, priblíženie môjho ducha k vášmu. A v tejto 

veľkej radosti sa vaša duša dostala do piateho štádia, v ktorom ste museli dosiahnuť ešte väčší rozvoj pri 

plnení svojho poslania. Bojovali ste, a tak ste sa dostali do šiesteho štádia, k novému naplneniu, 

obnovenému pokroku a ďalšiemu rozvíjaniu cností, ktoré vám udelil váš Boh. A tak sa dostanete do 

siedmeho štádia, v ktorom uvidíte Otcovo kráľovstvo, v ktorom váš duch priamo zažije Otcovu slávu a v 

ktorom budete po pravici svojho Pána. 

16 Moje Slovo zostupuje, aby inšpirovalo vašu dušu, pretože chcem, aby ste sa aj zajtra občerstvili 

prítomnosťou môjho Božského Ducha, pretože ste sa na to pripravili. Lebo keď budete pripravení, 

nebudete sa cítiť osirelí, nebudete pociťovať neprítomnosť Môjho Slova, pretože váš duch môže 

komunikovať s Mojím Božstvom. Preto chcem, aby ste sa včas pripravili, aby ste sa modlili a aby ste mali 

v srdci oduševnenie, aby ste zajtra neboli v zmätku a nepraktizovali klamstvo. Chcem, aby ste vedeli, ako 

ku Mne pozdvihnúť svoju dušu, aby ste mohli prijať Moju inšpiráciu. Lebo sa chystám premeniť každého 

z vás na "podnož" svojich nôh. 

17 "Podnož" je základ, na ktorom spočíva svetlo a moc vášho Pána. Potom zajtra, deti moje, budete 

skutočnými "podnožami", skutočnými nositeľmi hlasu môjho Slova. Pripravení rozvíjaním svojich darov 

budete odovzdávať moje Slovo vo všetkej čistote. Nechcem vidieť nevedomosť medzi mojím izraelským 

ľudom po tom, ako sa pre vás skončí tento vzácny čas môjho ohlasovania prostredníctvom ľudského 

rozumu. 

18 Kto z vás po roku 1950 popiera túto Božiu vec? Ak budete takto konať, bude to z nevedomosti, a 

práve nevedomosti vás teraz zbavujem. Lebo ten, kto je osvietený, neustúpi, zostane pevný a bude 

napredovať na ceste. Ale ten, kto ma nepochopil, nepozná, že to bolo ovocím jeho nedostatočnej prípravy, 

nedostatku viery a oduševnenia, a preto sa vráti k svojmu modlárstvu a fanatizmu. 

19 Ak na tejto ceste vidíte nedokonalosť, nepripisujte ju mojej božskosti, som dokonalý. Pripisujte to 

svojmu blížnemu, ktorý sa nevedel pripraviť na to, aby vás viedol s dokonalosťou, s akou som vás poučil. 

20 Povedal som vám: Pre môjho Ducha neexistujú národnosti, neexistujú kasty ani rodové pohlavia, 

neexistujú rasy ani farby pleti. Všetci ste moje deti a pre všetkých som otvoril svoju náruč a všetkých som 

vás prijal. Prijal som toho, kto prišiel k mojim nohám skrúšený a kajúci ─ srdce, ktoré je skazené, ktoré 

ešte stále nesie stopy krvi na svojich rukách, a ochránil som ho pred spravodlivosťou zeme. Prečo? Pretože 

je to moje dieťa. A ak bol najkrutejším hriešnikom na zemi, ak zabíjal, odpustil som mu a povedal som 

mu: "Už nehreš!" Ja som odpustenie, ale chcem, aby toto odpustenie bolo tvojou spásou navždy. 

21 Chcem, aby ste zanechali svoje zlé cesty, aby každý pochopil moje slovo a ľutoval svoje chyby, 

aby ste boli kajúcimi hriešnikmi v mojej prítomnosti, aby ste sa vyznali svojmu Bohu. Lebo vás budem 

počúvať v tichosti a nedám poznať vaše hriechy. Nezradím vás, deti moje, budem vám radiť ako 

najvernejší z vašich priateľov. 

Nejedzte zakázané ovocie na zemi, neužívajte to, čo vám nepatrí, nerobte skutky, ktoré vám v živote 

robia hanbu. Buďte mužmi alebo ženami, ktorí žijú v úcte a spravodlivosti, ako som vás učil. Ak ťa nejaká 

slabosť priviedla k hriechu, teraz ľutuj svoje previnenie. Dovoľte môjmu milosrdenstvu, aby vás očistilo. 

Chcem však, aby tvoje pokánie bolo z čistého srdca. 

22 Napravte sa, obnovte sa, lebo Majster vám v tomto čase povedal: Využívam hriešnika, ale nie 

nevládneho hriešnika, ale kajúceho hriešnika. A ak ste sa kajali, čo ste dostali? Pokoj, pokoj mysle, 

rovnováha v duši, pocity vďačnosti a cnosti vášho Boha. 

23 Ktorá ľudská bytosť je schopná dať vám chvíľu duchovného pokoja, ako vám ho dávam ja v 

každom okamihu? Ktorý človek vám radí ako ja? Uvedomte si, že nikto na svete nie je schopný pripraviť 

vám cestu s takou spoľahlivosťou a schopnosťou, ako to robím ja s vami. A predsa sa chcete z tejto cesty 

pohnúť, aby ste zažili nové dobrodružstvá. 
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24 Muži a ženy, ktorí ste trpeli odchodom svojich rodinných príslušníkov, ktorí zomreli ─ tých, ktorí 

žili s vami, ktorí vám dali pokoj a naplnili vaše srdcia láskou: Nesúhlasíte s tým, že moja vôľa sa naplnila 

vo vašich blízkych? 

Vy, matky, ste pocítili stratu svojich detí, vy, deti, ste v živote zostali sirotami, stratili ste prítomnosť 

svojich najmilších ľudí, ktorí boli vašimi rodičmi. Manželky videli odchádzať svojich verných 

spoločníkov. Odstránil som ich z ich života, povolal som ich na onen svet. Ale budete zasahovať do 

mojich vysokých rád? Nie, lebo by ste si mali uvedomiť, že ste na tomto svete len dočasne, že som ich 

odstránil len preto, lebo mám pre nich pripravený nový život. 

Teraz sa však vaše srdcia zhodli, a ak ste plakali nad neprítomnosťou svojich milovaných, bolo to pre 

slabosť vašej pozemskej povahy. Váš duch, ktorý pochopil moju najsvätejšiu vôľu, však pocítil radosť. 

25 Otec vám hovorí: Každý môj príkaz plňte s láskou, súhlasom a pokojom. Jedného dňa, ktorý nie je 

veľmi vzdialený, vstúpi aj tvoja duša do záhrobia a uvidí duše, ktoré zomreli pred tebou. Stále žijete na 

tejto planéte, ale veru vám hovorím: čaká vás rovnaký osud. Majte však silu, svetlo a pokoj v tomto živote, 

aby ste mohli naďalej žiť spravodlivo v tomto svete. Keď vás zavolám preč, otvoria sa vám oči pre tento 

nový život a vy začnete novú cestu. 

26 Blahoslavený je ten, kto je pripravený, lebo unikne očisteniu a uvidí nový život na svojej ceste. 

27 Odstráňte sa od sveta, pozdvihnite svoje oči ku Mne a osviežte sa mojou prítomnosťou. Nech sa 

moje slovo vryje do vášho srdca, aby ste boli silní a nedovolili pokušeniu, aby vás obralo o to, čo som vám 

s takou láskou zveril. Plňte zákon, aby ste boli skutočnými duchovnými. Lebo ste po celý čas spali a ja 

som vás prebudil. Ak sa rozhodnete byť so Mnou, nebudete cítiť bremeno svojich dlhov. 

28 V tomto čase prichádzam, aby som prijal naplnenie poslania svojich pracovníkov a zanechal v ich 

dušiach svoju lásku a svoj bozk pokoja, duchovnú blaženosť. Chcem, aby ste boli zrkadlom pre ostatných 

─ pre tých, ktorí popierajú moju prítomnosť medzi vami, ktorí neveria v môj prejav prostredníctvom 

ľudskej schopnosti chápania. 

29 Môj duchovný svet vás chráni a je oporou vo vašom živote. Keď však upadneš do temnoty, ukážu 

Mi svoje slzy, lebo si zabudol, že to oni ťa strážia. 

Ale ja prichádzam ako Otec, aby som vám poradil, ako Majster, aby som vás poučil, a ako Boh, aby 

som vám dal svoje požehnanie a milosť. Vidím učeníkov s nádejou, že ma dosiahnu. Ale ja vám hovorím, 

že každý, kto chce byť so mnou, musí byť poslušný. 

30 Poučil som vás, aby ste pochopili a oduševnili sa. 

31 Môj prejav prostredníctvom ľudskej mysle sa blíži ku koncu. Ak však pochopíte moje učenie, 

budete sa cítiť jednotní v myšlienkach a vôli a budete sa navzájom milovať. 

32 Zostáva už len niekoľko ranných pobožností, počas ktorých budete počúvať Moje Slovo 

prostredníctvom ľudského intelektu, a je potrebné, aby ste Mi rozumeli, aby ste si význam tohto Slova 

odniesli na dno svojho srdca. Prišiel som k vám, zajtra sa musíte duchovne pozdvihnúť, aby ste ma 

dosiahli. 

33 Po skončení Môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu bude vo vašom bytí doznievať 

učenie, ktoré som vám dal. Budete pociťovať melanchóliu z absencie tohto prejavu a potom budete plakať 

nad nevyužitým časom, keď ste nepoužili to, čo som vám dal vo svojom učení. 

34 V tomto čase som vás povolal, milovaný ľud, aby ste boli pripravení. Ale ak túto príležitosť 

odmietneš, nechám ťa pokračovať na tvojej vlastnej ceste a budem jemne a pokorne nasledovať tvoje 

kroky, a ak by si mal padnúť, milostivo a s láskou ťa opäť pozdvihnem a po tvojom dlhom putovaní ťa 

opäť pritiahnem k sebe. 

35 Pozdvihol som vás na vyššiu úroveň, než na akej sa nachádza ľudstvo. Dal som vašej duši pokrok, 

aby ste sa ako váš Majster sklonili k ľudstvu a pozdvihli ho, ako som to urobil s vami. Nesmiete sa 

pozerať na smietku v oku svojho blížneho bez toho, aby ste sa najprv pozreli na lúč, ktorý je vo vás. 

Pochopte tieto slová, ľudia, lebo ľudstvo im ešte neporozumelo. 

36 Vytvoríte moju Cirkev. Bude to spojenie čistých duší, duší dobrej vôle, ktoré milujú svojho Boha a 

slúžia mu. Budú to duše svetla, v ktorých už nebude nič zlé, pretože temnota v nich nebude mať miesto, 

pretože budú čisté ako snehové vločky. 

37 Povedal som vám: Budete súčasťou mojich zástupov, ktoré budú tvrdo bojovať za oslobodenie 

ľudstva od jeho temnoty, a svojou poslušnosťou dosiahnete úroveň dokonalosti. Mnoho dobrých skutkov 
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budete môcť vykonať, ak budete mierni, pokorní a plní viery vo svojho Otca. Lebo sa vám dám poznať 

prostredníctvom vášho rozumu, pretože som vám dal veľké dary a vlial som sa do vás ako svetlo, milosť a 

múdrosť. 

38 Urobil som vás bohatými, aby ste z tohto bohatstva rozdávali tým, ktorí to potrebujú. Nemali by 

ste byť egoistami, ktorí chcú všetko len pre seba. Ak by ste totiž takto konali, boli by ste zbavení mojej 

milosti. 

39 Proroctvá sa naplnia a potom, keď bude ľudstvo v zmätku, vo svojej temnote, ukážete mu svetlo a 

zjavíte moju prítomnosť v sebe. 

40 Pochopte ma, ľudia, hovorím k vám jasne, prijímam vás s láskou. Príď uhasiť svoj smäd, ja som 

prameň živej vody. Odpočívajte so Mnou, ktorý som Pokoj, a občerstvujte sa so Mnou, ktorý som 

Dokonalá Múdrosť. 

41 Uvažuj, ľudstvo, že je potrebné, aby bolesť bola s tebou, aby si ma mohlo cítiť. Neobviňujte však z 

týchto udalostí svojho Pána, ale seba. Keď k vám prišlo utrpenie, povedali ste mi: "Pane, prečo nás 

trestáš?" Vy však nepoznáte ovocie svojich skutkov, aby ste mi povedali: "Pane, zhrešili sme, odpusť 

nám." 

42 Keď sa ľudstvo bude vedieť riadiť mojou cestou, zachráni sa a všetci budú milovať svojho Boha a 

Pána a milovať sa navzájom. Preto vám hovorím: Uchovávajte moje učenie vo svojom srdci, majte moju 

múdrosť vo svojej duši a odovzdávajte ju ľudstvu všetkými spôsobmi, ako som vám ju dal. Pomôžte mu 

povstať, pozdvihnite ho silou, ktorú som zveril vašim dušiam. 

43 Dávam vám sandále na nohy, aby ste mali dobrú nohu, a tak kráčali po všetkých cestách a prinášali 

moje svetlo. Budete kráčať v mojom zastúpení, lebo som s vami uzavrel zmluvu, aby ste splnili toto 

požehnané poslanie. Potom, keď prídete ku mne, ukážete mi svoju úrodu. 

44 Opäť sa poteším vašej duši a predložím vám poučenie, ktoré sa musíte naučiť, pretože musíte 

praktizovať to, čo som vás ako Majster naučil. 

45 Ukazujete mi svoju poslušnosť a horlivosť, s akou ma nasledujete vo svojom srdci, a vďaka tomu 

chápete moje Božské slovo. Mojou vôľou je, aby ste boli pripravení byť pravými poslami Môjho Slova, 

aby sa ľudia prebudili a cítili Mňa na dne svojho srdca, aby spoznali a kráčali po ceste a boli v harmónii so 

Mnou. 

46 Prežili ste rôzne skúšky a neboli ste v nich slabí, pretože moja sila zostala vo vás. Ja ako Otec vás 

povzbudzujem svojím slovom a poukazujem vám na chvíľu, keď vám zverujem milosrdenstvo, ktoré 

ľudstvo potrebuje. Vyjdete a budete ma zastupovať a prinesiete svojim blížnym Chlieb života a Svetlo 

môjho Svätého Ducha, aby unikli z temnoty. 

47 Využijem duše, ktoré som očistil a vyčistil ─ tie, ktorým som dal svetlo pre ich duchovné oči, aby 

rozpoznali Moju prítomnosť v tejto tretej ére ─ vás, ktorých som pripravil Svojím Slovom, aby ste 

odovzdávali svedectvo Mojej prítomnosti vo svojich srdciach. 

48 Prišli ste do mojej prítomnosti v núdzi bez akéhokoľvek dobra. Ale ja som pripravil vašu dušu, 

obliekol som ju svetlom svojho Ducha Svätého a rozdelil som medzi vás svoje dary milosti, aby ste mohli 

ísť k tým, ktorí to potrebujú, a podeliť sa s nimi o bohatstvo, ktoré som vám zveril. 

49 Preto som vás dôkladne pripravil a očistil, aby som vás mohol využiť ─ tých z vás, ktorí sa 

odvrátili od zla a klamstva ─ tých duší, do ktorých, keď počuli moje slovo, preniklo moje svetlo, osvietilo 

ich a umožnilo im spoznať, kde je pravý Boh. Preto ste sa odvrátili od zmätku, ktorý priniesol svet so 

svojimi falošnými učeniami, ktorými ma ľudstvo hľadá, pretože nepoznalo, že jeho Boh sa nezjavuje v 

materializme jeho diel. 

50 Pozdvihnite svoje duše a komunikujte so Mnou z ducha do ducha. Aby ste však dosiahli toto 

spoločenstvo, je potrebné, aby ste si do srdca vtlačili Môj Božský zákon, aby ste na základe tohto 

zduchovnenia mohli byť v spoločenstve so Mnou. Hovorím vám: Keď k vám už nebudem hovoriť 

prostredníctvom ľudského intelektu, neodstránim sa z vašej duše, ale budem vo vás prebývať, pretože je to 

potrebné, aby som sa prostredníctvom vášho sprostredkovania dal poznať ľudstvu. 

51 Mojou vôľou bolo, aby ste si k tomuto stolu sadli ako prví. Mojou najsvätejšou vôľou bolo, aby ste 

sa zhromaždili a zomkli okolo mňa, aby som vám dal dedičstvo a premenil vás z chudobných na bohatých, 

ktorí vlastnia poklad môjho Slova. 
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Takto vaše duchovné oči uvideli svetlo nového dňa, pretože ste učeníci tretej éry, ktorých som 

pripravil, aby ste neskôr vydávali svedectvo o mojej prítomnosti ľudstvu, aby ste hovorili o mojom zákone 

so všetkou pravdivosťou a múdrosťou, aby ste hlásali evanjelium mojej lásky a aby ste svojimi skutkami 

robili moju prítomnosť hmatateľnou pre ľudí, aby do ich sŕdc vstúpilo pokánie za ich minulé priestupky a 

chyby, aby opustili svojich falošných bohov a našli svojho pravého Boha a aby skrze tvoje 

sprostredkovanie dostali útechu a nádej pre budúce časy, keď sa naplnia moje proroctvá. 

52 Na tvojej ceste povstane temnota, aby objala ľudí. Ale nie ty, pretože ty nosíš moje svetlo vo 

svojej mysli a srdci. Už vás nemôže objímať temnota sveta, ktorá zatemňuje myseľ a oslepuje ľudí, takže 

nepočujú hlas svojho svedomia. Ale tento boj zverujem tebe, lebo do tvojej ruky som vložil meč svetla, 

ktorý osvetlí temné jaskyne. 

53 Uvidíte, ako sa ľudia vo svojej obmedzenosti naďalej klaňajú falošným bohom. Ale svetlo môjho 

slova prenikne do najhlbšieho vnútra ich sŕdc a pocítia prítomnosť môjho Ducha. 

54 Zástupy sa vydajú na cestu a očistia sa, aby mohli prijať moje posolstvo prostredníctvom teba. 

Otec totiž prichádza s túžbou po spáse duší a je potrebné, aby sa vopred očistili a skrášlili, aby mohli prijať 

moju milosť. Niektorí sa budú vzpierať, pretože sú plní túžby po moci, pretože sa povýšili na pánov medzi 

zástupmi a ich duše sa zatemnili a pomýlili. 

55 Budete počuť, ako budú vaši spolubratia popierať pravdivosť Mojich posolstiev, ktoré prinášate, a 

budú hovoriť, že ste tí nesprávni ─ nedokonalé ľudské bytosti, ktoré nemôžu niesť Moju prítomnosť v 

sebe, v najvnútornejšej časti svojej bytosti. Patria totiž tým, ktorí ma chcú zažiť ako ďalšieho kráľa tohto 

sveta. 

56 V druhej ére som vládol plný pokory, aby som ľuďom priniesol svoje učenie, ale oni neverili v 

príchod "jednorodeného Syna Otca". Rovnako aj vaši blížni budú v tomto čase popierať, že ste Mojimi 

poslami, Mojimi vyvolenými, ktorých som obdaril darmi milosti, aby ste mohli vo všetkej jasnosti 

zvestovať Moje Dielo. Lebo ťa uvidia pokorne a dozvedia sa, že si patril k bludným ľuďom, že aj ty si žil 

v špine a hriechu. Ty im však budeš hovoriť o mojej láske a pozveš ich, aby ma prijali do svojich sŕdc, aby 

aj oni našli prístav spásy. 

57 Takto budeš putovať po krajinách a potom, keď budeš dlho hovoriť, keď budeš neúnavne zjavovať 

ľudstvu moju lásku a moju milosť, keď ukážeš pravé uctievanie, ktoré by mali vzdávať svojmu Bohu, 

potom toto ľudstvo uvidí, ako sa rozpúta môj súd, a začne sa veľké očisťovanie ľudstva, kým nebude čisté 

a zvučnejšie ako zlato v tégliku. Ich hriech skončí ohňom a mocní spoznajú, že moja moc je väčšia ako ich 

a že moja spravodlivosť je nad všetky zákony. Ich nepriateľstvá budú odstránené a zrušené. Lebo moja 

láska bude ohňom, ktorý očistí ľudské srdce. Vtedy veľké masy pocítia moju prítomnosť, a to sa stane, 

Izrael, keď tvoja práca, tvoja námaha začne kvitnúť. Polia budú úrodné a moje semeno sa rozmnoží sto k 

jednému. 

58 Váš boj bude pokračovať aj po tom, ako opustíte svoje telo. Tvoja duša bude naďalej niesť život 

môjho Ducha Svätého, život milosti, večný život, a ty budeš pracovať ako moji anjeli, aby budúce 

generácie boli ľuďmi dobrej vôle, ktorí sa navzájom milujú, živia môj pokoj a svojimi skutkami oslavujú 

svojho Boha. 

59 Dnes je ľudstvo v chaose, spí hlbokým spánkom. Necítilo ma, nepočulo ma a je len málo tých, 

ktorí sú bdelí a cítia prítomnosť svojho Pána. Ľudia však nakoniec pochopia, že teraz je čas, aby sa 

oduševnili a dosiahli vrchol hory. Dostanú totiž svetlo Ducha Svätého, aby mohli uniknúť z ich temnoty. 

60 Čas ich zmätku sa teraz končí, kráľovstvá tohto sveta sa budú triasť a uvidia, že ich základy sú 

falošné, a tak sa prejaví moja vôľa. Ale je vašou povinnosťou pripraviť svet, pretože mojou vôľou je, aby 

muži, ženy a deti počuli dobrú zvesť. Tým, ktorí plakali a očakávali útechu, ju daj, ukáž im pravdu v hĺbke 

svojho srdca. 

61 Požehnávam bolesť, ktorú si znášal pre mňa, lebo všetko, čo si vytrpel pre mňa, ťa urobí večne 

hodným. 

62 Dávam silu vašej duši a zanechávam vám v rukách zbrane svetla, aby ste mohli prekonať nástrahy, 

ktoré vám pokušenie postaví ako prekážky. Takto budete pokračovať v ceste do kráľovstva, ktoré som 

vám prisľúbil. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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