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Poznámka k tomuto tématu: 
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

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

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Království míru-Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Předmluva 
S radostí a vděčností vám předkládáme závěrečný XII. díl série "Kniha pravého života". Ze španělštiny 

ji do němčiny přeložil Traugott Göltenboth ─ stejně jako ostatní svazky ─ s pečlivostí a citem. Jako vždy 

doporučujeme číst pouze malé úseky s vnitřním sběrem a přemýšlet o přečteném v každém případě, aby se 

plně odhalil duchovní význam Kristových slov. 

Ve všech dobách Duch Stvořitel promlouval ke svým stvořením různými způsoby. V první éře se Otec 

dával svým dětem poznat přímo skrze svědomí a promlouval také ústy poslů, průvodců a proroků. 

Předpovědi a zjevení služebníků Páně ohlašovaly vzestupný vývoj lidského ducha a příchod Mistra. 

Narozením Ježíše v Palestině začala druhá éra, kdy se "Slovo" vtělilo do božského dítěte, aby 

promluvilo k lidem: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." Během 33 let svého života mezi lidmi vydal Ježíš 

Kristus svědectví o svém božském původu a při přípravě svých učedníků na odchod řekl, že se vrátí, ale ne 

v těle, nýbrž v oblaku, symbolu duchovního, obklopen zástupy svých andělů. 

Projevy v Mexiku byly moudře připraveny Boží rukou. Nejprve se v roce 1866 zjevil Duch proroka 

Eliáše skrze mysl Roqueho Rojase a řekl: "Já jsem prorok Eliáš, ten z proměnění na hoře Tábor. 

Shromážděným oznámil, že začíná třetí éra, věk Ducha svatého. O několik let později, když se 

společenství rozrostlo a Kristus si připravil nástroje, se poprvé zjevil v roce 1884 skrze lidskou mysl svého 

vyvoleného nástroje Damiána Ovieda ─ a poté každou neděli na dalších a dalších, nakonec stovkách míst 

setkání po celém Mexiku. 

Podle Boží vůle trvaly manifestace v Mexiku až do konce roku 1950. Během posledních asi 20 let 

doby zjevení, počínaje rokem 1930, byla většina Pánových učení zaznamenána ve stenografickém 

záznamu. Hojná učení, nauky, proroctví, zjevení atd. se konala na mnoha různých místech setkávání, která 

vznikala po celé zemi. Malá skupina, která předtím sloužila jako "hlasatelé" a která jednala na základě 

jasného pokynu Božího Ducha, sestavila 12 svazků z 366 zvěstovaných učení. Dali jim 

Název: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Německy: "Buch des Wahren Lebens" (Kniha skutečného života) 

Každé z těchto učení představuje harmonickou jednotu božských nauk; v době, kdy bylo adresováno 

posluchačům v Mexiku, je však, jak bylo několikrát zdůrazněno, odkazem pro celé dnešní lidstvo i pro 

budoucí generace. 

Není to litera božského slova, ale jeho hluboký, vnitřní smysl, který člověka povznáší a je pokrmem a 

balzámem pro jeho hladovou duši. Zároveň slouží jako vodítko pro jeho chování v každodenním životě. 
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Úvod 
Následující úryvky mohou čtenáři poskytnout první vhled do tohoto svazku. Čísla v závorkách 

odkazují na číslování pokynů a veršů. 

Velká kniha života ─ Třetí zákon 

Mé Slovo zůstane zapsáno pro všechny časy, z něj sestavíte Knihu třetího věku, Třetí zákon, Poslední 

Otcovo poselství, neboť ve všech třech věcích měl Bůh svá "zlatá pera", aby lidstvu zanechal svou 

moudrost. 

Mojžíš byl prvním "zlatým perem", které Otec použil, aby na svitek nesmazatelným písmem zapsal 

události první éry. Mojžíš byl Jehovovým "zlatým perem". Mezi mými apoštoly a následovníky druhé éry 

měl Ježíš čtyři "pera", a to Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Byla to "zlatá pera" božského Mistra. Když 

však nastal čas, aby se První zákon spojil s Druhým zákonem pouty lásky, poznání a duchovního pokroku, 

stal se jednou knihou. 

Nyní, ve Třetí éře, kdy máte znovu Mé Slovo, jsem také určil "zlatá pera", aby bylo zachováno v 

písemné podobě. Až přijde čas, sestavíte jedinou knihu a tato kniha, kniha Třetí éry, až přijde čas, bude 

také spojena s knihou Druhé éry a První éry, a pak ze zjevení, proroctví a slov těchto tří dob vznikne 

Velká kniha života pro poučení všech duší. Pak poznáte, že všechna slova ─ od prvního do posledního ─ 

se naplnila v pravdě a v duchu, že všechna proroctví byla předpokládaným průběhem dějin, který Otec 

zjevil lidstvu. Neboť jen Bůh může způsobit, aby byly zapsány události, které se stanou. Když mluvili 

proroci, nečinili to oni, ale Bůh jejich prostřednictvím. 

Nuže, mé milované děti: kdo přikládá význam knize, kterou začínáte sestavovat? Po pravdě řečeno ─ 

nikdo! Ale přijde čas, kdy vás lidstvo, plné touhy, plné zvědavosti, požádá o vaši knihu, a pak se probudí, 

prozkoumá mé slovo a bude o něm diskutovat. V tomto střetu idejí se objeví strany ─ vědci, teologové a 

filozofové. Národům bude přinášeno svědectví o tvém Slově a o Knize moudrosti a všichni budou mluvit o 

mém učení. To bude začátek nové bitvy, války slov, myšlenek a ideologií, ale nakonec, až všichni v 

pravdě a v duchu poznají, že Pán napsal Velkou knihu života, obejmou se navzájem jako bratři a budou se 

milovat, jak je Má Vůle. 

Je nutné, aby tyto tři knihy tvořily jeden celek, aby toto Slovo mohlo osvítit celý svět. Pak bude lidstvo 

následovat toto světlo a prokletí Babylonu bude zrušeno, neboť všichni lidé budou číst Velkou knihu 

pravého života, všichni budou následovat stejné učení a milovat se navzájem v duchu a v pravdě jako Boží 

děti. (358, 58-66) 

Působení Kristova učení na ducha 

Mé světlo, které se šíří po celém světě, způsobilo, že se má pravda hledá v každém učení. To je 

důvodem chování lidí v jejich různých vírách. Je to naplnění toho, co bylo předpovězeno. Kdo z nich 

představuje pravdu? Kdo skrývá hladového vlka v rouše beránčím? Kdo čistým oděvem ujišťuje o své 

absolutní vnitřní upřímnosti? 

Abyste objevili Mou pravdu, musíte se zaměřit na spiritualitu, neboť lidstvo se rozdělilo na tolik 

vyznání a světonázorů, kolik jich odpovídalo vývoji lidského myšlení. Vzniká tak stále více sekt a 

denominací a pro vás bude velmi obtížné posoudit pravdivost obsahu každé z nich. 

Mé učení osvěcuje myšlenky a představy lidí a každý si postupně osvojí základy, aby zdokonalil svá 

díla a nasměroval je na dokonalejší a vyšší cestu. (363, 4-8) 

Ježíšovy zázraky 

K úžasu mnohých jsem ti skrze Ježíše udělil uzdravení jeho stvoření. 

Nevěřící, kteří slyšeli Ježíše mluvit o jeho moci a věděli o jeho zázracích, požadovali ty nejtěžší 

důkazy, aby ho na chvíli znejistili a dokázali, že není neomylný. Ale toto osvobození posedlých, 

skutečnost, že jsem je vrátil do stavu normálních lidských bytostí jen tím, že jsem se jich dotkl, podíval se 

na ně nebo jim dal příkaz, aby tito duchové opustili jejich mysl a oba se zbavili svého těžkého břemene, ty 

zmátlo. 
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Tváří v tvář této moci reagovali farizeové, vědci, zákoníci a celníci různě. Někteří uznávali Ježíšovu 

autoritu, jiní připisovali jeho moc neznámým vlivům, další o ní nedokázali nic říci. Nemocní, kteří byli 

uzdraveni, však jeho jméno dobrořečili. 

Někteří byli posedlí jedním duchem, jiní sedmi, jako Marie z Magdaly, a někteří tak velkým počtem, 

že sami říkali, že jsou legie. 

     Během Mistrova života následoval jeden duchovní projev za druhým. O některých svědčilo dvanáct 

učedníků, o jiných lidé ─ venku a v domácnostech. Byla to doba zázraků, "divů". 

Muži a ženy dostávali znamení a výzvy ze záhrobí. Staří a děti byli rovněž svědky těchto zjevení a ve 

dnech, které předcházely Spasitelově smrti na kříži, nebeské světlo pronikalo do lidských srdcí; bytosti 

Duchovního údolí nazývaly lidská srdce; a v den, kdy Mistr naposledy vydechl jako člověk a Jeho světlo 

proniklo do všech jeskyní a koutů, do hmotných i duchovních domovů, v touze po bytostech, které na Něj 

dlouho čekaly ─ zhmotnělých, zmatených a nemocných bytostech, kteří sešli z cesty, spoutáni řetězy 

výčitek svědomí, táhnoucí břemena nepravosti, a další duše, které si myslely, že jsou mrtvé a připoutané 

ke svým tělům ─ všichni se probudili z hlubokého spánku a povstali k životu. (339, 21- 

22) 

Uzdravení tělesného a duševního utrpení 

Budu k vám promlouvat z ducha do ducha a povedu vás po cestě. 

Chci však, abyste předtím, než přijdete k lidem jako učitelé, přišli jako lékaři, a až utišili jejich bolest, 

mohli se napít z pramene čisté vody Mého Slova. Nejdříve hledejte ránu, vřed nebo nemoc a uzdravte 

jejich utrpení, a pak se obraťte k jejich duším. 

Jděte ke svým bližním jako Ježíš ve Druhém věku a přineste před mými slovy hojivý balzám. Ale co je 

to za balzám, ó učedníci? Je to voda z pramenů, která je požehnaná a proměněná v lék pro nemocné? Ne, 

lidi. Balzám, o kterém k vám mluvím, je ve vašem srdci. Vložil jsem ji tam jako vzácnou esenci a jen láska 

ji může otevřít, aby nezadržitelně proudila ven. 

Pokud ji chcete vylít na nemocného, nebudou to vaše ruce, které uzdraví, ale Duch přetékající láskou, 

milosrdenstvím a útěchou. Kam vložíte své myšlenky, tam se stane zázrak. 

Přírodní bytosti a živly můžete ovlivňovat mnoha způsoby, abyste všem přinesli pohodlí. Ale také vám 

řeknu toto: Nebojte se nemocí a buďte ke všem trpěliví a milosrdní. 

Posedlé a ty, kteří jsou zmateni ve své lidské mysli, můžete rovněž léčit, protože tuto schopnost máte a 

měli byste ji dát do služeb bytostem, které jsou v zoufalství a zapomnění. Osvoboďte je a odhalte tuto moc 

nevěřícím. Jedním z velkých poslání tohoto lidu je přinášet světlo tam, kde je tma, rušit každé otroctví a 

každou nepravost a přivést tento svět k poznání svého Pána a k tomu, aby sám sebe, své nitro, spatřil v 

plném poznání pravdy. (339, 39-41) 

Nebe a peklo 

Netřes se před těmito zjeveními, naopak, raduj se z toho, že toto Slovo zničí představu, kterou jsi měl o 

věčném trestu, a všechny výklady, které ti byly v minulosti podávány o věčném ohni. 

"Oheň" je symbolem bolesti, sebeobviňování a pokání, které duši mučí a očišťuje, jako se v tyglíku 

čistí zlato. V této bolesti je má vůle a v mé vůli je má láska k vám. 

Kdyby byla pravda, že oheň je tím, co likviduje lidské hříchy, pak by všechna těla těch, kdo zhřešili, 

musela být vhozena do ohně zde v pozemském životě, za života, protože mrtví by ho už necítili. Těla totiž 

nikdy nevystoupí do duchovního prostoru, naopak, jakmile dokončí svůj úkol, klesnou do nitra země, kde 

splynou s přírodou, z níž převzala život. 

Pokud však věříte, že to, co nazýváte "věčným ohněm", není určeno pro tělo, ale pro duši, je to další 

vážný omyl, protože v Duchovním království nejsou žádné hmotné prvky a oheň nemá žádný vliv na duši. 

Co se rodí z hmoty, je hmota, co se rodí z ducha, je duch. 

Moje slovo neútočí na žádnou víru. Pokud si to někdo myslí, velmi se mýlí. Mé Slovo vysvětlí obsah 

všeho, co nebylo správně vyloženo a co proto vytvořilo omyly, které se předávaly mezi lidmi z generace 

na generaci. 
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Jakou hodnotu by měl můj zákon a mé učení, kdyby nebyly schopny zachránit duše od omylu a hříchu? 

A jaký smysl by měla moje přítomnost jako lidské bytosti na světě, kdyby bylo mnoho těch, kteří by 

museli navždy zahynout v nekonečném vykoupení? (352, 44-48) 

Boží péče a pomoc 

Nikdy jsi nežil opuštěný. Od samého počátku, kdy jsi ožil, jsi pod ochranou mé lásky. 

Vy, lidští rodiče, kteří něžně milujete své děti: dokázali byste je nechat napospas osudu, sotva se 

narodily do tohoto života, když nejvíce potřebují vaši péči, vaši oddanost, vaši lásku? 

Viděl jsem, jak se staráš o své děti, i když už dosáhly dospělosti; i o ty, kdo se provinili, kdo ti ublížili, 

se staráš s největší láskou. 

Pokud však budete takto reagovat na potřeby svých dětí, jaká bude láska vašeho nebeského Otce, který 

vás miloval ještě předtím, než jste se objevili? 

Vždycky jsem vám přicházel na pomoc a v této době, kdy se s vámi setkávám s větším duchovním 

rozvojem, jsem vás učil, jak bojovat, abyste zneškodnili nedobré síly, a jak zvýšit vibrace dobra. (345, 40-

42) 

Důležité aspekty dokonalé modlitby 

Zápaste, zápaste, abyste dosáhli dokonalosti duše. Ukázal jsem vám cestu, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Svěřil jsem vám modlitbu jako "zbraň", která je lepší než jakákoli hmotná zbraň, aby vás bránila před 

zradou na cestě životem. Nejlepší zbraň však budeš mít, až naplníš můj zákon. 

V čem spočívá modlitba? Modlitba je prosba, přímluva, klanění a duchovní rozjímání. Všechny jeho 

části jsou nezbytné a jedna vychází z druhé. Neboť vpravdě vám říkám: Prosba spočívá v tom, že mě 

člověk žádá, abych splnil jeho touhy, abych uspokojil jeho touhy ─ to, co považuje ve svém životě za 

nejdůležitější a nejspasitelnější. A vpravdě vám říkám, děti moje, že Otec slyší prosby a dává každému, co 

nejvíce potřebuje, kdykoli je to pro jeho dobro. Dávejte si však pozor, abyste nežádali o něco, co je v 

rozporu se spásou vaší duše. Ti, kdo žádají jen hmotné statky, tělesné požitky a pomíjivou moc, žádají, aby 

jejich duše byla spoutána. 

Druhý druh modlitby, přímluva, vychází z lásky k bližnímu, z lásky, kterou jsem vás naučil jako Mistr, 

když jsem přišel na tento svět. Modlete se za své blízké i vzdálené bratry a sestry, za ty, kdo trpí následky 

války v různých zemích, kdo snášejí tyranii pomíjivých vládců tohoto světa. 

Připravte se, děti moje, modlete se za své bližní, ale i při této přímluvě musíte vědět, jak prosit, protože 

důležitá je duše. Pokud je bratr, rodiče nebo děti nemocní, modlete se za ně, ale netrvejte na tom, aby 

zůstali v tomto životě, pokud to duše nepotřebuje. Spíše žádejte, aby byla tato duše osvobozena, aby byla 

očištěna ve svém utrpení, aby bolest podpořila její vzestupný vývoj. 

Třetí druh modlitby, klanění se Božskému Duchu, znamená klanění se všemu dokonalému, neboť skrze 

tento druh modlitby se můžete spojit s dokonalostí, s láskou, která objímá celý vesmír. V adoraci můžete 

nalézt stav dokonalosti, kterého musíte všichni dosáhnout, a adorace vás dále vede k duchovní 

kontemplaci, která vás spolu s adorací přivádí ke spojení s Božským Duchem, Zdrojem věčného života ─ 

Zdrojem, který vám den za dnem dává sílu dosáhnout Otcova království. 

Takto byste se měli modlit: začít prosbou a skončit duchovním rozjímáním. To vám dodá sílu. (358, 

10-16)  
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Pokyn 339 
Můj pokoj s vámi! 

1 Přicházíte ke Mně s duší připravenou, plnou pokory a tichosti, abyste zaklepali na dveře Toho, 

který je láska a věčné odpuštění pro své děti. A dychtivě čekáte na slovo, které uleví vaší bolesti, které 

odpoví na vaše nářky nebo které zažehne světlo ve vaší temnotě, abyste se mohli cítit šťastní. 

2 Vidím, že se k vám blížíte z různých cest a každý naplňujete jiný osud. Všichni však usilujete o 

stejný cíl a snažíte se splynout se Mnou, abyste se cítili blízko dokonalosti. A s radostí přijímáte mé slovo, 

které vás hladí a zároveň napravuje. Vyložíte si ji v pravém smyslu a začnete Mě upřímně milovat. Už se 

ode Mne ničeho nebojíte jako v jiných dobách, protože dnes víte, že jsem dokonalá láska a spravedlnost, 

že vás netrestám a že jste to vy sami, koho se musíte bát, protože jste slabí a dopouštíte se těžkých 

provinění, za která později proléváte slzy a která musíte velmi draze odčinit. Tato zkušenost vás však nutí 

žít ostražitě, abyste se vyhnuli chybným krokům, které trápí duši a způsobují utrpení. 

3 Každý, kdo to pochopil, je na správné cestě. Ještě nekonáte skutky nejvyšší dokonalosti, ale jste na 

cestě k nim, protože jste mými učedníky. Světlo rozptýlilo vaše pochybnosti, síla duše přemohla slabost a 

důvěra vás nutí věnovat se s opravdovou láskou naplnění vašeho osudu. 

4 Nyní nepozorovaně vstupujete na duchovní cestu, na život v prostotě a čistotě, o který jsem vás 

požádal, a cítíte se v tomto novém životě spokojeni. Už se neptáte, proč jsem se k vám vrátil a zda vám mé 

slovo ukazuje novou cestu. Dnes víte, že to, co jsem vám řekl ve Druhé éře, nebylo všechno, co jsem vás 

měl naučit, že lekce nebyla ukončena a že jsem si pro vás ponechal čas milosti, v němž jsem musel 

obnovit Své učení, abych vám ukázal cestu, která vede k duchovnímu životu, pravý dialog se Mnou a 

vysvětlení Mých slov, která jsem vám dal v době, kdy jsem přebýval mezi vámi a která jste dosud 

nepochopili. 

5 Zamyslete se a nakonec pochopíte, že ani v První, ani ve Druhé éře jste nebyli schopni pochopit, 

pocítit a uvěřit tak velkému poučení. Ale Otec, který je Pánem času a věčnosti, vás vedl za ruku na cestě 

života s nejvyšší trpělivostí a moudrostí, beze spěchu, a dnes jste vstoupili do nového věku. 

6 Nyní je čas Ducha svatého, který brzy dosáhne svého vrcholu ─ čas velkých zjevení a 

spravedlnosti, kdy se závoje mnoha tajemství zvednou, aby bylo vše světlé a jasné! 

7 Otevřel jsem vám oči, abyste překročili to, co jste dosud znali, a mohli vstoupit do Mé pokladnice, 

neboť Já, Otec, nejsem pro Své děti tajemstvím. Chci, abys mě poznal a miloval mě tak dokonale a plně, 

jak tě miluji já. Ještě nejsem milován a uctíván tak, jak bych měl být, a vy nevíte, jakou radost byste 

Mému Duchu udělali okamžikem pochopení a úcty k Zákonu. 

8 Od svého příchodu na Zemi jste měli mé projevy v dosahu svého intelektu, ale když jste udělali 

první kroky na cestě vývoje, vaše 

chápání je stále velmi malé, stejně jako je malé dítě, když se narodí. Musel jsem se omezit, abych byl 

viděn a slyšen, abyste Mi mohli porozumět. 

9 V prvních chvílích jsem se plně nezjevil, protože tvůj rozum by byl zmatený a celá tvá bytost by se 

cítila zdrcená. Proto jsem vás během dlouhých věků připravoval a postavil na začátek cesty, abyste po ní 

šli krok za krokem, a tak jste dospěli do současného stádia, kdy můžete lépe chápat a milovat svého Otce. 

10 Ve všech dobách jsem na tento svět posílal posly, kteří mluvili o přežití duše, o její nesmrtelnosti a 

o vyšším životě, kterého dosáhne, až se zdokonalí. 

Od nejstarších dob, kdy člověk obýval zemi a měl v sobě rysy nevinnosti, stejně jako v dobách větší 

hříšnosti a nyní v dobách materialismu a falešné vědy, podávají moji duchovní poslové důkazy o vysokém 

stupni povznesení, na němž žije duše, která se umí udržovat ve stálém společenství se svým Pánem. 

11 Poslové prvních dob však nebyli schopni lidstvu vysvětlit, jak dlouhé časové úseky duše prožívá a 

jaký je její život na onom světě. Patriarchové, kteří si uměli zachovat ctnost a lásku ke Stvořiteli, byli 

spokojeni s tím, že vedli svou rodinu, kmen nebo lid po cestě spravedlnosti a práva. Ačkoli však měli 

vědomosti o existenci svého duchovního, univerzálního Boha ─ intuitivní vědomosti o vyšším životě duše 

na onom světě ─ přes všechno své světlo a ctnost nemohli odhalit cestu vývoje duše a důvod jejích 

velkých zkoušek. 
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12 Proroci mluvili s velkou pravdivostí a téměř vždy přicházeli na zem v dobách zmatku a bloudění. 

Varovali národy, vyzývali je k pokání a obrácení a ohlašovali velké spravedlnosti, pokud se neobrátí k 

dobru. Při jiných příležitostech předpovídali požehnání za dodržování a poslušnost Božího zákona. 

Tito proroci však nabádali k dobrotě, spravedlnosti a vzájemné úctě. Neodhalily život duše, její osud a 

vývoj. Ani Mojžíš, kterého jsem si vyvolil za svého zástupce a jehož prostřednictvím jsem vydal Zákon 

pro všechny časy, k vám nemluvil o duchovním životě. 

13 Otcův zákon obsahuje moudrost a spravedlnost. Učí lidstvo žít v míru, milovat a respektovat se 

navzájem a dokázat, že jsou v mých očích hodni lidských bytostí. Mojžíš však lidstvu neukázal, co je za 

prahem tělesné smrti, ani jaká je náprava neposlušných duší, ani jaká je odměna pro moudré a pilné v 

jejich životním úkolu. 

14 Později David vládl naplněn duchovními dary a vnuknutími a ve chvílích povznesení, ve svém 

vytržení, slyšel chvalozpěvy a duchovní písně, z nichž vytvořil Žalmy. Spolu s nimi měl vyzvat izraelský 

lid k modlitbě a k tomu, aby svému Pánu přinesli nejlepší oběti svého srdce. David však při vší své lásce a 

inspiraci nedokázal lidem odhalit úžasnou existenci duší, jejich vývoj a cíl. 

15 A Šalomoun, který po něm nastoupil na trůn a rovněž prokázal velké dary moudrosti a moci, jimiž 

byl obdařen a pro něž byl milován a obdivován, a jehož rady, úsudky a výroky jsou dodnes připomínány ─ 

kdyby se na něj jeho lid obrátil a zeptal se ho: "Pane, jaký je duchovní život? Co je za hranicí smrti? Co je 

to duše?" ─ Šalamoun by na to při vší své moudrosti nedokázal odpovědět. 

16 Vpravdě vám však pravím, že Mojžíš se svou horlivostí pro víru a poslušnost, proroci se svými 

varováními, patriarchové se svým příkladem, rádci, učenci a soudci se svými zdravými radami a dobrými 

úsudky vám zanechali svůj příklad, abyste mohli ─ podle něj ─ učinit své první kroky z této země na cestě 

do zaslíbené Země Vznešené bezpečnými. Měli byste začít konat dobro na tomto světě, měli byste být 

spravedliví mezi sebou, abyste nalezli spravedlnost na zemi. Zde jste našli plody nebo úrodu své práce na 

polích. Tento domov byl pro tehdejšího člověka odrazem, obrazem věčného života ducha. 

17 Později Mesiáš, který se stal člověkem, přišel, aby zahájil novou dobu a dal lidstvu novou lekci, v 

níž mu chtěl učinit velká zjevení: "Jste děti světla a já vás proměňuji ve své učedníky. Vpravdě vám 

říkám: Všechno, co vidíte, že dělám, můžete ve jménu Otce dělat i vy." 

A skutečně, Mesiáš, v němž se zjevil můj Duch, přinesl klíč k otevření bran druhého věku a moc 

rozlomit pečetě, které uzavíraly Knihu života, Moudrosti, Spravedlnosti a Věčnosti. 

18 Před jeho příchodem jsem dovolil, aby lidský svět navštívil svět duchovní. Za Mistrem šli duchové 

světla a velkého vznešení a také duchové malého vznešení. V té době byl přítomen jak jeden, tak druhý. Ti 

první se projevovali jako pokorní služebníci plní oddanosti. Mezi nimi byl i ten, který Marii oznámil její 

vznešený úděl přijmout Otcovo "Slovo" v jejím nejčistším lůně. Jiný navštívil betlémské pastýře, aby jim 

oznámil zprávu o narození Svaté země, a další posel varoval Svatou rodinu před nebezpečím, které jim 

hrozilo, a vedl a chránil je na jejich útěku do Egypta. 

19 Během této doby bylo spatřeno mnoho projevů, které vyvolaly radost a víru mnohých. Jiní, 

nepřátelští a nevěřící duchovnímu životu, však o této pravdě pochybovali a popírali ji. Ale mé duchovní 

hosty, kteří se houfovali, přitahovalo světlo, které Mistr vyzařoval. 

20 Bytosti světla ve službách božského díla a jiní vzpurní a nevědomí se projevovali všude a mezi 

lidmi se objevili posedlí, které věda nedokázala osvobodit a které lidé vyhnali. Ani učitelé zákona, ani 

vědci nedokázali těmto nemocným lidem vrátit zdraví. 

21 To vše jsem však zamýšlel, abych vás poučil a podal vám důkazy lásky. K úžasu mnohých jsem ti 

skrze Ježíše udělil uzdravení jeho stvoření. 

Nevěřící, kteří slyšeli Ježíše mluvit o jeho moci a věděli o jeho zázracích, požadovali ty nejtěžší 

důkazy, aby ho na chvíli znejistili a dokázali, že není neomylný. Ale toto osvobození posedlých, 

skutečnost, že jsem je navrátil do stavu normálních lidských bytostí jen tím, že jsem se jich dotkl, podíval 

se na ně nebo jim dal příkaz, aby tito duchové opustili jejich mysl a oba se zbavili svého těžkého břemene, 

ty zmátlo. 

Tváří v tvář této moci reagovali farizeové, vědci, zákoníci a celníci různě. Někteří uznávali Ježíšovu 

autoritu, jiní připisovali jeho moc neznámým vlivům, další o ní nedokázali nic říci. Nemocní, kteří byli 

uzdraveni, však jeho jméno dobrořečili. 
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Někteří byli posedlí jedním duchem, jiní sedmi, jako Marie z Magdaly, a někteří tak velkým počtem, 

že sami říkali, že jsou legie. 

22 Během Mistrova života následoval jeden duchovní projev za druhým. O některých svědčilo 

dvanáct učedníků, o jiných lidé ─ venku a v domácnostech. Byla to doba zázraků, "divů". 

Muži a ženy dostávali znamení a výzvy ze záhrobí. Staří a děti byli rovněž svědky těchto zjevení a ve 

dnech, které předcházely Spasitelově smrti na kříži, nebeské světlo pronikalo do lidských srdcí; bytosti 

Duchovního údolí nazývaly lidská srdce; a v den, kdy Mistr naposledy vydechl jako člověk a Jeho světlo 

proniklo do všech jeskyní a koutů, do hmotných i duchovních domovů, v touze po bytostech, které na Něj 

dlouho čekaly ─ zhmotnělých, zmatených a nemocných bytostech, kteří sešli z cesty, spoutáni řetězy 

výčitek svědomí, táhnoucí břemena nepravosti, a další duše, které si myslely, že jsou mrtvé a připoutané 

ke svým tělům, se probudily z hlubokého spánku a povstaly k životu. 

Než však opustili tuto zemi, vydali svědectví o svém vzkříšení a existenci těm, kteří byli jejich 

blízkými. To vše se v noci plné smutku a bolesti projevilo na celém světě. 

Srdce lidí se chvěla a děti plakaly tváří v tvář těm, kteří byli již dlouho mrtví a kteří se v tento den 

vrátili jen na okamžik, aby vydali svědectví o Mistrovi, který sestoupil na zem, aby rozptýlil své sémě 

lásky, a který zároveň obdělával duchovní pole obývané nekonečným množstvím duší, které byly také jeho 

dětmi a které uzdravil a osvobodil od jejich nevědomosti. 

23 Znalost těchto skutečností se předávala z generace na generaci a apoštolové byli na cestách světa, 

otevírali oči spícímu lidstvu, ukazovali cestu, která vede k vyššímu životu, proráželi cestu k Vyššímu a 

vysvětlovali učení svého Mistra. Osvobozovali také posedlé, uzdravovali nemocné nejen na těle, ale i na 

duši. Povzbuzovali a soucitně pohlíželi jak na ty, kteří obývají tento svět, tak na ty, kteří žijí ve světě 

vzdáleném. Cítili bolest jednoho i druhého, protože pro toho, kdo miluje, není cizí ani vzdálená bolest. 

Ten, kdo se připravuje, je schopen vnímat nářky, prosby nebo potřeby, ať jsou kdekoli. A tito učedníci 

poučovali ostatní, aby je následovali v naplňování jejich poslání na zemi. 

24 Dopustil jsem tyto projevy, aby se svět zamyslel a uvědomil si, že duše neumírá, že její život je 

věčný a že na každé usedlosti, na níž přebývá, má vytyčenou cestu, je poučena o svých povinnostech a má 

úkol, který má splnit. 

25 Vrátil jsem se i po ukřižování, abych vydal svědectví o své pravdě a přemohl nevíru lidstva. I mezi 

svými učedníky jsem se musel ukázat, abych dokázal, že jsem Život a že Můj Život je ve všech stvořených 

věcech. Způsobil jsem, že Mne tito Moji následovníci viděli a jejich prsty se Mne dotýkaly, abych je 

vysvobodil z jejich trápení. Když jsem totiž dokončil své dílo na Kalvárii, byli rozrušeni a bylo nutné, aby 

je má přítomnost utěšila a povzbudila. To však nebyl celý smysl této události, byla to předzvěst Mého 

opětovného příchodu, lekce hlubokého významu, kterou jsem vám dal, když jsem se zjevil v duchu k 

úžasu a radosti těchto milovaných učedníků. Pak si uvědomili, že přijde čas, kdy přijdu, abych vám 

duchovním způsobem vše vysvětlil a přinesl nové poselství. 

26 Tehdy jsem vám řekl toto: "To, co jsem vám řekl, není vše, co vás mám naučit. Abyste mohli 

všechno poznat, musím nejprve odejít a poslat vám Ducha pravdy, aby vám vysvětlil všechno, co jsem 

řekl a udělal. Slibuji vám Utěšitele v časech zkoušky." Ale tím Utěšitelem, tím Vysvětlovatelem jsem Já 

sám, který se vracím, abych vás osvítil a pomohl vám pochopit minulé učení a toto nové, které vám nyní 

přináším. 

27 Jsem to Já, kdo zahájil třetí éru, abyste důkladným studiem poznali důvod všech mých projevů a 

získali znalosti o mých zjeveních. 

28 ve Druhé éře ─ v letech, kdy jsem žil na tomto světě, jsem byl obklopen nadpřirozenými 

událostmi, ději a bytostmi, a to vše vypovídalo o důležitosti tohoto období, o naplnění Mých slibů daných 

tolik milovanému lidstvu od počátku věků. A dnes, když vám přináším další lekci a dávám vám poznat 

duchovní život, vám dávám schopnosti a dary, abyste se stali lékaři duší a byli tak neúnavnými rozsévači, 

učiteli pravé moudrosti. A pro toto poslání jsem si vybral především "lid Izraele", aby to byl on, kdo bude 

poučovat ostatní národy. 

29 Dnešní lidstvo, jakkoli je ve vašich očích početné, je velmi malé ve srovnání se světem duchovních 

bytostí, které ho obklopují. S jakou silou tyto legie vpadají na cesty lidí, a přesto nevnímají, necítí a 

neslyší svět, který je obklopuje. 

30 Připravuji vás, své učedníky, abyste byli v každé duši. 



 

13 

světlo, abyste si byli navzájem opravdovými přáteli, bratry a sestrami, rádci a lékaři, a vaše intuice vám 

napoví, kdo je kolem vás a jaké jsou jeho potřeby, poslání nebo náprava. Vy, kteří se zabýváte tímto 

velkým dílem, byste však měli respektovat a milovat osud, který jsem každé bytosti přidělil, a neměli byste 

se pouštět do věd, které vás snižují z vysokého místa, kam vás Moje Milost postavila. 

31 Už nejste nevědomí. Dnes kráčíš pevně, protože jsi svou práci začal už dávno. Od dob patriarchů a 

proroků a později Mojžíše, kdy jste byli moudře vedeni a radili si, jsou všechny vaše činy, modlitby a 

slova zapsány a mají svůj ohlas v duši. Byly počátkem, který vás učinil hodnými přijmout má první velká 

zjevení a také být svědky mých příchodů. 

32 Mé hlásání v tomto čase nebude neplodné a pro ty, kdo Mě slyšeli a užívali Mé učení, bude 

pokladem plodů dobré chuti. Až se přestanu dávat poznat skrze člověka, zanechám po sobě své svědky, 

své učedníky, kteří budou pokračovat v práci, a poté z lůna tohoto lidu nechám vzejít nové generace 

rozsévačů, kteří způsobí, že se toto semeno rozmnoží. 

33 Zvu vás, abyste se vrátili do šťastných časů patriarchů. Představte si na chvíli, že vedete ctnostný a 

prostý život, v němž vládne mír, pohoda a radost ze života. Představte si šťastné časy, kdy se muž uměl 

udržet zdravý a silný na těle i na duši svou vírou a ctností a uměl mě představovat ve spravedlnosti, v 

bujnosti a síle ─ ty časy, kdy i žena byla plná ctností, něhy, mravní síly, krásy na duši i na těle, byla lůnem 

a kolébkou, zdrojem dobra a příkladem zbožnosti pro své děti, manžela a otce. 

34 Vzpomeňte si na ty časy, kdy se střecha jedněch rozšiřovala, aby chránila druhé, kdy existovala 

pohostinnost a milosrdenství, láska a ohleduplnost. Jakmile znovu zažijete takové dny a pojmete touhu 

milovat bližního a sloužit mu, podporovat mír svého lidu, mír svého srdce a svého domova, pozvu ostatní 

národy, aby se na této radosti podílely. Zde, ve vaší společnosti, najdou bratrství a přátelství, ve vašem 

srdci upřímnost. Pod tvou střechou najdou čest a mravnost, na tvém stole požehnání a ve tvých slovech 

světlo a pravdu. A poté, co vás tyto národy hledající mír navštíví a budou sdílet váš duchovní ideál, vrátí 

se na své dlouhé či krátké cesty do svých zemí a zanechají po sobě stopu, příklad duchovnosti a 

pravdivosti. Vznikne v nich touha být jako ty, protože v tobě objeví tajemství míru, zdraví a radosti ze 

života, které jsi našel v plnění mých zákonů a v oduševnění, což je prostota, vznešenost a pravdivost ve 

všech činech. 

35 Vidíte toto lidstvo, jak se zmítá v nejistotě a bolesti? Cítíte, že vaši planetu halí plášť temnoty a 

předtuchy? Mistr vám říká: "Ten svět, který nezná můj návrat a nežije inspirován mým slovem, jak se cítí 

vzdálen duchovnímu životu! Ale i pro osvícení jejích obyvatel stačí jeden důkaz, jedna výzva, aby se 

obrátili a uvědomili si, že jediným úkolem jejich duší na zemi je zdokonalit se ve zkouškách, které jim 

posílám. 

36 Mnozí pochopí tuto velkou pravdu dříve, než opustí svá těla na zemi a překročí práh onoho 

"údolí", které čeká na všechny. Lidstvo je jen krůček od tohoto poznání. Závoje se roztrhnou a oči všech 

se otevřou, aby se setkaly se skrytým poznáním, a tento svět, který považujete za tak velký ─ s jeho 

rozlehlými kontinenty, moři i pouštěmi, cestami tak dlouhými, lidmi tak nedostupnými, jejich rasami tak 

nepochopitelnými ─ bude ovládnut učením, slovem, zjevením. Nezůstane však po něm ani stopa krve, ani 

stopa smrti či bolesti. 

37 Člověk bude osvícen slovem, které pohltí ohně. Tento oheň však bude z lásky a stopa, kterou 

zanechá na své cestě, bude život, zdraví, útěcha a mír. Toto učení je Můj Zákon, Mé Slovo a Mé Věčné 

Dílo, které ještě jednou nabízím Svým dětem a které mocně vytryskne ze srdcí všech, protože je zapsáno v 

každé duši a jeho pečeť je nesmazatelná. 

38 Jaký bude začátek této práce a jak se toto poznání dostane k lidem? Vše jsem připravil perfektním 

způsobem: Její velkou část přebírám jako svůj úkol. Dovolím však, abyste se na tomto díle podíleli vy a 

moji duchovní hostitelé, stejně jako moji poslové, kterým jsem svěřil nekonečné množství misí, abyste se 

jako legie světla vydali na cestu a přinesli toto zjevení a vysvětlení duchovních projevů, které se staly 

skutečností v minulých dobách a v současné éře, v níž jen málokdo tušil jejich rozsah. Toto světlo se však 

dostane ke všem bez rozdílu společenské třídy nebo rasy. Neboť se nesmíte zdržovat ze strachu před 

soudem nebo trestem nevěřících. 

39 Dám vám pokyny, kdy se máte pustit do práce, neboť to bude doba tak velkých a jasných znamení, 

že uslyšíte volání duchovního světa i volání tohoto světa, které vám svými událostmi naznačí, že nadešla 

hodina vašeho boje. Budu k vám promlouvat z ducha do ducha a povedu vás po cestě. 
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Chci však, abyste předtím, než přijdete k lidem jako učitelé, přišli jako lékaři, a až utišili jejich bolest, 

mohli se napít z pramene čisté vody Mého Slova. Nejdříve hledejte ránu, vřed nebo nemoc a uzdravte 

jejich utrpení, a pak se obraťte k jejich duším. 

40 Jděte ke svým bližním jako Ježíš ve Druhém věku a přineste před mými slovy hojivý balzám. Ale 

co je to za balzám, ó učedníci? Je to voda z pramenů, která je požehnaná a proměněná v lék pro nemocné? 

Ne, lidi. Balzám, o kterém k vám mluvím, je ve vašem srdci. Vložil jsem ji tam jako vzácnou esenci a jen 

láska ji může otevřít, aby nezadržitelně proudila ven. 

Pokud ji chcete vylít na nemocného, nebudou to vaše ruce, které uzdraví, ale Duch přetékající láskou, 

milosrdenstvím a útěchou. Kam vložíte své myšlenky, tam se stane zázrak. 

41 Přírodní bytosti a živly můžete ovlivňovat mnoha způsoby, abyste všem přinesli pohodlí. Ale také 

vám řeknu toto: Nebojte se nemocí a buďte ke všem trpěliví a milosrdní. 

Posedlé a ty, kteří jsou zmateni ve své lidské mysli, můžete rovněž léčit, protože tuto schopnost máte a 

měli byste ji dát do služeb bytostem, které jsou v zoufalství a zapomnění. Osvoboďte je a odhalte tuto moc 

nevěřícím. Jedním z velkých poslání tohoto lidu je přinášet světlo tam, kde je tma, rušit každé otroctví a 

každou nespravedlnost a přivést tento svět k poznání svého Pána a k tomu, aby sám sebe, své nitro, spatřil 

v plném poznání pravdy. 

42 S láskou pomáhej těm, kdo v bludu, že stále patří tomuto světu, žijí ve svých duších rozrušeni a 

zmateni, aby našli cestu z velkého omylu. Nepoužívejte násilí, ale naplňte své srdce něhou a soucitem, 

abyste se ke všem bytostem chovali správně. 

43 Nepřinesl jsi těmto zmateným bytostem světlo a útěchu? Ano, říká ti Mistr. Od chvíle, kdy jsem ti 

dal toto poznání, jsi těmto tvorům osvětlil cestu. Ale jak velká musí být vaše víra a modlitba, abyste tyto 

duše obrátili. 

44 Bitva, v níž budou temné síly svrženy, již vypukla od jednoho světa k druhému. Ve vesmíru 

probíhá velká bitva a je nutné, aby se o ní člověk přesvědčil a mohl se chopit zbraně. 

Dokud se svět připravuje a blíží se k poslední zkoušce, která mu musí přinést světlo, měli byste se 

modlit, bdít a přinášet hojivý balzám všem, kdo ho potřebují. Jděte k nim v modlitbě a dejte jim ochranu 

pod svůj duchovní plášť. Neboť jakmile vylijete svou bytost v lásce, zahrnu svým Duchem celý vesmír. 

45 Modlete se, lidé, ať vás ani na okamžik nepřepadne úzkost z blížícího se mého odchodu. Posilujte 

se v mém slově a proste o pokoj národů. 

46 V budoucnu nechtějte vědět, kým jste byli dříve a kým budete zítra. Myslete jen na to, že jste tam 

byli, že tam nyní jste a že tam opět budete a že ke Mně dojdete cestou, kterou jsem vám vytyčil ─ že jste 

Duch Izraele, vyvolený lid, který má v Mém díle zastávat vysoké úkoly. Snažte se, abyste dosáhli míru na 

zemi a blaženosti na onom světě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 340 
1 S láskou a milosrdenstvím vám připomínám slova, která jsem vám dal ve Druhé éře, když jsem vás 

učil, abyste se navzájem milovali a zanechávali na své cestě jasné stopy Mé lásky. 

2 Učil jsem tě milovat svého Boha víc než cokoli stvořeného. Ale v této třetí éře se znovu obracím k 

vaší duši, abych jí dal svou lásku, své světlo a svou milost. 

3 Neoddělujte se od Mého lůna, protože nevíte, co vám přinese budoucnost, a já nechci, abyste v té 

době byli slabí. Vy jste vyvolený lid, který se vydá na cestu, aby světu ukázal bezpečnou cestu a slabiku 

po slabice mu předal pokyny, které jsem vám svěřil. Mé Dílo však není jiným náboženstvím ─ to lidé 

vytvořili náboženství podle své inteligence. Mé Dílo je Učení, je to Zákon, který jsem vám přinesl od 

počátku věků. 

4 V dnešní době lidstvo vyprazdňuje pohár utrpení a říká: "To je Boží trest." Ale Otec vám říká: "Já 

jsem láska a netrestám vás. Jste to vy sami, kdo 

přinesly očištění." 

Během této doby vám dávám pokyny a vy je přijímáte prostřednictvím Slova, intuice, daru vidění a 

zjevení. Posiluji tvou duši, aby ji nepřekvapilo pokušení, které tě vždy chce svést z cesty světla. 

5 Slyším ty, kteří mi v hloubi srdce říkají: "Učiň nás hodnými, abychom se stali součástí Tvého 

apoštolátu." Říkám vám však, že po roce 1950 vytvořím nové učedníky a své služebníky, kteří budou 

přijímat Má poselství intuicí a inspirací, aby mohli promlouvat k lidstvu. 

6 Ptáte se sami sebe, co znamená "sedm stupňů nebeského žebříku", a váš Mistr vám s jistotou říká: 

číslo sedm znamená duchovnost, je to duchovnost, kterou chci vidět ve svém vyvoleném lidu Izraeli. 

Musíte ke Mně přijít se všemi svými ctnostmi a rozvinutými schopnostmi. Na sedmém stupni svého 

vývoje ke Mně dorazíte a uvidíte, jak Nebe otevírá své brány, aby vás přijalo. 

Neopouštím vás ani na okamžik, a pokud máte v srdci bolest, není to proto, že bych vás opustil, neboť 

Má láska je nekonečná. Důvodem je to, že Otec dovolil, aby vás bolest zasáhla, abyste se probudili a byli 

bdělí. 

7 Vy, milovaní lidé, jste se Mnou zprostředkovaně z lidstva. Jste součástí izraelských kmenů, 144 

000 označených z mého vyvoleného lidu. Někteří z vás jsou však duchem, jiní hmotou. 

8 Toto poselství pokoje a útěchy máte roznést na všechna místa na zemi, protože lidstvo ho velmi 

potřebuje. Naplnil jsem tvůj cestovní balíček svými dary lásky a dal jsem ti do rukou meč, abys mohl 

odstranit temnotu, která tě chce zastavit na tvé cestě. 

9 V této třetí éře jsem pro vás prostřel stůl a dal vaší duši duchovní pokrm. Duch svatý vás totiž 

osvěcuje, abyste dosáhli duchovnosti. 

10 Eliáš byl v tomto třetím čase předchůdcem. Sjednotil vás v překážce mé lásky a pomáhá vám 

pokračovat na této cestě, abyste se naučili odpouštět a milovat jeden druhého. Každý, kdo se řídí mým 

učením, dosáhne světla a klidu mysli a jeho bytost zaplaví radost. 

11 Ve Své lásce jsem vám dal svobodu vůle, abyste ke Mně přišli svou vlastní vůlí. Protože jsi však 

nebyla schopna vzlétnout, přišel jsem k tobě, abych tě s něhou své božské lásky naučil, jak na to. 

12 Pravého duchovního nepoznáte podle slov, ale podle dobrých příkladů. Abych vám pomohl při 

vašem vzestupu, přichází můj zářivý paprsek do vašeho světa, aby osvítil a povznesl vaše duše. 

13 Lidé potřebují mou lásku, mé slovo, které musí proniknout až na dno jejich srdcí. Mistr neúnavně 

bojuje za to, aby se vaše duše stávaly den ode dne osvícenějšími, aby osvobozené od nevědomosti mohly 

stoupat do vyšších oblastí. 

14 Brány mého království jsou otevřené a Otcovo "Slovo" k vám přichází s nekonečnou láskou, aby 

vám znovu ukázalo cestu. 

15 Znovu jsem přišel k lidstvu, ale oni Mě necítí, protože jsem se zjevil duchovně a jejich 

materialismus je velký. Když vaše duše vzešla z Mého Božského Ducha, proč Mě lidé necítí?..: Protože 

svou duši připoutali k materialismu, k nižším vášním. Ale zde je Beránek Boží, který k vám přichází jako 

světlo, aby vás osvítil a přinesl vám pravdu. 

16 Mé Slovo je potravou pro vaši duši, je křišťálovou vodou, v níž se očistí, aby od svého Boha 

přijala, co jí náleží. Neusilujte o poklady pozemské, usilujte o poklady věčné, abyste poznali slávu, která 

vás obklopuje. 
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17 V těžkých chvílích, kdy se cítíte smutní a sklíčení, se pozvedněte v modlitbě, abyste od svého Otce 

obdrželi milost. 

18 Můj lide, cítíte se sklíčeně, protože vám chybí víra a důvěra. Ale vpravdě vám říkám, že pokud 

vám chybí víra, ztratíte srdce a vaše duše se bude cítit slabá, smutná a sklíčená. Chci, abys vložil svou víru 

a důvěru ve svého Otce, abys mohl získat vše, co potřebuješ. Miluj, abys byl šťastný, buď dobrý a 

nenáročný, trp trpělivě a odpouštěj urážky bližnímu. 

19 Povolal jsem vás, abyste znovu přijali Mé učení a abyste Mi dovolili přebývat ve svém srdci a 

konat Mou vůli, abych se vám skrze vaše zprostředkování zjevil skrze dobré skutky. 

20 Ve Druhé éře jsem se Já, Kristus, zjevil ústy Ježíše Nazaretského, a když Mě lidé nazvali životem 

jako člověka, toto poselství světla nadále osvěcovalo váš svět, a tak tomu bude po všechny časy. 

21 Pochopte každé z mých slov, pak budete schopni dosáhnout světla pravdy a vaše duše bude stále 

větší a vystoupí po dokonalém žebříku mého duchovního světla. 

22 Mé světlo bylo vždy s lidmi a zjevovalo se prostřednictvím mých poslů. Apoštolové druhé éry ─ 

osvícení světlem Ducha svatého ─ zasévají duchovní semeno mého učení. 

Ve Třetí éře vás učím s nekonečnou láskou a používám k tomu i lidský intelekt, abyste, jakmile se 

budete cítit naplněni tímto světlem a milosrdenstvím, mohli tyto paprsky světla a milosrdenství přinášet 

lidstvu. 

Jak vás poučuji, tak poučujte ─ jak ode Mne přijímáte, tak přinášejte Mé Slovo svým bližním s 

nekonečnou láskou. Neukazuj na prohřešky svého bližního, neboť jsem nepřišel prozradit vaše prohřešky. 

Jděte po mé cestě a zasévejte růže, i kdybyste měli sklízet trní. Pokud trny zraňují tvé srdce, já tvé rány 

zahojím. Dám vám uzdravující balzám, útěchu a sílu duše. 

23 Můj lide: Na světě je soužení, ale vpravdě vám říkám, že to nebude navěky. Přišel jsem totiž 

odstranit temnotu světa a zanechat mu duchovní světlo, aby toto velké soužení bylo navždy odstraněno a 

lidstvo se mohlo cítit šťastné, jak je Mou vůlí. Neobviňujte však Otce za své utrpení ani za své války, 

protože to nebyla Má vůle. 

24 Nabídl jsem vám mír, jednotu, bratrství a dobrou vůli a naučil vás, jak se navzájem milovat. 

Nechci ve vašem světě bojovníky ani nechci, aby se vás zmocnila bolest. Byli to lidé, kteří si to přáli, 

protože neuměli milovat a odpouštět jeden druhému. Já, Otec, jsem vám odpustil, protože váš hřích byl 

veliký, a proto i vaše soužení bylo veliké. Pro tvou bolest jsem ti odpustil, protože každý, kdo trpí a pláče, 

si zaslouží soucit a milosrdenství tvého nebeského Otce, a v tomto čase osuším tvé slzy. 

25 Milujte a odpouštějte, abyste mohli dosáhnout mého království a nosit na duši oděv světla. Váš 

Mistr vám ukazuje cestu, abyste se mohli zachránit. Ale stejně jako Já podávám ruku vám, měli byste ji i 

vy podávat svým bližním a jemně je vést po cestě a projevovat jim svou lásku a dobrou vůli. 

26 Co bylo příčinou vaší bolesti, můj lide? Vaše chyby. Proměnily se v trny, které zranily vaše srdce. 

Ale má láska hojí tvé rány. 

27 Říkám vám: Nedávejte příčinu k tomu, abyste si zasloužili bolest. Pojďte mi na cestu v bílém 

rouchu ctností, abyste mohli vejít do nebeského království. 

28 Budete součástí duchovních zástupů světelných bytostí, protože jsem vám dal světlo Ducha 

svatého, abyste zářili jako hvězdy na obloze. 

29 Opakuji vám: Já jsem Pravda, Cesta, Světlo a Život. Pojďte ke Mně, neboť vás vyzývám, abyste 

využili těchto vysokých vlastností Mého Božského Ducha. 

30 V této době ukazuji vašemu duchu široké obzory, abyste se mohli osvobodit od materializace a 

přemýšlet o všem dobrém, co můžete pro lidstvo udělat. 

31 S ochotou a poslušností budeš plnit mé příkazy a ovládat své tělo, abys v součinnosti duše a těla 

plnila mou vůli. 

32 Máš mou lásku a duchovní prospěch. Vy, kteří máte můj pokoj, se modlete za národy, které jsou v 

chaosu. 

33 Dávám se pocítit v tvrdých lidských srdcích ─ těch, kteří chtějí rozdmýchat války ─ aby si 

uvědomili, že Má Vůle je silnější než jejich válečnické úmysly. Pokud srdce těchto lidí zůstane zatvrzelé a 

nenechá se změnit Mou vůlí, Moje spravedlnost se projeví na celém světě. 
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34 Modlete se za lidstvo, milovaní lidé, bojujte a pracujte, aby se jim vaším prostřednictvím dostalo 

mé milosti. To je totiž vaše poslání a odplata, kterou má vaše duše v tomto čase, abyste získali zásluhy. 

35 Nespi, Izraeli, jdi vpřed se světlem Ducha svatého a plň své obtížné poslání. V této době se mladí 

lidé vydávají na cestu a jako Kain se bratři navzájem okrádají o život. 

36 Povstaň a přines světu mé světlo a balzám na jeho velké utrpení. Bojujte mečem světla a zachraňte 

svět před hříchem. Svou modlitbou odstraň špatné vlivy, které svádějí lidi. Chci, aby vás svět poznal jako 

posly mého božství a abyste v této době, kdy vás všechny soudím, byli mými služebníky, do nichž jsem 

vložil světlo a moc, aby potlačili temné machinace světa. 

37 Chraňte své děti před modlářstvím v tomto období. V různých náboženských společenstvích se mě 

mnozí ptají: "Pane, řekl jsi, že se vrátíš. Proč se nám nezjevíš?" Jsou to lidé, kteří Mi neporozuměli, neboť 

v současné době naplňuji Své Slovo a konám Svou Vůli mezi Svými vyvolenými, aby byli posly, kteří v 

této době probudí lidstvo a vydávají svědectví o Mé Přítomnosti. 

38 Izrael: V této třetí éře na vás čekají velké zástupy. Když jim přinášíte dobrou zprávu, měli byste 

být jako duha pokoje a světla. 

39 Je nutné, abys mluvil s těmi, kdo zatajují Mé Slovo a překrucují Mé učení. Mluvte s nimi zcela 

jasně a já vám pomohu, abyste před nimi mohli obhájit svůj názor. Neboť právě lidé jsou příčinou toho, že 

se zítra na mém díle najdou chyby a že se můj Zákon zfalšuje, protože do mého díla přidali něco, co do něj 

nepatří. 

40 Lidstvo přijme mé učení z přesvědčení, ale moji praví služebníci nebudou před lidmi vystupovat 

jako páni. Zítra se budete muset odvážně vydat plnit své poslání na blízkých i vzdálených místech, aby 

svět mohl vstoupit do sebe a naplnit Mou Vůli. Ale kolik zkoušek tě čeká, Izraeli! Kolik mých dětí 

povstane jako hladoví vlci, protože tě chtějí zničit! A kdybyste nebyli připraveni, pocítíte velkou bolest, 

ačkoli to není má vůle. Buďte připraveni a dodržujte všechny mé pokyny, aby mezi vámi a v lidstvu 

zavládla blaženost. 

41 Necháváš svůj život plynout a říkáš Mi, abych ti odpustil tvé přestupky, jako odpouštíš svým 

bližním. Vpravdě vám však říkám, že pouze rty opakují tyto naučené fráze, ale není to vaše srdce, které Mi 

nabízí skutečné a pravé ovoce vašich skutků. 

42 Někdy, když na tebe doléhá nějaká zkouška a ty ji falešně přičítáš Božímu trestu, mi říkáš: "Pane, 

když jsem odpustil svému bratrovi, proč neodpustíš mně?" "Ne," odpověděl jsem. Místo toho, abychom 

řekli: "Otče, odpusť mi, když jsem možná neodpustil svému bratrovi s pravdivostí a upřímností, s jakou jsi 

nás to učil". 

43 Kdybyste se naučili denně krátce meditovat a kdyby se vaše meditace týkala duchovního života, 

objevili byste nekonečná vysvětlení a obdrželi byste zjevení, která byste nemohli získat žádným jiným 

způsobem. 

44 Tvá duše již má dostatek světla, aby se Mě mohla ptát i přijímat Mé odpovědi. Duše člověka již 

dosáhla velkého stupně vývoje. Pozorujte své bližní ze skromných poměrů, kteří vás navzdory nedostatku 

znalostí překvapují svými hlubokými postřehy a jasným způsobem, jakým si vysvětlují to, co je pro 

mnohé jiné něco nevysvětlitelného. Mají to z knih nebo ze škol? Ne, ale z intuice nebo z nutnosti objevili 

dar meditace, která je součástí duchovní modlitby. V ústraní, chráněni před vlivy a předsudky, objevili 

cestu ke styku s věčným, duchovním, pravým; a někteří více, jiní méně, všichni, kdo meditovali o pravé 

podstatě života, obdrželi duchovní světlo do své mysli. 

45 Člověk objeví pravdu prostřednictvím svého ducha, všichni pocítí Mou přítomnost; vždyť jsem 

vám již řekl, že až přijde čas, každé oko Mě spatří. 

46 Tato doba, v níž žijete, je přesně ta, kterou ohlásilo Mé Slovo a Moji proroci minulých dob, v níž 

Mě všichni lidé uvidí prostřednictvím vjemů a schopností svého ducha. 

47 Nebude nutné, aby Mě spatřili v omezené míře v lidské podobě, aby mohli říci, že Mě viděli, ale 

bude stačit, aby Mě jejich duch cítil a jejich intelekt chápal, aby mohli zcela pravdivě říci, že Mě viděli. 

48 Láska, víra a inteligence vidí nekonečně dál, než vidí vaše oči. Proto vám říkám, že není nutné, 

abych omezoval svou přítomnost na lidskou podobu nebo na nějakou symbolickou postavu, abyste Mě 

viděli. 
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49 Kolik z těch, kdo Mě viděli nebo se se Mnou pohybovali v oné druhé éře, ani nevědělo, kdo jsem. 

Na druhou stranu, kolik lidí, kteří ani nevěděli, kdy jsem se narodil jako člověk, mě spatřilo v duchu, 

poznali mě v mém světle a radovali se z mé přítomnosti díky své víře. 

50 Otevřete všechny své oči a svou vírou dokažte, že jste děti světla. 

51 Všichni mě můžete spatřit, ale k tomu je nezbytné, abyste měli dobrou vůli a víru. 

52 Brány Království, duchovního domova, do něhož se máš dostat, abys poznal všechno, stojí 

otevřené v očekávání tvé duše. 

53 Udělejte v tomto životě maximum pro to, abyste měli potřebnou sílu vystoupit ke světlu, až dojde 

k osvobození vaší duše. Buďte však velcí v lásce a v odpuštění, v milosrdenství a ve světle, abyste se, až 

přijde hodina, kdy budete muset opustit tělo, snadno zbavili pozemského břemene a mohli pak volně a bez 

klopýtnutí vystoupit na cestu do domova pokoje. 

54 Aby vám pomohlo ve vašem rozvoji, přichází Mé Slovo znovu k lidem, aby jim ukázalo cestu 

spásy. S láskou beru lidi dobré vůle za ruku, abych je vedl ke světlu a na každém kroku jim ukázal dosud 

neobjevené krásy. 

55 Když k vám mluvím o krásách, nemám na mysli přírodu, protože pro tu jste probudili a rozvinuli 

své smysly. Mluvím o krásách duchovního života, které neznáte. Protože jste k nim chladní nebo lhostejní, 

spokojujete se s obrazy nebo postavami vytvořenými lidskou myslí. 

56 Dávám vám klíče, které vám otevřou dveře k věčné blaženosti. Těmito klíči jsou láska, z níž 

pramení milosrdenství, odpuštění, porozumění, pokora a pokoj, s nimiž máte procházet životem. 

57 Jak velké je štěstí vašeho ducha, když vládne nad hmotou a těší se ze světla Ducha svatého! 

58 Zkoušky tohoto života způsobují, že na krátkou dobu ztrácíte víru. Ale důvěřujte Mi, povzbuzuji 

vás, abyste plnili své poslání, a den za dnem budu posilovat vaši víru. 

59 Připravil jsem vás, aby se vaším prostřednictvím uskutečnilo očištění lidstva, abyste přinesli mé 

světlo národům, které se potýkají s velkými problémy. Lidstvo vzlyká a hledá svobodu, aby mohlo 

vstoupit na cestu oduševnění. 

60 Každý den očekávám příchod svých nových učedníků, abych jim svěřil své Dílo a učinil je 

příkladem pokory a čistým zrcadlem pro lidstvo. Bez vychloubání se vydají na cestu, že jsou mými 

vyvolenými, a budou bojovat a pracovat jako hlasatelé víry, aby přinášeli světu mé světlo. 

61 Velký je počet zástupů, které Mi v této době naslouchají, ale jen málo je těch, kteří připravili svá 

srdce jako svatyni Mého Božství. 

62 Čas pro mé zjevení mezi vámi je krátký, a proto chci, abyste byli připraveni. Říkám vám, děti 

moje, že brány mého království na vás čekají stejně jako tehdy, když jste s Mojžíšem v prvním věku 

přecházeli poušť, abyste se dostali do země Kanaán. Jsi jako marnotratný syn, když se vracíš k prsu Mého 

Otce, znovu pociťuješ Mé pohlazení a dostává se ti Mého učení, a když jsi ke Mně přišel nahý, přikryl 

jsem tě Svým duchovním pláštěm, aby ses nestyděl. Ukázal jsem vám nový den a dal jsem vám pokrm ze 

svého stolu. Viděl jsem totiž vaše pády a jako Otec jsem soucítil s vaší bolestí. Ale v tomto čase jsem vám 

přinesl útěchu, Mé Slovo jako chléb věčného života, Můj pokoj a radost do vašeho života, abyste se cítili v 

náručí svého Otce. 

63 Také duchovní svět pocítil štěstí, když viděl, že jsi opět se Mnou. Připojila se k vám, abyste 

pracovali v mé chodbě, přijímali potřebné a nemocné, rozptylovali temnotu a dávali balzám duchovně 

nemocným. 

64 Když se ode Mne vzdaluješ, bdím nad tebou ještě blíž, abys nespadla do propasti, neboť Má láska 

je bezmezná. To tebe jsem zachránil z rozbouřených vln, abych ti ukázal přístav spásy. Budu vás na této 

cestě provázet a Můj duchovní svět vás bude chránit a pomůže vám povznést se ke Mně. 

65 Počet mých služebníků se rozmnožil, ale po skončení mého projevu skrze lidskou mysl jich bude 

poslušných jen několik. Říkám vám však, že pak budete mít můj duchovní projev. Poté, co jste obdrželi 

mé učení stránku po stránce, je nyní vaším úkolem jít dál a volat lidstvo. 

66 Nesete ve své duši dary Ducha Svatého a mou lásku, abyste byli uznáni za spirituální trinitářský 

mariánský lid. 

67 Duch svatý vás osvítí, Kniha pokynů zůstane otevřená a vy slabiku po slabice pochopíte vše, co 

vám váš Mistr v tomto čase dal. Bude to Třetí zákon, který se dostane k lidstvu ─ Slovo, které jsem vám 

přinesl v tomto Třetím čase skrze lidskou mysl. 
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68 Až vás zcela osvítí světlo mého Ducha svatého, připravíte se s upřímností a láskou, abyste z mého 

slova přijali jeho význam a přinesli ho lidstvu jako potravu a balzám. 

69 Vzdechy a vzlyky tohoto lidstva ke Mně doléhají. Ale já se vás ptám: Kdo vás zranil? Mlčíš, a 

proto ti říkám, že to byly tvé chyby, které tě trápily. Lidé si totiž posypali cestu pichlavými trny, aniž by 

chtěli pochopit, že po nich později budou muset chodit. 

70 Někdy si myslíte, že je nespravedlivé nést následky chyb těch, kteří chodili po zemi už dávno. Kdo 

z vás však může říci, že nepatřil k těm, kdo osévali cestu trním? 

Mnozí lidé se tomuto učení budou usmívat, ale nebude to jejich duše, která se mu vysmívá, ale jejich 

srdce. Člověk byl totiž vždycky skeptický a nevěřící, pokud jde o duchovní věci. Mně však stačí, že Mé 

Slovo je jim známé, aby jim navzdory jejich ironii a nedůvěřivosti něco v jejich nitru napovědělo, že toto 

Slovo může obsahovat jádro, které kvůli hlouposti nemohou poznat. 

71 Kdo se při znalosti mého učení bude stále snažit uniknout Boží spravedlnosti? Žádné. 

72 Kolik lidí, kteří prožili hříšný život, se po celý život vidělo bez utrpení a bolesti, a když přišla 

jejich poslední hodina na světě, uvěřili, že se vysmáli Boží spravedlnosti nebo jí alespoň unikli. 

Když se pak tyto bytosti ocitnou v "duchovním údolí", namísto věčných muk, o nichž se jim mluvilo 

na zemi, se s překvapením ocitnou v závanu světla a klidu vhodného k zamyšlení a zpytování svědomí. 

Kdo jim v těch chvílích musel říct, že budou muset znovu projít cestu, kterou ušli na zemi? Tehdy duše 

pocítí tíhu moudré a neúprosné spravedlnosti, která na ni doléhá. Je však materializovaná a nechápe nic o 

věčnosti ani o dokonalosti duše. Bouří se, protože považuje za nespravedlivé vše, co je nutně spravedlivé a 

láskyplné. 

73 Kdybyste toto poznání již všichni měli, způsob, jakým snášíte své problémy a utrpení, by byl jiný. 

Ve tvém utrpení by nebylo zoufalství, ale naopak bys vnitřně pociťoval uspokojení z toho, že plníš pokání, 

které má očistit tvou duši, a místo abys se rouhal a vzpouzel ─ tím bys toto pokání ještě prodlužoval a 

ztrpčoval ─ snažil by ses den za dnem ulehčit si břemeno nadějí, že se tvá duše zbaví poskvrny. 

74 V tomto třetím čase, který je časem soudu a v němž musí vyvrcholit duchovní náprava, aby pak 

uvolnila cestu novému věku, dávám ve světě zaznít svému hlasu, abych probudil lidi ze spánku a ukázal 

jim cestu, jak proměnit svůj kalich utrpení v kalich vína věčného života. 

75 Zjevil jsem vám postup, jak zkrátit dny soužení, jak vás zbavit trní, kterým jste se zranili, a řekl 

jsem vám, že nechci, abyste se na této cestě dále zraňovali. Bojuju proti tvým chybám tím, že dávám tvé 

mysli světlo, aby pochopila příčiny svého utrpení a věděla, jak se mu vyhnout. Tímto způsobem již 

nebudete obviňovat osud nebo své bližní ze všeho, co se vám přihodí. Neboť myšlenka, že jste za to sami 

zodpovědní, vás nepřiměje čekat, až vaše neštěstí ustane, ale okamžitě se vydáte na cestu a vynaložíte 

veškeré úsilí a sílu vůle, abyste se osvobodili od jha utrpení, hříchu a nevědomosti. 

76 Světlo se šíří po celé zemi, nikdo, kdo uslyší toto slovo, nebude mít právo říci, že ho uvedlo ve 

zmatek. Než se toto učení dostane k národům země, má duchovní přítomnost je probudí a oni budou 

očekávat příchod dobrého poselství. 

Mé poselství vám přijde požehnat, potěšit vás, pomoci vám osvobodit se od materialismu a povznést se 

k lepšímu životu, který je blíže pravdě. 

77 Učedníci: Pokud se tedy budete muset jednou nebo vícekrát vrátit na svět, udělejte to proto, abyste 

mohli sklízet chutné plody, o které jste se dříve starali, aby vaše duše mohla zažít uspokojení z toho, že má 

před sebou příležitost dokončit nějaké dílo, které začala. 

78 Neopouštějte tuto planetu, aniž byste nejprve dokončili práci svěřenou vašemu duchu. 

79 Jak bolestné je to pro toho, kdo se musí vrátit, aby našel sotva započaté dílo, které opustil, a které 

nyní musí vidět spojené s novými úkoly, povinnostmi a prací! 

80 Přicházím, abych vám pomohl napravit vaše chyby, abych vám odhalil tajemství, jak za jeden den 

nahradit ztracený rok a za jeden rok špatně využité století, a umožnil vám tak získat věčnost. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 341 
1 Kdyby bylo jednou pochopeno mé poselství lásky, lidstvo by žilo v míru. Člověk se však raději 

uspokojuje sám a na můj zákon zapomněl. 

2 Lidé: Ve svém úsilí o šíření Mého díla nepracujte jen pro svůj vlastní pokrok, ale šiřte toto světlo 

všem bez výjimky. 

Ti, kdo nadále duchovně lpí na navyklých představách, které se předávaly po staletí, a proto se 

nezbavili svého fanatismu, neuvidí mé světlo jako vy. 

Váš duch toto božské zjevení přijal, ale jaká je vaše povinnost vůči lidstvu? Abyste jim zpřístupnili 

poznání, které jste získali svědectvím o pravdě svými skutky. 

3 Vyvolil jsem si vás, abyste zvěstovali poselství lásky, které jsem vám dal. Zjevil jsem vám, že 

jsem ve vás i mimo vás. Ale vy se mě ptáte: "Pane, jak můžeme dosáhnout dokonalosti, abychom přišli k 

tobě?" A Já vám na to říkám, že díky svým zásluhám budete stoupat výš a výš, dokud Mě nedosáhnete. 

Proto vám vždy radím, abyste se oduševnili, vznesli se a využili svých darů. 

4 Už nepotřebujete zvláštní formy uctívání nebo obřadů, ani obrazy, které nemají život ani moc. Byli 

jste stvořeni "k obrazu a podobě" svého Boha, protože máte ducha, sílu a dary ke konání dobra. Při plnění 

svého poslání se inspirujte stvořením, které má život a zjevuje moc a sílu vašeho Pána. 

Dívejte se na oblohu, pozorujte své okolí, jak vše plní svůj úkol. Podívejte se, jak Královská hvězda 

oživuje tuto přírodu a jaká harmonie panuje mezi jejími životními prvky a zárodkem, který vyrůstá ze 

země. Vše v naprosté harmonii odhaluje Boží velikost. 

5 Kristus ve své dokonalosti ovládal hmotu, a proto učinil zázrak, když slepým daroval zrak a 

chromým umožnil chodit. Byl to duch, který se zjevoval skrze tělo. Stále se musíte rozvíjet, aby váš duch 

mohl ovládnout tělo a projevit se skrze něj. 

6 Opět k vám přicházím jako láska a milosrdenství. Ale mé světlo se rozlévá na všechny, protože 

svět potřebuje duchovní orientaci. 

7 Lidé dobré vůle, kteří napomínají lidi a zříkají se každého osobního prospěchu a marnivosti ─ ti, 

kteří skutečně vědí, že lidé jsou daleko od svého duchovního Otce a že je nutné, aby vstoupili do sebe, 

vzpamatovali se a naslouchali Slovu Světla, aby se mohli zduchovnit ─ ti, kteří pracují pro dobro svých 

bližních, bez ohledu na to, k jakému náboženství nebo učení patří ─ ti budou hlásat pravdu a pravda je 

Bůh. 

8 Mé Učení je univerzální a úměrně tomu, jak se lidská duše vyvíjí, osvítí vše, co je vedlejší, a bude 

hledat oduševnění, světlo a směr ke své dokonalosti. 

9 Miluj svého Boha a svého bližního, neboť na tom je založeno porozumění světu. 

10 Svěřil jsem ti své Dílo, aby svět mohl přijmout mé Slovo tvým prostřednictvím. Jděte ke všem 

stejně, nedělejte rozdíly mezi rasami ani barvami pleti, protože všichni potřebují stejnou duchovní výživu. 

Každé dobré dílo, které vykonáš, naplní tvou duši radostí. Pocítíte můj mír a větší sílu, abyste mohli 

pokročit v uskutečňování svého duchovního sjednocení. 

11 S láskou očekávám návrat ovcí, které opustily překážku ─ těch, které se nyní vydaly jinými 

cestami. V této době váš Mistr přechází poušť, aby hledal ztracené, které nyní vidím, ačkoli jsem je 

zahrnul Svou milostí a Svou láskou, zmítající se v jejich velkých bouřích. 

12 Milovaní učedníci, duše, které jste ode mne vyšly: V této době jsem vás připravil svou mocí a svou 

láskou, abyste se nenechali unést zmatkem, který obklopuje svět. 

13 Brzy skončí doba mého projevování skrze lidský intelekt a poté se vydáte svědčit mezi lidstvo. 

Zavedl jsem vás do záchranného člunu a učinil z vás své vojáky Třetí éry, kteří se vydají do boje, aby svět 

pocítil důvěru a lásku svého Boha. 

14 Budeš pro svět jako průzračné zrcadlo. Uvidíte, že se mé slovo naplní od prvního do posledního. 

Jste přece moji služebníci, kteří budou pokorně a poslušně plnit mé příkazy a kteří ponesou zákon zapsaný 

ve svém srdci. 

15 Jako Mistr vás učím pokoře, abyste se se Mnou jako se svým příkladem vydali do všech krajů. 

Lidé jsou hladoví a žízniví po mém slově. 
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16 Je nutné, milovaní lidé, abyste se vydali na různé cesty země. Neboť hle, ani v mexickém národě 

mnozí neznají mé Dílo. Uvědomte si, že ve světě již povstávají ti, kteří tvrdí, že pracují v mém jménu, 

ačkoli právě oni jsou v duchovní nouzi. 

Co je však vaším úkolem, vy, kteří jste bohatě obdarováni mým Božstvím? Aby bylo známo Mé učení. 

Neskrývejte se před světem a neodpírejte mu milosrdenství, které mu chybí. 

17 Sekty, církve a různé nauky vám budou stát v cestě a budou vás chtít svést z cesty tím, že se budou 

prohlašovat za vlastníky pravdy a budou tvrdit, že jsou mými učedníky. Vy se však vydejte splnit mé 

rozkazy. Dávám vám toto varování, abyste byli připraveni na boj. Budu s vámi a dám vás poznat lidem 

jako prostředníky svého pokoje, jako balzám, který utišuje jejich bolest. 

18 Díky své poslušnosti budete stoupat krok za krokem výš, až dosáhnete vrcholu hory. Tam 

očekávám označené z dvanácti kmenů požehnaného izraelského lidu. 

19 Mým poučením v tomto čase je Třetí zákon, v němž najdete Má přikázání a který jsem vám dal v 

přeneseném smyslu a také v jasné podobě, abyste si z něj mohli vzít to, co je určeno každému z vás. Vryl 

jsem do tebe, Izraeli, své Slovo nesmazatelným písmem a nic ho neztratí, a tak budeš moci vždy svědčit o 

tom, co jsem ve své dokonalé moudrosti svěřil lidstvu. 

20 Modlitbou se ke Mně dostáváte, podporováni Mým duchovním světem, který vás chrání. Tuto 

cestu již znáte, protože v lekcích, které jsem vám dal ve Třetí éře, jsem vás vzal za ruku a poučil vás, jak 

se ke Mně dostat skrze modlitbu. 

21 Světlo mého Slova je před vámi jako maják, který osvětluje váš život. Již nebudeš moci zabloudit, 

protože já jsem před tebou. Spěchali jste sem na Mé volání, protože Mě milujete a našli jste Mě zjeveného 

v celé Mé slávě. Ti, kdo viděli Mou Přítomnost v duchovním vidění, byli nadšeni, ale vy všichni jste Mě 

viděli očima své lásky a víry. Všichni jste požívali Mé Slovo jako nektar, jako vynikající pokrm a jako 

balzám, který také léčí. 

22 Ovoce Mého Slova si již nebudete moci splést s jinými plody, protože nyní znáte jeho chuť a víte, 

že obsahuje veškerou dokonalost. V současné době vás připravuji na to, abyste mohli promluvit k 

ostatním, až nastane ten správný čas, až budete skvěle připraveni a osvobodíte se od svého materialismu. 

23 Vlévám na všechny duše esenci Svého Slova, Své Lásky a Svého Světla a každý, kdo Mě hledá, 

Mě nachází. 

Ve všech náboženstvích, naukách a vírách, které na Zemi existují, jsem našel vznešené lidi, kteří Mě 

hledají ve zduchovnění ─ duše, které se osvobodily od všeho materialismu a postavily Mi v sobě chrám. 

Intuitivně ode Mne obdrželi, protože jsem jim zjevil ─ stejně jako vám ─ vše, co patří ke třetí éře. I oni 

četli v Písmu, v Mém Slově daném ve Druhé éře a ve výkladech a diskusích, že jím mezi vás vlévám Své 

světlo, a s láskou jsem přijal plody jejich ducha. 

24 Připravují velká díla, když vidí lidstvo ztracené a dezorientované. Povstali, zasloužili si to a řekli 

Mi: "Odpusť těm, kdo jsou nevědomí. Máme v sobě Tvé světlo, dary a sílu, abychom mohli plnit Tvá 

přikázání." Stavějí na Zákoně, na Mém slově daném v minulých dobách, zkoumají proroctví a oznámení, 

která jsem dal svým učedníkům, a říkají si: "Teď je ten čas." Proto mě hledají, a proto jsem s nimi, protože 

jsem se před lidmi neskrýval. Každý, kdo mě hledá, mě má u sebe. 

25 Jsem univerzální Otec, má láska sestupuje do všech srdcí. Přišel jsem ke všem národům země. 

Jestliže jsem si však vybral tento mexický národ, aby se na něj vylilo Mé Slovo a Má zjevení v celé své 

plnosti, bylo to proto, že jsem jej shledal pokorným, že jsem v jeho obyvatelích objevil ctnosti a vtělil do 

nich duše "lidu Izraele". 

Ale ne všichni patří k této národnosti, ne všichni jsou vtělenci. Po celém světě jsou stále roztroušeny 

duše, které patří k vyvoleným. Byli poznamenáni, otevřel jsem jim oči, učinil jsem jejich srdce citlivým a z 

ducha do ducha se mnou mluví. 

26 Dostalo se vám mého slova a mých projevů prostřednictvím lidského intelektu a díky svým darům 

jste viděli, jak se toto dílo ve Třetí éře rozvíjí. Proto, lide, vy jste moji svědkové, kteří budou mluvit s 

plným přesvědčením o tom, co viděli a slyšeli, kteří budou rozumět každému mému slovu, kteří budou 

vykládat můj Zákon. Ostatní totiž navzdory své intuici a výcviku nemají všechny znalosti, které máte vy. 

Jejich zásluhy jsou veliké, neboť Mě neslyšeli v té podobě, v jaké jste Mě slyšeli vy. Přesto jsou s vámi v 

myšlenkách zajedno. 
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Přijde den, kdy se na cestě potkáte a poznáte se. Tvůj duchovní pohled objeví v těch, které nesou, duši 

─ jejich sílu a ctnost, a v tu chvíli si podáš ruku a poznáš, že i ten poutník, který ti zkřížil cestu, patří k 

mým vyvoleným. 

27 Ne všichni uslyší mé slovo v této podobě. Proč, lide Izraele? Nevíte, nevíte, zda je to kvůli vaší 

nejednotě, nebo kvůli vaší nízké duchovnosti. Buďte však s nimi sjednoceni, protože stejně jako vy jsou i 

oni zodpovědní za lidstvo. 

28 Vykonávejte svůj díl práce, modlete se za ně a veďte je. Mezi mými vyvolenými jsou také ti, kteří 

se zasvětili službě mému Božství a nosí oděv jako duchovní. Mezi vyvolenými jsou i ti nejpokornější, 

kteří žijí nepoznáni v davu. Existují také ti, kteří představují zákony a vlády země. Jen já znám jejich počet 

a dokážu je rozpoznat. Ty, Izraeli, je poznáš podle své duchovní přípravy. 

     Všichni budete tvořit jedno tělo a jednu vůli ve chvíli zkoušky, kdy budu muset požadovat, aby se lid 

Izraele rozptýlil, aby všude zasel Mé sémě. V tuto chvíli se nenechte ovlivnit. Někteří z vás půjdou do 

lůna institucí a tam budou plnit své poslání lásky, milosrdenství a poučení. Další půjdou k obyvatelům 

velkých měst. Půjdeš mezi tyto nevědomé lidi a budeš tam bojovat proti fanatismu a nevědomosti lidí 

kolem sebe. 

29 Čas pro naplnění vašeho poslání ještě nenastal. Vaše číslo jsem ještě plně neoznačil. Stále jste v 

době výuky, jste mými žáky a učedníky. Ale přijde čas, kdy se stanete učiteli, kdy vás lidé budou žádat o 

slovo, a to slovo, které vyjde z vašich rtů, bude pravda, bude to mé čisté učení. Budete ji recitovat, aniž 

byste cokoli přidali. 

30 V této době vás připravuji. Já Sám jsem se ujal tohoto velkého úkolu formovat vaše srdce. Nesvěřil 

jsem to lidem, protože v nich vidím sobectví. Já Sám jsem kultivoval vaše srdce a díky zkouškám, kterými 

jste na své cestě prošli, jsem na nich pracoval. 

Když jste klopýtli, řekl jsem vám: "Tato zkouška vám dá velké světlo". A když ses zamyslel, pochopil 

jsi, že tato zkouška, kterou jsem ti postavil na cestu, byla nezbytná ─ že to byla fáze tvého srdce, kterou 

bylo třeba uhladit. Uvědomuješ si, jak dokonalé je Moje dílo? Jak bys tedy mohla používat mé slovo, abys 

mluvila k lidem, kdybys nebyla očištěná, kdybys v sobě neměla velké světlo a velkou duchovnost? 

31 Já sám vás vedu, já sám znám nitro každého z vás a podle síly vaší duše jsem vám poslal zkoušky. 

Takto jsem vás učil, protože každý z vás by se měl ve vhodnou dobu vydat na cestu jako apoštol Mého 

Božství. Nesčetné je učení, které jsem vám dal. Jak často jsem s vámi mluvil o minulých časech! 

V této třetí éře jsem spojil tři zákony a vytvořil s nimi jednu knihu. Ale v tomto roce 1950, kdy vám 

předávám poslední stránku lidským přenosem, vám Mistr pravdivě říká: Touto stránkou se kniha neuzavře. 

Budu pro vás i nadále psát nové a nové stránky. Budu i nadále vrhat světlo, abyste pronikli do mého Slova, 

abyste v něm i nadále hledali a časem dosáhli většího zduchovnění, protože se nezastavíte. 

32 V roce 1950 jste ještě nedosáhli největšího zduchovnění, jste teprve na jeho začátku. Později však 

tento dar, který je v každém z vás skrytý, rozvinete. 

33 Připravte se, izraelský lide! Já jsem vždycky Pán. Neodstraním se, stejně jako jsem nebyl 

nepřítomen po svém příchodu na svět jako člověk. Po Mém odchodu jsem byl vždy přítomen. Byl jsem tu 

již dříve ve všech dobách a ve všech činech lidí, vždy jsem zapisoval jejich skutky, vždy jsem posuzoval 

jejich existenci. Kdo Mi v tom zabrání? Kdo ti může zabránit, abys ke Mně povstal a miloval Mě? Kdo Mi 

může zabránit, abych tě miloval, opatroval, utěšoval a soudil všechny tvé činy? 

34 Vy, kteří tvoříte lidstvo, jste ti, kdo se ode Mne vzdalují, kdo již nejsou naplněni láskou k Mému 

Božství, kdo propadají materialismu, kdo se nechávají unášet vášněmi a zapomínají na svůj duchovní 

úkol. Otec je však ve svých zákonech a soudech neměnný a neúprosný. Jsem stále stejný. Nemyslete si, že 

se můj Duch zjevuje s větší láskou v určitou dobu než jindy. Jsem stejný Duch jako ten, který mluvil skrze 

Mojžíše a proroky ─ stejný jako ten, který mluvil skrze patriarchy a apoštoly, a stejný jako ten, který 

mluvil skrze všechny posly. 

35 Pamatujte na mé božství, lidi. Buďte jako Otec! Milujte mě stejnou láskou! Nezměňte lásku na 

chlad! Nebuďte dnes horliví a zítra chladní! Chci, abyste byli vždy milující, vždy věřící, vždy povznesení 

a duchovní, vždy se ke Mně přibližovali po cestě vzhůru. To je totiž cílem vašeho ducha. 

36 Proč mi jednou projevuješ lásku a víru a jindy mi nedůvěřuješ? Proč je tvé srdce tak nestálé? Chci, 

abys byl jako pevná skála, aby tvá víra byla stále stejná a tvá láska stále rostla. Chci, abyste byli jako 
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rostliny, které rostou na zemi, abyste se nezastavili ve svém vývoji, abyste v krátké době dosáhli plnosti a 

zralosti všech svých darů, abyste Mě mohli poznat. 

37 Já jsem Milosrdenství, které vás živí, vy jste ochotné rostliny. Přijměte rosu, život, který vám 

dávám, a využijte ho k velikosti svého ducha. 

38 Dnes Mě děti slyší a Já k nim mluvím stejně jako k dospělým nebo starším lidem. Proč nemluvím 

k dětem jinou formou vyjadřování, když mají malý intelekt? Protože jejich duch je stejně velký jako tvůj, 

protože mi mohou rozumět. Nemluvím totiž o "těle", ale o duchu. Proto vám říkám: Nemyslete si o dětech 

málo a nedovolte jim, aby si myslely, že mi nerozumějí. Ať přijdou sem! Jejich duch je hladový. Budu je 

vzdělávat stejným způsobem jako vás. Jsou to generace zítřka, které musí položit další kámen na vaše 

základy v díle výstavby, v díle oduševnění. 

39 Toto jsou poslední ranní pobožnosti, při kterých uslyšíte Mé Slovo v této podobě, ale vidím, že 

počet těch, kteří Mi naslouchají, je stále malý. Lidské srdce je zatvrzelé, miluje jen peníze a rozkoše. 

     Dovolila, aby byla duše narušena a zahynula ve víru nepřátelství, vášní a ctižádostivých cílů. 

40 Jen izraelský lid se dokázal probudit a bdít nad těmi, kdo spí; bděte tedy stále. Proměním skály v 

úrodné rostliny, zaseji své semeno ve vhodnou dobu. 

Stejně jako jsem vám řekl: "Nestavte na písku", vím také, kdy zasít, kdy je srdce připraveno přijmout, 

kdy nastal čas. Vy, moji učedníci, byste měli jednat tak, jak jedná Mistr: Zasévejte, když vidíte, že je srdce 

připravené, že je otevřené a hladové po přijetí světla tohoto díla. Intuice vám napoví, kolik je hodin. 

Zjevím vám velké lekce a vy pod vedením intuice vykonáte mnoho skutků. 

41 Kdo vás pak bude na zemi poučovat, až Mé slovo skončí?..: Každý z vás ode mne obdrží inspiraci, 

vybavení. Učte se proto modlit a spojovat se se Mnou. Po tomto projevu se budete ještě nějakou dobu 

shromažďovat. Síla vašich myšlenek způsobí, že ze Zdroje života a světla obdržíte veškerou inspiraci, 

kterou potřebujete pro svou cestu, pro svou životní pouť. 

Budu inspirovat všechny, ale budou mezi vámi někteří, kteří budou vynikat velkou intuicí, a ti budou 

radit, mluvit, aniž by se nazývali mistry, aniž by se nazývali Mými následovníky. Buďte všichni 

připraveni, protože v té době budu zkoušet vaši víru, váš pokrok a chci vidět, že využíváte všech Mých 

učení a že Mé Slovo přineslo ovoce v srdci každého z vás. 

42 Nechci, abyste v té době plakali, cítili se nazí, hladoví nebo opuštění. Nechci vás vidět bloudit jako 

poušť, ale jako rodinu plnou života, energie a duchovních schopností. Chci, abyste se měli rádi, rozuměli 

si a pomáhali si. 

43 Učil jsem vás lásce, žádal jsem vás o bratrství, dal jsem vám pochopit, že jste všichni byli stvořeni 

stejnou láskou, že jste všichni vyšli ze Mne, a proto máte všichni stejné vlastnosti, stejné dokonalosti. Čím 

větší budou vaše zásluhy, tím větší bude inspirace a tím větší budou vaše skutky. 

44 Pokud si nejste jisti, zda udělat rozhodný krok, počkejte. Shromážděte všechny své síly, posuďte 

všechny "plody", abyste mohli pokročit ve svém vývoji. Požehnám každému vašemu dobrému 

předsevzetí. Připravím tvou duši tak, aby zcela jasně chápala pokyny svědomí. Neboť nezůstanete 

lhostejní jako v těchto časech. 

45 Čeká vás mnoho zkoušek. Budete muset bojovat s mnoha odpory. Ale vy jste již prošli prvními 

zkouškami, vaši blízcí vás již špatně hodnotili kvůli Mé Věci. Přišel jsi o všechno a zůstal jsi oddaný. Ale 

se Mnou jsi znovu získal všechno. Dal jsem ti klid v duši, který ti nemohli dát tvoji blízcí. U Mne jsi našel 

klid mysli i duše. Čeho se tedy můžete bát, když si na vás svět ukazuje, když si z vás dělá legraci? 

46 Nebuďte úzkostliví! Buďte si jisti svou vírou, buďte v ní pevní, abyste ve chvíli zkoušky mohli dát 

před lidmi znamení toho, co je mým učením ─ že to, co jste si vzali k srdci, je správné, dobré a cenné. 

Každý z vás je představitelem mého díla. Ať jste kdekoli, vaše činy budou posuzovány. Dávejte tedy 

pozor na své činy, na svá slova, abyste byli všude mými učedníky. 

47 Každý z vás je jako silný pilíř na cestách svého života. Můžete obnovit víru toho, kdo ji ztratil. 

Duši toho, kdo sešel na scestí, můžeš zachránit před zmatkem. Můžete dodat odvahu, mír a klid těm, kteří 

to potřebují. Pamatujte si tedy, lidé, jak velká je vaše odpovědnost. Pamatujte, že jsem vás nepovolal 

náhodou, ale že když jste objevili Mé Dílo, převzali jste na sebe velkou odpovědnost vůči Mně i lidstvu. 

48 Nepřišel jsem osvěžit váš sluch ani vaše srdce. Přišel jsem vás poučit o duchovních zjeveních, a až 

budete plni světla, bude vaším úkolem poučit ostatní. Když jsem vás nazval vyvoleným národem, nebylo 

to proto, že bych vás chtěl upřednostňovat před ostatními. Je to proto, že vám chci dát Své učení, vysvětlit 
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vám všechna tajemství, abyste mohli mluvit k ostatním s naprostou jasností a učit je následovat Mne. Já 

však budu vždy vaším pánem. 

49 Kdykoli narazíte na překážky, na obtíže v chápání vašich bližních ─ kdykoli vaši duši překvapí 

nové zkoušky, řeknu vám: "Můj pokoj s vámi," a podle tohoto pozdravu Mě poznáte a vnitřně si řeknete: 

"Mistr je se mnou, nyní od Něho přijmu Jeho vnuknutí, neboť přes veškerou mou přípravu mi v této 

zkoušce chybí světlo." Dám ti světlo, naplním tvou duši energií a způsobím, že tvá slova budou správná, 

plná pravdy, plná podstaty. 

50 Mluvím k vám všem jako ke svým učedníkům. Nechci vidět žádné další "dětské učedníky" na 

konci roku 1950. Proto jsem k vám tolik mluvil, mé učení bylo dlouhodobé, aby se každý z vás mohl sám 

učit a stát se v krátké době mým učedníkem. 

51 Vidím vděčnost ve vašich srdcích. Říkáš mi: "Mistře, můj život a mé skutky si nezaslouží být s 

Tebou a přijímat Tvé pokyny." 

Nemluvte takto, dovolte Mi, abych vás proměnil ve své učedníky, dovolte Mi, abych vás miloval stejně 

jako vždycky. Dovolte Mi, abych se projevil mezi vámi a zjevil vám, jak moc vás miluji, abyste se i vy 

navzájem milovali, aby ve vás navždy zůstala vryta vzpomínka na toto učení, které je proudem lásky, a 

aby se vaše srdce naplněné touto láskou věnovalo druhým, vašim bližním. 

52 Inspiroval jsem vás ctnostmi lásky, dobročinnosti a odpuštění. Jak potřebné jsou tyto ctnosti v 

dnešní době, neboť vidím, že je lidstvo již nemá! Jen sobectví, svár, nevraživost vzkvétají, všude slyším 

vzájemné pomluvy. Pamatujte, že jsem vám řekl: Nemluvte špatně o svých bližních, i když k tomu máte 

oprávněné důvody. Buďte připraveni přenechat tuto záležitost Mně. Nejmenoval jsem vás soudci. Všechny 

jsem vás poslal se stejnými dary, abyste se považovali za bratry a sestry. 

53 Přesto spravedlnost, která existuje na zemi, neprokazuje spravedlivé skutky. Vidím nedostatek 

milosrdenství, nedostatek porozumění a tvrdost srdce. Ale každý se přesto dočká jeho dokonalého soudu. 

Dopustil jsem tyto zkoušky, a dokud člověk nebude plnit mé zákony, dokud se bude odvracet od 

dodržování jejich přikázání, bude na zemi někdo, kdo ohne své srdce, kdo je poruší. 

Kdybyste plnili zákon, nebylo by na světě třeba soudců, nebylo by trestů, nepotřebovali byste vlády. 

Každý by určoval své vlastní činy a všichni by se řídili Mnou. Všichni byste se inspirovali Mými zákony a 

vaše činy by byly vždy dobročinné a směřovaly by k oduševnění a lásce. 

     Lidstvo se však propadlo do hluboké propasti: nemorálnost, neřest a hřích ovládly lidská srdce a toto 

jsou důsledky: Musíte pít hořké kalichy, musíte snášet ponížení z rukou lidí, kteří, ačkoli jsou vašimi 

bratry, mají na zemi moc. 

Buďte však pokorní, trpělivě snášejte soudy a pamatujte, že já jsem dokonalý Soudce. 

54. Připravuji vás dnes světlem svého Ducha a žádám vás o modlitbu a introspekci ve vašem životě, 

abyste mému slovu rozuměli, a ne ho jen slyšeli. Studujte ji, ale nejen studujte, ale sledujte ji, abyste 

pochopili její hodnotu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 342 
1 Učedníci: Znovu se s vírou účastníte předávání Mého učení, protože víte, že jsou to poslední lekce, 

které vám dávám. Duch svatý učí své milované děti. Je to vyvrcholení časů, je to rok 1950, který je 

izraelskému lidu oznámen jako poslední, kdy budou mít mé slovo v této podobě. 

Pospěšte si a připravte si srdce, abyste v něm uchovali všechen význam ─ esenci, kterou vylévám ve 

svém milosrdenství. Připrav svou duši a požádej Mě o porozumění, abys pochopila každou Mou větu. 

Přemýšlíš o lidstvu, které je za tebou, které neslyšelo tato zjevení, které stále žije v temnotě, a v hloubi 

duše pláčeš. Chcete se o toto učení podělit se svými bližními, ale Božský Mistr vám říká: Zachovejte si 

naději, ale připravte se předem, abyste mohli zasít první zrno. 

2 Ne všichni Mě uslyší v této podobě, lidé. Je mnoho povolaných a málo vyvolených. Zanechte tuto 

záležitost v Mých rukou, ale Já budu soudit vaše dílo od chvíle, kdy jste slyšeli Mé slovo. Budu soudit 

generace, které přišly a odešly od roku 1866 až po současný rok, a každému dám podle toho, co vykonal. 

Vám, lidi, mohu jen říci: stále ještě můžete napravit své chyby, stále ještě máte možnost naplnit své 

poslání. Jestliže až dosud byly vaše rty neohrabané, jestliže srdce byla jako skály a neslyšela zvuk volání, 

pokračujte v naději. V současné době připravuji celé lidstvo, řídím jeho mysl a působím na jeho srdce. 

Všechny zkoušky, které prožívá, ji vedou k vytouženému cíli, jímž je oduševnění. Ještě předtím však 

projde očistou. 

3 Abyste Mě mohli dosáhnout, lidé, je nutné, abyste se očistili, abyste očistili svou duši, abyste Mě 

mohli vidět a cítit. Až tě zavolám, neskrývej svou tvář, nestyď se za svou minulost, neboť předtím ti 

dovolím, abys očistil všechna svá provinění a stal se hodným. 

4 Proto se nebojte, lidé, když kolem Mne neuvidíte shromážděné velké davy. Nejprve se společně se 

svými blízkými připravte. Musím využít každého z nich a toto semeno, které jsem zasel, se rozmnoží; 

přijdou příznivé časy pro oduševnění. 

Dnes se setkáváte pouze s překážkami ─ řetězy, které vám brání v pohybu vpřed. Ale čas duchovního 

osvobození přijde pro všechny a pak bude vaše myšlení a mluvení jako proud zaplavující pole tohoto 

lidstva. 

5 Dnes cítíš odpovědnost za to, že jsi Mě vyslechl, že jsi uvěřil v Mé Slovo, že každý Můj pokyn je 

pro tebe závazkem, že Můj Zákon spočívá v tvém duchu a že jsi ho vysvětlil tisíci způsoby skrze lidskou 

schopnost chápání. 

Vidím kroky, které zítra podnikneš, a na to jsem tě připravil, promluvil jsem k tobě, připravil jsem 

cesty, aby tvá duše ve zkouškách neklopýtla. Dal jsem vám proroctví, abyste se nezastavovali, ale hledali v 

tajné pokladnici, kterou jsem vytvořil ve vašem srdci, světlo, které potřebujete, abyste mohli projít 

zkouškou, která vás na cestě čeká. 

6 Kdo z vás může říci, že je nevědomý nebo bezradný, ačkoli jsem vám dal světlo, ačkoli jsem vás 

vycvičil, ačkoli Mé Slovo otevřelo cestu mezi vámi a Já živím semeno, které jsem zasel do vašich srdcí? 

Neboj se, lide Izraele, máš-li víru v dary, které jsem ti dal. Jděte vpřed, buďte den ode dne silnější ve 

víře, neústupnější ve své vůli, aby vás nic a nikdo nemohl zastavit na vaší cestě. 

Vychovávám z vás bojovníky, protože budete bojovat proti temnotě, protože budete svádět bitvy proti 

zlu. Obměkčíte totiž zatvrzelá srdce a očistíte mysl lidí zatvrzelých v sobeckých vědách a bludných 

názorech. 

7 Proto vás Božský Mistr žádá, abyste se modlili a meditovali. Vždycky jsem vám říkal: Poznejte mé 

slovo a každý můj projev, abyste se mohli stát mými učedníky a vzdorovat tak všem zkouškám a 

neštěstím, které vás potkají. 

     Dobře však víte, že na své životní cestě nejste sami. Doprovázejí vás duchovní bytosti, služebníci 

Mého Božství, ctnostná stvoření ─ ti, kteří k vám přicházejí tváří v tvář vaší slabosti, aby vám pomohli, 

aby vám dali duchovní úsudek, když žádný nemáte ─ ti, kteří posilují vaši víru, když slábnete. 

8 Povzneseným duchům, ctnostným duchům, kteří přebývají se Mnou, jsem v této době umožnil 

přístup na tento svět. Proto, lidé, když vám všichni pomáhají, když vás vede váš Mistr, když je vám 

oporou Můj pokyn, proč byste se měli bát? Proč by si mělo tvé srdce zoufat, když jsi připraven? 
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9 Zkoumejte se duchovně, zkoumejte svou mysl a srdce, čtěte v knize, kterou jsem vám dal od doby 

vašeho povolání, a uvažte, kolik stránek jsem napsal do vašeho srdce, kolik proroctví jsem vám svěřil, 

kolik oznámení vám dal Eliáš a kolik vybavení vám dal duchovní svět. 

10 Ode dne, kdy jsem ve Třetí éře otevřel tuto knihu, uplynulo mnoho let a mnozí z vás ji už dlouho 

slyšeli. Proto, lidé ─ pokud jste si tyto lekce uchovali v paměti, přijde den, kdy budete moci otevřít knihu 

na stránce, kterou budete potřebovat, a přečíst si, co potřebujete. 

Tato kniha, která obsahuje nespočet lekcí, nebude uzavřena v roce 1950, ale zůstane otevřena na 

věčnost, jen v jiné podobě, než jakou máte dnes. 

11 Promluvil jsem k vám prostřednictvím člověka, abych vás naučil duchovnímu společenství se 

Mnou a s duchovními bytostmi, které obývají vysoké oblasti, abyste tak mohli vždy číst v této velké 

Knize. 

12 Až si osvojíte dar společenství s mým Duchem, nebudete se již obracet k pozemským knihám, 

protože v této knize budete moci číst a prožívat vše, co potřebujete. Bude vám zjeveno poznání dobra, 

láska vyřeší velké problémy, mír a milosrdenství budou vzácnými dary, které vám pomohou, a vy se 

budete cítit silní jako nikdy předtím. Dostane se vám totiž vysvětlení velkých nauk, které budete moci číst 

před svými bližními v této vnitřní knize, kterou jsem vám odkázal, abych vám dal světlo. A k tobě, lide 

izraelský, se bude přistupovat, protože jsi vlastníkem mých zjevení. Tato výsada však není jen vaše, tento 

dar je určen všem mým dětem. Všichni budou následovat cestu spiritualizace a hledat dialog mezi duchem 

a duchem. 

13 Vy budete předchůdci těchto zjevení, jako jste jimi byli vždycky, protože jsem vás poslal na zem a 

dal vám Své úkoly a řekl vám: "Přineste lidstvu Mé poselství spásy! Mluvte s veškerým přesvědčením! 

Kázat a prorokovat, jak je to Má vůle! 

14 Lidé, stále jste v období příprav, ještě nemůžete říci, že jste dosáhli plného rozvinutí svých darů. 

Udělali jste první kroky v intimitě těchto shromáždění. Avšak později, až od tebe budou požadovány 

důkazy a Já je poskytnu, bude-li to Mou vůlí, uděli milost. Když jsem vás předtím oblékl do pokory, 

nezanedbávejte Mé slovo, nezasévejte na neúrodnou půdu. Rozvíjej svou intuici, abys mohl ve vhodnou 

hodinu promluvit podle Mé vůle a přivést skupinu lidí, kterou ti určím, ke stolu tvého Mistra. 

15 Dnes žijete v zemi, kterou vám určila má vůle a v níž vzkvétá mír, pokora a pohostinnost. Tento 

národ byl tvým domovem a v jeho lůně se ti splnilo mé slovo. Oznámil jsem vám svůj návrat a své slovo 

jsem dodržel. Moje práce je hotová. 

Pokud jste svůj úkol ještě nesplnili, poskytnu vám na to potřebný čas. Ale já jako Otec jsem mezi vámi 

splnil svůj úkol a podle vašeho pokroku jsem k vám promluvil. Podle tvé přípravy jsem vylil své Slovo, 

abys mu porozuměl a pochopil ho. Nemluvil jsem k vám nesrozumitelným způsobem vyjadřování, ale 

jednoduchými slovy, kterým všichni rozumějí, abyste je mohli pochopit. Shromáždil jsem vás, připravil 

jsem vás a dal vám poznat dary, které už byly ve vašem duchu, jen jsem je potvrdil, protože je vaše tělesná 

přirozenost neznala. 

16 Vy, synové izraelského lidu, jste věděli, co bylo napsáno od počátku. Znali jste svůj osud, cítili jste 

svou odpovědnost, ale bylo nutné, aby se mé Slovo ve vaší inkarnaci na zemi stalo člověkem, abyste mohli 

pochopit mou Vůli a mé příkazy. Přišel jsi na pomoc lidstvu ve chvílích, kdy bylo na dně, kdy 

vyprazdňovalo svůj hořký kalich, kdy odčinění dosáhlo svého maxima. Vstoupil jsi do tohoto národa a já 

jsem ti řekl: celá tvá bytost je připravena stát se balzámem a milosrdenstvím mezi lidmi. 

17 Buďte aktivní, aby vás mohli poznat a dosvědčit, že jste mými vyslanci. Připravil jsem vás na to. 

Přesto u některých stále vidím pochybnosti. Ale hle, zkoušky vám dají světlo, které potřebujete ─ 

nesčetné zkoušky lásky, které pro vás připravuji. 

18 Připravte se a stále se prohlubujte, vy, kteří slyšíte mé slovo učení. Nedívejte se na ni povrchně, 

pronikněte do jejího smyslu, abyste v těchto chvílích mohli zůstat v duchovních oblastech, blízko Mne, a 

vidět události ve Vysokém záhrobí. 

19 Dal jsem se poznat prostým způsobem, bez okázalosti, abych vás naučil pokoře, a Mou vůlí je, 

abyste v těchto prostých projevech poznali a pocítili jejich velikost. Dal jsem vám duchovní dary, abyste 

mě skrze ně viděli, slyšeli a cítili celou svou bytostí. Dotkl jsem se všech citlivých strun tvého srdce a 

pohladil tě svým slovem. Žádné lidské slovo vám neposkytlo takové osvěžení, klid a blaženost, jaké vám 

poskytlo toto poučení, a podle této "chuti", podle této esence, kterou do ní vlévám, Mě můžete poznat. 
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20 Po roce 1950 budete ve své víře pevnější. Vaše přesvědčení bude silnější. S úctou a respektem 

budete moci vzpomínat na hodiny, kdy se můj univerzální paprsek, přenášený skrze lidskou mysl, stal 

Slovem, které vás povzbuzovalo, vedlo a utěšovalo. Také jsem ve Druhém čase řekl svým učedníkům: 

"Syn člověka musí zemřít, aby mu bylo uvěřeno." Do třetice všeho dobrého vám říkám: Po dokončení 

Mého Slova prostřednictvím člověka naleznu více víry a budu více milován. 

21 V této době jste si vzpomněli na léta mého kázání ─ na ty tři roky, kdy jsem připravoval své 

učedníky a kdy jsem s nimi žil. Viděli všechna Má díla a při své přípravě byli schopni proniknout do 

Mého srdce a spatřit čistotu, veškerou vznešenost a moudrost, která byla v Mistrovi. 

Mé tehdejší činy nebyly konány pro publicitu, má cesta po zemi byla skromná, ale ten, kdo byl 

připraven, tušil velikost mé přítomnosti a doby, v níž žil. 

Vybral jsem si tedy své učedníky, z nichž některé jsem našel na břehu řeky a zavolal jsem je: "Pojďte 

za mnou. Když na Mne upřeli svůj pohled, pochopili, kdo je Ten, který k nim promluvil, a tak jsem si je 

jednoho po druhém vybral. 

22 Věrně mě následovali ─ svým duchem, poslouchali mé příkazy, chápali mou lásku a uchovávali ve 

svých srdcích svěřený poklad. Nechtěli, aby se toto bohatství ztratilo, a po určité době po Mém odchodu 

zapsali Mé Slovo a rozmnožili je, aby nezmizelo z mysli ani ze srdcí budoucích generací a také těch, kteří 

Mě neslyšeli. Psali inspirováni Mnou, aby tyto spisy nebyly zfalšovány. Lidé je však zfalšovali, špatně si 

je vyložili. Původní spisy však byly mým pravým slovem. 

23 Oznámil jsem vám úkoly, všechny jsem si vás vyvolil a na čele jsem vás označil svým znamením. 

Některým z vás jsem řekl: "Připravte se, abyste mohli prorokovat," jiným: Jiné jsem připravil, abyste 

zástupům sdělovali duchovní vnuknutí, a jiné jsem připravil, aby univerzální paprsek, přenášený jejich 

intelektem, sděloval Mé slovo. 

24 Vám všem jsem svěřil vzácné dary ─ dary Ducha, věčné dary. Nejenže jste byli vyvoleni v této 

době, kterou prožíváte, ale tuto schopnost jste měli již dříve a budete ji mít i po této době. Říkám vám 

však, že jeho vývoj bude záviset na tom, jak jste se připravovali. Nedovolím, aby tvá duše zůstala stát na 

místě. Připravím ji pro cestu stále vzhůru, pro žebřík, který vede ke Mně. V mém království je pro 

každého z vás připraveno místo a čas je krátký. Musíte si pospíšit, abyste v krátké době mohli zaujmout 

místo, které je určeno vašemu duchu. 

25 Existují v mém království hierarchie? Nevíte. Říkám vám jen: Snažte se! Bojujte, abyste dosáhli 

rozvinutí všech svých schopností, abyste Mi skrze ně porozuměli, abyste Mě milovali a vždy plnili svůj 

úkol. 

26 Dnes obýváte zemi, ale zítra pro vás musí být připravena nová cesta. Ve chvíli, kdy duše dosáhne 

prahu tohoto světa, budu ji volat k odpovědnosti a povedu ji k novému životu. 

27 Momentálně nemluvím v poušti. Můj hlas slyší velké zástupy ve všech církvích, ve všech 

připravených shromážděních. Ale Eliáš je váš průvodce, on vám dává proroctví, on vás připravuje. On je 

předchůdce. Vnímejte ho před sebou, stále kolem sebe. 

28 Kdykoli vás postihne zkouška, vzývejte Eliáše, který je Světlo, který připravuje cestu. Ve chvíli 

zkoušky budeme s vámi já i Eliáš. 

29 Nyní jsou poslední časy mého slova, proto k vám mluvím takto. Nechci, abyste byli rozrušeni, ani 

nechci, abyste byli rozptýleni. 

30 Budete se nadále shromažďovat a stát při sobě. Ať každý projeví své dary: Ten, kdo je vidoucí, se 

musí připravit na přijetí poselství, je-li to Má Vůle ─ oznámení, světlo, které povede tento lid, a tak každý 

musí pracovat podle svých darů, bez sobectví, v hluboké pokoře, s veškerou povzneseností duše, s 

vědomím, že se tím zapisuje do Velké Knihy Věčnosti ─ že každé vaše dílo bude posuzováno vašimi 

dětmi, vašimi následovníky ─ s vědomím, že dílo, které jsem vám přikázal konat, je dílem Ducha Svatého. 

31 Tento den vás spojuji, zanechávám vás připravené jako jednu rodinu. Sledujte! Všichni se 

připravte, abyste svou modlitbou pomohli národům, vládcům, všem, kdo nesou velkou odpovědnost. 

Neboť nad vůlí všech těchto tvorů je Má vůle, Mým zákonem je neúprosná spravedlnost a vedle Zákona 

smíření je Zákon lásky. 

32 Stále platí: každý, kdo se dopustí přestupku, musí svůj přestupek odčinit, odčinit ho. V jeho 

vykoupení však bude útěcha skrze Ducha svatého. 
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33 Já jsem Utěšitel, já jsem zaslíbený Duch pravdy. Od dob patriarchů byl tento čas ohlašován jako 

čas, kdy muži vyprazdňují nejhorší kalich. Od té doby bylo řečeno, že k vám přijde Utěšitel, aby vám 

pomohl v hodině zkoušky. 

34 Tak jsem naplnil své slovo, připravil jsem vás, lide Izraele. Také vás jako své učedníky naplňuji 

milosrdenstvím, útěchou a láskou. Poznejte své dary, používejte je na cestě, pracujte svým myšlením a 

modlitbou, abyste byli balzámem mezi lidmi, abyste zastavili postup zla. 

35 Můj Zákon je v každém z vás, dokonce i příkazy, skryté dary; smysly a schopnosti jsou 

připraveny, oči duše jsou otevřeny. Duch je vnímavý, protože je Božskou jiskrou, abyste pochopili hodinu, 

v níž žijete, a modlili se, přimlouvali a pracovali podle Mých pokynů. 

36 Žehnám vám. Všechny stížnosti lidstva vyslyším a vyslyším každou jejich prosbu. 

37 Znovu vám potvrzuji dary, abyste je mohli využívat plni lásky k lidstvu. Zahal je do své lásky, do 

pokoje, který ti dávám, a do světla, které vrhám ve svém slově. Svěřuji ti je jako sestra. 

38 V tobě žehnám celému lidstvu, jak je psáno, a říkám jim, aby čekali na dobré časy, kdy jim dám 

hojnost a pokoj. 

39 Dnes jsi na vrcholu sil a já tě jen posiluju, abys ve zkoušce obstál. V každém z vás je však 

přítomno zaslíbení, že po vykoupení nastane mír, požehnání pro všechny a začátek nové cesty, kterou se 

lidstvo vydá směrem k oduševnění. 

40 Můj Božský Duch bude sklízet ovoce, které přinesete svým duchovním posláním. 

41 Jste neúnavní dělníci, kteří pěstují zlaté semeno, jež jsem vám svěřil v této třetí éře, a z tohoto 

dobrého semene Mi něco ukazujete. Dívám se na to a v duchu vidím, že někteří z vás Mě pochopili a díky 

Mému poučení a moudrosti se proměňují v milované učedníky, kteří z Mého pověření předávají radostnou 

zvěst svým bližním ve všech směrech. Ostatní mi podobně poukazují na úsilí, které vynaložili ve 

zkouškách, v nichž jejich duše dokázala zvítězit a překonat vše, co je na jejich cestě potkalo. Slyšeli jste 

přece Můj hlas, který vás rozechvěl a nedovolil vám znovu usnout na vaší cestě. 

42 Na Mou výzvu jsi spěšně povstala, abys vyslechla Mé přikázání, které je zákonem, jejž jsem ti 

vtiskl do srdce, a plná výčitek svědomí jsi mohla vidět, že tě doba zaskočila a že jsi zatajila toto tak velké 

a vznešené dílo neocenitelné hodnoty, které jsem svěřil tvému duchu. Ale tvá lítost ke Mně došla, Můj 

pohled Soudce poznal, že tvá duše plakala nad ztraceným časem, a v poslední chvíli prosíš o odpuštění, 

milosrdenství a soucit. 

43 Tak přijímám ty, kteří se probudili z hlubokého spánku a projevují Mi své odhodlání plnit své 

poslání a poslouchat, protože si uvědomují, že jsem jejich duchu svěřil těžké poslání a že svět potřebuje, 

abyste se vydali na cestu, aby vaším prostřednictvím dosáhl spásy a unikl své zkáze, aby se osvěžil ve 

světle, které jste spatřili v této Třetí éře. 

44 Připravil jsem tě a znovu tě obdařil těmi největšími dary. Mé světlo osvítilo tvé srdce a tvou mysl a 

ty ve svém svědomí cítíš odpovědnost, kterou máš v Mém díle, abys vyrazila jako posel Mého Božství a 

oznámila lidem mír, který hledali různými způsoby, abys v Mém jménu oživila duše, které byly po staletí 

mrtvé pro život milosti. Proto jsem vás povolal, lide Izraele, a mé slovo se mezi vámi prostřednictvím 

hlasatelů rozeznělo jako hlasitý zvon. Ne všichni jste Mi však porozuměli. 

Ale ti, kdo vyložili Mou Vůli, se ke Mně pozvedli, aby přijali úkoly, které mají v životě vykonat, aby 

Mě poznali a poznali sami sebe, aby se osvobodili z otroctví, které jejich duše snášely po staletí. 

45 Jste duše, které v sobě mají svobodu, kterou vám může dát jen Má milost, a už nebudete otroky ani 

nepadnete, pokud se zcela rozhoupeš a spojíš svého ducha s Mým. 

46 Chci, abyste cítili Můj pokoj a Mou lásku a posilovali se v této lásce, aby se vaše noha už 

nezastavovala, ale stále postupovala vpřed, až dosáhnete vrcholu hory, ─ abyste díky povznesení a 

harmonii, která existuje mezi vaším a Mým duchem, poznali mnohé, co má lidstvo dostat z Mé milosti 

vaším prostřednictvím, a abyste se stali šiřiteli Mých velkých dobrodiní, Mých zjevení, která jsem vám 

přinesl jako Duch Svatý. 

47 Mou vůlí je, abyste se vydali na cestu jako vojáci, apoštolové, učedníci a pracovníci a věnovali se 

mým dětem, které čekají na okamžik svého osvobození, které stejně jako vy čekají na stůl prostřený 

chlebem života. 
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Toto lidstvo jen pocítilo krutost zlých časů a těžkosti se usadily v jeho duchu. Nyní je čas, kdy se svět 

chvěje, protože jeho očista je veliká, bolest jím otřásá a on si uvědomuje, že mé slovo, které je napsáno, se 

nyní naplňuje. 

48 Toto lidstvo se nyní probouzí uprostřed své vlastní bolesti, aby spatřilo světlo nového dne. Ale vy, 

milovaný lide, budete podle mého slova mými svědky a ponesete toto poselství míru všude a znovu všem 

ukážete cestu ke spáse. 

49 Izrael: Bitva, kterou tvůj duch sváděl s temnotou, byla velká. Vydali jste se po Mých stopách a byli 

jste překvapeni zkouškami. Někteří z vás Mi porozuměli a vzájemně se uznali. Viděli totiž, že mé dílo 

nemá žádnou vadu, že je čisté jako sněhové vločky, a plni oddanosti a duchovní touhy se vydali na cestu, 

aby se lidstvo těšilo z mého díla. Jiní, kteří hodují na mém učení, nepronikli do pravého významu, který 

má mé slovo. Nepochopili, jaké naplnění očekávám od každého ze svých vyvolených. 

50 Chci vás vidět duchovně sjednocené, chci ve vašem srdci najít ovoce lásky, kterou jsem vám dal, 

chci vidět vaši ruku sjednocenou s Mou pravicí. Blíží se čas, kdy musíte podat důkaz mé přítomnosti mezi 

svými bližními, kdy k nim musíte mluvit jasnými slovy plnými světla a pravdy, ukázat jim své srdce jako 

příbytek mého božského Ducha a dát jim poznat, že jste nositeli duchovních dobrodiní, která se v této 

době vylila z mé pokladnice. 

51 Vstaň, Izraeli, jako dítě světla, které přemohlo temnotu, jež ti stála v cestě. Ukažte světu svou 

obnovu, své oduševnění, protože jsem vás obdařil silou. Svým dobrým příkladem a modlitbou probuďte 

své spící bližní a promlouvejte k nim tak, jak to činí Můj Božský Duch. Nebuďte rouhači ani srdcem 

zatvrzelým vůči mé lásce a lásce k bližnímu. Vždyť na vás se vylila má milost a dary Ducha svatého, 

abyste se rozmnožili jako dobré semeno. 

52 Přijímám úsilí, které tvá duše během této doby vynaložila, aby se stala Mým služebníkem, a na 

konci tvé denní práce ti dám odměnu, kterou sis zasloužil: bude to vavřínový věnec na tvé duši. 

Slíbil jsem vám, že když Mi prokážete jen trochu porozumění a poslušnosti, budu s vámi, ozdobím vás 

a dám vám, co vám náleží jako dětem světla, jako vyvoleným této Třetí éry ─ jako těm, které jsem očistil 

Svou Božskou Krví, abyste byli těmi, kdo o Mně vydávají svědectví. 

53 Zkoumali jste sami sebe a viděli jste svou slabost a nedokonalost. Chvílemi vám chyběla víra a 

zkoušky vás zaskočily. Ty ses však zachvěl před mým božským pohledem, který vidí do nejtajnějších 

zákoutí tvé bytosti. 

Chci, abys pocítila blahopřání, které ti Můj Duch nabízí za to, že jsi pracovala a pracovala podle Mého 

Zákona, podle Mého Božského Poslání, a za tvé úsilí, za bolest, kterou jsi vytrpěla, abys Mne následovala 

a čelila zkouškám a zvítězila nad nimi, ti svěřuji klenot nevyčíslitelné hodnoty: Moje moudrost. 

54 jako Duch Svatý do tebe vlévám Své vyzařování, ale každý den se ještě více snaž, aby tvůj duch 

dosáhl velkého povznesení a tvé srdce většího zduchovnění. Je totiž Mou vůlí, abys byl, Izraeli, jako čisté 

zrcadlo pro své bližní a svědčil o Mně svými skutky. Ukažte duši ovoce spásy, předejte lidem poselství 

mého pokoje. 

55 Sjednotil jsem vás a shromáždil v tomto čase, abych vám dal "oděv" apoštola, vojáka, abych 

ozdobil vaši duši svou milostí a svým světlem. Díky tobě nebude mé dílo roztrháno, nebude 

zesměšňováno ani zesměšňováno. Přenechávám vám tuto zodpovědnost, aby se zástupy na základě vašeho 

příkladu pozvedly k životu v milosti, aby lidstvo uslyšelo mé volání a přišlo ke mně, protože je očekávám. 

56 Můj meč světla právě bojuje s temnotou a poráží ji. Připravuji cesty, abyste mohli upřímně povstat 

a naplnit Můj Zákon v rámci Mého Božského díla. Svěřil jsem vám mnoho ze své milosti, aby se vaše 

srdce zachvělo tváří v tvář bolesti a bídě lidstva. Dal jsem vám vidět všechnu bolest, kterou svět v této 

době trpí, a soužení duší, abyste bděly a modlily se, abyste působily hlásáním mé pravdy a pěstováním 

ctností ve svých srdcích. 

57 Nechci, abyste Mě cítili daleko, neboť jsem vám řekl, že díky svému zduchovnění Mě budete 

všichni cítit, budete Mě vnímat přímo. Tvůj duch uslyší Můj hlas a duchovně spatříš Mou přítomnost. Tak 

se postarám o to, aby se tvůj duch navěky spojil s Mým, neboť taková je Má Vůle. 

58 Připrav se, Izraeli, abys Mi mohl sloužit s poslušností a láskou. Pomazal jsem vás totiž, abyste byli 

pravými učedníky. 

59 Právě v tobě buduji chrám Ducha svatého a připravuji tvůj příchod do Nového Jeruzaléma. 
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60 Dej svým bližním, kteří se k tobě obracejí z dobré vůle, užívat plodů mé moudrosti, dej je všem, 

kdo o ně žádají, dej je prvním i posledním. Živte je mým pokojem, bděte nad nimi a rozdávejte je lidstvu 

jako svědectví o mé přítomnosti mezi vámi. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 343 
1 Zjevuji se jako milosrdenství a láska všem, kdo Mě hledají. Lidé kráčejí po různých cestách, ale 

Eliáš vám neúnavně dláždí cestu a ukazuje přístav spásy jako zářící maják v této době. 

2 Vy, lid Izraele, ponesete Mé Slovo do celého světa, vydáte se na cestu beze strachu z vln 

rozbouřeného moře, aniž byste dbali na rozbroje, které burcují lidstvo. Budete se bránit zbraněmi lásky, 

které jsem svěřil vašemu duchu, a pomocí Mého Zákona odstraníte obvaz temnoty. Lidstvo Mě tak pozná 

a stane se součástí Mého milovaného lidu. 

3 Nechlubte se před svými bližními, buďte pokorní a dávejte jim dobré příklady. 

4 Po celou dobu si lidstvo nevážilo Mé milosti, špatně posuzovalo Toho, který stvořil vše, co ve 

vesmíru existuje. Mistr vám zjevil důvod všech věcí, abyste byli v souladu se stvořením tím, že budete 

naplňovat můj Zákon ─ ten Zákon, který vám nezpůsobuje bolest, ale vede vaši duši k věčnému míru. 

Lidé si vytvořili různé zákony a ukázali svým sousedům různé cesty. Na nich však zažili jen bolest a 

zmatek a velké zástupy se propadly do propastí. 

5 Stanovím hranici špatnosti lidského rodu ─ těm, kdo rozdělují národy. Sjednotí se a přestanou 

kosit nevinné životy. Pohleďte na vdovy, na děti, které jdou svou cestou bezbranné a osiřelé. Tento nářek 

přichází ke Mně, ó milovaný lide! 

6 Lidé se ve své zaslepenosti rouhají Mému Božskému jménu, když je přemáhá bolest. Jsou snad má 

požehnání, která jsem jim dal ze svého dokonalého milosrdenství, příčinou jejich utrpení? Ne, mé děti. 

Příčinou je jejich vlastní hřích. 

7 Veškerá jejich bolest je plodem, který získali svou neposlušností. Ty však povedeš národy k lásce, 

k harmonii, k míru, který jim v této době nabízím. 

8 Oznámil jsem vám, že se mezi lidmi objeví falešní Kristové a také mezi vámi budou mnozí 

oklamáni a dají přístup pokušení a zmatou lidstvo. Ale každá duše se bude muset objevit před Mým 

soudným stolcem a pak se jí budu ptát, co udělala s Mým příkazem, s Mými pokyny. Také se zeptám duší, 

v čem spočívá láska a milosrdenství, které přinesly světu. 

Mé světlo rozptýlí temnotu, aby zachránilo lidstvo před hříchem a odstranilo temnou pásku z jeho očí. 

Moje láska vám tak pomůže odmítnout pokušení, aby všichni viděli cestu světla, kterou jsem vám vytyčil. 

9 Bitva se blíží, milovaný Izraeli! Ve zmatku světonázorů, který se mezi lidstvem objeví, však 

budete jako duha míru, budete příkladem duchovnosti a lásky a rozbijete řetězy, které lidi poutají k 

materialismu. Budeš mluvit pokornými slovy a ve svém duchu ukážeš zákon. Tak vás svět pozná. 

10 Jste-li připraveni, vyjděte a svým příkladem držte vysoko spiritualistický trinitářsko-mariánský 

standard, přinášejte víru, naději a milosrdenství, překračujte moře, nebe, pouště a údolí, abyste zmírnili 

bolest lidstva a přinesli můj mír těm, kdo vypili kalich utrpení. 

11 Dal jsem vám světlo, poučení a své příkazy ve Třetím zákoně, které spolu s Prvním a Druhým 

zákonem tvoří jediné učení o lásce a milosrdenství, aby se lidé navzájem milovali, aby si už nevytvářeli 

zlaté tele a nepěstovali fanatismus a modlářství, které je vzdálilo od pravé cesty. 

12 Zachraňuji duše, aby se už neživily zbytečnostmi a špatnostmi, kterým uvěřily pokušení. Toto je 

tvůj boj, Izraeli! Má láska se projeví na všech cestách země a nikdo ti nebude moci vzít milost, kterou 

jsem vložil do tvé duše. 

Já jsem tvůj Otec, který sestoupil, aby tě naučil mluvit s láskou, který tě povzbuzuje svým pokojem a 

který vtiskl své Slovo nesmazatelným písmem do nejskrytější části tvého srdce. 

13 Přicházím plný mírnosti, abyste si ze Mne vzali příklad. Mluvím skrze různé nositele hlasu, abych 

naplnil to, co řekli proroci, a ty cítíš mír a útěchu, když jsi se Mnou. Vrátil jsem se v této Třetí éře s 

velkými duchovními poklady, které jsem svěřil vašemu duchu. 

14 Jako Mistr ti dávám další stránku z knihy Svého učení. Ve svém slově ti dávám útěchu a život v 

milosti, abys mohla pokračovat na cestě, která tě duchovně dovede ke Mně, kde najdeš pravou blaženost. 

15 Malý je počet těch, kteří se připravili na to, aby cítili můj mír a slyšeli můj hlas v nejhlubším nitru 

své bytosti, aby se stali posly tohoto míru. 

16 Jste můj lid, který byl v první éře označen Beránkovou krví, a který jsem vysvobodil z faraónova 

otroctví. 
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17 V průběhu času se vaše duše vyvíjela prostřednictvím různých pozemských těl. Jen já vím, jakou 

bolestí jste si prošli. Ale díky zkušenostem, které jste získali, jste se stále více přibližovali k Otci. 

18 Nynější čas je poznamenán nápravou, abyste zítra netrpěli v duchovním údolí. Přišel jsem 

osvobodit vaši duši ze všech pout, aby se mohla povznést ke Mně a dosáhnout božského domova, kde vás 

očekává Otec. 

19 Velká je má láska k vám. Už tě nechci vidět trpět a plakat na tvé cestě. Chci vás vidět šťastné a 

radostné, když praktikujete můj zákon na cestě, kterou jsem pro vás připravil. Můj duchovní svět je 

připraven vám pomoci při plnění vašeho náročného poslání. 

20 Mé slovo je božskou útěchou pro vaši duši. Vždy ji noste ve svém srdci, abyste mohli být se 

Mnou. Odpusťte svým bližním, pokud znevažují Mé dílo, pokud trhají "šat", kterým jsem vás ozdobil. 

Přenechte tuto záležitost Mně. Dávejte dobrý příklad jako váš Mistr a uvidíte, že vaši bližní už nebudou 

rušit váš klid a budou se vás chodit jen ptát, jak jste dosáhli takové velkorysosti. 

21 Není mou vůlí, abyste si zvykli na bolest. Pokud vás očistila, je to proto, že jste to potřebovali. 

Nyní, když jste získali zkušenosti, hledejte můj pokoj a následujte mou cestu. Neúnavně pracujte, aby se 

mé slovo dostalo mezi lidi. 

Jsou to připravená pole, kde toto semeno rozkvete a přinese ovoce. Neboť kdekoli se najdou tři srdce, 

která v sobě mají milost, jíž jsem obdařil duši v této třetí éře, sestoupím, abych jim poskytl své teplo a své 

pohlazení. Jsou to duše, které Mi patří, které jsem povolal ─ jsou to ti, kteří živili fanatismus a modlářství 

a které jsem vybral z různých vyznání a obřadů. 

22 Milovaní lidé: Po celou dobu jsem volal vaši duši, ale vy jste nevěděli, jak ovládnout svou 

hmotnou přirozenost, abyste mohli plnit Mé božské příkazy. 

23 Ne všichni z vás chápou, co pro vtělené duše znamená každý ze sedmi stupňů nebeského žebříku. 

Znamenají vývoj, kterého musí každá duše dosáhnout, protože se ke Mně musíte vrátit tak čistí, jak jste 

vyšli z Mého Ducha. Vy jste však v různých reinkarnacích poskvrnili svou duši a neposlouchali Má 

přikázání. Proto jste, milované děti, přišly znovu na svět, abyste to napravily. 

24 Slyšel jsem vás na těchto duchovních úrovních ─ plných výčitek svědomí, že jste nesplnili Můj 

Zákon. Řekl jsi mi: "Otče, Otče, dej mi pozemské tělo, abych skrze něj plnil tvá přikázání." A já jsem vám 

dal tuto příležitost, poslal jsem vás na tento svět, abyste mohli splnit svůj úkol v novém těle. 

25 Slyší v tuto chvíli mé slovo jen malý počet těch, které zastupujete? Opravdu ne! Toto poselství 

obdrží i odtělesněné duše. 

26 Po celou dobu jsem se vám zjevoval, jak bylo Mou Vůlí, abych vám dal poznat jediný Zákon, 

jediné Přikázání jediného Boha, který vás spasil Svou Božskou Láskou. 

27 Můj zákon je láska a milosrdenství. Již v první éře vám byl dán skrze Mojžíše, abyste se jím řídili. 

Ve druhé éře jsem mluvil se svými učedníky o svém druhém zjevení a oni se mě ptali: "Jaká znamení 

budou v té době znamenat tvůj příchod?" Já jsem jim však řekl, že lidé se budou navzájem zavrhovat, že 

budou velké vražedné války, že budou bojovat jeden proti druhému, že se bude množit zlo. 

Dnes vám řeknu: Děti jsou od útlého věku nakaženy zlem, v domovech ani v národech není mír. 

Rodiče nedávají svým dětem dobrý příklad úcty a morálky. Jak moc tím vším trpí můj duch! 

28 Mé Slovo bylo s vámi, abyste svým milovaným ukázali světlo a nenechali je ve tmě. Dal jsem vám 

světlo, abyste odstranili slepotu a nevědomost. 

29 Přišel jsem, abych dal vaší duši velikost ─ velikost založenou na naplňování mého zákona, kterým 

je má láska. Musíte však dokázat, že jste této velikosti hodni, a to tím, že splníte své poslání následovat 

svého Mistra. 

30 Dal jsem se poznat skrze hlasatele, protože nechci, abyste byli hladoví a žízniví, protože Mé Slovo 

je Chléb věčného života. Je to světlo a poučení, které jsem vám dal, abyste byli dobrými učedníky, kteří se 

vzorem stávají těm z druhé éry. 

31 Zástupy posluchačů se mýlí a berou nositele hlasu, jako by byl mým božstvem. Ne, milované děti. 

Jsem ve významu tohoto slova, ve světle, které vám posílám z dokonalosti. 

32 Já jsem Otec Láska a trpělivě na tebe čekám na vrcholu hory, abych ti odtud ukázal žebřík stupňů, 

po kterém tvůj duch dokázal vystoupit. Ale ti z vás, kteří byli příliš slabí, budou vyhledáni představiteli 

různých sekt a náboženských společenství. 



U 343 

33 

33 Ne všichni z vás se stanou Mými pravými služebníky, ne všichni budou silní. Až přijde tato 

zkouška, mnozí z vás Mě zapřou jako milovaný učedník, který Mě zapřel, ačkoli patřil Mistrovi. 

34 Čas, kdy se vám ještě dávám poznat prostřednictvím hlasatelů, je krátký. Před svým odchodem vás 

však naplním silou a mocí, aby vás nepropadla temnota a vy jste se nepropadli do propasti. Z Výsosti vám 

pošlu Své povzbuzení a velké zástupy Svého duchovního světa, aby vám pomohly. Budete se bránit 

zbraněmi lásky. 

35 Dal jsem vám tyto zbraně, z nichž jiskry světla zasáhnou velké zástupy. Vždy jsem vás bránil a 

neodloučil jsem se od vás. V této době mě však již nebudete slyšet prostřednictvím hlasatele a přijímat Mé 

zjevení z ducha do ducha. 

36 Můj zákon nebyl nadiktován člověkem, vyšel ode Mne. Svět však z Mého učení vytvořil různá 

náboženství, víry a obřady podle svého chápání, aby pak lidstvu řekl: "Toto je pravá cesta." Já jsem však 

nevytvořil náboženství, ale vždy jsem vám ukazoval Zákon. 

37 Aby se pro vás stala nezapomenutelnou, dal jsem za vás své Tělo a svou Krev a tato oběť božské 

lásky vám bude navěky říkat: "Milujte se navzájem." 

38 Pravý lid Izraele je to díky Duchu a těm jsem dal hojně své slovo, aby nesešli z cesty a bránili mé 

dílo mečem světla a lásky. 

39 Neobrátil jsem se na tvé tělo, neboť to se po splnění svého úkolu propadne do země. Proto vám 

říkám: Snažte se uchovat si oděv duše a ozdobte jej dobrými skutky pro své bližní. 

40 Miluji tě božskou láskou. Znovu vám říkám: odpouštějte svým bližním, jako já odpouštím vašim 

chybám. Nezrazuji vás, ani vás neodsuzuji. Hladím tě v hloubi tvého srdce a duše. Pokud necháte 

záležitost těch, kdo vás urážejí, na Mně, v pravý čas zvážím skutky každého z nich na vahách své 

dokonalé spravedlnosti. 

41 Projevujte jen laskavost a úsměv na tváři, aby se podle vašeho příkladu sklonili ti, kdo nesou 

temnotu tohoto světa, ─ abyste to byli vy, kdo jim ukáže záchranný člun a zachráníte duše, které Mi patří. 

42 Nebojte se posměchu lidstva, dejte jí mé poučení a řekněte jí, že mé království není z tohoto světa. 

Bůh, který stvořil tento svět, je neslyší, nemluví k nim a nevidí ho tak, jak věří náboženské komunity. Ale 

já všechno slyším, všechno vidím a všechno vím. Vím, na co se Mě každé srdce alegoricky ptá. Dnes vám 

říkám, jak jsem řekl ve Druhém věku: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." 

43 Obrať se k nemocnému a zanech v něm svou lásku a milosrdenství, když ke mně povstáváš z 

ducha do ducha. Vezměte si za vzor mé příklady z druhé éry. Spustil jsem citlivost do tvého srdce, dal 

jsem ti světlo a dar uzdravení. Pozvedni svou duši a já tvým prostřednictvím dám nemocným uzdravující 

balzám. 

44 Netoužím po kamenných kostelích, hledám kostel ve vaší duši a srdci, abych v něm přebýval, když 

je ve vás duchovnost. 

45 Po roce 1950 se shromáždíte v Mých domech modlitby a připravíte se, aby ve vás došlo k 

oduševnění. Už nebudeš naslouchat Mému Slovu lidským rozumem, ale budeš se Mnou moci rozmlouvat 

z ducha do ducha a tvé písně budou povznášet tvou duši. 

46 Zkoušky budou těžké a ne všichni z vás obstojí. Mnozí z vás se propadnou do propasti a ztratí 

světlo, které jsem vám dal, aby proniklo temnotou. Ale ti z vás, kteří vytrvají a zůstanou pevní, se ukáží 

být hodni Mého nebe. Dávám vám pokyny, ale je na vás, abyste je studovali a pochopili. 

47 Izrael: Uplynulo 66 let, kdy jsem ti prokazoval milosrdenství za milosrdenstvím. Udělil jsem vám 

svá dobrodiní, abyste Mě poznali jako Lásku a abyste mohli naplňovat Můj Zákon. 

48 Promluvil jsem k vaší duši a připravil ji tak, aby se Mé Božské "Slovo" projevilo skrze lidskou 

mysl ─ abyste Mi v posledním okamžiku tohoto projevu neřekli: "Nepochopili jsme nic z Tvého učení, 

jsme stále ještě dětští učedníci, kteří nepochopili odpovědnost poslání, které jsi nám svěřil." Proto jsem 

vás, milovaní lidé, nikdy neopustil, neúnavně jsem vám dával Své Slovo a až do této chvíle k vám stále 

sestupuje Můj univerzální paprsek. 

49 Já jsem Dokonalost, Já jsem Život, Já jsem Láska a není vůlí vašeho Mistra, abyste na cestě 

zabloudili ─ abyste poté, co jsem vás vytáhl ze špíny hříchu, znovu zabloudili na dřívější cesty, ztratili 

Mou milost a vrátili se do temnoty, abyste se smísili s hloupostí a materialismem lidstva. Ne, milovaný 

Izraeli, povolal jsem tě jako spiritualistický, trinitářsko-marijský lid, abys lidem dokázal, jak nekonečnou 

milost jsi ode Mne obdržel. 
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50 Mnoho jsem vám prorokoval a řekl jsem vám: Připrav se, Izraeli, neboť přijdou časy, kdy mezi 

vámi budou falešní kristové. Budete se trápit, k vašim uším dolehne výmluvné lidské slovo, a pak, pokud 

nebudete připraveni, padnete do sítí pokušení. Sami ze sebe uděláte vyděděné a zadržíte Mé dary milosti. 

Chléb, který jsem vám dal, bude vyhozen a vy se pak budete cítit skutečně hladoví, potřební a otrhaní, 

ačkoli to není Má Božská Vůle. 

51 Poznej tedy, Izraeli, že jsem ti svým Slovem ukázal pravou cestu, že jsem ti dal svůj Zákon, abys 

plnil mou vůli, abys byl učedníkem, který dává dobrý příklad a věrně plní své poslání. 

52 Nežádám po vás nic nemožného. Vše, co od vás očekávám, je možné. Kříž, který jsem na vás 

vložil, nebude tížit vaše ramena, a pokud ho někdy cítíte jako těžký, je to proto, že jste nepochopili svého 

Mistra a nedokázali jste se osvobodit od svého materialismu. 

53 V první éře stál Mojžíš v čele Izraele, aby ho po čtyřicet let vedl pouští do země Kanaán. Někteří 

se však kvůli neposlušnosti, nevíře a materialismu rouhali, jiní odpadli od víry a další se vzbouřili. Mojžíš 

k nim však v této situaci mluvil moudře a trpělivě, aby neporušovali vůli Nejvyššího, ale byli pokorní a 

poslušní toho Otce, který, aniž by se díval na jejich neposlušnost, způsobil, že z nebe padala mana a ze 

skály vytékala voda. 

54 Dávám vám tyto příklady na vědomí, milovaný lide, abyste kráčeli po správné cestě a nehledali 

okliky, protože pak byste si způsobili bolest. Vydal jsem vás na pravou cestu, abyste bojovali a pracovali a 

stali se hodnými Mé milosti a Mého nekonečného soucitu, abyste na konci svého putování nalezli 

zaslíbenou zemi. 

55 Přijde čas, kdy Mě požádáte, aby se Mé Božské Slovo nadále projevovalo skrze mysl nositelů 

hlasu, a padnete na kolena před symboly, které jsem vám dal, abyste požádali Božství, aby k vám 

sestoupilo v paprscích, aby k vám promluvilo o Zákoně a dalo vám lásku, abyste pokračovali na cestě. Ale 

až se tak stane, vzpomeňte si, že stejně jako ve Druhé éře, poté, co byl ustanoven čas Ježíšova odchodu, již 

nebudete slyšet Můj hlas v této podobě, a od té chvíle poznáte, že Moje Přítomnost byla s vámi a že jste si 

díky svému smyslovému otroctví zvykli na Mé Slovo. 

56 Tvé probuzení, Izraeli, bude pozdní, velmi pozdní, a to bude důvod, proč Srdce mého 

nejlaskavějšího Otce bude nesmírně trpět. 

57 Milovaní lidé, chci se potěšit ve vaší duši ─ chci, abyste, až ke mně přijdete, řekli: "Milované děti, 

přijměte odměnu. Má láska vám na chrámy položí vavřínový věnec a otevře vám brány Mého nebe, abyste 

se v Mé lásce těšili z blaženosti, která je v Otci." 

58 Lidská vůle vystupuje a tvrdí, že Mé Božské Slovo se nepřestane dávat poznat prostřednictvím 

lidské schopnosti chápání, že Můj Univerzální Paprsek bude i nadále sestupovat a dávat se poznat 

prostřednictvím nositelů hlasu ještě nějakou dobu po roce 1950. 

Duše vtělené do těchto těl se dopustily velkého omylu a těžkého přestupku, protože zapomněly, že Já 

jsem Dokonalost ─ zapomněly, že Já jsem neúprosný Zákon ─ zapomněly, že Mé Slovo je Slovo Krále a 

nebude vzato zpět. Řekl jsem vám totiž, že dříve přestane svítit královská hvězda, než se ve vesmíru 

nenaplní mé slovo. 

Naznačil jsem vám však čas, kdy Můj projev skrze lidský intelekt skončí, a to se stane. Ale také jsem 

vám řekl, že vás neopustím, že budu vidět vaši přípravu a vyslyším modlitbu učedníků ─ těch, kterým 

musím v poslední chvíli dát poslední pokyny, aby měli vedení a věděli, jak využít život, který jsem jim do 

poslední chvíle na tomto světě udělil, aby připravili nové generace, které opustí tuto zemi připravené skrze 

lásku, porozumění a milosrdenství. Budu dláždit cesty, po nichž bude kráčet můj milovaný lid. 

59 Vpravdě vám říkám, že po roce 1950 již nebudete mít tento projev, a pokud se člověk rozhodne 

neuposlechnout Mou Vůli a utvářet Dílo podle své libovůle, aby ho dal světu, bude se za to muset 

zodpovídat přede Mnou. Připravil jsem vás a řekl jsem vám, milovaný lide: Má vůle bude uposlechnuta, 

Mé slovo se bude plnit v každé době a říkám vám: Přijde čas, kdy už ho v této podobě neuslyšíte. Proto 

uchovávejte Mé slovo ve svých srdcích a zachovávejte význam těchto prohlášení. Zítra totiž budete Otce 

prosit zbytečně, neboť Můj univerzální paprsek již nesestoupí, aby Mě zjevil skrze lidskou schopnost 

chápání. 

60 Připravujte se, poslouchejte, pracujte a dávejte svým bližním to, co jsem vám dal. Mluvte a 

zvěstujte dobrou zprávu, aby se všichni probudili. Ale ti, kdo chtějí vytvořit materialistické dílo a přidat ho 
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k Mému Zákonu a tvrdí, že se Mistr bude nadále zjevovat skrze nositele hlasu, pokud o to budou usilovat, 

pokud po tom budou velmi toužit, uslyší jen falešné projevy. 

61 Dnes, když je s vámi světlo mého Ducha svatého, izraelský lide, bojujte a pracujte jako váš Mistr. 

62 Velká je má moudrost, ale vaším úkolem je studovat a vykládat mé slovo. Začněte bojovat a 

pracovat, neboť na své cestě potkáte toho, kdo touží po mém světle, po mém poučení. Setkáš se s 

degenerovanými, pokornými i vznešenými a ke všem musíš promluvit a ukázat jim mé dílo. Přistupte ke 

dveřím jejich srdcí a zaklepejte jednou, dvakrát a potřetí. Pokud však zůstanou zavřené, pokračujte dál. 

Pokud vás nejen neposlouchají, ale ještě se vám posmívají, buďte trpěliví a jděte k zástupům, které 

potřebují povzbuzení, útěchu, balzám pro své duše. Přistupte k nim a "pomažte" je mým slovem. 

63 Odstraňte vše, co vám mate mysl, a věnujte se modlitbě, aby vaše duše byla ve spojení s vaším 

Bohem a Pánem, a buďte příkladem svým slepým bližním ─ ukažte jim oduševnění. Vaše mysl bude 

osvícena, abyste věděli, jak poučovat zástupy mou pravdou. 

Jsou srdce, která se při tvých slovech cítí potěšena; tak probudíš celé lidstvo. Pak už nebude sobectví, 

zlá vůle, hořkost ani svár, a až budou u Mne, řeknu jim: Blahoslavení jste, kteří přicházíte k Mistrovi, 

abyste přijali atom Mého světla pro rozvoj své duše. 

64 Lidé touží po mém slově. Na mé dveře klepou potřební, které jsem vám svěřil do péče, abyste 

mohli přijmout nová pokolení. 

65 Denně meditujte a komunikujte se Mnou z ducha do ducha. Cesty jsou připraveny skrze Eliáše, 

osvítil tě jako maják. Nebyl jen předchůdcem Mého projevu v této třetí éře ─ jeho poslání skončí až na 

věčnosti. 

66 Po roce 1950 ze zástupů, které Mě slyšely, někteří zůstanou se Mnou a jiní se rozejdou na své 

cesty. Tak tomu bude i s mými vyvolenými: Někteří se ve spěchu vydají sjednotit ty, kteří postupují ve své 

spiritualizaci, a jiní opět zůstanou ve svém materialismu. 

67 Moji opravdoví učedníci se vydají na cestu připraveni a budou věrně plnit mé příkazy. Budou jako 

můj Syn Loth, který se uměl zachovat čistý v Sodomě a Gomoře, když dostal můj příkaz opustit ty země, 

které měly být očištěny. Moji učedníci také přežijí každou zkoušku. 

68 Vždy měj ve své duši vrytý Abrahamův příklad: Když jsem ho požádal, aby obětoval vlastního 

syna, důvěřoval mi a prokázal mi svou velkou víru a poslušnost. Když se však chystal obětovat svého 

milovaného syna, poslal jsem mu svého anděla, aby mu zadržel ruku. Pak jsem mu pro jeho víru a 

poslušnost dal velký příslib, že lidstvo získá dobro jeho prostřednictvím. Nevyžadoval jsem však od vás 

obětní smrt ─ pouze vám připomínám Abrahama, abyste si z něj vzali příklad ve víře a poslušnosti, a 

slibuji vám, že dosáhnete věčného života. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 344 
1 Slyšíte slovo, které jsem vám denně předkládal jako otevřenou knihu. Odhalil jsem vám jeho 

obsah, přinesl jsem vám upřímnost a světlo. Dal jsem vám esenci Svého Slova a Své lásky, aby vás 

proměnila. 

2 Blahoslavení, kteří jste povstali v lůně Mého díla. Na vás jsem upřel svůj duchovní pohled, abyste 

byli těmi, kdo o Mně zítra vydají lidstvu svědectví. 

3 Mnozí přijdou z různých národů, aby přijali něco ze Slova, které jsem vám přinesl. Tento 

záchranný člun ukážu potřebným a trosečníkům. 

Uvědomte si, že jsem použil hříšníky, abych vykoupil jiné hříšníky. Dnes jsou to skály, z nichž tryskají 

křišťálové vody, jsou to ovce, které jsou v mém ovčinci, jsou to kmeny mého vyvoleného lidu. Použil jsem 

je a zasvětil je své službě. Jsou to trinitáři-mariánští duchovní, kteří se spojují v jedné modlitbě, aby se 

klaněli Otci a obětovali mu květy svého srdce. 

Vložil jsem do nich své milosrdenství a své světlo, aby jejich duše byla dokonalá. Oni jsou vyvolení, 

aby přijímali a předávali lidstvu skrze své zprostředkování. Jsou to moji vojáci, moji pracovníci, moji 

učedníci této třetí éry. Dal jsem jim do péče pramen křišťálově čisté vody a strom čistého ovoce. Jsou to 

oni, kdo mají dost víry na to, aby znovu přešli poušť. Právě oni se jako Eliáš vydají svolat velké zástupy. 

4 Vyvolený lid Izraele: Dostali jste pověření od Mistra, abyste o mně vydávali svědectví svým 

bližním. Ty jsi silný Izrael, který bude lidstvem uznán, neboť jsem na tebe vylil svou milost a světlo 

Ducha Svatého. 

5 Nenech tento čas promarnit, Izraeli. Je nutné, abyste v budoucnu měli hojnost Mého učení, abyste 

nebyli slabí a potřební. Řekl jsem vám, že po svém odchodu se od vás neodloučím. Nedůvěřujte však příliš 

sami sobě a nenechte Mé slovo, které vám nyní svěřuji prostřednictvím lidského rozumu, projít bez 

povšimnutí. Chci, abyste se již nyní připravili, abyste, až vás pošlu k lidstvu, intuitivně přijali Mé poselství 

a duchovně pocítili Mou přítomnost. 

6 Každý, kdo se umí připravit, bude mým mluvčím. Až skončí tento rok 1950, vaše oči spatří mnoho 

zázraků, neboť potřeba lidstva je veliká. 

Připrav se, Izraeli, na boj, ale s plným vědomím této božské věci. Budete totiž muset vyčistit omyly 

světa a odstranit posedlost a zmatek z mozků těch hlasatelů, kteří budou i nadále tvrdit, že se stále dávám 

poznat jejich prostřednictvím. Ale pak to nebude Mé světlo v myslích, ani nebudou dávat slova útěchy a 

moudrosti, jak je dávám vám. 

7 Jste omezeni a nemůžete proniknout do plánů a myšlenek svých bližních. Otec však svým 

pronikavým pohledem vidí vše, co se stane zítra. 

8 Chci, abyste byli mými pravými žáky, abyste byli schopni ukazovat pravou cestu, abyste byli 

mými posly a představovali mé Dílo lidstvu. Světlem, které v sobě nosíte, rozptylte temnotu a ukažte, že 

jste děti světla. 

9 Neztrácejte odvahu tváří v tvář zkouškám, které se objevují na vaší cestě, a neostýchejte se těch, 

kdo se k vám obracejí, neboť to budou duchovně potřební, kteří se ocitnou bez dobrých skutků před Mým 

Božstvím. Měli byste být pokornými, kteří jsou připraveni utišit bolest a připravit srdce svých bližních, 

aniž byste se chlubili milostí, kterou jsem vám prokázal, a způsobili, že z vašich rtů budou vycházet slova 

lásky a světla. 

10 Nebudu v tobě vidět lež, Izraeli, neboť jednoho dne bude odhalena a svět si řekne: "To jsou 

učedníci Mistra? Jsou-li to falešní učedníci, pak byl falešný i Mistr, který mezi nimi přebýval, aby jim 

předával lži." 

11 Musíte vydávat svědectví o Mé pravdě dobrými skutky, svou obnovou a zduchovněním. Nechci, 

aby Mi lidstvo zítra řeklo: "Proč nám Tvoji vyvolení, ačkoli přijali Boží Slovo, neprokazují milosrdenství 

─ nám, kteří jsme je žádali, aby pocítili útěchu v našem utrpení a přijali balzám, který léčí naše nemoci?" 

(Mt 24,7). 

To vše máte dělat, abyste v těchto srdcích živili víru a aby vás svět poznal. 

12 Vaším úkolem je, aby poutníci pocítili chlad stromu a zotavili se ze svého zběsilého běhu. Já k nim 

však budu mluvit duchovně, přiměji je, aby pocítili lítost a vyznali svá provinění před Mým Božským 

Duchem. Pak jim dám pochopit, že je přijímám s otevřenou náručí a že je neodmítám, i když jsou stále 
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velkými hříšníky. Duchovně uslyší můj hlas, který jim říká: "Milované děti, nesl jsem pro vás velký 

zármutek, ale nyní je vhodný čas, abyste se obnovili a umožnili své duši stát se svobodnou." Všichni, kdo 

se o to pokoušejí, budou mít strach. Přiměji je, aby činili pokání ze všech svých přestupků a styděli se za 

své zlé skutky. 

13 Proto tě den co den učím, Izraeli, aby můj Zákon zůstal zapsán ve tvém srdci. Promluvím k vám 

skrze svědomí a ukážu vám, které přikázání mého zákona jste nedodrželi, a tak se krok za krokem stanete 

obnoveným lidem naplněným mou moudrostí. 

14 Sami zažijete svou proměnu, uvidíte, kým jste byli dříve a čím jste nyní, a pak i ta nejzatvrzelejší 

srdce přijmou vaše slova. Budete jejich rádci a s čistotou v srdci jim prokážete dobro a ukážete jim pravou 

cestu. 

15 Jaké vedení může lidstvo očekávat od slepých průvodců? Pouze od vás, kteří jste děti světla, se jim 

toho dostane, protože se zjevím vaším prostřednictvím. 

16 Přijde čas, kdy se budou konat velké zkoušky mezi lidmi. Vy, kteří jste pod mou ochranou, však 

budete jako ptáci, kteří nepracují, a přesto jsou nasyceni. Pak bude lidstvo žasnout, že si uprostřed tak 

velkých pohrom a bídy zachováváte odvahu žít a že vás temné síly nezachvátí, protože jste Mě poslechli. 

17 Vy jste ti, kdo mají zmírnit bolest lidí, naučit se modlit rouhače, kteří už dlouho nepozvedají své 

duše k modlitbě. 

18 K tomu se však musíte denně více oduševňovat a osvobozovat se od materializace. Nechci, abyste 

byli přehnaně duchaplní, to ne. Fanatismus je v Mých očích odporný a chci ho mezi vámi odstranit. 

Svědomí vám napoví, jak žít v souladu se vším. 

19 Čas, kdy toto slovo uslyšíte, je krátký. Proto je mou vůlí, abyste porozuměli mému učení, abyste 

mu porozuměli a byli připraveni. 

20 Učte se od Božského Mistra, který vám dává poučení, jež se zachová v písemné podobě a z něhož 

se budete těšit zítra. Neboť čas, kdy uslyšíte svého Mistra prostřednictvím lidské mysli, se již krátí. 

21 Otcovo milosrdenství vstupuje do vašich duší, povzbuzuje je a říká jim: Učte se z mého učení, 

neboť jste stále ještě křehké děti, které necítí mou sílu. V každém okamžiku k vám promlouvám také 

prostřednictvím vašeho svědomí, abych vás přiměl uvědomit si své poslání. 

22 Ve své pravici držím Zákon a v levici váhy. V tomto projevu odejdu z vašeho středu. Nemějte však 

obavy, neboť vás budu duchovně živit svým Slovem a vy se nebudete cítit osiřelí. Budete Mě nosit v sobě, 

protože se již nebudu dávat poznat lidskou schopností intelektu. Já jsem však připravil tvou duši na 

komunikaci s Mým Božským Duchem a dostaneš Mé pokyny, kdykoli to bude Má Vůle. 

23 Po mém odchodu začne váš boj. 

24 Svěřuji vám svůj Zákon, abyste ho studovali a neporušovali. Získejte zásluhy vůči svému Pánu, 

neboť nyní je čas říci Mi s opravdovou odevzdaností v duši: "Pane, naplň v nás svou vůli." 

25 S velkou láskou a trpělivostí jsem vás odvedl od špíny, od různých světonázorů, od modlářství. 

Klaněli jste se totiž před obrazy, před zlatým teletem. Kolik nevědomosti bylo ve všech dobách! Vždy 

jsem se vám však zjevoval jako světlo, jako milosrdenství a láska, abyste nešli slepě. 

26 V tomto čase jsem vás znovu zachránil z různých cest, kterými se vaše duše ubírala a na kterých 

jste zakoušeli bolest. Poskytl jsem vám různé inkarnace, aby se vaše duše, až přijde na tuto planetu, mohla 

vyvíjet. Během této doby jsem tě však našel ponořeného do hluboké letargie. Nenašel jsem připravené 

srdce, které by vám připomnělo proroctví druhé éry. Mou vůlí však bylo dát se poznat skrze lidskou mysl, 

abych vás znovu naučil milovat jeden druhého. 

27 Má láska a mé světlo sestoupily na vaše duše jako rosa milosti, abyste zítra mohli světu ukázat můj 

Zákon. Pokud víte, jak se připravit, nebude ruka, která by vás poznamenala a způsobila vám bolest. 

28 Vydáte se na cestu jako apoštolové druhé éry. Věděli, jak se připravit a čekat na správný čas, aby 

se vydali na cestu a šířili Mé učení. Z různých sekt a náboženských společenství si vyberu ty, kteří Mi 

patří. Poznají Mě a budou vědět, jak naplnit své poslání. 

29 Vydejte se přinášet lidstvu mé učení, aby se k němu dostal mír mého nebeského království. Neboť 

můj pohled vidí jejich bolest, jejich opuštěnost. 

30 To jsem vám nabídl, milovaný lide, a uvidíte, že se můj slib naplní. Vaše duše budou stoupat krok 

za krokem, dokud nedosáhnou vrcholu hory. 
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31 Nebojte se řečí lidí ani jejich soudů, bojte se soudu svého Boha. Pamatujte, že jsem vám řekl, že 

jsem neúprosný jako Soudce. Proto po Mně vždy toužte jako po Otci, jako po Bohu, aby vám na vaší cestě 

životem nic nechybělo. 

32 Přicházím svázat zlo do snopů, aby bylo vhozeno do ohně. Neboť každé špatné semeno bude 

vyťato Mým Božským srpem, jímž je toto Slovo, které k vám přichází, aby vám dalo život milosti. 

33 Jako Mistr na vás vždy čekám, abych vás poučil a vedl vás po cestě. Blaze vám, kteří jste přišli 

naslouchat mému slovu, neboť se později vydáte přinášet radostnou zvěst svým bližním. Ten, kdo Mě 

pochopil a uvádí Mé učení do praxe, dosáhne blaženosti pro svého ducha. 

34 Někteří z vás mi říkají: "Proč jsme tě necítili, Pane?" Já vám však říkám: Copak jsi Mě nepocítil, 

když jsi konal dobré dílo, když jsi prokazoval milosrdenství svému bližnímu? Necítíte uspokojení, když 

plníte své poslání? Neboť toto uspokojení, které máte, je, jako byste Mě cítili. Neboť ten, kdo páchá zlo, 

se ode Mne vzdaluje, a pak sotva cítí Mou přítomnost. 

Jsem v každém dobrém díle, v milosrdenství, které prokazuješ, ─ nejen když se dělíš o svůj chléb, ale 

také když nabízíš slova lásky a útěchy, abys povzbudil duše a potěšil srdce v utrpení tohoto života. Kolik 

lidí potřebuje trochu lásky, kolik opuštěných žen volá po slovech povzbuzení a vy, moji vyvolení, byste se 

měli vydat na cestu, abyste všem potřebným přinesli lásku, povzbuzení a posilu. 

35 Svět hyne ve své degeneraci, v chaosu, ve svém zběsilém úprku ke zlu. Svěřil jsem vám však tuto 

loď, abyste zachránili trosečníky, ty, kteří neslyšeli Mé Slovo, ale jejichž duše cítí potřebu ho přijmout. 

Proto chci, abyste je probudili a vydali lidstvu svědectví o Mé Přítomnosti v tomto čase. 

36 Dosvědčte, že jsem se v této době dal poznat skrze lidský rozum, a řekněte nevěřícím, že když 

jsem se ve Druhém věku stal člověkem, abych žil spolu s lidmi, proč bych se nemohl dát poznat i dnes 

skrze hříšníky, které jsem připravil svou milostí? 

37 Proč více věříte lidským skutkům a pochybujete o zázracích a velkodušnosti svého Boha a Pána? 

38 Vzpomeňte si na mé kroky na zemi jako Ježíš, vzpomeňte si, že jsem v raném dětství mluvil s 

doktory Zákona. Učil jsem tě modlit se a být pokorný. Narodil jsem se ve stáji a zemřel na kříži. A když 

jsem vám dal toto poučení, proč byste v tomto třetím věku, kdy je svět na vrcholu zkaženosti, neměli 

naslouchat Mému slovu a neukázat vám cestu, které jsem vás učil ve druhém věku? 

39 Lidé v sobě nosí nenávist a zlou vůli, usilují o nadbytek a v jejich srdcích se objevuje fanatismus. 

40 Lidé, ptáte se mě: "Proč se, Pane, zvýšil počet zkoušek na naší cestě od té doby, co jsi nás připravil 

svou milostí?" A já vám odpovídám: Ve Druhé éře jsem vás učil trpět a být pokorní. Vzpomeň si, že mě 

přivedli na krvavé popraviště, na skráně mi vtiskli trnovou korunu a do ruky třtinu a pak se mi vysmívali. 

Zůstal jsem však mírný a pokorný. Věděl jsem, že má Krev musí být prolita jako symbol spásy lidstva. 

Kdy jsi poznal, že odmítám tyto hořkosti, tyto mdloby, tato soužení? Nikdy. Trpěl jsem z lásky k vám 

všem a prolil jsem svou Krev, abych vám ukázal cestu ke spáse. Vy však v této době nebudete prolévat 

svou krev, pouze se s dobrou vůlí připravíte na to, abyste světu sdělili mou pravdu. 

41 Dal jsem vám meč a nazval vás svými vojáky. Patříte k Mým zástupům, které povzbuzuji Svým 

slovem, a říkám vám: Bojujte a nebojte se světa, neboť Já jsem váš Otec a budu vás bránit, osvítím vás, 

abyste se nestali oběťmi lidstva. 

42 Milovaný lid: Brzy si uvědomíte, že vás Mé Slovo zachrání. Máš mě jako milujícího Otce, takže 

nebudeš trpět ani klopýtat. 

43 Pln trpělivosti vás nadále vedu, abyste zítra byli příkladem pro své bližní. 

44 Vzdalte se od světa, aby vaše duše přijala Mou milost a neztratila Můj pokoj a Mou lásku ─ abyste 

nenarazili na trny, které svět vytvořil svou zlobou. Vytáhl jsem tě z propasti a vedl tě, aby se tvá duše krok 

za krokem přibližovala ke Mně. 

45 Mé světlo se od lidí nikdy nevzdálilo, jsem jim vždy blízko u srdce. Jak bych mohl nechat své děti 

na půli cesty? A nechat je bez Mé milosti v této době, kdy slyším nářek bolesti? 

Odstranil jsem tvou bolest, dal jsem ti odpočinout pod stromem života a živil tě jeho plody. Po mém 

odchodu nebudete hladovět ani žíznit a budete se dělit o ovoce, vodu a chléb se žíznivými a hladovými, s 

potřebnými. 

46 Pohleďte na zpustošené národy, sužované prudkými bouřemi. Proto tě připravuji, abych tě osvítil, 

abys povstal jako tvůj Mistr a aby tvým prostřednictvím byli ode Mne vysvobozeni ze sklíčenosti své 
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duše. Dám jim poznat pravdu, osvítím jejich duši a mysl a osvobodím je od zmatků, které vstoupily do 

světa. 

47 Připravte se, děti moje, abyste mou mocí a mým světlem vedly národy země a daly jim pocítit můj 

mír. 

48 Požehnaná nevinnost je nakažena zkažeností světa, mládež jde po jeho cestě, která bere dech, a 

také panny ztratily skromnost, cudnost a čistotu. Všechny tyto ctnosti se z jejich srdcí vytratily. Živí 

světské vášně a touží jen po rozkoších, které je vedou do záhuby. 

Mluvím k vám zcela jasně, abyste se mohli vydat na cestu a učinit pevný krok ve vývoji své duše.  

49 Chci, abyste povstali a byli ve společenství se svým Bohem, abyste mohli projevit milosrdenství, 

které obsahuje mé dílo. 

50 Milovaní lidé: V současné době stoupáte krok za krokem, abyste mohli dosáhnout vrcholu hory. 

Světlo šesté svíce ozařuje vesmír a Já vedu duše a dávám jim povznesení, aby ke Mně mohly dojít. 

51 Svěřil jsem vám čas, abyste znovu přijali Mé učení, aby světlo Mého Svatého Ducha rozptýlilo 

temnotu z vašich duší. Prostřednictvím rozumu hříšníků jsem vám dal svou moudrost jednoduchými slovy, 

která však obsahují pravdu ve svém významu. 

52 Zítra se vydáte přinášet radostnou zvěst a vydávat o Mně svědectví na různých cestách země, aby 

lidé skoncovali s tím, co je škodlivé, s hříchem a svárem, aby se všichni poznali jako děti jednoho Otce. 

Pro Ducha totiž neexistují společenské třídy, rasy ani šlechtické rody. Z jednoho Otce jste všichni vyšli a 

ke mně se musíte vrátit. 

53 Lidstvo v současné době prochází velkou očistou v důsledku své neposlušnosti, ale nepochopilo, 

že si tento kalich utrpení vytvořilo samo. Ale já jako Otec jsem přišel v této chvíli, abych potěžkal kříž, 

který nesete na svých bedrech. 

54 Národy se odjakživa navzájem nerespektovaly, a proto si vytvořily hranice a různé ideologie a 

vzájemně se od sebe vzdalovaly. 

55 Dal jsem se vám poznat, abyste si ze Mne vzali příklad, aby vás na poušti nevyčerpávaly žhavé 

sluneční paprsky. Vycvičil jsem tě svou moudrostí, abys lidstvu ukázal cestu. 

56 Ve druhé éře jsem připravil svých dvanáct apoštolů, aby učili lidstvo. V tomto Třetím čase jsem 

však sjednotil 144 000, abych je připravil na to, že lidstvo může skrze tento lid opět přijmout Mou milost. 

57 Milovaný Izraeli: Jak moc lidé zaostali kvůli své neposlušnosti, slabosti těla, která oslabila duši a 

nedovolila jí, aby se oduševnila, jak je Mou Vůlí! 

58 Studujte a pochopte mé učení, abyste je zítra mohli předat svým bližním. Nepřišel jsem v této 

době, abych lidstvo mátl svým učením. Přišel jsem ji pouze osvobodit od jejích hříchů, aby se mohla vydat 

pravou cestou a dosáhnout Mého míru. Posiluji vás, milovaný lide, abyste se mohli pustit do boje. 

59 Blíží se čas, kdy už nebudete toto Slovo slyšet prostřednictvím hlasatele. Já se však od svých dětí 

neodloučím. Budete sice pociťovat nepřítomnost tohoto projevu, ale tak jako jsem byl duchovně s vámi od 

počátku, budu s vámi až do konce, neboť taková je Má vůle. 

60 Milovaní učedníci: Chci, abyste svými skutky vydávali svědectví o tom, co jsem vám svěřil v této 

třetí éře. Již ve Druhé éře jsem vám řekl: "Milujte se navzájem." 

Až tě lidé přijdou vyslechnout, ukážeš jim cestu, přivedeš je k poznání, jak se mýlili, a vysvětlíš jim 

každé z učení, které jsem ti dal. Řeknete jim, proč jste spiritisté, proč jste izraelité a proč jste mariánští 

trinitáři. Pamatujte, že jsem vám řekl, že jste Izraelité ─ ne podle těla, ale podle ducha, protože jste praví 

potomci Abrahama, Izáka a Jákoba, kterého jsem nazval Izraelem, protože prokázal svou sílu ve zkoušce, 

a proto byste i vy jako Izraelité měli být silní. Jste duchovní, protože jsem vás naučil, abyste Mě hledali a 

milovali svým duchem. 

61 Proč hledáte a milujete Marii? Protože jsem vás ve Druhém věku svěřil její něze jako Matce a její 

Duch se přimlouvá za vás i za celé lidstvo. 

62 Kmen Lévi byl vyvolen již v první éře, aby se stal služebníky, kněžími Božími. A v tomto Třetím 

čase je kmen Lévi opět zasvěcen službě mému Božství. Jsou to ti, kteří se věnují naplňování svého 

poslání. 

63 Lidé, nejednejte jako Jidáš, nezapírejte mě jako Petr, nepochybujte o mně jako Tomáš. Kdybyste 

však měli takové slabosti, kolik bolesti byste způsobili Mému Duchu! 
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Bděte a modlete se, vezměte si příklad z Mých apoštolů v jejich poslušnosti a stejně jako oni ať nikdo 

nechce být větší než druhý, protože pro Mne jste si všichni rovni a podle vašich skutků bude pokrok vaší 

duše. Říkám vám, jak jsem řekl svým učedníkům: "V Otcově domě je mnoho příbytků." Musíte se však 

stát hodnými, abyste v nich mohli přebývat. Někteří z vás dorazí dříve, jiní později. Dovolte své duši, aby 

stoupala skrze dobré skutky, skrze naplňování Zákona. 

64 Až odejdeš na onen svět, předložím ti knihu, v níž budou zapsány tvé dobré i špatné skutky, a tvá 

duše se bude radovat, až se váhy Mé spravedlnosti přikloní na stranu tvých zásluh. Pokud by se tak ale 

nestalo, vrátíte se na tuto planetu a napravíte to ještě jednou. Ti z vás, kteří splnili svůj úkol, budou i 

nadále získávat zásluhy z Duchovní říše, aby mohli stále více stoupat, a budou bojovat a pracovat pro 

lidstvo stejně jako andělé a Můj Duchovní svět, který vítězně prošel Krucifixem. 

65 Tímto způsobem se postupně dopracujete k pravé blaženosti a nakonec splynete s Mým Božským 

Duchem, neboť víte, že jste ode Mne vyšli a musíte se ke Mně vrátit čistí a bez hluku. 

66 Kdybys pochopil, jak moc tvou duši očišťuje bolest, miloval bys bolest. "Tělo" však způsobuje, že 

duše slábne. Mluvil jsem k vám o modlitbě, abyste se mohli bránit pokušení. 

67 Až toto slovo přestane znít ve vašich uších, vydáte se rozdat lidstvu vše, co jste nashromáždili. Pak 

poznáte velikost Mého učení a budete vědět, jak se vznášet a komunikovat s Mým Božstvím od ducha k 

duchu. Až budeš se mnou, řeknu ti: 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 345 
Můj pokoj s vámi! 

1 Vítejte všichni u Mistra! 

2 Milovaný lid: Uplynulo jen několik ranních pobožností od doby, kdy jsem byl mezi vámi jako 

soudce, od doby, kdy jsem do hloubi duše posuzoval svůj lid Izrael a shledal jsem, že někteří se modlí a 

přimlouvají, jiní jsou lhostejní k duchovním zjevením a otevření jen pokušením světa. S některými jsem se 

setkal s opravdovou duchovní přípravou a otevřeností, jiní se utápěli v regresi ─ některé z mých dětí v 

rutině a některé bez duchovní přípravy. 

3 Hodnotil jsem lásku lidí a zjistil jsem, že se ještě nemají rádi jako bratři, že Můj vyvolený lid ještě 

necítí a nežije duchovní harmonii. 

4 Slyšel jsem modlitby shromáždění a v některých zaznívala lítost nad prohřešky, v jiných nesmělé 

prosby za mír ve světě a za sjednocení izraelského lidu. Ale jak málo bylo vpravdě těch, kteří si byli 

vědomi své odpovědnosti před Bohem a před světem a uměli pokorně předstoupit před Mistra s pravým 

duchovním zrakem v touze po poučení ─ kteří uměli stát před Soudcem se skloněnou šíjí a choulit se v 

Otcově náruči jako děti, které vědí, že Bůh je nade všechnu lásku. 

Při této požehnané příležitosti, v tomto okamžiku milosti, vylil Otec svá duchovní dobrodiní. Své 

vnuknutí, svou spravedlnost a své pokyny předával zčásti prostřednictvím lidí a do značné míry také z 

ducha do ducha, zejména svému lidu, ale také světu a celému světu. 

5 Toto byl již můj poslední učitelský projev, ve kterém jsem k vám přišel jako soudce, ve kterém byl 

můj paprsek přenášený lidskou schopností u vás, obklopen "pracovníky" všech provincií, představiteli 

všech kongregací, spiritualistickými trinitárními mariánskými služebníky, skrze jejichž schopnost chápání 

jsem seznamoval se svým dílem a povzbuzoval víru zástupů posluchačů. 

6 V budoucnu se s vámi ještě uvidím takto sjednocené, ale už ne na takovém shromáždění. Lidé to v 

duchu pocítili a vzlykali. "Tělo" bylo slabé a bránilo se blížícímu se rozloučení a ukončení těchto 

shromáždění. 

7 Eliáš vás připravil, předem vás na tuto chvíli upozornil svým duchovním ukazováčkem, aby se 

všichni lidé probudili, probudili a probrali, aby nebyli lhostejní k tomuto času soudu a milosti. Vždyť Eliáš 

se vždycky ukazuje jako hledač na cestě duší a připravuje stezky, odstraňuje trní a balvany, aby se nohy 

mých dětí na cestě nezranily. Zvoní na duchovní zvon, který promlouvá skrze svědomí do hlubin duše, 

abyste se probudili a naplnili se světlem, abyste slyšeli hlas Toho, který přichází ─ Toho, který vždy říká: 

"Tady jsem." Otec je totiž přítomen v každém okamžiku a na každém místě. 

8 V každém okamžiku soudu jsem zkoumal srdce člověka a setkával se s ním plným bolesti, 

nejistoty a temných předtuch. Přistoupil jsem k ní, abych slyšel její tep, abych naslouchal jejím prosbám, 

které jsou stále méně duchovní, které se stále více vzdalují svému původu, protože touží po hmotných 

věcech, jen po vědění a sklonech země. Tak jsem se setkal s lidstvem, s lidskou bytostí, která se zabývá 

pouze statky tohoto světa, ale s duší plnou strachu, která si uchovává pouze jeden paprsek, jednu jiskřičku 

naděje. Já jsem však tuto jiskru neuhasil, naopak, oživil jsem ji svou pravdou, svou útěchou, svým 

povzbuzením a svou podstatou. V tomto milostivém okamžiku jsem ji duchovně rozšířil po celém světě, 

aby byla cítit Má Přítomnost a Má Podstata byla ve všech bez výjimky, neboť i Eliáš se dal předem 

poznat. 

Když jsem přišel, duše a srdce již byly připraveny duchem Eliáše, Božího Hledače cest ve všech 

dobách a ve všech věcích. Eliáš je totiž ten, který byl vždy s vámi a kterého jste jen zřídkakdy cítili. 

9 Eliáš je velký Duch, který je po pravici Boží a který se ve své pokoře nazývá služebníkem Božím; 

jeho prostřednictvím, stejně jako dalších velkých Duchů, hýbu duchovním vesmírem a vykonávám velké a 

vznešené rady. Ano, Moji učedníci, mám ve svých službách zástupy velkých duchů, kteří řídí stvoření. 

10 Pak se sami sebe ptáte: "Není snad Otec ten, kdo činí všechno?". Ale já vám odpovídám: Já jsem 

ten, který všechno uskutečňuje, protože jsem ve všech duchách. Jsem ve všech stvořeních a beze Mne se 

nic nepohne. Ale stejně jako jsem dal život mnoha duchům, dal jsem jim všem podíl na svém díle, na své 

práci, místo ve svém stvoření ─ důstojné místo po své pravici. 
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Poté, co jsem vás všechny od prvního do posledního připravil na to jitro milosti, které pominulo, 

ukázal Eliáš svému Pánu pole bohatá na plevel. Otec mu však řekl: "Nechť se stane! Přesto se plevel 

trochu rozmnoží, přesto bude dál vzkvétat, prohlubovat své kořeny a ještě více se šířit po zemi. Brzy však 

přijde čas žní, brzy se do nich pustí srp a pak se mezi zlým semenem objeví i pšenice, i když opravdu 

řídká. Bude však uschován v mých stodolách, aby byl znovu zaset, až přijde hodina a země bude vhodná a 

úrodná, zatímco koukol bude svázaný do snopů vhozen do ohně. 

11 Mezi lidmi se rozmohlo zlo, můj lide. Dobro, ctnost a láska byly slabé tváří v tvář invazi zla, 

nemocí, pohrom, moru a neštěstí. Všechno, co je semenem zkaženosti, nakazilo srdce dobrých, způsobilo, 

že někteří klopýtli, zdecimovalo počet věrných, protože zlo mělo nad lidstvem velkou moc. 

12 Dovolil jsem, aby se tak stalo kvůli svobodě vůle, která vám byla udělena. Za vší zkažeností, za 

veškerou temnotou a klamem lidí se totiž skrývá božské světlo, Duch, který nepomíjí a nikdy nepomine. 

Existuje původní entita, která je duší světla, která si uchovává neposkvrněný polibek, který jí dal Otec, a 

která je božskou pečetí, s níž jsem vyslal všechny Své děti na cestu boje. Díky této vlastnosti nebude 

žádná z těchto duší ztracena. 

13 Počet ztracených je velký. Ale na zemi, v lůně různých národů, které tvoří obyvatelstvo země, v 

bezvýznamných městech a v nížinách, nechybí srdce, která se umějí povznést, která zachovávají smlouvu 

uzavřenou se svým Pánem a která jsou příkladem a duchovní oporou pro zástupy. Když se modlí, ptejte se 

Mě: "Proč je tolik zla? Proč není v lidských srdcích pokání? Proč se lidstvo neprobudí k dobru, k míru? 

Proč si lidé nedokážou porozumět, milovat se, uznávat se jako bratři a sestry v Bohu?" 

14 Otec však dává pokoj a naději těm, kdo bdí a modlí se, a říká jim: Počkejte, až ti, kdo nejvíce 

zhřešili ─ ti, kdo způsobili tomuto lidstvu největší bolest ─ budou později jejich největšími dobrodinci, 

protože oni skutečně "nezemřou". Zemře hřích, zmizí jeho tělo, zmizí temné síly jako příčina lidského 

hříchu. Ale duše, vedená svým duchem, nikdy nezmizí, i kdyby měla projít velkými křížovými cestami, 

velkými nápravy a očišťováním duše, i kdyby měla projít tělesnou smrtí, i kdyby cítila, že temnoty, které ji 

obklopují při jejím pokání, jsou věčné ─ i kdyby cítila, že oheň jejího pokání je pekelný. To vše pomine, z 

toho všeho vyjde celá a čistá ─ čistší než zlato, když projde tyglíkem. 

15 Život si nelze představovat ani hodnotit na základě vzhledu lidské bytosti. Nevíte, co se dělo před 

vaší existencí na Zemi v jiných světech, v záhrobí, které je pro vás nepochopitelné. Ale pamatujte na mé 

učení, je to vaše cesta. 

16 Existují síly neviditelné lidským pohledem a nepostřehnutelné lidskou vědou, které neustále 

ovlivňují váš život. Jsou dobří a špatní, světlí i temní. 

17 Odkud tyto vlivy pocházejí? Z ducha, z mysli, z pocitů. 

18 Všechny tyto vibrace prostupují prostorem, bojují mezi sebou a ovlivňují váš život. Tyto vlivy 

vycházejí od vtělených duší i od bytostí bez pozemského těla. Neboť na zemi i v záhrobí jsou duše světlé i 

zmatené. 

19 Když se mě zeptáte, jaký byl počátek, původ těchto sil, Otec vám odpoví: 

20 Dříve než vznikly světy, dříve než vzniklo veškeré stvoření a hmota, existoval již můj Božský 

Duch. Ale jako Všehomír jsem v sobě cítil nesmírnou prázdnotu, protože jsem byl jako král bez 

poddaných, jako mistr bez žáků. Proto jsem si naplánoval, že stvořím bytosti sobě podobné, kterým 

zasvětím celý svůj život a které budu milovat tak hluboce a důvěrně, že až přijde čas, nebudu váhat 

obětovat jim svou krev na kříži. 

21 Neurážej se, když ti řeknu, že jsem tě miloval ještě před tvou existencí. Ano, milované děti! 

22 Aby se Bůh mohl nazývat Otcem, nechal ze svého lůna vzejít duchy ─ bytosti, které se mu 

podobají v jeho božských vlastnostech. To byl váš původ, a tak jste povstali k duchovnímu životu. 

23 Protože je však Otec nekonečný a poté, co stvořil vaši duši, toužil, aby mu jeho děti rozuměly, 

stvořil hmotný život, stvořil jeden z vašich dočasných domovů - svět. 

24 Otec vše utvářel a připravoval s dokonalou, nekonečnou trpělivostí, aby dítě nenašlo žádnou 

nedokonalost, ale aby na každém kroku a v každém díle našlo Otcovu stopu. Neboť vše bylo od počátku 

naplánováno jako kniha, na jejíchž stránkách časem najdeš vytouženou odpověď na otázku, kterou Mi 

položíš: "Kdo jsem, odkud jsem přišel a kam jdu?". 

25 Když bylo vše připraveno, dal jsem duši pozemské tělo, které jí mělo sloužit jako hůl, oděv, aby 

obývala nádherný svět, který pro ni byl stvořen s moudrostí a dokonalostí ─ knihu, která se dětem Páně 
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představila se všemi svými lekcemi a krásami jako žebřík stupňů, který začínal na tomto světě a sahal do 

nekonečna. 

26 A když bylo vše připraveno, řekl jsem vtělené duši, lidské bytosti: Zde je váš dočasný domov. 

Jděte svými cestami, pijte z pramenů, ochutnávejte a užívejte si plodů, poznávejte Mě v tom všem. 

27 To byl váš začátek v hmotném životě, ale to, co vám zde Otec říká, je daleko zpět, bylo pohřbeno v 

průběhu času. 

28 Vaše výpočty, vaše nejvyšší vědy, které měří a počítají časy, by nestačily k určení počátku díla, 

které může vykonat jen Bůh, protože On jediný bude vždy nad časem. 

29 Protože vědec nedokáže přesně určit stáří tohoto světa, jak by mohl pochopit počátek 

univerzálního života, pokud mu ho neodhalím? Abyste si však nelámali hlavu tím, že chcete poznat to, co 

je mimo váš dosah, spokojte se s poznáním, které vám v tento den sdělil Otec, Všudypřítomný, v němž je 

přítomno to, co bylo, co je a co bude: Počátek tvého života je velmi dávno, vědomosti o něm se v průběhu 

času ztratily. 

30 Když člověk začal žít ve světě, vedl duchovní život plný čistoty a nevinnosti. Ale Otec se vás ptá: 

Věříte, že jsem se spokojil s čistotou těchto tvorů ─ čistotou, která pramenila z jejich nevědomosti, z jejich 

nedostatku poznání? Ne, učedníci, kvůli této nevědomosti nemohl být Otec poznán, pochopen ani 

milován, kvůli tomuto nedostatku duchovních zásluh nemohly být doceněny žádné z Jeho božských 

vlastností, a Já jsem nechtěl, abyste byli nižšími tvory podřízenými Mé vyšší vůli; nebo něco jako ty 

stroje, které konstruujete ─ bez vlastní vůle, bez vlastního života. 

Proto jsem duši udělil dar svobodné vůle a dovolil jsem tělu, aby duši odhalilo tajemství lidského 

života. Já jsem však duši prostřednictvím intuice oznámil existenci Stvořitele-Otce. Vzhledem ke slabosti 

těla to byla síla duše, vedená světlem ducha, v němž je Má spravedlnost, Má moudrost a Můj hlas. 

31 Ve chvíli, kdy se duše probudila k lidskému životu prostřednictvím "hlasu" svých fyzických 

smyslů, zřekla se svého duchovního života a začaly kruciála, boj, strádání, bolest, následky všech 

myšlenek, slov a skutků a rozvinutí duše a lidských schopností. 

32 Ano, děti moje, důsledky všech myšlenek, slov a skutků, které člověk od počátku zakouší díky 

svobodné vůli, způsobily neviditelné síly, ony vibrace dobra a zla. 

33 Ti, kteří začali žít zdravě a snažili se dosáhnout blaha svého a svých bližních, vytvářeli zdravé a 

blahodárné vibrace. Ale ti, kteří při stejném použití svobodné vůle neposlouchali hlas svědomí a jednali 

podle sobeckých sklonů vlastních jejich tělům, vytvářeli nedobré, svůdné síly. 

34 Obě vibrace zůstaly v prostoru ─ připraveny zvyšovat nebo snižovat svou intenzitu podle 

myšlenek lidí, podle jejich minulých skutků. Tyto neviditelné síly by však nezůstaly odděleny od vývoje 

duší ─ ne, žáků. Tyto vibrace by zůstaly skryté nad všemi dušemi a poslouchaly by je podle jejich 

myšlenek a skutků. 

35 Ti, kteří se nechali inspirovat světlem svědomí, dokázali odvrátit špatné vlivy a obrátili se k 

blahodárným, prospěšným vibracím. Ale ti, kdo při používání svobodné vůle konali skutky v rozporu s 

Božím přikázáním, přitahovali zhoubné, nedobré vibrace, a tím zvyšovali svůj zmatek, a z této 

nerovnováhy pocházely nemoci a nízké vášně, které trápí člověka až do vašich dnů. 

36 Já, který znám vaše počátky i vaši budoucnost na věčnosti, jsem dal prvním lidem zbraně, jimiž 

měli bojovat proti mocnostem zla. Ti je však zavrhli a dali přednost boji zla proti zlu, v němž nikdo ve 

skutečnosti nezvítězí, protože oba vyjdou poraženi. 

37 Když se mě zeptáte, jaké zbraně jsem dal lidstvu v boji proti zlu, řeknu vám, že to byla modlitba, 

vytrvalost v zákoně a vzájemná láska. 

38 Mluvil jsem s vámi o původu sil dobra a zla a nyní vám to řeknu: Tyto vibrace musely zasáhnout 

všechny světy, které jsem chtěl vytvořit, abych vyzkoušel děti Pána. Ale tím jsem nechtěl tvou zkázu, 

nýbrž tvou dokonalost. Důkazem toho je, že jsem se vždy zjevoval svým dětem, ať už jsem k vám mluvil 

skrze svědomí, ať už jsem vás učil skrze své posly, nebo jsem se stal člověkem mezi svými dětmi, jako 

jsem to učinil v druhé éře skrze Ježíše. 

39 Neexistují rasy nebo kmeny, jakkoli se vám mohou zdát nevyspělé ─ dokonce ani ty, které 

neznáte, protože žijí v nepřístupných lesích ─ které nezažily projevy Mé lásky. V okamžiku nebezpečí 

slyšeli nebeské hlasy, které je chrání, střeží a radí jim. 

40 Nikdy jsi nežil opuštěný. Od samého počátku, kdy jsi ožil, jsi pod ochranou mé lásky. 
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41 Vy, lidští rodiče, kteří něžně milujete své děti: dokázali byste je nechat napospas osudu, sotva se 

narodily do tohoto života, když nejvíce potřebují vaši péči, vaši oddanost, vaši lásku? 

Viděl jsem, jak se staráš o své děti, i když už dosáhly dospělosti; i o ty, kdo se provinili, kdo ti ublížili, 

se staráš s největší láskou. 

Pokud však budete takto reagovat na potřeby svých dětí, jaká bude láska vašeho nebeského Otce, který 

vás miloval ještě předtím, než jste se objevili? 

42 Vždycky jsem vám přicházel na pomoc a v této době, kdy se s vámi setkávám s větším duchovním 

rozvojem, jsem vás učil, jak bojovat, abyste zneškodnili nedobré síly, a jak zvýšit vibrace dobra. 

Neboť staré víry, obrazy, postavy a symbolická jména, kterými lidé minulých dob představovali zlo, 

dávali mu lidskou podobu a přisuzovali mu duchovní existenci ─ víry, které se dostaly až k současným 

generacím ─ musí zmizet. Aniž byste si toho byli vědomi, vytvořili jste s nimi pověrečné mýty a kulty, 

které nejsou hodny duchovního vývoje, jehož člověk v této době dosáhl. 

43 Říkáte Mi: "Otče, jestliže jsme špatným využíváním daru svobodné vůle, neposloucháním hlasu 

svědomí a porušováním Tvého zákona dali větší moc vibracím zla, co máme dělat, abychom byli 

duchovně svobodní a získali pokoj nebeského království?" Otec vám odpovídá: Svobody, po které touží 

tvůj i můj duch, dosáhneš díky zásluhám svého pokání. 

44 Kdy dosáhnete duchovního osvobození? Otec vám to v tuto chvíli neprozrazuje, pouze vás žádá, 

abyste bojovali proti silám zla zbraněmi, které vám vnuká má láska, abyste vytrvali v mém zákoně, abyste 

byli silní ve velkých zkouškách. Pak uvidíte, jak se v srdci lidstva, které je dnes rozděleno na rasy, jazyky 

a barvy pleti, rozděleno různými ideologiemi na doktríny, snahami o moc a nepřátelstvím, zřídí mé 

Království. Uvidíte je, jak setrvávají ve ctnostech v duchu a v pravdě, jak se pevně drží mého učení a s 

úctou vyslovují mé jméno. Ale běda, kolik smutných chvil a kolik pokušení budeš muset prožít! 

45 Bděte a modlete se, vítězte v mém jménu, pak skutečně dosáhnete duchovní proměny. Přijde k 

vám nebe a objeví se úsměv míru a opravdové radosti. Marnotratný syn z podobenství se vrátí do Otcova 

domova a vy uvidíte, jak lidstvo po tolika bojích a pádech konečně dosáhne pokoje, který byl slíben lidem 

dobré vůle. 

46 Posilujte se mým učením a sdílejte toto světlo s lidstvem. Řekněte jí, co je původem zla a jak s ním 

může bojovat pomocí zbraní lásky a ctnosti. 

47 Říkáte, že vibrace dobra a zla existovaly již v době, kdy se člověk objevil na tomto světě, a že má 

moudrá a láskyplná spravedlnost od počátku umožnila, aby se na tomto světě inkarnovaly jak duše věrné 

světlu svědomí, tak bytosti, které se rozhodly pro svobodu vůle - jedni pro vykoupení lidstva, druzí pro 

jeho požehnání. Proto jste ve všech epochách lidského života viděli, jak se objevují velcí duchové ─ jedni 

pro dobro, druzí pro zlo ─ duše plné moci, plné síly, a když jste viděli, jak se tyto duše vtělují do lidí a 

konají dobročinné skutky, nechápali jste, proč nejsou všichni lidé takoví. 

Lidstvo se mýlilo, když tytéž lidi považovalo za výjimečné bytosti, protože v téže době, kdy se ostatní 

lidské bytosti tak málo rozvíjejí, jsou schopni projevit se s takovou silou, s takovým světlem, s takovou 

láskou, moudrostí nebo ctností. Důvodem je to, že tyto duše se nenarodily proto, aby začaly svůj vývoj na 

Zemi, ale proto, že jsou to duše, které se očistily na jiných světech, na jiných místech, která jsou vám 

rovněž neznámá ─ protože k vám nepřišly, aby spoře zasely, ale aby s sebou přinesly úrodu, vypěstované 

plody, které přinesly v jiných dobách a na jiných místech. Přinesly vám svou chuť, svou vitalitu, svou 

esenci a zaplavily vaši existenci blahobytem. Dali příklad vaší duši a povzbuzení a podporu vašemu 

lidskému srdci. Někteří z nich byli proroci, jiní patriarchové, učenci nebo králové, další soudci nebo 

učitelé. Jiní vám zprostředkovali krásu přírody, srdce a duše, aby vaše srdce pocítilo krásu stvoření. 

48 Také jste žasli nad násilím, které muži a ženy projevovali ve své zlobě po celé věky vaší lidské 

existence. Kniha vaší historiografie shromáždila jejich jména. V pamětní knize vaší existence, v knize, do 

níž Bůh zapisuje a zaznamenává všechny vaše činy, všechny vaše skutky, jsou obsažena i jejich jména a 

vy jste žasli, že duše, lidské srdce, v sobě může mít tolik síly ke zlu, že si může zachovat tolik odvahy, aby 

se nezachvěla před svými skutky, že může umlčet hlas svého svědomí, aby neslyšela Boží výzvu k 

odpovědnosti, kterou skrze ni požaduje od všech svých dětí. A jak často byl život těchto duší na této 

planetě dlouhý a trvalý. 
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Lidi, kteří se kvůli svobodné vůli vzpírali Mé lásce a Mé spravedlnosti, jsem využil a využil jsem právě 

jejich neposlušnosti, abych z nich učinil Své služebníky. V domnění, že jednají svobodně, byly všechny 

jejich myšlenky, slova a skutky nástrojem Mé spravedlnosti ─ jak ve vztahu k sobě, tak k druhým. 

49 Kdy však tato vláda skončí? ─ Otec vám říká: Vláda zla nikdy (zcela) neovládla lidstvo, neboť i v 

dobách největší zkaženosti byli lidé věrní Mně, poslušní Mých pokynů a apoštolové Mého Zákona. Boj 

však existoval od samého počátku. 

Která z těchto dvou sil měla dosud v bitvě navrch? To je zlo! Proto jsem se musel mezi vámi fyzicky 

projevit, abych stál při vás, oživil vaši naději a víru ve Mne, vlil teplo do vašich srdcí a řekl vám: Nejste na 

cestě sami, nikdy jsem vám nelhal. Nikdy nesmíte změnit zásady, které jsem do vás vložil. To je cesta 

dobra a lásky. 

50 Pro Boha neexistuje jméno náboženství ani organizace náboženství. Pro Otce mají význam pouze 

skutky, které duše vykonaly podle jeho zákona spravedlnosti a lásky. 

Opravdu jsem byl vždy s vámi a jsem ve všech bytostech stvoření. Když však bylo třeba omezit Sebe, 

přiblížit se k Sobě a učinit se smyslově vnímatelným kvůli Své lásce, vždy jsem tak učinil ─ ať už tím, že 

jsem dal Svůj hlas lidsky slyšet jako na Sinaji, ať už tím, že jsem promluvil ústy proroků, a také tehdy, 

když jsem se stal člověkem, tím, že jsem se vtělil do Svého vlastního "Slova" v oné Druhé éře, abych se 

stal živým Slovem a Zázrakem, abych měl lidskou krev, abych byl viditelný a vnímatelný i tím 

nejhmotnějším okem každého člověka. Stejně jako je tomu nyní v tomto Třetím čase, kdy mezi vámi 

vybírám muže a ženy různého věku, různých národností a společenských tříd, abych jedněm, druhým a 

všem předal stejné Slovo, stejný význam, stejné zjevení a stejné svědectví. 

51 Ale vpravdě vám říkám: Vždycky předtím byl Eliáš. Dříve než člověk obydlí planetu, přišel Eliáš, 

aby jí dal duchovní atmosféru, aby všechny oblasti vašeho domova zaplavil duchovní esencí, aby tuto 

planetu proměnil nejen v pozemský ráj, ale i ve svatyni duše, aby se člověk nejen skláněl před přírodou a 

uctíval ji, ale aby skrze přírodu objevil přítomnost svého Boha. Ještě než jsi přišel, byl tam Eliáš. Proč? 

Protože Otec musel přijít, aby dal najevo svůj hlas od prvních obyvatel až po ty poslední. 

A skutečně, ti první Mě slyšeli, a i když Mě neviděli v celé Mé slávě a neviděli Mého Božského Ducha v 

žádném obraze, věděli, že jsem Duch, a cítili Mou Přítomnost. Věděli, že existuji, že mluvím, že jsem 

jejich Otec, že na ně hledím a soudím je, že jim nabízím všechno dobré a že je trápím a kárám za všechno 

zlé. 

52 Ale abyste mohli vydat svědectví o existenci Eliáše, poslal jsem ho v prvním věku, aby se vtělil a 

vydal svědectví o sobě a o svém Otci. A skutečně byl jedním z těch výjimečných duchů, kteří 

překvapovali lidstvo, kteří udivovali lidi svými projevy, svými díly, svými slovy ─ muž, který ─ aniž by 

byl vědcem ─ měl v rukou síly přírody ─ muž, který, ačkoli byl člověkem, muže, který, ačkoli byl 

člověkem, dokázal překonat smrt a přežít ji ─ muže, který svým vzýváním přivolával přírodní síly, aby 

ohromil nevěřící a materialistické lidstvo ─ muže, který, aniž by byl čarodějem, měl skutečnou moc nad 

beztělesnými dušemi, a o tom všem podal svému okolí velký důkaz. 

53 Eliáš povstal jako prorok a pronesl proroctví, která se brzy naplnila a jejichž naplnění viděli ti samí 

svědkové, kteří je slyšeli, a také proroctví, která byla vydávána po dlouhou dobu a jejichž svědky byly 

nové generace. Také on se zastával Hospodinových služebníků a navštěvoval pohany rukou spravedlnosti. 

Posílil také dobrou víru těch, kteří věřili ve svého neviditelného Boha a uctívali ho, kteří trestali 

materialismus, pověrčivost a pohanství pohanských národů. Zjevil jsem se Jeho prostřednictvím, 

promluvil jsem k lidem Jeho ústy. Vložil jsem svou sílu do jeho pravé paže, a abyste byli svědky toho, že 

Eliáš sám přežil smrt a byl v pravém životě, přiměl jsem ho k návratu. 

54 Musel přijít před Mesiášem, aby připravil cestu, aby probudil lidi z hluboké letargie, aby oživil 

naděje těch, kteří den za dnem a z generace na generaci, od rodičů k dětem, s takovou láskou očekávali 

příchod Mistra, Mesiáše. Způsobil jsem, že Eliáš byl v pravdě a v duchu v Křtiteli, Poutníkovi ─ v tom, 

který vám řekl: "Připravte se, čiňte pokání a modlete se, neboť nebeské království je blízko." A izraelský 

lid, který uvěřil Křtitelovým proroctvím, který pocítil strach z jeho slov, se postil a modlil, očistil své duše 

a srdce a pocítil v nich blížící se příchod Dobré zprávy, Mistrova království. 

55 Způsobil jsem, že Křtitelův život byl výjimečný, ještě než se stal člověkem, ještě než se narodil v 

lůně své matky, a tak v dětství a mládí, a dokonce i v jeho poslední chvíli, aby vás jeho přítomnost 

probudila, jako zvon budí toho, kdo spí, aby vás sjednotil, jako pastýř sjednocuje své stádo, a přivedl vás 
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na břeh řeky, aby vás očistil, aby jako symbol omyl vaše těla, který spí, aby vás sjednotil, jako pastýř 

sjednocuje své stádo, přivedl vás ke břehu řeky, abyste se očistili, abyste si umyli těla jako symbol očištění 

duše, která jedině tak může přijmout společenství se svým Pánem. 

56 Poté, co Eliáš splnil své poslání a vše připravil jako poslušný a pokorný služebník, vložil věc do 

Pánových rukou a řekl mu: "Otče, zde je zástup, zde je duchovní zástup, který svěřuji do tvých rukou, 

neboť tam je bezpečný, neboť nejjistější překážkou je srdce tvého vlastního Otce." 

57 Já jsem způsobil, že se Eliáš vrátil ve Třetí éře, a Já jako Mistr jsem ho ohlásil v oné Druhé éře 

slovy: "Vpravdě, Eliáš byl mezi vámi, a vy jste ho nepoznali. Já se vrátím na svět, ale vpravdě vám říkám, 

že přede mnou bude Eliáš." 

Protože každé Mistrovo slovo se naplňuje, přišel Eliáš přede Mnou ve Třetí éře, aby probudil duše, aby 

jim dal tušit, že se otevírá brána Ducha Svatého, aby řekl každé duši, aby otevřela oči a připravila se na 

překročení prahu Druhé éry směrem ke Třetí. Aby byl Eliášův projev v této třetí éře hmatatelnější, nechal 

jsem ho projevit se prostřednictvím spravedlivého muže: Roque Rojas. 

58 Eliáš tohoto muže duchovně osvítil ze záhrobí, inspiroval ho, posílil a vedl ho na všech jeho 

cestách od začátku až do konce. Vpravdě vám však říkám, že to nebyl on, kdo si z lidí vybral Roqueho 

Rojase. Vybral jsem si ho, poslal jsem jeho duši připravenou mým milosrdenstvím. Dal jsem mu tělo, 

které jsem také připravil, a vy víte, že byl pokorný a že Otec skrze jeho pokoru a ctnost konal velké 

skutky. Byl prorokem, hlasatelem, věštcem a vůdcem. Z toho všeho zanechal lidem zářný příklad. 

Byl zesměšňován a vysmíván vlastním lidem, stejně jako Mojžíš na poušti, byl pronásledován jako 

prorok Eliáš a musel se uchýlit na vrcholky hor, aby se modlil a zastal se svého lidu. 

Stejně jako jeho Mistr byl kněžími a zákoníky zesměšňován a odsuzován. Stejně jako jeho Mistr mu 

uvěřilo jen několik málo lidí, kteří ho následovali a obklopili. Jeho ruce vyzařovaly léčitelskou moc, 

konaly zázraky, které v některých lidech vzbuzovaly víru a v jiných vyvolávaly zmatek. Pro některé z nich 

zazněla z jeho úst prorocká slova, která se do písmene naplnila. Jeho ústa dávala rady plné útěchy 

nemocným srdcem. 

Jeho mysl dokázala vstřebávat velké inspirace a propadat vytržení jako spravedliví, apoštolové a 

proroci. Jeho duch se mohl odpoutat od tohoto světa a svého těla, aby vstoupil do Duchovní říše a pokorně 

dosáhl dveří Tajné pokladnice Pána. Prostřednictvím tohoto vyvýšení se Eliášův duch dal poznat prvním 

svědkům ještě před příchodem Mistrova paprsku. 

59 Bylo to Eliášovo světlo, které ho připravilo, které ho osvítilo a dalo mu určitost vůči přítomným, 

které svědčilo a říkalo: "Já jsem prorok Eliáš, ten z proměnění na hoře Tábor". 

Mluvil o soudu, o úkolech a smrti a přítomní byli skutečně otřeseni, a to z víry, důvěry a oddanosti 

Pánu. 

Ale poté, co Eliáš připravil tuto cestu nového zjevení, aby Otcova přítomnost vstoupila do třetího věku, 

poté, co připravil tuto cestu, aby Pán přišel na tento svět skrze lidské zprostředkování, připravil sluch, 

srdce a celou bytost člověka, aby pozorně naslouchal slovu Ducha svatého. 

Eliáš zůstal duchovně přítomen mezi lidmi, aby probudil všechny, kdo spali, aby očistil všechny, kdo 

byli pošpiněni, aby zahalil všechny, kdo byli chladní, do ohně svého Ducha, aby připravil stezky, cesty a 

způsoby, které by vedly všechny duše na cestu pravdy. Eliáš totiž nepůsobí jen mezi tímto lidem, jeho 

duch zahrnuje do svého boje celé lidstvo. 

Když se prostřednictvím Roqueho Rojase zviditelnil, otevřely se světu brány Třetího času. V této době 

se totiž postupně vtělí 144 000 duchů. 

60 Jako první byl označen Roque Rojas. Mluvil jsem k němu z ducha do ducha a řekl jsem mu: 

"Věru, kolem mého slova se shromáždí velké zástupy, aby se občerstvily. Protože jsou však ještě nezralí, 

budu muset zjevit své slovo a své skutky prostřednictvím hlasatelů. Budu muset označit jejich fyzická čela 

trojúhelníkem, aby poznali, že patří ke 144 000, že patří k těm, které jsem již oznámil ve Druhé éře 

prostřednictvím jiného proroka, aby v této době splnili obtížné a velké poslání mezi lidstvem ─ poslání 

vykoupení, zduchovnění a povznesení. 

61 Prostřednictvím Roque Rojase jsem vám dal pochopit, že jste v době šesté pečeti, že se pro vás 

kniha otevřela v šesté kapitole, v šesté části. Tato kniha se sedmi pečetěmi je očekávanou historií existence 

lidstva, neboť jen Bůh mohl sepsat dějiny lidstva dříve, než je prožilo. A protože tato kniha byla uzavřena 

v tajemství, mohla ji otevřít jen jedna ruka, ruka svatá a čistá, ruka dokonalá, aby její obsah mohl být 
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zjeven lidstvu, a tou rukou byl Beránek, ruka samotného Boha, kterého jste poznali skrze Jeho poučení a 

obětní smrt ve Druhé éře ─ vznešenou oběť lásky ─. On jediný byl hoden otevřít tuto knihu. Neboť na 

zemi ani na nebi, ani v prostoru stvoření, ani v žádném jiném světě nebylo ducha, který by byl hoden 

otevřít knihu a odhalit její obsah duším. 

62 Prostřednictvím tohoto zjevení jsem vám řekl, že patříte k šesté pečeti. Patřili jste však i k 

předchozím pěti a musíte projít sedmým, dokud nevstoupíte na věčnost. 

63 Sedm pečetí je váš život, vaše historie, vaše boje, vaše vítězství a porážky, vaše utrpení, bitvy a 

nakonec vaše vykoupení plné slávy, plné chvály, plné duchovních slavností po pravici vašeho Pána, v jeho 

těsné blízkosti. Mezi mým lidem však došlo ke zmatkům a po těchto zmatcích jsem nenašel pravou 

přípravu u svých nositelů hlasu, abych vás od nich jako Mistr osvobodil jako Duch Svatý. 

64 Eliáš nerozvázal sedm pečetí, ani je nenasadil ve vašem národě. Roque Rojas nevyřešil Sedm 

pečetí. Knihu sedmi pečetí jsem uvolnil já sám. Jedině Bůh mohl svým dětem zjevit důvěrné věci, svá 

tajemství. Duch svatý vám prostřednictvím mých proroků a apoštolů zjevil velké poučení. Ale jen tvůj Pán 

je ten, kdo ti může otevřít své srdce, abys mohl rozjímat o jeho nitru. Proroci k vám mluvili obrazně, ale 

Otec vám přinesl uskutečnění a naplnění proroctví. 

65 Již jste poznali, že jsem byl s vámi po všechny časy a dal jsem lesk vašim původním zbraním, 

vašim původním zbraním, abyste mohli porazit zlo, které existovalo předtím, než jste tu byli, abyste vždy 

umožnili vstup dobrým vnuknutím, abyste svou modlitbou a svou ctností vždy přitahovali dobré 

vyzařování Duchovního světa Světla ─ abyste ve svých snech, ve své práci, ve zkouškách a kritických 

chvílích nikdy nepadej do sítí pokušení, které tě vždycky přepadlo, které ti vždycky slibovalo cestu zla 

plnou rozkoší a pomíjivého bohatství, falešných světel, učenosti a poct, které jsou dnes a zítra nebudou, 

ale zanechají velkou hořkost. 

66 Již jste poznali, že jste vždy měli pastýře, který vám připravoval cestu a vždy vás následoval: 

Eliáše. A když Mi řeknete: "Mistře, v této poslední době nám chybí velké vzory, které by následovaly Vaši 

stopu", Mistr vám odpoví: "Vezměte si za dobrý vzor Roqueho Rojase! Je obrazem Eliáše, bděl nad vámi 

jako pastýř, zasvětil svůj život Mé službě a byla v něm čistota, vznešenost a láska, protože zůstal věrný 

poslání, které jsem mu dal jako dobrému poslovi ze záhrobí. 

67 Roque Rojas zákon nevydal, ani ho nedal lidstvu. Byl pouze Otcovým mluvčím, aby se skrze jeho 

intelekt a rty Otcův zákon dostal do lidských srdcí ve slovech. Jako nositel hlasu se dokázal odevzdat do 

Mé náruče, dokázal se inspirovat a nadchnout ve Mně, Eliáš promluvil jeho prostřednictvím, aby dal první 

chleby, první kapky vína, první pokrmy těm prvním účastníkům, kteří usedli ke stolu Páně ve Třetí éře. 

Jako průvodce vás vedl po cestě pravdy, abyste neklopýtli, dával pozor, abyste neupadli do fanatismu 

ani do modlářství ─ dával pozor, abyste si nepletli spiritualismus s materialistickými vědami, které mluví o 

"duchu", ale které neučí všechny mé děti ─ ani v sektách, ani v církvích ─ praxi milosrdenství a nedávají 

vám čisté slovo. 

Jako vidoucí mě mohl vidět a vydávat věrné svědectví těm, kdo ho slyšeli, aby se posílili ve své víře, a 

jeho svědectví bylo vždy pravdivé. 

68 Ale po Roque Rojasovi jste měli další vzory ─ když ne dokonalé, tak takové, které ve vašich 

srdcích zanechaly sémě. Nechte se povzbudit dobrým příkladem svých bratří, kteří jdou vpřed. Nesuďte je 

však přísným soudem dokonalého soudce, protože pak byste v nich nemohli najít dokonalost, kterou 

hledáte. Pokud však budete hledat věrnost u některého ze svých bratří a sester, najdete ji ─ objevíte také 

odvahu, horlivost, sebezapření a obětavost. 

69 Ze všech ctností objevíte ve svých bratrech a sestrách jen atom, částečku. Ale přece jen je to něco, 

protože je to semeno, které zasévám do srdcí svých učedníků, protože vy všichni jste takoví. Chcete-li 

však najít dokonalost, hledejte ji v mém Slově. Vždyť v Mém Slově je Mistr a ten vám bez pýchy říká: On 

je opravdu dokonalý! 

70 Moje manifestace, kterou vám dávám od roku 1866, nyní brzy skončí. Ale až Mistr přestane 

mluvit skrze lidskou mysl, až tento projev pro mě a pro vás skončí, co bude Eliáš dělat potom? 

71 Již jsem vám řekl, že poté, co jste Mě měli prostřednictvím člověka, budete Mě mít jako ducha. 

Bude vaše přijímání v den po mém odjezdu kompletní? Začne mít lid Izraele od prvního dne po mém 

odchodu velká vnuknutí a dokonalá společenství s mým Božským Duchem? Už teď vám říkám: Ne. V 

těchto poznámkách jsem vám již oznámil a přikázal čas rozjímání a přípravy. Předem vás totiž s jistotou 
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upozorňuji, že v době rozjímání a příprav bude Eliáš s vámi, ale bude duchovní. Duchovní vize vidoucích 

bude svědčit a vaše srdce pocítí jeho přítomnost, jeho srdečnost a jeho proroctví a povzbuzení. 

72 Jakmile bude můj lid připraven, přijde Mistr na svém "oblaku", na onom duchovním a 

univerzálním oblaku, aby hovořil s každým, kdo je skutečně připraven, aby pomohl vybavit ty, kteří 

připraveni nejsou, a aby probudil ty, kteří jsou možná od těchto nauk vzdáleni. Pak budu mít přístup nejen 

k vám, nejen k tomuto osvícenému lidu, ale najdu otevřené dveře pro svůj duchovní dialog. Vskutku, lidé 

po celém světě na Mě již čekají. 

Ne všichni budou připraveni, jak jsem vám řekl, ale budou to věrní, vytrvalí, kteří mnoho vytrpěli a 

obrátili se, a také ti, kteří dodržovali přípravu ─ tam mě očekávají. Vidím je a nezklamu je. Budu s nimi v 

duchu a v pravdě. 

73 Po celém světě se budou objevovat věštci a proroci, kteří se budou zjevovat od ducha k duchu. 

Muži a ženy různého věku a národnosti budou hovořit o velkých inspiracích. Tento čas je již blízko, ó lidé. 

Proto vás udržuji v bdělosti, vychovávám vás a učím, abyste neupadli do pokušení ani do zmatku. V 

nadcházejících časech se totiž mezi tímto lidstvem objeví velké odchylky. 

74 Oduševnění, které je mým vlastním královstvím, se blíží velkým krokem, stejně jako větry, které 

přicházejí ze severu, všechno strhávají, ohýbají všechny stromy, rozechvívají všechny lesy, buší na dveře a 

bičují tváře všech bytostí. Stejně tak spiritualita přijde jako bouře světla a lásky ─ bouře, která všechno 

strhne a rozmetá. Bude se však odehrávat v srdcích lidí, v srdcích všech institucí, v lůně všech národů a 

ras. Je to mé království, vláda Ducha svatého, vláda duchovního povznesení, míru a lásky. 

75 Vskutku pak uvidíte, jak se lidstvo od člověka k člověku, od srdce k srdci probouzí, vstupuje do 

chrámu, do svatyně, do pravé Církve Ducha Svatého, která je Univerzálním dílem, jež je Zákonem Božím, 

Zákonem spravedlnosti a lásky. Uvidíte však, že lidé jsou spiritualitou zmateni, ať už ji hledají, usilují o 

ni, nebo se radují, že ji našli. 

Uvidíte, že lidé upadnou do duchovního zmatku, do velkého fanatismu. Aby totiž nějaké učení 

skutečně zapustilo kořeny v srdci člověka, musí být nejprve jako pastva fanatismu a modlářství lidstva. 

Duchovní fanatismus lidí bude ve třetí éře velmi velký. Budou se jí chtít věnovat s takovou silou, že 

nebudou brát ohled na veřejný život, na své tělo, na mnohé pozemské zákony, aby se zcela věnovali pouze 

duchovnímu ─ myslet, snít, žít a zapomenout na pozemské jen pro existenci duše. Ale pak se samy zákony 

vlastní hmotnému, které mají v duchovním princip spravedlnosti, věnují úkolu probudit je, strašit je, kárat 

a napravovat. 

76 I vy, jako učedníci tohoto Díla, jako 144 000 označených, jako duchovní Izrael, který byl Otcem 

vyučován po celé věky, budete mít velkou povinnost vyrazit se svou velkou duchovní knihou moudrosti, 

se svým praporem míru, jednoty a dobré vůle, se svými zbraněmi spravedlnosti, se svými dary zjevení, 

proroctví, intuice, výkladu, studia Mého Slova, abyste lidstvu řekli: "Toto je Dílo Otce! Toto je pravý 

spiritismus a toto je správný způsob jeho praktikování! Toto je bohoslužba, kterou naučil Otec jako Duch 

svatý!" 

77 Tam pak budou vaše pole bez konce, tam bude vaše práce, která na vás čeká. Tam bude den bez 

noci, práce bez únavy a boj bez smrti. Tam bude hostina pro tvou duši, hostina lásky a vykoupení, hostina 

boje! 

Čím větší bude vaše práce, tím větší bude vaše radost a vy přejdete z tohoto života do druhého a 

ponesete si v duši úrodu z naplnění svého poslání jako nejlepší důkaz, že jste patřili k věrným Pána ─ k 

duším, které přišly na tento svět jen proto, aby rozsévaly pokoj a lásku. 

Z Vysokého záhrobí uvidíte boje tohoto světa. Odtud uvidíte, jak všude pronikají semena světla a 

lásky, uvidíte, jak se vše proměňuje, uvidíte, jak se všechny principy lidstva otřásají v základech, a budete 

pokorně a poslušně čekat na příkaz Otce, abyste se vrátili na svět, jak je to Otcovou vůlí. 

Ti z vás, kteří nedokončili svou práci, kteří nedokončili své dílo, budou muset znovu přijít a ostatní 

budou muset odejít do jiných světů, do lůna jiných svazů duší. To by vás však nemělo zarmoutit ─ 

nemyslete na věčný odpočinek v Boží náruči. 

78 Vaše "tělo" myslí na odpočinek, protože je slabé. Pro duši by však odpočinek byl nejhorším 

trestem, protože nejlepší odměnou pro duši je činnost, práce, boj, protože oslavuje svého Otce tím, že si 

bere za příklad svého Boha, který nikdy neodpočívá, nikdy nespí a nikdy se neunaví. V duši, která je v 

plném rozvoji, není žádná únava, ani noc, ani hlad, ani žízeň. 
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79 Stačí, aby smrt probudila tvou duši ve Vysokém záhrobí, a už od té chvíle vše chápe, místo aby 

byla zmatená, a říká Mi: "Můj Otče, dnes se Má křídla otevírají, aby pojala nekonečno, a dnes mohu vše 

chápat skrze světlo, které jsi Mi vždy dával. Ukaž mi můj úkol, mé poslání." Nevíte, zda vy, kteří se dnes 

cítíte bezvýznamní, půjdete do jiných světů, abyste se tam zjevili jako velké duše, jako proroci, jako mistři 

inspirovaní krásnými díly vesmíru? 

80 Vy to nevíte, ale Otec vám dobře říká, že vaše denní práce smrtí neskončí, že vaše cesta neskončí, 

až duchovně dorazíte ke Mně, že toho máte ještě mnoho před sebou, co musíte vidět a zažít, co se musíte 

naučit a také udělat. 

81 Toto Mé Slovo slyšíte na zemi prostřednictvím lidského intelektu a na vyšších úrovních života, než 

je ta vaše, ho slyší také obyvatelé stejných, jiných duší; stejně jako ho slyší duchové jiných, ještě vyšších 

úrovní života, kteří jsou tam doma. Tento "koncert", který Otec ve Třetím čase uskutečňuje s duchy 

Světla, je totiž univerzální. 

Řekl jsem to: Můj Paprsek je univerzální, Mé Slovo a Má Duchovní Podstata (v něm obsažená) jsou 

rovněž univerzální, a dokonce i na nejvyšší úrovni, které duchové dosáhli, Mě slyší. V současné době Mě 

slyšíte v tomto projevu tím nejdokonalejším způsobem, a to prostřednictvím člověka. 

82 Proto vás nyní připravuji na vyšší proklamace, abyste se, až vstoupíte do duchovního světa a zcela 

opustíte tuto zemi, mohli spojit s novým stupněm života a vyslechnout "koncert", který Otec odehraje 

spolu s vaším duchem. 

Dnes jsi ještě ve hmotě a občerstvuješ tímto slovem své srdce a ducha, a bytosti, které ti patřily na zemi 

a které stále nazýváš otcem, manželem, manželkou, bratrem, dítětem, příbuzným nebo přítelem, jsou na 

jiných stupních života a slyší totéž slovo, ale jeho význam, jeho podstata je pro ně jiná, i když se těší 

stejnému štěstí, stejnému občerstvení, stejnému povzbuzení a stejnému chlebu. 

83 Není tento koncert ─ ptá se vás Mistr ─ nádherný? Neraduje se vaše duše, netěší se vaše duše z 

myšlenky, že to, co zde přijímáte jako duchovní potravu, je také důvodem radosti a duchovního života na 

tělech jiných světů ─ na jiných světech, kde žijí bytosti, které milujete ─ bytosti, které jste poznali a které 

jsou vám díky spiritualitě tak blízko a zároveň tak daleko? 

84 Tak vás připravuji plné světla, ó Moji učedníci, tak vás utěšuji a dávám vám vidět nekonečné 

obzory, které vám Mé Dílo odhaluje, abyste mohli přinést toto poselství naděje a světla celému lidstvu, 

abyste mu umožnili uvědomit si pravý smysl lidského a duchovního života. 

Nepřinášejte však mé učení pouze ve Slově, ale prostřednictvím Díla. Chci totiž, abyste se zcela 

věnovali praktikování mého učení a stali se tak dobrými duchovními, kteří "umí dát světu, co je ze světa, a 

Bohu, co je z Boha". To, co náleží vašemu tělu, mu dávejte spravedlivě, s milosrdenstvím a láskou, a to, co 

náleží vaší duši, jí dávejte rovněž s láskou a milosrdenstvím. Budete mít čas na své pozemské povinnosti a 

také čas na svá duchovní cvičení, na duchovní způsoby jednání a jejich rozvíjení. 

85 Tímto způsobem z vaší duše odpadne a z vašeho srdce bude odstraněn každý příznak, každá stopa 

fanatismu, modlářství, materialismu a dokonce i pověrčivosti, a budete-li praktikovat spiritismus s touto 

čistotou, s touto upřímností, s touto prostotou a vznešeností, dáte lidstvu pravý příklad toho, jaké by mělo 

být uctívání, které od vás Otec očekává ve Třetí éře. 

86 Buďte silní ─ nejen proto, abyste byli učedníky, ale i mistry tohoto díla, plní uzdravující síly, 

obdařeni dary. Objevte všechny tyto síly ve své hrudi, v neviditelné schráně, kterou jsem vložil do srdce 

každého z vás. 

87 Vejděte do svého nitra a najdete tam svatyni, schránu smlouvy. Objevíte pramen, pramen milostí a 

požehnání. 

Neexistuje žádná bezmocná duše, nikdo není vyděděný. Vzhledem k mému božskému milosrdenství 

není v celém vesmíru nikdo, kdo by se mohl nazývat chudým, vyvrženým svým otcem; nikdo, kdo by se 

mohl nazývat vyhnancem z Hospodinových zemí. 

Ti, kdo se cítí vydědění, tak činí proto, že v sobě neobjevili dary milosti, nebo proto, že prostě 

zabloudili v hříchu, že jsou zaslepení nebo že se cítí nehodní. 

Tyto dary milosti byste v sobě měli vždy objevovat; pak zakusíte, že vám nikdy nebude chybět má 

přítomnost, že v sobě vždy budete mít "chléb", "hojivý balzám", "zbraně", "klíče" a vše, co potřebujete, 

protože jste dědici mého království a mé slávy. 

88 Toto je Mé slovo, které vám píši do svědomí v tento den milosti. 
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89 Bděte a modlete se, ó lidé. Neboť jako je semeno obnovy, semeno vykoupení, velmi blízko mezi 

vámi a lidstvem, tak také semeno, které plevel šíří, klíčí ve velké míře v srdcích mých milovaných dětí! 

90 Bděte a modlete se, neboť srp se blíží! Srp není v rukou člověka ─ je v mých. 

91 Dovolím lidské ruce, aby přinášela zkázu, smrt a válku, ale jen do určité míry. Za tuto hranici se 

nespravedlnost, zkaženost, klam a touha po moci člověka nedostanou. 

Tehdy přijde můj srp a moudře odřízne, co určí má vůle. Můj srp je život, láska a pravá spravedlnost. 

Ale vy, lidé, bděte a modlete se! 

92 Takto tě chci vidět a v síle tvé modlitby jsem také našel důvod k odpuštění. Na tvou přímluvu 

pocítím ve svém Srdci pohnutí, abych zadržel svou spravedlnost. Ve vašich prosbách najdu balzám, který 

přinesu plačícím. Ve tvém povznesení duše najdu také důvod, proč zastavit zkázu, kterou lidé páchají. 

93 Proto chci, aby ses přimlouval, modlil, odpouštěl a miloval, Izraeli! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 346 
1 Dávám vám své slovo, abyste zklidnili své srdce, aby váš duch pocítil můj pokoj. 

2 Já jsem světlo a život, a kdo ke mně přichází, dostává něco z této milosti. Jako Otec trpím, když 

ztrácíte duchovní statky, když ze své svobodné vůle živíte materialistické sklony a tím na sebe přivoláváte 

bolest. Když trpíte a pláčete, je to kvůli vaší vlastní bezbožnosti. Já však z tebe odstraňuji temnotu a 

očišťuji tvou cestu od trní a balvanů, abys mohl hledat Mou cestu, abys zapomněl na svou minulost a 

hleděl jen do budoucnosti. 

3 Budu stále s tebou, budu ti dobrým rádcem a věrným společníkem a budu k tobě promlouvat skrze 

tvé svědomí, abys neupadl do pokušení. 

4 Jste jako rostlina, o kterou Otec pečuje. Jako dobrý zahradník jsem mezi vámi, vyrývám kopřivy a 

odstraňuji hlodajícího červa. Pečuji o tvou duši, aby byla v souladu se Mnou. 

5 Jste trosečníci, kterým ukazuji záchranný člun, abyste nezahynuli ve vlnách rozbouřeného moře. 

Kráčejte po vodě, jak jsem řekl Petrovi, ale neříkejte mi jako on: "Mistře, zachraň nás, potápíme se." 

Jakmile víra spolu s láskou vytvoří jednu sílu, zakusíte ve své duši velkou sílu, a dokonce i vaše tělo bude 

moci chodit po vodě, protože vás bude podpírat síla vašeho Otce. Nikdy však nemějte v úmyslu vystavit 

svého Pána zkoušce. 

6 Blahoslavený, kdo se Otci líbí svými skutky, neboť já mu mlčky odměním tím, že mu dám 

mnohonásobek toho, co dal. 

7 Velký je počet potřebných, slepých, zmatených. Ale já jako Otec se k nim přibližuji, abych jim 

udělil své milosrdenství. 

8 Tento projev vás bude provázet až do roku 1950 a zůstane zapsán ve vašich srdcích. Než však ten 

čas přijde, vedu vás, abyste se ke Mně přiblížili. Učil jsem vás, protože přišel Třetí čas a vy jste v něm 

slyšeli hlas nebeské polnice, který probudil vaši duši. 

Někteří z vás se mě ptali: "Otče, proč jsem přišel znovu žít na zemi?" A Otec vám odpovídá: Aby tvá 

duše znovu získala ztracenou čistotu. Vpravdě vám však říkám: Blahoslavený je ten, kdo se napravil, 

neboť bude v mém království, protože bude očištěn a splní své poslání. 

9 Představujete část vyvoleného lidu Izraele, kterému jsem dal roucho světla, abyste zítra mohli 

vyrazit jako učitelé, jako vůdci lidstva. V této době volám všechny své děti a každý, kdo je se Mnou a 

miluje Mě, se pustí do boje a do práce. 

10 Pokušení vás stále obklopuje, ale přijde čas, který jsem vám oznámil, kdy pokušení bude spoutáno, 

takže na vašich cestách bude jen světlo, které vás povede. 

11 Nacházíte se v období boje a práce, kdy se máte očistit a vyčistit svou minulost. Neboť to není 

vaše "tělo", kterému jsem svěřil dědictví, ale vaše duše, která ode Mne vyšla. 

12 Musím očistit duši, očistit ji, aby se mohla vrátit zpět ke Mně, splynout s Mým Božským Duchem 

na věky a těšit se z Mého nebeského království. 

13 Milované děti, vy, které jste přišly v malém počtu, vpravdě vám říkám: Můj pronikavý pohled 

všude objevuje Mé vyvolené, kteří ve svém duchu cítí, že nyní nastal čas Mé Přítomnosti. Neslyšeli Mé 

slovo jako vy, ale v duchu slyší hlas, který jim říká, že jsem opět mezi lidmi, že jsem přišel duchovně "na 

oblaku". Některým dám, aby Mě viděli očima ducha, jiným pomocí schopnosti intuice, ostatním dám silně 

pocítit Svou lásku, aby cítili přítomnost Mého Ducha. 

14 V současné době klepu na dveře lidských srdcí. Některé potkávám připravené, jiné spící, protože 

zůstali v různých sektách a náboženstvích a na krátkou dobu sešli z cesty. Přišel však čas, kdy je bude 

volat Můj hlasitý zvon, aby ke Mně všichni přišli, přijali vzkříšení své duše a spojili se, aby pocítili Můj 

mír na zemi a dosáhli zaslíbené země. 

Podobenství 

15 Na vysokém trůnu seděl velký pán plný ctnosti a moci a v jeho sféře moci ho obklopovaly velké 

zástupy, miliony a miliony tvorů. Žádný z těchto zástupů se však k vládci nemohl přiblížit, mohli ho vidět 

jen z dálky. V srdci však toužili přiblížit se k němu, být mu velmi blízko. 

Najednou se otevřely dveře a v nich se objevil krvácející beránek a nápis: "Zde je světlo, zde jsou 

otevřené dveře pro každého, kdo chce vstoupit ─ pro každého, kdo má v srdci ctnost. Pojď, pojď blíž!" 
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Uviděli zářivé světlo a zástupy se plny radosti vydaly k těm dveřím. Někteří dorazili a vstoupili do 

budovy. Ne všichni se tam však dostali, protože cestou narazili na trnitý živý plot a nemohli jít dál. Jiní 

narazili na velké překážky, které jim bránily vstoupit těmito dveřmi. 

     Ale onen Vládce, onen Všemohoucí Pán, shlédl z výšin na zástupy a řekl jim: "Vstupte, vstupte, neboť 

Beránek prolil svou nejčistší krev, aby vám ukázal cestu, po níž všichni přijdete do mého království." 

16 Blahoslavené děti: Svou vznešenou láskou jsem dal vaší duši svobodu a osvobodil vás z pout 

hříchu. Skrze Mou nejdražší Krev jsem ti dal příležitost, aby si tvá duše zasloužila svou odměnu a stoupala 

vzhůru, dokud nedosáhne Mého Království.  

Konec podobenství 

17 Rozumíte mi, lidé? Tímto Vládcem je váš Věčný Otec, Velký Jehova. Dveře, které se otevírají, 

jsou Ježíš, váš Mistr, obětovaný Beránek, který přišel na svět, aby vás zachránil, a který prolil svou krev 

do poslední kapky, aby dal světlo a vzkříšení vašim duším. 

18 V tomto čase jsem ti znovu svěřil tělesný příkrov, aby ses mohla napravit, aby ses odvrátila od 

hříchu a všech náklonností světa, abys mohla krok za krokem vystoupit na horu, kde tě očekávám s 

otevřenou náručí. 

19 Učil jsem vás, jak se máte pozvedat v modlitbě, abyste se zbavili hříchu, abyste odmítli pokušení. 

Je totiž psáno: Už nebude žádná smrt duše, protože já jsem Cesta a Život, a přijde čas, kdy vám 

připomenu: "Kde je, ó smrti, tvá moc? Kde je, ó hrobe, tvé vítězství?" Ve skutečnosti je hřích příčinou 

smrti a Já v této době odstraňuji hřích skrze světlo Svého Svatého Ducha. 

20 Přijde čas, kdy uvidíte sklizeň toho, co postupně rozséváte mezi lidstvo. Do vašich rukou jsem 

svěřil nářadí, abyste obdělávali pole a živili lidstvo jejich dobrými plody. 

21 Zpracovávám tvé srdce jemným dlátem svého Slova a osvěcuji tě světlem Ducha svatého. Jsem ten 

nejlepší Učitel a přišel jsem, abych vás poučil, odpustil vám, vedl vás po cestě pravdy a také jako ten 

nejlepší Lékař jsem mezi vámi, abych uzdravil vaši duši z malomocenství a zbavil ji bolesti. 

22 Dávám ti své učení, abys ho používala, abys nosila lásku a čistotu ve svém srdci, a i když se k tobě 

blíží pokušení, nenajde v tobě místo, protože tě posiluju svým světlem a svou láskou, abys odmítla každou 

slabost. 

23 Blahoslavený lid: Uvažujte o světě s jeho válkami, jak vyprazdňuje kalich utrpení. Přesto jsem vás 

od toho všeho uchránil, nepřipisujte to náhodě, požehnaní lidé. Vy jste obdarovaný lid, abyste se připravili 

s Mým Slovem ukázat je světu, neboť to je Má Vůle. 

24 Jste mým nástrojem, vyvolený lide Izraele, do vašich rukou jsem svěřil svou moc a své světlo, 

abyste rozptýlili temnotu lidstva. 

25 Díky své poslušnosti a plnění svého poslání se budete cítit duchovně proměněni a sjednoceni s 

duchovními zástupy, takže budete i nadále Mými služebníky v onom vysokém záhrobí a už nikdy se ode 

Mne neoddělíte. 

26 Svěřil jsem vám tento čas k přípravě, abyste se mohli obnovit a krok za krokem stoupat na horu. 

27 Vpravdě vám říkám, že má láska a světlo Ducha svatého byly vylity na celé lidstvo. Války však 

národy překvapily, jak to viděl můj apoštol Jan ve druhé éře. Připravil jsem ti tato utrpení? Jsem smrt? Ne, 

děti moje, já jsem Život a Život jsem dal všem svým dětem. 

28 V každé reinkarnaci, kterou jsem svěřil tvé duši, jsem ti vždy dal výzvu k pravému životu. Toto 

světlo však není určeno pouze vám, vyvolenému lidu Izraele, neboť jste představiteli celého lidstva. 

29 Promlouvám k vašemu duchu, klepu na dveře vašich srdcí a dávám se pocítit skrze svědomí, 

abyste poznali odpovědnost, která tíží vašeho ducha. 

30 Vytyčil jsem vám jedinou cestu, neboť jsem jeden Bůh a jeden Zákon a ve všech dobách jsem 

poskytoval jedno a totéž Učení, aby duše mohla plnit Mou Vůli. 

31 Láskyplnými slovy ti dávám najevo, že jsi nebyl schopen splnit své poslání. Vidím totiž, že lidstvo 

sešlo z cesty a ve své zaslepenosti a materialismu se nechalo svést člověkem, a tak jako by si na duši 

navléklo temný obvaz a zbavilo se Mé milosti. 

32 Uvědomte si, lidé, v kolika chybách se lidstvo ocitlo. Ve své nevědomosti mě hledá ve svém 

materialismu a jeho srdce uctívá falešné bohy. Proto duchovně necítila Mou Přítomnost. Mé děti se 
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vyžívají v krásných slovech a věří, že kráčejí po cestě světla a pravdy, aniž by v této době poznaly Mého 

Ducha jako spásnou hvězdu, která vysílá své světlo z nekonečna. 

33 Tebe jsem si vybral ze světa, a ačkoli jsi nevzdělaná a bezvýznamná, tvým prostřednictvím jsem 

vyjádřil Své Slovo, abych světu vysvětlil Svou Pravdu skrze světlo Ducha Svatého, aby toto lidstvo už 

neupadlo do omylu a aby jeho duch získal život milosti, aby Mě cítil ve svém srdci a oduševnil se. 

34 Vyvolil jsem si vás, abych vás učinil vlastníky své milosti a abyste se vydali na cestu, jakmile mi 

porozumíte, abyste zachránili své bližní před zkázou, abyste zachránili trosečníky z moře bohatého na zlo, 

abyste osvobodili otroky pokušení. 

35 Ve Třetím čase nechávám volat všechny stejně, aby se všechny Mé ovce vrátily k překážce. 

36 Zachraňuji duši z temnoty a probouzím ji ze spánku, neboť jsem vás stvořil a velmi vás miluji a ve 

Druhé éře jsem z lásky k lidstvu prolil Svou Krev za vaši spásu. 

37 Ukázal jsem vám mnoho duchovních výhod, abyste se mohli připravit a stát se vojáky Mé Božské 

Věci. Svěřil jsem vám svá poselství ve formě zjevení a prostřednictvím intuice, abyste pochopili Mou 

Vůli. 

38 Řekl jsem ti, milovaný Izraeli, že přijde čas, kdy se objeví špatní mluvčí, kteří dají přístup 

falešnému Ježíši, a ve své hmotné snaze budou klamat a říkat, že skrze ně mluví Mistr. Objeví se falešní 

"vůdci" a falešní "proroci", falešní "vojáci", kteří se vás budou snažit svést z cesty světla a pravdy svými 

slovy a hmotnými aspiracemi. 

39 Varoval jsem vás. Pamatujte, že jsem vám každý rok říkal: Připravte se, milovaní lidé, využijte Mé 

Přítomnosti a shromažďujte ve svém srdci Mé Slovo, aby vám zítra mohlo být povzbuzením, a tak vás čas 

nezastihne nepřipravené. 

40 Svěřil jsem vám poslední tři roky, abyste se mohli vzchopit a připravit se jako příklad pro nositele 

hlasu, aby vás mohli poznat jako pravé vojáky a skutečné učedníky Božského Mistra. Tuto milost však 

mnozí z vás zadržují a neberou ji na vědomí. 

Řekl jsem Izraeli: "Pohleď na lidstvo, jak je zahaleno do své temnoty, do svého fanatismu a modlářství, 

a proto se v jeho srdci probudila touha po moci, chamtivost, domýšlivost, což ho činí pyšným, a to vše je v 

Mých pronikavých očích ohavné!" A tak jsem se obrátil k Izraeli. Tebe jsem však osvítil, vzal jsem tě za 

ruku, aby ses mohl vydat na cestu světla. 

41 Již ve Druhé éře jsem vám dal Své proroctví, abych vám oznámil zkoušky, které se stanou. Řekl 

jsem, že se země otřese, že se rozpoutají přírodní síly, že krajinu zpustoší pohromy, nářek a smrt, že 

zprávy o válce naplní srdce lidí strachem. 

42 Já jsem Ten, který se před lidstvem představuje jako světlo ─ Já jsem Ten, který dává duši směr a 

svěřuje jí svou moc a svou lásku, aby ovládla tělo a to plnilo mou vůli. 

43 Moje spravedlnost zastaví válečnické pudy lidstva a lidé se budou mít rádi. Už nebude existovat 

sobectví, sebestřednost ani nedostatek porozumění. Všichni se budou řídit Božím zákonem, všichni budou 

poslouchat vůli Stvořitele. Na zemi zavládne mír a národy již nebudou proti sobě válčit. I věda Mě pozná. 

Všichni se vydají na stejnou cestu, budou mít stejný cíl a v tomto světě bude vládnout morálka, 

milosrdenství a pravá harmonie. 

44 Jste to vy, milovaný lide, kdo očistí cesty a učiní je schůdnými. Neboť za vámi přijdou velké 

zástupy a tyto zástupy vybavím svým slovem. 

45 Kdy to bude, Izraeli? Vy to nevíte, ale já vám říkám: Povstaňte do boje, aby lidstvo obdrželo můj 

mír a mou lásku a aby zůstalo pod ochranou mé božské milosti. 

46 Velmi krátký je časový úsek, v němž ještě budete mít mé Slovo k dispozici prostřednictvím lidské 

schopnosti intelektu. Někteří však mluví podle své inteligence a říkají: "Jak by nás mohl Otec opustit, 

když je láska? On jako Láska má povinnost být nám nablízku, velmi nablízku, protože jsme v nebezpečí, 

protože jsme ještě nepochopili Jeho pokyny, protože jsme v sobě ještě neshromáždili mnoho věcí, které 

nám dal, a jsme ještě slabí. On je milující Bůh, který nás nemůže nechat napospas nemilosrdnému plynutí 

času. On je nejvyšší Láska, která nás nemůže pokárat, když porušujeme jeho zákon. On jako láska nás 

nemůže volat k zodpovědnosti, pokud neposlechneme jeho nejvyšší vůli. Jeho slovo bude staženo pouze z 

těch míst, kde člověk neplní jeho zákon ─ na určitých místech bude staženo jeho světlo a jeho slovo. Ale 

tam, kde se aktivně pustíme do práce, zůstane s námi." 
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Ale Mistr vám říká: Věděl jsem, že lidská nechápavost bude překážkou mého pravého Slova. V chrámu 

Ducha svatého se však sjednotí myšlenky všech sekt, všech náboženských společenství. 

47 Mistr je s vámi už dlouho. Připravil jsem vás, označil jsem vás jako své vyvolené svým světlem, 

dal jsem vám svůj polibek pokoje, abyste žili vytrvale a poslušně. Tomu, kdo se připravil, je dáno 

proniknout do Otcových tajemství, aby poznal, že mé dílo není tajemstvím. 

48 Neciťte se ve světě opuštění, využijte milosrdenství, pokoje a útěchy, které vám denně přináším ve 

svých slovech. Chci, abyste věděli, jak se zítra řídit a přijímat vibrace mých myšlenek. Je nutné, abyste 

zítra, až Mě již nebudete slyšet prostřednictvím hlasatele, použili Mé učení a naučili se duchovně přijímat 

Mé světlo. Můj duchovní svět bude s vámi při každém duchovním projevu. 

49 Jste-li připraveni, nebudou existovat žádné překážky ani vzdálenosti, které by vám zabránily 

přinést lidstvu toto poselství světla a míru. Budeš příkladem pokory a mírnosti pro své bližní, skrze tebe 

jim dám život a povzbuzení. Blaze těm z vás, kdo zestárli v práci na mém poli, a těm, kdo se jako mladí 

odvrátili od výstřelků světa, neboť se budete těšit z věčné radosti. Nehledej však odměnu na tomto světě a 

nečekej, že budeš chválen, protože tyto marnosti by tě připravily o milost, kterou jsem svěřil tvé duši. 

Respektujte dobré či špatné ideály lidstva, ale naslouchejte Mému hlasu skrze své svědomí, abyste se 

sjednotili a byli pokorní, abyste dokázali, že jste hodni úcty lidí. 

Podobenství 

50 V jednom regionu bylo mnoho potřebných lidí. Ale jeden pán, který měl velké bohatství a zboží, 

pro ně poslal a ukázal jim den, kdy jim dá to, co jim chybí. 

Když přišel ten čas, přišli potřební k tomu Pánu a řekli mu: "Pane, přispěchali jsme na tvé volání, nyní 

jsme u tebe." 

Pánův pohled byl plný soucitu a milosrdenství nad nahotou a chudobou potřebných. Pak se jich zeptal, 

kde mají svůj domov, aby jim mohl poslat dary lásky, které jim chce dát. Řekli mu: "Pane, nemáme domov 

ani přístřeší. Tam, kde nás překvapí temná noc, tam odpočíváme." 

Pak jim každý Pán štědře rozdal své bohatství a řekl jim: "Pokud vám chybí více tohoto daru lásky, 

přijďte znovu, až ho budete potřebovat. Teď jděte svou cestou." 

51 Stejně tak předstoupila před Pána osiřelá žena a vdova a on jí vložil do rukou dar lásky. Tam přišli 

mladíci a panny s nářkem bez pokoje a bez útěchy, a ten Pán, který všechno viděl, jim také dal ze svého 

bohatství a přikryl jejich nahotu svým pláštěm. Přicházeli staří lidé, kterým došly síly, a on jim dodával 

odvahu, klid a pohodu. 

52 Jeden i druhý město opustili. Přišel však den, kdy Pán, který jim dal mnoho, zatoužil tyto zástupy 

znovu spatřit, aby zjistil, zda umějí s bohatstvím zacházet, nebo zda opět upadli do chudoby. Pán však 

viděl, že se opět trápí. 

Konec podobenství 

53 Mistr se vás ptá: "O kom jsem k vám mluvil?" A vy mi odpovíte: "Mistře, z nás samých." 

54 Po roce 1950, kdy Mě již nebudete slyšet v této podobě, nastanou mezi lidstvem velké zkoušky. 

Ale vy, milovaný lide, důvěřujte v mou moc, v mou lásku a v mé milosrdenství. Budeš příkladem pro své 

bližní, abych je tvým prostřednictvím zachránil před zkázou. 

55 Lidstvo vyprazdňuje svůj pohár utrpení a jeho nářek ke mně doléhá. Ale jako láska a milosrdenství 

jsem byl vždy s lidstvem. Jsem Otec, ale co dělat tváří v tvář nářku lidstva? Vyzařujte Mou lásku a 

povzbuzujte duše jako vždy. 

56 Ti, kdo jsou slabí, budou více trpět tím, co dostávají od světa, než tím, co bylo jejich duši přiděleno 

jako úkol. Ti, kdo se na tebe dívají s úšklebkem a vidí, že jsi slabý a porušuješ můj zákon, budou také 

těmi, kdo se ti budou rouhat a ukazovat ti, že neplníš má přikázání. 

57 Často jsem vás varoval před pokušením, které na vás číhá, aby vás svedlo na scestí. Vy však 

musíte být pevnými vojáky v boji a nebýt slabí ve zkouškách ani v zákeřnosti zla. 

58 Malý je počet mého lidu, který se skutečně připravil na přijetí mé moudrosti. 

59 Dal jsem se poznat prostřednictvím pokorných, skromných, intelektuálně negramotných lidí, abych 

světu podal důkazy o své moci a moudrosti. 
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60 Skrze různé orgány chápání jsem vám dal Své Slovo, abych vás napravil a dal vám Svou lásku, 

Své světlo, Své milosrdenství, abych vás naučil ctnosti, aby se zástupy posluchačů pozvedly k životu 

milosti. 

61 Člověk je hladový a žíznivý po mé pravdě, ale v jeho srdci se skrývá nenávist, plevel, zlá vůle a 

zmocnil se ho klam, protože různé světové názory usilují o to, aby ho svedly jiným učením a jiným 

zákonem. 

62 Hledejte společenství se svým Bohem, milovaní lidé, a neklaněte se hmotným předmětům ani je 

neuctívejte, neboť tomu jsem vás nikdy neučil a nepřinesl jsem vám mystiku. Vlil jsem do vašich duší 

pouze Své světlo a Svou milost, aby vám materialismus nestál v cestě. 

63 Budete-li bdít a modlit se, budete-li studovat a bádat, obdržíte ode Mne mnoho, až skončí rok 

1950. Jste přece rozvinuté duše, kterým svěřím mnoho ze své milosti. Řekl jsem vám však, že pokud z 

nedostatku přípravy nebudete vědět, jak o Mně svědčit, kameny promluví a dosvědčí Mou přítomnost 

mezi lidmi. 

64 Ve Svém Slově jsem vám vysvětlil, čemu jste nerozuměli, abyste odstranili chyby, které jste vnesli 

do Mého Díla. Jak byste totiž mohli dávat dobrý příklad svým bližním, kdybyste se nejprve neočistili od 

svých dřívějších návyků? 

65 Odpustil jsem ti a ozdobil tě, abys později prokázal stejnou laskavost lidem. Svěřil jsem vám své 

slovo jako meč světla, abyste mohli povstat do boje a odstranit temnotu a fanatismus, které pronikly do 

lidských srdcí. Je to totiž jako špatné semeno, které se velmi rozmnožilo, a proto lidstvo sešlo z cesty 

pravdy a nebylo schopno usilovat o dokonalost duše. 

66 Přicházím s úmyslem, aby svět poznal své chyby, aby již nesešel z cesty, kterou jsem mu vytyčil. 

Na této stezce nejsou trny a kamenné úlomky, ze kterých by vám krvácely nohy. 

67 Člověk povstává, aby Mě podrobil zkoušce, aniž by si uvědomil, že v této době jste všichni 

vystaveni velkým zkouškám. Svět se totiž pyšní svou vědou a bohatstvím a popírá Mě jako svého Krále a 

Pána. Proto také lidé popírají, že jsem se vám dal poznat skrze lidskou schopnost chápání. Ti, kdo Mě 

takto popírají, však budou ve svých duších trápeni láskou a milosrdenstvím, aby se probudili a uvědomili 

si, že to, co stvořili, je pomíjivé a že vznešený a věčný život je ve Mně. 

68 Lidé, nenechte poslední okamžiky Mého hlásání skrze hlasatele nevyužité, neboť vás svým 

Slovem připravuji, abyste obstáli ve všech zkouškách, abyste měli zbraně světla, jimiž budete bojovat 

proti klamu a sobectví lidstva. 

69 Neciťte se slabí ani bezvýznamní, neboť jsem vás obdařil Svou milostí, Svým poučením a Svou 

láskou, abyste povstali jako vojáci Třetí éry. 

70 Lidské srdce pocítí Mou lásku a bude oslavovat Mé Božské jméno. Jako Otec nikomu neodepřu 

své milosrdenství. Odstraním temnotu zaslepených, neboť světlo Mého Svatého Ducha rozptyluje temnotu 

světa, aby osvobodilo duše, a právě ty jsem vždy zachraňoval. 

71 Když se oduševníš, Izraeli, kdo tě pak bude moci vrátit na tvou cestu? Jaký pohled pak bude v tobě 

jako šíp? Uvidíte jen úsměvy, radost v srdcích a ruce natahující se, aby vás objaly, a to bude jako 

očekávaná odměna za váš boj, abyste na své cestě životem neprožívali jen bolest. 

72 Ve svém učení vám svěřím ještě mnoho dalších věcí, abyste byli bojovníky, kteří nesou zbraně 

světla, meč lásky a vysoko drží prapor víry, naděje a milosrdenství. 

73 Co ti ještě chybí, Izraeli? Aby ses, sjednocen v myšlenkách a skutcích, pozvedl, aby ses obnovil, 

abys byl čistým zrcadlem, v němž lidstvo může vidět své nedokonalosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 347 
Můj pokoj s vámi! 

1 V tento den vás přijímám a žehnám vám. Tvá duše je připravena, pozorná k hlasu tvého ducha, 

přijmout mé poučení. Čtu ve vašich srdcích, hladím vás a dávám vám své slovo, které bude balzámem, 

jenž utišuje utrpení vašeho života. 

2 Já vás však v této době nejen utěšuji, ale zvu vás, abyste se stali mými učedníky. Říkám vám: 

Vezmi svůj kříž a následuj mě! Při každém svém kroku pamatujte na Mé příklady z Druhé éry. Můj 

příchod jako muže v té době nebyl marný. 

3 Mé utrpení, Mé slovo a Má nejvyšší přikázání jsou zapsána ve tvé duši. Je tu kniha, kterou jsem 

napsal ve třech časech, je tu mé slovo, které jsem dal skrze všechny posly, jsou tu svědectví a skutky. 

Pokud se naučíte proniknout do své duše, můžete v ní najít vše. Duchovně už nejste malými dětmi, protože 

jste prošli cestou a jste v dospělosti, v završení. 

Vy, kteří jste slyšeli Mé Slovo poprvé, podruhé a potřetí, jak byste mohli pochybovat o tomto 

poselství? Jak jste mohli vymazat oznámení, která jsem vám zanechal vepsaná do duší, když jsem vám 

slíbil, že se vrátím ─ když jsem vám řekl: "Budu s vámi ještě jednou"? 

Neřekl jsem vám však, jakým způsobem, pouze jsem vám dal vědět a označil jsem čas a události, které 

budou hovořit o mém návratu ─ vše jsem vám předpověděl. Nyní vám říkám, že vás čekají velké zkoušky, 

abyste si mohli být jisti, že Duch svatý sestoupil na vašeho ducha, aby dokončil své poslání mezi lidmi. 

4 Teď je ten správný čas! Všechna Mnou daná oznámení se splnila. Všechna proroctví těch, kdo 

mluvili v duchu a v pravdě, se naplnila. 

5 Zde jsem přítomen, stále s vámi, neskrývám se. V této době, tedy od Mého odchodu ve Druhé éře 

až do Mého příchodu ve Třetí éře, jsem byl vždy přítomen lidstvu. Moje světlo mezi vámi vždycky zářilo, 

Moje láska je stejná, také Moje učení a Moje příklady, je to jen další fáze zjevení. 

V tomto čase jsem učinil Své Slovo fyzicky slyšitelným, abych vám dal poznat Sebe sama. Použil jsem 

váš jazyk, abyste rozuměli mým sdělením, a tady jsem, lidé, plný lásky mezi vámi s otevřenou náručí, a 

jako Otec přijímá svého marnotratného syna, tak jsem já přijal vás. 

Ale já vás učiním svými učedníky ─ chci, abyste byli svědky všech mých slov a projevů. Zanechám ve 

vašich srdcích zapsaný Testament třetí éry, vzácnou knihu odpovídající tomuto období. 

6 Slyšeli jste mé slovo zprostředkovaně od mnoha hlasatelů. Každý z nich má ode Mne v této době 

poslání, velmi důležitou úlohu, kterou musí splnit. Jeho zodpovědnost je velmi velká, a až tato doba 

hlásání skrze lidský mozek skončí, budu od každého z těchto hlasatelů požadovat účet a oni se Mi budou 

muset zodpovídat z Mých slov, ze světla, které jsem propůjčil jejich mozku, aby bylo přeneseno do slov a 

věrně předáno lidem ─ lidem, kteří Mě milují, a oni se Mi budou muset zodpovídat. Ale i lidé Mi budou 

muset skládat účty ze všech slov, která přijali, a až přijde čas plné aktivity, budu od všech požadovat účty. 

7 Dnes jsem k vám přišel jako Otec a Mistr, Můj soud nad izraelským lidem ještě nezačal, ještě jsem 

od vás nevyžadoval úrodu. Dnes vám ještě ponechávám čas, ale Mistr vám říká: využijte ho k činnosti, ke 

studiu, k proniknutí do Mého učení, které je hluboké, abyste Mě díky němu milovali a vždycky 

následovali. 

8 Pro každého z vás mám ve svém Duchu místo. Jakmile si tuto vysokou odměnu zasloužíte, přijdete 

ke Mně. Do té doby bojujte na zemi a potom bojujte na cestě, na kterou vás chci poslat, abyste Mi mohli 

nabídnout naplnění svého poslání. Pamatujte, že vás stále provázím, že vás všude provází Můj pohled, že 

Moje ochrana je pro každého z vás neomezená, že vaše bolesti nezůstávají beze Mne, že čtu na dně vašeho 

srdce a znám vaši budoucnost. 

9 Lidé, milujte Mě, studujte Mé učení, abyste pochopili vše, co vám chci říci a co vám chci odkázat. 

Já jako Otec vám přicházím plný lásky dát přikázání a příkazy, protože vy jste lidé odpovědní za lidstvo, 

kteří musí být učiteli, příklady a průvodci. Proto jsem vás den za dnem učil, proto mé "Slovo" nemlčelo. 

Dal jsem vám dlouhý čas, abyste Mi naslouchali, abyste konečně otevřeli svou mysl a připravili svá srdce, 

aby Mi porozuměla. 

10 Ve Druhé éře jsem k vám mluvil jen tři roky. Moje slovo bylo neustálé. V té době jsem dnem i 

nocí mluvil k učedníkům ─ k těm, kteří přišli, aby mě slyšeli. Žil jsem s vámi, viděli jste všechny mé 
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skutky. Byli jste svědky mého narození, byli jste svědky mého lidského dospívání. Neskrýval jsem se před 

vámi, chtěl jsem, aby se vědělo o všech mých skutcích, ale vy jste mě soudili, lidé, aniž byste byli soudci. 

Odsuzoval jsi Mé dětství, Mé mládí, odsuzoval jsi Mou vášeň, a přestože jsi Mé stvoření, někdy jsi Mě 

špatně odhadl. Ačkoli jsi částí Mne samého, jsi Mé dítě, odsoudil jsi Mé jednání jako Otec. 

11 Já jsem láska a odpuštění. Soucitně jsem se podíval na váš úsudek a řekl jsem vám: Jednoho dne, 

po dlouhých zkouškách, velkých zkušenostech ve vašem životě, poznáte lásku, kterou Ježíš zahrnul lidstvo 

─ Jeho zákony, Jeho milosrdenství, a už nikdy nesejdete z cesty, kterou před vás postavil. Budete naříkat 

nad svou minulostí a žádat Mě o možnost napravit všechny své prohřešky, řídit se Mými pokyny a 

dobrovolně se stanete Mými služebníky. 

Nechci vás však vidět jako služebníky. ─ Chci, abyste vždy byli mými dětmi, mými učedníky, protože 

nemám žádné služebníky. Vy všichni jste Má stvoření, kterým jsem dal Své vlastnosti, Svou moc a Svou 

milost. Všichni mi patříte. I když mě svět neuznává, patří mi a já mám právo ho milovat. 

Lidstvo, nemůžeš Mi zabránit, abych tě miloval, ale musíš bojovat, aby ses vyhnulo všem překážkám 

na své cestě, a hledat světlo, které tě přivede do přístavu spásy. 

12 Během této doby jste se setkali s nekonečnými zkouškami, milované duše. Často jsi klopýtl, 

dokonce i tvé "tělo" tě nutí ronit slzy. Není však duch silnější než tělo? Nedal jsem ti snad nesmírnou sílu 

bojovat proti všem? Nejste snad součástí Mého vlastního ducha? 

Máte sílu, moc a energii ─ vše potřebné k boji proti všem nebezpečím pro vaši duši, se kterými se 

setkáte. Dnes vás varuji, lidé, neboť na své cestě narazíte na ještě větší nebezpečí, než na jaká jste narazili 

dnes. Nezastavujte se proto na cestě, nenechte své myšlení zmást. 

13 Oznámil jsem vám čas pronásledování a odsuzování lidí jiné víry. Ale vy jste moji učedníci, máte 

moc a světlo a s ním budete moci zvítězit nad všemi názory na svět, nad všemi "světly", která vám lidé 

předkládají. Zpočátku jim nebudete moci ukázat žádné hmotné knihy ani žádné hmotné práce. Budete 

moci prezentovat pouze svou víru a lásku a těchto ctností, které jsou duchovní, se nebudou moci dotknout. 

Pocítíte v sobě, že se vás zmocňuje velká víra, a to vám také bude stačit, abyste vydrželi. Budete jako 

nezničitelný sloup na cestě ostatních. 

14 I kdyby se k vám dostaly materialistické názory na svět, i kdyby vás lidé chtěli svést pomocí vědy, 

neskloníte před nimi krk. Budete cítit, jak má láska plně pulzuje ve vašich srdcích, budete cítit můj živý 

zákon, který je neúprosný, který je neměnný po celé věky, a budete vědět, jak jej předat generacím, které z 

vás vzejdou. Neboť tento lid ponechám jako učitele ostatních národů. Každého z vás použiji jako podnož 

velkého stromu, kterému dám větve podle své vůle. Čím větší budou vaše ctnosti, tím větší bude světlo 

těch, kteří budou následovat vaše kroky. 

15 Bojujte za své milované, usilujte o víru tvorů, které jsem vám svěřil do péče. Přinášejí milost a 

schopnosti a udělají krok vpřed na cestě spiritualizace. Potvrdí tvá slova, a až s nimi nebudeš, vzpomenou 

si na zákon, kterým se řídili jejich rodiče na zemi, a budou mu věrní. 

16 To je historie izraelského lidu, který mě bude věrně následovat, protože jsem ho povolal za správce 

svého světla, své moudrosti. Máte těžké poslání vůči lidstvu, nebudete se moci přiklonit někdy na jednu 

stranu, jindy na druhou. 

Znáš svou cestu ─ víš, že tvůj Otec k tobě sestoupil tak, že se stal fyzicky slyšitelným, aby k tobě 

promlouval a vedl tě, protože jsi ještě nebyl připraven hovořit se Mnou duchem. 

17 Své projevy jsem učinil hmatatelnými a Své Slovo jasné, abyste Mi mohli porozumět. Ale až tato 

doba skončí, po tomto roce 1950, budete s jistotou vědět, jakou cestou se musíte vydat. Budete se Mnou 

rozmlouvat a vaše intuice vám napoví, jak praktikovat Mé učení, jak přinést toto vzácné semínko do srdcí, 

která ho potřebují. Nebudeš plýtvat jediným semínkem, ani ho nebudeš sít náhodně, ale umístíš ho tam, 

kde je připravená půda ─ tam, kde ti intuice napovídá, že toto semínko vyklíčí, a tak budeš jako rozsévač. 

18 Po vzoru apoštolů se vydáte zasít semeno do srdcí a duší lidí. Kniha, kterou budete muset 

předložit, však bude knihou vašeho vlastního života, vašeho vlastního příkladu, vaší víry a důvěry ve Mne. 

To bude přesvědčivější než to, co byste mohli říct slovy. Proto si dnes dejte velká předsevzetí, abyste 

splnili své poslání, lidé. 

19 Nechám tě na svém místě. Rty nositelů hlasu budou mlčet, ale vaše rty budou připravené, vaše 

srdce inspirované. Povedu vás po této cestě nekonečných inspirací a zítra budete mluvit o učeních, která 

jsou vám dosud neznámá. 
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20 Dovolím ti proniknout do nitra srdcí, která na Mě čekají. Vyjdete jako Moji poslové, abyste 

hovořili o posvátných zjeveních s úctou a láskou, s jakou jste Mě slyšeli zprostředkovaně od lidské bytosti. 

Tvá ústa budou cvičená, ale musíš si dávat pozor na svá slova, protože tvé rty nikdy nebudou lhát. Budu 

vás sledovat z Vysokého záhrobí a vaše příklady zůstanou zapsány nesmazatelným písmem. 

Ano, lide Izraele, krok za krokem vás vedu na cestě k naplnění poslání. Všechna díla potřebují určitý čas, 

aby byla pochopena. Dal jsem vám tento čas, abyste dosáhli plnosti, zralosti a nastoupili cestu k 

oduševnění. 

21 Neodňal jsem vám vaše dřívější zvyky najednou, ale postupně jsem vás přiměl opustit ty, které se 

Mi nelíbily. Naučil jsem vás modlit se duchem, řekl jsem vám, jak mluvit se svým Otcem, když se 

ponoříte do ticha, rozjímání a společenství se svým Bohem. 

22 Pokračujte tedy v cestě, lidé. Modlitba bude vaší obranou, víra vaší záchranou. V hodinách 

zkoušky bude má Přítomnost s vámi. Vnitřně uslyšíte Můj pozdrav, jako v tomto čase: "Můj pokoj s 

vámi", a pak pocítíte důvěru, že Moje silná paže je ve vašem rameni a že to, co chcete udělat v poslušnosti 

Mého Slova, bude Mnou požehnáno a potvrzeno. 

23 Až dosud jste zůstávali jako děti a učedníci kolem mne a já jsem vás s láskou učil, spouštěl jsem 

vám do srdce svá nejlaskavější slova, abyste se jimi živili. Duše se živí láskou, jiná výživa pro ni 

neexistuje. Když se tedy vzdálíte od této lásky, od této esence, která je v mém slově, pocítíte prázdnotu, 

osiřelost, potřebu přijmout toto pohlazení. A když se ke Mně vrátíš, znovu naplníš prázdnotu svého srdce 

touto křišťálově čistou vodou. 

24 Naplnil jsem tento pramen až po okraj, abyste necítili žízeň, abyste byli stále plní milosti a 

inspirace, aby ve vašem srdci žila láska mého Ducha. 

Lidé, tento zdroj nevyschne, ani kdyby mé Slovo v této podobě zaniklo. Pak budete přijímat mé 

vyzařování, mé věty ve své modlitbě, ve svém vytržení. Všechno vám bude srozumitelné, nebudu pak 

používat cizí jazyk, ale budu k vám nadále mluvit v duchovní formě vyjadřování, v níž jsem k vám mluvil, 

a čím větší bude vaše příprava, tím vyšší učení budete schopni pochopit. 

25 Kolik zjevení vám ještě dám, lidé! Vše, co nebylo řečeno zprostředkovaně lidskou bytostí, vám 

řeknu později z ducha do ducha. Za to se však musíte i nadále oddaně modlit. Z modlitby dosáhnete 

vytržení, a když se vaše duše povznese, pocítí, jak Božský Mistr objasňuje Své Slovo, jak vám vše říká v 

jedné větě, a tuto větu, kterou vám dávám, pochopíte, sdělíte ji svým bližním, a tak po roce 1950 budou 

lidé moci pokračovat ve studiu v této formě. 

26 Nenechám tě zahálet ani jediný den. Až budete připraveni, moje inspirace bude nepřetržitá. Vždy, 

když vás najdu připravené, zjevím vám velká učení, která se týkají duše, a dám vám velká proroctví, která 

poslouží novým generacím, protože zanecháte mnoho učení v písemné podobě. 

Po roce 1950 vám dovolím zapsat tato vnuknutí, aby nebyla vymazána z mdlé paměti, aby byla 

zachována pro všechny časy jako odkaz lidstvu a aby ten obrovský hlad, který Mi tento svět dává najevo ─ 

ta žízeň po lásce a pravdě, po pochopení, po duchovních zjeveních, byla ukojena prostřednictvím poučení, 

které musí lid Izraele přinést jako poslové do všech krajů, k velkým zástupům. 

27 Nastal čas všeobjímajícího soudu a všechna díla a všechna náboženská společenství budou 

souzena Mnou. Z duše člověka se ozve úzkostný výkřik, protože vše falešné bude odhaleno a pravda bude 

zářit. V lidstvu dojde k probuzení a lidé mi pak řeknou: "Otče, dej nám svou pomoc, dej nám pravé světlo, 

které nás povede." A tím světlem a pomocí bude učení Ducha svatého, bude to učení, které jsem vám dal a 

které také patří všem, protože já jsem Otec všech. 

28 Můj duch už vidí osiřelost lidí ─ prázdnotu, kterou každý cítí ve svém srdci. Vidím, jak se snaží 

zaplnit tuto prázdnotu pozemskými rozkošemi a nenacházejí nic, čím by uhasili svou žízeň. Všude hledají 

tuto úlevu, balzám, a nacházejí ho stejně málo. Ale když se lidstvo ptá samo sebe ─ a u koho najdeme 

tento balzám a tento mír? 

Ale Otec vám říká: "Lidstvo, čekám na tebe, všechno, co potřebuješ, je ve mně a je v tobě, ale ty jsi 

nevěděl, jak to hledat. Zabloudili jste na jiné cesty a hledali jste mír tam, kde není. Hledali jste pravou 

lásku a pravé světlo tam, kde nejsou. Hledejte Mne a u Mne naleznete lásku, která musí naplnit vaše srdce, 

a u Mne naleznete klid mysli, světlo a hojivý balzám. 

Jste již vyčerpáni svým hledáním a již neklepete na dveře mého Ducha. Jsi blázen, ale já tě očekávám, 

a když zaklepeš na mé dveře, rychle se otevřou a nechají tě vstoupit. Ukážu ti všechna bohatství Království 
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a utěším tě ohledně tvých minulých utrpení, a pak budeš naříkat nad promarněným časem, budeš naříkat 

nad svými přestupky a prosit Mě o odpuštění a novou příležitost. 

Dám ti všechno. Dám vám vše, o co Mě požádáte pro dobro vás a vašich bližních. Mé bohatství je 

neomezené, ale je duchovní. Když Mě požádáš o tento poklad, dám ti všechno a řeknu ti: Použij to! Neboť 

každá z milostí a darů, které vám dávám, je pro věčný život a je určena všem. 

29 Přišel jsem tedy v této době, lidé, a někteří z vás mě viděli jako poutníka, který klepe od dveří ke 

dveřím u národů světa. Některé z nich otevřely své dveře, jiné zůstaly zavřené. Já však budu dál klepat, 

budu plnit své poslání Otce a Mistra, povedu vás krok za krokem po své cestě, dám vám světlo a vy 

všichni přijdete k rozumu a pochopíte důvod svého života. 

Konečným cílem je láska, plnění Mých zákonů, a dokud to nebudete dělat, dokud nebudete praktikovat 

lásku, dokud nebudete poslouchat Má přikázání, budete stále bloudit. Stanovil jsem si však určitou hranici 

a ta bude brzy dosažena. 

30 Po této celosvětové velké zkoušce, která je ohlášena a z níž vypijete poslední kapky kalicha 

utrpení, nastane počátek obnovy. V té době musí lidstvo činit pokání a vrátit se na správnou cestu. Musí si 

uvědomit všechna svá provinění a najít Mě. 

31 Ano, lide Izraele, ty, který jsi svědkem Mého projevu, který Mě slyšíš mluvit a soudit lidstvo, i ty 

Mi pozorně naslouchej: zachovávej Má slova, neboť jsi součástí tohoto lidstva. I vy jste ukázali Mému 

Duchu prázdnotu svých srdcí, i vy jste přišli žízniví a hladoví. Uhasil jsi žízeň u pramene lásky. Proto 

myslete na ty, kteří ještě nejsou připraveni Mě najít, protože zlo v nich zesílilo. Jednoho dne však bude 

toto zlo spoutáno. 

32 Lidstvo musí najít široké pole pro naplnění Mých zákonů, obnovit se a žít v míru se Mnou. Nechal 

jsem je kráčet po všech cestách, protože je chci potkat plné zkušeností. 

Člověk, Mé dítě, které přišlo na zem podle Mé vůle, prošel tisíci zkouškami, které mučily jeho duši. 

Pokud však jeho víra zůstane pevná, jak velká bude odměna, kterou získá! Po soužení, zmatcích a 

nebezpečích nalezne světlo Mého Ducha. 

33 Proto se, můj lide, nebojte procházet zkouškami, nebojte se jít do velkých konfliktů. Nezahynete v 

nich. Dám všem svým dětem vybavení, aby se probudila jejich citlivost. Po zkouškách, zkušenostech a 

ovoci k vám promluvím a řeknu: "Podívejte se, jak užitečná byla zkouška, jak jste v ní zesílili a jak jste 

nyní zdraví a celiství! Mou vůlí není, abys zahynul, Mou vůlí je pouze to, abys učinil svou duši odolnou, 

miloval Mě a poznal Mě navzdory zkouškám a vichřicím." 

34 Jsou národy, které prošly zkouškami ohněm, trpkými zkouškami, ale pro ně mám odměnu. 

Všichni, kdo trpěli trpělivě a důvěřovali Mi, budou mít duchovní pokoj, povznesou se nad všechna tato 

utrpení a budou o Mně svědčit a lid Izraele toto svědectví přijme. 

35 Mé slovo ovlivňuje všechny oblasti. Ukázal jsem vám všechny národy, lidé. Když jsem s vámi 

jednal, mluvil jsem s vámi o jejich utrpení a o jejich soužení a řekl jsem vám: Modlete se, lidé, buďte 

zdrženliví, čiňte pokání, abyste těm národům pomohli v jejich zkouškách. Jste silní, protože jste vstoupili 

na pevnou půdu. Modlete se a připravujte se na to, abyste byli oporou pro druhé, abyste mohli vztáhnout 

ruku a dát milost každému, kdo ji potřebuje. 

Svým bližním můžete prokázat milosrdenství, i když je neznáte. Tvůj duch, který má velkou moc a je 

oděn milostí, jim může poslat to dobro, kterým jsem tě obdařil. 

Proto vás, lidé, prosím především o lásku ─ o lásku, abyste poznali Mne i sebe. Láska je původním 

principem Mého Zákona. Láska je konečným cílem všech skutků, to jsem vás vždy učil. Láska, mír a 

milosrdenství ─ tyto ctnosti jsou ve vás, ani se nemusíte učit milovat. 

36 Lásce se neučíte, lásku cítíte, nosíte ji v sobě a stejně jako všichni tvorové jste všechny její 

schopnosti a vlastnosti obdrželi při svém stvoření. Proto se ponořte do sebe, hledejte ctnosti, které jsem 

vložil do vaší bytosti, a uplatňujte je na svých cestách. 

37 Jak šťastný budeš, Izraeli, až budeš moci plnit své poslání mezi lidmi, až budeš moci rozvinout své 

dary a učinit je vnímatelnými, až budeš rozsévat a sklízet plody, které potěší a uspokojí mé božství. 

Čas plné aktivity ještě nenastal, ale blíží se. Je to čas, kdy budete čelit lidstvu a musíte použít všechno 

světlo, všechnu moudrost, aby vaše kroky byly jisté, aby vaše svědectví bylo pravdivé. 

38 Takto vás připravuji a varuji. Každý den, kdy máš Mé slovo, slyšíš varování, radu od svého Otce, 

protože zítra ji budeš potřebovat. 
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Dnes jsi v pokoji, protože Mě slyšíš. Přijdou však období velkých bojů a Já chci, abyste byli na tyto 

časy připraveni, abyste byli jednotní a aby vás toto spojení posílilo, takže nezůstane jediné zranitelné 

místo, ale lid Izraele se shromáždí kolem Mne právě v době Mého odchodu, aby slyšel Má poslední slova, 

tak jako otec na zemi, obklopený všemi svými dětmi, dává své poslední rady a děti čekají na poslední 

chvíle tohoto života ─ a slibuje, že se budou navzájem milovat a posilovat ve svých ctnostech, že budou 

jedním tělem a jednou vůlí, která povede lidstvo. 

Zanechám vás tedy, lidé, plné odpovědnosti, ale také plné milosti, abyste byli silní v každém 

okamžiku. 

39 Žehnám ti, Izraeli. V různých domovech, kde se scházíte, žehnám vašim dobrým způsobům 

jednání. Dávám vašim srdcím větší citlivost a říkám vám: Odstraňte všechno, co není dokonalé, co nevede 

ke Mně ─ odstraňte to, aby to ve vhodnou chvíli mohlo být Mnou souzeno a aby lid Izraele nedostal 

bolestný rozsudek, aby neviděl svého Mistra ještě jednou krvácet a umírat na kříži kvůli své 

nedokonalosti, ale aby Ho viděl plného lásky, jak poučuje celé lidstvo. 

40 V tento den milosti, kdy vás posiluju, kdy vám dávám své Slovo, které je pro vás potravou, vás 

nechávám připravené a varované. Toto jsou poslední časy Mého Slova a chci, abys Mi v nich naslouchala 

až do poslední chvíle, aby se ti toto Slovo vrylo do duše, osvítilo tě a posílilo pro časy, které přijdou. 

41 To je moje dnešní lekce, lidi. Modlete se za sebe a za lid Izraele, který čelí velkému soudu. 

Modlete se za svět, který také čelí velké zkoušce! Ať neuplyne jediný den, aniž bys nepozvedl svou duši a 

neuvažoval o všech těchto zkouškách. Vyslyšel jsem vaše prosby a vyhovím vám podle své vůle. 

42 Buďte blahoslavení, vy pokorní, kteří doufáte v Mé milosrdenství, kteří víte, že nad vámi vládne 

vyšší vůle než vaše, a udělujete Mi právo nakládat s vaším životem. Žehnám vám, děti moje, váš kříž bude 

lehký. 

43 Těm z vás, kteří se Mě vytrvale ptají na důvod, proč jste byli zkoušeni, říkám: Mlčte, neptejte se 

Mě na důvod! Znáš svou vinu vůči Mně? Víš, jakým způsobem očistím tvou duši, aby se ke Mně vrátila 

tak čistá, jak ze Mne vyšla? Proto vám říkám: Zkoušky, které vám denně posílám, přijímejte trpělivě a 

připraveně, neboť Má síla je vždy s vámi. 

44 Dávám vám světlo, které potřebujete, abyste se správně řídili a vedli své blízké na cestu spásy. 

45 Uděluji vám vzácný dar společenství s vaším Otcem, který vás zachrání ve všech zkouškách. Dnes 

ráno je můj uzdravující balzám a má útěcha s vámi všemi, se světem a se všemi tvory, kteří ze Mne vyšli. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 348 
1 Milovaní lidé: Mistr vám dává stránku za stránkou knihy svého učení, abyste ji nosili vrytou ve 

svém srdci. Tyto lekce budou pro vás zítra pokladem nevyčíslitelné hodnoty, který vám pomůže splnit 

vaše poslání na zemi a vydobýt odměnu pro vaši duši. Díky vašemu boji zůstanou tato učení vtisknuta do 

srdcí lidí a vy budete zpívat vítěznou píseň, až dosáhnete zaslíbené země. 

2 Dopřávám vám, abyste si v době přípravy vzali z mé pokladnice to, co vám chybí, a dali to svým 

bližním. Moji vyvolení se totiž různými způsoby stanou mými učedníky, mými pracovníky, mými vojáky, 

kteří budou bránit mé Dílo. 

3 Všechno stvoření je podřízeno mému zákonu a vše mě uctívá ve své harmonii. Pozvedni svůj 

pohled k obloze a uvidíš zářivé hvězdy, které stvořila Má moudrost. Spatřujte v nich příklad poslušnosti a 

harmonie, inspirujte se touto slávou, touto dokonalostí, abyste se zamysleli a nechali k sobě promlouvat 

hlas mého Otce skrze vaše svědomí. Stromy dávají plody, které jsou vždy chutné. Ve všem se vám Otec 

zjevuje a mluví k vám, abyste přemýšleli a byli poslušní zákona, který jsem vám dal. 

4 Stvořil jsem kmeny, lidi a národy a všem jsem dal to, co potřebují pro svůj duchovní rozvoj. 

Uctívali jste Mě ve hvězdách a v předmětech vytvořených člověkem. Nyní mě hledejte sami v sobě. 

Blahoslavený je ten, kdo vstoupí do vnitřního ticha, neboť pocítí Mou přítomnost a dosáhne pokoje duše. 

5 Mé Slovo jste přijali prostřednictvím netrénovaných mozků, které nebyly vycvičeny lidskou 

vědou. Přesto jsem je připravil jako podnož, na níž spočívá můj univerzální paprsek. 

6 Když slyšíte Mé Slovo, chcete také, aby se Otec zviditelnil před vašima fyzickýma očima. Já vám 

však říkám: Připravte své srdce a pocítíte Mě. Nepřicházím totiž jen proto, abych vás potěšil v tomto čase 

bolesti, ale abych vám přinesl poučení, které jsem vám slíbil už v Ježíši, když jsem byl s vámi v Druhém 

čase. 

7 Mé příklady, Má vášeň jsou zapsány ve tvé duši. Je tu kniha, kterou jsem napsal ve třech věcích, 

slovo mých vyslanců, svědectví, skutky. Pokud se naučíte proniknout do své duše, můžete objevit vše. 

8 V tomto věku k vám Mistr promlouvá z vrcholu hory, kde na vás čekám. Dávám tvé duši život, 

aby ke Mně mohla povstat. Pociťujte Mou lásku a mějte v sobě Můj pokoj. Hledejte ztracené v tomto 

světě i v duchovním údolí. Blahoslavení ti z vás, kteří Mi řekli: "Pane, půjdeme po Tvé stopě, učiň nás 

statečnými vojáky, abychom bránili tuto Věc." 

9 Znovu vám ukazuji cestu, po které najdete pravdu. Učím vás, abyste o Mně vydávali svědectví 

lidstvu, abyste svým příkladem připravili budoucí generace, které v sobě ponesou Mou lásku a pocítí Můj 

mír. Pak se proměníte v učedníky, kteří jsou vzorem mých apoštolů druhé éry. 

Některé z vás pošlu do různých provincií a národů, aby ukázali cestu těm, kteří ji ztratili. Ty se však 

vydej na cestu s pokorou a buď čistým příkladem pro zástupy, které ti svěřím. Budete jako pochodně, v 

nichž září světlo Ducha svatého. 

10 Své vyvolené vychovávám svým Slovem, aniž bych bral ohled na jejich přestupky. Léčím jejich 

duše, protože jsem ten nejlepší lékař. Zvednu je a řeknu jim: Následujte tuto cestu pravdy, kterou vám 

nabízím, a brzy ke Mně přijdete. 

11 Vy jste Izrael, z něhož jsem vybral 144 000 lidí, kteří nesou Mou božskou pečeť, aby lidstvo 

mohlo dosáhnout spásy vaším prostřednictvím. 

12 Muži, ženy a děti různých národů Mě budou hledat a vy, vyvolený národ, jste prostředníkem, jste 

tím, koho jsem obdaroval, aby se vyprahlá pole a pouště na vaší cestě změnily v úrodná pole. 

Podobenství 

13 Na velkém území žil malý počet obyvatel. Věděli, že přijde čas, kdy se v těchto zemích usadí 

poutníci ze čtyř světových stran, různých ras a barev pleti. Pokorný mladík je poučoval slovy pravdy, 

míru, světla a lásky. Jeden stařec vyhledal zástupy a vyzval je, aby přišli do té země. Vedl je, připravoval 

je a mluvil k nim o těchto příznivých zemích. 

Přišel čas, kdy zástupy přicházely jeden po druhém, a mladík se zeptal starce: "Co mi neseš?" "Ne," 

odpověděl. Stařec odpověděl: "Tady máš ty zástupy, které jsem připravil a přivedl sem, aby se stali tvými 

učedníky." Mladík mu řekl: "Buď požehnán, pokračuj v hledání ztracených ovcí různými cestami a 
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úvozovými cestičkami. Osvětluj čtyři kouty země jako zářivý maják, nes na svých ramenou ztracené 

ovce." 

14 Stařec pokračoval v cestě, plný poslušnosti a poddajnosti, aby sjednotil a shromáždil velké 

zástupy. Mladík se pak obrátil k obyvatelům těch zemí a řekl jim: "Připravil jsem vás svou láskou, dal 

jsem vám své poučení, protože vy budete prostředníky, skrze něž světlo Ducha svatého osvítí velké 

zástupy, které brzy přijdou. Hle, prostírám stůl s chlebem věčného života a s tímto chlebem. 

stejným chlebem budeš živit lidstvo". 

Konec podobenství 

15 Tak k vám mluvím, děti Moje. Studujte význam mého učení a pochopte, kdo je mladík a kdo je 

stařec. Jsem to já, kdo vás učí a připravuje na blížící se bitvu světonázorů. Starý muž je Eliáš, dobrý 

pastýř, který sjednocuje a shromažďuje ovce mé překážky. 

16 Lidé, kteří se modlili, aby byl obnoven pokoj a zmírněna bolest ─ nyní brzy s radostí uslyšíte 

svědectví živého hlasu svých bližních a zjistíte, jakou hodnotu má modlitba. 

17 Dnes vám dávám slyšet své rady a varování, protože zítra je budete potřebovat. Žádám vás, abyste 

byli jednotní, abyste byli silní a aby mezi vámi nebylo jediné zranitelné místo. Jako otec, který cítí, že se 

blíží jeho konec, volá své děti, aby s ním byly v poslední chvíli a daly mu poslední radu, tak k vám 

mluvím a žádám vás, abyste Mi slíbili, že se budete navzájem milovat a chápat, že se posílíte ve ctnosti a 

vytvoříte jednoho ducha, který bdí a modlí se za svět. 

18 Zanechávám vám velké poslání, ale dávám vám pokoj a sílu. Sami nebudete schopni posoudit své 

skutky. Já, Soudce, však zvážím vaše skutky, přijmu vaše plody a nakonec vám ukážu výsledek vaší práce 

a úsilí. 

19 Požehnaní jste vy, kteří pokorně uznáváte, že váš osud řídí vyšší vůle. Přičítáte to Mému Božství a 

přiznáváte Mi právo nakládat s vašimi životy, protože víte, že vám vždycky dávám důkaz Své lásky k 

vám. 

20 Jste duchovním lidem, na který Otec upřel svůj pohled, abyste probudili svět k přijetí světla Ducha 

svatého. 

21 Lidstvo Mě hledá prostřednictvím náboženství, mezi nimiž jsou i ta, která svým jednáním 

projevují duchovnost. 

22 Svěřil jsem vám Své dílo a osvítil vás, abyste neúnavně pěstovali Mé Slovo v lidských srdcích, 

abyste povstali s praporem Zákona a jako dobří vojáci s láskou hájili věc, kterou jsem vám svěřil. 

23 Můj Duch se raduje ze sklizně dobrých dělníků, ale také trpí, když vidím, že dělník zaspal, že 

neumí pečovat o semeno, které jsem mu svěřil. 

24 Když vyprazdňuješ kalich utrpení, Otec tě v tichosti slyší a duchovně tě utěšuje. 

25 Velký je počet těch, kteří se v této době v mém díle narodili pro život v milosti. Vy, kteří jste byli 

první, se však musíte připravit, abyste se zítra, až už nebudete slyšet mé slovo prostřednictvím hlasatele, 

necítili osiřelí ani dezorientovaní. 

26 Lidstvo zná pouze Zákon první éry a to, co je napsáno v Prvním a Druhém zákoně, ale Třetí zákon 

nyní sjednotí a napraví to, co lidé zkreslili kvůli nedostatku přípravy a porozumění. Lidstvo bude muset 

studovat mé poselství, aby proniknutím do jádra každého slova objevilo jeden ideál, jednu pravdu, jedno a 

totéž světlo, které je povede k oduševnění. 

27 Připravte se, milovaný lide, abyste věděli, jak střežit tento poklad, který jsem vám svěřil. 

28 Blahoslavení jsou ti, kdo Mě chápou v každém projevu lidským intelektem. Blahoslavené rodiny, 

v nichž jsou všichni, od prvního do posledního člena, v lůně Mého duchovního díla. Budou to poslušné 

rodiny, požehnané sémě, které dám lidstvu za příklad. 

29 Mluvil jsem k vám o životě duše ─ o tom, co nazýváte záhrobím, a o Mé Božské vznešenosti. 

Říkám vám však, že v těchto naukách není žádné tajemství. Neboť ten, kdo je čistý, bude mít výsadu vidět 

a chápat život ve Vysokém záhrobí ─ v duchovním světě ozářeném světlem Ducha svatého a jeho 

obyvatele, kteří spolu tvoří pouto lásky. Spatří vrchol hory, z níž k vám promlouvají věštci. Tam Otec 

očekává celé lidstvo. 

30 Můj duchovní svět vás neúnavně inspiruje a živí, abyste mohli dosáhnout spiritualizace. Pomáhá 

vám, abyste dosáhli většího pokroku při plnění svého poslání. 
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31 Již dlouho slýcháte v mých prohlášeních, že přijde den, kdy budete muset být jako váš Mistr, 

abyste poučili své bližní, kteří neznají oduševnění. Přijde čas, kdy vás plně ozáří a osvítí světlo Ducha 

Svatého, abyste mohli světu zvěstovat Mé Dílo, Mé Slovo dané v tomto čase ─ světlo, které každou duši 

přivede do Božského Domova. 

32 Žijte v souladu s tím, co jsem vám svěřil pro váš lidský život. Živte se ovocem stromu života a 

uvědomte si, že pod jeho větvemi najdete odpočinek a útočiště. Sami o něj pečujte, abyste viděli, jak se 

množí jeho větve a ovoce. 

33 Pramen vylije svou křišťálově čistou vodu v proudech, aby uhasil žízeň poutníků ─ těch, kdo 

procházejí pouští ─ a oni se mohli cítit posíleni. 

34 Vlk v rouše beránčím na vás bude číhat na cestě. Musíte však bdít, modlit se a dávat pozor, abyste 

nespadli do propasti. Občas pocítíte, jak se do vaší bytosti nemilosrdně vpíjejí sluneční paprsky. Já však 

způsobím, že můj duchovní svět bude jako ochranný plášť na vaší cestě. Pomůžeš Mi vytvořit nový svět v 

rámci tohoto lidstva. 

35 Vy jste učedníci, kteří jsou připraveni zítra bojovat. Budete stateční a předáte lidstvu mnohé, co 

jsem vám svěřil do rukou. 

36 Nechci, abyste porušovali zákon. Některé z vás přemohla temnota a stalo se vám to proto, že jste 

nechtěli naslouchat hlasu svého Pastýře, který vás volá s takovou láskou. 

37 Zvykli jste si na Mé Slovo a pochybujete, že k vám Mistr přestává promlouvat skrze lidskou 

schopnost chápání. Já vám však říkám: Proč se pleteš do mých vysokých rad? Vymezil jsem ti čas a není 

Mou vůlí, abys mi říkal: "Mistře, uvaž, že údery osudu a války nahánějí světu strach. Pro lidstvo nastává 

čas zkoušky ─ a ty chceš od nás odejít?" 

Pak ti odpoví tvé svědomí a uvědomí tě, jak dlouho jsem ti svěřil své Slovo. Ale jako Otec a Mistr po 

roce 1950, stejně jako dnes, vyslyším všechny vaše prosby skrze vaši modlitbu. 

Po mém odchodu se všichni rovnoměrně věnujte plnění mých příkazů, rozvinete své dary a já k vám 

budu promlouvat skrze vaše svědomí, abyste se obnovili, a světlem svého Ducha svatého vám dám poznat 

pravou cestu, abyste neupadli do zkázy. 

38 Až k vám přijdou velké zástupy lidí, kteří potřebují útěchu a Mou milost pro své duše, osvítím vás 

a budu vás inspirovat, aby vaším prostřednictvím přijali Mé Slovo. Svěřil jsem vám svou milost, abyste 

byli uznáni za děti světla. 

39 Očistil jsem vás, milovaní lidé, protože jsem vašemu duchu v tomto čase svěřil velké úkoly, abyste 

získali zásluhy, abyste svědčili o pravdě Mého učení tím, že budete konat dobro lidstvu, ─ abyste měli 

Můj pokoj na onom světě a už nezahynuli v temnotách. Chci, aby mi tvá duše, až ke Mně přijde, řekla: 

"Mistře, svým způsobem jsem splnila Tvou Vůli a jsem opět zde, abys mému duchu svěřil pokyny a 

příkazy podle Tvého Božského Milosrdenství." 

40 Pokud se zduchovňujete, vaše děti vás budou poslouchat a davy si vás budou vážit, protože uvidí, 

že jste vyspělé duše, které nesou světlo Ducha svatého. Pak se ti, kdo zůstali pozadu, vrátí na cestu, 

vezmou tě za pravici a budou následovat tvé kroky. Až k tobě přijdou ti, kdo lační po pravdě, dáš jim má 

slova, aby se stali mírnými beránky. 

41 V onom čase bude zlo svázáno do svazků a vhozeno do ohně. Já vykonám všechny tyto skutky a 

ty, Izraeli, budeš mluvit ke světu o době, ve které žije, a o důvodu všeho, co se děje. Svěřil jsem vám svou 

pravdu, protože má láska k vám je veliká. Jste správci velkých zjevení a proroctví. 

42 Skrze tebe bude Zákon znovu oznámen novým generacím. Proto jsem vám řekl, že musíte být 

připraveni. Vždyť jsi přišel připravit cestu pro budoucnost, aby v budoucnu nové generace již nebyly 

modláři a aby mezi nimi nepovstali falešní proroci, kteří by sváděli lidstvo. 

43 To vše musíš světu odhalit, Izraeli. V této době, kdy se objevily různé světonázory, povstane sekta 

proti sektě, denominace budou bojovat mezi sebou a také vás odmítnou. 

Ale protože jste děti světla a pokoje, měli byste jim říci: "Pravda je obsažena ve významu Třetího 

zákona, tam je svědectví o přítomnosti a příchodu Pána v tomto čase." V tomto smyslu je také třeba, 

abyste si uvědomili, že Pán přichází. 

Ukažte lidstvu na tuto knihu a dosvědčte její pravdivost svým naplňováním mého zákona. 
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44 Jestliže však usneš, Izraeli, kolik bolesti bude, protože národy budou postiženy mou spravedlností. 

Nebudou vědět, jak hledat pravého Boha, a budou se jen ztrácet ve svých světonázorech a budou chtít, 

abyste uznávali jejich falešné bohy, aby vás zmátli. 

45 Žijte bděle, Můj lide, neboť jsem vám v hojnosti svěřil Své Slovo, abyste nebyli v nevědomosti. 

Vždyť víte, jak cítit Mou přítomnost, a naučil jsem vás rozpoznávat význam Mého Slova. 

46 Po mém odchodu se vás mnozí budou snažit přesvědčit, že se nadále dávám poznat skrze jejich 

intelekt. Já se však v těchto mozcích neprojevím a neprojeví se v nich ani Můj duchovní svět, protože po 

roce 1950 už nebude používat lidský mozek, aby se vám dal poznat. Pouze duchovně budete moci 

komunikovat s mým duchovním světem světla. 

47 Buďte poslušní, děti, abyste nepodlehli klamu, neboť po mém odchodu dojde k velkým událostem. 

Měli byste však probudit ty, kdo spí, a neupadnout zpět do modlářství. Ve chvíli, kdy povstanete v 

modlitbě, pocítíte Mé povzbuzení a obdržíte proud Mé milosti. Dám vám tedy důkaz, že jste nepodlehli 

omylu. 

48 Můj pohled na tebe bude vždy pozorný, nikdy tě neopustím. Můj Duch bude s vámi, bude vás 

sledovat ve vašem boji a bránit vás před úklady a nebezpečími. Plňte můj zákon, aby vám člověk se svými 

zákony nestál v cestě. Když se Mi zalíbíte, postavíte se světu a pocítíte bratrství všech svých bližních. 

Nyní je čas, aby svět rozpoznal mé světlo a neodmítal mé posly. 

49 Máte moc vyhnat ze svých bližních bytosti temnoty, aby si vaši bližní násilím nevytrhávali nit 

života. 

50 Na krátkou dobu nechám svět, aby plnil svou vůli, ale potom se má vůle naplní na celém světě. 

Bděte a modlete se tváří v tvář poháru utrpení, který lidstvo vyprazdňuje. Uplynuly roky a čas pro tebe 

uběhl překvapivě rychle. 

Ukázal jsem ti cestu, po níž máš kráčet, a dal jsem ti vše, co potřebuješ, protože jsem bděl nad tvou 

duší. Sytím ji chlebem věčného života a probouzím ji z jejího spánku, aby poznala své poslání a pocítila 

svou odpovědnost v rámci Mého Díla. 

51 Materialismus a nedostatek porozumění byly velké, a proto jste, milovaní žáci, zůstávali ve svých 

zajetých kolejích, aniž byste umožnili své duši se rozvíjet. 

52 Vždycky jsem ti skrze Své Slovo lásky dával poznat, co jsi nedokázala udělat, abys lidstvu 

zprostředkovala Dílo, které jsem ti svěřil. Ale pokud jste se nevybavili, jak může lidstvo získat Můj mír, 

Mé světlo a Mou lásku vaším prostřednictvím? Právě tobě jsem svěřil poslání všude šířit Mé učení. Zjevil 

jsem ti vznešenost, jejíž nositelem je tvůj duch. 

Řekl jsem vám, že jsem vás vyvolil a pomazal z lásky a ze své milosti, aniž byste si to zasloužili. 

Vyvolil jsem si vás, abyste byli apoštoly, kteří světu ukazují Mé pokyny vtisknuté do vašich srdcí. 

53 Čas uplynul, ale vy jste si ještě nezasloužili zásluhy. Musíš vztáhnout ruku, abys pozvedl toho, kdo 

padl. Musíte ukázat světlo jasného dne svým bližním, kteří jsou v temnotě, aby poznali, že jsem se zjevil 

vám i lidstvu v každé době. 

54 V první éře jsem vás vysvobodil z faraónova otroctví skrze Mojžíše, kterého jsem postavil do čela 

svého lidu, aby ho vedl do zaslíbené země, do země Kanaán. 

55 Ve Druhé éře vám Ježíš, Božský Mistr, dal důkaz o Mé mysli, přítomnosti a moci. Ale člověk mě 

ve svém egoismu a materialismu odmítl. 

56 V této době jste opět otroky ─ už ne faraona, ale pokušení. Dala vám totiž bohatství, rozkoše a 

moc, aby si vás podmanila, a mnozí z vás padli a sešli z cesty světla, protože jste byli slabí. Já jsem vám 

milost neodňal, vy sami jste si ji odepřeli, protože jste neplnili můj Zákon. Svět si to však ve své 

nechápavosti neuvědomuje a lidé předávají svým bližním dílo, které sami vytvořili. 

57 Jak velký je omyl, jemuž podlehli "první", a jak velký je omyl, jemuž jste podlehli i vy, protože 

jste neuvážili, že to byl jeden a týž Bůh, který k vám promluvil, a že jste proto nedostali žádné jiné 

poučení ani jiný zákon. 

58 Jeden Bůh se ti vždycky dával poznat, nikdy jsem tě neopustil, vždycky jsem byl blízko tvého 

srdce. Ježíš zjevil Mou Božskou lásku ve Druhém věku a jako Mistr vám dal příklad poslušnosti Zákona. 

Naučil jsem tě modlit se a ukázal ti cestu. 
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59 V této Třetí éře se naplňuje Boží Vůle, protože jste obdrželi Můj pokyn, chléb věčného života pro 

vaši duši. Oznámil jsem vám však, že po roce 1950 již nebudete naslouchat Mému Slovu lidským 

rozumem a budete se Mnou ve styku pouze z ducha do ducha prostřednictvím rozvoje své duše. 

60 Svěřil jsem vám poslední tři roky svého projevu prostřednictvím nositelů hlasu, abyste zvážili a 

pochopili své povinnosti, abyste opustili své zaběhnuté koleje a umožnili své duši pokročit. Mnozí z vás 

však nadále spali a zůstali bez pochopení a povznesení. 

Proč ses, Izraeli, nevěnoval studiu a výkladu podrobných pokynů, které jsem ti dal? Slepí dosud 

neviděli světlo, chromé jsi neuměl uzdravit, aby mě mohli následovat, a zástupy jsou zmatené a ptají se, 

zda našly pravou cestu? 

61 Mnozí z vás se domnívají, že plní můj Zákon, a jsou na velkém omylu, protože svým bližním 

dávají jen špatný příklad. Ty jsou důvodem, proč jsou lidé zmateni a nadále živí modlářství a hledají 

pravého Boha pomocí různých lidských představ. 

62 Milovaný lide, na konci mého vyhlášení zůstanete sirotky. Ale stejně jako ve Druhé éře mi budete 

rozumět i po Mém odchodu. Až přestanete naslouchat Mému Slovu, poznáte, čemu jsem vás často učil, ale 

vaše probuzení bude pozdní. 

Proto vám, lidé, s velkou bolestí ve svém otcovském Srdci vyčítám, že nedodržujete zákon a nejste 

poslušní. Nechci, aby vás lidstvo zítra považovalo za lidi nehodné Mé Božské milosti. Mnozí však uvěří v 

Mé poselství a budou Mě milovat, aniž by Mě slyšeli jako vy. 

63 Ukázal jsem vám vaše chyby, abyste pochopili, že neukazujete Mé dílo ve světle pravdy, ─ abyste 

se obnovili a zjevili světu, co jste ode Mne přijali. 

64 Chtěl jsi říci, Izraeli, že Já, protože jsem milující Otec, ti nebudu vyčítat tvé chyby a budu tě muset 

přikrýt svým pláštěm, abych tě dal světu poznat jako pravé učedníky, vojáky a učitele zítřka. Kdybych to 

udělal, Izraeli, sám bych ti odepřel svou lásku. Neboť až přijde čas, nebudete moci svědčit o Mé pravdě 

svými slovy a skutky a lidstvo zítřka bude popírat Můj projev. Neboť dokonalost se nikdy nemísila s 

tvými nedokonalostmi. 

65 Řekl jsem vám, že se nacházíte v době boje lásky proti nenávisti, mého světla proti temnotě, 

pokory proti pýše. Ale zítra, až dojde k vašemu probuzení, pocítíte ve svých srdcích nekonečný a hluboký 

smutek, až pochopíte, kolik času jste promarnili, a pak oceníte úkol hlasatelů, kteří se uměli připravit na 

to, aby vám předali Mou pravdu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 349 
1 Milovaný lid: Věřili jste v Můj příchod v tomto čase a i v posledních dnech Mého zjevení 

přicházíte spěšně, bez únavy, toužíte po Mém Slově. Mnozí byli povoláni, všem jsem dal vodu z tohoto 

pramene, ale jen málo z nich mě slyšelo a pochopilo. Já jsem se však dal poznat a šířil jsem lásku po 

celém světě. 

2 Ve Druhém věku jsem vám řekl: "Blahoslavení ti, kdo uvěřili, aniž by viděli!" A vám v této době 

říkám: "Buďte blahoslavení, protože jste uvěřili a zůstali věrní mému dílu, aniž byste mě viděli!" 

3 Můj příchod by vás neměl překvapit, protože byl ohlášen. Nevěděl jsi však, v kolik hodin přijdu. 

Po mém odchodu ve Druhé éře má slova zapsali moji učedníci a předali je dalším, novým učedníkům, 

aby je šířili po celém světě. 

Příslib mého návratu byl pro ty, kteří mě přímo následovali, povzbuzením v těžkém boji, krásnou 

nadějí a potravou pro jejich ducha žíznícího po poznání. A moji učedníci z generace na generaci doufali, 

že se jejich Mistr znovu objeví. 

Ale hle, generace následovaly jedna za druhou. Mnoho bytostí se vtělilo na Zemi a poté se vrátilo do 

záhrobí, aniž by jejich oči viděly, jak se tento slib naplňuje. Uplynula staletí a dokonce tisíciletí. Ale když 

se ukázala hodina a má Přítomnost v duchu otevřela nový věk, zjistil jsem, že lidé vymazali mé Slovo ze 

svých srdcí a jen velmi málo z nich bdí v očekávání mého návratu. 

4 Přišel jsem k vám v tichosti, bez okázalosti. Způsob, jakým jsem se dal poznat, však mnohé 

překvapil, u některých vyvolal pochybnosti a u jiných dokonce posměch. Pouze ti, kteří byli schopni 

vytrvat s bdělým duchem a probuzenou myslí, Mě pocítili tak, jak Mě mohli pocítit v jakékoli podobě, 

kterou jsem si vybral, abych se jim zjevil. Zaslíbení však bylo dáno všem a jeho naplnění je rovněž určeno 

všem. 

5 Toto je mé zjevení této doby: Člověk byl po celou dobu mým hlasatelem. Vybral jsem si ho, 

protože je to Mé dítě, Mé dílo ─ to je ten důvod. A přestože se toto dítě cítí nehodné Mne, protože se 

nedokázalo zdokonalit, za těmito nedokonalostmi vidím tu částečku světla, která je součástí Mého Ducha 

─ privilegované stvoření, inteligentní bytost schopnou předávat Mé Slovo. 

6 Vy jako lidé ─ milujete jen své dobré děti? Viděl jsem, jak rodiče podporují své nemocné nebo 

ztracené děti s větší péčí, aby je zbavili utrpení. Tentokrát jsem si vybral tento úkol mezi pokornými, 

prostými muži a ženami, hříšníky a nevzdělanci. Nalezl jsem v nich totiž vděčnost a oni věděli, jak se 

očistit a povznést, aby mohli důstojně plnit své poslání. 

7 Jestliže jsem se v této době nestal člověkem, abych k vám promluvil jako skrze Ježíše, pak je 

důvod tento: Mohli byste dnes slyšet můj duchovní hlas, vnímat a rozumět božské řeči, když jste se tak 

zhmotnili, že nejste schopni slyšet a poslouchat hlas svého ducha, který je v tomto světě, v němž žijete, 

vyděšený a slabý? 

8 Proto jsem si vybral člověka a obdařil ho duchovními schopnostmi, aby mohl být nositelem Mého 

hlasu. 

A díky tomuto hlásání jsem našel víru a mnozí mi porozuměli. Jiní však zůstali u své nedůvěry. 

9 Stejným způsobem jsem umožnil duchovnímu světu, aby se dal poznat člověku, a spojil jsem tyto 

bytosti v duchu a ostatní v těle. 

10 Je třeba, abyste ochutnali "chuť" všech pohárů utrpení, abyste poznali bolest i mír, abyste vše 

poznali a aby to bylo součástí vaší existence. Chci totiž, abyste byli opravdovými učedníky a učili více 

skutky než slovy. Příklad má větší sílu než slovo a je nutné, aby se mé dílo dostalo ke všem vašim bližním, 

a to je nejlepší způsob, jak ho šířit. 

11 Pracujte trpělivě a vytrvejte až do konce. Nic tě na tvé cestě nezastaví, neboť máš zmírnit velkou 

bolest a musíš odstranit mnoho temnoty. Především důvěřujte svému Otci a sami sobě a uvědomte si 

hodnotu svých darů. 

12 Když se Ježíš obracel se svým slovem k zástupům, které ho následovaly ve druhé éře, promlouval 

ke všem a ke všem v jediném učení a odhaloval vnitřní život těch bytostí, které se k němu přiblížily. Přes 

různé prosby, potřeby a záměry, které mu předkládali, však jeho moudré, přesné a jasné slovo vždy utěšilo 

bolest, vyřešilo problém nebo rozptýlilo pochybnosti. 
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Ačkoli nepřipravené srdce některých lidí nebylo schopno přijmout slovo a vyložit jeho význam, 

duchovní duše, přístupnější než tělo a citlivější na božské vyzařování, přijala učení a po přemýšlení a boji 

se svým tělem nakonec uvěřila. Neboť pouze vyšší Mistr, Otec nekonečné dobroty, mohl rozpoznat drama, 

které se odehrávalo v lidských bytostech, a uklidnit a utěšit jejich duše. 

13 Mnozí lidé, když viděli učedníky žít s Mistrem, doufali, že od nich budou očekávat stejné skutky 

jako od Ježíše, a často byli zklamáni, když viděli, že jsou to jen malé děti, které se začínají duchovně 

pozvedat a snaží se pochopit velké lekce svého Pána. Ježíš však ještě neřekl zástupům: "Poslouchejte tyto 

učedníky!" Nepředstavil je jako učitele v době svého kázání. Stále to byly kameny, jen se později leštily 

do lesku. 

14 Jak často se učedníci snažili odehnat malé děti, které přicházely k Ježíši, aby slyšely jeho slovo ─ 

mysleli si, že dělají správnou věc a zachovávají tak větší oddanost, aniž by pochopili, že i ony musí 

zaujmout místo mezi učedníky. Když se to stalo, jakou bolest cítili, když děti odcházely se svými 

matkami! 

15 Lidé, kteří Ježíše následovali, vždy pečlivě posuzovali jeho skutky a skutky jeho učedníků. Když 

se jeden z nich pokusil bránit svého Mistra tasením meče, byl za své chování pokárán zástupem. Ježíš však 

své věrné učedníky stále napravoval a vychovával, až jim řekl: "Zanechávám vás, abyste místo mě dělali 

lidem to, co jsem já udělal vám." 

16 Všechny nedokonalosti, omyly a nevědomost z nich spadly jako nepotřebné šaty, aby se oblékly 

do darů a autority Toho, který je poslal. Nyní mohli zastupovat svého Mistra, a i kdyby je lidé nemilosrdně 

kontrolovali, nenašli by důvod je obviňovat. Jak moc museli bojovat sami se sebou, aby dosáhli stupně 

vznešenosti potřebného k hlásání učení svého Pána! Vpravdě vám však říkám, že jejich příklad je 

nesmazatelný. 

Kolik pokory a kolik lásky šířili na své cestě, aby vydali svědectví o mém Díle, a jak plodný a 

prospěšný byl jejich příklad pro toto lidstvo. I po mnoha staletích jejich jména a vzpomínka na ně stále žijí 

v srdcích lidí a já vydávám svědectví o jejich velkém díle ve Třetí éře, v době po ní, protože oni uměli 

vydávat svědectví o mé pravdě. 

17 Dnes, kdy jsem opět obklopen učedníky a malými dětmi, jako jsem byl ve druhé éře, vás připravuji 

stejným způsobem a odívám vás milostí a mocí. Zůstanete jako oni, jako ovce mezi vlky. Nezoufejte však, 

ani se vám nebude zdát nemožné vykonat velké dílo a zanechat lidstvu příklad. 

18 Nenápadně začnete žít ctnostným životem a vaše kroky vás povedou ke stále většímu pochopení a 

rozvinutí vašeho poslání. Nevíte, jakou sílu bude mít váš příklad a jaký vliv budete mít, když se budete 

věnovat naplňování svého poslání. 

19 Vidím, jak se v budoucnosti tohoto lidstva budou zářivými písmeny zapisovat skutky tohoto 

pokorného lidu, který si razí cestu v těžkostech a těžkých zkouškách. 

20 Kolik temnoty odstraní vaše skutky lásky a milosrdenství a kolik oltářů fanatismu padne k zemi 

tváří v tvář síle vaší spiritualizace! Vždyť mé učení o pokoji a lásce ponesete ve svých očích, na svých 

rtech, ve svém srdci a ve všech schopnostech svého ducha. 

21 Dnes, kdy se mé Slovo již brzy nebude projevovat v této podobě, vám říkám: Absence těchto 

projevů by neměla způsobit, aby vaše srdce ochladla a byla důvodem k odcizení mezi vámi. Při plnění 

svého poslání zatím nemůžete bojovat sami. Stále jste na sobě závislí, pokud jde o teplo, život a 

povzbuzení. Po mém odchodu chci, abyste pokračovali ve svých setkáních. Neboť budu i nadále řídit vaše 

díla a najímat se, abych vyléval inspiraci na tato milovaná shromáždění. Chci, abyste se i nadále, tak jako 

nyní, trpělivě obraceli k Mému Slovu, k Mým novým zjevením, neboť Božské Světlo se na vás bude i 

nadále neomezeně vylévat. 

22 Při studiu mého učení se vyvarujte jakýchkoli hádek a vášní, abyste nikdy nezakalili svůj úsudek. 

Vaše setkání by měla vždy řídit duchovnost, která spočívá v oddanosti a povznesení, a neměli byste myslet 

jen na sebe. Přiveďte do svého středu nemocné, slabé nebo unavené životem ─ ty, kteří zažívají zklamání 

v různých kultech, které vyznávají ─ ty, kteří hladoví a žízní po duchovní potravě, ponížené a bezbranné, 

protože jejich věci nikdo nerozumí. Miluj je všechny, přiveď je a tam na svých shromážděních je potěš, 

uzdrav jejich rány, pomoz jim modlit se a všichni přijďte ke mně sjednoceni v jedné modlitbě. Hledejte 

Mne jako Otce a Lékaře, pak mi bude stačit tento čin, abych na vás prolil uzdravující balzám a udělil vám 

zázraky. 
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23 Čím duchovnější je vaše shromáždění, tím větší zázraky uvidíte uskutečňovat. Povstanou mezi 

vámi dobří vykladači mého učení, a až budou mluvit, aby vám sdělili svůj výklad, osvítím je a řeknu jim, 

co jim v tu chvíli bude vnuknuto. Ať však nikdo nemluví z marnivosti, aby se nepřipravil o své vzácné 

dary. 

24 Tak jako jsem v těchto dobách odměnil vaši přípravu tím, že jsem vám udělil tento projev, tak vám 

i v budoucích dobách uděluji milosti pro vaše povznesení a horlivost v Mém díle. Budete-li takto jednat, 

budou k vám přicházet muži a ženy, kteří, až se dozvědí o Mém návratu, budou mít zájem poznat Mé 

poselství a budou se vás dychtivě ptát na to, co jsem vás učil a jak jsem promlouval k lidstvu ve Třetí éře. 

Ale ta kniha, kterou právě vytvářejí "zlatá pera" ─ ta inspirace, kterou nositel hlasu převádí do slov, jež 

se shromažďují a pečlivě střeží na stránkách knih ─ bude posvátným odkazem, který zanechávám 

každému, kdo má hlad po chlebu, a všem, kdo touží po potravě pro své duše. 

25 Neodkládejte tyto stránky v koutě zapomnění, neboť budou zbraní ve dnech boje, kdy vaše rty 

ještě nebudou umět mluvit s potřebnou výmluvností. Pokud vaše slabá paměť zapomene na mé učení, tato 

tištěná slova budou mluvit stejně přesvědčivě, jako jsem vás učil já. Světlo tohoto učení pronikne do srdcí 

těch, kterým budete svědčit, a oni budou otřeseni a uvěří v můj projev jako Ducha svatého. 

26 Pro tebe přijde čas bitvy a uvidíš lidi, kteří se budou cítit silní a stateční a budou hořet ve své víře. 

Abyste poznali, zda tato hodina nastala, nebudete se muset ptát svých bližních, ale pocítíte volání, které 

vám adresuje váš Otec. Proroci budou bdít, protože jejich odpovědnost neskončí. Jejich duchovní oči 

budou s úctou a láskou pronikat do toho světa, odkud budou jasně vidět znamení, která lidi přivedou na 

dobrou cestu. I v tomto světě se budou dít události, které vás budou informovat o hodině naplnění. 

27 Co bys ještě chtěl vědět pro ty chvíle, co jsi ještě nepochopil díky tomuto jednoduchému a jasnému 

Slovu, které vše vysvětluje a osvětluje? Se stejnou jasností byste měli také poučovat, abyste byli pravými 

učiteli a rádci lidí. 

28 Země k tobě budou vzhlížet jako ke své obraně, proroci naleznou víru. Nemocní budou toužit po 

tvých uklidňujících a uzdravujících slovech, budou naléhavě žádat o tvou radu a ve chvílích zkoušky 

budou žádat i tvou modlitbu a přímluvu. 

29 Jak krásná doba to bude pro naplnění vašeho poslání! Jaká je to skvělá příležitost, aby vaše duše 

rozkvetla a vaše dary se rozvinuly! Jaké štěstí pocítíš, když uvidíš, jak mnozí, kteří žili zbytečně, sílí v 

dobrotě a povstávají a konají užitečné, významné skutky! 

To je vaše poslání: vykoupit bližního a vrátit mu světlo, které ztratil, aby se mohl cítit účastníkem Boží 

milosti. Všechno, čeho byl zbaven, pak bude opět vlastnit, aby se stal majitelem božského pokoje, božské 

moudrosti a božské lásky. 

30 Vaše příprava na tento čas by neměla obsahovat mystiku ani lidské teorie. Nemáte být služebníky 

kultů nebo formalit, ale prostými učiteli, kteří vstupují do času činnosti. 

31 Pochopte, že lidstvo se nyní probouzí k duchovnímu životu a brzy budete svědky velkých událostí, 

které odhalí jeho pokrok. Uvidíte, jak se národy, které byly dlouho nepřáteli, spojí a vzájemně se uznají, 

mnoho znepřátelených ras se spojí. Učení, která nemají své kořeny ve spiritualizaci a která ovládala 

národy, budou odstraněna právě těmi národy, které je dříve prohlašovaly za spásná, a vzniknou nová 

učení, která se přikloní k vyššímu. Dovolím jim získat platnost, protože to budou hnutí, která předcházejí 

nejčistší duchovnosti. Když však uvidíte, že se tyto procesy objevují na zemi, poznáte, že duch lidí je 

připraven na konec dalšího velkého časového období. 

32 Mnozí z těch, kteří jsou dnes nazýváni moudrými muži, si v těchto dnech budou lámat hlavu a 

budou rozrušeni, zatímco jiní, kteří byli pronásledováni a ponižováni pro svou lásku ke spravedlnosti, 

uvidí, jak v těchto dnech rovnováhy a morální obnovy zazáří jejich touhy, jejich zdravé ideály. 

33 Duchovní život se na této planetě plně projeví a bude působit na všechny lidi a ti, kdo byli 

materialisty, zavřou ústa, zavřou knihy a otevřou své duchovní oči, aby spatřili život, který popírali, a 

otevřou dveře, které zavírali před velkými zástupy. 

34 Uvidíte mé světlo zářit po celém světě a každá duše bude osvícena. Pokladnice bude otevřená a 

každý, kdo do ní bude chtít nahlédnout, tak bude moci učinit, pokud se na to s trochou lásky připraví. 

35 Pokud tedy lidstvo pozná mé učení a pochopí jeho smysl, bude mu důvěřovat a posílí se v 

přesvědčení, že je bezpečnou cestou a průvodcem pro každého člověka, který chce žít ve spravedlnosti, 

lásce a úctě k bližnímu. 
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Pokud toto učení zapustí kořeny v lidských srdcích, rozjasní rodinný život tím, že posílí rodiče ve 

ctnosti, manželství ve věrnosti, děti v poslušnosti a učitele naplní moudrostí. Učiní vládce velkorysými a 

soudce inspiruje k vykonávání skutečné spravedlnosti. Vědci se budou cítit osvíceni a toto světlo jim 

odhalí velká tajemství ve prospěch lidstva a jeho duchovního rozvoje. Tímto způsobem začne nový věk 

míru a pokroku. 

36 Spiritualismus ─ jak jsem toto učení nazval ─ neznamená mysticismus ani fanatismus. Toto učení 

radí zjednodušit uctívání a co nejčistší povznesení duše. Vede vás na této cestě a nutí vás krok za krokem 

kráčet po stezce pravdy. 

37 Jak málo lidí Mi porozumělo a má tušení o pravé podstatě Mého učení! U svých učedníků také 

vidím touhu setrvat v tradicích a zvycích svých předků ─ strach opustit mnohé zvyky a obřady, které jsou 

překážkou pro pokrok ve vybavení lidí. Já však pomůžu těm malým, těm slabým duším, aby se staly 

silnými a dostihly první učedníky, neboť vy všichni se spojíte v jednom cíli. 

38 Posláním tohoto lidu je pracovat pro mír na tomto světě tím, že bude kázat a rozsévat mé Slovo na 

jeho cestě, aby toto údolí země bylo odrazem nebeského domova a jeho obyvatelé podobou spravedlivých, 

kteří přebývají v mém království. 

39 Abyste dosáhli cíle na tomto světě, musíte bojovat, trpět a prolévat slzy, ale neměli byste ve svém 

boji ztrácet srdce. Budete otřeseni nedokonalostí a tvrdostí lidského srdce, ale neměli byste být soudci 

svých bližních. 

Pamatujte si, že ve druhé éře Moji učedníci nikoho ze svých bližních neodsuzovali. Já sám jsem 

napravoval a soudil skutky těch, kdo mě následovali, a když se ke mně někdo rozhořčený nad tím, co 

udělal jiný, obrátil a řekl: "Pane, proč ten bratr zhřešil? Co se mu za to stane, jaké to pro něj bude mít 

následky na jeho životní cestě?" Odpovídám mu: "Jestliže zhřešil, nedopouštěj se stejného provinění a 

neočekávej za něj trest, aby ses cítil dokonalejší a hodnější Mne." "Co se ti stane?" ptá se. Dokonce i v 

den, kdy jsem slavil Poslední večeři se svými učedníky a Jidášův čin byl všem znám, Moje přítomnost 

nařídila mlčení, nikdo ho neodsoudil, nikdo ho nenazval nespravedlivým nebo zrádcem, nikdo ho 

nepokáral ani nenazval nevděčným. Mlčení nastalo proto, že učedníci se již tuto lekci naučili od svého 

Mistra a pouze Jidášovo svědomí ho volalo k odpovědnosti a soudilo ho. 

40 I vy byste měli být v této době takoví: Nesuďte a neodsuzujte své bližní, ať už je považujete za 

jakkoli nevědomé a chybující. Přenechte své starosti Mně a konejte své povinnosti jako dobří učedníci. 

Jděte příkladem, neboť budete-li to dělat upřímně a bez marnivosti, najdete odezvu v srdcích lidí kolem 

sebe a brzy uvidíte, že se budou ubírat stejným směrem a následovat stejnou inspiraci. 

41 Bděte a modlete se, lidé! Usilujte o své sjednocení a mír. Už jste v posledních dnech tohoto roku a 

já vás chci vidět sjednocené. Byl jsem skřivan, pod jehož křídly našla útočiště všechna mláďata. Proto vám 

budu i nadále poskytovat teplo, abyste se nerozprchli. Často jsem vás poučoval, abyste jako první věděli, 

jak vést ty, kteří vás následují. Mějte na paměti, že jsou mezi nimi i takoví, kteří nejsou stabilní, a je nutné 

jim pomoci. I mezi těmi, kdo Mě často slyšeli, jsou někteří slabí. Opakujte jim Má slova, dejte jim teplo a 

život, aby nesešli z cesty, a pracujte pro mír tohoto světa svými skutky. Modlete se a tato modlitba 

rozjasní životy vašich bližních. A tvá duše, proměněná ve skřivana míru, bude létat jako Mistr nad 

povrchem země a přinášet mé poselství všem lidem dobré vůle. 

42 Neočekávejte však výsledek své setby v okamžiku, kdy semeno vložíte do země. Řekl jsem vám, 

že duchovní semeno nemá stejné místo ke klíčení jako to, které sejete na svých polích. Jestliže hmotné 

semeno vyklíčí za sedm dní, duchovní semeno může vyklíčit za sedm vteřin stejně jako v sedmi fázích 

věčnosti. Musíte zasévat a pěstovat s láskou a jednoho dne vaše duchovní duše, která patří k věčnému 

životu, zažije radost, když uvidí klíčení zasetého semene, jeho růst, rozkvět a přinášení ovoce. Ale nejen 

to, ale i rozmnožení ovoce, z něhož jste zaseli jen jedno semínko. 

43 Tímto způsobem vás učím a vysvětluji vám to, co nejste schopni pochopit, každý den vás posiluju, 

protože vás chci vidět silné na duši a zdravé na těle. 

44 Každý, kdo se cítí slabý nebo nemocný, ať se v mé přítomnosti posílí, pocítí mou útěchu a s vírou 

a důvěrou ve svůj osud povstane. Právě tato víra bude oporou, která vás podrží a umožní vám jít dál. 

Jsou-li vaše utrpení dlouhá, překonejte je silou, kterou vám dávám. Vidíte-li u svých bližních bolest a 

chcete-li ji odstranit, přijďte ke zdroji útěchy a velmi rychle tuto bolest proměníte v mír a úsměv. 

Nevidějte smrt tam, kde neexistuje, neboť Já jsem Život a vy všichni jako lidé žijete ve Mně. 
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45 Chcete-li se modlit za bytosti, které přebývají v duchovním údolí, nevyhrazujte si dny ani hodiny, 

abyste je volali a přiblížili se k těmto bytostem. Dělejte to z lásky, která vás s nimi spojuje, a pamatujte, že 

patří k duchovnímu životu, že žijí ve věčnosti a nepodléhají běhu času. 

46 Nyní žijte ve společenství s tímto světem, který je blízký tomu druhému. Upevněte svá pouta 

lásky, a pokud jsou bytosti, s nimiž jste byli na Zemi spojeni, na duchovním žebříčku výše než vy, budou 

vám v životě pomáhat. Pokud naopak zaostávají a potřebují vaši modlitbu a pomoc ─ příklad, který jim 

můžete dát ─ pomozte jim, a tak udržíte harmonii a mír na tomto světě. 

47 Nedávejte najevo netrpělivost, až budete opět se svými blízkými. Tato netrpělivost pramení z 

lidského srdce, které chce vnímat podobu těchto bytostí, jejich tvář a chování, aby se z nich mohlo na 

chvíli těšit. Zkroťte tuto netrpělivost a s opravdovou duchovní ctností vyčkejte, až nastane radostný 

okamžik tohoto shledání, a pak budete společně kráčet po stejné cestě, která vás všechny dovede k mé 

pravici. 

48 Bděte a modlete se za bytosti ze záhrobí. Pro ty, kteří od vás nic nepotřebují, bude vaše modlitba 

pozdravem, polibkem, duchovním objetím. Ale pro ty, kdo potřebují vaši pomoc, bude vaše modlitba 

balzámem, vysvobozením, pohlazením a povzbuzujícím hlasem na cestě zkoušek a nápravy. Když 

duchové, kteří nebyli schopni povstat do domova, který jim patří, do světa, do něhož patří a který je 

očekává, uslyší hlas z tohoto světa, který je přitahuje skrze jejich modlitbu, probudí se ze spánku, 

povstanou ze smrti a budou usilovat o svou spásu. 

49 Lidstvo však neví, jak osvítit životy těchto bytostí, ani jak odstranit jejich zhmotnění. Nemůže 

zlomit pouta výčitek a bolesti, která je tíží. 

Ty, který máš světlo, ─ modli se a smiluj se nad tímto pro tebe neznámým světem a pomoz mu 

osvobodit se a vydat se na cestu k životu, který mu patří. Nevyhýbejte se jejich přítomnosti a nebojte se 

jich. Shromažďuji vás, abyste se společně modlili a přicházeli ke Mně. Takto vás přijmu, abych vám dal 

mír, který se musí rozšířit, aby pokryl všechny. Všichni jste mé milované děti. 

50 Můj Božský Duch vás objímá a žehná vám. Přijměte mé Slovo, abyste byli plní světla, síly a 

moudrosti, a pronikněte jím, abyste poznali mou Vůli. Chci, abyste pečlivě střežili to, co dostáváte, a 

věděli, jak to interpretovat. 

51 V mých projevech lásky jste pocítili, že vám dávám život. Cítíte mé teplo a ochranu a už vám není 

zima, takže se stáváte bytostmi plnými víry a naděje. 

52 Každé z mých slov je pověřením a chci, abyste se je urychleně vydali plnit. Má proroctví daná 

skrze prosté a pokorné tvory se naplní a vy o nich budete svědčit. 

53 Kvůli Mému dílu budou mnozí z vás špatně souzeni. Ale neberte to do svých rukou, nechte to na 

Mně a Já vás ochráním. Jen se snažte šířit toto světlo a buďte pokorní. 

     Kdykoli budete napadeni, používejte pouze zbraně, které jsem vám dal: lásku, úctu a pokoru. Čím více 

budete kritizováni, tím více budu u vás projevovat svou moc. A ti z vás, kteří mají dar vidět za hranice 

tohoto života do oblastí ducha, posilují slabé tím, že potvrzují má slova. A ti z vás, kteří mají dar vznášet 

se a slyšet hlasy Vysokého Západu, se připravte na předávání mých poselství. Tyto vyšší projevy podpoří 

vaše duše i v těch největších zkouškách. 

54 Vaše díla zůstanou navždy zapsána. Proto vy, kteří jste zasvěceni mé službě, používejte svůj 

intelekt a dar slova správným způsobem. 

55 Dávám vám své učení jako semínko, abyste je zasévali a pěstovali. Jakmile vaše připravené srdce 

pocítí, že nadešla hodina, kdy má začít pracovat, otevřete je, podělte se se všemi hladovými a semeno se 

rozmnoží. 

Mnozí nebudou vědět, jak přijmout radostnou zvěst, protože jejich mysl ještě nebude připravena 

porozumět těmto lekcím. Jiní budou chtít vzácné ovoce ukrást, aby ho zneužili. Potom se však budou kát a 

přijdou ke mně jako "marnotratní synové". Já však nahradím semeno, které ztratili z nevědomosti, a každá 

duše dobré vůle je bude mít. 

56 Jakmile budete vědět, jak v mém slově objevit všechno světlo a povzbuzení, které váš duch 

potřebuje, budete mě následovat až do konce. Nebudeš cítit únavu, nezastaví tě v tvém úkolu zvěstovat Mé 

Slovo a neštěstí tě nepřimějí ochabnout. Až pochopíte jednu lekci, pochopte další a pokračujte ve čtení 

knihy nekonečných lekcí, kterou vám zanechávám, abyste ji studovali a živili se jí. Vezměte si z něj to, co 

je nezbytné k životu. Žijte jako moji učedníci. 
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Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 350 
1 Přijímám vás v zastoupení lidstva, vy, malé množství izraelského lidu. Vzdalujete se od světa, 

abyste vyslechli můj koncert a nahlédli za hranice toho, co je hmotné. Dám vám jít cestou pod svou 

ochranou a každý z vás ponese lampu, aby neklopýtl, až dojde na konec své cesty na zemi. 

Jakmile se tvá duše oddělí od těla, aby ke Mně povstala a předložila Mi své skutky, uvidíš všechny své 

skutky, své kroky zapsané v knize svého života a spolu se Mnou budeš soudit své dílo. 

2 Dnes chci vidět tvou duši svobodnou, aby mohla plnit svůj úkol, připravenou sloužit a pozornou k 

Mým vnuknutím, vidící konec životní cesty, který je blízko, velmi blízko, a cítící, že brzy obdržíš odměnu, 

kterou ti mám dát. 

Řeknu vám: Pojďte ke Mně, vy, kteří jste pochopili, že slyšíte Mé Slovo skrze lidskou schopnost 

chápání, vy, kteří jste žili v rámci Mých přikázání a rozsévali jste lásku a odpuštění. 

3 Každý, kdo nosí mé slovo v mysli a řídí se jím v životě, bude vlastnit mé království, bude mít 

zdraví, inspiraci a prorocké dary. Tak budou moci moji žáci praktikovat můj zákon, ať už jsou nevzdělaní 

nebo učení, chudí nebo bohatí, děti nebo dospělí. 

Nevzdělaní se stanou osvícenými a budou mluvit moudře. Ten, kdo na zemi nic nevlastní, bude mít 

pocit, že vlastní všechno, protože se zduchovnil a statky světa mu budou lhostejné. Jeho srdce bude 

naplněno radostí, protože se bude moci podělit o svůj poklad s těmi, kteří ho nemají. A děti, jejichž duše se 

velmi rozvinuly, budou mluvit s rozhodností a jejich svědectví roznítí víru nových zasvěcenců. 

4 Vy, kteří jste se ode Mne učili, buďte pokorní, trpělivě poučujte a odpouštějte chyby svých 

bližních. 

5 Připravil jsem tě, abys dala život novým generacím, které se Mnou budou komunikovat s největší 

dokonalostí. V té době mě lidé uvidí, jak k nim přicházím a zakládám v jejich duších své Království. 

6 Buďte v pohotovosti a připraveni na každou zkoušku. Dnes přede Mne předstupuješ s bolestí 

lidstva i se svou bolestí. Já vám však říkám: Vyjměte tento pohár, pociťte mír a předejte ho dál. Hladím tě 

a dávám ti radost. Když osvobodíte duši od bolesti nebo neřesti, postoupíte o další úroveň a pocítíte štěstí, 

že jste pracovali se svým Mistrem na Božských dílech. 

7 Moji andělé budou s vámi. Já, tvůj Pán, tě provázím na tvé cestě. 

8 V současné době buduji svatyni ve tvém srdci. Nevyhledávám honosná sídla ani zbytečný lidský 

přepych. Utvářím prosté, jemné a pokorné srdce, které je vnímavé k mému volání. 

9 Pouze na krátkou dobu s vámi budu v kontaktu prostřednictvím lidského intelektu. Připravuji vás, 

abyste zítra dali světu mír. Mé milosrdenství zachraňuje ztracené před zkázou. Nebyl bych totiž Otcem, 

kdybych se obracel jen k čistým duším. Vždyť spravedliví již přebývají v mém království. 

10 Člověk chtěl být se Mnou v kontaktu prostřednictvím svých různých přesvědčení, ale duchovně se 

zastavil. Proto jsem vám svěřil své Slovo, abyste zítra mohli povstat a být jasným zrcadlem, v němž lidé 

uvidí své nedokonalosti. 

11 Jsem velmi blízký každému srdci, ale lidé Mi nerozumějí. Mluvil jsem k vám ve vašem jazyce, 

abyste mi rozuměli. Kdybych vám totiž dával svá ponaučení ve vybranějším jazyce, nerozuměli byste mi. 

Proto mluvím k učedníkovi a učednici prostými slovy, aby nebyli zmateni a neodmítli Mou lásku. 

12 Skrze tvé vybavení a obnovu se lidstvu dostane dobra. Neboť díky jednomu z vás, který je takto 

vybaven, budou pohromy, které sužují lidstvo, zastaveny pouhou modlitbou. 

13 Vysvětluji vám, čemu jste nerozuměli, abyste se zítra i vy mohli vydat poučovat lidstvo s 

naprostou jasností. Kdyby bylo vycvičeno tisíc myslí, šířil bych skrze ně Své učení. 

14 Ve Druhé éře jsem si vybral dvanáct svých dětí, abych je učinil svými apoštoly, a oni zapomněli na 

svůj majetek, aby Mne následovali, a opustili své příbuzné. 

Byl se mnou i ten, kterému jsem řekl: "Zanech pozemského bohatství, vezmi svůj kříž a následuj mě." 

Nechtěl se však vzdát svého bohatství a řekl mi: "Pane, nemohu Tě následovat." 

15 Já jsem milosrdenství a nevyžaduji od vás obětní smrt. Vždyť i moji učedníci se z vlastní vůle, z 

poslušnosti mému božskému zákonu, vydali na cestu, aby se stali rybáři lidí. 

16 Dnes jste mými učedníky. Abyste však měli radost, útěchu a pokoj, dejte útočiště mému slovu ve 

svých srdcích. 
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17 Vzpomeňte si, že když v Druhém čase pronásledoval zástup cizoložnou ženu, řekl jsem jejím 

pronásledovatelům: "Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem." A tak jsem se rozhodl, že ji budu 

pronásledovat. Stejně tak tentokrát ještě jednou odpouštím cizoložnici. Proto vám říkám, abyste se 

nestarali o záležitosti svých sousedů. Nestávejte se soudci, kteří je odsuzují. Neboť i já vám říkám: "Kdo z 

vás je bez viny?" 

18 Já jsem Světlo a Milosrdenství a vím, co vám chybí. Proto ke Mně přichází bezbranné lidstvo a Já 

jsem mu řekl: "Učiň své utrpení snesitelným, neboť je znám. Já jsem útěcha, já jsem milosrdenství, já jsem 

odpuštění." 

19 V této době je lidstvo dezorientované a zmatené myšlenkami, které pěstovalo, a proto mnozí z vás 

pochybují o přítomnosti svého Mistra ve Třetí éře. Ale já vám říkám, děti moje: Připravte se a pochopte, 

že toto slovo pochází z mého božského Ducha. 

20 Dávám vám světlo, abyste pochopili podobu projevu Mého Božství skrze lidskou schopnost 

chápání. Nositel hlasu je pouze nástroj, který jsem připravil, aby k vám promlouval jeho prostřednictvím. 

Je psáno, že jsem přišel, abych se vám dal poznat pomocí prostých srdcí, nemotorných myslí a 

nevýmluvných rtů, abych k vám promluvil o Zákoně, spravedlnosti a lásce. 

21 Vždy jsem posílal duše velkého světla, aby se vtělily na Zemi a svým příkladem a láskou 

zachránily lidstvo před chaosem, nenávistí a zmatkem. 

22 Řekl jsem vám, milovaní lidé, že stejně jako apoštolové druhé éry budete i vy proměněni v rybáře 

lidí. S láskou a soucitem k trpícímu se vydáte na cestu. Jaké srdce vás pak obrátí zpět na cestu? Zmatená 

duše přijme světlo a křišťálovou vodu mého učení, aby uhasila svou žízeň. 

23 Nedovolte, aby zlo nadále vzkvétalo. Mládí hyne, panny jsou ve svém útlém mládí vtaženy do 

bahna. Mějte slitování se svými bližními. Pohleďte na pohár utrpení, který lidstvo právě vyprazdňuje. 

24 Má proroctví se nyní naplňují. Proto vás žádám, abyste byli připraveni, abyste se, až přijde čas 

splnit vaše poslání, necítili slabí. 

25 V současné době vybírám ty, které musím poslat k národům, aby se stali posly pokynů, které jsem 

vám svěřil. Tento kříž, který vám vkládám na ramena, neberte jako břemeno ─ je to kříž zářivý a snadno 

se nese. 

Proměňuji vás ve své pracovníky od prvního do posledního. Moji duchovní hostitelé nad vámi budou 

bdít, a až půjdete do boje a zanecháte na zemi to, co vám patří, jako apoštolové Druhé éry, dám vám vše, 

co je nezbytné k tomu, abyste obrátili lidstvo. 

26 Symbolicky jsem vám řekl, že 144 000 označených bude tvořit Můj vyvolený lid Izrael. Ukážeš 

světu záchranný člun a já tvým prostřednictvím poskytnu lidstvu mír a útěchu. 

27 Nejsem to já, kdo vás trápí bolestí. Původ vašeho utrpení je ve vašich nedokonalostech a 

neposlušnosti. Řekl jsem vám: "Probuďte se, milovaný lide, neboť zkoušky klepou na vaše dveře." 

Budete-li však všichni bdít a modlit se, zkoušky budou odstraněny, a když se k vám přiblíží pokušení, 

nepadnete do jeho sítí. 

28 Označil jsem vás svým světlem, abyste zkoušky přežili ve zdraví. Tento dar má větší hodnotu než 

všechno bohatství a poklady země. Je to božský polibek, který jsem ti v této třetí éře vtiskl do duše, abys i 

v největších neštěstích a v nejtěžších chvílích života cítila Můj pokoj. 

29 Tento dar obsahuje léčivý balzám, který uzdravuje nemocné na těle i na duši. Má moc zastavit 

přírodní síly, když se rozpoutají, má zbraně, které změní neshody a války v mír. Je to součást vašeho 

duchovního dědictví, které byste měli v této době využívat a rozvíjet. 

30 Tvé srdce toužilo mít v životě něco velkého, aniž by vědělo, že to nebude majetek ani bohatství 

světa, které získáš, ale statky ducha. 

31 Jakou větší touhu může člověk mít než stát se podobným svému nebeskému Otci? Vpravdě vám 

říkám, že toto je největší touha, kterou byste měli pěstovat. 

32 Není nemožné stát se podobným svému Pánu. Proto jsem kdysi přišel na svět jako člověk, abych 

vás svým životem a příkladem naučil připodobnit se Božskému Duchu v lásce a spravedlnosti. Vpravdě 

vám říkám, že jakmile zasvětíte svůj život úkolu stát se jako Já, naleznete štěstí a mír, které jste na jiných 

cestách marně hledali, a tento mír nebude jen vnitřní, ale i vnější. Vaše svědomí vám už nebude muset 

vyčítat každý den a na každém kroku, jak to nyní dělají vaše prohřešky. 
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33 Milujte Mě a vezměte si Mě v Ježíši za příklad. Vzpomeňte si, jak jsem vám skrze toho pokorného 

Mistra z Galileje dokázal, že má moc, moudrost a bohatství jsou větší než moc a moudrost světa. Vždyť 

všechna má díla vycházejí z lásky, která je zdrojem života, síly a světla, jež stvořily všechny věci. 

34 Stejně tak vám říkám, že v této třetí éře budou vítězit ti, kdo si vezmou z Mých skutků příklad. 

Neboť zbraně, kterými budete bojovat, budou stejné jako ty, které jsem používal v té době. 

35 Jestliže jsem vám skrze Ježíše řekl: "Já jsem světlo světa", chci, abyste i vy byli jako maják v 

životě svých bližních, aby vaše přítomnost byla vždy prospěšná a váš vliv spásný ─ aby vaše myšlenky 

byly čisté a vaše city upřímné. Pak zažijete, jak snadný je život, jak snadný je boj o život na zemi a jak 

krásné je sloužit bližnímu. Pak se stanete dětmi světla díky svým zásluhám. 

36 Jaká touha se probouzí ve vašem srdci pod vlivem mého Slova? Bídné touhy tohoto světa? Ne, 

milovaní lidé. Mé Slovo ve vás probouzí ušlechtilou touhu pozvednout svou duši na cestu pravdy. 

37 Nechci ani, abyste si mé učení vykládali špatně, protože si myslíte, že vás chci vidět chudé, plačící, 

nešťastné a nemocné, otrhané nebo hladové. Ne, chci, abyste se naučili sladit svůj materiální životní boj s 

duchovním posláním tak, abyste měli to, co je ve světě nezbytné, a abyste umožnili duchu také několik 

okamžiků k uplatnění jeho darů a plnění jeho poslání. 

38 Připravuji tě, ó lide, abys byl prorokem této doby mezi lidmi ─ dobrým prorokem, skrze něhož 

oznamuji nadcházející události a dávám vám své příkazy a pokyny. 

39 Říkám vám: Kdybys někdy rozséval podvod a lež, budeš muset svou skvrnu smýt bolestí a slzami, 

a čím více se budou tvé lži šířit a čím více škody způsobí, tím větší bude tvé očištění. Mohou se právem 

nazývat "dětmi světla" ti, kdo šíří zlo mezi lidmi? Ne, milovaní učedníci! 

40 Kolik světla jsem vám dal, zástupům lidí, kteří den co den přicházejí, aby přijali Mé učení. Uvažte, 

že by nebylo spravedlivé, kdybyste se stali ospalými a v okamžiku vás překvapila nějaká zkouška, která by 

způsobila vaše klopýtnutí! 

41 Tvé srdce mi říká, naplněné bolestí: "Mistře, považuješ nás za schopné nevěry, zrady nebo 

selhání?" "Ano," odpověděl jsem. Ale já vám odpovídám: Ano, lidé, jistě vás považuji za schopné porušit 

své sliby. Nebyl mezi těmi dvanácti učedníky druhé éry jeden, který Mě vydal spravedlnosti světa, když se 

přesvědčil, že Království, které nabízím, není z tohoto světa? Cožpak Petr nezasadil setníkovi smrtelnou 

ránu ve chvíli, kdy mě zatýkal, protože učedník chtěl takto bránit svého Mistra a zadržet ho déle, než bylo 

psáno? Neodvážil se Tomáš pochybovat o Mé duchovní přítomnosti, ačkoli jsem jim tolikrát slíbil, že 

budu stále s nimi? Proč bych o vás dnes neměl pochybovat? 

Jistě ne všichni budou ve chvílích zkoušky nedbát mých slov, neboť dnes, stejně jako v oněch dnech, 

budou věrní, budou poslušní, budou poslušní a silní. 

42 Učedníci, jen v tuto hodinu vám říkám: "Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení." 

43 Izrael: Když vidím vaše srdce chladná, můj Duch se rmoutí, a když vidím odhodlání obnovit a 

poslouchat, naplňuje se radostí. 

Vím, že po roce 1950 vás přepadnou prudké bouře. Vy jste však vyvolený lid, který jsem světlem 

svého Slova zachránil před všemi neštěstími. 

I mezi vámi se k vašim uším dostane mnoho neupřímných slov, ale já nechci, aby mezi mými 

vyvolenými vznikl zmatek. Ale v těchto událostech má pravda odstraní lež a se světlem mého Ducha 

svatého budete silní, budete vědět, jak bránit mé Dílo, a budete schopni udržet zmatek od druhých, protože 

jste děti světla. 

44 Jako já jsem světlo světa, tak i vy musíte být mezi lidmi. Lidé trpí a pláčou, protože jsou hluší k 

Mé inspiraci. Ale vy jste ti, kdo je mají vést. Budeš oázou poutníka a pokorně mu poskytneš Můj pokoj. 

45 Jestliže se nepřipravíte, dokážu, že poslední bude první, a napíšu mu svůj zákon do srdce, i když 

mé slovo neslyšel. 

46 Vpravdě ti říkám, Izraeli: Vy budete rádci, kteří dávají světlo a pokoj ostatním. Ve vhodnou chvíli 

budeš hájit Mé dílo a jemně promlouvat k srdci těch nejneukázněnějších. Pak uvidíte, že se z nich stanou 

mírná jehňátka. 

Neupadejte zpět do chyb, ve kterých jste byli, protože to ve vaší duši zanechalo jen regresi. Spojte se, 

abyste přinesli světlo a poučení. 
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47 Ujistěte se, že vaše děti poznají důsledky dobra a zla. Učte je příkladům, které jsem vám dal. 

Připravte je, neboť patří k těm, kteří mi budou zítra sloužit. Chci, abyste byli šťastní a klidní a mysleli jen 

na dobro, aby vás vedlo světlo Mého Svatého Ducha. 

48 V každém okamžiku vás chráním před všemi špatnostmi; stejně tak se modlete za druhé. Všude 

vidíte bolest: opuštěné děti, mládež vláčenou bahnem, manželskou nevěru. Když však narazíte na hříšnou 

ženu, kterou muži kritizují, naučte ji pravé cestě a zbavte ji hořkosti a rozčilení, které ji obklopují, aby se 

mohla začít obnovovat. 

49 Smiluj se nad světem, Izraeli, a jako jsem k němu promluvil ve Druhém věku, tak mu předáš Mé 

slovo. 

50 Zanechám lidstvu Třetí zákon, který obsahuje poklad moudrosti, jenž se k vám dostane, protože 

vás učiním hodnými přijmout jej, aniž bych se díval na vaše skvrny, protože Já jsem Láska a Dokonalost. 

Eliáš však bude vaše duše stále více očišťovat. 

51 Vzdálili jste se od světa, abyste Mě slyšeli.Jsem s pokornými, abych vybudoval svatyni v jejich 

srdcích. 

Ve Druhé éře jsem k vám promluvil, abych vám předal Své učení o lásce, milosrdenství a odpuštění. 

Svět si však vytvořil jiná vyznání podle svého chápání. Já jako Otec však nadále osvěcuji všechny své děti. 

Mnozí z vás mi říkají: "Otče, jsou moji bližní v omylu? Proč jim tedy neukazuješ cestu?" A vpravdě 

vám říkám, požehnaný lide: světlo, které vás osvítilo, jsem dal všem stejně. Lidé se však řídili svou vlastní 

svobodnou vůlí a nechtěli Mě přijmout. 

Své děti nenutím, každý musí přijít na mou cestu vlastní vůlí, vlastním úsilím. V této době totiž 

osvěcuji celé lidstvo. Někteří mě slyšeli ─ to jste vy, požehnaný lide Izraele. Ostatním ukazuji cestu 

prostřednictvím intuice a také prostřednictvím zjevení přijímají světlo Třetí éry. 

52 Vždycky jsem hlásal lásku, protože láska je ochranná ochrana, do níž jsem vložil veškerou svou 

moc. Blaze tomu, kdo žije s láskou v srdci, protože postupně překoná všechny problémy svého života. 

Blahoslavený je ten, kdo nosí lásku ve svém životě a projevuje ji na svých cestách. Tyto skutky budou 

požehnáním pro něj i pro ostatní. 

53 Děti moje, poznejte mě jako Otce a Ducha, abyste mě už nehledaly v modlářství. Vždycky mě máš 

jako světlo Ducha svatého ve své duši. 

54 Budete-li projevovat milosrdenství, Já jsem v tomto milosrdenství, a budete-li se snažit plnit 

všechny Mé příkazy, buďte šťastní, požehnaní lidé, neboť Mé požehnání ve vás zůstane navždy. 

55 Prostřednictvím těchto nástrojů už mé slovo neuslyšíte. Tento čas je však určen k přípravě vaší 

duše a po roce 1950 začne bitva. Neodloučím se od vás, ale je nutné, abyste se zduchovnili. Neboť skrze 

ty, kdo se připravili, se budu nadále projevovat z ducha do ducha. Vidoucí Mě budou nadále vidět a k těm, 

kdo se oduševní, budu promlouvat skrze intuici a v nich bude intuice. 

57 Blahoslavený lid: Ve Druhé éře jsem řekl svým učedníkům: "Byla mi dána veškerá moc na nebi i 

na zemi." A opravdu vám říkám: Jděte všude a přinášejte Mé Slovo, přinášejte Mou lásku a Mé učení. 

Stejně tak vám nyní říkám, požehnaný lide: Vy jste připravení učedníci ─ vy jste ti, kteří musí jít po 

všech cestách země a přinášet Mé Slovo a Mou lásku. 

Znovu povstane ten, kdo s pochybnostmi v srdci říká, že to, co jste dostali, byla jen lež. Aby uvěřili, 

budou se muset dotknout rány v mém boku. 

58 Vidím toho, kdo, ačkoli mě dlouho slyšel, mě zavrhne jako můj učedník Jidáš Iškariotský a prodá 

mé dílo. Já se však přiblížím k těmto srdcím a odstraním z nich nepravdu skrze svou spravedlnost. Mé dílo 

je přece čisté a bez poskvrny. Povstane v celé své čistotě ve všech srdcích a duších, neboť taková je Má 

Vůle. 

59 Pojďte k Otci, pojďte na hostinu, která je pro vás připravena. Na tomto stole je chléb věčného 

života pro tvou duši. Připravuji své učedníky, abyste zítra mohli dosvědčit, že jste byli u Otce a že On 

přebývá ve vašich srdcích, protože jste je připravili jako jeho svatyni. 

60 Vy jste ti, kdo z mé pokladnice obdrželi moc oživovat "mrtvé", abyste byli jako váš Mistr. 

61 Budete-li se umět připravit tak, jak jsem vás to naučil, budou vás provázet Mé duchovní výhody a 

díky duchovnosti, které dosáhnete, vaši bližní poznají, že jste děti světla, že ačkoli v sobě nesete Mé 

vysoké vlastnosti, projevujete se jako ti nejpokornější. 
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62 Povstaňte, milovaní lidé, nezastavujte pokrok své duše. Využívejte pokynů, které vám dal váš 

Mistr, a vtiskněte si je do srdce. Krátké jsou totiž chvíle, kdy Mě uslyšíte skrze lidskou schopnost chápání. 

63 Připravte Třetí zákon pro příští generace. Přijdou velké zástupy, a až budete připraveni, budete k 

nim mluvit pod vlivem mého Ducha svatého. 

Podobenství 

64 Jeden pán, majitel rozsáhlého panství, přišel k mohutnému stromu. Poblíž byl pramen křišťálově 

čisté vody. Na tomto místě volal poutníky, kteří šli kolem, a zval je, aby si odpočinuli ve stínu stromu a 

uhasili žízeň u vody z tohoto pramene. 

65 Mezi těmi poutníky si onen Pán vybral sedm mužů a řekl jim: "Žádali jste mě o dobrodiní a já nyní 

každému z vás svěřím velký kus těchto pozemků, abyste se na nich lopotili a pracovali jako dobří dělníci, 

zasévali toto semeno a starali se o něj, abyste sklidili bohatou úrodu. Neboť zástupy jsou veliké a mají 

hlad a žízeň." Tehdy jim Pán svěřil osivo a pracovní nářadí a řekl jim, aby všichni pracovali na poli. 

strom a hlídat pramen, aby i oni mohli přijmout zástupy po odchodu onoho Pána, a dodal: "Připravíte pole 

a nasypete na ně toto zlaté semeno. Vodou z tohoto pramene budeš zavlažovat pole, abys sklidil bohatou 

úrodu, a budeš pečovat o mohutný strom, aby jeho ovoce mělo vždy dobrou chuť. Budete pracovat 

společně, a až přijdou hladové, žíznivé a unavené davy, nabídnete jim stín stromu a sladkost jeho ovoce. 

Budeš jim dávat chléb a vodu, aby se cítili silní a nesli v sobě můj pokoj." 

Mužům ten Pán řekl: "Já nyní odcházím, ale vy pocítíte mou přítomnost velmi blízko svých srdcí, můj 

pohled vás bude pozorovat a můj sluch vás uslyší."  

Konec podobenství 

66 Vpravdě vám říkám: V této třetí éře jsem povolal své pracovníky, abych jim dal jejich dědictví, 

abyste jako váš Otec připravili hostinu a přijali ty, kdo hladoví a žízní po Mém Slově. Tvým 

prostřednictvím obdrží duchovní poklady, které jsem ti svěřil. 

67 Jste mé ovce, které byly přivedeny k duchovní překážce. Pastýř, který vás v této době vede, je 

duch Eliášův. Nikdo tohoto pastýře nevidí, ale všichni ho cítí. Někteří si to uvědomují, jiní ne. 

68 Eliáš otevřel Knihu života v šesté kapitole, jakmile byla uvolněna šestá pečeť Mnou, který k tomu 

mám pravomoc. 

69 Co vám šestá pečeť odhalila? Jaké poselství uchovávala ve svém nitru, aby ho v této době ukázala 

světu? Duchovní život, poznání sebe sama, odhalení všech svých vlastností, způsob, jak rozvinout 

duchovní dary, duchovní projev prostřednictvím mysli a projev od ducha k duchu. 

70 Vaše duše je plná radosti, protože se cítí osvícená a vidí, že ji chrání poslové a andělé. Buďte věrní 

svému Pastýři a budete po celou svou pozemskou pouť pociťovat tento požehnaný pokoj, který vás nyní 

zaplaví, a nebudete muset utíkat, abyste se skryli, až On vyhlásí mou spravedlnost před tímto pohanským, 

modlářským a materialistickým světem. 

Ano, lidé, Eliáš je mezi vámi a znovu vyzkouší kněze falešného boha a znovu jim ukáže, který je ten 

pravý a jak ho mají uctívat. Eliáš se však nepřijde stát člověkem. Lidské tělo není nezbytně nutné k tomu, 

aby se duchovní bytost mohla projevit na zemi, a už vůbec ne tělo Eliáše, který má klíč, jenž otevírá dveře 

komunikace mezi jedním a druhým světem. 

71 Duchovní svět se k lidem ještě více přiblíží, aby dosvědčil svou existenci a přítomnost. Všude se 

budou objevovat znamení, důkazy, zjevení a poselství, která budou vytrvale hovořit o tom, že nastal nový 

věk. 

72 Mezi národy dojde ke sporům a rozbrojům, protože náboženští představitelé budou šířit strach 

mezi těmi, kdo těmto poselstvím věří, a věda prohlásí tyto skutečnosti za nepravdivé. 

Pak se prostý lid odváží a povstane, aby dosvědčil pravdivost důkazů, které obdržel. Vstanou ti, kteří ─ 

opuštěni vědou ─ získali zpět své zdraví duchovním způsobem a budou svědčit o zázračných uzdraveních, 

o zjeveních nekonečné moci a absolutní moudrosti. 

Mezi obyčejnými a neznámými lidmi se objeví muži a ženy, jejichž slovo plné světla překvapí teology, 

filozofy a učence. Ale až bude spor největší a chudí budou ponižováni a jejich svědectví popíráno 
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pyšnými, pak přijde chvíle, kdy Eliáš bude volat učence, pány a vládce k odpovědnosti a podrobí je 

zkoumání. 

Běda falešným a pokryteckým v té hodině, neboť tehdy na ně sestoupí dokonalá spravedlnost! 

Nastane hodina soudu. Ale mnoho duší z ní povstane k pravému životu, mnoho srdcí bude vzkříšeno k 

víře a mnoho očí se otevře světlu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 351 
1 Já jsem Světlo, Láska, Milosrdenství a Odpuštění. Pojďte ode Mne přijmout to, co potřebujete pro 

své dobro a dobro lidstva. 

2 Milovaní učedníci, vy, kteří jste se shromáždili kolem Mistra: Přicházíte, abyste přijali Mou 

moudrost, abyste dali směr svému životu a naplnili poslání, které jsem vám dal. 

3 Kdyby vám váš Mistr řekl všechno, co je v Mé moudrosti, nikdy byste to nepochopili. A kromě 

toho, jakou zásluhu bys měl na tom, abys objevil, co jsem pro tebe uschoval ve své pokladnici? Je to 

povznesení duše, které vás činí hodnými přijímat Mou božskou inspiraci. 

4 Vyvíjeli jste se a během této doby jsem vám odhalil to, čemu již rozumíte. Nejsem to však Já, kdo 

určuje hranice vašeho chápání, ale vy sami musíte více stoupat, abyste byli schopni ode Mne více přijímat. 

5 To, co jsem vás učil, vám postačí k tomu, abyste pochopili, co je vaším posláním a jak byste v 

sobě měli založit Církev Toho, který k vám promluvil, abyste mohli sjednotit světonázory lidstva a věděli, 

jak toto učení spojit s učením Ježíše ve Druhé éře a s tím, co řekli proroci a osvícení v První éře. 

6 Můj příchod v této době se neuskutečnil v tělesné podobě, jak mnozí očekávali, ale vy budete těmi, 

kdo přivedou lidstvo k pochopení Mého učení o Druhém a Třetím čase. 

7 Můj lid: Čas, kdy ukončím své hlásání v této podobě, se blíží, ale vy se musíte ještě více vybavit. 

8 Na světě je mnoho pokušení. Ale čím lépe budete rozumět mému Dílu, čím více budete vládnout 

tělu, tím více se budete blížit dokonalosti. 

9 Oduševněte se, aby vaše duše dosáhla takového stupně povznesení, který je nezbytný k tomu, aby 

mohla pokračovat na cestě vzestupu k věčné dokonalosti, k níž má dospět. 

10 Vzpomeňte si na má slova z druhé doby: "Dávejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží." Nyní 

vám však říkám: "Dopřejte svému tělu to, co mu náleží, a své duši povznesení a pokrok, který jí náleží. 

11 Nyní se mé "Slovo" nestalo člověkem. Přichází k vám "duchovně" na oblaku, aby vám zjevil to, 

čemu jste nemohli porozumět. 

12 V průběhu let se na vaší cestě objevilo pokušení. Chtěla vás svést z pravé cesty, zmást a 

dezorientovat a zanechat ve vašem srdci nejistotu. 

13 Prostřednictvím zjevení a intuice jsem tomuto světu předal poselství a poslal jsem připravené lidi, 

vybrané duše, aby zprostředkovaně promlouvali k lidstvu. A kdykoli se tvé srdce připravilo, poskytlo jsi 

útočiště Mému Duchu. Zjevil jsem se ve vašich životech jako poučení, milosrdenství a pokoj. Já jsem však 

nedbal na to, zda jste v Můj projev uvěřili, nebo ne. Jako Můj Mistr a Otec si totiž přeji, abyste poznali 

hlas Toho, který k vám promlouvá skrze svědomí, skrze váš pokoj a povznesení. 

14 Nepřišel jsem zachránit tvé tělo, ale tvou duši. Proto jsem k vám mluvil s láskou, abyste povstali a 

byli jako patriarchové první éry, jako apoštolové druhé éry a abyste byli Mými učedníky třetí éry. 

15 V každém stupni vývoje zůstala vaše duše zhmotnělá, a proto jste se také vzdálili od mé lásky, 

propadli jste omylům a mé slovo jste si vyložili jinak. 

16 Nyní se blíží konec doby, kdy uslyšíte Mé Slovo předávané lidským rozumem, tedy naposledy. 

Ale v Srdci Mého Otce cítím bolest, protože projevujete nedostatek porozumění a návyku na Mé Slovo, 

jen malé povznesení duše. Budu se však i nadále projevovat prostřednictvím lidského mozku kvůli vaší 

nepřipravenosti? Ne, milovaní lidé. Slyšeli jste přece, že jsem dokonalý a má vůle je jediná. 

Může být Otec ve své vůli podobný člověku? Pak bych nebyl dokonalý, nemohl bych být vaším 

Stvořitelem ani vaším Bohem. Bylo by lepší, kdyby Králova hvězda přestala svítit, než kdyby se Mé slovo 

a Má vůle nenaplnily. 

17 Již v první éře proroci ohlásili toto období milosti a v této době připravuji tvou duši světlem Svého 

Svatého Ducha, abys mohla každým dnem více a více povstat. 

18 Uvidíte, že ti, kdo nikdy neslyšeli Mé Slovo prostřednictvím hlasatele ani nebyli přítomni projevu 

Mého univerzálního paprsku, povstanou, abych připravil jejich srdce, a oni přijmou Mé Božské poselství a 

Mé pokyny prostřednictvím intuice. Budou mě milovat jako apoštolové druhé éry. S nimi se naplní mé 

slovo: "Poslední budou první". 

19 Plňte své poslání, kmeny Izraele, uvědomte si svou odpovědnost vůči lidstvu, uvědomte si, že jste 

nositeli Mého Zákona, že jste posly duchovního učení, které jsem vám svěřil. 
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20 Izraeli, vydej se na cestu sjednocený a usilující jako jedno srdce, jedna vůle, a poslouchej Můj 

Zákon a Mou Božskou Vůli. Víte, že jsem vaše spása. 

21 Vtiskl jsem vám do srdce své učení a má božská záře byla jako krev života ve vaší duši, posilovala 

vás a oživovala, abyste se mohli pustit do plnění svého poslání, abyste byli jako starší bratři a sestry vůči 

lidstvu, abyste je uměli vést po mé cestě s poslušností a mírností. Vy budete učiteli zítřka. 

22 Vy "poslední": Nepovažujte Můj lid za neznámý, neboť v tomto čase jsem poslal tyto duše, aby se 

reinkarnovaly a lidstvo skrze ně získalo Mou milost. 

23 Kolik zmatku je ve světě, kolik klamu, protože lidský mozek, místo aby se řídil Mým Zákonem, 

propadl materialismu, pohanství a modlářství a neschopní lidé se odvážili nazývat se "zástupci Mého 

Božství", mluvčími Mého Božského Hlasu, Mé Lásky a Mého Světla. Přesto vidím, že živí sobectví, 

temnotu, fanatismus, faleš a svár. Já jsem však Dokonalost, která vám ukazuje cestu oduševnění a lásky, 

abyste mohli dosáhnout odpuštění. 

24 Ve světě převládá materialismus a modlářství, proto lidstvo upadlo do pokušení. 

25 Koho Mistr použije, aby k lidstvu promluvil o mé pravdě? Můj vyvolený národ Izrael. 

26 Duchovně se shromážděte kolem Mistra. Vy jste moji učedníci, kterým jsem dal své poučení jako 

otevřenou knihu a s ní i jasnost světla Ducha svatého, abyste porozuměli mému slovu, poslouchali ho a 

vtiskli si ho do srdce nesmazatelným písmem. Jste děti světla, které musí být lidstvu dobrým příkladem 

tím, že mu svými skutky ukazují duchovnost, lásku a víru. 

27 Mistr k vám v této Třetí éře přišel duchovně, aby vám prostřednictvím lidské mysli předal Své 

Slovo, a toto poučení je jako paprsek světla, který přišel probudit vaši duši a dát jí pochopit, že toto je hlas 

jejího Boha a Pána, hlas Otce, který volá Své dítě ─ hlas Mistra, který vyzařuje Sám sebe jako Slovo v 

učení, v příkladech, ve vznešených principech, aby vaše duše viděla, jak se odívá do vlastností Mého 

Božského Ducha. 

28 Milovaní lidé: Chci, abyste si ze Mne brali příklad ─ chci, abyste byli "k Mému obrazu a podobě". 

Proto jsem k vám přišel, abych se vám dal poznat prostřednictvím intelektu Svých nositelů hlasu. Ty jsem 

vybral, připravil a očistil, abyste skrze jejich duchovní dary přijali Mé Slovo. Byly to tvrdé skály, z nichž 

jsem nechal vytrysknout křišťálově čistou a průzračnou vodu pro vaše duše. 

29 Přišel jsem v tomto čase, abych "slepým" ukázal své světlo a ukázal jim světlo nového dne. Přišel 

jsem k vám, abych vám vydal svědectví o své přítomnosti, abych vám přinesl svou lásku a svou pravdu, 

aby mezi vámi nebylo pochyb. Chci, abyste, až uslyšíte mé slovo, poznali jeho význam a pozvedli se k 

Otci plni víry a lásky. 

30 Chci, abyste projevili nejhlubší lítost nad tím, že jste se poskvrnili a vzdálili od svého Otce ─ 

abyste byli vnímaví k duchovnímu a aby vaše srdce bylo svatyní, kterou připravujete svému Otci, abyste v 

sobě nesli Jeho lásku, Jeho pokoj, Jeho světlo, věčný život. 

31 Připravte se, děti moje, aby se vaše duše osvobodila od všeho zhmotnění, abyste si mohli sundat 

temný šátek před očima a spatřit Mě v celé Mé slávě. Smyslnost světa vám brání plně pocítit Mou 

Přítomnost a ocenit Mou moudrost vlitou do vašeho srdce. 

32 Jak dokonalé a čisté je poučení, které jsem dal tvé duši, abys byla hodna Mých duchovních 

dobrodiní a stala se dědičkou tohoto pokladu, s nímž se zítra vydáš, inspirována Mým Božským Duchem, 

prokazovat milosrdenství trpícímu a potřebnému lidstvu. Tímto způsobem se pro vás proroctví naplní. 

Tvým prostřednictvím ukážu lidstvu přístav spásy, záchranný člun. Vpravdě vám říkám, že lidé a 

národy, velké masy lidí, kteří žijí na zemi, sešli z cesty, zabili život milosti. 

33 Uvědomte si, že už nepatříte k "mrtvým", protože Já jsem vám dal život, protože každý, kdo ke 

Mně přichází, bude vzkříšen. Dovolte, aby vám tento život a síla umožnily být ve společenství se Mnou. 

Nezavírejte oči před tímto světlem, před touto slávou. Uvědomte si, děti moje, jak velké je milosrdenství 

vašeho Otce. 

34 Vy jste lidé, v něž jsem vložil svou důvěru, protože vy dáte lidstvu naději a útěchu a budete 

zářivou pochodní, která rozptýlí jeho temnotu. 

Lidé Mě hledají ve svém zoufalství ─ někteří ve vědě, jiní ve svém modlářství. Jakmile uvidíte ženy, 

děti, mládež a dospělé, jak naříkají a volají Mne, protože necítí přítomnost Otce ─ té Svaté Země, která 

slíbila, že se vrátí, aby jim přinesla mír, útěchu a milosrdenství ─ když uvidíte, jak se toto lidstvo očišťuje 
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a očišťuje ve své vlastní bolesti, musíte být vybaveni, naladěni na Mne, bdít a modlit se za toto lidstvo, aby 

Mne slyšelo vaším prostřednictvím a bylo osvíceno světlem Mého Svatého Ducha. 

35 Způsobím, že i ta nejzatvrzelejší srdce pocítí impuls mé lásky, takže už nebudou kameny, které 

způsobují lidstvu bolest. 

36 Toto je čas, požehnaný lide Izraele, kdy budete vybaveni a budete kráčet jistým krokem při plnění 

svého obtížného poslání. 

37 Přišel jsem se Svým Slovem, abych vás duchovně osvobodil, abych vás zbavil břemene, které jste 

nesli, abych vás zbavil pout, která vás poutala k tomuto světu a která nedovolovala vaší duši, aby se ke 

Mně povznesla. 

38 Vy jste lidé, u kterých chci vidět oduševnění spravedlivých. 

39 Neste svůj kříž s láskou, pokorou a tichostí, neboť já budu vaším Cyréneem*. Buďte lidstvu 

dobrým příkladem a jasným zrcadlem, v němž uvidí svou tvář. Buďte dobročinní a podělte se o svou sílu s 

bližními. Chci, abyste světu svým úsměvem ukázali lásku, kterou vám Otec dal. Nenechám tě tváří v tvář 

nemilosrdným přírodním silám samotného. 

V této době velkého nebezpečí, kdy vám cestu zkříží pokušení a velké zkoušky, Mě budete cítit velmi 

blízko, protože Já sám budu ve vás, takže v sobě nebudete mít strach, který svět pociťuje tváří v tvář 

projevu Mé Božské Spravedlnosti. 
* Ve španělském originále je Cyrenaeus "Cirineo". Je to jméno muže, který pomáhal Ježíši nést jeho kříž, když se 

pod jeho tíhou zhroutil. V Bibli je také nazýván Šimonem z Kyrény. 

40 Neporušujte zákon a nevzdalujte se od mé lásky, nenakažte se špatností světa. Měj jen strach z 

odchodu od svého Otce, neboť tento strach je počátkem moudrosti, díky níž dosáhneš nejvyšší blaženosti. 

41 Ten, kdo zůstane připraven a bude umět bdít nad dílem, které jsem svěřil do jeho rukou, bude 

neustále dostávat z mé pokladnice milost nebeského království, mé požehnání, a bude to on, kdo bude 

vydávat věrné a pravdivé svědectví před lidstvem. 

42 Svěřil jsem vám zbraně světla, mocné zbraně, abyste se mohli bránit pokušením, s nimiž se na své 

cestě setkáte. Pokušení je v každém okamžiku připraveno jako dravý pták okrást tvou duši o milost a dary, 

které jsem ti svěřil ─ vzít ti dobré zrno a nechat ti plevy. Je to jako hladový vlk, který vás chce sežrat. Vy 

však žijte v pravdě, kterou jsem vám dal, abyste byli dobrými učedníky, kteří svým příkladem ukazují 

lidem tuto cestu. 

43 Když jsi nebděl ani se nemodlil, přišlo k tobě pokušení jako vichřice, zbořilo tvou svatyni, zhaslo 

světlo tvé pochodně a odneslo tvé poučení. Tehdy ses cítil zbaven mé milosti, potřebný a v mé přítomnosti 

jako obžalovaný. Plakal jsi a měl jsi výčitky svědomí. Znovu prosíš svého Otce o milost, a pak ti znovu 

vložím do rukou knihu světla, očistím tvou mysl, připravím tvé srdce, dám ti nové roucho a řeknu ti: 

Vstaň, bdi a modli se, abys neupadl do pokušení. 

44 Spojte se, milovaní lidé, aby se Otec mohl radovat z poslušnosti a oddanosti svých dětí. 

45 Chci, abyste byli jako jeden učedník a přinášeli světu jedno učení. 

46 Bojujte, můj lide, mečem světla, který jsem vám svěřil ve svém Slově ─ modlitbou, abyste 

zvítězili nad pokušením. Bojujte ohněm Mé lásky, abyste zničili plevel, a světlem Ducha Svatého, abyste 

rozptýlili temnotu od zmatených, od nevědomých, od modlářů, od zkažených a abyste vedli nevinné, kteří 

Mě hledali v hmotných svatyních. 

47 Ty, který předsedáš těmto skromným shromaždištím, přijmi tyto zástupy a mluv k nim o Mé lásce 

prostotou Mého Slova. Řekneš jim, že jsem přišel s touhou po hříšnících, ne abych je odsoudil, ale aby Mě 

poznali, abych osušil jejich slzy, rozptýlil temnotu z jejich duší, uzdravil slepotu jejich očí a dal jim pocítit 

a spatřit Mou Přítomnost. Tímto způsobem budete v mém jménu oživovat "mrtvé". Vy, vyvolený národ, 

budete pro lidstvo zářivou hvězdou. 

48 Mé Slovo jste si vtiskli do srdce, a až budete připraveni, můj Božský Duch bude z této požehnané 

Knihy předán vašim bližním. Rozmnožím tento chléb, aby se duše nasytily a posílily. 

49 Naplnění vašeho poslání vám bude blízké nejen v době, kdy budete žít na zemi, protože na ní 

teprve začnete dělat první kroky. Přiměješ velké zástupy, aby zanechaly modlářství a vzdaly se svých 

válečných zbraní, aby mohly do svých srdcí přijmout poselství mého míru. Vaše duše však bude i po 
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opuštění své fyzické schránky dál neúnavně bojovat a pracovat, dokud neuvidíte, že lidé mají pokoj a 

dobrou vůli, že v sobě mají světlo Ducha svatého, že usilují o povznesení a jsou oduševnělí. 

Budete bojovat z pokolení na pokolení a takto budete stoupat na horu, dokud nedosáhnete jejího 

vrcholu, kde se občerstvíte ovocem svých skutků. 

50 Po roce 1950, až Mě už v této podobě neuslyšíte, nebudete rozrušeni a nebudete říkat: "Kam mám 

jít? Jaké poslání musím tímto způsobem plnit? Jaká je tvá vůle, Pane?" 

Vpravdě vám říkám, že se vám dostane Mé inspirace, vaše duše Mě uslyší a vy pocítíte, že vás vedu za 

ruku a ukazuji vám cestu, po které se máte vydat, abyste se obrátili ke svým bližním. Učiním, aby tvé oči 

viděly ty a tvé uši slyšely ty, kdo mě hledají ─ ty, kdo mě vzývají, a poznáš, že ti, kdo mě hledají, budou 

hledat tebe. Pak tě naplním inspirací a tvým prostřednictvím dám světlo těmto zástupům. 

51 Lidstvo se ve své bolesti očistilo a očistí se ještě více, aby se duše probudily a uvědomily si, že 

jejich plody nesou hořkost a smrt. Budou hledat svého Spasitele a najdou cestu, z níž sešli. Toto poselství 

světla, míru a lásky však předám světu prostřednictvím svých vyvolených. 

52 Žijete v době milosti, v novém dni, kdy božské světlo ozařuje cestu všech lidí. Já, Mistr, vás 

přijímám, nechávám vás spočinout na Své hrudi a žehnám vám, a jak hladím tento lid zde, rozsévám 

požehnání a dobrodiní po celém světě. 

53 Vy, Moji učedníci, jste se připravili na to, abyste vyslechli Mou lekci pro tento čas. Přišli jste s 

vírou a nadějí, jako jste přišli v minulých dobách, když jsem se na vás obrátil. 

54 Cesta, kterou vám ukazuji, je cesta Zákona ─ široká, přesně vymezená cesta, po níž se můžete cítit 

bezpečně. Naplnění tohoto zákona je cenou vaší spásy. Chcete se zachránit a dosáhnout cíle této cesty, 

abyste získali dary a moc spravedlivých? Máte v sobě vše, co je k dosažení tohoto cíle potřeba. Obdařil 

jsem tě ctnostmi, abys mohl zdokonalit svůj ideál. 

55 Pokud cítíte, že boj o vítězství vašeho ducha je těžký, využijte síly, kterou máte. Pokud vás trápí 

neštěstí tohoto světa, obrňte se trpělivostí. Pokud tě trápí lidská nechápavost, pozvedni svou duši a zde, ve 

společenství se Mnou, umlč své stížnosti a vrať do svého světa mír, bez starostí a pomsty, ale milující a 

odpouštějící jako dobří učedníci. 

56 Rozšiřujte po své cestě toto učení, které jsem vám přinesl, aby se jím svět mohl živit. Hlad a žízeň, 

kterými lidé trpí, jsou totiž ohromující. 

57 Nepromarněte chvíli, kdy se vám vaši bližní svěřují se svým trápením. Přineste duši útěchu a 

zmírněte její trápení. Její duchovní chudoba a nemoc je totiž mnohem strastiplnější a tísnivější než ta, 

kterou prožívá její tělo. 

58 Vaše slovo učedníka bude mít moc rozptýlit mlhu, smutek, který zahaluje srdce vašich bližních. 

59 Povolal jsem tě, abych uspokojil tvou požehnanou touhu zdokonalit svou duši, překročit lidské 

poznání a vstoupit do Boží pokladnice. A Já, který vyslyším vaše prosby a přeji si váš pokrok, jsem vám 

dal hojnost svého Slova, abyste se cítili šťastní. 

60 Až dnešní čas skončí a ve vás zůstane jen vzpomínka na tento projev, budete se považovat za 

šťastné, a až budete číst Mé Slovo v knihách, budete svými slzami zalévat tyto stránky sepsané s láskou a 

něhou, kterou Mi prokazujete jako Mé děti. 

61 Už se blíží čas, kdy budete stát před tímto lidstvem jako svědkové mé pravdy. Ale už teď byste si 

měli dát předsevzetí a dodat si odvahu. Čeká vás totiž velká zkouška. Nic vás nesmí učinit zbabělými, 

milovaní učedníci! A stejně jako vám mé Slovo ukázalo jediný směr: Láska a Pravda, i vy budete 

neúnavnými rozsévači tohoto semene mezi lidstvem. 

62 Tvá hůl bude modlitbou, připraví ti to, co je dobré. Při této modlitbě pocítíte, jak se vaše duše 

posouvá do jiných úrovní, do vyšších, vznešenějších úrovní, čím větší je vaše příprava. A na nich budete 

dýchat mír, budete se cítit inspirováni bytostmi, které je obývají ─ spravedlivými a ctnostnými, a ony vás 

přivedou do Mé Přítomnosti. V tomto společenství vám dám svá nová zjevení a příkazy. 

63 Chci, abyste si nyní odpočinuli od svého dlouhého putování, abyste už v tomto pozemském údolí 

neprolévali slzy a abyste se povznesli na duchu. 

64 Oznamuji vám, že se dožijete největších katastrof na světě, které budou důsledkem lidského 

sobectví a touhy po moci, nedostatku lásky a milosrdenství. Co uděláš v této chvíli, Izraeli, když vidíš, jak 

se všechny přírodní síly rozpoutávají a jak se tví bližní vrhají na tebe? 
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Na tomto světě dojde k silným zemětřesením, vody se vylijí z břehů a některé části moře se stanou 

suchou zemí a jiné země budou zaplaveny vodou. Lidé se budou stěhovat ze svých zemí, a dokonce i ze 

svých domovů, aby hledali záchranu. Záplavy vody zničí mnoho měst jako při potopě v první éře a jen 

některá uniknou tomuto krutému soudu. 

65 Jak přijmete tyto lidi, kteří utíkají před tolika bídou a bolestí a hledají v tomto národě spásnou 

archu? Poslechneš mou vůli a podělíš se s nimi o svůj chléb a svůj domov? 

66 Brzy začne pro svět doba velkých událostí. Země se bude třást a slunce vyšle na tento svět žhavé 

paprsky, které spálí jeho povrch. Kontinenty budou postiženy bolestí od jednoho pólu k druhému, celá 

zeměkoule bude očištěna a nebude tvora, který by nepocítil strádání a odčinění. 

67 Po tomto velkém chaosu se však národy opět uklidní a přírodní síly se uklidní. Po této "bouřlivé 

noci", v níž tento svět žije, se objeví duha míru a vše se vrátí ke svým zákonům, řádu a harmonii. 

68 Opět uvidíte jasnou oblohu a úrodná pole. Vody budou opět čisté a moře klidné. Na stromech bude 

ovoce, na loukách květiny a úroda bude bohatá. Očištěný a zdravý člověk se bude opět cítit hoden a uvidí, 

že je mu připravena cesta k vzestupu a návratu ke Mně. 

69 Každý bude od základu očištěn, aby byl hoden prožít nadcházející Nový věk. Musím totiž postavit 

nové lidstvo na pevné základy. 

70 Je mnoho duchů, kteří jen čekají na znovuzrození ctnosti na tomto světě, aby mohli sestoupit a 

splnit poslání, které jsem jim dal. Připravte se a připravte se na jejich přijetí, až ten čas přijde, a zkraťte 

dny svého očišťování skutky milosrdenství. 

71 Vstoupím do všech domovů, abych skrze jejich svědomí promluvil do duše těch, kdo vládnou ─ k 

otcům rodin, k soudcům a učitelům, a zanechám v nich otisk zákona. 

72 Vláda zla, která na tomto světě vládla tak dlouho, nyní brzy zmizí, aby uvolnila místo vládě ducha, 

uvolnění duchovních darů a schopností, které v člověku existují a díky nimž má velmi vysoké určení. 

73 Mnozí z vás budou svědky těchto událostí, které vám dnes oznamuji. Jedni věří a druzí nevěří, 

uvidíte, že se tato slova naplní. 

74 Bděle očekávejte naplnění těchto proroctví, stále bděte, aby vás žádná zkouška neoslabila, a noste 

v sobě vtisknutá má slova. Každá z nich totiž obsahuje moudrost a moc, které vás zachrání, pokud je 

budete umět použít ve svém životě. 

75 Budete-li vědět, jak se zachovat při modlitbě a podle Mých pokynů, dosáhnete duchovního 

pokroku a budete moci vědomě projít novým obdobím, které vás čeká. Budete cítit Mou přítomnost ve 

svých činech, ve svých shromážděních a inspirováni Mnou budete konat skutky hodné vaší důstojnosti 

jako Mých učedníků. 

76 Žijte v souladu s přáními a ideály svých duchovních bratří a sester, i když jste od sebe vzdáleni. 

Vaše duše se spojí s jejich dušemi a všichni budete žít ve společenství se Mnou. Toto je má vůle. 

77 Pociťujte mé povzbuzení, když slyšíte mé slovo, neboť je životem pro každého, kdo je schopen mu 

porozumět, abyste zítra byli mými učedníky, kteří plní můj Zákon, ─ abyste nedávali potravu Sodomě a 

Gomoře. Dávám vám své slovo, abyste pochopili, co je pravé bohatství duše, abyste se oduševnili a byli 

hodni zdědit mé Království. 

78 Dávám vám světlo svého Ducha svatého, abyste neupadli do temnoty. Mluvil jsem k vám, abyste 

Mi dali příbytek ve svém srdci a proměnili ho ve svatyni Mého Božství. 

79 Co v této době živí svět?: Pýcha, marnivost, nepřátelství a neřestné rozkoše, které otravují duši i 

tělo. Chci tě však vidět osvobozenou od této smyslné touhy, a proto jsem tvé duši ponechal jen bílé 

roucho. Na konci životní cesty vás chci přijmout do Své otcovské náruče a říci vám: "Vítejte, vy, kteří jste 

poznali, jak žít podle Mého zákona, a oddělili jste se od světa, abyste se stali Mými pracovníky. 

80 Každý, kdo slyší mé slovo a používá je, bude hoden přijmout mou milost z mé pokladnice. Bude to 

on, kdo se ostatním ukáže jako jasné zrcadlo. V něm bude dar uzdravování, prorocké slovo. Bude jako 

pramen křišťálově čisté vody pro ty, kdo žízní po mém Slově. Vložím do něj své božské slovo a svěřím 

mu svůj hojivý balzám, takže to bude on, kdo poskytne útěchu každému, kdo trpí. 

81 Všude, kde se usadí, způsobím pokoj a radost a svěřím mu meč k boji proti každé modloslužbě. 

82 Učte své děti, aby Mě hledaly v neznámém. Řekněte jim, že jste se Mnou usedli k Mému stolu a že 

už nejste modláři. Pokud mě odmítají, milujte je a odpusťte jim. 
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83 Národy stanovují své hranice, válčí a rozsévají smrt. Já jsem však přišel v Duchu, abych připravil 

některé lidi, a to jste vy, kteří patříte k novým generacím, jež Mě budou zítra hledat od ducha k duchu. V 

té době se již národy země nebudou připravovat na válku. Lidé Mě přijmou do svých duší. 

84 Chci, abyste byli "první" a připravili se na sdílení radostné zvěsti a byli příkladem pro své bližní. 

85 Mou vůlí je, abyste se očistili, protože poskvrněný ke Mně nedojde a vaše bolest je pak velmi 

velká. Pozvedněte se ke Mně, abych vám ulevil od bolesti. 

Odstraňuji z tebe to špatné, aby ve tvé duši zavládlo blaho a radost, abys mohl vystoupit na vrchol 

duchovní hory. 

86 Pociťujte lásku ke svému Mistru a k lidstvu, neodpírejte mi milost. Snažte se osvobodit své bližní 

od fanatismu, pak bude můj duchovní svět s vámi. Buďte mými svědky a já budu vaším prostřednictvím 

zvěstovat světu radostnou zvěst. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 352 
1 Je to požehnaný okamžik, kdy s vámi přichází můj Duch ─ den, kdy jsou cesty osvětleny mým 

světlem, takže učedníci přicházejí na tato místa setkání s touhou po mém Slově. 

2 Lidé, přijímám vás, buďte vítáni! 

3 Slyším tvou modlitbu a na základě tvé upřímné prosby rozšiřuji Své milosrdenství na lidstvo, aby 

každé lidské stvoření mohlo duchovně pocítit Mé pohlazení. 

4 S dobrou vůlí a vírou jste připravili svá srdce a učinili se tělesně i duchovně vnímavými pro přijetí 

božských pokynů. 

5 Touto přípravou způsobíte, že mé slovo lásky bude s vámi. 

6 Učedníci, od nejstarších dob jsem vám připravoval cesty, které vás měly dovést k bodu, v němž se 

nyní nacházíte ─ k rozvoji duše, který vám umožní pochopit dialog mezi duchy s vaším Otcem. 

7 Tím ti dávám najevo, že jsem tě nikdy nenechal jít náhodně a že tvé kroky při naplňování Mého 

zákona se řídily božskou radou. 

8 Jako bych byl tvým stínem, tak jsem tě vždy provázel a pomáhal ti jít cestou života a pravdy. 

Jakmile se po ní totiž vydáte, nebudu to já, kdo půjde po vašich stopách, ale vy půjdete po mé stopě. 

9 Právě zde, na mé cestě, objevíš všechny dary, které tvůj duch má, a jedině tak v sobě objeví zbraně 

potřebné k obraně proti tisícům nebezpečí, která na něj při putování číhají. 

10 Mnohým se zdála cesta života těžká a dlouhá, protože nechtěli pochopit, že jsou to oni sami, kdo 

svými chybami a slabostmi činí kříž své existence stále těžším. 

11 Chyběl jim ideál a láska, a proto když se vrhli do náruče materialistického života, nakonec se cítili 

znechuceni a unaveni. Těmto duším unaveným světem, které přenesly svou staletou únavu na svou lidskou 

část, jsem v této době přinesl Své povzbudivé Slovo, které je jako jemné dláto, jež postupně opracovává 

hrubou skálu těchto srdcí, dokud jim nedá krásnou a harmonickou podobu ─ ne jen podobu, ne jen vnější 

vzhled, ale skutečný život, duchovní život. 

12 Chci, aby zůstala jen tvrdost této skály, která bude později základem svatyně, v níž bude přebývat 

jen pravda ─ církve, v níž se zachovává můj zákon a v níž je slyšet hlas svědomí. 

13 Moje snaha učit vás v této Třetí éře prostřednictvím lidské schopnosti chápání byla projevem 

božské trpělivosti. Chci totiž, aby po skončení tohoto projevu zůstalo Mé Slovo v srdci každého z vás. Až 

si zítra uvědomíš, že nadešel čas tvého svědectví, pocítíš, že tvá duše je naplněna touto esencí a že tvé rty 

neodmítají vyslovit duchovní vnuknutí, které do tebe vlévám. 

Uvidíte se obklopeni velkými davy lidí, a přesto se budete chvílemi cítit osaměle. Vaše osamělost však 

bude pouze vnější, neboť stačí, když se Mnou navážete kontakt, abyste vnitřně pocítili Mou láskyplnou 

podporu a navíc přítomnost světa světla, který je sice neviditelný pro váš fyzický pohled, ale vnímatelný 

pro vaše duchovní smysly. 

14 Budeš se cítit osamělý nebo opuštěný, i když znáš tajemství modlitby, které tě uvádí do kontaktu s 

duchovním životem? Necháš se porazit neštěstím, i když máš ve své bytosti sílu svého Mistra? Ne, 

milovaní učedníci, na své misijní cestě nesmíte ztratit důvěru a zeslábnout. Pak se totiž stane, že budete 

prolévat slzy a budete se považovat za vyvrhele, aniž byste si uvědomovali, že vaše slzy padají na poklad, 

který nosíte ve své bytosti a který jste nechtěli vidět. 

15 Naplňte svou truhlu i nyní, ale uvědomte si, co v ní máte, a uvědomte si, co všechno vlastníte a jak 

se každý z vašich darů uplatňuje. 

16 Nechci, abyste jen rty opakovali, že jste dědici mého království ─ chci, abyste skutečně věděli, 

proč jste mými dědici a co je vaším dědictvím. 

17 Jen ten, kdo ví, co nosí ve své duši, bude vědět, jak mé dílo zprostředkovat. Jen ten, kdo si je 

vědom všeho, co ví a má, bude schopen obstát ve velkých zkouškách. 

18 Vidím, že jste za tu dobu, co Mě posloucháte, duchovně pokročili. Když se totiž podíváte na své 

svědomí, zjistíte, že jste se stali morálně lepšími, že vaše víra je větší a že jste přijali něco ze síly, která 

vychází z Mého Slova. Zároveň vám však říkám, abyste se nespokojili s tím, čeho jste dosud dosáhli, ale 

abyste pokračovali krok za krokem na cestě k dokonalosti a neupadali do stagnace. 

19 Nyní znáte cestu, po které kráčíte, víte, kam směřujete své kroky, a máte vysoký ideál. 
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20 Kolik z vás přišlo poraženo životním bojem, bez vytrvalosti ve svých skutcích, aniž byste věděli, 

kam jste došli, bez cíle a bez naděje na spásu. Dnes však žijete nový život plný sebedůvěry a ideálů. Není 

to krok vpřed na vaší duchovní cestě? 

21 Mé světlo už dlouho svítí na tvou cestu, aby tě zachránilo před propastí, do níž padají duše, které 

nemají světlo víry a naděje. 

22 Já, který znám bolest, jež přichází na lidi, přicházím se svým učením, abych jim odhalil cestu, jak 

odolávat neštěstím, překonávat pokušení a dosáhnout vítězství nad zlem a neštěstím. Tak se vám dostalo 

dalšího projevu mé lásky. 

23 Přišel jsem k vám, abych vás sjednotil a začal tvořit nový izraelský národ podle Mého zaslíbení, 

které jsem dal lidstvu od nejstarších dob. 

24 Nestalo se vám mnohokrát, že jste ve chvílích odpočinku nebo meditace měli pocit, že se k vám 

blíží něco duchovního? Bylo to proto, že můj slib byl vepsán do tvé duše ještě předtím, než jsi přišel na 

zem, a když ten čas přijde, intuice se jasně odhalí a dá ti pocítit okamžik mé přítomnosti na tvé cestě. 

25 Nemyslete si, že tato předtucha byla jen ve vás, kteří jste slyšeli toto slovo ─ ne, byla v každé duši, 

protože můj nový lid bude tvořit celé lidstvo bez rozdílu rasy, pohlaví, barvy pleti a jazyka. 

26 Dnes, kdy lidé na celé zemi vyprazdňují bolest jako nejhořčí kalich ze všech, jsem našel mnoho 

tvých bližních, jak rozjímají, a dokonce se modlí poté, co prošli zkouškou. Viděl jsem, jak se velcí hříšníci 

a zatvrzelí prostopášníci zastavují ve svém počínání a jak se připravují na to, aby slyšeli hlas svědomí. 

27 To byl okamžik, kdy Duch zjevil srdci mé zaslíbení a kdy se člověk vnitřně ptal sám sebe: "Odkud 

pochází ta naděje, která ve mně žije?". 

28 Řeknu vám: pramení z mého božského Ducha. Můj prut spravedlnosti se dotkne skály tvého srdce, 

aby z ní vytryskly křišťálové vody pokání, v nichž smyješ své skvrny, dokud nedosáhneš obnovy a 

nezpůsobíš, že z ní vytryskne láska. 

29 Jakkoli přísně, nelítostně a neúprosně posuzujete mou spravedlnost, vpravdě vám říkám, že v ní 

vždy najdete mou otcovskou lásku. 

30 Zaměřte svou pozornost na sebe: Neustále se očišťujete bolestí, ale zároveň máte útěchu, balzám a 

sílu, kterou vám dává mé Slovo. 

31 Neříkám vám nic nového, lidstvo. Vždyť vše bylo řečeno v zákoně prvních časů. Ale vaše 

duchovní nezralost a neobratnost vašeho chápání způsobily, že váš Otec, polidštěný v Ježíši, přišel na svět, 

aby vám obsah Zákona objasnil skrze skutky. 

32 Lidská pokolení však nebyla schopna proniknout k jádru Mého Slova a způsobila, že v této době 

došlo k novému vysvětlení Zákona První éry a Mých Děl a Slov Druhé éry. 

33 V současné době hledám srdce, protože do některých napíšu přikázání svého Zákona, jako by to 

byly kamenné desky, na které byla vytesána má přikázání v první éře, zatímco do jiných je upravím tak, 

aby byly jako dřevo, na kterém byl ukřižován Ježíš. 

34 Ano, lidstvo, mezi lidmi je tak velká duchovní zaostalost, že bude nutné zopakovat minulost, aby 

se mohli probudit a přijmout ─ jakmile se probudí ─ mé nové poselství, které je vysvětlením všeho, co 

bylo zjeveno v dřívějších dobách. 

35 Vím, jak využít chvíle, kdy najdu člověka, který se věnuje sebereflexi, zpytování svědomí nebo 

modlitbě, abych mu oznámil, že nadešla hodina jeho vzkříšení k pravému životu. Je to chvíle, kdy duše 

přetrhne řetězy, které ji poutaly ke světu, a z nejčistší části své bytosti vysloví volání po svobodě, jako 

vězeň, který po dlouhé době věznění konečně vidí, jak se před jeho očima otevírají mříže, které byly jeho 

mučednickou smrtí ─ jako trosečník, který po zoufalém boji s rozbouřeným mořem konečně spatří na 

obzoru vytouženou pláž. 

36 Říkám vám: Zkoušky, které si člověk v této době vytvořil, jsou velmi těžké, protože jsou tak 

nezbytné pro jeho spásu. 

37 Na nejmilejšího z každého člověka dopadne božská spravedlnost, aby si vyžádala účet z práce 

každého lidského tvora. 

38 Nyní tedy, milovaní lidé: Vy, kteří jste tušili Mou Přítomnost v nějaké podobě, která je hmatatelná 

pro vaši nezralost ─ zde máte Mne, který zlidšťuji Své Slovo, abyste je mohli pocítit a pochopit. 
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Vy, kteří jste se mnohokrát zamýšleli nad svou minulostí, nad svou přítomností a nad věčností, která 

vás čeká, berete na sebe v této době velkou duchovní odpovědnost vůči lidstvu: být svědky mého nového 

poselství ─ tohoto slova, které jste slyšeli na úpatí hory Třetí éry. 

39 Stále ještě musíte bojovat proti "tělu" a proti světu, abyste již nebyli jeho služebníky ─ a také 

musíte očistit své srdce, abyste se stali důstojnými nositeli Mého Slova. 

40 Proto je nutné, aby vás Mé Dílo podrobovalo neustálému boji a aby ve vašem životě nechyběly 

zkoušky jako moudré lekce, abyste mohli žít bděle. 

41 Ujišťuji vás, že ten, kdo posílil svou víru v bolesti, zůstane po celý život nejpevněji věrný mému 

Zákonu. Někteří totiž cítí, že jejich víra ožívá teprve tehdy, když dostanou dávky. Když se jim však 

nedostane toho, o co žádají nebo v co doufají, odvracejí se ode Mne. Ale to není víra, to nemůže být 

oporou, abychom v ní hledali útočiště ve velkých životních bitvách. 

42 Jak je důležité, aby člověk poznal, co znamená duchovní vykoupení, aby s vědomím, že duše má 

minulost, kterou zná jen Bůh, přijal svůj kalich utrpení s láskou, trpělivostí, úctou, a dokonce s radostí ─ s 

vědomím, že tím smývá minulé i současné skvrny, splácí dluhy a získává zásluhy před Zákonem. 

43 Bolest nepřinese duchovní povznesení, dokud člověk netrpí s láskou, s úctou k mé spravedlnosti a 

odevzdaností tomu, čeho každý dosáhl sám pro sebe. Ale pouze toto povznesení uprostřed zkoušek bude 

schopno dát lidem poznat, co je zákon duchovní nápravy. 

44 Netřes se před těmito zjeveními, naopak, raduj se z toho, že toto Slovo zničí představu, kterou jsi 

měl o věčném trestu, a všechny výklady, které ti byly v minulosti podávány o věčném ohni. 

"Oheň" je symbolem bolesti, sebeobviňování a pokání, které duši mučí a očišťuje, jako se v tyglíku 

čistí zlato. V této bolesti je má vůle a v mé vůli je má láska k vám. 

45 Kdyby byla pravda, že oheň je tím, co likviduje lidské hříchy, pak by všechna těla těch, kdo 

zhřešili, musela být vhozena do ohně zde v pozemském životě, za života, protože mrtví by ho už necítili. 

Těla totiž nikdy nevystoupí do duchovního prostoru, naopak, jakmile dokončí svůj úkol, klesnou do nitra 

země, kde splynou s přírodou, z níž převzala život. 

46 Pokud však věříte, že to, co nazýváte "věčným ohněm", není určeno pro tělo, ale pro duši, je to 

další vážný omyl, protože v Duchovním království nejsou žádné hmotné prvky a oheň nemá žádný vliv na 

duši. Co se rodí z hmoty, je hmota, co se rodí z ducha, je duch. 

47 Moje slovo neútočí na žádnou víru. Pokud si to někdo myslí, velmi se mýlí. Mé Slovo vysvětlí 

obsah všeho, co nebylo správně vykládáno a co proto vytvořilo omyly, které se předávaly mezi lidmi z 

generace na generaci. 

48 Jakou hodnotu by měl můj zákon a mé učení, kdyby nebyly schopny zachránit duše od omylu a 

hříchu? A jaký smysl by měla moje přítomnost jako lidské bytosti na světě, kdyby bylo mnoho těch, kteří 

by museli navždy zahynout v nekonečném vykoupení? 

49 Naslouchejte mému Slovu a zažijete, z kolika temnot vás vysvobodí. Naslouchejte mému Slovu a 

objevíte všechna zjevení, po kterých vaše duše touží, poznání, které musíte mít, a všechna vysvětlení 

vašich pochybností. 

50 Vše, co by měl člověk vědět o duchovním životě, aby mohl svou životní cestu nasměrovat k této 

úrovni existence, vám odhaluji ve svém učení. 

51 Tak získáte představu o vývoji duše, poznáte, jakými stádii duše prochází, a poznáte důležitost 

nápravy. Pokud však chcete skutečně porozumět mému učení, říkám vám, že se musíte naučit opustit tuto 

úroveň materialismu, na níž žijete a z níž je pro vás nemožné spatřit světlo pravdy. 

52 Samotná mysl není schopna pochopit obsah tohoto díla. Potřebuje také duchovní citlivost a intuici, 

aby dokázal proniknout do jádra mých duchovních nauk. 

53 To je důvod, proč učím své učedníky modlit se od ducha k duchu. Protože bez tohoto způsobu 

modlitby nebudou lidé schopni dosáhnout osvícení své mysli jinými prostředky. 

54 Časy, které předpověděli proroci a v nichž přijde Duch pravdy, aby vše objasnil, jsou přesně ty, 

které prožíváte. Chtěl jsem vás však překvapit tím, že se projevím v této podobě, abych vyzkoušel, jak 

chápete význam proroctví, která říkají, že se projevím duchovně skrze lidskou schopnost chápání. 

55 Dnes, když se splnil Můj slib, když jsem se skrze ně dal poznat lidem, nechci, abys zapomněla, že 

jedním z největších cílů Mého hlásání bylo, abys po celém světě šířila způsob modlitby a povstání, 
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kterému jsem tě naučil, aby se člověk naučil, jak se připravit na to, aby mohl pocítit Mou Přítomnost ve 

své duši, ve své mysli a ve svém srdci. 

56 Nemyslíte si, milovaní lidé, že by bylo lepší, kdybyste to byli vy, kdo by v této třetí éře v duchu 

zvěstoval lidstvu mou přítomnost, a ne rozpoutané živly, rozpoutané bouře, zemětřesení, která ničí města, 

moře, která pustoší zemi, a pevnina, která se stává mořem? Nemyslíte si, že by bylo z vaší strany 

duchovnější a lidštější, kdybyste tyto události předvídali naplněním lásky a milosrdenství? 

57 Připravte se v pravdě a v duchu, pak použiji tento lid jako Noeho, který byl silný ve víře, a 

poradím mu, aby vybudoval duchovní archu, v jejímž lůně lidé naleznou spásu ─ archu vybudovanou 

vírou, oduševněním, milosrdenstvím, která bude pravým chrámem pokoje, bezpečí a útočištěm v 

hmotných i duchovních neštěstích. 

58 Až časy pominou a lidé budou zkoumat a zkoumat svědectví a znamení, aby dokázali pravdivost 

mého hlásání, pochopí, že vše, co se v těchto dobách stalo, nebylo nic jiného než jedno z mnoha znamení, 

která světu ohlašovala konec mého hlásání a začátek jiného časového období. 

59 Jak moc proroci třetího věku zaspali! 

Jen zřídkakdy se vám podaří otevřít oči a připravit je na to, co přijde. Proto tento lid neví vše, co by měl 

vědět o budoucnosti, stejně jako v jiných dobách byl Izrael připravován a varován svými proroky staletí 

před událostí. 

60 Muselo to být Mé Slovo, které vás varuje a probouzí, jako to činím v tento den, kdy vám také 

oznamuji, že Boží Spravedlnost postihne zmocněnce neboli vládce země, protože i oni očistí své duše. 

Budou trpět stále více a více, neboť tak připravím čas pokoje, blahobytu a sjednocení, který bude 

následovat po čase zkoušek. 

61 Po nové potopě bude duha zářit jako symbol míru a nové smlouvy, kterou lidstvo duchovně uzavře 

se svým Pánem. 

62 Musíte se připravit na těžký boj, protože všichni budete muset bojovat proti drakovi zla, jehož 

zbraněmi jsou touha po slávě, nenávist, pozemská moc, prostopášnost, marnivost, sobectví, lež, modlářství 

a fanatismus ─ všechny síly zla zrozené z lidského srdce, proti nimž budete muset bojovat s velkou 

odvahou a vírou, dokud je neporazíte. 

63 Až bude drak vašich vášní zabit vašimi světelnými zbraněmi, objeví se před očima lidí nový svět ─ 

nový svět, i když je stejný, ale bude krásnější. Pak ji totiž lidé budou využívat pro své blaho a pokrok a do 

všeho, co dělají, vnesou ideál oduševnění. 

64 Srdce budou zušlechtěna, mysl lidí osvícena, duch bude moci dosvědčit svou existenci. Vše, co je 

dobré, bude vzkvétat, vše, co je povznášející, bude sloužit jako semeno pro lidská díla. 

65 V materiálu zažijete podobnou proměnu: Řeky budou bohaté na vodu, neúrodná pole budou 

úrodná, přírodní síly se vrátí do svých obvyklých kolejí, protože mezi člověkem a Bohem, mezi člověkem 

a božskými díly, mezi člověkem a zákony diktovanými Stvořitelem života zavládne harmonie. 

66 Připadá vám mé slovo jako fantazie? Je to proto, že si nedokážete uvědomit, že jste na konci 

pozemského období a na začátku duchovního věku. Váš průchod tímto světem je tak krátký, že mnozí z 

vás nejsou schopni vnímat změny, k nimž dochází v hmotném nebo duchovním životě. Někdy totiž tyto 

přechody trvají celá staletí. Pouze studium mysli povznesené vírou, dobrotou a modlitbou vám umožní 

uvědomit si vliv času na člověka. 

67 Jakmile vy, kteří Mi nasloucháte se skepsí, budete v duchovním, budete schopni pochopit tuto 

pravdu v celé její plnosti, neboť pak budete moci porovnat své pozemské existence v různých obdobích, 

kdy jste ji obývali, a budete moci posoudit vývoj, cíle a principy každé pozemské etapy a každé duchovní 

éry. Pak budeš litovat, že jsi nevěděl, jak využít zkušenosti své duše k vykonání skutků hodných těch, kteří 

se tak dlouho učili životu. 

68 Tato slova zanechávám zapsaná ve vašem duchu, abyste, až budete svědky jejich naplnění, žehnali 

Mému Slovu a povstali, abyste vydali svědectví o Mém učení a vysvětlení všech událostí, které vám nyní 

prorokuji. 

69 Vím, že pokání těch, kdo neuvěřili nebo odmítli Mé slovo, bude velmi velké, až se stanou svědky 

jeho příchodu, a jejich srdce se pak naplní větami, v nichž Mě budou prosit za odpuštění, protože 

pochybovali. Vím však také, že mezi nimi budou ti, kteří budou naplněni horlivostí a stanou se 

neúnavnými šiřiteli mého učení. 
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70 Člověk, aby si udržel víru jako živý plamen, vždy potřeboval mimořádné události, které by ho 

přiměly k zamyšlení a povznesly jeho city. Kvůli nedostatečnému rozvoji duše pochybuje o pravdě, když 

se zjevuje jasným způsobem a není zahalena závojem tajemství. 

71 Vždycky jste Mě hledali skrze bolest, málo je těch, kteří Mě hledají z lásky a vděčnosti. 

72 Člověk by měl poznat sám sebe, aby si uvědomil, že není jen hmotou, ale že má také ušlechtilou, 

dobrou část bytí, kterou je duch. 

73 Ti, kdo jsou duchovně vyspělejší, poznávají Marii jako ducha, aniž by jí dávali konkrétní podobu. 

Ale ti, kteří musí vidět, aby uvěřili, jsou kvůli své mentální retardaci nuceni hledat obrazy, které 

reprezentují jejich duchovní kvality. 

74 Vezmete-li si Mistra za vzor, ovládnete-li tělo tak, aby se rozvinuly vaše duchovní dary, budete 

ode Mne moci přijímat vše, co potřebujete ke konání dobra. Neměli byste to však dělat proto, abyste se 

před ostatními chlubili, ale proto, abyste následovali svého Mistra. 

75 Hledáte-li Boha, hledejte ho v duchovních věcech, v dobru, v zázracích přírody, ale nehledejte ho 

v obrazech. 

76 Maria je Duchem natolik srostlým s Božstvím, že tvoří jeden z jeho aspektů, jak je představují tři 

formy zjevení: Otec, Slovo a Světlo Ducha svatého. V tomto smyslu je Maria tím Božím Duchem, který 

zjevuje a ztělesňuje božskou péči. 

77 Maria je ta, která vás inspiruje a povzbuzuje, abyste získávali zásluhy a přijímali zkoušky světa, v 

němž žijete, s odevzdaností a ochotou, abyste uprostřed zkoušek nalezli duchovní štěstí, které pomůže vaší 

duši dosáhnout většího povznesení. 

78 Duše se bude těšit z Boha a bude na něm mít podíl. Nejprve se však musí vyvinout obýváním 

různých těl a pak pokračovat ve svém vývoji na vyšších úrovních života, dokud nedosáhne věčné 

dokonalosti. 

79 Můj lide, nespokojte se s pouhým posloucháním Mého Slova ─ pochopte je, abyste se, až Mě už 

nebudete poslouchat v této podobě, cítili silní a následovali příkladu svého Mistra v konání dobra lidstvu. 

Vaše činy se budou vždy zakládat na mé pravdě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 353 
1 Otcovo srdce se láskyplně otevírá, aby vás přijalo. Vidím totiž vaše utrpení a uděluji vám své 

milosrdenství. 

2 V této třetí éře se vylévá pramen milosti, a jestliže jsem ve druhé éře připravoval své apoštoly 

svým Slovem, v této éře osvěcuji celé lidstvo světlem svého Ducha svatého. Chci totiž, aby všichni byli 

hodni nazývat se Božími dětmi. 

3 Jste vyvolený lid Izraele, silní, hýčkaní, a budete muset předejít zástupy celého lidstva, protože 

všichni jste Mé děti. V tomto čase vybírám hříšníka, dávám marnotratnému synovi příležitost k vykoupení 

jeho duše. 

4 Nechci, aby se někdo ztratil, nechci, aby někdo z vás odešel z mého lůna, neboť má láska je 

jedinečná. Zde je mé milosrdenství a má dokonalá láska. 

5 Nezradím tě, ani se nedívám na skvrnu v tvém srdci. Slyším vaše pokání, když mi říkáte: "Otče, 

chceme jít po této cestě bez poskvrny." Pak odpouštím každý hřích. 

Také vás slyším, jak mi říkáte: "Otče, chceme jít po tvé cestě." A já vám říkám: "Vstupte na tuto cestu, 

která je plná ctností. Je to čistá cesta, po níž bude hřích odstraněn z tvého srdce." 

6 Prosíte Mě, abych vám dopřál kontakt s vašimi milovanými, a Mistr vám v tento den milosti říká: 

naposledy vám tuto milost uděluji. Neboť vpravdě vám říkám: Po tomto roce už nebudou žádné další 

projevy skrze lidskou mysl. Ale duše, pro které Mne žádáte o světlo, se vám dají poznat pouze z ducha do 

ducha. Proto vás připravuji, aby vaše duše stále více stoupala a abyste tuto milost mohli přijmout. 

7 Lidé, nikdy nebudete bezbranní, protože jsem se od vás nikdy nevzdálil, vždy jsem vás chránil 

něhou svého Milosrdenství. To vy jste se ode Mne někdy oddělili. 

8 Dnes vám připomínám, že pro vás existuje Otec, nejlaskavější Otec, který vám dává svou milost, 

aby vás vedl po pravé cestě. 

9 Člověk vám na oči nasadil temnou pásku a svedl vás z bezpečné cesty, zavedl vás do propasti, do 

temnoty. Ale vpravdě vám říkám, požehnaný lide, že nechci, abyste zahynuli. Proto vám dávám novou 

příležitost k vaší spáse. 

10 V současné době píši do srdce každého z vás slovo "láska" ─ láska, která je nejlepší obranou 

izraelského lidu ─ láska, která je nejmocnější zbraní pro celé lidstvo ─ láska, která vás skutečně přivede 

do království světla. 

11 V minulosti jsi byl ztracený jako marnotratný syn, kráčel jsi po cestách světa, v duši jsi byl 

rozrušený, v srdci zklamaný, v hloubi své bytosti jsi měl vrytý smutek a nenacházel jsi slovo útěchy ani 

ruku, která by tě vedla, a občas se před tebou objevil přelud pouště. A pak, když jste si mysleli, že jste 

objevili bezpečnou cestu, pochopili jste ve stejném okamžiku, že jste se mýlili a že světlo, které se vám 

objevilo před očima, bylo jen klamem. 

12 Během této doby jste vstoupili na cestu světla. Na tuto cestu vás nepřivedla náhoda, ale Má Vůle. 

Neboť vpravdě vám říkám, milovaný lide: "Ani lístek ze stromu se nepohne bez Mé vůle." Vždyť osud 

každého stvoření je ve mně. 

13 Otec vám říká: Ve Druhém věku, když bylo Ježíšovo tělo přeneseno do pohřební jeskyně, poslal 

jsem svého Ducha, aby dal světlo duším, které byly ve tmě, a osvobodil je z jejich pout. Od té chvíle duše 

odsouzené k "věčné" noci dostaly světlo. 

14 Mé slovo se naplní, duše přijmou vzkříšení skrze mou milost a mou lásku a budou hledat stále 

větší povznesení v duchovním údolí. Poznali totiž svého Pána, svého Spasitele, který může jít před nimi. 

Budou zpívat Hosana Pánu a já jim skutečně udělím další milost: Přeměnit je ve své anděly strážné, aby 

vás vedli k roku 1950. 

Jejich poselství a rady budete přijímat prostřednictvím intuice a ve chvílích zkoušky je můžete volat 

mým jménem. Jejich vůle je mou vůlí, v jejich lásce k vám je má láska, protože se umyli v nejčistších 

vodách Beránka a učinili se hodnými této milosti. 

15 Vy jste vyvolený národ, kterému byl dán Zákon, aby se jím lidstvo řídilo. Nyní nastal čas, aby se 

lidstvo vydalo cestou světla a pravdy a řídilo se mými přikázáními. 

16 Dal jsem vám své Božské Světlo ve třech dobách, ale nepřináším vám ovoce s jinou "příchutí". Mé 

učení v tomto Třetím čase je stejné duchovní učení, jaké jsem vám vždy svěřoval. 
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17 Duše se vždy zhmotnila. Proto je lidstvo dezorientované a neví, jak se duchovně vést po cestě, 

která ho přivede k dokonalosti. 

18 Mistr byl s vámi, aby vás vybral a připravil, aby vás proměnil v dělníky, kteří zasévají mé Slovo 

do srdcí toužících po pravdě. Pochybnosti a nedostatečné oduševnění však byly příčinou toho, že mé dílo 

dosud nebylo uznáno celým lidstvem. 

19 Malý je počet těch, kdo Mě v tomto čase slyšeli. Můj univerzální paprsek tě osvítil a připravil, aby 

všechny mé děti mohly skrze tvé zprostředkování vyslyšet mé volání. 

20 Připrav se, Izraeli, aby ses s důvěrou a odvahou chopil meče lásky, kterým budeš bojovat proti 

temnotě, která na tebe stále číhá i v posledních dnech mého hlásání v této podobě. 

21 Mé Božské Slovo se dalo poznat skrze lidský intelekt, aby ti skrze podstatu Mého Slova dalo 

přípravu a život pro povznesení tvé duše, abys byla příkladem pro lidstvo. 

22 Do vaší duše jsem vložil Své pokyny, aby se mohla povznést tím, že učiním její tělo ohebným, 

abyste byli posly Mého Slova, aby se lidé nestali překážkou, která brání pokroku Díla Ducha. 

23 Svět živí pohanství a modlářství. Nikdy jsem vám neposkytl učení, které by podporovalo 

fanatismus nebo popíralo duchovnost, která existuje v mém díle. 

Síly přírody Mi byly svědkem, ale svět spí hlubokým spánkem a nechává duši zůstat v propasti a 

temnotě. Povstaň, Izraeli, s poslušností, se silou ve svém duchu, abys promluvil ke světu a probudil ho. 

24 Protože jste se nepřipravili, protože jste neshromáždili Mé učení a nestudovali je, nebudu se vám 

již dávat poznat skrze hlasatele ─ ne, neboť Má Vůle je jediná a projevuje se tím, že Mé Slovo se naplňuje 

v celém světě ─ ve viditelném i neviditelném. Po roce 1950 vás budu nadále vést a inspirovat od ducha k 

duchu. 

25 Nezahyneš, protože pak bych už nebyl Bohem. Ale vše, co ode Mne vyšlo, se musí ke Mně vrátit. 

Duše se však musí očistit a získat zásluhy ve svém boji, aby mohla rozprostřít svou čistou úrodu před 

Mým pronikavým pohledem. 

26 Povstaňte s odvahou a postavte se temnotě, podvodu. Ukažte pravdu, kterou jste v této době 

obdrželi. 

27 Pastýř Eliáš půjde před vámi a vysvětlí vám, čemu jste nerozuměli. Vychovávejte se, buďte jako 

mírné a pokorné ovce, které světu dosvědčují, co dostaly od mého Božství. 

28 Maria vás přikryje svým pláštěm a z jejího mateřského srdce bude proudit božská něha, abyste ji 

mohli nosit ve svém srdci a ona vám byla povzbuzením. 

29 Připravte se, lidé, neboť vás čekají těžké časy a není Mou vůlí, abyste kvůli nedostatečné přípravě 

hledali radu u slepého a potřebného člověka, který vám nemá co dát. Dal jsem se poznat v tomto čase, 

abych přinesl světlo slepému a ukázal mu cestu. 

30 Pamatujte, že Mistr vám již dávno řekl, že budete muset bojovat proti klamu falešných hlasatelů. V 

budoucích časech se totiž objeví falešní pracovníci. 

31 Není mou vůlí, abyste byli slabí nebo bez znalostí. Pokud se tak cítíte, není to proto, že byste 

postrádali Mé učení, ale proto, že jste si ho nevtiskli do srdce. Mnozí z vás věří, že s vámi budu déle jako 

Mistr, který se poznává skrze lidský intelekt. Říkám vám však, abyste byli bdělí, protože tento čas se chýlí 

ke konci. Proto vám říkám, abyste byli připraveni, protože se mezi vámi objeví učitelé, kteří budou světu 

dávat mé poučení. 

32 Lidstvo mě bude hledat, bude hledat Mé Dílo, bude hledat vás. Ten, kdo se rouhal nejvíce, Mě 

bude hledat nejdříve a ty pak budeš muset být připraven s ním mluvit o Mém učení. 

33 Izraeli, nikdy neodmítej mé milosrdenství a nezavírej své rty, abys zatajil mou pravdu. Nikdo 

nemá takovou moudrost jako vy a ani ta nejomezenější mysl nenechá žádné z vašich slov ve vhodnou 

chvíli bez odezvy. Jste-li připraveni, z vašich úst vyjdou slova, která ohromí svět. 

34 Nenech si tuto příležitost ujít, Izraeli, buď vždy připraven plnit poslání a dávat světlo těm, kdo jsou 

v temnotě. Důvěřujte mému slovu, neboť časem uvidíte, že na povrchu země přetrvá jen jedno učení: 

učení lásky. 

35 Zítra se vydají na cestu velké zástupy a vy jim pak musíte dát vedení, musíte odstranit jejich 

modlářství a fanatismus, musíte se modlit, aby mé světlo zazářilo v jejich myslích, v jejich duších, aby 

upřely svůj pohled na Nekonečno a spatřily mou Přítomnost, která jim řekne: "Buďte vítáni u Otce, 
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připravili jste se s vírou a s nadějí ve Mne přijmout mé Slovo a Já vás přijímám." Všichni se modlete za to, 

abyste se mohli modlit, abyste se mohli modlit. 

36 Od nejstarších dob jsem připravoval vaše duše tím, že jsem je přiváděl na cestu ctnosti, a dával 

jsem vám svou inspiraci. 

37 Vždy jsem vám prokazoval spravedlnost, lásku a poslušnost mému Zákonu. Tento boj se vám zdál 

namáhavý a těžko se v něm kráčí. Proto neustále pracuji na vašich srdcích. 

Mé Slovo je jako dláto, které přistupuje k tvrdému balvanu a neustále ho opracovává, aby mu dalo tvar 

a vytvořilo svatyni, na jejímž oltáři září ctnosti, které jsem ti dal. Tam budu přebývat, abych rozjímal o tvé 

víře a přijímal tvé modlitby ─ tam budeš podle Mé Vůle uchovávat Mé Božské Slovo jako v truhle, abys 

zítra, až se budeš domnívat, že jsi opuštěný a obklopený neštěstím tohoto života, pamatoval, že ve svém 

srdci nosíš poklad, že jeho majitelem je tvá duše a že prokážeš milosrdenství zástupům lidí, kteří umírají 

žízní a které vidím lačnící po pravdě. Dejte jim chléb, který jsem vám dal, chléb života, který živí duši. 

38 Mé slovo je jako hlasitý zvon, který v současnosti svolává duše, aby jim dodal odvahu, sílu a víru. 

39 Bloudil jsi bez orientace jako poutník, který nemůže najít cíl cesty. Ale Otec se vám v této době 

boje o lidskou bytost přiblížil. Protože vás tísní nepřízeň života a vrcholí nespravedlnost, přišel jsem jako 

zářivé světlo, které rozptyluje temnotu. 

40 Povolal jsem vás, protože jste součástí dvanácti kmenů požehnaného izraelského lidu. Nechtěl 

jsem, aby tento čas uplynul, aniž by tvá duše pocítila Můj pokoj a ty si na hostině vychutnala to nejlepší 

jídlo, které jsem ti dal u Svého stolu. 

41 Rozprostírám svou otcovskou náruč, abych přijal vaše duše, vtiskl vám do srdce své slovo, ukázal 

vám zákon a dal vám pocítit svou božskou přítomnost jako Ducha svatého. 

42 Čekám na vaše povznesení a oduševnění, abych vám mohl plně udělit svou milost. Řetězy hříchu 

tě stále svazují. Proto vám Otec říká: vystavil jsem vás těžkému boji, ale dal jsem vám potřebnou sílu, 

abyste mohli překonat překážky. 

43 Osvoboďte se od hříchu, osvoboďte se od nenávisti a od zla a přijďte ke Mně, abyste se připravili 

podle Mých pokynů. Zítra se totiž stanete posly této pravdy. 

44 Nenechte se zmást a nezkreslujte cestu, kterou jsem vás učil, tím, že byste k Mému dílu přidávali 

různé víry světa. Tehdy vás totiž budu volat k odpovědnosti jako špatné učedníky, kteří zhasli své lampy a 

ulehli ke spánku jako pošetilé panny z mého podobenství. 

45 Cesta, kterou jsem ti vytyčil, je jako tyglík, v němž se tvá duše očišťuje, aby Mě dosáhla. 

46 Je to tyglík, kterému tě Otec podrobuje, aby ti dal poznat správnou cestu a poradil ti, jak očistit 

svou duši dobrými skutky, plněním poslání a duchovní nápravou. 

47 Je nutné, abyste se očistili, abyste mohli pocítit Mou Přítomnost a přijmout inspiraci Mého 

Božského Ducha. Proto jsem vás také naučil modlit se. 

48 Můj pokoj musí být v každém domově, vaše děti by měly být jako semínko pokoje. Budeš je vést 

skrze spravedlnost, lásku a milosrdenství, skrze dobré příklady. V každém domě budu přebývat jako 

poutník a budu tam mluvit o svém Zákoně, který je ve svědomí otců rodiny, aby se přizpůsobili mé vůli. 

49 Vstoupím do lidských domovů a odstraním jejich chamtivost. Budu je učit žít jako bratři a sestry, 

aby se navzájem milovali a žili v míru. 

50 Požehnaný lid: Toto období, v němž k vám nyní mluvím a jehož konec se blíží, bude znamenat 

začátek konce zla, vyvrcholení zkaženosti, která v této době živila svět. 

51 Světlo Ducha svatého bude zářit na celou zemi v celé své kráse. Všechny mé děti spatří jeho 

jasnost a poslouží jim k vzkříšení k novému životu plnému míru. 

52 Kdy budou tyto události, můj lide?: Nevíte. Proroctví nechávám zapsané pouze ve vašich srdcích, 

ale až budete připraveni, nebude pro vás těžké pocítit mou přítomnost a slyšet můj hlas z ducha do ducha. 

53 Zítra se duchovně sjednotíte, jak jsem vás žádal, a tak se vydáte na cestu a splníte své obtížné 

poslání. Sjednotíte své myšlenky, své ideály a svou vůli, abych mezi vámi mohl uskutečnit své. 

54 Požehnaný lid: Vtiskněte si Mé Slovo do srdce, přemýšlejte, studujte a bádejte, pak pocítíte chuť 

tohoto pokrmu, který jsem vám zanechal. Vydáte se na cestu, půjdete ke svým milovaným, do různých 

krajů, a budete jako poslové Mého pokoje, Mého světla a Mé milosti, jejímiž nositeli vás činím. 
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55 V tomto koutě země, kde žijete, sestoupilo světlo mého Ducha, aby osvítilo vaši existenci a 

proměnilo vás ze sobeckých bytostí ve skutečné bratry a sestry vašich bližních. 

56 "Dělníci na mých polích" vás nazývám ve svém Slově, protože jsem k vám přišel, abych vás naučil 

dokonalému způsobu, jak pěstovat lásku v lidských srdcích. 

57 Ještě od tebe nevyžaduji ovoce vinné révy, protože se ode Mne musíš ještě mnohému naučit, abys 

Mi mohl nabídnout ovoce hodné Mne. Přesto byste měli často pamatovat na to, že Mé hlásání v této 

podobě nebude věčné, nýbrž dočasné, a že byste se měli učit až do posledního Mého učení. 

58 Hlasitý zvon, který jste tak dlouho slyšeli a který vás duchovně svolával do shromáždění, nyní 

vydává své poslední údery. Jeho zvuk je těžký a plný spravedlnosti, protože nyní už to není jásavé volání, 

které zve nevědomé k duchovní hostině, ani výzva nemocným, aby se zbavili svého těžkého břemene 

pouhým vyslechnutím mého slova života. Nyní je to budíček, který svolává učedníky, kteří již dávno 

přijali božské učení ─ je to hlas, který přikazuje všem těm, kteří obdrželi důkazy mé pravdy, dary, 

pověření a výhody, aby se shromáždili kolem svého Otce a Mistra, aby mohli vyslechnout jeho poslední 

učení, jeho poslední pravidla života. 

59 Blahoslavené jsou duše, které si uvědomují význam těchto okamžiků, odstupují od pokušení světa 

a od nepodstatných rozkoší, aby byly se Mnou v duchu. Budou totiž vědět, jak vykládat a dodržovat má 

božská přikázání. Budou moci pokračovat v péči o vinnou révu a na konci denní práce, až uslyší Mé 

volání skrze Ducha, Mi budou moci nabídnout potěšující ovoce svého oduševnění, své lásky a povznesení. 

60 Rok 1950 je zapsán v myslích těchto lidí, protože je to rok stanovený Mou Vůlí pro dokončení této 

etapy Mého projevu skrze lidský intelekt. 

61 Poslal jsem vám své učení, abyste v něm našli povzbuzení a světlo v utrpení. Pro lidstvo totiž 

nastává čas velkých zkoušek a Já chci, aby jimi Můj lid prošel bez úhony a vítězně. 

62 Stále vidím, že jsi slabý ve své víře. Stačí, aby se rozpoutaly přírodní živly, a už je vaše srdce plné 

strachu. Proč? Neřekl jsem ti, že tě přírodní síly musí poslouchat a respektovat, když jsi na cestě 

vyznačené Mým zákonem? 

63 Ach, lidé, je to proto, že vám vaše svědomí na každém kroku říká, že nekonáte svou povinnost 

dobrých učedníků! 

64 Nelžu a nepřeháním, když vám říkám, že přírodní království slyší váš hlas, poslouchají vás a 

respektují. 

Dějiny Izraele byly napsány jako svědectví o mé pravdě a můžete v nich objevit, jak byl Boží lid znovu 

a znovu uznáván a respektován silami a živly přírody. Proč by to nemělo platit i pro vás? 

Myslíte si, že se moje moc nebo láska k lidstvu v průběhu času změnila? Ne, zástupy, které slyšíte toto 

slovo, obklopuje vás světlo mého Ducha, má moc a má láska jsou věčné a neměnné. 

65 Nyní chci, aby se tento lid, nový Izrael, objevil mezi lidmi plný víry, síly a duchovního světla, aby 

podobně jako on svědčil světu o pravdě Mé existence, Mé lásky a Mé spravedlnosti, stejně jako lid první 

éry svědčil o existenci a spravedlnosti živého a pravého Boha. 

66 Pamatujte, že jste zajatým lidem, že Nový Egypt je svět a že faraon je vládnoucí materialismus, 

který zotročuje a mučí. Pamatujte však také, že se musíte spojit v boji a pokračovat ve společném 

putování, abyste nikdy nebyli poraženi svými nepřáteli. Pak uvidíte opakovat všechny ty zázraky a mocné 

skutky, které lid Izraele zažil na své cestě k osvobození, i když nyní v duchovní podobě. 

67 Můj lide, milovaný lide: Pokud opravdu milujete svobodu ducha, pokud hladovíte a žízníte po 

spravedlnosti, pokud vás opravdu tíží pouta hanby a bídy, která s sebou vláčíte, sjednoťte se duchovně, 

modlete se opravdově, posilujte svá předsevzetí, nechte se osvítit světlem víry, inspirace a ideálu a vydali 

se do nové zaslíbené země, jejíž existence je stejně jistá, jako byla země Kanaán pro izraelský lid, který v 

první éře odolával zkouškám a útrapám pouště, dokud nedosáhl naplnění božského zaslíbení. 

68 Je to můj hlas, který tě budí, a kdybys ho ignoroval, nepřijde tě zítra podruhé probudit. 

69 Izrael: Neúnavně jdi cestou k Mým pokynům, které jsem ti vložil do srdce a do duše. Jsem Mistr, 

který k tobě přistupuje, aby k tobě promluvil v intimitě tvého srdce a dal ti pocítit oheň Mé lásky, aby 

pozvedl tvou duši ke světlu a milosti Mého Božského Ducha. 

70 Neúnavně ti uděluji Své milosrdenství, abych tě zachránil před zkázou. Jako Lékař tě pomazávám 

svým balzámem a jako Otec se ti přibližuji, utěšuji tě a dávám ti vidět tvé nedokonalosti. 
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71 Požehnaný Izraeli, prosím tě: Co budete dělat zítra, až se Mistr přestane dávat poznat lidským 

intelektem? Ještě nejste schopni pochopit velikost Mého díla, a proto jsem vám řekl, abyste studovali a 

pronikali do Mého Slova, abyste neupadli do fanatismu a modlářství. 

Se všemi jsem s vámi mluvil, se všemi jsem seděl u svého stolu a všechny jsem posadil na nejlepší 

místo. Ukázal jsem vám pokoru svého Ducha, abyste i vy byli pokorní. 

72 Uvědomte si, milovaní lidé, že nyní nastal čas, abyste byli jemní a pokorní, abyste se stali pravými 

duchovními, kteří v sobě nesou podstatu, lásku a sílu svého Otce, abyste se mohli vydat touto cestou. Učil 

jsem vás totiž světlem Ducha svatého, a jste-li nyní ještě učedníky, zítra budete mistry. 

73 Dám ti vše, co potřebuješ, abys živil svět. Půjdeš k národům, lidem, vesnicím a provinciím a budeš 

jim předávat, co jsem ti svěřil. A díky inspiraci budete mít nevyčerpatelný zdroj světla, milosti, lásky a 

poučení pro své bližní. 

74 Nikdy jsem vás neučil nic zbytečného nebo špatného. Můj Zákon a Mé Dílo jsou čisté a vzdálené 

materialismu. Proto jsem odstranil fanatismus a modlářství, a dokonce jsem vás zbavil hmotných symbolů, 

které ztělesňují duchovno. Naučil jsem tě čistému, dokonalému způsobu modlitby a hledání Mne. 

75 Není mou vůlí, Izraeli, abys zítra proměnil modlitebny v domy fanatismu. Poučil jsem vás totiž, 

jak praktikovat Spiritualistické učení, a když využijete mého učení, budete mít přímý dialog ducha s 

duchem. Tak mezi vámi bude vždy panovat harmonie a bratrství. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 354 
1 Pojďte k Mistrovi ještě jednou, učedníci, vy, kteří zrychlujete své kroky, abyste co nejdříve 

dorazili k úpatí hory, odkud uslyšíte pozdrav a radu, kterou vám posílá váš Otec. 

Od chvíle, kdy začnete slyšet zvuk tohoto hlasu, který vám posílám z nekonečna, začne vaše duše 

stoupat, stoupat, dokud nedosáhne vrcholu a nenajde Mne, zatímco Já vám dávám Své věčné poučení 

lásky a moudrosti. 

2 Proto se při každém mém projevu připravujete tím, že stoupáte od úpatí hory, abyste dorazili na 

vrchol, až má lekce skončí, sjednoceni a sjednoceni s mým Duchem. 

3 V současné době vám dávám poslední lekce této fáze svého projevu skrze člověka a vy jim 

dychtivě nasloucháte, pijete kapku po kapce jejich esenci a posilujete se ve své víře. Tím dáváte radost 

mému Duchu, protože až mé Slovo v této podobě skončí, zůstanete jako věrní svědkové. Zanechám vás 

připravené pokračovat v mém díle v lidských srdcích. 

4 Když se hluboce zamyslíte, uvědomíte si, že jsem si vás vzal do své péče, abych vás proměnil v 

pravé apoštoly ─ že jsem k vám promlouval nejen skrze své Slovo, ale také ve zkouškách a událostech 

vašeho života, že jsem vás v nich formoval a očišťoval, protože vás chci zanechat jako hlasatele pravdy. 

Neříkejte má slova, aniž byste je cítili svým srdcem, aniž byste žili mé učení, aby vaše skutky v této 

době mluvily více než vaše slova v minulých věcích a abyste byli příkladem pokory, odevzdanosti a 

duchovního povznesení. Chci, aby se svět, když tě uvidí trpět a vydávat svědectví o síle duše, naučil 

důvěřovat a dokonce se usmívat i v té největší bolesti. Budete-li se řídit mými pokyny, zanechá vaše práce 

dobré sémě v srdcích vašich bližních. 

5 Lidstvu už nemůžete lhát. Vyvinul se do té míry, že umí rozpoznat pravdu i lež. 

6 Ať se mezi vámi neopakuje případ, kdy se sekty farizeů a saduceů povyšovaly nad lid, sváděly ho 

a klamaly falešnými příklady. V současné době v lůně mého lidu žádné takové sekty nevzniknou. Mezi 

mými novými apoštoly nebudou farizeové ani saduceové. Každý, kdo se nepovažuje za připraveného 

kázat, ať zavře své rty, ať drží své ruce zavřené, dokud se nepromění v mého učedníka. Teprve pak dovolí 

svým rtům, aby se otevřely a vyslovily má slova a nechaly přetéct poklad, který uchovává ve své duši. 

Proto jsem k vám hodně mluvil, abych vás připravil, aby vás svět neoklamal svými teoriemi a nezničil 

chrám, který jste si postavili ve svých srdcích. To je důvod, proč jsem si vyhradil dlouhý čas, abych vás 

učil, aby Mé Slovo očistilo vaši duši, aby víra hluboce zakořenila a aby se i vaše tělo podílelo na 

zduchovnění a vy jste tak byli připraveni jako Mé nástroje zjevit světu moc a milost, kterou jste byli oděni. 

7 Nepoužil jsem vědce, filozofy ani učence, abych mezi lidstvo této doby rozšířil své sémě lásky. 

Vybral jsem si pokorné, ty, kteří hladoví a žízní po duchovním povznesení, ty, kteří touží po věčnosti, ty, 

kteří touží po míru vesmíru. Tito hladoví a zbavení statků světa patří k lidu duchovního Izraele. 

Když jsem tyto bytosti povolal, abych jim svěřil tak velké poslání, nevybral jsem je náhodně. Každou 

duši jsem moudře vybral, aby slyšela Můj hlas a určil jí její cestu, její denní práci, dal jí pole a semeno a 

také nářadí. Jakmile budete vybaveni, ó pokorní a chudí země, pošlu vás do světa, abyste ukázali a nabídli 

toto světlo, které vás naplní blažeností a které se pak rozšíří po celém světě. 

8 Dal jsem vám očekávat splnění svých slibů, ale teprve v současné době vidíte, že se plní. Ve svých 

předchozích inkarnacích jste hledali naplnění tohoto mého slibu, že se k vám vrátím, ale nenašli jste ho. 

Ale tvá duše, která má věčný život, zanechala své dočasné přikrývky jako oděv roztrhaný v boji a pevně se 

drží své naděje, a nakonec vidíš, že tvá víra a důvěra, že mé slovo se musí naplnit, je odměněna. Dnes se 

před tvou duší otevřela široká cesta, která vede ke Mně. 

9 Nebyl snad Můj Zákon a Mé učení v dřívějších dobách stejné jako cesta, kterou vám nyní ukazuji? 

Říkám vám: Svým učením, které jsem vás učil a zjevoval od nejstarších dob, jsem vás připravil na poznání 

toho, o čem k vám dnes mluvím. Skrze Mojžíše a proroky jsem vám dal poznat Zákon, abyste mezi sebou 

žili spravedlivě a s úctou a vzdávali mi hold svým rozumným a spořádaným životem. 

Uvědomili jste si, že jen když konáte dobro, žijete v milosti, a že jsem odměnil vaše skutky, když se 

řídily příkazy zákona, a že když jste neposlouchali jejich hlasy, cítili jste, že jste nebyli svému Otci milí, a 

vaše svědomí vám vytýkalo vaši nevěru. 
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     Ale ačkoli jste měli před očima tak moudrá učení mých poslů, netušili jste, že vás vedou k poznání 

duchovního života. Lidstvo nepřekročilo svým pohledem práh onoho úžasného života, který budete 

všichni mít a který je cílem, pro nějž jste byli stvořeni. 

10 Časy pominuly, poslal jsem ti Ježíše a skrze něj jsem promluvil k duši a srdci lidí, aby pocítili, že 

ten, který k nim promlouvá, učí svým životem a příkladem, aby jeho učení přijali jako nebeské poselství, 

jako pozvání k pravému životu. Otevřel jsi oči, srdce i duši a dozvěděl ses, od koho to slovo je. 

Přijali jste jeho příklady, jeho zázraky a učení a spolu s ním jste nahlédli krásu duchovního života. 

Dozvěděli jste se, že tento pokorný Mistr nepřišel vládnout na tomto světě, že nepřišel zůstat na zemi a že 

jí jen krátce projde a pak se vrátí do domova, odkud přišel, aby tam po dokončení svého díla vykoupení 

očekával své učedníky. 

11 Ale kam se vrátil ten Mistr, který přišel, aby podal důkaz své nekonečné lásky k lidstvu? Odkud 

přišel Ten, který byl zdrojem něhy a moudrosti? A kde by jeho učedníci hledali tento chléb života a víno 

lásky? 

Kolik lidí Ho milovalo a cítilo, a když Ho viděli odcházet, rádi by Ho následovali do Jeho domova, 

kam se vrátil, a to proto, že se jejich duše probudila k životu, když cítila, že ji volá a hladí hlas Mistra ─ 

díky tomu učení, které vysvětlovalo, co znamenají lidské city lásky, hmotná podstata a také význam 

Duchovního života. 

12 Nenutil jsem vás zavrhnout svět, nezbavil jsem lidi dobrého jídla, zdravých požitků ani posvátných 

povinností k rodině. Lidi jsem uvedl pouze na morální cestu tohoto pozemského života a duši na 

nekonečnou cestu, která vede ke Mně. 

Díky tomuto Božímu pokynu rozkvetla ctnost, duše spatřila dveře k vzestupu otevřené na cestě každé 

bytosti, která by chtěla poslouchat Má přikázání. Nikdo však netušil, že po té době přijdu jindy se svými 

slovy, abych pokračoval ve svém díle, a že vám zjevím ještě více, než jsem vám řekl v Ježíši. 

13 Než jsem odešel z tohoto světa, řekl jsem svým učedníkům: "Přijde k vám Utěšitel, Duch pravdy, 

který vám zjeví, co má ve své pokladnici." Ale vy, kteří jste chtěli poznat tajemství života Ducha, který 

nikdy nekončí, jste čekali jeden život za druhým, jednu zkoušku za druhou, a každá z nich byla naplněním 

jednoho z těchto slov. Věděli jste, že Otec nemůže porušit svůj slib, protože už v nejstarších dobách jste 

zakusili, že každé slovo, které od Něho přichází, se splní. A konečně, v tomto čase máte odměnu za svou 

naději. 

14 Hle, zde je pokračování mého díla, můj příchod ve třetí éře jako Ducha Utěšitele, obklopeného 

mými velkými zástupy andělů, jak je psáno. 

Tito duchové v mém doprovodu představují část útěchy, kterou jsem vám slíbil, a v jejich spásných 

radách a příkladech ctnosti jste již obdrželi důkazy o jejich milosrdenství a míru. Skrze ně jsem vám udělil 

dobrodiní a oni byli prostředníky mezi vámi a mým Duchem. 

Když jste vnímali jejich dary milosti a pokory, cítili jste se inspirováni konat stejně spravedlivé skutky 

jako oni ve svém životě. Když navštívili váš domov, cítili jste se poctěni jejich duchovní přítomností. 

15 Buďte požehnáni, pokud jste rozpoznali jejich velkorysost. Ale Mistr vám říká: Myslíte si, že to 

byly vždy ctnostné bytosti? Cožpak nevíte, že jich na zemi žilo mnoho a že poznali slabost a těžká 

provinění? 

Ale podívejte se na ně teď: Už na sobě nemají žádnou skvrnu, a to proto, že naslouchali hlasu svědomí, 

probudili se k lásce a litovali svých dřívějších přestupků. V tomto tyglíku se očistili, aby důstojně povstali, 

a dnes Mi slouží tím, že slouží lidstvu. 

Jejich duch se z lásky ujal úkolu pomáhat bližním, aby napravili vše, co zanedbali, když obývali zemi, 

a jako božského daru se chopili příležitosti zasít semeno, které předtím nezaseli, a odstranit každé 

nedokonalé dílo, které vykonali. 

Proto jste nyní s údivem svědky jejich pokory, trpělivosti a mírnosti a občas jste viděli, jak trpí pro své 

pokání. Jejich láska a znalosti, které jsou větší než překážky, s nimiž se setkávají, však překonají vše a jsou 

ochotni jít až k oběti. 

16 Nezvyšujte jejich utrpení. Buďte poslušní, chápaví a poslouchejte jejich rady. Oplaťte jim jejich 

pohlazení, jsou to vaši duchovní bratři a sestry, a zítra budete jako oni dnes. I vy budete obývat tento svět 

a vaše láska, úsilí a pokání smyjí skvrny, které ve vás zůstaly, abyste se stali čistými a hlučnými jako oni. 

Tvá vytrvalost a láska k dobru tě přiměje, abys vyslala svou modlitbu k těm, které jsi zanechala na zemi 
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zmítané neštěstím a zlem, a řekneš Otci: "Pane, dovol mi vrátit se, i když v podobě neviditelné a 

nedotknutelné pro mé bratry a sestry, abych přinesla poselství pokoje a zdraví těm, kteří trpí." A já ti tuto 

milost uděluji. Pak budete jako andělé a nic vám nebude bránit navštívit svět smíření a nést v sobě zdroj 

milosti a dobroty, který jsem vám svěřil jako svým dětem. V míře, v jaké dovolíte své duši, aby se přelila, 

budete klidnější a dosáhnete většího povznesení. 

17 Až naposledy zazvoním a naposledy vyzvu své děti, aby vyslechly mé slovo, skončí také projevy 

těchto duchovních zástupů. Nebudete je již slyšet prostřednictvím nositelů darů, nebudete již slyšet jejich 

rady v této podobě. Neodejdou však od vás, budou tu i nadále jako andělé strážní a ochránci lidí. Stačí, 

když se budete modlit a žádat je o radu, a oni vám přijdou na pomoc. Dělejte to však čistě ze srdce, abyste 

cítili jejich vliv a nepochybovali o jejich přítomnosti. U osob s tak vysokým stupněm zduchovnění totiž 

existuje pouze milosrdenství k bližnímu. 

18 Co vás během této doby naučil duchovní svět? Přinesla pouze vysvětlení a výklad Mých zjevení. 

Neodhalil vám ani vás nenaučil nic, co by ode Mne nebylo řečeno již dříve. Nepředvídala mé učení, ale 

přesto byla prorokem, předchůdcem a hlasatelem, když se blížil čas mých projevů lidem. 

19 Když jste se připravili obětovat svůj intelekt pro projevení těchto bytostí, vy, kteří máte tuto 

schopnost, jste od nich obdrželi projevy upřímnosti a síly, které jim náleží. Kolik pokory ve svých slovech 

a kolik poslušnosti a lásky k Mému Dílu prokázali vaši duchovní bratři a sestry a jak svým učením osvítili 

vaše životy! 

20 Již se blíží dny mých posledních projevů, a pokud se vy, nositelé hlasu a přenašeči slov, 

nepřipravíte, nebudete schopni přijmout má poslední zjevení, pokyny a směrnice, které vám musím 

zanechat. Ale po této době ─ jak moc se budete muset namáhat, abyste obdrželi to, co pro vás má 

pokladnice připravila. Musíte získat zásluhy, abyste od ducha k duchu obdrželi to, co jste měli obdržet 

skrze svůj vzácný dar. 

Můj duchovní svět se po skončení této etapy přestane projevovat jako poslušný služebník, a i když 

bude volán v Mém jménu, nebude již používat lidský mozek a omezí se pouze na osvěcování a vštěpování 

svých spásných rad těm, kdo ho volají, a všem bude vlévat milost. 

Stanovil jsem tento den, stejně jako jsem omezil každou epochu v každém období, v němž jsem zjevil 

svého Ducha. A v tomto roce, do něhož jsem přišel obklopen Svými duchovními Hostiteli, je rok 1950 

koncem, jak jsem řekl prostřednictvím všech Svých Hlasatelů. 

21 Využijte tento čas naplno! Buďte vytrvalí, učedníci, snažte se, učedníci! Přesto u některých z vás 

cítím letargii, u jiných neznalost doby, kterou prožíváte, a hodiny, která se pro lidi blíží. U některých 

vidím záměr pokračovat ve vzývání duchovního světa a u jiných naději, že své rozhodnutí odvolám. Ale 

ani jednomu, ani druhému nedám za pravdu, proč se mě ptají. 

22 Obraťte oči zpět a nechte své duše vzpomenout na události, které se odehrály kolem Mojžíše, když 

se blížil ke konci své životní cesty. Lidé v něm viděli ztělesnění tvého otce. Věděli jste, že je duchovně 

silný, spravedlivý a moudrý v zákonech a nařízeních, které nařizoval, odvážný v boji a oddaný ve 

zkouškách, plný víry, energie a života. 

Zatímco lid odpočíval během namáhavého a dlouhého putování, Mojžíš bděl, jeho duše se pozvedala 

ke Mně a on posilněn modlitbou rozjímal o svém lidu a zahrnoval ho svou láskou. 

Zatímco ta v bitvách kolísala a nedostatek důvěry ji přiváděl k rouhání, Mojžíš pozvedl paže a vzýval 

Jehovu, prosil o sílu a odvahu pro ty, kdo ho následovali, a po modlitbě se vrátil ke svým, aby je povzbudil 

v boji, a tak je dovedl k vítězství. 

23 Po tolika bojích a zkouškách začal lid svému vůdci důvěřovat. Nenapadlo je, že je jednoho dne 

bude muset opustit, že jako každý člověk bude muset opustit pozemský život a vznést se do vzduchu. 

A tento Mnou určený den konečně nastal. Mojžíšovy dny už byly sečteny a neměl uplynout ani jeden 

další než ty naznačené. Když vytušil, že ho čeká konec, vystoupil na horu, odkud viděl kanaánské země, 

kam ještě nedorazili. Z té hory obklopil lid svým pohledem a řekl: "Jděte dál, dokud nedojdete do 

zaslíbené země." 

24 Když se lid dozvěděl, že pro jeho vůdce, zákonodárce a proroka, nastala hodina smrti, obrátil se se 

svou modlitbou ke mně: "Pane, nech ho s námi, vždyť jsme ještě nedošli k branám Kanaánu. Dovol mu, 

aby nás dovedl až tam, a pak ho odnes do své náruče." Muži a ženy se otřásli, dospělí i děti plakali, ale 

přišla hodina a život vůdce nebyl prodloužen ani o okamžik. Nebylo to však proto, že bych nebyl dojat 
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bolestí lidí a láskou, kterou vyjadřovali tomu, v němž viděli mé vtělení, ale proto, že hodina byla pevně 

stanovena a mé rady jsou moudré a neodvolatelné. 

25 Mojžíš přišel ke mně a lid následoval jeho nástupce. Tehdy Izrael vyzkoušel moc, kterou mu dal 

Mojžíš. Dokázalo rozpoznat překážky a ochránit se před rozpoutanými živly, a tak bojovalo a porazilo své 

nepřátele. Vydrželo těžkosti a nesešlo z cesty, která ho vedla do zaslíbené země, a dokázalo, že Hospodin 

měl pravdu, když k sobě povolal Mojžíše. Splnil totiž své poslání a nyní mohl spočinout na milující hrudi 

svého Otce. Lidé se naučili žít a dodržovat zákon, který jsem jim dal skrze svého vyvoleného. 

26 Tři roky žil Ježíš se svými učedníky. Byl obklopen velkými zástupy lidí, kteří ho hluboce milovali. 

Těmto učedníkům nezbývalo nic jiného než poslouchat svého Mistra, když kázal své božské učení. Když 

šli v Jeho stopách, necítili ani hlad, ani žízeň, nikde neklopýtali a nic jim nepřekáželo, v atmosféře, která 

tu skupinu obklopovala, vládl klid a štěstí, a přece jim jednou, když byli obzvlášť uchváceni rozjímáním o 

svém milovaném Ježíši, řekl: "Teď přijde jiný čas, já od vás odejdu a vy zůstanete jako ovce mezi vlky. Ta 

hodina se blíží a je nutné, abych se vrátil, odkud jsem přišel. Po určitou dobu budeš sám a přineseš 

svědectví o tom, co jsi viděl a slyšel, těm, kdo hladoví a žízní po lásce a spravedlnosti. Pracujte v Mém 

jménu a já vás pak vezmu k sobě do věčného domova." 

27 Tato slova učedníky zarmoutila, a když se blížila hodina, Ježíš toto oznámení zopakoval s větším 

důrazem a mluvil o svém odchodu. Zároveň však potěšil srdce těch, kteří mu naslouchali, když jim řekl, že 

jeho Duch neodejde a bude nad světem bdít i nadále. Kdyby se připravili na to, že budou přinášet Jeho 

slovo jako poselství útěchy a naděje tehdejším lidem, promluvil by jejich ústy a konal by zázraky. 

28 Božský Duch oznámil konec tohoto období těmito slovy. Když se Ježíše zmocnil dav, aby ho 

odsoudil jako rušitele veřejného pořádku, učedníci byli znepokojeni a povstali proti těm, kdo ho 

obviňovali. Mistr je však uklidnil a řekl jim: "Nebojte se, neboť má hodina ještě nepřišla." 

     Mnozí měli v úmyslu Ježíšovy následovníky rozprášit a Mistra dokonce potrestat. On však věděl, že 

přijde čas, kdy se bude muset vydat, a proto pokračoval ve svém poslání připravit tento lid, aby byl 

schopen odvážně čelit této zkoušce. 

29 Když se však vydal do rukou svých nepřátel, jeho učedníci protestovali a rozhořčeně říkali: "Proč 

se takto vydává a neklade žádný odpor? Proč neutíká před těmi, kdo nevědí, kdo je?" Jeden z učedníků 

vytáhl meč a zranil jednoho z těch, kteří chtěli Mistra zatknout. Mistr se k němu však obrátil a řekl mu: 

"Schovej svůj meč, nebraň mě tímto způsobem! Přišla předpovězená hodina a to, co je psáno, se musí 

stát." 

30 Když tito muži a ženy spatřili svého Pána uprostřed davu, cítili, že Ho nyní navždy ztratí, že již 

nebudou slyšet Jeho božské slovo ─ že dny, kdy je Mistr nechal přebývat v duchovních oblastech a 

přenesl je v jejich vytržení k nohám nebeského Otce, navždy zmizí a bude v nich žít jen vzpomínka na tyto 

šťastné dny společenství a blaženosti. 

31 Tito učedníci prosili o milost pro svého nevinného Mistra a doufali, že ho opět uvidí na svobodě, 

jak káže na cestách a ve vesnicích, jak ho viděli během těch krátkých let. Slzy a prosby zástupů, které Ho 

milovaly, však nestačily a Mistrův život nebyl prodloužen po stanovené hodině - ani na okamžik. 

32 Teprve poté, co byla oběť dokonána a učedníci se vrátili do každodenního života a jejich 

zarmoucená srdce se uklidnila, začali studovat, věnovali se hlubokému rozjímání a pochopili, že jejich 

Mistr nezanechal své dílo nedokončené, ale že bylo zcela dokončeno ─ že byl veden neznámým 

království, do kterého se vrátí poté, co dokončí své dílo ─ že jeho život jako člověka i jako Božího posla 

byl příkladný a že tím nastane etapa, vzácný čas, v němž zanechá v srdcích svých věrných poklad 

moudrosti a ukáže jim cestu, po níž mohou dosáhnout zaslíbeného království. 

33 Po nějaké době dostávali stále více důkazů, že je Mistr inspiroval a uděloval jim zázraky při plnění 

jejich apoštolského poslání, a zjistili, že Jeho Duch promlouvá jejich ústy, když se připravují a chystají 

přinést Jeho poselství lásky těm, kteří je očekávají. Tito první učedníci byli jeho skutečnými představiteli, 

a protože si vzali za vzor Toho, který je poučil, opakovali jeho velké skutky mezi hříšníky. 

34 Díky tomuto naplnění poslání mnohem lépe porozuměli svému Mistrovi, cítili se osvíceni a 

naplněni Jeho Duchem, aby mohli plnit poslání, které jim dal. 

35 Božské Slovo, které promluvilo skrze Ježíše, je totéž Slovo, které se k vám nyní vrátilo, aby 

pokračovalo ve svém díle. Dal jsem se poznat prostřednictvím Mnou vybraných mužů a žen. Jsou to lidští, 

prostí a pokorní lidé, kteří se uměli připravit na splnění svého obtížného poslání a kteří po skončení tohoto 
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období budou nadále žít mezi vámi, pokračovat v práci a vynaloží co největší úsilí, aby dosáhli 

duchovního společenství se Mnou. 

36 Mojžíš symbolicky vystoupil na horu, a když došel na konec své životní cesty, povstal ke mně. 

Ježíš byl vyzdvižen na kříž a odtud se vyhoupl nahoru, aby se spojil se mnou. Ale dnes, ve Třetí éře, v níž 

jsem promluvil skrze Své nositele hlasu, pouze stáhnu Svůj univerzální paprsek ─ onen mocný paprsek, 

který sestoupil na nástroje, jež jsem použil, a osvítil a otřásl tímto světem od jednoho pólu k druhému. 

Každé stvoření dostalo své světlo, které je moudrostí a mocí mého Ducha. A nositelé hlasu, kteří Mi 

sloužili v této fázi, zůstanou na tomto světě ještě nějakou dobu, aby o Mně svědčili. 

37 Nositelé hlasu: Věnujte se modlitbě, buďte skromní a vždy noste Mé Slovo živé ve své duši, a až 

přijde poslední den Mého projevu, spojte se s Mojžíšem a pamatujte, že tato hodina je podobná té, v níž 

Posel, Zákonodárce, viděl, že se blíží okamžik, kdy Mi má předložit své dílo. Sjednoťte se s Mistrem a 

prožijte jeho utrpení na kříži, abyste se mohli modlit a říkat jako on v hodině smrti: "Vše je dokonáno." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 355 
1 Žehnám vám, lide Izraele, kteří jste se v této době shromáždili v pozemském údolí, a žehnám také 

bytostem, které patří k tomuto lidu a přebývají v duchovním údolí. Oba totiž měli ve snaze naplnit své 

poslání jediné předsevzetí: Milovat své bratry a sestry a sloužit jim. Tento záměr vás spojuje a oba začnete 

žít v dokonalé harmonii. 

2 Poslal jsem vás, abyste obývali různé domovy, abyste se z nich zasazovali o mír a přinášeli 

paprsek světla a spravedlnosti do duší svých bratří a sester. Přišli jste na zem jako součást onoho velkého 

lidu, který Mě následuje v hodině největších zkoušek a bojuje jako vojáci v této bitvě dobra proti zlu, a 

když jste se této bitvě postavili, cítili jste se silní, bezpeční a jistí svým osudem. 

3 Naslouchejte Mi s připravenou duší, abyste porozuměli Mému Slovu. Ani tvůj intelekt ti nesmí 

překážet a buď v této hodině Mého projevu zcela vnímavý, pozorný a horlivý, abys měl Má slova s sebou 

jako vodítko a byl při své práci pozorný. 

4 Jste již přesvědčeni a kráčíte po cestě naplnění svého poslání. Vstřebali jste všechna má učení, 

která uspokojují vaši touhu po poznání a získání znalostí o duchovním životě. 

5 Učte se ode Mne, přijměte do sebe pracovní sílu, kterou potřebujete. Já jsem nevyčerpatelný zdroj. 

Nemyslete si však, že vám to říkám s pýchou. Ačkoli jsem Stvořitel všeho, učím vás pokoře. Proto mě 

pros o vše, co potřebuješ ke své spáse. Pokud vám chybí světlo pro vaši mysl, přijměte ho. Jste-li slabí ve 

svých záměrech, posílím vás a dám vám sílu vůle. Pokud necítíš lásku k bližnímu a požádáš Mě o tuto 

schopnost, dám ti ji. Vězte však, že všechny tyto schopnosti a vlastnosti máte od počátku a že ve vaší duši 

pouze usnuly v očekávání hlasu, který je probudí, rozvibruje a aktivuje v hojnosti. 

6 V současné době vás připravuji, abyste poučovali lidi a proměnili materialisty ve Mé učedníky. 

Toto Slovo dané skrze člověka slyšela jen malá část lidstva, ale všichni obdrží vaše svědectví a knihu 

napsanou Mnou jako dědictví pro tuto i budoucí generace. 

7 Už nechci vidět nevědomost a útlak ve vaší duši. Dávám ti sílu překonat každé jho, správně řídit 

své tělo a udržovat duši i tělo v Mých zákonech, abys v poslední hodině života, který ti dávám na zemi, 

viděla, jak je tvé dílo dokončeno a jak je připravena cesta, která tě dovede do Nejvyššího. 

8 Toto období, které prožíváte, je dočasné, je to okamžik uprostřed věčnosti. Proto vám doporučuji, 

abyste to brali jako hlubokou lekci. Je to totiž jedno z mnoha učení, která tvoří knihu duchovní moudrosti, 

kterou bude mít každý z vás. Shromážděte v tomto životě všechny zkušenosti a co nejvíce zásluh, abyste si 

mohli zkrátit cestu. Cesta, kterou musíte urazit, je dlouhá a je nutné, abyste své kroky urychlili. 

9 Nepřipoutávejte se k zemi více, než vám dovoluje vaše svědomí. Plody, které vám nabízí, užívejte 

s mírou, abyste mohli žít také pro duchovní pokrok. Tento život se vší svou krásou a bohatstvím, které 

vám nabízí, je jen slabým odleskem života, který prožijete v jiných světech nejvyšší dokonalosti. 

10 Dal jsem vám Zemi jako dočasný domov, a když jste se inkarnovali, stali jste se součástí tohoto 

lidstva. Ale abyste byli kormidlem "těla", které řídí jeho směr, a abyste ho mohli řídit jako ochotnou loď 

na tomto velkém oceánu, dal jsem vám světlo do duše, abyste mohli sledovat cestu, kterou jsem vám 

vytyčil, a vždy poslouchat znamení, která označují vaše osudy, dokud nedorazíte do přístavu, který vás 

čeká. 

11 Poslal jsem vás jako paprsek světla do lůna komunit, společností, a chci, abyste v tomto malém 

světě, ve kterém žijete, projevily své dary, sloužily bližním, pomáhaly jim řešit jejich životní problémy a 

vedly je na jejich cestě. Moudře jsem vás postavil na místo, kde můžete pracovat pro dobro svých bližních. 

12 Jak obtížný je tvůj úkol a jak můžeš ve chvíli zmatku své kroky svést na scestí! Proto jsem vám 

vždy doporučoval modlitbu. "Bděte a modlete se", řekl jsem vám, abyste neupadli do pokušení. Žijte 

pozorně podle pokynů svého svědomí, které vám bude vždy radit, abyste jednali spravedlivě a s láskou. 

13 Přišli jste na zem, abyste se stali spolupracovníky na mém díle. Je přece psáno, že přijdu obklopen 

zástupy, které budou se mnou bojovat proti zlu v tomto čase, a nyní svá slova potvrzuji skutky. Velké 

zástupy bytostí ─ některé duchovní a jiné vtělené ─ přišly v Mé společnosti, aby vykonaly toto dílo očisty 

a obnovy a vrátily všechny duše na jejich správné místo. 

14 Vyzývám vás, abyste rozjímali a činili pokání. Přišla totiž těžká hodina, slavnostní den, kdy 

naposledy uslyšíte Mé Slovo, a je nutné, abyste odhodili každou nečistotu, protože chci, abyste byli čistí a 
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svobodní od hříchu. Spojte své dobré skutky a nabídněte mi je. Nabídl jsem vám, abyste rozmnožili jejich 

plody a nechali je dojít k lidstvu jako poselství útěchy, naděje a pokoje. 

15 Ale až budu soudit tento lid zde, který je Mými učedníky, budu soudit i národy a všem jim 

zanechám Své dědictví lásky, Třetí zákon, abyste se mohli těšit z darů a milostí, které sdílím se všemi 

Svými dětmi. 

16 Ty národy, jejichž vůdci byli přísní a neústupní, kteří je nemilosrdně přivedli do propasti utrpení, 

snesly jho, a přestože trpěly, jejich duše se nesklonily, nepozvedly ke Mně oči a neprosily Mě o 

vysvobození. Stále však setrvávají ve své pýše a jejich povýšená hlava se nesklonila, aby požádala o 

milost. Raději snáší krutost hanebné války, aniž by tušilo, že se v současné době zjevuji na cestě každého 

tvora, abych mu pomohl snášet jeho zkoušky. 

17 Toto lidstvo zatvrzelé v nenávisti nechtělo pocítit Mou přítomnost a neví, že Já znám a cítím 

všechny jeho bolesti a že jsem připraven poskytnout mu svobodu a vítězství, po kterých touží. 

Ale ty statky, v něž lidé doufají, dám její duši, a ne jejímu "tělu". Dám jí vládu nad jejím tělem, nad 

tímto světem, který ji tolik svazuje. Dám jí zvítězit nad materialismem, aby se stala majitelkou duchovních 

statků, dám jí vstoupit do pokladnice moudrosti, kterou je můj Duch, aby v ní ukojila svou žízeň po 

poznání a získala poznání pravého života. 

18 Vyměňte svou snahu o moc a nadřazenost za zdravé touhy duše a zjistíte, že vám práce přináší 

oprávněné uspokojení a radost. 

19 Kdy Mě poznáte a vytvoříte harmonickou a poslušnou rodinu, která bude umět plnit Mé zákony? 

Tato doba se již blíží. Po zkouškách, které na vás přijdou, se vrátíte k míru a ze vzájemné lásky a úcty 

vytvoříte opravdové uctívání Boha. 

20 V této chvíli vás soudím, a stejně jako je Můj soud neúprosný, v každém z vás se projevuje Má 

láska a Mé odpuštění. Co bys dělal, kdybych tě po zvážení tvých skutků odsoudil a volal tě neodvolatelně 

k odpovědnosti, jak to dělají soudci tohoto světa? Uvědomte si, že jsem vaším Soudcem a Obhájcem 

zároveň. Pochopte Mě a uvědomte si, že jsem váš Otec, a proto chci, abyste byli celí. Neboť tě nekonečně 

miluji navzdory tvé slabosti. 

21 Zkoušky, které lidi trápí dnes, i ty, které přijdou později, upevní jejich duše a postaví je na správné 

místo. Každé stvoření bude pykat za svá provinění, dokud nebude čisté a připravené vstoupit do éry 

oduševnění, která již začala. A až tato doba očisty skončí, vrátíte se ke Mně, abyste Mi poděkovali. 

Nebudete si stěžovat na bolest, kterou jste utrpěli, a budete se cítit silní bojovat za svůj vzestup. 

22 Když však vyprazdňuješ svůj pohár utrpení, necíť se ponížený ani znehodnocený mým 

milosrdenstvím. Pamatujte, že jste byli stvořeni čistí, zdraví a silní díky Mé lásce, a proto se ke Mně 

musíte vrátit. 

23 Jak bohatý a dlouhý je život, který ti dopřávám, abys v něm získal zásluhy potřebné pro duši! Na 

této cestě, po níž putujete, musíte prokázat ctnost, která je duši vrozená, ale ne Mně, protože Já vás znám a 

vím, čeho jste schopni, ale sami sobě, protože se ještě nepoznáváte. 

24 Dnes jste dostatečně připraveni pochopit můj současný projev, protože jste žili dlouho a vyvíjeli 

se. Ke studiu a zkoumání vám zanechávám učení, které je vzácným odkazem lásky: Knihu života. Každá 

její stránka ti odhaluje moudrost, kterou jsem do ní vložil, a to pomocí tvého omezeného jazyka a tvého 

intelektu. Toto poznání vás povede k dokonalé komunikaci se Mnou, když vaše modlitba už nebude 

používat slova, ale duchovní řeč, upřímný výraz, projev lásky, kterou má vyšší duše ke svému Bohu a 

kterou Já znám a přijímám s potěšením. 

Chci, abys se Mnou takto mluvil, abych ti mohl zjevit budoucnost a dát ti pokyny. Tato proroctví a 

pokyny, které obdržíte, však budete sdělovat svým bližním. Jakmile budete takto připraveni, vaše dosud 

zavřené rty se otevřou. Zjeví se velký dar slov a to, co jste dosud skrývali, se plně odhalí. 

25 Vy, kteří jste požádali o dar uzdravení, protože jste schopni soucítit s bolestí druhých, zažijete 

rozvinutí této činnosti a vaše modlitba, slovo nebo pohled přinese nemocným uzdravující balzám. 

Ti z vás, kteří žádají mír pro tento svět, harmonii a bratrství mezi lidmi, nesou tuto sílu v sobě a 

rozsévají mír na své cestě a posílají svou duši tam, kde mír chybí. Už se blíží hodina, kdy budete všichni 

osvíceni a pocítíte, jak vaše dary ožívají a odhalují se v plné jasnosti. 

26 Během této doby někteří slyšeli mé volání jako zvuk hlasitého zvonu, který dolehl k vaší duši. Jiné 

však Eliáš stále hledá všemi způsoby. 
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27 Hledali jste Mě v různých vyznáních a v různých světonázorech, aniž byste našli spásnou loďku. 

Já vám však říkám: Znovu ti ukazuji cestu a dávám ti poučení, abys Mi porozuměl. 

28 Z velkého množství lidí, které Eliáš shromáždil v této třetí éře, někteří pokračovali ve své 

svobodné vůli. Ostatní mi však dali najevo svou víru a odhodlání následovat mě a pracovat na mém poli. 

29 Přišli jste potřební, žízniví a hladoví. Ale já jsem ti dal odpočinout pod listím mohutného stromu, 

uzdravil jsem tě, dal jsem ti křišťálově čistou vodu a chléb věčného života. 

30 Blaze těm z vás, kteří se s pravdou v srdci vydali zachránit trosečníky z rozbouřených mořských 

vln. 

31 Lidé, dal jsem se vaším prostřednictvím ve velké míře poznat, nasytil jsem vás nejlepšími pokrmy, 

svěřil jsem vám klenot nevyčíslitelné hodnoty, dal jsem vám roucho z milosti a vaše nohy jsem obul, 

abyste necítili trní. Jsi malé dítě, které Mi říká: "Božský Mistře, ponesu Tvé učení vtisknuté do svého 

srdce a předám ho lidstvu. Budu Tvým poslem, který toto světlo přinese světu." 

32 Mistr vám říká: Připravil jsem vás a svěřil jsem vám svůj zákon, abyste byli jako učedníci druhé 

éry. 

33 Dal jsem ti pokoj, světlo Ducha svatého, aby tvá duše už nezůstávala ve tmě. 

34 Jak vítané jsou projevy, které jsem vám udělil prostřednictvím lidské mysli. Inspirace vyvěrá z 

hloubi těchto srdcí jako zářivá pochodeň. Jsou to balvany, které stále více opracovávám, abych jim dal 

tvar a způsobil, že z nich vytéká ta nejčistší a nejprůzračnější voda. Jsou kanálem, kterým vám dávám své 

slovo. 

35 Hle, pramen, mohutný strom s větvemi plnými dobrých plodů, který dává svůj stín pocestnému, 

aby ti dal odpočinout od tvých vášní, ctižádostivých snah a pokušení. Nejste hluší ani slepí, kdo slyší Má 

slova a nepoznávají Mě. 

     Když Mi nasloucháte a dovolíte, aby toto světlo bylo ve vaší duši, rychle Mi porozumíte a budete vědět, 

jak Mě prosit za ty, kteří Mě nepoznali. 

36 Obraťte se ke spiritualizaci a zažijete, že temnota vašich myšlenek zmizí a budou ozářeny krásným 

světlem. Dostane se vám inspirace od Otce a budete cítit jeho vyzařování, takže budete pro lidstvo jako 

jasné zrcadlo. Vaše tváře pak budou odrážet radost a laskavost vůči druhým. 

37 Blaze tomu, kdo se nechlubí, když koná dobro, neboť získá poklad na onom světě. Neočekávejte 

odměnu za to, co děláte v mých dílech. Dovolte, abych to byl Já, kdo vám zaplatí za vaše díla. 

38 Znovu vám říkám, abyste se navzájem milovali, protože ačkoli jste různých ras a barev, v očích 

Otce jste jedno dítě. 

39 Jste duše, které přišly od Otce, kterým dávám své pohlazení, a jako Mistr vám svěřuji pokyny, 

abych napravil vaše chyby a proměnil vás ve své učedníky. 

40 Jak jsem vám v minulosti slíbil, tak to dnes plním. Přicházím znovu, abych vás vysvobodil z 

bolesti, kterou si zasloužíte, a připomněl vám, abyste se milovali navzájem, od národa k národu, od 

jednoho světa k druhému. 

41 Proto jsem vás povolal, lidé, abyste byli posly mého pokoje, mého světla a mé lásky ve všech 

národech. Jste mými posly, kteří zatroubí na polnici, na jejíž volání se lidstvo probudí. Jste jako duchovní 

zvon, jehož zvuk se rozezní v každé duši a v každém srdci. Takto vás nyní připravuji, abyste se stali lidmi, 

kteří přinesou blaženost na všechna místa na zemi. 

42 Blaze tomu, kdo při plnění svého poslání ztratí svůj lidský život, neboť jeho duše ke Mně přijde 

plná blaženosti a triumfu. 

43 Po roce 1950 se vám budu nadále dávat poznat z ducha do ducha. Vaše mise tedy neskončí. Budeš 

praktikovat mé učení a stejně jako tvůj Mistr budeš šířit mé učení. Budete dobrými učedníky, kteří učí 

příkladem a přinášejí lidstvu radostnou zvěst. 

44 Mé učení, které bylo zapsáno "zlatým peřím", zveřejníš ve vší čistotě a jasnosti a ze všech těchto 

stránek textu vytvoříš knihu, aby se o něm lidé dozvěděli. Je to Třetí zákon, který v této době diktuje Otec 

jako Duch svatý prostřednictvím lidského orgánu mysli. V něm vám předkládám své učení slabiku po 

slabice, abyste je mohli pochopit a aplikovat. 

Krátká je již doba, kdy budu mluvit touto formou. Ale až budeš připraven a tvé srdce bude svatyní pro 

Mé Božství, budu v tobě přebývat. 
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45 Dávám vám své učení, abyste byli dětmi světla. Dávám vám svou moudrost, abyste se zítra stali 

učiteli. Přijmete totiž ty zástupy, které jsou vyčerpané, hladové a žíznivé, které vyprázdnily jen pohár 

utrpení. Vám, mým učedníkům, připadá úkol odejmout jim tento hořký kalich ze rtů, dát jim dobrodiní a 

pokoj a dovést je do přístavu spásy. Povstaňte, vytvořte jedno tělo a mějte jednu a tutéž vůli milovat Mě a 

sloužit lidstvu. 

46 Nedívejte se na jejich poskvrnu a hřích, neboť již ve Druhém věku jsem učil odpouštět. 

Nezapomeňte: Když se mi hříšnice poklonila k nohám, řekl jsem těm, kdo ji odsuzovali: "Kdo z vás je bez 

hříchu, ať první hodí kamenem." Ti se pak zděsili, protože uslyšeli hlas svědomí. Když ta žena vzhlédla, 

řekl jsem jí: "Kde jsou ti, kdo tě obviňují? Vrať se domů a už nehřeš." Tak i vy, milovaní učedníci, 

nesuďte své bližní, neboť já sám mohu soudit vaše činy. 

47 Duše musí přijít ke Mně čistá jako sněhová vločka. Připravte se, požehnaní lidé, abyste se necítili 

osiřelí, až už nebudete přijímat toto Slovo, ale abyste Mě nosili ve svém srdci a komunikovali se Mnou z 

ducha do ducha. 

48 Vždy jsem vám ukazoval cestu, osvěcoval jsem vaši duši, abyste se sjednotili v Mém Božském 

díle. 

49 Někteří z vás naplnili Zákon, který jsem v této Třetí éře potvrdil lidským intelektem. Byl jsi 

příkladem, který jsem ukázal světu. Ale jiní z vás se zastavili. 

50 Ptáš se Mě: "Mistře, jakou cestou bych měl jít, abych získal zásluhy ve svém životě?" A jako 

Mistr, který vás neúnavně učí, abyste nebyli nevědomí, jsem vám dal světlo, inspiroval jsem vás a 

promluvil jsem k vám skrze vaše svědomí, abyste pracovali v Mé chodbě. 

51 Dávám vám hojnost plodů mocného stromu, abyste se cítili silní, abyste se mohli namáhat a 

neúnavně pracovat. 

52 Zaplavil jsem tvou duši svou milostí, takže ti nic nechybí. Uhasil jsem vaši žízeň a hlad esencí 

svého Slova a svěřil jsem své Dílo do vašich rukou jako klenot nevyčíslitelné hodnoty. 

53 Někteří z vás prošli cestou světla a občerstvili se na ní. Ostatní bloudili po špatných cestách a do 

jejich životů zasáhla bolest a vyčerpání. 

54 Povolal jsem Své vyvolené, aniž bych se díval na jejich rasu, barvu pleti, společenské zařazení 

nebo postavení, aniž bych bral ohled na to, zda mají vycvičenou inteligenci, nebo zda mají nevzdělané a 

neobratné orgány intelektu. Vyvolil jsem si je ze světa a připravil jsem je svým světlem a svou milostí, aby 

se skrze ně dali poznat. Volal jsem mužům, ženám, dětem i dospělým, kteří jsou unaveni světem a 

zklamáni jím. 

Ženy, které vypily kalich hořkosti, jsem očistil, potěšil jsem je a proměnil ve své služebnice. Mladým 

lidem, kteří v této třetí éře hynou kvůli zkaženosti světa, jsem stanovil hranici. Dal jsem jim pokrm ze 

svého stolu a vyzval jsem je, aby v této době zvýšili počet mých pracovníků, mých učedníků. 

55 Zasvětili jste se Mé službě a žádáte Mě, abych vám pomohl dosáhnout cíle životní cesty. 

Povzbuzuji tě, pomáhám ti a posiluju tvou duši i tělo, abys mě dosáhl. 

56 Zachránil jsem tě, když jsi byl blízko pádu do propasti a stal ses kořistí hladového vlka. Někteří z 

vás poznávají Mou velkou lásku k vám a chválí Mé jméno. Ostatní mi však předkládají pouze bolest, 

kterou si sami vytvořili. 

57 Někteří z vás Mě žádají, abych prodloužil dny vaší existence na zemi, aby Mi mohli sloužit. 

Ostatní mi však ukazují na své unavené nohy a srdce zraněná nepřízní tohoto života. Já vám však říkám: 

Poslal jsem vás všechny, abyste obývali tuto planetu a konali záslužné skutky pro rozvoj vaší duše. 

58 Amen, říkám vám: Přišel jsem zachránit hříšníky. Někteří z vás jsou odhodláni následovat Mé 

učení. Jiní však žijí podle své vlastní vůle a předkládají mi svou bolest. Ale Otec vám říká: Poznejte, děti 

moje, že se neřídíte mým učením, a proto vás trápí bolest, ačkoli to není má vůle. Poznejte Eliáše jako 

neúnavného pastýře, který vás hledá na cestách, v podrostu, aby vás znovu přivedl k ovčímu houfu. 

59 Nechává tě odpočívat ve své pastýřské náruči a přivádí tě do mé přítomnosti. Pak se modlí za své 

stádo, abyste opět přijali mé milosrdenství, mé odpuštění a mé požehnání. 

60 O co mě dnes žádáš, co potřebuješ, co bych ti nechtěl poskytnout? 

Říkáš mi, abych ti odpustil a povzbudil tě v boji ─ navíc, že jsi trpěl a potřebuješ útěchu. Nic nezůstane 

beze Mne. Sledoval jsem tvé kroky a vstoupil do tvého srdce jako zloděj, abych poznal vše, co je v tobě. 

Vše, o co mě požádáte, vám bude dáno. 
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61 Vy, kteří hledáte Mou Přítomnost v duchu, nepotřebujete vykonávat vnější kult ani se účastnit 

obřadů a ceremonií. Přicházíte na tato skromná místa setkání, kde chci, abyste se shromáždili, abyste 

slyšeli Mé Slovo, a zde se pozvedáte, abyste Mě našli. 

62 V současné době hledám duše dobré vůle, které si berou za vzor mé apoštoly druhé éry. Dnes jsem 

se nepřišel stát člověkem a Můj projev je jemný. Proto se musíte připravit a očistit, abyste mohli vnímat 

každé Mé znamení nebo náznak. 

63 Vezměte si za vzor Eliáše, neúnavného pastýře, který bojuje a připravuje duši lidu. Pomozte mu v 

jeho nelehkém úkolu a radujte se, když objevíte své nadání. Otevřete oči duše a spatřete již v tomto světě 

dokonalost ostatních ─ duchovních světů. 

64 Vzdejte Mi hold za splnění svého poslání, jak to činí vznešené bytosti, spravedliví. Nestudujte Mé 

Dílo povrchně, protože pak mu neporozumíte a neodhalíte jeho dokonalost. Berte to jako třetí testament, 

který zanechávám lidstvu, a pamatujte, že jsem k vám v minulosti mluvil se stejnou láskou: Jehova svým 

hlasem spravedlnosti, když promlouval k lidem v první éře ─ pak Ježíš svým vykupitelským slovem a 

dnes Duch Utěšitel vedou lidskou duši po jedné cestě. Je to jeden a tentýž Božský Duch, který vás vždy 

osvěcoval. 

65 Neříkejte, že Mě milujete, jen když se vám uleví od vašich utrpení, a pak odejděte. Podívejte se, 

jak si květiny zachovávají svou krásu a vůni i v nepříznivém počasí. Tak mě budete milovat i vy ve dnech 

pokoje i ve dnech zkoušky. 

Podobenství 

66 Na rozbouřeném moři plul na lodi mladý muž. Navzdory prudkým vlnám však loď zůstávala 

klidná. 

Ten mladík objevil uprostřed moře dvanáct prostých mužů, kteří vypadali jako trosečníci. Vytáhl je na 

svůj člun a řekl jim: "Odvezu vás do přístavu a dám vám, co potřebujete. Ti muži poklekli před svým 

Spasitelem a děkovali mu. V duši se však cítili nehodni být s ním. 

Když je tak mladík spatřil, řekl jim: "Přišel jsem spasit hříšníky, vyhledal jsem chudé, abych je 

obohatil svou milostí. Hledám nemocné, abych jim dal 

Zdraví dávat." 

Když trosečníci uslyšeli tato slova, poznali, kdo je ten mladík, který je zachránil před záhubou v 

rozbouřených mořských vlnách. Pak mu řekli: 

"Pane, světlo nového dne vzešlo pro nás a pro všechny potřebné." 

Mladík jim řekl: "Nyní vám dávám pokyn, abyste přešli toto rozbouřené moře. Těch dvanáct 

zachráněných pak užaslo, když viděli, že se na cestě té lodi rozbouřené vlny na hlas jejich zachránce 

zklidnily a staly se poslušnými. 

Ti trosečníci, kteří neposlechli přikázání, zákon, a kteří se stali hříšníky a potřebnými, se kajícně 

obrátili a řekli mu: "Pane, dej nám znovu své poučení." 

Tehdy jim Pán ukázal otevřenou knihu, v níž byl napsán dokonalý návod, a řekl jim: "Nyní vám svěřuji 

tuto loď, abyste zachránili trosečníky." S radostí toto pověření přijali a slíbili, že budou poslušní, aby toto 

poslání naplnili. 

Na cestě té lodi byli zachráněni ti, kteří se potopili v moři, a ti muži byli ohromeni, přesvědčeni o moci, 

kterou jim Pán dal.  

Konec podobenství 

67 Mistr vám pravdivě říká: povolal jsem vás v této Třetí éře, zatímco svět směřuje k vrcholu své 

zkaženosti, abych vás zachránil na této lodi prostřednictvím Učení, které jsem vám svěřil, abyste ho 

ukázali lidstvu. 

68 Po této době učení budete schopni plnit své poslání ve světě. Budou vás doprovázet vaši andělé 

strážní a normou pro vás bude víra a spravedlnost. Budete neúnavně bojovat proti nevědomosti, ale při 

svém nelehkém úkolu poučovat a napravovat budete také využívat milosrdenství a trpělivosti. 
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69 Rozumím tvé modlitbě, slyším tvé prosby, znám tvá přání a naděje a říkám ti: Buď klidný, nic ti 

nebude chybět. Budeš mít všechny potřebné prostředky pro splnění svého duchovního poslání a pro 

zachování svého těla ti dám, co budeš potřebovat. 

70 Žehnám vám v toto milostiplné ráno. Ať je vaše upřímná modlitba jako plášť, který zahaluje 

národy, když jim žehnám nyní i navždy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 356 
1 To vy jste věřili v můj příchod. Jsou to již poslední léta mého zjevení, a vy stále spěcháte, abyste 

mě vyslechli, jako by to byly dny, kdy jste začali být mými učedníky. 

2 Během této doby bylo povoláno mnoho lidí, ale jen někteří mě následovali. Na všechny však 

sestoupilo světlo Mého Ducha. Jestliže jsem v onom druhém věku řekl: "Blahoslavení ti, kdo uvěřili, aniž 

by viděli," nyní vám opakuji: "Blahoslavení ti z vás, kdo uvěřili, aniž by viděli, následovali mě a vytrvali!" 

3 Musím vám však říci, že by nikdo neměl být překvapen Mým projevem a Mou přítomností v této 

podobě, protože jsem to již předpověděl a slíbil ve Druhé éře. Nepřekvapil jsem vás, to nebylo mým 

záměrem. Pokud jste byli překvapeni mým příchodem a pokud byli mnozí překvapeni, když se dozvěděli o 

mém projevu, bylo to proto, že jste byli duchovně pohlceni hlubokým spánkem. Bylo to proto, že jsi nebyl 

vzhůru. 

4 Po mém odchodu ve Druhé éře byl můj návrat očekáván z generace na generaci mezi těmi, kteří ve 

mne věřili. Z rodičů na děti se předával božský příslib a mé slovo udržovalo v živé touze zažít můj návrat. 

Každá generace věřila, že je tou nadanou, a očekávala, že se na ní naplní slovo jejího Pána. 

5 Tak plynul čas, plynuly i generace a ze srdcí se stále více vytrácel můj slib a zapomínalo se bdít a 

modlit. 

6 Uplynula staletí, a když už lidstvo ani neočekávalo, že bych mohl přijít v nejméně očekávanou 

chvíli ─ když byli lidé nejdále od pravdy, dal jsem pocítit svou duchovní přítomnost, abych naplnil své 

slovo. 

7 Forma, kterou jsem zvolil, abych se lidem této doby zjevil, mnohé překvapila a dokonce 

povzbudila k tomu, aby ji odsoudili, aniž by se předtím zamysleli nad Mými minulými zjeveními. 

8 Říkám vám, že jakákoli forma, kterou bych si zvolil, aby se projevila, by zmátla všechny, kdo 

nebyli připraveni Mě přijmout. Ale ten, kdo byl bdělý a připravený, by nebyl překvapen žádnou formou, 

kterou bych použil pro svůj projev, protože by mě cítil v každé formě projevu. 

9 Všichni, kdo Mi v této době uvěřili, všichni, kdo Mě pocítili, a všichni, kdo Mě následovali, ti mě 

vpravdě duchovně očekávali. Aniž by si toho byli vědomi, usilovali o Můj návrat a čekali na Mé slovo. 

10 Můj slib v oněch dnech nebyl dán jedinému národu, ale celému lidstvu, a proto vám dnes říkám, že 

Mé světlo sestoupilo nejen k těmto zástupům, které Mě slyší prostřednictvím orgánu porozumění nositelů 

hlasu, ale že se tisícerými způsoby zjevuji na cestě všech lidí, abych jim umožnil vnímat příchod nové 

doby. 

Musím vám také říci, že byli tací, kteří, ačkoli Mě očekávali ze dne na den a z jednoho života do 

druhého, když Mě viděli přicházet v podobě, v jaké Mě máte, nemohli uvěřit Mé přítomnosti a odešli. 

Proč?: Protože si ve svých představách dlouho vytvářeli formu projevu, která nebyla přesně taková, jakou 

jsem si vybral. 

11 Pochopte, že má rozhodnutí a mé inspirace přesahují jakýkoli lidský odhad nebo představivost. 

12 Dal jsem vám mnoho důkazů, že mé skutky přesahují to, co je člověk schopen pochopit jako 

pravdu a dokonalost. 

13 Něco z toho, co některé lidi nejvíce zmátlo, je Moje učení vyjádřené omezenými lidskými 

rozumovými orgány. Kdyby se však ti, kteří se z tohoto důvodu cítí podrážděni, pokusili proniknout do 

Mého Slova, říkám vám, brzy by zjistili, jaké důvody jsem měl k tomu, abych si vybral právě neškoleného 

a dokonce nečistého člověka, aby naslouchal Mému učení. Pak by zjistili, že důvodem, proč jsem zvolil 

tento prostředek, byla Má láska, Má spravedlnost a věčný Zákon, díky němuž by lidská duše mohla 

komunikovat přímo se svým Otcem, což by byla forma komunikace, na níž by se současně podílely 

vlastnosti duše a schopnosti těla. 

14 Je přirozené, že ten, kdo ví, že je hříšník, se považuje za nehodného vlastnit takovou milost. Je 

však správné, abyste také věděli, že vidím dál než jen k vám a že jsem nad vašimi nedokonalostmi. 

15 Pochopte, že jediné, co dělám, je, že vám pomáhám očistit se a zdokonalit se, abyste mohli žít ve 

Mně. 

16 Už není vhodné, aby druzí získávali zásluhy za hříšníky. Tyto časy již pominuly, ale tyto zásluhy 

jsou přítomny jako příklady. 



U 356 

106 

17 Dnes to bude sám hříšník, kdo získá zásluhy o svou spásu. Chci být jeho průvodcem, učitelem, 

zachráncem. 

18 Kdy rodiče na zemi milovali jen dobré děti a nenáviděli ty zlé? Jak často jsem je viděl, že nejvíce 

milují a starají se právě o ty, kteří jim nejvíce ubližují a způsobují jim největší utrpení! Jak bys mohl konat 

větší skutky lásky a odpuštění než já? Kdy se ukázalo, že se Mistr musí učit od učedníků? 

19 Vězte tedy, že nikoho nepovažuji za nehodného Mne a že cesta ke spáse vás proto věčně zve, 

abyste po ní kráčeli, stejně jako jsou brány Mého království, které jsou světlem, pokojem a dobrem, věčně 

otevřené v očekávání příchodu těch, kdo byli daleko od Zákona a Pravdy. 

20 Proto jsem si chtěl z množství hříšných tvorů vybrat ty, které použiji jako nástroje k tomu, aby 

zaznělo Mé Slovo. 

21 Kolik případů skutečné obnovy bylo mezi těmi, které jsem vybral pro tuto službu! Kolik důkazů o 

obrácení a pokání! 

22 Oznámil jsem, že Můj návrat bude v duchu, a tak jsem to v tomto čase splnil. Proč bych měl volit 

jiný prostředek, který by nebyl lidský, abych se dal poznat, když jsem hledal lidi? Stačilo, aby se tyto 

zástupy trochu zduchovnily, a jejich vnímavost jim umožnila vnímat Mou přítomnost a Mou podstatu a 

shledat tento druh projevu správným a přirozeným. 

23 Musím vám říci, že ne všichni přišli s dostatečnou citlivostí, aby byli schopni vnímat mou 

přítomnost od prvního okamžiku. Neboť zatímco někteří přišli s bdělým duchovním pohledem, aby viděli 

toto světlo a pochopili podstatu mého Slova, jiní přišli s pátravýma fyzickýma očima, a proto jejich 

úsudky, hodnocení a pozorování byly povrchní a vždy se zabývaly pouze vnějšími věcmi. Neboť místo 

toho, aby hledali význam nebo podstatu slova, posuzovali větší či menší správnost jazyka a pak se zajímali 

o život nositelů hlasu, o jejich způsob života, způsob mluvy, a dokonce i o jejich oděv. 

24 Ti druzí ovšem museli objevit nedokonalosti u těch, kteří jsou v tomto Díle teprve začátečníky, a 

pak popřeli veškerou pravdivost mého učení, zatímco ti první přehlíželi chyby, omezenost a chudobu 

mých služebníků, protože se domnívali, že jsou jen lidé, a proto se dopouštějí chyb, a šli jen po smyslu, po 

podstatě tohoto Slova, a proto v této "kytici" našli přítomnost mého Ducha. 

25 Kdo mým slovům nevěnuje náležitou pozornost a nepronikne do jejich obsahu, nikdy nenajde 

jejich pravdivost, ani objasnění či rozřešení všech svých pochybností. 

26 Já jsem ten, kdo vše vysvětluje v samotném mém slově, aby mezi učedníky nebylo ani nejmenšího 

omylu nebo pochybnosti. 

27 Vzpomeňte si, jak často jsem vám říkal, abyste se naučili hledat podstatu tohoto slova, význam, 

který je mimo lidskou formu vašeho jazyka. Pamatuj, že jsem ti řekl, aby ses nepohoršovala nad 

pozemskou podobou Slova, protože pak nenajdeš jeho smysl, a že musíš vždycky brát v úvahu, že jsem se 

dal poznat skrze hříšníky, skrze lidi s neškoleným rozumem, bez vzdělání a studia, abys nepřikládala příliš 

velký význam vnější podobě Slova a naučila se přisuzovat Mému projevu pravdu, kterou má, stejně jako 

přisuzovat těmto tělům to, co jim náleží. 

28 Uvědomte si, že ne všichni hledali mé světlo a ne všichni byli učedníky, kteří se jimi chtěli stát. 

Nyní se dozvíte, proč se ke Mně mnozí obrátili zády a nadále tvrdí, že utrpěli zklamání z rukou Mých 

pracovníků! 

29 Jsou to žíznivá srdce, která byla u zdroje nevyčerpatelné pravdy a nebyla schopna se snížit, aby se 

nasytila. Mají v sobě velkou prázdnotu a stále hledají a volají, aniž by našli, co jejich duše potřebuje. 

Jednoho dne se však k této cestě opět přiblíží a pak jim jejich bolestná zkušenost napoví, aby Mě již 

nehledali ve vnějším, ale v hlubším světě. Až se vrátí, uvidíte, jak moudrost září u těch, kteří Mi vroucně 

naslouchali ─ u těch, kteří zůstali s Mistrem a kteří byli za svou víru a oduševnění odměněni světlem, jež 

na ně dopadalo a odhalovalo jim velká tajemství a učení. 

30 Všechny jsem vás vyzkoušel, než jste se stali svědky Mého projevu. Každému ze Svých učedníků 

jsem poslal moudré důkazy, aby vám dali příležitost být svědky Mé Přítomnosti. Ale vpravdě vám říkám: 

Zatímco někteří byli oddaní, pokorní a poslušní Mého volání, jiní, ačkoli Mě také slyšeli, zůstali bez víry, 

bez vůle a často byli plní pýchy, odporu, a dokonce neochoty. Co může duše přijmout, když je mysl 

zakalená a srdce otrávené? Takový člověk vidí pouze nedokonalosti. 
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31 Zkouším vás všechny. Zkouším také ty, kteří Mě neustále následují, s úmyslem, aby se posílila 

celá jejich bytost a ─ když už Mé Slovo nemůže být slyšeno touto cestou ─ aby měli moudrost obsaženou 

v Mém Slově a zároveň měli veškerou sílu potřebnou k šíření tohoto učení s pravou čistotou. 

32 Moji učedníci musí být přesvědčeni, že až mě nebudou slyšet tak jako nyní, bude jejich příklad 

velmi důležitý. Tehdy to totiž budou vynikající učedníci, kteří budou ostatní učit svými skutky. Musí 

vědět, že svědectví o Mém Slově, které vydávají, musí být vždy doprovázeno skutky. 

33 Kdyby zítra, až přijde čas svědectví pro tento lid, můj lid nežil podle mého slova ─ kdyby 

nepřizpůsobil své skutky mé pravdě, nebude mu nic platné opakovat má slova, i kdyby byla 

sebedokonalejší. 

34 Kdo touží po tom, aby se má slova stala hmatatelnými v srdcích, měl by se obléci do lásky, být 

proniknut milosrdenstvím, získat zásobu pokory a trpělivosti, být připraven odpouštět a dobrou vůlí 

zmírňovat utrpení svých bližních. Pak zakusí, jak se i to nejtvrdší a nejváhavější srdce otřese a pohne mým 

slovem, které působí v srdci mých učedníků. 

35 Protože víte, že mnozí z vašich bližních nevytrvají v naslouchání tomuto slovu proto, že objevili 

vaše nedokonalosti, snažte se sami sebe co nejvíce odradit od porušování mého zákona, protože víte, že 

váš příklad na ně má velký vliv. 

36 Chci, abyste se cítili spokojeni sami se sebou, aby vám vaše svědomí nikdy nevyčítalo, že někdo z 

vašich bližních sešel ze správné cesty, protože jste mu neuměli ukázat čistotu a pravdu mého Díla. 

37 Když jsem ve Druhé éře promlouval k zástupům, Mé Slovo ─ dokonalé co do významu i formy ─ 

slyšeli všichni. Můj pohled, který pronikl do srdcí, odhalil vše, co v sobě každý z nich skrýval. Někteří 

pochybovali, jiní věřili, k dalším promlouval hlas plný strachu: byli to nemocní, jejichž bolest je nutila 

doufat ve Můj zázrak. Byli i tací, kteří se snažili skrýt svůj posměch, když slyšeli, že přicházím od Otce, 

abych lidstvu přinesl nebeské království, a byla i srdce, v nichž jsem objevil nenávist vůči Mně a úmysl 

umlčet Mě nebo odstranit. 

38 Byli to arogantní farizeové, kteří se cítili zasaženi Mou pravdou. Neboť ačkoli Mé Slovo bylo tak 

jasné, tak plné lásky a tak útěšné ─ ačkoli bylo vždy potvrzeno mocnými skutky ─ mnozí lidé stále chtěli 

odhalit pravdu o Mé přítomnosti tím, že Mě posuzovali podle člověka Ježíše, zkoumali Můj život a 

obraceli svou pozornost ke skromnosti Mého oděvu a k Mé naprosté chudobě na hmotné statky. 

Nespokojili se však s tím, že mě odsuzovali, ale odsuzovali i mé učedníky a bedlivě je sledovali, zda 

mluví, zda mě následují na cestách nebo zda sedí u stolu. Jak se farizeové rozzlobili, když při jedné 

příležitosti viděli, že si moji učedníci před zasednutím ke stolu neumyli ruce! Ubohé hlavy, které si pletou 

čistotu těla s čistotou duše! Neuvědomovali si, že když se v chrámu dotýkali svatého chleba, měli čisté 

ruce, ale jejich srdce byla plná hniloby. 

39 Dokud jsem kázal ve světě, nikdy jsem neříkal, že Moji učedníci jsou již mistry nebo že je třeba je 

poslouchat. Stále to byli učedníci, kteří mě uchváceni světlem mého Slova ochotně následovali, ale stále 

dělali chyby, protože potřebovali čas, aby se změnili a následně šli lidem příkladem. Byly to balvany, 

které stále obrušuje dláto božské lásky, aby se později i ony proměnily v diamanty. 

40 Když vám říkám, že se Moji učedníci dopustili omylu, vzpomeňte si, jak jsem mluvil k zástupu, a 

protože mezi nimi byly ženy, které měly na rukou nebo v náručí své malé děti, Moji učedníci v domnění, 

že by Mě děti mohly obtěžovat, udělali chybu a řekli těmto matkám, aby se svými dětmi odešly, protože se 

domnívali, že Mé slovo je určeno pouze dospělým. Nevěděli totiž, že Mé Slovo je určeno duchu, ať je to 

stařec, zralý člověk, mladík nebo dítě, a že je stejné, ať je to muž nebo žena, protože pohlaví nemá s 

duchem nic společného. 

41 Jakou bolest prožívaly ty matky, které se obrátily na Ježíše, aby požehnal jejich malým dětem, a 

jak pochybovaly při tomto činu Mých učedníků o milosrdenství a lásce, kterou jsem vyzařoval ve Svém 

slově! Proto jsem musel pozvednout hlas a říci jim: "Nechte děti přijít ke mně." 

42 Tyto chyby jsem použil k tomu, abych dal svým učedníkům lekce. Když jsem byl zatčen v Olivové 

zahradě, jeden z mých učedníků, Petr, když se mě snažil bránit, zasáhl mečem služebníka velekněze. Pak 

jsem řekl: "Znovu zvedni svůj meč. Neboť všichni, kdo se chopí meče, mečem zahynou." 

43 Odešel jsem od svých učedníků a oni pak zůstali na mém místě, aby svědčili svými skutky a slovy. 

Můj Duch je zaplavil světlem a inspiroval je ke všem těm skutkům, které by sloužily k šíření mého 

semene po celém světě a přetrvaly jako příklad lásky, pokory a povznesení. Už nebyli křehkými dětmi a 
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proměnili se v ohnivé učedníky, důstojné zástupce svého Mistra na zemi. Tupost, pochybnosti a omyly 

ustoupily pravdě, kterou vyznávali v každém svém díle. 

44 Milovaní lidé, i vy jste se v době mého hlásání v tomto čase dopouštěli chyb, měli jste slabosti, 

upadali jste do pokušení a občas jste pochybovali. Já však přeruším své hlásání a dám vám čas na 

rozmyšlenou, abyste se připravili a posílili, neboť i vy zůstanete na zemi, abyste vydávali svědectví o mém 

slově ─ svědectví, které bude vycházet z vašich skutků. 

45 Nemyslete však na to, že vaše poslání bude namáhavé a strastiplné. Vpravdě vám říkám, že až 

dosáhnete duchovního vybavení, nic vám nebude připadat těžké ani obtížné. 

46 Nepozorovaně začnete žít ctnostným životem a to bude nejjasnější svědectví, které vydáte svým 

bližním o mé pravdě. 

47 Pamatujte, že navzdory svým nedokonalostem jste již často dokázali zázraky. Pamatujte tedy, že až 

ve vás plně rozkvete vaše duchovnost, vaše skutky budou větší. 

48 Vidím, že zatím nepovažuješ za tak důležité, jaký má tvůj příklad pro ostatní. Nechtěli jste si 

ujasnit, jaká moc se skrývá ve vašich slovech, ale i ve vaší modlitbě a vašich skutcích. 

49 Já jediný znám semena, která vaše činy zasévají do srdcí, a nechávám na vaše semena sestoupit 

svou rosu života a lásky, aby nezahynula. Je však nutné, abyste věřili v pravdivost svých skutků, abyste je 

neopustili, neboť jste je sotva začali. Uvědomte si, že vždy budou oči sledovat vše, co děláte, a bude 

dobré, když tyto oči vždy objeví příklad poslušnosti mému učení. 

50 Na vaší cestě spadlo mnoho pásků nevědomosti. Díky tvým slovům někteří z tvých bližních sešli z 

cesty neřesti. Váš příklad mírumilovnosti posloužil k obnovení harmonie v mnoha domácnostech, které 

zmítal vichr neshod. Mnoho nemocných lidí pocítilo na svém utrpení balzám, který jsi na ně vylil, a tak je 

vysvobodil z jejich trápení, a mnoho srdcí jsi také posílil proti pronásledování a nebezpečím světa. 

51 Proč tedy nepřiznáte svým dílům hodnotu, kterou mají? Neříkám vám, abyste se jimi chlubili, ani 

abyste je dávali najevo ─ ne, chci vám jen říci, abyste v každém z případů, kdy vylévám svou milost, 

poznali význam, který může mít světlo, jež skrze vás proudí, v životě vašich bližních. Pak už totiž 

nebudete moci opustit svá semena. 

52 Milovaní rozsévači! Neste Můj pokoj po celém světě, je v něm Moje láska, Moje milosrdenství, 

Moje pravda a Můj balzám! Mějte tento balzám v modlitbě, v myšlence, ve slově, v pohledu, v pohlazení, 

v celé své bytosti, a vpravdě vám říkám, že jen vaše duchovní práce na zemi bude pro vás bohatá na 

uspokojení, ale nikdy ne hořká. 

53 Brzy se již nebudu projevovat v této podobě. Já vás však zanechám plné své moci a svého světla, a 

proto se nebojte, že vás opustím jako ovce mezi vlky. 

54 Nepřítomnost mého slova by neměla být důvodem k tomu, abyste ochladli, a ukončení těchto 

projevů by nemělo způsobit, že se od sebe vzdálíte ─ naopak, právě tehdy byste se měli ještě více 

sjednotit, abyste mohli čelit boji a zkouškám. 

55 Ještě je daleko doba, kdy se k sobě duchovně přiblížíte, dokud jste od sebe fyzicky vzdáleni. 

56 V současné době se stále potřebujete vidět a slyšet ─ v současné době si stále potřebujete vzájemně 

dodávat teplo, sílu, víru a odvahu. 

57 Vyjádřil jsem vám svou vůli, abyste se shromažďovali ještě nějaký čas po mém odchodu, aby vás 

vaše příprava učinila hodnými být svědky mé duchovní přítomnosti v lůně vašich shromáždění. Jakmile 

však vaše víra zesílí, vaše předsevzetí dozrají a vy si zvyknete hledat a přijímat Mne od ducha k duchu, 

pak budete schopni se rozptýlit různými způsoby jako rozsévači tohoto učení, které osvobozuje a povznáší 

duši. 

58 Vždy se budu účastnit vašich shromáždění a budu na nich vylévat svou inspiraci na každý orgán 

mysli. Ale i nyní vám říkám: Blahoslavená jsou srdce, která v těch dnech, kdy Mé Slovo již nebude slyšet, 

budou při jeho šíření nadále pociťovat stejné pohnutí, jaké je nyní zachvacuje, když čekají na sestup Mého 

paprsku. 

59 Chci, aby vaše shromáždění byla prostoupena pokojem, aby vaše meditace byla hluboká a 

umožnila vám objevit podstatu mého Slova, ale aby při těchto příležitostech nikdy nevznikly spory nebo 

vášně. Pak totiž budete sklízet jen temnotu. 
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60 Dávám ti neviditelný klíč, který zamkne dveře ke každému pokušení. Zároveň však otevřu dveře 

inspiraci. Vždy si totiž uvědomte, že právě tehdy se na vás v hojné míře vylije zjevení Třetí éry, protože 

toto hlásání prostřednictvím Mých hlasatelů sloužilo pouze k vaší přípravě. 

61 Zduchovnění, vnitřní shromáždění a povznesení vašeho myšlení bude klíčem, který vám otevře 

dveře k novým zjevením, v jejichž světle naleznete objasnění všech záhad a všeho, co není objasněno. 

62 Budete se i nadále snažit získávat nové farníky, kteří pak budou novými učedníky, "posledními", 

na které také vyliji svého Ducha. Vaše srdce by se nemělo uzavírat před bolestí druhých ─ naopak, vaše 

milosrdenství by mělo být největší vůči slabým a trpícím, vůči těm, kdo jsou vyčerpaní, duchovně hladoví 

a žízní po lásce. 

63 Máte se starat o to, aby vaše shromáždění měla duchovní sílu, která přitahuje vaše bližní, stejně 

jako v této době mé slovo přitahovalo a shromažďovalo velké zástupy. 

64 Vaše modlitba bude na těchto shromážděních dělat zázraky, kdykoli sjednotíte své myšlenky a 

budete se zabývat záležitostmi svých bližních, jako by byly vaše vlastní. Pak pocítíte útěchu, zdraví pro 

jejich tělo nebo duši, které se na ně snese ─ pokoj pro jejich srdce, světlo, které je pozvedne k pravému 

životu. 

65 Vzhledem ke všem těmto důkazům mé přítomnosti vaše srdce nepropásne konec současného 

období, protože máte mé Slovo v písemné podobě, abyste je mohli vyložit s maximální připraveností; pak 

ho hluboce pocítíte. 

66 Objeví se vykladači mého učení, věštci s jasnou vizí a pravdivým slovem. K uzdravení nemocných 

použijete duchovnější způsob. Léčivá síla, kterou jsem do tebe vložil, nejprve zasáhne duši nemocného a 

povzbudí ji, aby pozvedla své rozkročené tělo a naučila ji, jak překonat utrpení a vášně, aby znovu získala 

skutečnou svobodu duše. 

67 Veškerá vaše práce ať je skromná a tajná, ať nikdo nedovolí, aby v jeho srdci vzklíčila závist nebo 

ješitnost. Kdyby se tak stalo, neviděli byste zázrak dialogu ducha s duchem, který máte začít praktikovat, 

jakmile skončí současná fáze. 

68 Stejně jako jsem v těchto posledních dnech Svého zjevení odměnil Svým slovem plným zjevení, 

esencí a učení přípravu, kterou jste měli, abyste mu mohli naslouchat, tak i ve dnech vašeho dialogu od 

Ducha k Duchu budu vědět, jak odměnit vaše povznesení vnuknutími a proroctvími, která otřesou světem. 

69 Horlivost, úcta a poslušnost mých učedníků budou odměněny duchovním prospěchem. 

70 Lidé z jiných zemí se tě budou ptát, co jsem učil a co jsem oznámil, a ty budeš opakovat má slova. 

Kdyby se vám však některé nebo mnohé z Mých učení vymazalo z paměti, nahlédněte do knihy, kterou 

Moje inspirace právě diktuje těm učedníkům, jimž se říká "zlaté peří". 

71 Tato kniha bude pro všechny bez výjimky a bez privilegií, stejně jako mé slovo bylo pro všechny. 

Takto mé učení nezůstane pohřbeno v srdcích několika málo lidí a bude vydávat své světlo navždy. 

72 Již nyní nabádám tento lid, aby si všímal této knihy, kterou brzy dostane do rukou, ─ abyste 

nenechali její poučení upadnout v zapomnění, aby její stránky nezůstaly zavřené. Pamatujte, že ve dnech 

boje, které přijdou, najdete v těchto lekcích zbraně potřebné k boji, vhodné odpovědi na otázky, které vám 

lidstvo klade, a řešení vašich zkoušek. 

73 Tato kniha pomůže učedníkovi se slabou pamětí, pomůže také tomu, kdo nemluví, a bude potřebná 

jen proto, že jeho úmysl je inspirován milosrdenstvím a láskou k bližním, aby ve chvílích, kdy bude 

opakovat Má slova, kdy je bude číst, dal pocítit Mou přítomnost a těšil se z ní i těm, kteří Mě nikdy 

neslyšeli prostřednictvím hlasu-nosiče. Vpravdě vám říkám, že až se připravíte na to, abyste Mě přijali v 

této podobě, budou se třást i pochybovači a zatvrzelci, protože vaše svědectví bylo čisté. 

74 Již nyní vám zanechávám tato doporučení, která vám pomohou s přípravou. 

75 Zůstaňte jednotní i po mém odchodu, pochopte mé učení a přemýšlejte o něm, pak uvidíte, že 

přichází čas, kdy váš lid bude dostatečně silný, aby se postavil do boje. 

76 Nebudete se muset nikoho ptát na hodinu ani den, kdy se vydáte na cestu, abyste splnili poslání, 

které vám v tuto chvíli svěřuji. Ve svém srdci pocítíš čas, který jsem určil, stejně jako proroci v minulých 

dobách, kteří vnitřně slyšeli Boží volání a plni víry se vydali na cestu, aby naplnili Mou Vůli. 

77 Úkol věštců v těchto dnech bude velmi obtížný a jejich zodpovědnost velmi velká - poskytovat 

lidem vedení, probouzet je a povzbuzovat. Aby k nim vždy pronikalo jasné světlo, musí se dobře připravit 

a nikdy nedovolit, aby je svedla marnivost nebo aby je pokoušela lež. 
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78 Ve světě se také budou dít události, které budou jako znamení nebo náznaky, takže budete vědět, 

kdy nastane hodina vašeho odchodu. 

79 Co pak nebudete moci vědět? Jaké pochybnosti budou ve vašich srdcích? Jaké otázky vám budou 

položeny a vy na ně nebudete umět odpovědět? 

80 Protože jsem ti vysvětlil Své Slovo a celé Své Dílo prostým způsobem, ačkoli je to ta nejhlubší věc 

ve tvém životě, budeš stejně prostě vysvětlovat Mé učení svým bližním. 

81 Pak budeš oporou pro slabé a pro ty, kdo touží po světle, kdo tě budou hledat o radu a prosit o 

modlitby ve chvílích zkoušky. 

82 Pro tento lid to budou krásné časy činnosti, pokud si jich bude umět vážit a využívat je, a 

příležitost plná světla pro vaši duši, která se bude těšit ze všech darů v hojnosti. 

83 Kolika případů obrácení budete svědky! Kolik zázračných uzdravení nemocných na těle i na duši! 

Jak se budete radovat, až uvidíte své bližní, kteří dosud žili jako vyvrhelové, jak rovněž projevují dary, 

které jste je naučili objevit ve své bytosti! Ti, kteří si mysleli, že jsou vyděděni, když viděli vaše dary, 

potvrdí, že jste všichni Mými dědici a že to, co vám dávám, vám nikdy neodnímám, i když vám to někdy 

odepřu kvůli svým dokonalým zákonům lásky. 

84 Poznejte, jak vás mé Slovo připravuje na to, abyste pevně vstoupili do doby činu a dali příklad 

duchovnosti a pokory. 

85 Nyní je čas vaší přípravy, protože lidstvo je již blízko probuzení. 

86 Nechávám vás bdít a modlit se, neboť budete svědky velkých událostí, které otřesou všemi národy 

země. Uvidíte nejstrašnější války, které se ve vašem světě odehrály. Uvidíte boj mezi různými 

náboženskými společenstvími a naukami, uvidíte, jak národy a města pustoší hlad, mor a smrt, a to vše 

bude znamenat konec jednoho období, jednoho věku. Potom však uvidíte vzkříšení života. 

Uvidíte sjednocení národů, které po staletí žily jako nepřátelé. Budete svědky smíření národů a ras, 

uvidíte, jak je zpečetěno láskou jedněch k druhým. Uvidíte, že pozemská moc velkých náboženských 

společenství zmizí a všude se objeví plody spiritualizace. 

Uvidíte mnoho lidí známých jako učenci ve zmatku a uvidíte velké mluvčí, kteří budou rozrušeni a 

nebudou vědět, co říci, protože světlo pravdy je zasáhne. Na druhé straně ti, kteří byli vždy pronásledováni 

nebo ponižováni pro svou lásku ke spravedlnosti a pravdě, uvidí na obzoru zářit slunce svobody a 

spravedlnosti. 

87 To bude vhodná doba, aby se plně projevil duchovní pokrok lidí a aby lidé skutečně pocítili 

Duchovní život, který existuje mimo lidi. 

88 Materialismus se zhroutí, až lidé, kteří milovali jen svět, pohlédnou pohledem ducha na pravý 

život ─ až viníci všeho zla, které trápí lidstvo, hodí do ohně své knihy, v nichž často popírali pravdu. 

89 Já, který nemohu nikomu odepřít své světlo, ho dám všem a otevřu tak dveře mysli inspiraci jako 

pozvání k moudrosti, věčnosti a povznesení. 

90 Prozkoumejte, ó žáci, mé učení a řekněte, zda některá z jeho částí znamená zaostalost, 

zpátečnictví, stagnaci nebo zmatek. 

91 Je-li vaše víra v mé Slovo dokonalá, noste ji nezničitelně vtisknutou do své duše, aby se 

duchovnost projevovala v každém vašem jednání. 

92 Mé Slovo vám slibuje království, které podle mé vůle vznikne ve vašem srdci, aby osvítilo váš 

život a aby jeho světlo bylo v domovech, v rodičích, v manželstvích, v dětech a v bližních, aby vládci byli 

velkorysí, učitelé moudří a soudci spravedliví. 

93 Toto je moje učení. Nedovolte, aby byla směšována s těmi vědami, jejichž prostřednictvím lidé 

hledají pouze projev a realizaci své duše. 

94 Své učení jsem nazval spiritualismem, protože učí o vzestupu duše a odhaluje člověku všechny 

dary, které má pro své zdokonalení. 

95 Jak málo je do této chvíle těch, kteří tuší pravou podstatu tohoto učení! Jen málo je těch, kteří Mi 

postupně rozumějí! Vidím, že většina z vás je stále ponořena do tradic a zvyků, které vaší duši 

neprospívají. 
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96 Kolik strachu vidím v mnoha srdcích, když přijde na opuštění těchto zvyků, tradic a činností, které 

jste vytvořili v mém Díle! A jak moc se cítíte zraněni ve svém srdci, když je vám to řečeno, aniž byste 

chtěli pochopit, že se kvůli dodržování těchto tradic zříkáte pravého naplňování Mého Zákona. 

97 Uvědomte si, že vnější uctívání Boha lidstvem bylo vždy příčinou jeho duchovní stagnace. Neměli 

byste však znovu upadnout do této chyby a vždy si uvědomovat, že pro duchovní pokrok a dosažení 

dokonalosti je nezbytné, aby uctívání Mne bylo vnitřní, čisté, hluboké a duchovní. 

98 Budu zkoušet svůj lid moudrostí a spravedlností, abych ho osvobodil od nevědomosti nebo omylu. 

Budu je chránit před propadnutím fanatismu, a proto je také budu zkoušet. 

99 K tomu, abyste milovali bližního, šířili mír, zvěstovali Mé Slovo, prokazovali milosrdenství a 

modlili se za mír lidstva, což je duchovní uctívání, které od vás očekávám, nepotřebujete vnější projevy 

uctívání ─ ani ve shromažďovacích místnostech, kde se shromažďujete, ani ve svých domovech. 

100  Pamatujte si: Dokud se nesjednotíte ve skutečném oduševnění, vaše modlitba nebude mít 

potřebnou sílu, aby ji pocítili vaši bližní. 

101  Kvůli těmto slovům ať nepovstanou ti, kdo si myslí, že jsou dost čistí na to, aby soudili své bližní. 

Vpravdě vám říkám, že jsem to já, kdo může soudit skutky jedněch i druhých. 

102  Ani vy nebudete soudit své bratry, i kdyby přišla hodina, kdy byste je viděli, jak mě zrazují. 

Pamatujte si totiž, že jsem vám řekl, že pouze já mohu posoudit duchovní čistotu či nečistotu. 

"Nesuďte," řekl jsem vám, ale dávejte dobré rady, snažte se nepokoušet své bližní. Pokud však nic z 

toho nemůžete udělat, snažte se zůstat v pravdě. Pak přijde den, kdy se ti, kdo sešli z cesty, na ni vrátí, 

přesvědčeni o svém omylu, a uvěří, že jste vytrvali v Mých přikázáních. 

103  Bděte a modlete se, abyste byli jednotní a pokojní. Již jste v posledních dnech Mého Slova a chci, 

abyste, až přijde poslední den, byli duchovně sjednoceni. 

104  Dal jsem vám mnoho lekcí, abyste věděli, jak zabránit tomu, aby se jeden z vašich bratrů a sester 

oddělil od lidu. Pochopte, že ti, kteří Mě slyšeli jen málo, mohou být slabí. Dej jim sílu a víru. 

I mezi těmi, kdo Mě často slyšeli, mohou být srdce bez pevnosti, abys je zahřál a povzbudil na cestě 

života. 

105  Jakmile se sjednotíte, ó lidé, shromáždíte se, abyste se modlili za mír ve světě, a pošlete svou duši, 

proměněnou na křídlech myšlenky v holubici míru, k národům. 

106  Nikdy neočekávejte, že výsledek vašich modliteb bude okamžitý. Někdy budeš muset čekat 

krátce, někdy dlouho a někdy ani nebudeš moci zažít uskutečnění toho, o co jsi Mě žádal. Vaše mise však 

byla splněna. 

107  Budete rozsévači pokoje, ale znovu vám říkám, že nečekejte, že budete sklízet předčasně. Nechte 

toto semínko vyklíčit, vzklíčit, vyrůst a přinést ovoce, a teprve potom sklízejte úrodu a nechte svou duši 

naplnit spokojeností. 

108  Učedníci, žasněte, že se to všechno dozvídáte prostřednictvím jednoho ze svých bratří a sester, 

kterého jsem proměnil ve svůj nástroj, abyste byli svědky skutků, které koná Má moc, když proměňuje 

nemotorné stvoření v bytost duchovně užitečnou všem a hříšníka v bytost čistého srdce a mysli, aby 

předával Mé Slovo. 

109  Svěřil jsem vám také své hlasatele, abyste je vedli k pokroku a dokonalosti, a nyní, v posledních 

dnech mých vyhlášení, se společenství, která dokázala přivést své hlasatele k povznesení, těší z duchovní 

"chuti" zralého ovoce, o které bylo pečováno s vytrvalostí a láskou. 

110 Ne všichni to uměli, protože mnozí z nich nositele hlasu zanedbávali, opouštěli je. Jiné bezohledně 

a bez milosti zbavili krve života a dalším uřízli zelené větve stromu života. V tom vidíte příčinu oné hořké 

chuti, kterou zástupy často dostávaly místo sladkosti, a z toho vzniklo mnoho omylů, jako například 

považovat za dokonalé to, co bylo ze strany nositele hlasu pouze nedokonalé, nebo Mi připisovat 

nečistoty, zhmotnění či nedokonalosti nositelů hlasu. 

Po mém odchodu budete muset oddělit zrno od plev, to znamená, že budete muset odstranit všechny 

nečistoty, které měly být přidány k mému slovu, abyste mohli toto učení šířit světem. 

111. Kdyby se tě někdo zeptal, proč jsem se dal poznat prostřednictvím tolika hlasatelů, řekni mu, že 

kdybych přišel předat své slovo, jak jsem to tehdy učinil v Ježíši, stačil by mi jeden člověk. Protože se 

však Můj projev odehrával prostřednictvím prostých a neškolených lidí a zároveň bylo Mé poselství velmi 

velké, nemohl stačit jeden lidský orgán intelektu, ale muselo jich být tolik, kolik bylo třeba. 
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112. Od Roque Rojase, předchůdce Mého hlásání, skrze něhož mluvil Eliáš, a od Damiany Ovieda, 

skrze něhož jsem dal Své první slovo v této době, až po poslední hlasatele, každý z nich zveřejnil jen část 

Mého díla, ale ne celé Mé poselství. 

113. Například jsem vám prostřednictvím Roque Rojase oznámil, že pro lidstvo nastává třetí éra. Zjevil 

jsem vám otevření šesté pečeti, která obsahuje moudrost, soud, dary a naplnění mnoha dávných proroctví, 

aby vylila své světlo na každého ducha a všechno tělo. 

114. Tajemství "charakteristiky" či "znamení" ti odhalil onen muž a připomněl ti symbolický počet 

vyvolených třetího věku. 

115. Později vám byl prostřednictvím Damiány zjeven účel mého příchodu ─ dary, které v sobě každý 

učedník nosí, a také datum, kdy mé projevení skončí. Z těch rtů vyšlo slovo, které můj Duch tehdy přinesl 

a vyjádřil v jednoduchých poučeních a malých podobenstvích pro první učedníky. 

Duchovní slovo však přišlo od Marie také jako poselství nekonečné něhy a nevýslovné útěchy pro 

každé ztrápené srdce. 

116 U Roqueho a Damiany bylo všechno jen začátkem, příslibem. Ale jak léta plynula, hlasatelé, kteří 

je následovali, stále více pronikali do tajemství úkolu hlasatele a umožňovali, aby se mé slovo rozšiřovalo, 

aby má práce dostávala jasný tvar a aby se tajemství rozplétala. 

117. Kolik srdcí bylo povzbuzeno a potěšeno, když jste slyšeli Mé Slovo prostřednictvím orgánu mysli 

Mých vyvolených! Kolik duší bylo zachráněno z temnoty, protože Mě slyšely skrze prostřednictví! 

118 Žehnám svým hlasatelům, kteří se uměli připravit a zasvětili se mé službě. 

119. Říkám ti však také, že mnohé z Mých dětí se ke Mně obrátily zády a zapřely Mě kvůli 

nedostatečnému oduševnění nositelů hlasu. Těm odpouštím a dávám jim příležitost, aby si své skvrny 

vyčistili sami. 

120 Milovaný lid: Bděte a modlete se až do posledních okamžiků mého projevu, abyste mohli začít 

novou etapu mého projevu pevným krokem od ducha k duchu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 357 
1 V tento den přede Mnou stojí mladík a panna, aby Mě prosili, aby jejich svazek byl požehnán a 

potvrzen Mou láskou. 

2 A já vás přijímám, děti moje, nejen v této hodině, neboť vy jste vždycky byli se mnou a já s vámi. 

3 Přišli jste oslavit svůj svazek, ale já vám říkám: Osud vás již dlouho spojuje. Přesto je však nutné, 

aby lidé slavili akt, který svědčí o společenství, o manželství dvou lidí, aby bylo duchovně i lidsky uznáno 

a respektováno. 

4 Nepřicházíte na obřad, ale pro pohlazení, radu od Otce a poučení od Mistra. 

5 Jste dvě duše, dvě srdce, která se spojují v jedinou bytost a jedinou vůli. Byli jste od sebe vzdáleni 

v různých světech a přišli jste na zem ─ nejprve jeden a pak druhý, a při tomto přechodu jste byli zkoušeni 

ve své lásce, ve své trpělivosti a zůstali jste Mi věrní. Své sliby jsi splnil, když jsi s láskou a vírou překonal 

všechny překážky. 

6 Jsi v přítomnosti svého Pána, který zdobí tvou duši a povzbuzuje ji, abys tímto těžkým úkolem, na 

který ti poukazuji, naplnila to nejvznešenější, co jsem lidem v člověku dal. 

7 Nyní vstupujete do této instituce lásky, oběti a života ─ odříkání a poslušnosti osudu ─ v naplnění 

ideálu. A aby tvůj krok na nové cestě byl bezpečný, přicházíš s touhou po světle, a to na tebe v hojné míře 

vrhám. 

8 Ty, člověče: Schopnosti, které jsem dal prvnímu člověku na zemi, jsem dal i tobě: Talent, vůle a 

energie ─ také síla, život a semeno. V pravé ruce symbolicky držíte meč a v levé štít. Pozemský život vás 

totiž vyzývá k boji, v němž jste vy, muži, vojáky, strážci míru, spravedlnosti a ctnosti, obránci lidstva. 

Udělám z vás vojáky v této bitvě a po vaší levici, blízko vašeho srdce, umístím pannu. Duchovně, 

mravně i tělesně je květinou, o kterou pečuji v krásné zahradě ─ zahradě rozkoše, po které touží lidské 

vášně a kterou Maria, božská Matka, vždy střeží a chrání a zalévá křišťálově čistou vodou svého panenství 

a čistoty. 

9 Pokorně jsi Mě požádala o tuto květinu a Já jsem ti ji s láskou dal. To je to největší, co může 

člověk v tomto životě mít. 

Nejste vázáni na své rodiče. Abyste totiž mohli naplnit tento osud, musíte se od nich vzdálit a zůstat na 

cestě životního boje. I vaše děti se od vás vzdálí, až přijde čas vydat se na cestu svého osudu, opustí 

rodičovský domov a pak zůstane v blízkosti mužova srdce jen jeho životní družka - žena, kterou si vybral, 

která s ním sdílela jeho radosti i utrpení a jejíž spojení s ním může přerušit jen smrt. 

10 Je to mé slovo lásky, které vás spojuje a dává sílu vašemu podnikání. 

11 Pozvedněte tvář, kráčejte pevným krokem, buďte jeden pro druhého jako hůl! Buďte láskyplným 

pláštěm, který osušuje slzy, říkám vám oběma. Duchovně jste totiž oba stejní, v duchu neexistuje pohlaví 

ani rozdíl. Ani jeden z vás není nadřazen tomu druhému. Ale jakmile jsem se vtělil, upřednostnil jsem 

muže před ženou. 

12 Být mužem je zkouška pro duši, které ji podrobuji. Být ženou je také zadostiučiněním pro duši. 

13 V člověku je moc a měl by ji vždy používat s porozuměním. V ženě, která byla stvořena s něhou a 

citlivostí, přebývá láska a oběť a obojí se vzájemně doplňuje. Z tohoto spojení, z tohoto společenství duší 

a těl, pramení život jako nevyčerpatelný proud. Z tohoto semínka a z této úrodné půdy vyklíčí semínko, 

které nemá konce. 

14 Žehnám ti a spojuji tě s ramenem svého Mistra, se svým božským polibkem. Zanechávám tě jako 

příklad mezi tímto lidem, protože jsi sem přišel s duchovní přípravou a s úctou. 

15 Lidé ti budou sloužit jako svědci a já je za tebe považuji za zodpovědné. Chci, aby svým 

povznesením v této chvíli posypali tvou cestu štěstím, aby se vždy radovali, když uvidí tvůj úsměv a tvůj 

pokoj, a aby ti žehnali ve tvém rozmnožování, jako ti žehnám já. Toto je má vůle. 

16 Nebyla to ruka duchovního, která potvrdila vaši smlouvu, ale můj věčný zákon, má láska. Vedu tě 

po cestě naplnění, a až tvá životní pouť skončí, budeš skládat účty svému Pánu. A v tu chvíli znovu 

uslyšíte zvuk tohoto slova, ale už ne lidský hlas, nýbrž ten, který slyšíte v hloubi svého svědomí, a řeknete: 

"Otec, který vytyčil cestu naší duši, nám dnes říká, že jsme dosáhli cíle a že máme předložit své dílo." 

Tam tě očekávám ve svém příbytku na vrcholu hory, abys mohl spatřit svého Pána. V této chvíli tě 

přijmu, uděluji ti svá dobrodiní a požehnám ti. 
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17 Dnes ti dávám semínko, jen jedno, ale zítra mi ho vrátíš rozmnožené. Chceš-li však vědět, zda se 

mi tvá práce líbí, poznáš to, když tě tvé srdce těší a přináší ti uspokojení. 

Maria vám žehná, dává vám teplo a blaženost, vyzývá vás, abyste šli krok za krokem po cestě ctnosti, 

vždy s tou ctností a trpělivostí, kterou vám dala za vzor. 

18 Žehnám vám a spojuji vás. 

19 Lidé, toto jsou má poslední prohlášení prostřednictvím člověka. "Jak budeme v budoucnu slavit 

tento akt manželství?" ptáte se mě, milovaní učedníci, a já vám odpovídám: Udělejte to v lůně svého 

společenství. Spojte se před těmi, kdo se připravili jako apoštolové tohoto učení. Ale nesjednotí vás, 

protože jsem tento úkol nesvěřil žádnému člověku. Já jsem Pánem tvého osudu. Připravte se tělesně i 

duchovně na společenství se Mnou, pak vaše smlouva o životě zůstane nesmazatelně zapsána ve věčné 

knize. 

20 Pokud si v této slavnostní chvíli, kdy se dvě bytosti spojují v jednu a kráčejí po této cestě lásky, 

sebezapření a oběti, přejete přečíst mé učení ─ to, které o těchto věcech hovoří, můžete tak učinit. Pak se 

vaše srdce na mé slovo povzbudí ve svém odhodlání a vaše kroky se stanou jistými. 

21 Chci, abyste žili s touto prostotou a nazývali šťastnými ty, kdo slaví své manželství se spokojeností 

a radostí. Na své cestě životem totiž obdrží milost a požehnání. 

22 Přijdou vaši spolubratři z různých náboženských společenství, a zatímco někteří pochopí 

pravdivost tohoto duchovního činu, jiní budou pobouřeni. Vy však svými ctnostnými skutky prokážete, že 

jste Mnou požehnáni a vaše spojení je nerozlučitelné. 

23 V tento den jsem vám řekl, že okamžik, kdy se tento akt slaví, je pouze potvrzením vaší smlouvy. 

Vždyť jste se měli setkat už dříve a přitažlivost a láska mezi vámi už existovaly. Dovolím vám a pověřuji 

vás, abyste tento akt vykonali v přítomnosti svých příbuzných, přátel a rodičů, aby vaše manželství bylo 

uznáno a respektováno. 

24 Lidská vznešenost a intuice zatím nejsou dost velké na to, aby rozpoznaly, že dva lidé jsou spojeni 

svatou smlouvou v mém jménu, i když je nespojil matrikář nebo duchovní. Ale ten čas přijde a pak nebude 

pochybovat ani muž, ani žena, když se setkají. Poznají hodinu, kterou jsem jim určil, a budou vědět, jak se 

připravit, aby mohli s důvěrou a jistotou slavit manželský svazek, a společnost je nebude odsuzovat za to, 

že nebyli biřmováni duchovním před oltářem. Ten čas přijde, ale nejdříve, až se svět posune v duši vzhůru, 

jednejte tak, jak jsem vám dnes nařídil. 

25 Ve druhé éře jsem vstoupil do domovů mnoha párů, které uzavřely manželství podle Mojžíšova 

zákona, a víte, jak jsem mnohé z nich našel? Hádky, které ničí zárodky míru, lásky a důvěry. Viděl jsem 

nepřátelství a svár v jejich srdcích, u jejich stolu i v jejich táboře. 

Vstoupil jsem také do domova mnoha lidí, kteří, aniž by jejich manželský život byl potvrzen zákonem, 

milovali a žili jako skřivánci ve svém hnízdě, laskali a chránili svého miláčka. 

26 Kolik je lidí, kteří žijí pod jednou střechou, a přesto se nemilují, a protože se nemilují, nejsou 

sjednoceni, ale duchovně odděleni! Přesto nedávají najevo své rozdělení ze strachu před božím trestem, 

lidskými zákony nebo před soudem společnosti, ale to není manželství; s těmito lidmi není ani 

společenství, ani pravdivost. 

Přesto předvádějí svou falešnou pospolitost, navštěvují rodiny a kostely, chodí na procházky a svět je 

neodsuzuje, protože umí skrýt nedostatek lásky. Na druhou stranu, kolik lidí, kteří se mají rádi, se musí 

skrývat, tajit svou skutečnou jednotu a snášet nepochopení a nespravedlnost. 

27 Člověk se nevyvinul natolik, aby dokázal prohlédnout a správně posoudit život svého bližního. 

Lidé, kteří mají v rukou duchovní a světské zákony, neuplatňují skutečnou spravedlnost při trestání 

takových případů. 

Přijdou však časy pochopení a prozření, které vám oznamuji a v nichž se lidstvo zdokonalí, a pak 

zažijete, jako v dobách patriarchů před Mojžíšem, že spojení milenců se uskuteční tak, jak jsem to učinil v 

tento den se svými dětmi: duchovním způsobem. Stejně tak si počínejte i v budoucích časech: v 

přítomnosti rodičů těch, kteří se spojí, přátel a příbuzných, v největší duchovnosti, bratrství a radosti. 

28 Jakmile se na zemi rozmnoží lidé míru a dobré vůle, uvidíte, že mé božské instituce budou 

vzkvétat a mé zákony učiní váš život krásnějším. Vrátí se časy míru, shody a blahobytu, aniž by se snížila 

vaše civilizace nebo věda. Spíše ti říkám, že jestliže člověk, přestože na sobě nepracoval, objevil mnoho 

věcí pro nedostatek vznešenosti, lásky a milosrdenství a vyrval přírodě mnohá její tajemství ─ o kolik více 
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dosáhne, když se ke Mně povznese a požádá, abych mu zjevil tajemství a osvítil jeho bytost ke konání 

velkých, blahodárných skutků! Dám lidem, aby se tento svět stal říší světla, spásy a blahobytu pro všechny 

Mé děti, protože chci, abyste měli Mou moudrost a mír. 

29 Zahaluji tě světlem svého univerzálního paprsku, který sestupuje a proniká do tvého srdce a 

zakládá si tam svůj domov, svůj chrám. V něm přijímám vaši oběť, daň od vás, kteří Mě milujete, a slyším 

váš hlas, který je zároveň prosbou a poslušností Mé Vůli. 

30 Navzdory neštěstí, kterým procházíte, se díky svému povznesení projevujete jako silní a cítíte se 

šťastní, že jste mými žáky. Jste zapojeni do velkého duchovního a pozemského boje, využijte čas, který 

jsem vám poskytl, a v tomto boji očekávejte, že v pravý čas sklidíte ovoce. 

Vaše práce na zemi bude přinášet své plody den za dnem, až si půjdete odpočinout, a vaše duchovní 

díla plně rozkvetou, jakmile dosáhnete konce svého poslání v naplňování mých zákonů. 

31 Z tvé duše vychází neustálá modlitba za mír a úlevu pro ostatní národy, které trpí neskonale více 

než ty. 

Zprávy o zkáze, zoufalství a smrti, které se k vám dostávají, vás naplňují bolestí a strachem ─ ne o váš 

život nebo o život vaší rodiny, ale o život ostatních, kteří trpí daleko od vás a kteří jsou vašimi sousedy. 

Cítím soucit, když slyším vaše prosby a když přináším těmto národům vaše poselství míru a milosrdenství. 

32 Milovaní učedníci, žijete v srdci tohoto kontinentu. Zalíbilo se Mi poslat vaše izraelské duše do 

této bohaté a úrodné země s jejím zářivým sluncem, se zářící oblohou, s údolími a horami pokrytými 

zelení, krásnými a vodnatými řekami a nádhernými květinami ─ to vše může osvěžit a zkrášlit váš 

pozemský život. Uprostřed této nádhery a půvabu však životní prostředí ohrožuje nemilosrdná válka. 

     Dochází k vám výkřiky bolesti, nářky, rouhání a urážky. Nevidím však mezi vámi válečnou náladu, 

nevzali jste do rukou zbraně, abyste se bránili nebo útočili. V tomto národě vidím jen odevzdanost 

spravedlnosti a odpor k lidské špatnosti. Žádám vás však o něco víc. Chci vidět vaši důvěru ve Mne, vaši 

duchovní přípravu na pomoc bližnímu v jeho těžké zkoušce. 

33 Dnes, stejně jako v minulých dobách, žije lidstvo zmítané válkami. Nechtěla pěstovat semínka 

míru, ale tato semínka budou vždy padat jako mana na poušti do srdce každého člověka toužícího po míru. 

34 Poslal jsem do lůna rodin vznešené bytosti, aby se vtělily ─ anděly, kteří mají od dětství za úkol 

ohýbat a milovat srdce lidí různých ras a vyznání. Co však lidstvo udělalo těmto vyslancům: zpochybnilo 

jejich poselství, pronásledovalo je a zabilo. 

35 Viděl jsem, jak lidé vedli vražedné války v nejstarších dobách: Ve starověké Fénicii a Sýrii, u 

Římanů a Řeků. Nebyla tam úcta, láska a spravedlnost ─ ani mezi nimi, ani mezi lidmi navzájem. Nikdy 

silný nepozvedl slabého, ani mocný nevztáhl ruku k potřebnému. Ten, kdo ukázal světlo civilizace, ho 

nepřinesl s láskou, s opravdovým idealismem národům, které byly v temnotě. Jeho vítězství vždy 

probíhala násilím, nepřátelstvím, touhou po moci nebo nespravedlností. 

Když jsem Já, Otec, viděl, že u jedněch i u druhých vládne nevědomost, poslal jsem do lůna národů, 

které se lišily svými světonázory a zvyky, své proroky a ukazovatele cesty, aby mluvili o jediné pravdě a 

vedli je k jednomu a témuž cíli. 

     Mluvili a připravovali mysl lidí na můj příchod v éře, kterou nyní nazýváte druhou érou. Když nadešel 

čas mého příchodu, potvrdil jsem slova těch věrných proroků a vše se stalo, jak řekli. 

36 Moje učení nebylo určeno pouze židovskému národu, i když byl duchovně připraven, již v 

nejstarších dobách očištěn velkými zkouškami, aby mohl přijmout Mesiáše do svého lůna. Závěť, kterou 

jsem mu svěřil, však byla určena všem lidem všech ras. 

Mezi tímto lidem se objevili apoštolové, mučedníci a mnoho mužů a žen, kteří žili příkladným životem 

a uměli zasévat semeno lásky. Ale také v jiných zemích a v zemích vzdálených od Judska začalo kvést mé 

slovo, které přinesli moji první učedníci. 

37 Bylo však nutné, aby v tomto "Novém světě", obývaném lidmi, kteří Mě vroucně milují a hledají, 

aby Mi nabídli svůj dar a oběť, zazářilo světlo, přišlo Mé poselství lásky, Mé učení, které vyžaduje jen to, 

abyste se ve Mně navzájem milovali. 

38 Přijal jsem nedokonalé uctívání těch tvorů, kteří Mě milovali, protože bylo obětováno z 

nevědomosti. Později, když byla překonána vzdálenost mezi oběma kontinenty a semeno bylo přineseno 

sem, aby bylo rozptýleno v tomto Novém světě a vloženo do milujícího srdce jeho obyvatel ─ kolik 
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nespravedlnosti a násilí vykonávali ti, kteří se nazývali Mými učedníky, nad lidmi s prostým srdcem a 

povznesenou duší! 

39 Jejich čisté a upřímné rituály a zvyky se setkávaly pouze s odsouzením a přísností těch, kteří se 

považovali za nadřazené a přitom vykazovali známky největší zaostalosti. Teprve pomalu tento lid 

přijímal mé dědictví prostřednictvím věrných učedníků a chápal jejich božskou čistotu a původ. 

40 Dnes tě vidím znovu ohroženého, obklopeného mocnými národy, které touží po tvém dědictví a 

znepokojují tvou duši. Ještě jste nedosáhli vrcholu své nádhery, ale stále budete zářit duchovně i 

pozemsky. Upozorňuji vás, abyste neupadli do letargie, abyste se modlili a střežili své dědictví. 

41 Přišel jsem k vám v tomto čase a znovu vám předávám svůj odkaz lásky. Mé sémě nezahyne. 

Může být bičován silnými bouřkami. Když se však její klasy vlivem živlů utrhnou, zrna spadnou do půdy 

a znovu vyklíčí, aby se neustále množila. 

42 Budete světlem na tomto světě, váš národ bude pochodní před ostatními národy, pokud budete 

milovat mír a dobro ve všech jeho podobách. Již nyní jsou mezi vámi ti, kteří budou apoštoly pokoje. 

Připravil jsem jejich duše, aby toto světlo rozkvetlo v jejich slovech a pokynech. Pak se vám, kteří 

duchovně pracujete, spolu s vašimi vládci, kteří se starají o blaho tohoto lidu, podaří rozšířit vaše 

dobrodiní na ty, kteří touží po míru, pravdě a spravedlnosti. 

43 Světlo přišlo symbolicky z Východu na Západ, ale nyní se toto poselství, které jsem vám přinesl, 

přesune ze Západu na Východ a obojí splyne v jedno, stejně jako poznání pravdy, civilizace a rasy. Když 

se pak sjednotíte, uvědomíte si, že světlo nepřichází od člověka k člověku, ale od Božího Ducha k Jeho 

dětem. 

44 Dnes Mě mnozí odmítají, popírají a snaží se vytvářet nové cesty. Ale přímá a úzká cesta Zákona je 

všude, kde jsou lidé. Neboť tento Zákon je v srdci, v talentu, v duchu každého člověka ─ jediná cesta, po 

níž ke Mně dojdete a která vždy vyzývá k dobrotě, milosrdenství a rozvážnosti. Budete schopni nechat se 

zatížit velkými zkouškami a zhroutit se pod jejich tíhou. Pokud však miluješ spravedlnost, povstaneš 

silnější než předtím a zvítězíš, protože jen dobro přetrvá věky. 

45 Pokud si přejete mír pro nějaký národ, není nutné, abyste k němu šli. Udělejte si mír ve svém srdci 

nebo ve svém domově. To bude stačit k tomu, aby duch tohoto lidu dosáhl harmonie a jednoty. 

46 Dobro i zlo se mohou přenášet na dálku. Proto jsem vás učil, abyste s připravenou duší přicházeli 

na pomoc těm, kdo potřebují vaši pomoc, ať už jsou blízko nebo daleko. Dávejte si však pozor na vysílání 

myšlenek, které podněcují válku. Nepřejte si porážku jednoho národa a vítězství jiného, protože tento vliv 

přijde a způsobí otřesy. Milujte nade vše a buďte shovívaví ke všem svým bližním. 

47 Jestliže tě otřásá bolest raněných, kteří trpí nemilosrdností války, a chceš jim poslat trochu pokoje 

a útěchy, vyhledej nejbližšího nemocného, vezmi si ho jako zástupce nepřítomných a v Mém jménu do něj 

vlož svou milost a Já pohladím a uzdravím množství nemocných v těchto bolestí naplněných národech. 

48 Ujistěte se, že váš domov je chrámem, z něhož vyzařuje světlo, které obklopuje všechny, kdo vás 

obklopují, a že za těmito hranicemi ostatní cítí pohodu a sdílejí vaši přípravu. 

49 Brzy si budete připomínat narození Mesiáše. Blíží se dny, kdy si lidstvo bude tuto událost 

připomínat. Národy, které dosud žijí v míru, jej budou oslavovat s radostí. Je však mnoho lidí ve 

vzdálených národech, pro které nastal čas soužení a kteří se pokusí na chvíli zapomenout na úzkost, na 

strach, vzývat mého Ducha a vybavit si vzpomínku na tuto událost. Jiní již trpí následky války, která je 

uvrhla do sirotčince, do bídy a donutila je poznat bolest ve všech jejích podobách. 

50 Zahalím všechny do své lásky, vyslyším jejich modlitby a proud světla zazáří na toto lidstvo. 

51 Je třeba, abyste se připravili, abyste ve svých srdcích uchovávali všechnu lásku, kterou jsem vám 

zjevil při svých dvou příležitostech, abyste se navzájem milovali dokonalou láskou a vždy byli přímluvci a 

prostředníky pravé spravedlnosti. Vždyť jsem si tě vyvolil, abych tvým prostřednictvím uzavřel smlouvu 

se všemi lidmi. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 358 
1 Blahoslavení jste vy všichni ─ nejen na tomto místě, ale na všech místech, kde se shromažďujete, 

abyste byli se svým Otcem ─ kteří slyšíte jeho slovo jako jedna duše. 

2 Zbývá vám velmi málo času, abyste přijali Mé učení ústy Mých hlasatelů, abyste se naučili, jak se 

připravit na to, abyste Mi pak mohli naslouchat v duchovním tichu. Ale upřímně ti říkám, že tě nikdy 

neopustím, že ti budu vždycky tak blízko jako v těchto chvílích. 

3 Jsem všudypřítomný, jsem v celém vesmíru a v každém ze svých dětí. Ne všichni však cítíte 

blízkost svého Otce, přítomnost svého Boha. 

4 Mám svou svatyni ve tvém srdci, dal jsem ti klíč, abys ji mohl otevřít. Ale to se musí zrodit z vaší 

vlastní vůle, to je vaše povinnost. 

5 Dal jsem vám ducha, který je částí Mne samého, a hmotnou schránku, abyste v ní mohli žít na 

zemi. Vpravdě vám však říkám, že pokud víte, jak překonat zkoušky, kterými musíte v tomto životě projít, 

dosáhnete duchovního osvobození. 

6 V Prvním čase jsem dal osvíceným duchovním bytostem poslání inkarnovat se na tuto planetu a 

promlouvat k lidstvu jako proroci. Ve Druhé éře se Mé Božské Slovo z Mé velké milosti stalo člověkem, 

abyste lépe porozuměli svému Bohu. Přišel jsem v Ježíši, abych k vám mluvil o lásce. A nyní, ve Třetí éře, 

jsem opět přišel ─ v Duchu ─ abych vám předal své učení. 

7 Muselo uplynout mnoho času, aby lidstvo dosáhlo duchovní zralosti. Vždy jste podléhali dvěma 

extrémům: jedním z nich byl materialismus, kterým jste hledali větší světské požitky, ale ten je ve 

skutečnosti škodlivý, protože brání duchu v plnění jeho úkolu. Musíte se však vyhnout i druhému extrému: 

umrtvování "těla", úplnému popření všeho, co patří k tomuto životu; poslal jsem vás totiž na tuto zemi, 

abyste žili jako lidé, jako lidské bytosti, a ukázal jsem vám správnou cestu, abyste žili tak, že "dáte císaři, 

co je císařovo, a Bohu, co je Boží". 

8 Stvořil jsem tento svět pro tebe, se vší jeho krásou a dokonalostí. Dal jsem vám lidské tělo, díky 

němuž můžete rozvíjet všechny schopnosti, které jsem vám dal, abyste dosáhli dokonalosti. 

9 Otec nechce, abyste si odepřeli všechno dobré, co vám tento svět nabízí. Neměli byste však stavět 

tělo nad duši, protože tělo je pomíjivé, ale duše patří věčnosti. 

10 Zápaste, zápaste, abyste dosáhli dokonalosti duše. Ukázal jsem vám cestu, jak tohoto cíle 

dosáhnout. Svěřil jsem vám modlitbu jako "zbraň", která je lepší než jakákoli hmotná zbraň, aby vás 

bránila před zradou na cestě životem. Nejlepší zbraň však budeš mít, až naplníš můj zákon. 

11 V čem spočívá modlitba? Modlitba je prosba, přímluva, klanění a duchovní rozjímání. Všechny 

jeho části jsou nezbytné a jedna vychází z druhé. Neboť vpravdě vám říkám: Prosba spočívá v tom, že mě 

člověk žádá, abych splnil jeho touhy, abych uspokojil jeho touhy ─ to, co považuje ve svém životě za 

nejdůležitější a nejspasitelnější. A vpravdě vám říkám, děti moje, že Otec slyší prosby a dává každému, co 

nejvíce potřebuje, kdykoli je to pro jeho dobro. Dávejte si však pozor, abyste nežádali o něco, co je v 

rozporu se spásou vaší duše. Ti, kdo žádají jen hmotné statky, tělesné požitky a pomíjivou moc, žádají, 

aby jejich duše byla spoutána. 

12 Tělesné požitky přinášejí jen utrpení ─ nejen na tomto světě, ale i po přechodu do duchovního 

světa, neboť i tam může vliv těchto tělesných tužeb dosáhnout, a protože se od nich duše nemůže 

osvobodit, je těmito touhami stále sužována a chce se znovu a znovu vracet na zem, aby se převtělila a 

pokračovala v hmotném životě. Proto, děti moje, proste jen o to, co skutečně potřebujete pro dobro své 

duše. 

13 Druhý druh modlitby, přímluva, vychází z lásky k bližnímu, z lásky, kterou jsem vás naučil jako 

Mistr, když jsem přišel na tento svět. Modlete se za své blízké i vzdálené bratry a sestry, za ty, kdo trpí 

následky války v různých zemích, kdo snášejí tyranii pomíjivých vládců tohoto světa. 

14 Připravte se, děti moje, modlete se za své bližní, ale i při této přímluvě musíte vědět, jak prosit, 

protože důležitá je duše. Pokud je bratr, rodiče nebo děti nemocní, modlete se za ně, ale netrvejte na tom, 

aby zůstali v tomto životě, pokud to duše nepotřebuje. Spíše žádejte, aby byla tato duše osvobozena, aby 

byla očištěna ve svém utrpení, aby bolest podpořila její vzestupný vývoj. Proto vás Mistr již v Druhém 

čase naučil říkat: "Otče, staň se vůle Tvá." To je důvod, proč se tak stalo. Otec totiž ví lépe než kdokoli z 

jeho dětí, co duše potřebuje. 
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15 Třetí druh modlitby, klanění se Božskému Duchu, znamená klanění se všemu dokonalému, neboť 

skrze tento druh modlitby se můžete spojit s dokonalostí, s láskou, která objímá celý vesmír. V adoraci 

můžete nalézt stav dokonalosti, kterého musíte všichni dosáhnout, a adorace vás dále vede k duchovní 

kontemplaci, která vás spolu s adorací přivádí ke spojení s Božským Duchem, Zdrojem věčného života ─ 

Zdrojem, který vám den za dnem dává sílu dosáhnout Otcova království. 

16 Takto byste se měli modlit: začít prosbou a skončit duchovním rozjímáním. To vám dodá sílu. 

17 Až budete dobře připraveni, měli byste bojovat nejen za sebe, ale také pomáhat svým bližním, aby 

se vydali touto cestou. Nemůžete totiž dosáhnout spásy jen pro sebe, ale musíte bojovat za spásu celého 

lidstva. 

18 Lidé volají: "Jestliže existuje Bůh milosrdenství a lásky, proč musí dobří trpět rukama zlých a 

spravedliví rukama hříšníků?". Vpravdě vám říkám, děti moje, že nikdo nepřichází na tento svět jen pro 

svou spásu. Není osamělým jedincem, ale je součástí celku. 

19 Netrpí v lidském těle zdravý a dokonalý orgán, když jsou ostatní orgány nemocné? 

Jedná se o věcné srovnání, abyste mohli pochopit vztah, který existuje mezi jednotlivými osobami a 

ostatními. Dobří musí trpět rukama zlých, ale dobří nejsou zcela nevinní, pokud nepracují pro duchovní 

pokrok svých bratří a sester. Každý má však jako jednotlivec svou vlastní odpovědnost a jako součást 

Mého Ducha a jemu podobný má vůli a inteligenci přispívat k pokroku všech. 

20 Od první éry k vám mluvím prostřednictvím svých proroků, abych vás vedl, ale ne abych vás nutil 

plnit svůj Zákon. 

Čas však pokročil a lidská duchovní duše se vyvinula, dosáhla dospělosti a nyní může chápat své 

poslání jako duchovní duše. Lidstvo, které je tak blízko propasti, záhubě, od vás potřebuje duchovní 

pomoc. 

21 Je to bitva, poslední bitva, nejstrašnější a nejhrozivější bitva mezi temnotou a světlem. V této době 

se spojují všichni duchové temnoty a všichni duchové světla se musí této síle postavit. 

22 Vy, kteří jste Mě slyšeli, kteří v sobě nosíte světlo Ducha Svatého, probuďte se! Neztrácejte už čas 

pozemskými radostmi, dočasnými cíli. Bojujte za lidstvo, bojujte za příchod Otcova království na tento 

svět. Je to poslání, které dávám všem, od těch nejméně vzdělaných až po ty nejvzdělanější. 

Duchovní svět je s vámi a především Otec plný lásky, plný milosrdenství ─ Otec, který s nekonečnou 

bolestí vidí utrpení, které si lidé navzájem způsobují. 

23 Je to bitva světla proti temnotě a každý z vás musí bojovat, dokud nezvítězí. 

Modlete se, děti moje, se vší upřímností. Následujte cestu, kterou vám Otec ukázal, když k vám v toto 

milostiplné ráno promlouval o modlitbě. To je vaše poslání, tak dosáhnete oduševnění pro sebe a spásy pro 

ty, za které se modlíte. 

24 Už se blíží hodina, kdy naposledy uslyšíte můj hlas prostřednictvím lidských nástrojů. Ale Otec 

vám znovu říká: Po roce 1950 se nemusíte ničeho bát, pokud se spojíte v lásce. 

25 Nemyslete si, že hledám jen ty, kdo mají čisté srdce ─ ne, hledám ztracené, pošpiněné, kteří 

nejvíce potřebují mé milosrdenství. Ani si nemyslím, že mám nějaké preference ─ ani pro ty, kdo žijí v 

přepychu, ani pro ty, kdo žijí v chudobě. Hledám duše, které potřebují světlo ─ nemocné, trpící, hladové, a 

naplňuji tyto potřeby u bohatých i chudých. 

26 Přicházím ke všem, abych jim přinesl poselství světla, útěchy a naděje prostřednictvím učení 

plného láskyplné spravedlnosti. Vpravdě vám říkám, že kdokoli se napije z tohoto pramene, nebude nikdy 

zklamán. 

Každý, kdo v něm hledá něco pro své dobro, to najde. Cokoli vám nabízím, je pravda, cokoli vám slíbím, 

se splní. V Mém slově není žádná lež, které je váš svět v této době plný! 

27 Souhlasím s vámi, že jste se stali pochybovači na zemi, protože vaši bližní vám mnoho věcí slíbili 

a nic nesplnili. Proto existují miliony lidí, kteří ničemu nevěří a nic neočekávají, protože se stali obětí 

jednoho zklamání za druhým. Ale já se vás ptám: Co očekáváte od materialistického, sobeckého a 

nelidského světa? Co čekáte od těch, kteří vládnou světu a neřídí se svědomím, které je jediným světlem 

vedoucím na pravou cestu? 

28 Vraťte se ke Mně, ale přistupujte ke Mně bez stížností a zášti vůči svým bližním. Pojďte ke Mně a 

dovolte, aby Mé Slovo znovu zažehlo světlo víry ve vaší duši. Pak už totiž nebudete slabí, odejde od vás 

hořkost a místo nedůvěry a strachu z lidí budete mít odvahu k životu, naději a lásku k bližnímu. 
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29 Až mé světlo pronikne do všech srdcí a lidé, kteří vedou národy, kteří je poučují, a všichni ti, kteří 

mají plnit nejdůležitější úkoly, se nechají vést a inspirovat oním vyšším světlem, kterým je svědomí, pak si 

budete moci navzájem důvěřovat, pak budete moci důvěřovat svým bratrům, protože mé světlo bude ve 

všech a v mém světle zvítězí má přítomnost a má spravedlnost lásky. 

30 Dnes žijete v době duchovního zmatku, kdy zlo nazýváte dobrem, kdy věříte, že vidíte světlo tam, 

kde je tma, kdy dáváte přednost zbytečnostem před podstatnými věcmi. Mé vždy ochotné a vstřícné 

milosrdenství však včas zasáhne, aby tě zachránilo a ukázalo ti zářivou cestu pravdy, ze které jsi sešel. 

31 Národy postupují vpřed a jejich vědecké znalosti se zvyšují. Ale já se vás ptám: Co je to za 

"moudrost", kterou se lidé, čím více do ní pronikají, tím více vzdalují od duchovní pravdy, v níž spočívá 

zdroj a původ života? 

32 Je to lidská věda, je to věda v pojetí lidstva nemocného egoismem a materialismem. 

33 Pak je toto poznání falešné a tato věda špatná, protože jste s ní vytvořili svět bolesti. Místo světla 

vládne temnota, neboť vy stále více ženete národy do záhuby. 

34 Věda je světlo, světlo je život, je síla, zdraví a mír. Je to plod vaší vědy? Ne, lidstvo! Proto vám 

říkám: Dokud nedovolíte, aby světlo Ducha proniklo temnotou vaší mysli, vaše skutky nikdy nebudou 

moci mít vysoký a duchovní původ, nikdy nebudou moci být víc než lidskými skutky. 

35 Pravé poznání, poznání dobra, je ve Mně a jsem to Já, kdo je vnuká těm, kdo Mi nabídli svou mysl 

jako skladiště Mých zjevení. Jsou to lidé, kteří se obětavě věnují své existenci pro objev, pro odhalení, 

které je pro dobro lidstva. Tito lidé skutečně otevřeli cesty světla, skutečně přinesli svým bližním poselství 

míru, zdraví a útěchy. Někteří dosáhli dokonalých výsledků, jiní byli průkopníky. Ale někteří, stejně jako 

jiní, vás prostřednictvím skutků naučili, že klíčem k jejich vítězství je dobrota, láska a povznesení duše. 

36 Vpravdě vám říkám, že s ideálem konat dobro a přinášet pokoj těm, kdo ho potřebují, budete moci 

otevřít nejtajnější dveře mé pokladnice, protože tam nejsou žádné dveře. 

dveře, které odolávají volání lásky. Naopak ten, kdo ze sobeckých a arogantních cílů usiluje o vzdělání, 

vědění a moc, musí krást, musí se zmocnit, aby získal něco z toho, co chce, aby mu bylo zjeveno. 

37 Z toho všeho můžete vyvodit závěr, že pokud je cílem vaší vědy blaho a vyšší rozvoj lidstva, 

budou dveře pokladnice otevřené a odhalí člověku nekonečná tajemství života. 

38 Jak málo jsi získal pro své dobro a jak mnoho jsi za to ukradl, abys páchal zlo! 

39 Požehnaný izraelský lid: Povstaňte na modlitbách, abyste pocítili mou přítomnost. Blahoslavení 

jsou ti, kdo skrze modlitbu pociťují vliv mého božského Ducha, neboť se nebudou cítit osiřelí, až se mé 

Slovo přestane projevovat skrze hlasatele. 

40 Blahoslavení ti, kdo se modlí s láskou a čistotou a kdo se pozvedají, aby se ke Mně přiblížili. Věru, 

neposuzuji, zda jsou vaše modlitby lepší, nebo nedokonalé. Jsem pozorný ke každé prosbě, ale jsem Mistr 

a učím vás modlit se. Jsem dokonalý a opravuji vás, abyste se nedopustili žádné nedokonalosti. 

41 Milovaní lidé: Kolikrát Otec viděl, že lidé na zemi vykonali v člověku dokonalé dílo, a bylo Mi to 

milé. Přesto Mi ještě neprokazujete dokonalé skutky v duchovním, neboť duchovní dokonalosti 

nedosáhnete, dokud nezavrhnete veškerou materializaci. Pak, lidé, váš duch spatří vyšší život, uvidí mou 

tvář a uslyší můj milující hlas. Skutečně pochopí můj Zákon a pozná, kým je, kým byl a kým bude ve 

věčném životě. 

42 V této době, lide Izraele, jste v této tělesné schránce, do níž jsem vás poslal reinkarnovat se, jako 

dítě. Ale nebojte se, sněte o dokonalosti, hledejte ji a usilujte o ni. Vaším osudem je totiž připravit lidstvu 

cestu míru, ctnosti, poučení a zjevení. 

43 Vaším posláním, vyvolený lide, je vytvořit průrvu pro lidskou duši, aby našla svého Stvořitele ve 

své vlastní bytosti. 

44 Ve třech časech jste našli cestu, která vede k dokonalosti, protože vaše svědomí je jako zářící 

maják, v němž hoří pochodeň. Vy jste však byli křehcí a nebyli jste schopni vnímat duchovní slávu na této 

cestě. Marnivost a domýšlivost si podmanily vaši duši a vy jste své dary použili jen k tomu, abyste 

vytvořili království v tomto světě, k němuž nepatříte, ale byli jste pány a měli jste bohatství, měli jste 

služebníky a získali jste tituly, povýšili jste se nad ostatní a zapomněli jste na svého Otce, zapomněli jste 

na své poslání. 
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Ale potom se proti tobě postavil i svět, ponížil tě a podrobil si tě. Ale v tom otroctví, do kterého jsi 

upadl, Izraeli, jsi na Mě nezapomněl, využil jsi čas své přípravy, abys znovu vstoupil na cestu, která tě 

vede ke Mně, a naslouchal jsi hlasu svého svědomí. 

45 Proč Otec dopustil tyto pády? Proč ti Otec dovolil poznat všechny marnosti, všechny těžkosti a 

falešnou slávu tohoto života? Opravdu to Otec dovolil? 

Ano, Můj vyvolený lide, dovolil jsem, aby přede Mnou vyrostla věž zkaženosti a lidského hříchu. 

Dovolil jsem, aby v Mém stvoření vzniklo sedm velkých hříchů, za které vděčím všem ostatním. Vpravdě 

vám však říkám: Hřích nepochází ode mne, nepochází ze mne. Dovolil jsem, aby existovala jen proto, aby 

vaše duše získala zkušenost, abyste mohli ocenit velikost svého Boha, Jeho dokonalost, Jeho spravedlnost, 

Jeho lásku, Jeho pravdivost ─ abyste mohli ocenit, co je dokonalé, a také poznat, co je nedokonalé. 

46 Ale Otec vám říká: Teď už to stačí! Nacházím vás uvězněné, obtěžkané řetězy, těžkostmi a 

nemocemi. Přesto jste na mě uprostřed svého vězení nezapomněli a já vám říkám: Věř ve Mne a v tebe, 

Izraeli, vysvobodím tě! 

47 Tvůj vývoj je skvělý, tvá duše je skvělá a zná mě. Shromažďujete v něm pravdu, upřímnost, 

milosrdenství a lásku a s těmito dary budete schopni přinášet světu mír, harmonii, světlo a spásu. 

48 Kdo vám může dát mír na tomto světě a omezit války, které zachvacují národy? To jsou 

schopnosti, které máte, to je vaše skutečná velikost, která je založena na pokoře, na mírnosti. Blahoslavení 

lidé, nikdy nedávejte slovo lásky nebo pravdy za pozemské peníze, nikdy nezfalšujte skutek milosrdenství 

lichocením, protože pak nevydáte svědectví, že jste moji učedníci. 

49 Izraelský lid tohoto třetího věku má být vzorem pokory, tichosti a duchovnosti. Kráčejte po cestě 

dokonalosti. Nyní víte, požehnaní lidé, že mír, moudrost a poučení, které vlévám do vašich duší, nejsou 

určeny pouze k tomu, abyste je hromadili, ale abyste je rozdávali, předávali a šířili mezi lidmi. Tímto 

úkolem jste byli pověřeni vy. 

50 Mistr vám říká: Nestačí, abyste nečinili zlo. Měli byste konat dobro, abyste byli hodni mého 

nebeského království. Odpustil jsem ti všechny tvé viny, všechny tvé pády, očistil jsem tě od všech tvých 

skvrn svým slovem, svou krví a svými slzami. Proto vás žádám, abyste bojovali, abyste se snažili a došli 

na konec životní cesty tam, kde jsem já. 

51 Lidé, uvědomte si své velké poslání, které vám Otec svěřil v okamžiku vašeho stvoření. Nevíte, 

jestli to není poslední příležitost obývat zemi. Pokud však necháte své poslání nedokončené, pošlu vás 

znovu do světa ─ jedny, aby sklidili úrodu, a druhé, aby dokončili poslání, které jste začali. Jiní z vás se 

však na zem nevrátí. Dám jim poslání, aby mohli pracovat a bojovat v duchovním životě. 

52 Odhalím vám velké lekce z Vysokého záhrobí. Vždyť vás právě připravuji na duchovní život, na 

pravý život, který nemá začátek ani konec. Připravím tě, ukážu ti cestu a také ti ukážu dveře, protože ty jsi 

prvorozený, kterého jsem vždy učil cestě, kterou budeš učit i ostatní. A stejně jako jsem vám ukázal cestu 

v tomto světě, musíte ji poznat i v záhrobí. Pak budete pokračovat ve vedení duší po cestě, která vás vede 

k opravdovému míru. 

53 Lidé: Přišel čas, abyste věděli, jak se modlit. Dnes vám neříkám, abyste padli na zem, neučím vás 

modlit se svými rty ani mě vzývat vybranými slovy v krásných modlitbách. Dnes vám řeknu: Obraťte se 

ke Mně v duchu, pozvedněte svou duši a Já vždy sestoupím, abych vám dal pocítit Svou Přítomnost. 

Pokud nevíte, jak mluvit se svým Bohem, bude Mi stačit vaše pokání, vaše myšlenky, vaše bolest, bude 

Mi stačit vaše láska. 

54 To je jazyk, který slyším, kterému rozumím, jazyk beze slov, jazyk pravdivosti a upřímnosti. Toto 

je modlitba, kterou jsem vás naučil v této Třetí éře. 

55 Kdykoli jste vykonali dobré dílo, pocítili jste můj pokoj, ujištění a naději, protože Otec je vám 

tehdy velmi blízko. 

56 V mém slově je oheň a tímto ohněm ničím koukol. 

57 "Milujte se navzájem! Nedělejte si legraci z falešného boha, kterého uctívají vaši bližní. 

Neprohlašujte učení svých bližních za falešné, ať už je jakkoli mylné. Chcete-li, aby vás lidé respektovali 

a následovali, musíte jim nejprve projevit úctu. Nikoho se však nebojte, neboť jsem vám dal pravdu a dar 

slova. Povstaňte, promluvte a přesvědčte své bližní. Ve slově je balzám, láska, síla a život. Ve slově je 

síla, abyste se mohli otevřít. 
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58 Mé Slovo zůstane zapsáno pro všechny časy, z něj sestavíte Knihu třetího věku, Třetí zákon, 

poslední Otcovo poselství; neboť ve všech třech věcích měl Bůh svá "zlatá pera "*, aby lidstvu zanechal 

svou moudrost. 
* Tímto termínem se označují účastníci Božích zvěstování, kteří měli za úkol zapisovat Pánovo slovo. 

59 Mojžíš byl prvním "zlatým perem", které Otec použil, aby na svitek nesmazatelným písmem 

zapsal události první éry. Mojžíš byl Jehovovým "zlatým perem". 

60 Mezi mými apoštoly a následovníky druhé doby měl Ježíš čtyři "pera", a to Matouše, Marka, 

Lukáše a Jana. Byla to "zlatá pera" božského Mistra. Když však nastal čas, aby se První zákon spojil s 

Druhým zákonem pouty lásky, poznání a duchovního pokroku, stal se jednou knihou. 

61 Nyní, ve Třetím čase, až budete mít znovu Mé Slovo, jsem také určil "zlatá pera", aby bylo 

zachováno v písemné podobě. 

Až přijde čas, sestavíte jedinou knihu a tato kniha, kniha Třetí éry, bude ─ až přijde čas ─ rovněž 

spojena s knihou Druhé a První éry, a pak ze zjevení, proroctví a slov těchto tří dob vznikne Velká kniha 

života* pro poučení všech duší. 

Pak poznáte, že všechna slova ─ od prvního do posledního ─ se naplnila v pravdě a v duchu, že 

všechna proroctví byla očekávaným průběhem dějin, který Otec zjevil lidstvu. Neboť jen Bůh může 

způsobit, aby byly zapsány události, které se stanou.  
* Vysvětlující text z Pokynu 85, verš 24, Knihy pravého života: "Nemusíte se namáhat, abyste tento (právě vznikající) 

Zákon nebo Knihu spojili s předchozími, neboť jsem to Já, kdo v této Knize spojil zjevení a učení tří časů a čerpal z nich 

podstatu, aby vytvořil jedno poselství." 

62 Když mluvili proroci, nebyli to oni, ale Bůh, kdo to učinil jejich prostřednictvím. 

63 Dal jsem Svým novým vyvoleným dostatečnou přípravu, jako ji měl Mojžíš a čtyři učedníci Druhé 

éry, aby Mé Slovo bylo napsáno zcela poctivě, jasně a pravdivě, neboť je určeno pro zítřejší generace; 

kdyby však někdo chtěl do této Knihy něco přidat nebo z ní něco vypustit, budu vás volat k odpovědnosti. 

64 Nuže, mé milované děti: kdo přikládá význam knize, kterou začínáte sestavovat? Po pravdě řečeno 

─ nikdo! Ale přijde čas, kdy vás lidstvo, plné touhy, plné zvědavosti, požádá o vaši knihu, a pak se 

probudí, prozkoumá mé slovo a bude o něm diskutovat. V tomto střetu idejí se objeví strany ─ vědci, 

teologové a filozofové. Národům bude přinášeno svědectví o tvém Slově a o Knize moudrosti a všichni 

budou mluvit o mém učení. To bude začátek nové bitvy, války slov, myšlenek a ideologií, ale nakonec, až 

všichni v pravdě a v duchu poznají, že Pán napsal Velkou knihu života, obejmou se navzájem jako bratři a 

budou se milovat, jak je Má Vůle. 

65 Proč Jehovovo slovo nestačilo v první éře ke sjednocení světa a Ježíšovo učení toho nebylo 

schopno ani ve druhé éře? Proč nestačilo, že jsem od roku 1866 vydával Své Slovo, aby se národy 

navzájem milovaly a žily v míru? 

66 Je nutné, aby tyto tři knihy tvořily jeden celek, aby toto Slovo mohlo osvítit celý svět. Pak bude 

lidstvo následovat toto světlo a prokletí Babylonu bude zrušeno, neboť všichni lidé budou číst Velkou 

knihu pravého života, všichni budou následovat stejné učení a milovat se navzájem v duchu a v pravdě 

jako Boží děti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 359 
1 Milovaní učedníci: Radujte se z posledních projevů svého Mistra a po této době přijďte na cestu 

modlitby, abyste se Mnou hovořili. Modlete se vždy ─ ve dnech pokoje, ve dnech zkoušky, abyste se cítili 

silní a odvážní čelit zkouškám. 

2 Tento čas byl pro ty, kteří pochopili, jak vykládat mé učení, obdobím rozšiřování duchovních 

obzorů a štěstí. Dítě se setkalo se svým Otcem a díky učení, kterého se mu dostalo, se cítilo na jeho hrudi 

tak bezpečně, tak silně ve svém přesvědčení a také tak milované, že bude žít jen proto, aby si svůj poklad 

střežilo a pamatovalo na výsadu, kterou bylo obdařeno. Uvědomte si však, že všechny své děti miluji 

stejnou láskou. Všichni tvoříte Mou rodinu, a i když jen malá část z vás byla přímými svědky Mého 

projevu skrze člověka, všichni jste ode Mne obdrželi světlo a inspiraci. 

3 Každý člověk má se Mnou schůzku a všichni ke Mně přijdete. Cesty jsou připraveny. Nejdříve 

byly povolány nejjednodušší mysli, pak přijdou ostatní. Přijdou pokorně, se skloněnou duší, zbaveni 

vzpoury a falešné vznešenosti. A v té hodině jim odpustím jejich pokoru a sebepoznání a dám jim velké 

pověření ke splnění velkého poslání, které je čeká. 

4 V onom čase, kdy všechny povolám, se zatvrzelí stanou oddanými, zatvrzelí se stanou něžnými a 

pyšní se budou umět sklonit s pravou poslušností. Neboť můj Duch bude všechny učit, osvítí a požehná 

mým tolik milovaným dětem a z jejich duší se zvedne modlitba, jediná píseň lásky k jejich Otci a 

Stvořiteli. V těchto dnech vstoupí na tuto planetu duše velkých ctností a ti, kteří se zde již obrátili, odejdou 

do jiných duchovních domovů s velkou touhou po dokonalosti. 

5 Vpravdě vám říkám, vy, kteří jste následovali Mé učení, že až tito hlasatelé zmlknou a nebudou již 

předávat Mé Slovo, nebudete mít pocit, že se od vás vzdaluji. Budeš mě cítit blízko, budeš mě mít ve svém 

vnitřním chrámu a v něm budeš nadále slyšet můj hlas a s ním i mé vedení a útěchu. 

6 O tom, co přijde na tento svět po roce 1950, víte jen málo. Ale varuji vás a říkám vám, že v tom 

hořkém poháru, který lidstvo nyní pije, zůstávají na dně kvasinky a bolest bude narůstat. Potom jí však 

bude odebrán, až skončí její pokání, a bude jí nabídnut nový kalich radosti. 

7 Duchovní svět bude i nadále poskytovat lidem útočiště a ochranu jako pozorný strážce jejich 

životů a dokonalosti, čímž bude plnit poslání, které ode Mne obdržel. 

8 Po mé poslední lekci budete pokračovat ve studiu mých slov, abyste věděli, co máte dělat, a až se 

tak stane, vytvoříte se mnou jediného ducha pomoci a ochrany lidstva. 

9 Božská Matka vlévá svou nejněžnější lásku do všech svých dětí. Je ochranným pláštěm pro chudé 

a osiřelé a něžnou péčí pro nemocné a bezmocné. Její duch, který se zastává všech, pomáhá tomuto světu 

v hodině zkoušky. 

10 Procházejte v myšlenkách svým světem a přinášejte svým bližním poselství útěchy a bratrství. V 

poslední den svého zjevení promluvím ke všem národům a má slova zůstanou nesmazatelně zapsána v 

mých učednících. Zanechávám vás jako apoštoly, abyste šli k těm, kdo vás potřebují. 

11 Na Mé hrudi se uklidněte a zapomeňte na své soužení. Neboť v poslední den Svého zjevení pro vás 

vyřeším velké problémy, které přede Mne stavíte. 

12 Připravte se, neboť hodina zkoušky se již blíží! Požehnaní jsou nositelé hlasu, kteří do poslední 

chvíle oddaně a s vědomím svého poslání předávali mou inspiraci. 

13 Vidoucí budou mít dojem, že se ve Mně odehrává nová obětní smrt, protože Můj Duch z lásky k 

lidem donekonečna opakuje Své utrpení. Pamatujte na všechny tyto důkazy lásky, abyste nalezli spásu. 

14 Maria se o vás postará na vaší dlouhé cestě, bude stát při vás, jako to dělala s mými učedníky ve 

druhé éře. Byla milující a něžnou Matkou, která svou něhou dodávala odvahu duším, naplňovala jejich 

srdce radostí a sdílela s nimi hodiny bolesti. A když se modlila, i Matčiny myšlenky se zvedaly a čekaly na 

Otcovu vůli. 

15 V této době vás Maria přikryje svým duchovním pláštěm, abyste nebyli překvapeni blížícími se 

zkouškami. 

16 Svými dušemi a srdci budete tvořit chrám, v němž se bude Duch svatý projevovat, abyste ve světě 

zanechali stopu poslušnosti a zduchovnění. 

17 Mé slovo jako světlo nového úsvitu postupně osvítí a probudí obyvatele všech národů. 
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18 Já jsem hvězda, která vás vede do zaslíbené země. Zde je koncert mého Slova, prodchnutý láskou, 

který povzbuzuje vaši duši na její cestě. 

19 Když vás bolest přivedla blíž ke Mně, přijímám vás s láskou ─ důvěřujte Mi. Chci být s vámi a vy 

budete se Mnou, abychom byli v této harmonii jedno. Chci být vaším společníkem, který vám ukáže cestu 

k vašemu rozvoji ─ světlem, které jde vždy před vámi. 

20 Já jsem Mistr, který vás proměňuje a zduchovňuje, který naplňuje vaše srdce něhou, aby se 

projevila ve vašich slovech, pohledech a skutcích. 

21 Buďte v souladu s láskou, která je silou, jež pohybuje světy ve všeobecné shodě. Přistupte ke Mně, 

abyste přijali podstatu Mého Slova, abyste pocítili nesmírnost Mé lásky, abyste i vy mohli povzbudit trpící 

a osušit slzy plačícího. 

22 Dám ti útěchu ve tvém utrpení, uzdravím tvé rány a zanechám v tobě jen světlo zkušenosti, abys 

mohla přemýšlet a zajistit, aby se tvá duše přiblížila ke Mně. 

23 Když se oduševníte, budou vaše skutky přede Mnou jako vonné růže. Když se modlíš, odpovím ti 

bez hlasu, bez vět, sladkým utěšujícím chvěním. Jak povznášející bude okamžik, kdy pocítíš Mé pohlazení 

jako odpověď. 

24 Lidstvo, poslouchejte mě, nechci, aby někdo z vás zahynul. Přijďte na volání, kterým pastýř volá 

své ovce. Mnozí zůstávají rozptýleni na cestě bolesti. Všichni však dosáhnete překážky, kde na vás čeká 

Má láska, aby vás vykoupila. 

25 Milovaný lide: sjednoť se se svými bratry, abys ve společenství se Mnou díky lásce, kterou jsem ti 

vnukl, odpustil i ta nejtěžší provinění. Proč bys neměl odpustit tomu, kdo neví, co dělá? Neví o tom, 

protože si neuvědomuje, že toto zlo páchá sám na sobě. 

26 Ve druhé éře žil Mesiáš mezi lidmi, aby je s láskou vedl, zmírnil jejich utrpení a předal jim své 

učení, aby se navzájem milovali. 

27 V těch dnech jsem našel lidi, kteří upadli do hlubokého spánku a stali se velkými jen díky 

bohatství a štěstí světa. Když se dozvěděli, že se zaslíbený Mesiáš narodil na nenápadném místě, byli 

velmi zmateni. 

28 Zjistil jsem, že můj lid se stal císařovým poddaným. Přesto jsem jim dal světlo, pokoj a útěchu. 

Bylo napsáno, že Otcovo slovo přijde, aby promluvilo k lidem, naučilo je poslouchat Zákon a zachránilo 

je před zkázou. Bylo nutné, aby vypil kalich utrpení, aby vám ukázal cestu ke spáse. 

29 Od útlého dětství jsem mluvil s učiteli Zákona a byl jsem jako spásná hvězda, která vede ztracené 

do přístavu jejich spásy. 

30 Milovaný lid: Těžký byl boj mých apoštolů, aby připravili lidstvo mým Učením. Po mém odchodu 

se bez váhání pustili do boje a neštítili se ničemností svých bližních. Důvěřovali Mi a den za dnem šířili 

Mé učení o lásce a milosrdenství. Ale co jim lidstvo udělalo? Odmítněte je a odvlečte je na krvavé 

popraviště. Byli pronásledováni a vysmíváni, ale do posledního okamžiku svého života plnili mé poslání. 

31 V této chvíli vám říkám, lidé: už nebudete mučedníky, dnes od vás žádám jen přípravu, abyste 

lidstvu přinesli chléb a vodu. Ale i v této době vám budou lidé stát v cestě. 

32 Ty jsi Izrael, silný z lidstva, kterého jsem ustanovil jako oporu tvých bližních. Skrze tebe se jim 

dostane milosrdenství, odpuštění, lásky a soucitu tvého Boha. 

33 Ve druhém věku mi mudrci, které jste nazvali "mágové", nabídli zlato, kadidlo a myrhu jako důkaz 

svého poznání. Také prostí pastýři mi položili k nohám své oběti. Dnes však od vašich duší přijímám jako 

oběť lásky vaše povznesení, vaši modlitbu. 

34 Milovaný lid: Ve všech dobách jsem k vám mluvil a v tomto třetím věku jsem vás mnohému 

naučil. Někteří z vás Mě slyšeli jen málo. Má velká učení však byla zapsána Mými "zlatými pery", a 

jakmile Mne již nebudete slyšet prostřednictvím hlasatele, budou vás nadále vést a povzbuzovat. Neboť 

pokrm, který ti dám u svého stolu, bude chutný a posílí tvou duši. 

35 Zapomeňte na svou bolest v okamžiku, kdy obdržíte mé slovo. Odstraňte se od pokušení tohoto 

světa, buďte zbožní u tohoto duchovního stolu. Blahoslavení, kdo naslouchají mému slovu s touto 

přípravou, neboť je to život pro vaši duši. 

36 Pokušení vás připraví o čistý oděv. Když však v tobě vidím smutek a hlubokou bolest, znovu tě 

přikrývám svým duchovním pláštěm. 
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37 Buďte silní tváří v tvář zkouškám tohoto života, řešte své problémy skrze světlo, které jsem vám 

svěřil. Odstraňte ze své cesty všechny překážky, které by vás mohly zastavit ve vašem rozvoji. Odstraňte 

ze svého srdce fanatismus a pokrytectví, buďte na tomto světě silnou myslí a vytvořte řetěz lásky a 

bratrství. 

38 Jste spiritualisté, nestavíte hmotné kostely s bronzovými zvony, stavíte kostel ve své duši, ve svém 

srdci, a Otec přijde do tohoto kostela a bude s vámi navěky. Já sám budu světlem této církve. 

39 Pochopte, že jsem přišel v tomto čase, abych vás probudil ze spánku smrti, abych vám ukázal nový 

den, abyste slyšeli Můj hlas a abyste Mě mohli spatřit. 

40 Vy jste děti světla, které mají za úkol osvětlovat tajemství, jež lidé objevili v Mém díle, aby Mi 

všichni porozuměli. 

41 Budete muset opustit všechny dosavadní zvyky, které jste přidali k mému dílu, a pak se oduševníte 

s jediným cílem a s jedinou vůlí. 

42 Byli jste utlačováni zlobou a spoutáni materialismem a čekali jste na Mě pod střechou kamenných 

kostelů, které vytvořil člověk. Nepochopili jste, že jsem v této době přišel v duchu, abych vám dal své 

učení. Přesto jsem zde a dávám se poznat pokorným, aby mohli světu přinést poselství, které lidstvo 

duchovně osvobodí. 

43 Přicházím k vám jako milující Otec, abych vám ukázal svou lásku. Vždyť i před Soudcem jsem 

váš Otec, který vám odpouští a přikrývá vaši duchovní nahotu svým pláštěm. Ale jako dokonalý Soudce ti 

dávám své Slovo a dávám ti příležitost obnovit svou duši do její původní čistoty. 

44 Nyní je čas, abys naplnil Můj zákon. Chceš, abych tě znovu volal k odpovědnosti, protože jsi Mi 

nerozuměl? Musíte být dobrými a věrnými učedníky Třetí éry ─ už nespěte! Pamatujte, že z Mých ran 

stále vytéká božská krev. 

45 Nečekejte, až mezi vámi pocítíte Mou spravedlnost. Povstaňte, lidé, a ukažte mi rozmnožení 

semene, které jsem vám svěřil. Pokud jste však ještě nezažili obrácení světa, je to proto, že jste se 

nepřipravili a neoduševnili. 

46 Izraeli, připrav se, neboť se musíš vydat na cestu a šířit mé učení, aby mu lidstvo porozumělo, a 

pak, když už nebudeš slyšet mé slovo, nebudeš mít v sobě žádnou bolest. 

47 Vyvolený lid: Oduševněte se, postupujte vpřed, aby vás příliv času nezastihl nepřipravené. 

Udělejte se hodnými odměny, která vás čeká v záhrobí. 

48 Nastal čas, kdy vám Mistr již nedává své slovo prostřednictvím hlasatelů. Není však mou vůlí, 

abyste se vrátili ke způsobům, jimiž byste mohli ztratit vybavení, které jste získali praktikováním mého 

učení. Použijte mou moc a ve vašich myslích se objeví světlo. 

49 Osvětlil jsem ti cestu, protože jsem průvodcem tvé duše. Pracuji na tom, abych tě zachránil. Já 

jsem tvůj Otec a jako Otec jsem ti dal své Slovo, abys už nepadala na své cestě. 

50 Hledejte mě, děti moje, ve svém srdci, neboť tam přebývám. Čiňte pokání, abyste mohli žít v 

zaslíbené zemi. 

51 Já jsem světlo, které neustále vyzařuje. 

52 Já jsem "Věčné Slovo", které se tě ptá: Kdy se ke Mně vrátíš? 

53 Buďte zdrávi, požehnaní lidé, můj pokoj, mé světlo a má láska jsou s vámi. 

54 Můj lide: Dnes je památný den, kdy se celé lidstvo připravuje na oslavu Ježíšova narození. Lidé se 

duchovně spojili, aby přednesli své prosby a žádali o mír ve světě. Zatímco pro někoho tato modlitba 

vyvěrá z hloubi srdce, pro jiného se skládá pouze ze slov. Pravou modlitbu, která se rodí z oduševnění, 

praktikuje jen velmi malý počet lidí. Příprava všech národů země spojená s přípravou duchovního lidu 

však tvoří jedinou modlitbu, jedinou prosbu, která ke Mně doléhá. 

55 Láska, kterou jsem hlásal světu jako Mistr, nebyla pochopena, a proto člověk svými nepřátelstvími 

rozdmýchává vražedné války. Ovoce, které pak sklidíte, přinesou vaše skutky. Pokud chcete být 

spravedliví, máte všechny možnosti, jak konat dobro. 

Vlévám do vás svou milost, abyste své poslání splnili se vší dokonalostí. Pokud však chcete prosadit 

svou vůli a svůj egoismus a nepodřídíte se mému zákonu, budete zodpovědní za zlo, které jste způsobili. 

56 Spiritualisté: Vaším úkolem je spojit se s duchovními silami, které působí ve vesmíru, aby 

pomohly světu. Spojte se také s těmi, kdo myslí na svět míru a klidu, lásky a pohody. 
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57 Milovaný lid: Mé slovo živí nejen vás. Mé Slovo vyzařuje jako inspirace do všech, kdo cítí lidskou 

bolest ─ do těch, kdo touží po dobru a milosrdenství pro lidstvo. Blahoslavení jsou ti, kdo odpouštějí a 

litují svých dluhů, kdo jsou připraveni se očistit a překonat sami sebe, aby se duchovně povznesli a sloužili 

lidstvu. Dávám jim svou milost, svou inspiraci, své odpuštění. 

58 Jediný způsob, jak mohou národy žít v míru, je poslušnost křesťanským zásadám, kterým Ježíš učil 

svět ve druhé éře a které vám nyní připomínám. 

59 Jsou to zásady lásky, porozumění a milosrdenství, které musí lidstvo praktikovat, aby mohlo žít v 

míru. Svou lásku a milosrdenství však dávám i těm, kteří se duchovně nerozvíjejí, aniž by dbali na své 

dluhy. Všechny vás považuji za své stádo a všechny vás stejně miluji. Proto vám říkám: Nikdo není daleko 

ode mne, mé odpuštění zahrnuje celý svět. I když se vzpouzíte proti Mému Zákonu a živíte svá 

nepřátelství, odpouštím vám jednou a tisíckrát, abyste měli stejnou příležitost obnovit se a dosáhnout 

věčné dokonalosti. 

60 Spiritualismus není náboženství; je to stejné učení, jaké jsem šířil v osobě Ježíše pro vedení všech 

lidí všech dob na světě. Je to moje učení o lásce, spravedlnosti, porozumění a odpuštění. 

61 V tomto Třetím čase jsem k vám promluvil s větší jasností jen díky vašemu duchovnímu, 

fyzickému a intelektuálnímu rozvoji. 

62 Spiritualita bude ve všech a v každém člověku. Mluvím k duši, aby povstala spolu se svým tělem a 

aby se jí dostalo zjevení a inspirace od její vlastní duše, kterou by mohla použít pro sebe a pro obecné 

dobro, a tak naplnit univerzální zákon pracovat pro dobro lidstva. 

63 Mému duchovnímu dílu vždy rozuměli všichni lidé, kteří se probudili a vyvinuli k věčné 

dokonalosti. Přijali z nevyčerpatelného zdroje mé milosti a mé božské moudrosti a inspirováni duchovním 

světem připravili lidstvu lepší budoucnost. Veškerý vědecký a lidstvu prospěšný vývoj byl inspirován 

vysokými duchovními bytostmi, které jako učitelé nepřetržitě vedou mozky, jež se připravují na práci pro 

společné dobro. 

64 Takto mozek přijímá smysl mého učení, inspiraci mé moudrosti. Podle duchovní přípravy člověka, 

jeho sklonů a svobody myšlení však může tyto myšlenky přijmout ke svému dobru nebo ke své zkáze. 

65 Jestliže vědec pracuje svými intelektuálními schopnostmi na zkáze a zničení lidstva, ať to 

nepřipisuje inspiraci vysokých duchovních bytostí. 

66 Tyto duchovní bytosti inspirovaly jeho mozek, aby mohl pochopit přírodu, aby ji mohl zkoumat, 

odhalit její velká tajemství a pochopit všechny její projevy. Člověk má však svobodu použít tuto inspiraci, 

tuto milost, jakým způsobem chce. Přichází k němu jako dobrodiní, ale pokud jeho city postrádají 

ušlechtilost nebo pokud chce kvůli svým zkaženým instinktům či nedostatku duchovnosti využít této 

inspirace ke způsobení zla, může tak učinit také. 

67 To je svoboda vůle, kterou jsem člověku udělil, aby byl zodpovědný za své činy a mohl jimi získat 

zásluhy nebo se očistit, což jeho nedokonalé skutky přinášejí. 

68 Lidská bytost byla stvořena k "obrazu a podobě" svého Boha, pokud jde o její duchovní část bytí, 

neboť je obdařena stejnými schopnostmi jako Boží Duch. Tvé tělo patří zemi, ale tvá duchovní duše vyšla 

ode Mne a musí se ke Mně vrátit čistá a dokonalá. Cesta duše je tedy cestou dlouhého vývoje. 

69 Pro věčnou existenci vaší duše nestačí jediné tělo, stejně jako pro vaše tělo nestačí jediný oděv 

během jeho života na tomto světě. Proto je reinkarnace duše nezbytná pro její rozvoj. V každé etapě se 

dozvíte o bohatství a chudobě, zdraví a všech nemocech, které člověka trápí. Poznáte egoismus, pýchu, 

smutek a nedostatek milosrdenství, ale také odpuštění a lásku, ušlechtilost a velkorysost. 

70 Až do této doby jste se inkarnovali do různých těl. Vaše duše se postupně očišťuje od skvrn. Od 

počátku se totiž nechala ovládat sklony těla, a tak se vzdálila od čistoty a dokonalosti, kterou měla, když 

ze Mne vyšla. 

71 Dosáhli jste Třetího času a vaše duše se vyvinula, ale ne natolik, aby byla schopna zcela ovládnout 

své fyzické instinkty a žít ve zcela duchovním stadiu. 

72 V tomto Třetím čase jsem vysvětlil Své Učení prostřednictvím lidského orgánu chápání, abych 

vám dal novou příležitost na cestě vývoje vaší duše. 

73 Blahoslavený lid: Tak jako Moji učedníci ve Druhé éře nechápali velikost Mého učení, dokud Mě 

slyšeli a byli svědky Mých velkých skutků, dokud jsem s nimi už nebyl, a teprve potom se rozhodli 

přizpůsobit své jednání co nejvíce Mému učení, tak se to stane i s vámi, lide. Zanechávám ti duchovní 
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moudrost, aby tvé skutky byly důstojné a hodné Mého díla, a ta ti sloužila jako základ a inspirace, a ty jsi 

mohla každým svým skutkem světu říci, že Kristus se duchovně zjevil a vylévá svou inspiraci 

prostřednictvím intelektu, který připravil svou nekonečnou milostí jako nevyčerpatelný zdroj milosti a 

moudrosti. 

74 Učil jsem vás přemýšlet o Bohu jako o Všudypřítomném, jako o zázraku bez hranic vaší duchovní 

představivosti, jako o Síle, která způsobuje pohyb a činnost v celém vesmíru ─ jako o Životě, který se 

projevuje jak v nejjednodušší rostlině, tak v těch světech, které se v milionech řítí vesmírem, aniž by 

některý z nich porušil Zákon, který je řídí. 

75 Tímto zákonem jsem já, tvůj Bůh, je zákon neustálého vývoje, který člověka ohromuje a otevírá 

mu rozsáhlé oblasti bádání, jež mu umožňují stále více pronikat do tajemství přírody. 

76 Tímto způsobem bude také potvrzeno společenství mezi člověkem a Bohem poznáním této 

přirozenosti, v níž se zjevuje Boží velikost a moc. 

77 Bůh tedy není postava, symbol ani fenomén. 

78 Vše, co bylo stvořeno, vznikalo neustálým vývojem ─ již jsem vám to řekl ─ od počátku života, to 

znamená od okamžiku, kdy jsem projevil život v atomu, a ten se vyvinul v molekuly a molekuly v prvky a 

z nich vznikly světy, které se zalidnily podle stejného zákona logického a přirozeného vývoje. 

79 Mé učení je základem veškerého poznání, veškeré činnosti ─ je to světlo, které umožňuje 

rozpoznat všechny zázraky, jež člověk ještě není schopen pochopit kvůli své nedostatečné duchovnosti. 

80 Je to člověk, kdo staví překážky svému duchovnímu pokroku. Bůh netrestá ani není katem. Bůh je 

všemohoucí, je moc, světlo, život a láska. Vtělil své "Slovo", aby žilo jako vy na zemi, podléhalo stejným 

pokušením, a díky tomu vás ještě více miloval. Protože Bůh je moudrost, porozumění, všeobecný mír ─ 

jak můžeš věřit, že ačkoli tě miluji tak, jak tě miluji ─ že ačkoli člověka obdarovávám tolika milostmi a 

dary ─ že ačkoli ho připravuji k věčnému duchovnímu životu, mohl bych ho trestat? 

Ne, lidstvo, jste to vy sami, kdo nese všechny tyto zkoušky bolesti, které vás postihují. Vrháš oštěp, 

který zraňuje tvého bližního, zvedáš vražednou ruku, abys odstranil toho, kdo ti vadí. Proto vám říkám, že 

jste to vy, kdo nese očistu podle mé božské spravedlnosti. Pokud vaše skutky směřují k všeobjímající 

dokonalosti, pak jste si svými zásluhami zasloužili odměnu. Jsou-li však vaše skutky špatné, je třeba se 

očistit, ať už na těle, nebo na duchu. 

81 Mocnosti, které představují zlo, postupně vytvářejí mocné jádro, které uvrhne svět do svých válek, 

aby se lidé navzájem zavrhli a všude, kde je to možné. 

Destrukce je. 

82 Letos je to naposledy, co vám připomínám křesťanské zásady lásky a odpuštění prostřednictvím 

lidského orgánu porozumění. 

83 Milujte své bližní, žijte v míru sami se sebou, odpouštějte těm, kdo vás urážejí. Vždyť Kristus vám 

odpouští a váš Mistr, zjevený v této třetí éře jako Světlo Ducha Svatého, odpouští i lidstvu. 

84 Můj lide: Otevřete své rty a poskytněte útěchu, povzbuzení a radu. Každý váš čin ať je příkladem 

lásky, aby se Mé poučení dalo pochopit spíše skrze vaše skutky než skrze vaše slova. 

85 Svět tak pochopí, že Kristus znovu chodil po zemi - ne v tělesné podobě, s tělem, které Ježíš 

vlastnil 33 let, ale prostřednictvím světla a duchovní moudrosti, která byla vylita na každého z jeho 

učedníků. 

86 Milovaný lid: Pro to, co je ve vašich duších ušlechtilé a velkorysé, vám říkám: Přinášejte mé učení, 

dělejte, co je dobré, nikoho neodsuzujte. Dbejte na to, aby vaše tělo nebylo nástrojem, který vás vede k 

degeneraci a nečistotě, ale aby vám pomáhalo povznášet vaši duši, a i když jste vystaveni pokušením, 

abyste z nich mohli vyjít vítězně. 

87 Chápejte své tělo jako něco křehkého, co bylo dáno duši pro její rozvoj. 

88 Neodsuzujte ostatní učení jako nedokonalá, omezte se na práci v dobrém. 

89 Vkládám do vašich rukou své čisté a ryzí dílo a vy budete zodpovědní za to, jak se spiritualita bude 

vyvíjet. 

90 Neponechávám vám žádné pevné obřady ani povinnost vykonávat určité obřady. Není totiž mou 

vůlí, abyste znovu upadli do fanatismu. Máte se shromažďovat, abyste studovali mé Slovo a dohlíželi na 

to, aby se na tomto poznání podíleli i ostatní. 
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91 Spiritualizace se stane hmatatelnou, jakmile budou mít všechny národy stejný pohled na svět. Pak 

nastane Kristovo království. 

92 Křesťanský princip převládne a duchovnost bude lidem sloužit jako vodítko při zavádění 

spravedlivých zákonů, které mají řídit lidstvo. Jedině tak bude na světě mír. 

93 Jak často se scházíte, abyste studovali mé slovo, sdíleli své problémy, dělali něco pro obecné 

dobro, prosili o duchovní pomoc, duchovně se modlili. Soustřeďte se na sebe a pak každý z vás, kdo je 

takto připraven, promluví a poradí. V něm se budou opakovat slova Mistra, která předal prostřednictvím 

hlasatelů. Nebude však nutné, aby byl ve vytržení, jen díky inspiraci bude mít příležitost projevit 

milosrdenství a způsobit, aby mé dílo bylo uznáno a pocítěno. 

94 Lidé, jděte k lidem, mluvte k nim, jako Kristus mluvil k vám, se stejnou milostí, záměrem a nadějí. 

95 Ať si uvědomí, že existují cesty povznesení, které přinášejí větší uspokojení než ty, které přinášejí 

pozemské statky. Ať si uvědomí, že existuje víra, která je nutí věřit a doufat ve víc, než na co si mohou 

sáhnout. Řekněte jim, že jejich duše bude žít věčně, a že se proto musí připravit na to, aby si tuto věčnou 

blaženost mohli užívat. 

96 Takto splňte svůj úkol, vydejte se na cestu s pravdivostí a velkorysostí svých skutků, a jakmile Mě 

dosáhnete, řeknu vám: Buďte požehnaní, tvořte část Mne samého, užívejte nevýslovného štěstí Mého 

Božství. Zapomeňte na věc, zapomeňte na to, že jste na světě trpěli, a už nebudete mít důvod znovu cítit 

bolest a být vystaveni nesčetným pokušením. 

97 Budete pouze duchovními bytostmi, které díky svým zásluhám vystoupily po žebříku k 

dokonalosti - po Jákobově žebříku do nebe, po žebříku vývoje, který začíná na zemi a ztrácí se v 

nekonečnu. Budete stoupat krok za krokem a nakonec vás to dovede k věčnému životu, do království 

světla. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 360 
Můj pokoj s vámi! 

1 Milovaní učedníci Božského Mistra: Přijďte ke Mně ještě jednou a Já vám dám místo u Svého 

stolu. 

Vidím, že jste se naučili mluvit s láskou. I v těch nejtrpčích dnech se umíte usmívat s nadějí a vírou 

uprostřed největší bolesti, protože jste se povzbuzovali mým učením. 

2 Takto tě chci vidět, vždy plného pokoje, odvahy a důvěry. Dosáhli jste doby, kdy Mě plně cítíte ve 

své bytosti i mimo ni, jsem vám v každém okamžiku nablízku. Už nejste těmi, kdo říkali: "Otče, proč na 

mě zapomínáš při zkoušce, proč mě nevyslyšíš?". Dnes se umíte modlit ve zkoušce a po modlitbě pokorně 

očekáváte příchod mého pokoje. Poslušně dovolíte Mistrovi, aby vás zkoušel. 

3 Nyní jste skutečně mými učedníky. Znáte hodnotu svých zásluh a umíte odhalit a posoudit své 

chyby. Dnes je tvá duše osvícena tak velkým jasem, že poznáš, kdy jsi byl svému Otci milý a kdy jsi ho 

urazil. 

Máte chvíle chladu, sklíčenosti. Když však tyto chvíle skončí, ve vašich srdcích opět vzplane plamen 

lásky a víry, oltář vašeho vnitřního uctívání Boha se znovu rozzáří a vy pocítíte přítomnost Otce ve své 

svatyni ─ toho Otce, který je vždy ve vás ─ ať už jste připraveni, nebo ne. 

4 Nemohu odsoudit žádné ze svých dětí, protože by to znamenalo vzít jim život. Stvořil jsem tě pro 

život, ne pro smrt. 

5 Ó učedníku! Sedmého dne člověk této doby odpočívá, na chvíli pozvedá svou duši k Otci v 

díkůvzdání nebo v prosbě o pomoc. Ale ne všichni jsou bdělí, ne všichni se modlí. Ale kvůli těm, kdo žijí 

bděle ─ kvůli těm, kdo pracují pro mír, pro blaho lidí, způsobuji, že svět získá kousek mého pláště míru, 

kapku mého božského balzámu, můj polibek lásky, v němž je mé odpuštění a možnosti, které dávám 

každé duši k její spáse. 

6 Nyní je pro duše rozhodující čas, skutečně čas boje. Všechno je boj a zápas. Tato válka se 

odehrává v srdci každého člověka, v lůně rodin, ve všech institucích, ve všech národech, ve všech rasách. 

Boj se odehrává nejen na pozemské úrovni, ale také v duchovním údolí. Je to Velká bitva, kterou v 

symbolické podobě viděli proroci jiných dob a která se objevuje i ve vizích proroků či věštců této doby. 

Ale tento boj, který se vede a který vším otřásá, lidstvo nechápe, ačkoli je součástí a svědkem právě 

tohoto boje. 

Běh lidstva se v těchto dnech zrychluje ─ ale kam směřuje? Kam člověk tak spěchá? Najde na této 

závratné cestě štěstí, dosáhne vytouženého klidu, nádherného života, po kterém každé srdce sobecky 

touží? 

7 Říkám vám, že to, čeho člověk svým spěchem ve skutečnosti dosáhne, je naprosté vyčerpání. 

Duchovní duše a srdce člověka směřuje k únavě života a vyčerpání a tuto propast vytvořil sám člověk. 

8 Do této propasti spadne a v tomto totálním vyčerpání, v tomto chaosu nepřátelství, rozkoší, 

neukojených tužeb po moci, hříchu a cizoložství, znesvěcování duchovních i lidských zákonů nalezne 

zdánlivou smrt duše, dočasnou smrt srdce. Já však způsobím, že člověk povstane z této smrti k životu. 

Způsobím, aby prožil své vzkříšení a v tomto novém životě bojoval za znovuzrození všech ideálů, za 

vzkříšení všech zásad a ctností, které jsou vlastnostmi a dědičným vlastnictvím duše, které jsou jejím 

původem, její Alfou. Vždyť ze Mne duše vzešla, ze Mne život přijala, z Mé dokonalosti pila, z Mé milosti 

se nasytila. 

9 Stůjte svými modlitbami při lidu v této době velkého duchovního zápasu. Když je vidíte plakat, 

nespojujte svůj pláč s příčinou, která je k pláči přiměla, ale plačte kvůli nim, protože jsou to vaši bližní a 

vaše slzy lásky budou balzámem a útěchou. Vidíte-li je nemírumilovné, nepodílejte se na jejich 

nemírumilovnosti, neboť vy jste děti míru. Modlete se za ně a všichni se stanou anděly míru. Ať z vaší 

duše sestoupí pokoj jako rosa, která je plodem lásky pro celý svět. 

10 Pokud zjistíte, že zahajují diskuse a úvahy, které jsou v rozporu s názory ostatních, povzneste se 

nad to všechno. V této chvíli uvažuj o mém díle, o mém slově a překonej důvody, které povzbuzují lidi v 

jejich zápasech a válkách světlem Ducha svatého, svou modlitbou, svým příkladem a svým slovem. Když 
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vidíte, jak se vydávají se zbraní na rameni a pak bez milosti soudí svého bratra, vezměte i vy své zbraně 

lásky, milosrdenství, odpuštění a věčného života. 

11 Získejte duše pro království pokoje! Obraťte hříšníky k životu v milosti. Tak se budou množit 

Otcovi služebníci a království hříchu, zkázy a smrti bude zničeno vaším bojem! 

12 Blahoslavení jsou ti, kdo uprostřed tak velké temnoty stále nacházejí sílu ve svém srdci, aby Mě 

hledali, nebo kdo si v něm stále uchovávají trochu čistoty, aby ho na krátký čas proměnili ve svatyni a 

dovolili svému svědomí, aby k nim promlouvalo o Mně, o nich samých i o jejich bližních. 

13 Oznámil jsem vám dobu, kdy lidský duch bude uctívat Boha jako nikdy předtím v minulých 

dobách, kdy bude svému Otci vzdávat duchovní úctu, které jsem člověka učil od nejstarších dob 

prostřednictvím Svého dokonalého učení. Vždy jsem činil velká zjevení, vždy jsem byl učitelem a také 

jsem jako Otec odhrnul závoj ze Svých tajemství, aby Mě lidská stvoření lépe poznala, a tak Mě mohla 

milovat s větší dokonalostí. Ale člověku se pozemská existence zdála tak nádherná, tak bohatý poklad, 

který tento svět obsahuje, že vždy zapomínal na učení, které k němu promlouvalo o duchovním životě. 

Měl oči jen pro nádherné hmotné stvoření, které je dílem Otce a zrcadlem, slabým odleskem života ve 

Vysokém záhrobí. A zatímco otevřel oči, mysl a smysly, aby se díval, dotýkal se a toužil po statcích 

tohoto světa, zavřel oči svého ducha a zapomněl, že nad tím vším je ještě jiná nádherná existence, ještě 

bohatší život a jiné, opravdu větší bohatství. V této lásce, v tomto příklonu člověka k pozemským statkům 

se zhmotnil. 

Jeho duše však na Mne nezapomněla, uchovává si tušení Mé existence a navíc cítí touhu po potravě, 

kterou jí země nemůže poskytnout, a hledá Mne. Hledá mě však polovičatě a ne vždy tím nejlepším 

způsobem. 

14 Protože je člověk zhmotnělý, musí Mě hledat prostřednictvím rozumného uctívání, a protože oči 

jeho ducha nejsou otevřené, musí si vytvořit Můj obraz, aby Mě viděl. Protože se necítí v duši, vyžaduje 

vždy hmotné zázraky a důkazy, aby uvěřil v Mou existenci, a klade si podmínky, aby Mi sloužil, 

následoval Mě, miloval Mě a něco Mi vracel za to, co mu dávám. Takto vnímám všechny církve, všechna 

náboženská společenství, všechny sekty, které lidé vytvořili po celé zemi. Jsou ponořeni do materialismu, 

fanatismu a modlářství, do tajnůstkářství, podvodu a znesvěcení. 

15 Co si z toho mám vzít? Pouze záměr. Co z toho všeho plyne pro mě? Duchovní nebo fyzické 

potřeby mých dětí, jejich malá láska, jejich touha po světle. To je to, co ke mně dorazí, a já jsem se všemi. 

Nehledím na církve ani na formy, na obřady. Přicházím ke všem svým dětem stejně. Přijímám jejich duši 

v modlitbě. Přitahuji ji ke Své hrudi, abych ji objal, aby cítila Mé teplo a aby toto teplo bylo podnětem a 

pobídkou na její cestě návštěv a zkoušek. Protože však uznávám dobré úmysly lidstva, nemusím mu 

dovolit, aby navždy zůstalo v temnotě, zahalené do svého modlářství a fanatismu. 

16 Chci, aby se člověk probudil, chci, aby se duše pozvedla ke Mně a ve svém povznesení spatřila 

pravou slávu svého Otce a zapomněla na falešnou nádheru liturgií a obřadů. Chci, aby se, až dosáhne 

svého pravého vzestupu, obnovila, osvobodila od lidských potřeb a překonala smyslnost, vášně, neřesti a 

našla sama sebe; aby Otci nikdy neřekla, že je žížala; aby věděla, že ji Otec stvořil ke svému obrazu a 

podobě. 

17 To je důvod vaší odpovědnosti v této třetí éře, ó lide Izraele! 

18 Řekl jsem vám, že lidstvo je jako pole, které jsem učinil úrodným, a v této úrodnosti se probouzejí 

jeho dary a skryté schopnosti. V současné době lidstvo přijímá mé poselství prostřednictvím intuice, 

duchovních snů a v různých jiných formách. Můj duchovní svět se také probouzí a připravuje lidi. 

     Události, události jasně promlouvají k srdci a duši a díky tomu všemu lidstvo získalo trochu vybavení. 

Ví, že se nachází na křižovatce ─ cítí, že vstoupila do éry významu a duchovní plnosti. Cítí, že božská 

spravedlnost neúprosně doléhá na všechny tvory. Chybí mu však živé Slovo a definitivní důkaz před jeho 

očima. Ale tento důkaz a toto slovo, které máte, lidé. Vám jsem ji svěřil, vy jste nositelé tohoto zjevení, 

které je semenem božské lásky, jež zaséváte na pole, která jsou již úrodná díky mé dokonalé moudrosti. 

19 Nadále se ochotně ponořujte do modlitby, abych vás mohl nadále formovat, abych vás mohl brzy 

proměnit ve služebníky a apoštoly tohoto Díla, které, jak víte, jsem nazval spiritualistickým, trinitárním a 

mariánským, což jsou jména, která zmizí, až svět naplní Mé zákony. Pak už nebudou potřeba jména ani 

symboly, protože všichni budete mít v sobě jakoby duchovní kámen, který bude spolu se všemi ostatními 

tvořit pravý chrám, pravou svatyni, v níž přebývá váš Otec a Stvořitel. 
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20 Je celé lidstvo trinitární? Ne, žáci. Ne všichni si v duši nesou dědictví tří časů. Je mnoho těch, kteří 

nezachovávají ani závěť dvou minulých časů, a někteří dokonce ani závěť prvního času. Vy však přinesete 

trojiční sémě ─ můj Zákon, mé Učení nebo Poučení, jakkoli to chcete nazvat, které jsem vám svěřil ve 

třech dobách jako sémě do srdce všech národů a všech lidí. 

Nevnucujte mé učení nadávkami, hrozbami ani bolestí. Představte ji pouze čistou a hlasitou, takovou, 

jaká je. Nabídni tento pramen věčné moudrosti a nech žíznivé pít z jeho křišťálové vody. Amen, pravím 

vám, že ti, kdo mají pocit, že uhasili svou žízeň, budou pak s vámi. Ti, kdo pijí, a přesto nejsou schopni 

uhasit svou žízeň, zůstanou odmítaví. Tuto záležitost však přenechejte Mně. A budou i tací, kteří odmítnou 

pít, ale vy počkejte, protože Zdroj je věčný. 

Pokud ti, kdo dnes odmítají, nebudou pít z této vody, zítra bude jejich žízeň ještě větší. Žízeň je bude 

trápit, a pak přijdou k prameni, a když ho nenajdou poblíž, budou ho hledat přes pouště a po dlouhých 

cestách a vzpomínat, že byl svěží a osvěžující, dokud ho nenajdou. Ačkoli mi byla voda odepřena, vám ji 

nikdy neodepřu. 

21 Lidstvo ještě není spirituální, ale duše se již probouzejí a uvědomují si hluchotu a slepotu svých 

modlářů, již si uvědomují zbytečnost falešných obětí a pokání a mnozí, které potkávám, jsou unaveni a 

unaveni fanatismem. Touží po jídle, které je sladké a příjemné pro duchovní smysly, touží po víně, které 

skutečně oživuje duši. 

22 Vidím shromáždění, malé sekty i velká sdružení lidí, kteří usilují o zduchovnění, kteří vstupují do 

duchovní svatyně, do domova duší ─ někteří na cestách blízkých duchovnímu záměru, který je tím, co ke 

Mně dosahuje. Jednoho dne je odměním a pravá spiritualita, hluboká nauka plná učení a zjevení, útěchy a 

duchovní potravy Ducha svatého bude zjevena všem ─ toužícím, žíznivým, ale i chladnokrevným a 

lhostejným. 

23 Je celé lidstvo mariánské? Vpravdě vám říkám: Ne, mnozí Marii ani neznají. Vidím část lidstva, 

která ani nezná její jméno, další velkou část, která skrze vás propadla velkému fanatismu, největšímu 

modlářství, znesvěcení, chamtivosti po zisku. A další část lidstva a náboženských společenství, která tě 

neuznávají jako Duchovní Matku lidstva. 

24 Nazval jsem vás "mariánským lidem", protože budete učit lidstvo, kdo je Maria. 

25 Říkám vám, ó lidé: Maria není jen žena, která přijala Spasitele ve druhém věku. Říkám všem těm 

částem lidstva, které jsem právě zmínil, všem sektám a náboženským společenstvím, všem rasám a všem 

lidem, že Maria je mateřská, božská podstata, která vždy existovala. Je to ženská, univerzální podstata, 

kterou můžete objevit a spatřit ve všech dílech stvoření. Je něhou, je přímluvou a lůnem, které vyživuje. 

Již v minulých dobách vám byla zjevena existence Marie a její pozemský příchod. Neboť vpravdě od 

prvního do posledního ─ ke všem jsem mluvil jako Otec, jako Soudce a jako Mistr. 

26 Již v první éře začali patriarchové a proroci hovořit o příchodu Mesiáše. Mesiáš však nepřišel jen v 

duchu ─ přišel se narodit z ženy, stát se člověkem, přijmout tělo od ženy. 

Mateřský Duch Boží se také musel stát člověkem, ženou, květem čistoty, aby z jejího květinového 

věnce proudila vůně Božího "Slova", kterým byl Ježíš. 

27 Když ta žena dosáhla dívčího věku, byla zasnoubena. Otec jí poslal anděla, aby jí oznámil její 

poslání. Ale jak se s ní anděl setkal, jak překvapil zasnoubenou pannu? Modlitba. Když ji našel 

připravenou, řekl jí: "Buď zdráva, Maria, která jsi nalezla milost před Bohem. Neboj se, neboť tvé lůno 

přijme toho, kdo bude kralovat v Jákobově domě, a jeho kralování nebude mít konce." 

28 Maria věděla, že přijme Krále mocnějšího a většího než všichni králové země. Ale korunovala se 

kvůli tomu na královnu mezi muži? 

29 Hlásaly její rty na náměstích, v ulicích, v prostých chýších nebo v palácích, že se stane Matkou 

Mesiáše, že z jejího lůna vzejde "Jednorozený Syn" Otce? Jistěže ne, můj lide: byla v ní ta největší pokora, 

mírnost a milost a zaslíbení se splnilo. Její srdce lidské matky bylo šťastné a ještě před porodem ─ tehdy i 

potom po celý Synův život ─ byla nejlaskavější matkou, která duchovně znala Ježíšův osud, jeho poslání 

mezi lidmi a to, co přišel vykonat. Nikdy se tomuto osudu nebránila, protože se podílela na stejném díle. 

30 Pokud někdy ronila slzy, byl to pláč lidské matky, byla to tělesná přirozenost, která cítila bolest v 

synovi, ve svém vlastním těle. 

Byla však učednicí Mistra, svého Syna? Ne. Marie se od Ježíše nemusela nic učit. Byla v samotném 

Otci a vtělila se jen proto, aby splnila tento krásný a obtížný úkol. 
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Omezovalo se snad srdce té vynikající matky na to, že milovala jen svého nejmilejšího Syna? Jistěže 

ne; skrze toto malé lidské srdce se zjevilo mateřské Srdce v útěše a vznešených slovech, v radách a 

dobrodiních, v zázracích, ve světle a v pravdě. 

Nikdy se nevychloubala, nikdy nepochopila Mistrovo slovo. Ale stejně jako byla u nohou jeslí, které jí 

sloužily jako kolébka, byla i u nohou kříže, na němž Syn, Mistr, Otec všeho stvoření zemřel a naposledy 

vydechl jako člověk. 

31 Tím naplnila svůj osud lidské matky a dala vznešený příklad všem matkám a všem lidem. 

A aby jí lidstvo naslouchalo, aby i ona byla milována a aby její příklad nebyl vymazán z lidských srdcí, 

věnoval krvácející Mistr na kříži jedno ze svých sedmi slov na kříži Matce, když jí řekl: "Matko, to je tvůj 

Syn!" A Synovi, který byl v té chvíli Janem, Pánovým apoštolem, řekl: "Synu, to je tvá Matka!" A tak se 

stalo. 

32 Tímto chtěl Mistr zanechat Jana jako zástupce lidstva a v srdcích lidí svatyni lásky a úcty k 

Univerzální Matce. 

33 Nárokoval si apoštol Jan toto mateřství jen pro sebe? Ne, opravdu, šel ke svým, ke společníkům v 

boji a v učení, k ostatním učedníkům a řekl jim: "To řekl Mistr, než zemřel." A tam učedníci zůstali s 

Marií, dokud nebyla vyzdvižena do nekonečna. 

34 V den Letnic, svátku, který lid slavil od prvního okamžiku jako Paschu, se sešli učedníci a 

uprostřed nich byla Maria. Přistoupil Duch svatý, symbolizovaný bílou holubicí, a zaplavil je svým 

světlem a naplnil je svou milostí. 

35 Učedníci cítili k Marii nejhlubší úctu a lásku. A když tito rozsévači, tito lékaři duše, cítili tuto úctu 

k Matce Vykupitele jako člověk, proč by ji tedy neměly cítit generace časů, které přišly po nich? Řekl 

jsem vám, že Maria je věčná, a opravdu vám říkám, že když se k Ní obrátíte, mnozí z vás Ji naleznou. 

36 Když byl můj učedník Jan sám na ostrově Patmos ve svém útočišti, kde přijal velká zjevení o 

budoucích časech, kde duchovně pronikl do vysokého záhrobí a viděl velká tajemství Páně, oděná do 

alegorií a znázorněná postavami, viděl tam také postavu Marie. 

V tomto velkém zjevení, které Otec svěřil Janovi pro lidi budoucích věků, tam po velkém znamení 

spatřil ženu oděnou sluncem a měsícem u nohou a na jejím čele korunu s dvanácti hvězdami. Ta žena 

pocítila porodní bolesti, a když byly největší, viděl Jan zlo v podobě draka, který ji pronásledoval a čekal 

jen na narození dítěte, aby ho mohl pohltit. 

     Mistr vám však říká: Protože toto zjevení, které Otec dal Janovi, hovořilo o budoucích časech, řeknu 

vám: viděl Marii ve třetí éře, těsně předtím, než porodila mariánský lid, a zlo, které číhalo na Pánův lid. 

Jan také viděl, že v okamžiku zrození se rozpoutala velká bitva andělů proti drakovi, který ztělesňoval 

lidské zlo ─ bitva, která se v současnosti odehrává mezi vámi, protože mariánský lid se již narodil, objevil 

se na povrchu země a dnes dostává svůj štít a meč lásky, aby se vydal do velké poslední bitvy. 

37 To je to, co toto zjevení znamená, ó milovaný lide! Proto vám Otec dnes řekl: Ti, kdo znají Marii, 

ji neznají v její pravdě. Vidí v ní pouze ženu, považují ji pouze za lidskou matku a kolem ní vytvořili 

kulty, obřady, slavnosti a obřady. Kvůli tomuto modlářskému uctívání zapomněli na plnění Pánových 

zákonů, na Mistrovo slovo a na vzájemnou lásku. 

38 Otec nechce, aby svět poznal Marii tímto způsobem, ani já nechci, abyste ji takto milovali. Už 

jsem vám řekl, že Maria není jen žena: Maria je mateřská podstata, která existuje v Božství a která se 

projevuje ve všem stvořeném. 

39 Hledáš-li Ji v noční samotě, v tichu, které nic neruší, tam ve vesmíru, potkáš Její obraz, a hledáš-li 

Ji ve vůni květin, potkáš Ji také, a hledáš-li Ji v srdci své Matky, dostaneš Ji. Toužíš-li se s Ní setkat v 

čistotě Panny, tam Ji také spatříš, a to jako v Ní v nesčetných dílech, kde se odráží věčné ženství, které 

existuje v Bohu a existuje ve všem Jeho stvoření. 

40 Jakmile se fyzicky vydáte na cestu naplňování poslání, hlásání učení, narazíte na tvrdá srdce, na ty, 

kteří vytvořili zavřené dveře, aby do nich nemohla vstoupit podstata Mariiny lásky a jejího jména. 

Pro mnohé tato podstata neexistuje. Co tedy uděláte, ó lidé? Použijete sílu, abyste zbořili tuto zeď, tyto 

dveře, aby mariánské učení proniklo k těmto lidem a národům? Ne. Řekl jsem vám, že máte pouze 

představovat mé dílo, pouze poukazovat na mé učení, ale že máte mluvit s takovou duší, s takovým 

srdcem, s takovou pravdivostí, že se mnozí z těch zatvrzelých obrátí a řeknou: "Skutečně, podstata 
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Univerzální Matky zaplavuje celý pozemský kruh, toto učení je jasné a srozumitelné. Je jako pramen 

života, který zve k pití, ale nenutí k užívání." 

41 Vpravdě vám říkám, že kdyby se to stalo, už dávno bych přivedl všechny duše se Svou mocí, 

abych je vykoupal v této vodě, dal jim napít a přivedl je k cíli, k němuž jste všichni určeni. Vy však ke 

Mně nedojdete jen skrze Mne, ale také skrze sebe. 

Proto jsem vám dal ducha, vůli, inteligenci, schopnosti a smysly. Proto jsem vám zjevil Svůj Zákon, 

dal vám potřebný čas a postavil vaši duši na cestu rozvoje, pokroku a vykoupení. 

Chci, aby tvé srdce a tvé slovo bylo jako pramen, jako nevyčerpatelný pramen mezi lidmi, a aby tvůj 

hlas pokorně zval k pití mého slova, které budeš šířit. 

42 Až bude tato voda křišťálově čistá, až bude tak nezkalená, jak jsem vám ji svěřil, vpravdě vám 

říkám, že v ní lidé naleznou své zdraví a svou spásu. Pak budou křičet z plných plic a vyznávat, že u vás 

nalezli Mou pravdu, a to je odpovědnost Izraele ve třetí éře ─ to je břemeno, které spočívá na spirituálně-

trinitářsko-marijském lidu. 

43 Vaše mírná a pokorná cesta otřese náboženskými společenstvími, otřese základy a zásadami. Tvé 

slovo, které bude vždycky moje, zboří falešné svatyně a nezůstane z nich kámen na kameni. Vyvrátí 

modly, všechno to modlářství, které jste vytvořili kolem uctívání Boha, stejně jako kolem Marie a jejího 

jména, dokud nedosáhnete největšího přehánění. To vše musí zmizet, spáleno ohněm Slova Ducha 

svatého, které jsem do vás vložil a budu vkládat. 

44 Až se toto Mé Slovo přestane projevovat skrze hlasatele, najdu vás shromážděné jako Mé učedníky 

Druhé éry při Pasše a Můj Duch Svatý přijde v hojnosti, spojen duchem s duchem s vámi, průkopníky této 

Třetí éry, průkopníky dokonalého společenství mezi Duchem Svatým a duchem lidí. 

45 Co vám Otec v té době zjeví? To, co jsem vám neřekl prostřednictvím lidského orgánu intelektu. 

Uvědomte si však, že musíte být skutečně zasvěceni a zduchovněni ─ uvědomte si, že k dosažení této 

přípravy se musíte zbavit všech stop fanatismu a materialismu. 

Jak tohoto velkého vybavení dosáhnete? Skrze studium dneška, skrze pozdější vývoj, později skrze 

vaši pravou lásku. Neboť mé slovo není dokončeno. Mé slovo neskončí v roce 1950. Moje proklamace 

bude pokračovat. Ne však již prostřednictvím hlasatelů, ne již tímto způsobem hlásání, protože vaše 

vytržení bude po roce 1950 stále dokonalejší. Vaše duchovní povznesení bude větší a mé hlásání se 

uskuteční pouze prostřednictvím Ducha. 

46 Ti, kteří byli mými hlasateli, ušli dlouhou cestu. Ti, kteří často přijímali můj paprsek, budou 

pokračovat v rozvíjení a předávání velkých inspirací nebo zjevení. U těch, kteří obdrželi můj božský 

paprsek jen několikrát a u nichž bylo mé slovo vzácné, bude pak má inspirace velká, velmi velká. Ať 

nebrání jejich rozvoji, jejich chůzi po této cestě. Neboť to, čeho nedosáhli v tomto čase projevování 

lidským intelektem, mohou pak přijmout z ducha do ducha, a pak bude v jejich duši radost a vděčnost. 

47 Já se však slavně projevím nejen skrze ty, kdo byli zasvěcenými nositeli hlasu. Můj Božský Duch 

bude slavně zářit i nad nositeli darů. Tato milost u nich nebude menší, bude stejná pro všechny. 

Můj Duchovní svět bude rovněž zářit, jeho proudící paprsek, proměněný v inspiraci a v myšlenku, 

bude na učedníka Pána, aby se tyto bytosti Světla mohly i nadále dávat poznat bytostem této planety 

prostřednictvím vůdců společenství, "základních kamenů", vidoucích a "zlatých per", prostřednictvím 

označených i neoznačených; prostřednictvím těch, kteří prožili symbolický akt označení, i prostřednictvím 

všech těch, kteří se považují za příliš neužitečné, aby tvořili součást mého lidu. 

Na "prvního" a "posledního" budou vylity ohnivé jazyky, abyste zítra, velmi blízko "zítra", mohli dát o 

sobě vědět všem svým bližním ─ za onoho úsvitu, který se k vám blíží a za kterého budete moci přinášet 

mé Slovo nejen těm, kdo mluví vaším jazykem, ale i těm, kdo mluví jazyky, které dnes ještě neznáte. 

48 Jak s nimi budete moci komunikovat? Díky vaší dobré vůli, vašemu úsilí, vaší horlivosti a vaší 

lásce. Pomůžu ti, praví Otec. Budu mezi vámi dělat zázraky. Postarám se o to, aby z vašich společenství 

vyšli průkopníci, poslové, ti, kteří jsou připraveni Mou Vůlí, kteří mluví jinými jazyky, aby přinesli 

Dobrou zprávu, Třetí Boží poselství jiným národům, jiným lidem, jiným rasám. Takto bude babylonská 

věž, která byla v hmotném světě v průběhu času zničena rukama lidí, postupně zničena i v duchovním 

světě a nad ní vyroste věž Ducha svatého, pravá Církev, pravé místo uctívání a svatyně, v níž se všichni 

spojí, v níž se spojí všechny jazyky, v níž se všechny rasy a generace spojí v lásce k Otci. 
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49 V toto milostiplné ráno, kdy jste přijali mé Slovo na mnoha místech setkání, která však tvoří jeden 

lid, vás Mistr prosí o přímluvu, milosrdenství, modlitbu za svět. Odstraňte ze svého srdce jakýkoli 

nesoulad nebo předsudek a duchovně se sblížte, abyste vytvořili lid silný v duchu, a tato duchovní síla 

bude lidu pomáhat. 

Proč jsi dosud nedokázal ve své duši a ve svých myšlenkách konat velké zázraky? Proč se zbraň 

modlitby, kterou jsem vám zjevil, v této době ještě neprojevila se slávou? 

50 Lidé, svou nedostatečnou přípravou, svou nedostatečnou jednotou jste dovolili dravému ptáku, 

pokušení, které vždy číhá, aby k vám proniklo, aby vás rozdělilo a oslabilo: lstivému tahu pokušení, které 

vám nikdy nedovolilo sjednotit se. 

Ačkoli mé slovo lásky bylo vždy s vámi, vaše srdce se stále přiklání ke zlému našeptávání, stále se 

necháváte svádět přetvářkou a lží vůle. Ale buďte bdělí, lidé, buďte bdělí, ó spiritualističtí, trojiční 

mariánští učedníci, abyste v těchto pro vás připravených časech ─ v těchto časech zkoušky pro lidstvo, 

které v současné době ještě jednou pije Kalich utrpení ─ mohli podat důkazy o své síle ─ uchopit ne 

mnoho zbraní, ale jediný meč světla a přetrhat jím provazy pokušení, řetězy otroctví, rozbít zdi, otevřít 

dveře, abyste osvobodili duše a nechali je vystoupit ke světlu Třetí éry. 

51 Lidé, můžete to udělat pomocí síly myšlenek a modlitby. Musí však pramenit z opravdové lásky, 

kterou vám v tuto chvíli vnukám. Sjednoťte se, uznávejte se navzájem, odpouštějte si, milujte se 

navzájem, pak zažijete zázraky na celé zeměkouli a budete svědky toho, jak se toto lidstvo, které se řítí 

závratnou rychlostí k propasti, o níž k vám mluvím, velmi brzy zakusí pád a také "až sem a dál ne", což 

bude znechucení, únava, vyčerpání duše v nenávisti, v materialismu, ve smyslnosti a v rozkoších, takže k 

ní můžeš vztáhnout bratrskou ruku, láskyplně se jí dotknout a probudit ji, aby jí to řekla: 

52 "Hle, už nejsou žádné paláce sebestřednosti. Vládci opustili své trůny, chamtivá impéria zmizela a 

válečné zbraně už nechrlí z úst smrt. Vojenští velitelé a vojáci jsou poraženi. Pozvedni svou tvář a spatři 

na obzoru světlo nového dne, nový úsvit, který ozařuje nový život." 

53 Nyní přijímám tvou duši v její modlitbě. Chci v ní najít vděčnost, a proto se ještě jednou zjevuji ve 

světě, abych na lidstvo v různých podobách vylil svého Ducha. Mohl bych to udělat i bez tvého 

zprostředkování, ale skrze ně prokážu své milosrdenství. 

54 Tak vás opouštím v toto milostiplné ráno: povzneseni v lásce a milosrdenství vůči svým bližním ─ 

duchovně povzneseni, abyste ve svém bytí pocítili Otcovo požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 361 
1 Setkávám se s vámi v modlitbě a můj Duch se s vámi usadí. Živím se tvou láskou, tvou vírou. 

Ochutnal jsem vaše plody a jsou mi příjemné. Proto vám žehnám a dávám vám pokoj. 

2 Tvá duše byla Mnou zkoušena různými způsoby. Ale když prožiješ smutnou chvíli, vzneseš se a 

zeptáš se Mě, jestli jsem tě opustil, a velmi brzy jsi se Mnou. Vpravdě vám říkám, že nejste sami a že vaše 

víra vám pomohla překonat těžkosti a velké zkoušky této doby. 

3 Vy, kteří jste při mém hledání urazili dlouhou cestu, jste Mě nakonec našli, a když jste uslyšeli Mé 

Slovo, vaše pochybnosti se rozptýlily a dostali jste jasnou odpověď na svou žádost. Všude jste slyšeli 

prosby a volání po Mém Duchu, a i kdybyste Mě nevolali, přišel bych k vám, jak jsem slíbil. Řekl jsem 

vám přece, že budu stát při vás ve vašich souženích v těchto dnech bolesti. 

4 Dal jsem vám citlivost, abyste vycítili, co přijde, abyste byli bdělí vůči každému duchovnímu 

projevu a rozpoznali příchod mých slov. 

5 Mluvím k vám se stejnou láskou a moudrostí, s jakou jsem mluvil v minulých dobách, a potvrzuji 

svá slova z minulých dob a dokazuji, že se proroctví naplní. 

6 Jan ve svém velkém zjevení viděl, jak se v této době zjeví můj Duch, jak po uvolnění šesté pečeti 

osvítí duše Kniha moudrosti. Viděl velké bitvy mezi lidmi a jejich soužení. Viděl, jak se Kniha zavřela a 

nakonec ji otevřel Neposkvrněný Beránek. A spolu s vámi jsem otevíral stránku za stránkou této knihy pro 

vašeho ducha. Obsahuje Zákon, který jsem vám dal od počátku věků. 

7 Posuzujte mou práci, projděte ji od začátku do konce. Vzpomeňte si na celou minulost a spojte ji s 

tímto zjevením, aby vše ožilo ve vaší duši. Vyhlásil jsem zákony a ustanovení pro hmotný život lidí, dal 

jsem pokyny pro morální a duchovní život. Umístil jsem vás do oblastí ducha a vy jste vdechli mír a 

blaženost tohoto domova, abyste jej plně poznali a dosáhli poznání mých zákonů. 

8 Žijte pro vysoký ideál, dbejte na to, aby vaše duše získala odvahu a energii k naplnění svého 

poslání. Šířte mír na své životní cestě, vyzývejte lidi, aby se modlili modlitbou, kterou jsem vás naučil, 

aby se opět cítili hodni svého Stvořitele. Pečujte o jejich srdce, která jsou panenskou zemědělskou půdou, 

úrodnou půdou pro mé učení. 

9 Když se budete řídit mým učením a pracovat pro dobro lidstva, vaše duše zesílí, budete se radovat, 

ale také trpět a uvědomíte si, jakou cenu má víra a láska. Nenechte se tedy v boji zmást různými 

vyznáními. Mé učení je nadřazeno každému náboženství a každé sektě. Přineste mé Slovo, které je mým 

projevem lásky, a nepoužívejte ho jako zbraň v boji proti svým bližním, neboť neuráží, neubližuje, je jen 

životem pro duši. 

10 Vyčistěte nádobu zevnitř i zvenčí, aby mohla pojmout esenci, kterou vám dávám. Vaše mise je 

skvělá. Chcete-li zvítězit, musíte spolupracovat. Spojte se se všemi národy, splyňte se všemi rasami, 

přineste všem mé poselství míru. Potom vás přivedu do "údolí", v němž si budete všichni rovni, v němž 

zmizí lidská bída a lidský egoismus, abyste byli jen duchovními bytostmi. 

11 Vím, že na nějaký čas napravíte své neshody. Přijde však den, kdy se unaveni svou slabostí spojíte, 

abyste byli silní jednotou a svorností. 

12 Chci, abys byl čistý. Proto se v této době očišťujete v bolestech, abyste duši vrátili její původní 

čistotu a ctnost. Zkoušky, kterými nyní trpíte, vám nezpůsobí smrt. Jen vás probudí z hlubokého spánku, 

abyste mohli usilovat o dokonalost své duše. 

13 Ačkoli jste se svými skutky ještě nezasloužili, přijde den, kdy pokora, vytrvalost, láska a víra 

tohoto lidu budou právem chváleny. Mnozí pak, když u vás tyto ctnosti rozpoznají, vám budou chtít dát 

jméno nebo titul nebo vám nasadit korunu na hlavu. Pak si ale vzpomenete na Ježíše a pokorně se skryjete. 

Jak jsem vám řekl, vaše království není na tomto světě. 

14 Chcete-li si podmanit lidská srdce, mluvte pravdivě, co nejpravdivěji. Buďte pokorní mezi 

nejpokornějšími, abyste ve svých slovech a skutcích nalezli víru. 

15 Jak moc se bude můj duch radovat, až uvidí, že se vaše dílo vynořuje zpod morálních a duchovních 

trosek lidstva. Vaše práce již začala. Hle, nemocní, kteří se uzdravili ─ nevěřící, kteří se narodili k víře ─ 

obnovení hříšníci. Vaše práce je zatím malá, ale považuji ji za dobrou a rozmnožím její plody. 

16 Izrael: Mistr je s vámi plný lásky a milosrdenství. Znovu a znovu jsem vám dával důkazy své lásky 

na cestě, kterou jsem vám vytyčil. 
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17 Mé Božské Slovo promlouvá k lidem a toto Slovo vám posílá Otec, abyste poznali Dílo, které jsem 

svěřil do vašich rukou. 

18 Ukazuji vám své apoštoly jako příklad pro vás. Proto se v této chvíli vlévám do tvé duše, abys 

mohl zvítězit nad svým tělem. Dotkl jsem se tvrdé skály, aby z ní vytryskla křišťálově čistá voda. 

19 Nemyslete si, že jste již dospěli ke konci svého poslání, ani že po roce 1950 budu nadále mluvit 

prostřednictvím lidského orgánu chápání. Vše, co jsem vám řekl, se stalo a stane, milovaný lide. 

20 Ve Třetím čase byla vaše duše vyslána k reinkarnaci, abyste měli novou příležitost naplnit své 

poslání pomocí přítomnosti mého Božského Ducha v tomto čase. 

21 Jsem s vámi ze své velké lásky a dávám vám sílu, protože vás nechci vidět slabé. 

22 Jsem zdrojem milosti a lásky. Napijte se, oživte své srdce a duši. Odprostěte se od materialismu, 

abyste mohli pochopit velikost poslání, které jsem vám dal. 

23 Milovaný lid: Když jsou vaše srdce plná bolesti, přijďte ke Mně, neboť Já proměním vaše utrpení 

v radost a posiluji vás duchovně i tělesně, abyste mohli pokračovat na cestě plné spokojenosti a naděje. 

24 Přijímám zástupy lidí, kteří Mě houfně vyhledávají, aby Mě upozornili na svou bolest. Slyším je v 

tichosti; jsou to zástupy lidí, kteří přicházejí z různých sekt a církví na tato skromná místa setkání, aby 

slyšeli Mé Slovo a přijali do svých duší a srdcí Mé poselství pokoje a naděje. 

25 Když dorazí k tomuto stromu, pocítí chlad jeho stínu, který jim dopřeje odpočinek, a zaradují se, 

když uslyší zpěv mých slavíků. Pak pocítí mou přítomnost a sladkost plodů tohoto stromu. 

26 Je psáno, že v této třetí éře přijdu v Duchu a jako hlasitý zvon budu volat lidstvo, abych mu dal 

útěchu, chléb a duchovní vodu. Svou církev jsem vybudoval v srdci a duši svých dětí. Ve vážnosti a tichu 

tohoto kostela pocítíte mou přítomnost, tam dostanete to, co mi ve svém rozjímání a modlitbě kladete na 

srdce. Uvnitř tohoto kostela se budete cítit osvíceni světlem Ducha svatého. 

27 V tomto čase jsem připravil dvanáct kmenů Svého vyvoleného lidu, aby všechny národy mohly 

přijmout světlo jejich prostřednictvím, ─ aby za zvuku polnice probudili ty, kdo spí, a oni, pozvednouce 

svůj pohled k nebi, Mě mohli spatřit očima svého ducha. 

28 Lidstvo je dezorientované, ale Já jsem přišel, abych ho vedl světlem Ducha Svatého a aby poznalo 

Mé Slovo podle jeho významu. 

29 V průběhu času byly spisy, které zanechali moji učedníci, lidmi pozměněny, a proto dochází k 

neshodám mezi jednotlivými denominacemi. Já však vysvětlím všechna svá učení, abych sjednotil lidstvo 

v jednom světle a v jedné vůli. 

30 Rok 1950 brzy skončí. Zanechal jsem vám však podrobný návod, abyste s ním seznámili nové 

generace, které tak mohou nalézt klid a život pro duši. 

31 Do tvých rukou svěřuji Knihu třetího zákona, abys s ní mohl lidstvu přinést radostnou zvěst. 

32 Tvé srdce již očekává stesk po domově, který pocítíš, až Mě již nebudeš slyšet v této podobě. 

Proto jsem vám řekl: Uplatňujte Mé učení a nenechte se oklamat těmi, kdo zítra povstanou a budou lživě 

tvrdit, že se stále projevuji skrze jejich rozumové orgány. 

33 Jste svědky toho, že vše, co jsem vám řekl ve svém Slově, se stalo skutečností, ale musíte žít bděle, 

aby mezi mým lidem nedošlo k neposlušnosti. Pocítíte bolest těch, kteří jsou slabí a kteří dosud 

nepochopili mé učení. Ty jim však vysvětlíš Mou pravdu a povedeš je skrze Mé Slovo. Dám se poznat 

skrze ty, kdo jsou připraveni, a dokonce i skrze ty "poslední" se budu projevovat jako světlo a inspirace. 

34 Nenechám lidstvo osiřet, zachráním ztracené a povolám ke svému stolu ty, kdo v této podobě 

neslyšeli mé slovo. 

Eliáš bude nadále sjednocovat zástupy, abyste jim mohli ukázat Knihu, která obsahuje Mé Slovo. 

Tvým prostřednictvím probudím spící duše a odstraním z nich modlářství. Pokud však nebudete připraveni 

mluvit k lidstvu, pak promluví kameny a uvidíte, jak se ti nejnevědomější stanou Mými pravými učedníky 

a budou mluvit o Mé pravdě. 

35 Měli byste sdílet Dobrou zprávu s lidstvem, aniž byste narušovali mé dílo, být pokorní jako váš 

Mistr a neoblékat se do nádherných šatů, abyste přitahovali pozornost svých bližních. 

36 Zítra nesmíte falšovat mé učení, učte jen to, co jsem vám svěřil. Dal jsem vám své učení v 

hojnosti, abyste byli průvodci a vyslanci mezi lidmi. Když už nebudete slyšet mé slovo skrze hlasatele, 

budete si navzájem pomáhat a milovat se, abyste mohli řešit problémy, které se na vaší cestě objeví. 
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37 Vy jste lidé, které právě sjednocuji, aby Mě lidstvo mohlo poznat vaším prostřednictvím. Jsem 

nejvyšší Milosrdenství a živím vás tím nejlepším jídlem. Čeká vás velký boj. Proto k vám s láskou 

mluvím, abych z vás odstranil chyby, které přisuzujete Mému dílu, abyste, až přijde čas, byli světlem 

světa. 

38 Duchovní zástupy obklopují vaše duše, jsou připraveny vytáhnout do boje, neboť v této bitvě o 

světové názory nejste sami. Můj duchovní svět bude také s vámi. Tito duchové vám vnuknou mír a 

harmonii, abyste se mohli ukázat před lidstvem. 

39 Velký bude váš boj. Budeš příkladem poslušnosti a ve svém srdci budeš projevovat zákon svého 

Mistra. Budete lidi povzbuzovat, ale můj univerzální paprsek se již nebude projevovat a můj duchovní svět 

se nebude projevovat skrze vaši mysl. Nicméně Mistr vám dá své poučení ve vyšší formě a jako Duch 

svatý, moc, požehnání a milost. 

40 Blíží se konec roku 1950 a spící lidstvo mě nepocítilo. Já je však probudím, aby mě spatřili. 

41 Kdy se tyto akce budou konat? Ten čas se blíží. Brzy nastane konec Mého projevu skrze lidský 

orgán chápání. Prostřednictvím nositelů hlasu, kteří věděli, jak se v těchto posledních dnech připravit, 

jsem vám dal velké a jasné pokyny, láskyplné příkazy, abyste je mohli plnit i poté, co už nebudete slyšet 

mé slovo v této podobě. 

42 Otevřel jsem před tebou knihu své moudrosti a poučil tě, jak máš plnit své poslání, jak máš kráčet 

po mé cestě. Ukázal jsem vám nebezpečí a dal vám sílu překonat překážky a prolomit bariéry. 

43 Než k vám přestanu mluvit v této podobě, musím vás připravit, abyste zítra byli učiteli, kteří budou 

novým učedníkům předávat Mé pokyny. 

44 Cítíte-li se o toto poučení ochuzeni, nemějte mi to za zlé, neboť jsem vám dal své Slovo, chléb 

věčného života pro vaši duši, v hojnosti. 

45 Předal jsem vám své učení dokonalým způsobem. Pokud však do ní přidáš něco, co do ní nepatří, 

tvé svědomí ti řekne, co musíš odstranit, aby zítra lidstvo mohlo přijmout pouze mé dokonalé učení. 

46 Řekněte lidstvu, že já, všemohoucí Bůh, jsem vždy s vámi. Nic ti nechybělo, protože jsem tvou 

duši naplnil milostí a mocí v každé fázi vývoje. 

47 Lidé, slíbili jste, že Mě budete milovat v přítomnosti Mého Božského Světla. Váš materialismus 

však vždy bránil naplnění poslání Ducha, protože neznáte sami sebe a nevíte, co je vaším cílem a ideálem. 

Moje milosrdenství vás však spojilo v překážce, abyste pocítili oheň mé lásky a poznali pokoj mého 

Ducha svatého. 

48 Já jsem Dárce, mohu vám dát víc, než o co mě můžete požádat. Znám potřeby těla, znám duši a 

znám vaše soužení a trápení. 

49 Lukáš, Marek, Jan a Matouš byli vybráni z mé vůle. Každé duši jsem dal poslání, odpovědnost, a 

ony vytrvale, odhodlaně a s láskou šířily Mé Učení a vytvářely Závěť Druhé éry. A stejně jako oni, i já 

dnes probouzím vaši duši, aby poznala čas, pocítila a pochopila přísahu, kterou složila před mým 

Božstvím, a začala plnit své poslání. 

50 Ježíš svědčil o Boží moci, neboť v něm byl sám Bůh, který se ukázal na zemi, aby ho svět poznal. 

Byl to sám Otec, kdo se lidem daroval ve slově, v lásce, v pravdě a ve světle. 

51 To, co je zapsáno v Knize zlatých vzpomínek, se stane a uskuteční. Časem se vše naplní. 

52 Izrael: V této době jsem nemluvil jen k vám. Ale tvá duše byla spoutána a nepoužila to, co jsem jí 

dal v Prvním čase, ve Druhém čase a dnes ve Třetím čase. Co však od Pána v této době očekáváte? Jaké je 

vaše rozhodnutí a vaše přání? 

V současné době k vám promlouvám vyléváním Svého Božského Slova. Nedám vám však už žádný 

čas, abyste Mě následovali v projevování Sebe sama skrze Hlasatele, a pokud se duše vzpírá a tělo odmítá 

poslouchat Má přikázání, budete se Mi muset dlouho zodpovídat. Neboť jako soudce tě vyzvu a dám ti 

pochopit, co je zapsáno v knize tvého osudu. 

Jakmile duše stane před Nejvyšším soudcem, pozná svůj přestupek a plná zármutku Mě požádá o další 

čas k nápravě, o další reinkarnaci. 

53 Nemluvil jsem jen k tvé duši, ale také k tvému tělu. Dal jsem jí další život, sílu a milost, aby duše 

mohla plnit své poslání. 
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54 S láskou jsem na vás vylil své božské Slovo, obdaroval jsem vás vším, co pro vás zamýšlel můj 

Duch a nejlaskavější Srdce Otce. Jsi to nejcennější z mého božství. 

55 Jste na konci mého hlásání skrze orgán mysli nositele hlasu. Ale i kdybyste už neposlouchali mé 

učení, budu vás dál vést, protože bych už nebyl Otcem, kdybych vás nechal na poušti bez chleba a vody. 

56 Připravujte se Mým poučením, studujte, co jsem dal svému srdci ve Svém Slově. 

57 Připravte svůj mozek na příjem vibrací mého světla. Rozvíjejte své dary, abyste mohli zastavit 

přírodní síly, protože lidstvo postihnou velké katastrofy. 

58 Mé nejlaskavější Srdce Otce se otevírá, aby i ten poslední mohl ve své duši pocítit teplo mé božské 

Lásky. Jsem otevřená kniha, Pravda a Zákon. 

59 Předal jsem lidstvu své učení ducha, učení lásky a učení harmonie. Nejen v této době jsem vám dal 

své učení. Od prvního okamžiku, kdy můj Božský Duch dal vaší duši zemi, k ní promlouvám skrze své 

vyvolené a nikdy jsem vás neuvedl do temnoty, fanatismu ani modlářství. Neboť tyto skutky nejsou v 

mých očích příjemné, protože to vzdaluje tvou duši od světla, od mé lásky, činí ji pomalou a prodlužuje 

čas jejího spasení a působí jí velkou bolest. 

60 Co dělat, aby Mě lidé poznali, pochopili a jejich srdce Mě cítila? Co udělat, aby duše přetrhla 

řetěz, který ji poutá k materialismu? Poskytnout jí další čas a vyzvat duše vyvoleného národa Izraele, aby 

se postavily jako dobří vojáci a pracovníci do čela lidstva a byly jeho vůdci v bitvě, která se blíží. 

61 Božský Mistr sestupuje, aby se dal poznat prostřednictvím lidského mozku, ale hledej Mě na dně 

svého srdce, tam jsem. 

62 Ponořte se do hluboké meditace. Zavřete oči a snažte se duchovním pohledem vidět zástupy lidí, 

kteří se k vám budou obracet s touhou po svědectví, jež by k nim promlouvalo o mé přítomnosti. 

63 Pamatujte, že je musíte očekávat se srdcem plným milosrdenství. Neboť ti, kdo hladoví a žízní po 

lásce, přijdou, stejně jako jste vy přišli v touze po Mně, abych uhasil vaši žízeň. 

64 Netroufejte si vykonávat velké skutky, aniž byste byli připraveni. Snažte se dosáhnout větší 

duchovnosti, protože pak slovo, modlitba nebo dílo lásky budou schopny vykonat větší zázraky než ty, 

které jste si možná přáli vykonat ve své marnivosti. 

65 Milosrdenství a opět milosrdenství je to, co jsem v tobě vyvolal. Milosrdenství je pocit, který jsem 

svým učením nejvíce oživil. Milosrdenství je totiž projevem lásky a moudrosti. Vpravdě vám říkám, že 

když se připravíte na milosrdné přijetí svých bližních, kteří teprve přijdou, přijmete je s tím nejlepším 

přijetím a s tím nejvýmluvnějším svědectvím, jaké můžete o Mé pravdě vydat. Tomuto důkazu lásky odolá 

jen málokdo. 

Pokud je však chcete přimět k pochopení mého poselství jinými prostředky, budete muset hodně 

bojovat, protože svět už má dost slov, učení a filozofií. To, po čem svět strašně touží a po čem žízní až k 

smrti, je láska. Proto vám opakuji, že skutek milosrdenství, i kdyby byl malý, ale upřímný, procítěný a 

pravdivý, bude mít větší sílu než tisíce kázání nebo promluv s krásnými slovy bez obsahu a pravdy, jaká 

den co den slýchají národy světa, aniž by se tato slova uplatnila. 

66 Připravte se ještě více na to, co budete říkat, i když vám vaše plynulost pomůže a Písmo vám také 

poslouží jako hůl nebo opora pro vaši paměť. Nezapomínejte však, že to, co si vaše duše uvědomuje, co 

vyvěrá z hloubi vaší bytosti, bude nejplodnějším z vašich semen ─ to, čím prokážete svým bližním 

největší laskavost a čím zároveň získáte největší štěstí, až přijde čas, abyste obdrželi odměnu. 

67 Milovaní lidé, pojďte ke Mně, spojte myšlenky se svědomím, abyste pocítili Můj pokoj. 

68 To, co vám dávám ve Svém Slově, bude zítra vaší ochranou, vaším mečem a štítem, a až se 

sjednotíte v duchovnosti, přijdou k vám různá náboženská společenství, abyste se navzájem milovali. 

69 Ve svém Slově jsem vám řekl, že čas mého projevování skrze lidskou schopnost chápání brzy 

skončí. Vy však budete i nadále přijímat zvuk mého božského hlasu v nejhlubším nitru své bytosti. 

70 Když se objevilo světlo tohoto nového dne, vnímali jste volání hlasitého zvonu, které mělo zaznít 

mezi lidmi. Byli jste slepci, kteří spatřili nádheru tohoto světla a kteří se cítí být vedeni na tuto cestu mou 

milostí. 

71 Jste Mými učedníky, předchůdci zástupů, které ke Mně zítra přijdou a které budou jako poslové 

nést toto poselství míru, života, lásky a světla. Svými příklady budete svědčit o pravdě, kterou hlásáte. 
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72 Zkoušky a pády, které jste prožili, budou pro vás světlem zkušenosti, abyste zítra mohli kráčet po 

mé cestě se spravedlností. 

73 Zjevil jsem vám důvod každé události a každé bolestné zkoušky mezi lidmi ─ důvod, proč jsem 

vás v této době největšího rozkladu osvítil světlem Ducha Svatého a sjednotil dvanáct kmenů Mého 

vyvoleného národa Izraele. 

74 Stejně jako jste přišli do země Kanaán v první éře, chci, abyste se dnes vydali na cestu do pravé 

zaslíbené země. Už jste začali dělat první kroky k výstupu na horu, na jejímž vrcholu se nachází velké 

město, které na vás čeká. 

75 Zítra se nebudete cítit osiřelí, protože Já a můj duchovní svět se za vás postavíme, abyste mohli 

plnit své poslání a stránku po stránce seznamovat lidstvo s knihou mých pokynů. 

76 Vaše práce neskončí v roce 1950, ale mnozí z vás sejdou z cesty. Dobře však těm, kdo zůstávají 

pevní, neboť budou jako sloupy mého chrámu. 

77 Ptáte se sami sebe: "Odejde 'Slovo' Otce a my už nebudeme cítit tuto lásku? Odejde Mistr a my už 

nebudeme slyšet to slovo, které bylo radostí naší duše a její povzbuzením?": Ne, můj lide, Otec neodchází, 

Mistr bude pokračovat ve svém poslání Světla. Dnes jste Mě slyšeli prostřednictvím jednoho nebo 

druhého orgánu mysli. Zítra však nebude vaše příprava nijak omezena, protože pak budete všichni schopni 

komunikovat se Mnou od ducha k duchu. A skrze každého, kdo je vybaven, vliji svou inspiraci. Pak 

poznáte pravé vytržení a projev Mistra nebude mít žádné hranice. Stejně tak se u vás projeví duchové 

vysoké duchovní úrovně. 

78 Budeš se modlit v tichosti a Já přijmu tvou oběť a odpovím ti tím, že tě ozdobím svým 

požehnáním. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 362 
1 Mistr vás ve svém nekonečném milosrdenství přijímá, abyste vyslechli jeho slovo. 

2 Otec vám říká: Pochopte, co vám duchovně svěřuji, abyste se mohli připravit na šíření tohoto 

poselství mezi lidstvem. Brzy totiž přijde čas, kdy už nebudete slyšet mé pokyny prostřednictvím 

hlasatele. Oznámil jsem vám to a mé slovo je slovem krále a musí se splnit. 

3 Od roku 1866 jsem připravoval lidskou mysl na předávání Mého Slova a tento projev se nyní chýlí 

ke konci. 

4 Moje práce není nová. Jste již ve Třetím čase, ve kterém se lidstvo vyvinulo. 

5 Zmátlo vás mé slovo, milovaní lidé? Setkal jsem se s vámi různými způsoby: Někteří ve 

fanatismu, jiní v modlářství, přisuzujícím osud lidí hvězdám, a ještě jiní, kteří popřeli Mou Přítomnost v 

této době, a proto jsem vás potkal slabé. V této třetí éře jsem přišel, abych vás duchovně živil Svým 

Slovem. 

6 Ve třech dobách jsem vás učil, ale v této Třetí době někteří popřeli pravdivost Mého trinitárně-

marijánského duchovního díla a znovu upadli do modlářství a zmatku v domnění, že plní Mou Vůli. 

7 Již v Prvním čase se Mé Dílo začalo projevovat tím, že jste poznali jediného pravého Boha. 

8 V této době jsem připravil netrénované mozky, jejichž prostřednictvím jsem vám předal Své 

Slovo. Vždycky jsem se totiž snažil o jednoduchost. 

9 Stejně tak jsem vycvičil intelekt Mojžíše, prostého člověka plného ctností, velkého ducha. Skrze 

něj jsem dal svému lidu Izraeli Zákon a vedl ho čtyřicet let pouští, abych ho přivedl do zaslíbené země. 

10 Ve Druhém čase se Jehovovo "Slovo" stalo člověkem, jak to viděli proroci. Ještě předtím však 

přišel Eliáš, aby mu připravil cestu. 

11 Nyní se nacházíte ve třetím čase, v čase Ducha svatého. Od roku 1866 připravuji lidský orgán 

chápání, aby sloužil jako podnož pro Můj Božský paprsek, a od té doby k vám promlouvám 

prostřednictvím mužů a žen. 

12 Je to doba, v níž má duše s láskou ohýbat tělo a tělo má být poslušné příkazům duše. 

13 Duše se bude vyvíjet z jednoho stupně žebříku na druhý, a tak splní své poslání, které nemohla 

dokončit v pozemském těle. 

14 Kde je podvod? Kde se z mého díla stal byznys, kde bylo mé slovo, které jsem vždy dával, špatně 

vykládáno? Vždycky jsem tě žádal o svůj chrám ve tvé duši. Ale vaše zmatení bylo velké, když jste místo 

toho stavěli kostely ze žuly a bohatě je zdobili kamennými ornamenty a obrazy vyrobenými lidskýma 

rukama. 

15 Lidstvo: Zjistil jsem, že jste se stali modloslužebníky a hledáte Mého Ducha v omezených číslech. 

Nepamatujete si, že jsem vás ve Druhém věku vedl k břehům řek, abych vám dal svá ponaučení? Učil 

jsem vás v té době modlářství? Ne. 

Nyní, v tomto čase, hledám chrám ve vašem srdci ─ chrám, který nezničí živly, protože mé dílo, které 

budete zveřejňovat, bude tak jasné a čisté, jako je mé učení. Tímto způsobem bude zničen fanatismus a 

modlářství. 

16 Chci, aby chrám tvého srdce byl vždy připraven, abych v něm mohl přebývat. Neměli byste ji 

zdobit polními květinami, ale dobrými skutky svého srdce, modlitbou. V tomto chrámu chci vidět 

pochodeň, jejíž světlo nikdy nezhasne: víru. Když se rozpoutá živel, budete pro své bližní záchranným 

člunem. 

17 Pojďte ke Mně, milovaný lide, ať je ve vás mana Mého Slova. Ať je jeho podstatou život ve vaší 

duši. V tomto čase jsem přišel, abych vám znovu dal Svůj Zákon, Svou Pravdu a Svou Lásku. 

18 Vezměme si lidstvo, které je v tísni kvůli svým hříchům. Musíte se jí snažit pomoci tím, že jí dáte 

mé učení, aby se mohla pozvednout v modlitbě. 

19 Izrael: Čas boje pro tebe již nadešel a není daleko chvíle, kdy lidstvo vypije velmi hořký kalich. 

Pak povstanete v modlitbě a pocítíte velkou bolest svých bližních. Pochopte však, že z lásky k vám a k 

celému lidstvu jsem vám ukázal cestu k naplnění poslání prolitím Své Krve do poslední kapky, a proto 

jsem přišel připravit svět Svým Slovem - skrze vás. 

20 Já jsem Utěšitel trpících, Já jsem milující Otec, který vás povzbuzuje na vašich cestách. Národy 

naříkají, potřebují Mé slovo, hledají Mě a nevědí, jak Mě najít. Jsou bičováni vichřicí a v moři své 
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špatnosti nacházejí smrt. Ale vy, lidé, povstaňte jako stateční vojáci, aby lidstvo mohlo být v tomto čase se 

Mnou. 

21 Izraeli, připravuji tě svou mocí. Opři se o můj zákon, čiň pokání, aby ti svět hříchu ležel u nohou. 

22 Mé Slovo vám dává světlo pravdy. 

23 Nechci vidět tuto zemi pokrytou mrtvolami. Chci, aby lidstvo povstalo z hrobu jako nový Lazar, a 

ty mu svou mocí, kterou jsem ti dal, pomoz najít věčný život. 

24 Lidé, co vám chybí, abyste se vydali plnit mou vůli? Povstaňte s křížem, který vám pomůže splnit 

vaše povinnosti. Blaze tomu, kdo plní svou povinnost, neboť mu dám vše, co jsem slíbil, a až přijdete do 

Mého Království, řeknu vám: "Buďte vítáni, milovaný lide, připravte si srdce jako otevřenou knihu, abyste 

do ní mohli zapsat Má Božská Poučení." 

25 Jsem mezi vámi, protože potřebujete mé světlo. V této Třetí éře jste ještě neoduševnili svá srdce, 

ale Já jsem přišel, abych je s láskou připravil. 

26 Dávám vám útěchu a vyzkoušel jsem vás, abyste věděli, zda jste použili mé slovo. Naplňte můj 

zákon a naleznete pravé štěstí. Kdykoli jsi však neposlechl, cítil jsi jen bolest. 

27 Mnozí mě poznali, slyšeli můj hlas a pozvedli se při mně. I svět, unavený svým materialismem, 

hledá svého Otce. Vy jste však Moji vyvolení, které jsem živil Svým slovem, abyste volali své bližní, aby 

přijali světlo, které jsem vám dal. 

28 Připravil jsem vás, protože chci, abyste konali skutky pravé lásky jako Já. 

29 Lidé jsou zmatení, vyprazdňují kalich utrpení a nevědí, co jsem jim ve Svém díle s takovou láskou 

dal. Ve svých srdcích podlehli pokušení a dovolili plevelu, aby se šířil, ačkoli to není Má vůle. 

30 Ve Třetí éře jsem využil lidí dobré vůle. U některých jsem našel dobrou vůli, u jiných inspiraci a u 

dalších poslušnost a následování mých pokynů. 

31 Vpravdě vám však říkám, že pokušení hledá Můj lid, aby ho připravilo o Mou milost a Mé světlo. 

Velký je Pánův boj, a přece Svůj vyvolený lid zahrnuju milosrdenstvím, protože vidím, že bílé roucho, 

které jsem jim dal, je roztrhané. 

32 Vše, co tvé duši chybělo, jsem jí dopřál. Dal jsem vám Své slovo, abyste mohli zduchovnit své 

srdce. 

33 Připravte se, můj lide, svět vás potřebuje. Uvědomte si, jak rozdmýchává své války, jak ji trápí 

pokušení, a jak proto lidé nemohou povstat. V současné době však osvěcuji lidstvo, aby mohlo přijmout 

Můj mír. 

34 Mé království se skládá z míru a lásky. Žádám od vás, můj lide, trochu dobré vůle, pevné 

odhodlání a nekonečnou touhu sloužit lidstvu. Chci, abyste v hloubi své bytosti cítili jejich bolest, abyste 

se slitovali nad těmi, kdo neslyšeli mé slovo a jen zápasí se svým utrpením. Uvědomte si, děti moje, že 

křik bolesti je slyšet na všech místech, že lidstvo je otřeseno, že viník se očišťuje. 

35 Rozšiřujte semínka lásky mezi svými bližními, používejte své dary, aby mohli dosáhnout spásy. 

Vy jste totiž ti, kdo jsou k tomu zmocněni, protože jsem vám vložil do rukou klíč k otevření dveří mých 

nových zjevení lidstvu. 

36 Až splníš své poslání, přijmu tvé rozmnožené semeno. Ty jsi lampa, která osvítí temnotu národů. 

37 Pochop, že to, co jsem ti dal, je věčné, protože jsem to vložil do tvé duše. Vložil jsem do vašich 

rukou své dílo, abyste pracovali pro spásu lidstva. Dal jsem vám Zákon, kterým se budou řídit národy. 

Nesejděte však z cesty. Když spolupracujete s Otcem na tomto duchovním díle, neprovádějte obřady ani 

nepěstujte modloslužbu. Zkoumejte Mé božské pokyny, pochopte Můj božský záměr, který vám dávám 

prostřednictvím inspirace, když se spojuji s vaší duší. 

38 Poslal jsem vás na tento svět, jste moji služebníci. Někteří jsou vtělení a jiní jsou v duchu; a ti se 

projevili prostřednictvím připravených mozků. Přišli si pro odškodnění. V těchto mých služebnících je 

láska, protože vzešli ze Mne. Jsou osvíceni, neboť jsem je zaplavil Svým Božským Světlem a všechny 

jsem jím obdařil. Ve své pokoře však budou služebníky, a ne pány lidstva. 

39 Eliáš přišel na svět jako předchůdce mého příchodu ve druhé éře. On byl Prorokem Pravdy, 

kterého jsem poslal, protože lidstvo bylo vedeno falešnými učedníky a bylo nutné, aby se všichni vrátili k 

Poutníkovi, protože všichni musí dosáhnout Království nebeského. 
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40 Ve Třetím čase jsem poslal Eliáše znovu, ale v duchu, aby se dal poznat skrze Roque Rojase, aby 

člověk poté přijal mé zjevení skrze nositele hlasu. 

41 Vnímejte utrpení lidstva, které neobjevilo záchranný člun, které nebylo schopno spatřit světlo 

nového úsvitu. 

42 V naplnění proroctví z minulých dob jsem přišel v duchu do této třetí éry a dal jsem se poznat 

prostřednictvím lidské schopnosti chápání. Můj Duch osvěcuje lidstvo z "oblaku". 

43 Já jsem Pravda a přicházím připravit srdce, aby poznala Mou cestu a uvědomila si, že jsem svět 

neopustil. 

44 Jsem s vámi jako otevřená kniha. V současné době vám dávám stejné pokyny, jaké vaše duše 

obdržela v předchozích dobách. Nyní jste se však vyvinuli, a proto se Mé Božské Slovo stalo známým 

prostřednictvím lidské mysli. 

45 Posílám svůj univerzální paprsek, aby učil vaši duši, aby ji probudil a přiměl ji uvědomit si, v čem 

spočívá její náprava a jak se musí vydat na cestu k naplnění svého poslání. Časy pro ni totiž ubíhaly příliš 

rychle a ve svých různých reinkarnacích nevěděla, jak dosáhnout potřebného vývoje. 

46 Nevěděli jste, jak ovládat své tělo, aby bylo ochotné a poslušné mému Zákonu. Cítili jste se totiž 

slabí a upadali jste do pokušení, protože jste se neposílili podstatou mého božského Slova. 

47 Ačkoli jsem Soudce a Všemohoucí, neopustil jsem vás ani neodsoudil, přestože jste Mě porušili a 

porušili Můj Zákon. 

48 Znovu jsem vám oznámil, jak musíte přijít na dokonalou cestu, kterou jsem vám vytyčil, abyste 

nalezli život Ducha. 

49 Všichni jste sem přišli v tuto chvíli, abyste splnili poslání, které jsem vám dal. Když jsem tě však 

viděl spát, promluvil jsem k tobě a volal tě k odpovědnosti, protože jsi neposlouchal hlas svého svědomí. 

50 Vylil jsem na tebe své božské Slovo jako křišťálově čistou vodu. Do vašich srdcí jsem vložil svou 

lásku a podstatu svého Slova jako dokonalé a jedinečné poučení. Jaký příklad jste však dali svým bližním? 

51 Svět kvůli vaší nepřipravenosti nepoznal velikost díla, které jsem svěřil do vašich rukou. 

Lidé nepocítili ve svých srdcích mír mého Božského Ducha, jsou rozděleni a živí různé ideály, hledají 

nová božstva a nové zákony, aby se mohli nazývat zástupci Boha v tomto světě. 

52 Mluvil jsem k vám spravedlivě, abyste poznali své chyby a byli příkladem pro ostatní. Jste přece 

synové světla, vůně a sůl světa, uznávaní jako lid duchovního Izraele. 

53 Já jsem váš Mistr a posílám vám své světlo, abych z vás odstranil veškerou temnotu a proměnil vás 

v dobré učedníky, kteří následují mé učení a obracejí své bližní. 

54 Mluvil jsem s vámi o apoštolech, které Moje Milosrdenství vybralo ve Druhé éře. Dal jsem jim 

důkaz, aby ve Mne uvěřili a následovali Mne. Když si uvědomili, že jsou skutečně s Mistrem, poklekli a 

nabídli se, že Mě budou následovat a stanou se Mými učedníky, hlasateli Mého zákona, Mého díla. 

55 Jejich srdce byla stejně křehká jako vaše. Bylo nutné, aby jim Mistr vtiskl do srdce slabiku za 

slabikou, aby je proměnil v dobré učedníky. 

Poté, co přijali Mé učení a všechny důkazy lásky, které jsem jim udělil, bylo Mou vůlí vyslat je, aby 

vyprávěli o tom, co ode Mne slyšeli. 

56 Než však Mistr odešel, bylo třeba vyzkoušet jejich srdce. Proto jsem je posílal různými způsoby, 

abych viděl jejich důvěru, odvahu a přesvědčení o své pravdě. Když však byli bez Mistrovy přítomnosti, 

cítili se jako malé děti, jejich odvaha klesala a jejich vůle slábla. Stále se v nich projevovalo malé 

povznesení a důvěra v sebe sama. Proto zakoušeli hořkost a prolévali slzy. Mistr je však znovu spojil, aby 

jim vštípil důvěru a lásku. 

57 Když jsem přišel na tento svět, neinspiroval jsem se žádným lidským ideálem, ani jsem nepřijal 

učení žádného náboženství nebo vědy. Já sám jsem byl Poznání, Dokonalost, Bůh sám, který se stal 

člověkem na tomto světě, aby věrně naplnil Mojžíšův zákon, který byl špatně pochopen. 

58 Když se shromáždil zástup, aby si vyslechl Ježíšovo učení, moji apoštolové k němu obrátili svou 

pozornost a s úctou naslouchali mému slovu. Stačila jedna věta a už poznali nekonečnou milost "Božího 

slova". Stačilo jedno slovo a oni vytvořili knihu nesmírné moudrosti a znalostí o učení, které jsem šířil. 

Dal jsem jim totiž dokonalé pokyny, aby se Moji vyvolení mohli postavit tváří v tvář lidstvu a vést ho 

cestou lásky, míru a porozumění. 
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59 Nikdy jsem vás neopustil, vždy jsem se za vás přimlouval, za celé lidstvo, a každému jsem dal to, 

co mu chybí, aby vaše duše posílila a sama mohla přetrhat pouta, která ji poutají ke zhmotnění. 

60 Znovu jsem přišel, tentokrát v Duchu, jako Moc a Láska nad tímto lidstvem, protože zbloudilo a 

lidé vydali výzvu k válce ─ nyní, když se rozpoutaly přírodní síly, země sužují zkoušky a nemoci a 

domovy jsou zahaleny do smutku ─ nyní, když srdce vzlykají a zmučená těla jdou po svých životech, aniž 

by se orientovala, aniž by našla ruku, která by jim milostivě nabídla chléb, posilu a pomoc. 

61 Milující Otec nemůže opustit lidstvo v jeho nejistotě, v jeho trápení nebo soužení. Proroctví, která 

jsem vám dal, se nyní naplňují. 

62 Odstraňte se z materializace, abyste mohli naplnit božský a duchovní zákon, který jsem vám dal. Je 

dokonalá, čistá a plná světla, abyste našli život, milosrdenství a věděli, jak se vést po cestě lásky, 

porozumění a mravnosti. 

63 Vaše srdce se nesklonilo před Mou láskou, vaše temnota a nedostatek porozumění vám nedovolily 

objevit smysl Mého učení v dokonalém světle, které vlévám do vašich duší, a váš sluch Mě neslyšel. 

Chceš, aby Ježíš sestoupil a stal se člověkem, abys ho mohl cítit u sebe a dotknout se rukou jeho ran, jeho 

šatů? Ne, tato doba již skončila. 

64 Milovaní učedníci, vpravdě vám říkám, že na vás právě vylévám Svého Svatého Ducha a podstatu 

Svého Slova do vašeho srdce. 

65 Jako Otec přijímám každého, kdo slyší Mé Slovo, a každého, kdo je ochoten vydat se po všech 

cestách, které mu Má Vůle ukazuje. 

66 Přicházím v tomto čase, abyste znovu pocítili víru, důvěru a teplo Mé lásky, abyste se Mnou žili 

po celou věčnost, abyste se občerstvili a četli Má zjevení a učení jako v otevřené knize. 

67 Můj Božský Duch je v této době před vaší duší jako zářící hvězda. Dávám vám své světlo a svou 

lásku, abyste vždy měli důvěru ve svého Otce a Stvořitele. Přišel totiž čas, kdy vás chci vidět s vybavením 

ve vaší duši. Už nechci, abyste říkali, že váš Otec od vás odešel. Ne, děti moje, nejste samy. 

68 Nechci tě vidět na cestě s úzkostí v duši, neboť tvé srdce osvěcuje světlo poledne. 

69 V tuto chvíli vám dávám to, co jsem pro vás uschoval ve své pokladnici. Proto je nutné, abys Mě 

hledal v nejhlubších zákoutích svého srdce. Je nutné, abyste plnili Můj Božský Zákon, abyste se nemýlili a 

nepřiváděli své bližní do zmatku, ale abyste chápali a pochopili Mé učení a byli Mými pravými učedníky, 

kteří se jím řídí. Tak už nikdy nebudou vaše duchovní oči slepé a vaše uši budou připraveny slyšet můj 

hlas, abyste skutečně pocítili, že se Mistr, Spasitel světa, usadil ve vašem srdci a dává se odtud poznat. 

Tímto způsobem budete vydávat svědectví před lidmi. 

70 Aby byl tento svět očištěn, je třeba, abys zduchovnil svůj život, abys byl živou svatyní a odvrátil se 

od toho, co ti nevyhovuje, a očistil svou duši od malomocenství a špíny. 

71 Aniž bys věděl, proč jsi přišel a proč tě Otec povolal, přišel jsi a já jsem tě přijal a s láskou 

připravil. Jestliže tě na krátký čas postihla bolest, potom jsem tě utěšil a daroval ti život, povzbudil jsem tě 

svým milosrdenstvím, abys činil pokání ze zlých skutků. Opravdu chci, abyste přede Mne předstoupili 

čistí a očištění. 

72 Kdyby tomu tak nebylo, neseděli byste v tomto Třetím čase u Mého stolu, nesouhlasili byste s 

užíváním vody, která vás očišťuje, a bloudili byste. Ale Otcův hlas zazněl ve tvém srdci a vrátil ti citlivost, 

takže jsi mohl předstoupit před svého Pána. 

73 Vybavím tě a posiluji, když hrozí, že tvá víra zhasne. To já jsem ji zapálil, abyste ji mohli živit, 

protože nechci, aby vyhasla. Chci, abyste se svou přípravou očistili od skvrn. Jste skutečně vyvolení a 

chci, abyste jednoho dne osvobodili své bližní od temnoty. Proto musíte z hloubi svého srdce poznat svého 

Boha a šířit poznání Mého učení po celém světě tím, že v každém srdci zapálíte pochodeň. To je služba, 

kterou od vás očekává váš Bůh a Pán a kterou očekává i lidstvo. 

74 Učil jsem vás, jak povznést svou duši a spojit ji s Božským Duchem. Žádám od vás obnovu a 

říkám vám: váš Otec je samá láska a milosrdenství a Já se zjevuji v plnosti svého stvoření. Naučil jsem tě, 

jak předávat svou lásku, osvobodil jsem tě a už nejsi v otroctví, protože jsem spálil všechno, co v tobě 

bylo nečisté, a tento oheň očistil tvé skutky a tvé myšlenky. Zrušil jsem pouta, která tě poutala k tomuto 

světu. 
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75 Zbloudili jste na cestách, které vás dovedly ke smrti. Proto vás mé Slovo poučilo jako hlas, který 

vás napravil a probudil z hlubokého spánku. Připomněl jsem vám, na co jste zapomněli. Zušlechtil jsem tě 

a proměnil tvé srdce ve svatyni. 

76 To je Můj boj za vaši záchranu, abych vám sňal pásky, které vám zakrývaly oči, abych vás naučil 

poznávat Mě v Mé pravdě. Z vyvrhelů, kterými jste byli předtím, jsem vás proměnil v děti světla, ve 

vyvolené děti, které nosí nejlepší šaty, i když jsou ještě inkarnované. Mou vůlí bylo, abyste si uvědomili 

Mou Přítomnost, abyste se mohli připravit a žít v Mém Království. 

Chtěl jsem, abyste byli první, kdo Mě duchovně uvidí a pocítí, abyste o tom vydali svědectví svým 

bližním. Řekněte jim, že nadešla hodina, kdy se mají připravit, aby nevěřící získali víru. Řekněte lidem, že 

Mé království je přítomno v jejich duších. Klepejte na srdce ode dveří ke dveřím, abyste probudili ty, kdo 

spí, protože mezi nimi převládla smrt. 

77 Lidé rozpoutali války, aby bránili své pomíjivé trůny a majetky. Jděte a řekněte jim, že Kníže 

pokoje přišel bojovat proti zlu. Tento boj však probíhá zbraněmi lásky a světla. Vždyť jsem slyšel vzdechy 

a pláč vdov, nářek sirotků, viděl jsem neklid a nepřátelství lidí. 

78 Jděte k nim a řekněte jim, že přišel živý Bůh, že nepotřebují modly vyrobené vlastníma rukama ani 

hmotné chrámy ─ že Bůh lásky, světla a pokoje vyzývá všechny své děti, aby se obnovily a naslouchaly 

hlasu svědomí. 

79 Říkám vám: Vítejte jako "marnotratný syn". Mnoho jste plakali, protože jste se setkali se špatností 

a vzdálili jste se mému věčnému milosrdenství. Viděli jste jen propasti, pouště. Nyní však pohleďte na 

prameny živé vody, které navždy uhasily vaši žízeň. Pohleďte na strom života, který vám dává své ovoce a 

stín pod svými listy. Nabízím vám přístřeší a potravu a odstraním váš materialismus z minulých dob. 

80 Svěřuji ti evangelium, abys ho hlásala, aby Mě lidstvo poznalo a povstalo v touze po Mé lásce. 

Řekněte svým bližním, že je očekávám s otevřenou náručí jako Otec plný lásky. Řekněte jim, že nyní 

nastal čas pro jejich duchovní sjednocení ─ pro zrušení jejich hranic a odstranění vzájemné odtažitosti. Pro 

Mne jste všichni Mými dětmi a všechny vás stejně miluji. Přineste jim tato poselství, jděte k nim jako 

Moji zástupci a vezměte si Mě za příklad na své cestě, aby vaše slova byla plná povzbuzení, útěchy a 

života. 

81 Bojujte na své cestě životem a porazte temnotu světa. Odstraň ze srdcí modlářství, připrav cestu, 

aby všichni mohli přijít ke Mně. Ať zavoláš kamkoli, nebudeš to ty, ale Já, kdo vydá svůj hlas, a kamkoli 

půjdeš, tam budu Já. 

82 Otec vám říká: Připravte se, neboť budu přebývat ve vašich srdcích. Jste-li toho hodni a vaše duše 

jsou silné, nebudete to vy, kdo obdaruje lidstvo, ale Já s nekonečnou láskou. 

83 Pochopte, že vás využiji. Musíte se připravit na to, abyste o Mně vydávali svědectví a ukázali 

lidstvu vzor míru a práva jako přístavu záchrany pro ztroskotance. Mluvte beze strachu z teorií, falešných 

učení o oduševnění. Řekněte jim, že Otec nechce zkázu lidstva, že touží po spáse všech svých dětí. 

84 Řekni, že i ty jsi ke Mně přišel bez ničeho dobrého, že jsi byl hluchý a slepý k pravdě. Řekni, že 

potvrzený hříšník, který ztratil víru, se bude moci zachránit, že budu vědět, jak očistit a očistit jeho duši. 

Proto se nebojte sestoupit do propastí, abyste zachránili své bližní. Vyšplhejte na hory a darujte i tam. 

Buďte však pokorní srdcem, mírní a ctnostní. Jako váš průvodce vám dám světlo Ducha svatého, které je 

vylito do celého vesmíru. 

85 Pokud se falešné výklady vašich bližních staví proti vaší cestě, řekněte jim, že ti, kdo jsou zdraví, 

lékaře nepotřebují. Bděte a modlete se, duchovně se ke Mně pozvedejte. Neboť zbořím babylonskou věž, 

zničím modly, zmatkuji učené, ukážu své světlo, odstraním z lidí slepotu a vykořením nepřátelství a zlé 

úmysly. Způsobím, že mrtví vstanou z mrtvých, že ti, kdo si mysleli, že jsou velcí, uvidí svou malost, a 

způsobím, že se přede mnou skloní pyšní. 

86 Usiluji o spásu duše a v této době velkého boje musíš mluvit k těm, kdo Mě chtějí znovu 

ukřižovat. 

87 Otec vám říká: Milujete-li mě, plňte můj zákon, pracujte na sobě. Cítíte-li se slabí nebo vám něco 

chybí, požádejte Otce, neboť já vás vyslyším. Ale proste o to, co je správné, a Já vás naplním svou milostí. 

88 Připravíte-li se, učiním z vás své apoštoly, kteří zjevují mou lásku. Ale nechlubte se a nedělejte 

velké kroky, abyste nesešli z cesty. Až přijde čas, Eliáš vás vybaví světlem Ducha svatého. 
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89 Dary, které jsem vám dal, neberu zpět, ani je neměním. Zůstanou ve vaší duši navždy, a až 

dosáhnete vrcholu hory, uvidíte ovoce svého boje. 

90 Řiďte se mými nejdokonalejšími pokyny, noste ve svých srdcích mír a klid, abyste je mohli 

předávat druhým. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 363 
1 Milovaní učedníci, slyšte slovo, které vás posílí. Buďte přesvědčeni o pravdivosti mého díla, 

abyste je mohli praktikovat a svým příkladem ukazovat svým bližním. 

2 Až se člověk obnoví, až v něm zavládne má pravda a jeho duchovní schopnosti zvítězí nad 

světskými vášněmi, pak pochopí mé dílo. 

3 Velká je námaha mých dělníků a cesta, kterou musí urazit, je velmi dlouhá. Jeho dílo začalo a 

semeno bylo zaseto. Ale časem přijdou jiní dělníci, aby sklidili ovoce a znovu zaseli semeno. Je vaším 

úkolem, můj lide, abyste způsobili, že mé dílo bude v této době uznáno a že lidstvo obdrží milost mé 

nekonečné moudrosti, jak ji nikdy nemohlo pocítit. 

4 Mé světlo, které se šíří po celém světě, způsobilo, že se má pravda hledá v každém učení. To je 

příčinou odlišného chování lidí v jejich víře. 

5 Je to naplnění toho, co bylo předpovězeno. Kdo z nich představuje pravdu? Kdo skrývá hladového 

vlka v rouše beránčím? Kdo čistým oděvem ujišťuje o své absolutní vnitřní upřímnosti? 

6 Abyste odhalili mou pravdu, musíte zapojit spiritualitu, neboť lidstvo se rozdělilo na tolik vyznání 

a světonázorů, kolik jich odpovídalo vývoji lidského myšlení. 

7 Vzniká tak stále více sekt a denominací a pro vás bude velmi obtížné posoudit pravdivost obsahu 

každé z nich. 

8 Moje učení osvěcuje myšlenky a představy lidí a postupně každý pochopí základy, aby se 

zdokonalil ve své práci a nasměroval se na dokonalejší a vyšší cestu. 

9 Spiritualismus není nové učení, které se snaží rozvinout učení víry minulých dob ─ ne, je to stejné 

zjevení jako v první a druhé době. Je to základ všech náboženství, který chci lidstvu v dnešní době 

oddělenosti připomenout, aby nezapomnělo na svůj původ. 

Člověčí díla, zvyky a způsoby, jak působit na smysly, aby si lichotil a byl pyšný na svá různá 

náboženství, jsou v rozporu s tím, co moje dílo chce, aby svět viděl. 

10 Zanechal jsem dokonalé učení skrze Ježíše, aby mezi lidmi došlo k pochopení lásky. Jeho účinky 

jsou pro svět požehnáním. Nyní se znovu zamyslíme nad křesťanskými zásadami. Svět je však od nich tak 

vzdálen, že pouze zkoušky, kterými lidstvo v současnosti prochází, mu připomenou lásku, které ho svým 

příkladem učil Mistr. 

11 Mé učení je světlo, které musíte hledat, aby mezi lidmi vždy vládl mír. 

12 V každém činu, v němž je obsažen úmysl konat dobro, se zjevuje mé dílo. Je podstatnou součástí 

všeho, co člověk může budovat prostřednictvím dobročinných cílů, poctivých úmyslů pomáhat lidstvu, 

sbližovat národy, vést lidi na cestě k vyššímu rozvoji a zušlechtění. 

13 Spiritualizace, kterou vás znovu učím, je Božské dílo, které, ačkoli je tak velké, se může omezit na 

to, aby se zjevilo v aktu lásky. Nebloudí však a nepodléhá bohoslužebným úkonům žádného náboženského 

společenství, ani se neřídí představami, které jiní lidé zavedli jako neměnné. 

14 Řekl jsem vám, že vás má práce nemá rozdělovat, že máte sjednotit své myšlenky a konat dobro 

tím, že budete sdílet mé učení se svými bližními. Pokud je následují, nezáleží na tom, jaké je jejich učení. 

Když budou šířit lásku mezi své bližní, pocítí oduševnění. 

15 Je mnoho těch, kteří chápou duchovní podstatu mé práce a dělají ji pro uspokojení z rozdávání 

lásky a milosrdenství. 

16 Až přijde čas, kdy Mé slovo už nebude možné slyšet lidským rozumovým orgánem, najdou se tací, 

kteří se budou snažit mluvit tak, že budou brát Mé jméno nadarmo. Ale už jsem vám řekl: budou to 

podvodníci! 

17 Nenechám tě v tom samotného. Váš orgán mysli bude neustále přijímat mou inspiraci. Budu ve 

vašich slovech, ve vašich skutcích. I nadále se budete moci scházet, abyste si připomínali mé slovo. Proto 

jsem dovolil, aby se zachovala v písemné podobě, aby pro vás mohla být předmětem stálého studia. Není 

však Mou vůlí, abyste na svých shromážděních prováděli smyslné rituály. Pak by se totiž to, co jsem vás 

učil, zvrhlo v obřady a tradice. 

18 Svěřil jsem vám své Dílo, každý z vás musí jít svou cestou, splnit svou povinnost. Přizpůsobte své 

potřeby učení mého učení. Ve všech svých činech objevíte příležitost milovat a odpouštět bližnímu, 
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odpouštět svým bližním ─ ne z mystického hlediska, ale jako přirozený čin v souladu s momentem vývoje, 

který prožíváte. Tímto způsobem svět postupně pochopí mé Dílo. 

19 Kdyby lidstvo slyšelo, pochopilo a porozumělo mému učení, otevřela by se před ním na obzoru 

cesta pravdy a lásky a neprocházelo by zkouškami bolesti a strachu, v nichž se nachází. 

20 Pochopte, že nikdo není spravedlivý a dokonalý. Vaše prohřešky jsou velké, bojujete sami se 

sebou. Právě proto jsem ti dal svou milost. 

21 Tak jako skupina učedníků, které jsem si vybral, oplakávala Ježíšův odchod, ale kteří poté dostali 

Boží vnuknutí, jejichž mysl byla osvícena a kteří položili své životy na obranu Mého díla, tak i vy budete 

oplakávat odchod Mistra, pokud jde o Jeho projevy. Ale tvůj mozek se otevře, tvé srdce se roznítí láskou a 

milosrdenstvím vůči tvému bližnímu a ty Mě budeš nadále milovat tím, že budeš milovat a odpouštět 

svému bližnímu. 

22 Pak se má pravda duchovně zjeví a vše bude větší, spravedlivější a pravdivější. 

23 Protože lidstvo není v souladu s univerzálním zákonem, který řídí veškeré stvoření, nastane 

nekontrolovatelný stav, který se projeví násilím přírodních sil. 

24 Člověk rozštěpil atomy, jeho vyvinutý mozek využívá tento objev k získání největší moci a přináší 

smrt. 

25 Kdyby se člověk duchovně rozvinul do stejné míry jako jeho věda a intelekt, využil by objevení 

nových přírodních sil pouze pro dobro lidstva. Jeho duchovní zaostalost je však veliká, a proto jeho 

sobecká mysl využívá své tvůrčí síly ke škodě lidstva a používá síly zkázy, odvrací se od Ježíšových zásad 

lásky a milosrdenství. Až tedy uvidíte záplavu ohně, která se snese z nebe, nebude to proto, že by se 

otevírala samotná nebesa nebo vás trápil oheň slunce ─ ne, je to dílo člověka, který rozsévá smrt a zkázu. 

26 Přišel jsem v této době, abych vám připomněl své učení o lásce, a zítra budou moci vaše vnoučata 

slyšet zvuk mého hlasu, který je bude vyzývat, aby si vzpomněli, aby si uvědomili, že existují větší síly, 

které je mohou zničit. 

27 Říkám vám totéž, co jsem tehdy řekl svým učedníkům: "Bděte a modlete se, abyste neupadli do 

pokušení", protože zažijete trpké chvíle. Pokud je však vaše víra velká, uvidíte, že vše je pro dobro lidstva. 

A až lidé v budoucnu pochopí, že pracovali jen pro nepřátelství a zkázu, přírodní síly se uvolní pro dobro 

lidstva a přinesou lásku a mír. Pak duše nalezne příznivější pole pro svůj rozvoj, neboť Já, milovaní 

učedníci, jsem vám přišel dát pokoj a útěchu. Mluvil jsem k vám o lepším životě a odhalil vám velké 

zázraky, které bude vaše duše schopna ukázat světu. Neboť ty dáš zrak slepým a uzdravíš duševně 

nemocné skrze mé slovo lásky. Přiměješ chromé, aby opustili svá lůžka a následovali mě. 

28 Přijde čas, kdy Mi budete lépe rozumět díky plnění svého poslání a oduševnění. Pak se budete cítit 

sjednoceni a ve vaší duši zavládne radost. Pak budete všichni vědět, jak bdít a modlit se, aby svět viděl Mé 

požehnané Dílo s čistotou, s jakou jsem vám ho svěřil. 

29 Přijde čas, kdy každá sekta a církev bude hledat, co patří k mému Dílu. Aby však tento poklad 

našli, musí pozvednout svou duši a naslouchat hlasu Ducha. 

30 Mistr vás i dnes učí a proměňuje lidi ve skutečné křesťany. 

31 Moji učedníci, nevíte, kdy se dočkáte konce svého poslání, kdy dosáhnete vítězství ve svém boji. 

Budete totiž pokračovat v práci z generace na generaci, abyste dosáhli oduševnění lidstva. Překročíš 

hranice a moře, půjdeš do krajů, zemí a národů, abys dal poznat mou pravdu. 

32 Stejně jako ve druhé éře, kdy se moji učedníci, plní světla Ducha svatého, vydali beze strachu ze 

světa a bez měření vzdáleností předávat mé učení, tak i vy se vybavte a až přijde čas, vydejte se plnit své 

poslání. 

33 V této době jsem byl nejlepším učitelem, nikdy jsem vám nelhal, vždy jsem k vám mluvil prostými 

a jasnými slovy, aby mě vaše duše a srdce mohly pocítit a živit se esencí, která posiluje a oživuje. 

34 Znám vás a vždy, když jsem vás posílal k reinkarnaci, jsem se vám zjevoval. Váš mozek si však 

nepamatuje vaše minulé reinkarnace. 

35 Nikdy jsem vás nesvedl z cesty plnění povinností, nikdy jsem vám nedal jiný zákon, ani jsem vás 

nesvedl k úchylkám, které vytvořil člověk. Ve všech dobách se lidé řídili svou vlastní vůlí a ukazovali 

zástupům božstev, která si vytvořili ve svých mozcích. Z jejich úst vycházela falešná slova, lživá proroctví 

a byla slabá srdce, spoutané duše, které se nedokázaly osvobodit a uvědomit si, že je čeká věčný život. 
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36 Ano, Izraeli, srdce člověka se vždy snažilo uctívat hmotné věci, ucho lahodilo melodickým 

slovům. Člověk tedy změnil to, co jsem přinesl jako křesťanské učení ve druhé době, když ho přeměnil na 

"náboženství". 

V lidském srdci se vždy probouzel egoismus, chamtivost a marnivost, které ze sebe udělaly krále a 

pány, aby se jim lidé klaněli, aby z nich udělaly vazaly, otroky, aby je připoutaly k hříchu a zavedly je do 

temnoty, dezorientace a zmatku. 

37 Svět Mě jako Ježíše odmítl, přibil Mě na dřevěný kříž a později si z kříže udělal předmět 

modloslužby a klaněl se před ním, aby prosil o odpuštění. Dnes živíte materialismus, nepřátelství a zlou 

vůli. Lidstvo dnes žije v té největší zkaženosti. 

38 Dospělý, mladík, panna i dítě na cestě života zabloudí a nenajdou dokonalou cestu, kterou jsem 

vyznačil svými příklady lásky a milosrdenství. 

39 Velké masy lidí zapomněly, jak hledat svého Stvořitele. Duše se nechaly určovat hmotou a dnes 

pláčou, protože ztratily milost a autoritu, kterou jim Mé Milosrdenství dalo v okamžiku, kdy je poslalo na 

zem. 

40 Co se stalo s Izraelem? Co dnes lidstvo pociťuje? S čím vším se na své cestě setkali? Jen bodláčí a 

trní, válka světonázorů. Celé lidstvo se ocitlo v omylu. Kdo však musí napravit to, co člověk pokazil, v 

čem se zmýlil? Kdo musí dát lidstvu to, co mu chybí, aby se řídilo tímto zákonem, tímto učením a tímto 

světlem? Já, Utěšitel, který přicházím "v oblaku" ve Třetí éře, abych promlouval k lidem a učil je, abych 

jim znovu dal poznat, že na cestě všechno ztratili a že Já, jako Stvořitel, jsem je vzal za ruku, abych je vedl 

po Své cestě, abych jim dal poznat duchovní život. 

41 Zítra budou velké události svědčit o tom, co jsem vám dal jako proroctví, a kvůli bolesti způsobené 

přírodními silami v zemích a národech lidé povstanou a budou hledat lid Izraele. 

42 Válečná atmosféra, epidemie, nemoci a hlad se stupňují, a proto člověk nemá klid v srdci ani ve 

svém domově. Ale přál jsem si to a sestupuje Můj Svatý Duch, aby hodoval na tvé bolesti a utrpení? Ne, 

milovaní lidé, v Mém Božském Duchu existuje nekonečný smutek. 

43 Lidstvo zapomnělo na požehnané nejvyšší přikázání, které jsem mu dal ve Druhém věku: "Milujte 

se navzájem". 

44 Připravil jsem věk, kdy lidstvo povstane v poslušnosti. Tví vnuci uvidí slávu, kterou vyliji na tuto 

zemi. 

Na tomto světě, který jsem vám dal jako pozemský ráj, se totiž musí naplnit Má Vůle a přijde čas, kdy 

na tuto planetu přijdou duše, které dosáhly vysokého stupně vývoje a které bojovaly. Mé božské světlo 

zastíní zemi a zavládne na ní naplnění Mého zákona. 

45 Pamatuj na mé slovo až do posledního okamžiku svého života ve hmotě, pak ti tvůj duch 

připomene vše, co jsi slyšel v mém slově a na co mysl zapomněla. 

46 V tomto posledním okamžiku bude vaše duše toužit po dalším okamžiku života, aby naplnila svůj 

cíl, ale váš osud se musí naplnit. 

47 Řekl jsem, že přijde čas zmatku, neposlušnosti, kdy onen "dělník" povstane a bude tvrdit, že mé 

hlásání skrze lidský intelekt neskončí. Přijde však čas, kdy se mé slovo naplní, i kdyby se člověk chtěl 

vzepřít mé vůli. 

48 Kolika chyb na cestě se dopustili mnozí z těch, kterým jsem svěřil poslání a milost. Kolik 

nepochopení vidím šířit se mezi svými dětmi po roce 1950. 

49 Kvůli nepochopení a pošetilosti člověk zadržuje mou pomáhající lásku, autoritu a milost a stojí 

stranou od pravé cesty zákona, harmonie a pravdy. 

50 Nepopírám to, co jsem vám dal před lety. Od roku 1866 jsem k lidu promlouval skrze prvního 

hlasatele a prorokoval jsem mu, že přijde doba, kdy mé slovo již nebude lidem sdělováno. Když jsem však 

viděla, že se srdcí zmocňuje sklíčenost, dala jsem jim prostými slovy na vědomí, že rok 1950 bude 

posledním rokem pro projevení mého učení skrze intelekt nositelů hlasu, což bylo právě řečeno v oné 

modlitebně, která nese jméno "Damiana Oviedo". 

51 Izrael se opět rozdělí od kmene ke kmeni, opět se rozdělí a bude chtít pošlapat čistý a bezzákonný 

Zákon, který jsem mu dal do rukou; opět bude hledat dřívější cesty a upadne do modlářství a fanatismu. 

Obrátí se k sektám a upadne do zmatku, do temnoty a bude hodovat na příjemných a falešných slovech, 

která mu nabídne člověk. 
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52 Kolik bolesti způsobili Mému Srdci služebníci, kteří nepochopili Můj Zákon, a kolik bolesti nyní 

způsobují ti, kteří, ačkoli jsem je vycvičil a jmenoval, dnes dali útočiště pochybnostem, nejistotě a v 

důsledku svého nepochopení a sobectví řekli, že zůstanu mezi lidmi ještě nějakou dobu, že podle jejich 

lidské vůle ještě jednou sešlu Svůj univerzální paprsek a budu se ještě dlouho projevovat. 

Proto jsem vám řekl: Kdy jsem ve svém slově projevil nerozhodnost, nejistotu nebo nesoulad vůle? 

Nikdy, opravdu, protože pak bych už nebyl dokonalý, nebyl bych už vaším Bohem a Stvořitelem. 

53 Ve Mně je rozhodnost, jediná vůle, a proto mluvím jasně jako jasné denní světlo, aby Mne všichni 

cítili v Mé přítomnosti, Mou podstatu a Mou moc, aby duch poznal (základní) rozum a Slovo, které jsem 

dal skrze lidskou schopnost chápání. 

54 Mistr vám řekne: Člověk postavil budovy a nazval je kostely a lidé, kteří do nich vstupují, se v 

nich klanějí, pěstují fanatismus a modlářství a uctívají to, co člověk sám stvořil. To je v mých očích 

odporné, a proto jsem od vás, lide Izraele, odstranil vše, co jste původně znali a slyšeli, abyste zanechali 

svého fanatismu. 

55 Domy modlitby izraelského lidu budou známy lidstvu, nebudou zavřené, neboť budou poskytovat 

útočiště slabým a ztraceným, unaveným a nemocným. Skrze vaši přípravu, poslušnost Mé svrchované Vůli 

a dodržování Mého Zákona se osvědčím ve skutcích pravých učedníků Mého Božství. 

56 Ať vás nezarmucuje, že se objevují také falešní hlasatelé, falešní církevní vedoucí, falešní 

"pracovníci", že jejich rouhavé rty promlouvají k lidem a tvrdí, že Mé Slovo a Můj univerzální paprsek 

zůstanou mezi lidmi jako poučení. 

Oznámím, kdo je podvodník, kdo nedodržuje zákon podle Mé vůle, kdo je ten, kdo vyjadřuje jen svou 

vlastní vůli, a oznámím dílo, které vykonal špatně, a zákon, který vytvořil, a ti budou zavrženi a vyhnáni. 

Já totiž zadržím božskou milost a moc a pokušení je chytí do svých sítí, a proto ten, kdo je hledá, 

nepocítí ve své duši milost mého svatého Ducha. 

57 Když církev a sektáři uvidí, že Izrael je rozdělen, že se navzájem popírá a je slabý, budou hledat 

důvody, jak se zmocnit klenotu nedocenitelné hodnoty, jak se zmocnit archy Nové smlouvy a zítra říci, že 

oni jsou praví poslové Boží mezi lidmi a zástupci mého božství. 

58 Všichni znáte smysl prvního přikázání Zákona: "Miluj Boha více než své rodiče a své děti ─ více 

než sebe sama a také všechno, co máš na zemi." Kdybyste takto jednali, cítili byste klid, vaše utrpení by 

bylo mírné a přírodní síly by k vám byly milosrdné. Pak prožijete zkoušky, které mají zdokonalit vaši duši, 

aniž byste pociťovali selhání. 

59 Jakmile toto přikázání pochopíš a budeš ho dodržovat, budeš spokojený se svým údělem, budeš 

milovat lidi a vážit si jejich života. Ve vašich skutcích bude spravedlnost a vy pak budete používat své 

dary pro dobro své i svých bližních. 

60 Je pravda, že cesta, kterou jsem vám vytyčil, není cestou potěšení, ale života v odříkání a přísném 

dodržování Mých přikázání, ale není to cesta oběti. Láska a milosrdenství neznamenají bolest, ale radost a 

život pro duši, a já vám nabízím tuto radost, abyste poznali pravé duchovní štěstí. 

61 Za svou bolest si můžete sami, když jste se odchýlili od naplňování Zákona. Chcete zastavit šíření 

války a jejích následků? Pak milujte a odpouštějte, rozdělte se o svůj chléb a budete se cítit spokojenější. 

Důvěřujte v účinnost božských zákonů, v jejich moudrost a spravedlnost, a budete jimi chráněni. 

62 Buďte dušemi, které si dávají pozor na své skutky a žijí v modlitbě a neustálé přípravě, abyste byli 

pevní tváří v tvář pokušením a překonali převládající materialismus. 

Zpočátku budou vaše kroky nejisté jako kroky malého dítěte, které začíná chodit. Potom však budete stále 

silnější, budete získávat vědomosti, až dosáhnete rozvinutí svých duchovních darů, jejichž hodnota je na 

zemi nevyčíslitelná. 

63 Pokud se vydáte na cestu, stanete se lidmi velkých ctností a budete schopni ovládat své tělo a žít 

duchovně. Na své životní cestě budete mít svědomí jako maják. Bude vaším přítelem a soudcem. Vždy k 

vám bude mluvit pravdivě a jeho pokyny budou správné a přesné ve chvíli, kdy je budete potřebovat. 

Tento hlas je můj vždy něžný a milující hlas, který vám ukazuje dobro. 

64 Kdo se může něčeho bát přede Mnou, který jsem Otec a Pán tvého života? Stvořil jsem pro vaše 

potěšení a trvalé štěstí vše, co znáte, i to, co je vám neznámé. Nepochybujte o Něm, který vás miluje 

nekonečně víc, než co můžete pochopit a uchopit svou myslí. Vzpomeňte si na význam Mého utrpení, a 
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jakmile pochopíte, kdo jste, zbožně na Mne upřete svůj pohled, abyste Mi dali svou lásku a poslušně se 

podřídili Mým zákonům. 

65 Dávám vám své Slovo, které vám dává život jako nebeský koncert. Některé z vás nacházím 

ponořené do hlubokého spánku. Ale jako jsem dal život Lazarovi, tak dnes probouzím tvou duši k životu 

milosti. Využijte mé síly a povstaňte, abyste mohli nastoupit cestu, která vás přivede k životu v Duchu, 

což je život věčný. 

66 Zbývá jen málo času, než božský Mistr odvolá své slovo. Ještě předtím však chci, abys byl 

připraven splnit poslání, které jsem ti určil. Chci vás učit skutkům, které jsou příjemné Mému Božskému 

pohledu. 

67 Právě předávám vašemu intelektu knihu, kterou si zítra musíte přečíst a vyložit. V něm po mém 

odchodu naleznete oheň mé lásky a vaši bližní se budou podílet na jeho božském učení, které svědčí o 

inteligenci, poznání a síle ─ o všem, co má mé božství. 

68 V tomto Třetím věku jsem vás učil, že jste všichni děti jednoho Otce, že jste všichni bratři a sestry 

v očích Mého nekonečného Milosrdenství a že jsem všem duším dal stejné dary. 

69 Požehnaný lide, začíná pro vás nová etapa naplnění, v níž budete zveřejňovat Mé učení. Jste přece 

moji učedníci, moji vyvolení, a budete připraveni, abyste rozsévali sémě lásky na cestách lidí jako já. 

Nemyslete si však, že vám všichni vaši bližní uvěří, protože od mnoha z nich se dočkáte jen posměchu a 

opovržení. Přesto však semeno vzklíčí a oni ke mně přijdou. 

70 Když všechna království přírody a celé stvoření podávají důkazy a projevy Mé spravedlnosti, 

neberte to jako trest. Bude to jen zkouška, která přiměje lidstvo, jež neposlouchalo má slova, aby poznalo 

svůj omyl poté, co prožilo zmatek a utrpení a přičítalo uvolnění přírodních sil různým příčinám. Vy byste 

se však neměli nechat zmást, měli byste být připraveni vítězně projít touto zkouškou s pravou vírou, s 

láskou a milosrdenstvím k bližním, což poslouží k záchraně lidských mas. 

71 Připravte se, izraelský lide. Zanechávám vám svou milost, abyste i nadále zůstali silnými. Ať se 

výzva obrátí k lidstvu. Chci se projevit v každém srdci, chci se dát pocítit v každé duši a dát jí vodu a 

chléb, které ji živí a posilují. Pochopte, že lidstvo žízní a že ho nesmíte opustit, protože trpí na poušti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 364 
1 Plný lásky k vám přicházím, abych osvítil vaši mysl a učinil vaše srdce citlivým skrze Své Slovo. 

2 V tomto čase přijímám toho, kdo slyší toto učení, i toho, kdo je od něj vzdálen ─ toho, kdo na Mne 

zapomněl, i toho, kdo si na dně svého srdce vytvořil svatyni. 

3 Mistr je plný radosti, když vidí, že jste dobří dělníci, kteří vypleli semena a odstranili slámu z obilí, 

aby Mi nabídli pouze zlatý klas. 

4 Vy, kteří takto pracujete, jste splnili slib, který jste dali svému Otci v okamžiku, kdy jste vstoupili 

do Mé Přítomnosti, abych vám svěřil semeno a pozemky. Svou poslušností mi připomínáš rozmnožené 

semeno. 

5 Počet mých pracovníků se znásobil. Ale sbohem těm, kdo umí sít a pečovat o svá pole, neboť ti 

přinesou velkou úrodu. 

6 Hlas mého Otce vysílá volání ke všem lidem. Ale ti, kdo žijí pro světské radosti, si vytvořili 

překážku, která brání jejich duši, aby slyšela mé volání. Bude to bolest, která je probudí a přiměje je slyšet 

můj hlas skrze svědomí. 

7 Ten, kdo se řídí mým zákonem, bude umět dodržovat i lidské zákony a v práci v mém díle mu 

nebudou bránit žádné překážky ani překážky. 

8 Kdyby lidstvo žilo podle mého zákona, nebylo by otrokem svých vášní a nevyprazdňovalo by 

kalich utrpení. 

9 Svou neposlušností proměnila tuto zemi v slzavé údolí. Všude je slyšet nářek nad bolestí, v sektách 

a náboženstvích neexistuje jednota myšlení ani bratrství. 

10 Připravil jsem zde tento lid, aby s Otcovou mocí a moudrostí zjevil poselství míru, světla a lásky, 

které musí zasáhnout všechny národy. Svěřil jsem mu meč, štít a prapor, aby neúnavně bojoval, dokud mu 

má vůle neřekne konec. 

11 Milovaný lide, připravte se a vydejte se na své putování jako v první éře, opusťte toto "údolí" a 

vydejte se do zaslíbené země. Důvěřujte mi, neboť jako v onom čase ustoupí vody moří, aby vás nechaly 

projít, a na poušti opět nebude chybět mana ani voda vyvěrající ze skály. 

12 Jakmile se lidstvo bude řídit mými pokyny, odstraní ze své cesty bolestivé očišťování, které si 

přivodilo. 

13 Dnes k tobě, Izraeli, sestupuje mé Slovo, aby ti pomohlo ve tvém rozvoji, abys mohl splnit náročné 

poslání, které jsem ti svěřil, abys byl příkladem pro své blízké a pro své bližní. Lid Izraele totiž bude ve 

spojení srdcí a duší příkladem, bude zrcadlem pro celé lidstvo a to musí vidět své vlastní tváře, jak se 

odrážejí v duchu Izraele. 

14 Osvěcuji vaši mysl, abyste o Mně všichni vydávali svědectví svými myšlenkami, slovy a skutky. 

Neboť vy, kteří jste začátečníci, jste povoláni, abyste byli Mými velkými učedníky a později učiteli mezi 

lidmi ─ dobrými učiteli nauky Ducha Svatého, nezhmotněnými, nezhlouplými podle dřívějších zvyklostí. 

15 Proto od vás v této době požaduji duchovnost, vznešenost, prostotu a čistotu v každém vašem 

jednání a postupu v rámci Mého Zákona. 

16 Eliáš duchovně připravuje celý svět, ducha Izraele na můj blízký odchod, abyste byli odvážní a 

plní světla do boje, který vás čeká. 

Po mém odchodu neupadejte do letargie, nezůstávejte na schůdné cestě ani se z ní neodchylujte, ale 

pokorně a důstojně zaujměte mé místo učitele. Vy se svým sebezapřením, přípravou a povznesením duše, 

se svou láskou a milosrdenstvím se vydejte rozsévat spiritualisticko-trinitářsko-mariánské semeno na 

všechny cesty a silnice, kde na vás čekají srdce, kde se otevírá náruč, aby vás přijala, kde duše žíznící a 

lačnící po mé pravdě a lásce očekávají příchod mých vyvolených. Brzy se totiž vydáte na cestu, abyste 

svět probudili a nenechali ho spát, protože taková je má Vůle. 

17 Ó milovaný lide Izraele! Eliáš vám pomohl pozvednout vaše duše. Spojil vaše myšlenky a vůli v 

jedno. Sjednotil všechny duše, aby se můj požehnaný paprsek usadil v samotném duchu Izraele. 

18 Eliáš jde před vámi a připravuje cesty, činí je průchodnými. On je ten, kdo vás očišťuje, kdo vám 

pomáhá vyčistit i tu nejmenší skvrnu ve vašem srdci, aby vaše svědomí bylo vždy klidné a připravené ke 

službě Mému Božství a ke službě vašim bližním. To on ti dodává novou odvahu na cestě, když tě vidí 

smutného a sklíčeného ─ to on ti oznamuje nebezpečí a osvěcuje tě ve chvílích klamu a temnoty. Je to 
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Eliáš, který vás utěšuje ve chvílích bolesti a vede vás krok za krokem k jedinému bodu sjednocení ─ k 

bodu, k němuž jsou povolány všechny duše, který je Vznešeností a k němuž dospějete skrze povznesení 

své duše, pravou modlitbu a pravé uctívání Boha. 

19 Nebojte se soudu ani kritiky lidí. I já budu odsouzen, diskutován, bičován, ale ne zabit v tomto 

čase. Mé Dílo, Mé Světlo a Má Pravda nebudou poraženy. Spiritualismus, který je mým učením, nemůže 

zaniknout, bude se nadále projevovat navzdory nepochopení, neposlušnosti, nevděčnosti, nedůvěřivosti a 

marnosti lidí. Můj Božský Duch a mé učení se budou nadále projevovat a postupovat od srdce k srdci, od 

ducha k duchu, od lidí k lidem a od světa ke světu, aniž by se zastavily. Neboť není síly, není moci, 

zákona ani překážky, která by mohla zastavit mého Ducha a mé Světlo ─ není stínu, který by mohl zastínit 

mé Univerzální Světlo. Proto budu vždy Světlem, budu vždy Pravdou, budu vždy Duchem. 

20 Ale jak jsem vám řekl: Vy jste Mé děti, které jsem učinil Svými učedníky, abyste si Mě vzali za 

vzor a stali se podobnými Mému Božství, abyste plně pochopili svého Otce, který je Duch Svatý. To však 

pochopíte díky svému zduchovnění prostřednictvím této spirituálně-etrinitářsko-marijánské nauky. 

21 Modlete se za "první" a pracujte také za nové generace ─ za ty, kteří přijdou po vás. Jestliže 

"první" udělal první krok, vy uděláte druhý a ti, kteří přijdou po vás, udělají třetí. A tak se Mi bude lidstvo 

z generace na generaci a z období na období duchovně stále více přibližovat, dokud nedosáhne skutečného 

duchovního povznesení a dokonalého uctívání Mého Božství. Já vám však říkám: Mír celého světa 

nezávisí na jednom srdci ani na mnoha srdcích ─ ani na šíření Mého díla, které je celosvětové a duchovní. 

Všechno závisí na Mé vůli, ale ve Své milosti, ve Své nekonečné lásce ti, Izraeli, dopřávám účast na Mém 

díle duchovního zdokonalení a celosvětového usmíření. Děti moje, chtěla jsem, abyste se podílely na mém 

díle, na díle lásky, na boji světla proti temnotě. 

22 Pamatujte, že svět vás očekává, že národy očekávají Můj lid, že tento svět, který nenalézá nápravu, 

který nezná pravé uctívání Boha ─ tento svět, který nenalézá svého Boha, se setkává s vámi a že ve vás Mě 

nalezne, uslyší a uvidí. Chci totiž, abyste byli Mým obrazem ─ chci, aby se ve vaší duši a ve vašich 

skutcích odrážela Moje tvář a Moje láska. 

23 Nepropadejte fanatismu, protože to není to, co byste měli učit. Neupadejte do modlářství, protože 

to není to, co byste měli dát světu. Duchovně budeš dávat vodu, která hasí žízeň, chléb, který sytí hladové, 

roucho, které přikrývá nahé. 

24 V této Třetí éře jsem se dal poznat skrze lidský intelekt a ti, které jsem obdařil milostí "podnoží", 

měli jeden z největších darů Ducha Svatého: předávat skrze ně Mé Božské záření, aby světu předávali Mé 

Slovo. A vy jste zakusili velmi pokorná, nevědomá a bezvýznamná srdce, skrze která jsem vás ohromil 

svými slovy dokonalosti, moudrosti, zdraví, milosrdenství a povzbuzení ─ svým slovem, které je vždy 

nekonečným pohledem, jenž čte ve vašich srdcích vaši minulost, přítomnost i budoucnost. A kdykoli jste 

to v tomto Třetím čase slyšeli prostřednictvím nositelů hlasu, cítili jste, že Mistr je s vámi a že o vás 

uvažuje, slyší vás a je pozorný i k posledním vašim prosbám ─ že přijímá plnění vašeho poslání a 

posuzuje každou vaši myšlenku, slovo a skutek. 

25 V této Třetí éře Můj Svatý Duch plně otevřel dveře Vysokého Západu, aby vám umožnil přijít do 

Mého Duchovního Světa Světla plného vývoje, toužícího po naplnění svého poslání, a dát vám o sobě 

vědět skrze lidskou schopnost chápání, mluvit s lidmi, vysvětlovat jim mé božské Slovo a léčit duchovní i 

fyzické nemoci duchovním fluidem ─ tím fluidem, kterým Ježíš, váš Mistr, léčil nemocné ve Druhé éře ─ 

fluidem lásky, života a duchovního zdraví. 

26 Můj duchovní svět byl tvým přítelem, tvým lékařem, tvým bratrem, ale dokonalým bratrem plným 

lásky, trpělivosti a milosrdenství. 

27 Požehnaný lide Izraele, do vašich rukou jsem svěřil archu nové smlouvy. Jste Mými vyvolenými, 

které proměňuji v prameny křišťálově čisté vody, aby ve vás lidstvo našlo oživující vodu. 

28 Do vás jsem vylil své duchovní dary milosti, vy jste můj chrám, v němž je mé světlo a má láska. 

Vy jste ti, kdo musí plni pokory vyjít k zástupům, které propadly fanatismu a modlářství, abyste ukázali 

Mé světlo těm, kdo skrývají Mou pravdu a falšují Můj zákon. 

29 Lidé, uvěřili jste v Mou duchovní přítomnost, protože jste Mě cítili v nejskrytější části svého srdce: 

je to vaše duše, která se časem vyvinula. 
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30 Promluvil jsem k vám skrze hříšníky, abych vás naučil hledat mé Království. Vy jste však 

zhmotnili to, co patří k mému Dílu. Vytvořili jste si životní etapu, která není tou, o níž jsem k vám mluvil. 

Zhmotnili jste kříž, který je symbolem spásy. 

Kříž, na němž vás Beránek svým božským příkladem vykoupil, ─ tento kříž vám již v oné druhé éře 

zmizel z očí, abyste se neproměnili v modly. 

31 Již v první éře k vám Otec promlouval skrze své proroky, abyste neupadli do pokušení a 

modlářství. Ve druhé éře jsem přišel skrze Ježíše, abych celému lidstvu předal své učení lásky a pravdy. 

Neučil jsem vás žádnému náboženství, protože náboženství vytvořili lidé. 

32 Již ve Druhé éře jsem vám řekl: "Vrátím se k vám" a své slovo jsem splnil. Jakkoli jsou fanatismus 

a modlářství velké, zde je opět váš Mistr, duchovně projevený. Očišťuji tvé srdce svým slovem, abych 

povznesl tvou duši a umožnil jí dosáhnout spásy. 

33 Blahoslavený, kdo přijal mou lásku, můj pokoj a mé světlo, umí zachránit toho, kdo hyne, a svou 

modlitbou je schopen osvítit i ty bytosti, které přebývají v "duchovním údolí" - ty temné síly, které nebyly 

schopny přijmout světlo Ducha svatého. 

34 Jste skromní, vyvolený lide, ale učiním vás velkými a moudrými v duchu, abyste poskytovali 

lidstvu vedení a útěchu. Promluvil jsem k vám prostřednictvím různých hlasatelů, abyste se Mnou mohli 

spolupracovat jako příklad pro obnovu tohoto lidstva. 

35 Vy jste lidé, které jsem učil spiritualizaci, abyste tak vydávali věrné svědectví o svém Otci. 

36 Přineste plné pochopení Mého díla, abyste Mě mohli uctívat z ducha do ducha. 

37 Nebuďte ochotni setrvávat ve svém materialismu, nepadejte již do sítí zmatku a temnoty. V tomto 

čase, kdy vás zachraňuji z bahna hříchu, mě poznávejte podle mého světla, mé lásky a mé spravedlnosti. 

38 Nechci, abyste se rozdělili, ani nechci, abyste porušovali mé pokyny. 

39 Proč mezi vámi vypukla bouře? Kvůli vaší nedostatečné přípravě a nepochopení Mého Slova. Až 

přijde konec Mého zjevení se vám v této podobě, chci, abyste se před svým Mistrem sjednotili s 

uspokojením, že jste splnili Má přikázání. 

40 Buďte připraveni, můj lide, a nenechte se svést špatnými církevními vůdci ─ nedovolte jim, aby 

vám předkládali svůj zákon. Neboť vidím, že skrývají mé učení a zveřejňují pouze své, začali obchodovat 

s mým dílem a předkládají ho plné tajemství a zhmotnění. Mou vůlí je, abyste Mé Dílo poznávali čistě a 

oduševněle. Neboť toto Dílo vyšlo z mého Ducha a obsahuje podstatu mého Slova pro obnovu lidstva. 

41 Chci, abyste se všichni pustili do skutečného naplňování poslání a odstranili z mé práce své 

nedokonalosti. Uvědomte si, že od počátku Mého projevu skrze lidský orgán chápání byl Můj boj o 

záchranu před hříchem velký. 

42 Stále vidím své ovce na různých cestách, ale Eliáš jako zářící maják vás v současnosti sjednocuje a 

shromažďuje na jedné cestě. Hlasitým zvoněním vysílá výzvu k Mému vyvolenému lidu, aby dosáhl 

přístavu spásy. 

43 V první éře Otec zachránil svůj lid skrze Mojžíše. Byl vyvoleným, aby splnil toto obtížné poslání. 

Byl poslušný a šel před vámi plný odvahy a nepochopení lidí ho nenechalo ani na chvíli ochabnout. 

44 Ve druhé éře jsem přišel jako "Slovo" Otce, abych se stal člověkem a dal se lidem poznat. 

45 Bylo to Otcovo přikázání a muselo být splněno. Bylo nutné žít se samotnými lidmi, abych jim 

mohl přinést své učení a svou pravdu. Mé Slovo se zjevilo ve své podstatě, přítomnosti a moci, aby 

zaklepalo na dveře srdcí a otevřelo je. 

46 Vždy jsem k lidstvu promlouval jako intuice, jako zjevení prostřednictvím prorockých vizí. Dnes, 

v tomto čase, jsem přišel naplnit proroctví v Duchu, aby lidstvo poznalo světlo nového úsvitu a povstalo. 

Znamení byla předpovězena již v první éře a měla se naplnit v této třetí éře, ve věku Ducha svatého. 

47 Mluvím k vám jasně, aby vám nic nezůstalo skryto, a jestliže jsem k vám v Prvním a Druhém čase 

nemluvil o tom, co vám dnes zjevuji, je to proto, že to byla Otcova vůle. Neboť Já Sám jsem naplnil Své 

Slovo a dávám vám svědectví o Své Přítomnosti u vás v této době. 

48 Dvanáct kmenů izraelského lidu Mě obklopuje a Já jim všem dávám Své Slovo, abyste, až přijde 

čas, povstali a vydali lidstvu svědectví o Mé Přítomnosti. 
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49 Povstaňte v posledních okamžicích Mého projevu v této podobě, spojte se jako jeden pracovník, 

jako jeden vůdce společenství, abych mohl odejít s radostí ve Svém Srdci, že jsem způsobil, aby Můj lid 

tvořil jedno tělo a měl jednu vůli. 

50 Jsem nepřemožitelný hříchem lidstva a vy nebudete moci zničit Mé světlo, Mou lásku, Mé 

milosrdenství svými nedokonalostmi, protože Já jsem nade všemi stvořenými věcmi a neexistuje žádná 

moc, byť by byla sebevětší, která by mohla porazit Mou moudrost a Mou moc. Proto k vám mluvím a 

dávám vám lásku, abyste Mě poznali jako Otce a abyste Mě uctívali jako Boha. 

51 Dělníci na mém poli: svěřuji vám své slovo jako dobré semeno, abyste mi ho na konci své práce 

ukázali rozmnožené. 

52 Plňte své poslání, aby Otec mohl splnit zaslíbení dané vašemu duchu. Proč chceš, abych ti dal to, 

co si nezasloužíš? Proč chcete sklízet, co jste nezaseli? Předtím se musíte snažit a pracovat. Nechci, aby 

vám to vyčítalo vaše svědomí. 

Buďte požehnáni, děti moje, protože rozumíte svému Otci a chcete si tuto odměnu zasloužit díky úsilí 

a práci. Za tento cíl musíte bojovat, a jestliže se lidé obětují pro hmotný cíl a ztratí i život, vy dosáhnete 

duchovního cíle, kde život neztratíte. Když totiž vytrváte až do konce, dosáhnete věčného života. 

53 Získejte zásluhy, abyste mohli dosáhnout zaslíbené země. Tam si odpočineš od velké bitvy. 

54 Když se dva nebo tři z Mých vyvolených sejdou a pozvednou svého ducha k Mému Božství, budu 

s nimi a budu je inspirovat. Na každém místě, kde mě vzýváte, budu přítomen. Řekl jsem vám totiž, že mě 

uvidí každé hříšné i nehříšné oko a všichni pocítí mou přítomnost. 

55 Vy, dělníci, jste pod mohutným stromem, protože víte, že vás očekávám s otevřenou náručí. Víš, 

že jsem to já, komu musíš ukázat splnění svého úkolu. Já sám to budu moci posoudit, protože je to moje 

věc a já jsem jediný, kdo vás může odměnit nebo volat k odpovědnosti. 

Vy však důvěřujte svému Otci a vězte, že ať je Mé pokárání sebepřísnější, prolévám na vás spolu s ním 

i své milosrdenství a soucit. Vždyť tě miluji a mám s tebou soucit a dávám ti sílu, abys odolal výbuchu 

mého pokárání. 

Každý z vás má na mé půdě své políčko a na něm musí zasít a sklidit. Já jako Otec přijímám vaše úsilí, 

vaše oběti a vaše utrpení. Vidím vaše slzy a povzbuzuji vás svým slovem, abyste mohli pokračovat v 

pokroku, stále vpřed do věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 365 
1 Učedníci, posadil jsem vás ke svému stolu a nabídl jsem vám u něj bohatou hostinu svého poučení: 

své Tělo a svou Krev, Slovo a jeho význam, abyste díky této stravě byli nesmrtelní a nepřemožitelní ve 

velkých bitvách života. 

2 Obklopuješ Mě a Mistr vstupuje do tvého srdce a vidí tvůj smutek. Proč, děti moje? Připravil jsem 

vás na pravý projev ─ v této době, kdy jsem byl s vámi a dával jsem se poznat skrze prosté a pokorné lidi. 

Nebyla to však ta nejlepší ani nejdokonalejší z forem, které jsem si zvolil pro komunikaci s lidstvem. Toto 

byl přípravný projev, aby mě oči vašeho ducha mohly brzy spatřit přicházet "na oblaku" a aby se pak vaše 

duše mohla také spojit s anděly v jejich vznešenosti. 

3 Nejdokonalejší komunikace s Mistrem je ta, která přijde po oddělení Mého Slova. Absence těchto 

projevů oslabí víru mnoha lidí, kteří Mi nerozumějí a neumějí si vykládat Mé učení. Ale ti, kdo dobře 

porozuměli Mému Slovu a využili čas skutky lásky, poznají, že jsem stanovil hranici Svého projevu ve 

vhodnou hodinu, ve vhodný čas, abych vás poté zanechal Nekonečnu, Věčnosti, Duchovnu. 

4 Bděte a modlete se, tento čas je rozhodující, je to hodina zkoušky, můj lide! Musíte bdít nad 

lidstvem i sami nad sebou, neboť vaše modlitba bude jako plášť, který je přikrývá ─ a také jako 

nezničitelná zeď, která je chrání. Pokušení na vás číhá v tisíci podobách, nenechte se svést. 

Mistr vám dává tato proroctví, neboť budete pít velmi hořký kalich, který si lidé připravili ─ kalich, 

který jsem pil na onom světě a který vám nyní dám pít. Nyní jsi silný, neboť jsem do tvé duše vložil svou 

moudrost a připravenost, a budeš-li bdít, budeš schopen odolávat zkouškám a bouřím. 

5 Co je v tomto poháru, který zanechal na Mistrových rtech tak hořkou příchuť? Je to nevíra tohoto 

lidu, je to jeho neposlušnost, materialismus, modlářství, fanatismus, nedostatek obnovy, malá duchovnost, 

které dosáhl, a to málo, čeho si vážil a čeho využíval v době učení ─ neshody a spory, které vždy panovaly 

mezi tímto lidem, mezi pracovníky a mezi sbory. A to vše dohromady nyní tvoří kalich, který budete sami 

pít. Já vám však dávám sílu obstát ve zkoušce. 

6 Vám, kteří slyšíte toto slovo, říkám: Nenaplnili jste tento kalich, ale přesto z něj něco vypijete, 

protože budete v boji a nebudete lhostejní ─ dotknete se totiž nedostatku citlivosti těch, kteří navenek vždy 

bděli a modlili se a ve skutečnosti hluboce spali ve své rutině ─ budete se muset postavit slabým, 

mnohonásobným obětem neposlušnosti, znesvěcení mnohých, protože budete vojáky Mého díla mezi 

sebou i mezi cizinci. 

7 Chci, abyste zítra tvořili ochrannou armádu. Připravte se však, seberte duchovní sílu, abyste ani na 

okamžik neochabli. Těmito slovy vás povzbuzuji, abyste se modlili a připravovali na boj, abyste dosáhli 

Mé hrudi, vrcholu hory, kde jsem Já. 

8 Pojďte ke mně, milovaný lide, a poslouchejte mé přikázání. Pojď ke mně, Izraeli, a nasyť se mým 

slovem, ať tě netrápí hlad a žízeň. Blahoslavený, kdo slyší mé slovo, přijímá je s pokorou a uchovává je ve 

svém srdci. Přijde totiž čas, kdy lidstvo bude hledat tento chléb, a vy mu předáte to, co jsem vám svěřil ve 

svém díle. 

9 Doba pokročila, vaše duše se vyvinula a nyní se nacházíte v době, kdy jste pokročili a zduchovněli. 

10 Třikrát jsem vám vložil do rukou svůj Zákon. Mé dílo je stejné jako to, které jsem vám dal poprvé, 

když jsem vám skrze Mojžíše svěřil desky Zákona a on byl vaším průvodcem po poušti čtyřicet let. 

11 Ve druhé éře jsem tento zákon naplnil, abych vykoupil lidstvo. A potřetí jsem přišel znovu jako 

Duch svatý, abych vám vysvětlil tentýž Zákon. 

12 Potom vydáš svědectví o Mé pravdě lidstvu, které očekává, že Mě uvidí tělesnýma očima, aby 

uvěřilo, a potom Mě popírá. 

13 Je to doba zmatku ve světě, doba boje pro vás. Tři roky před koncem roku 1950 jsem k vám dlouze 

mluvil, abyste se připravili a duchovně sjednotili, ale nyní, když rok 1950 končí, mnozí z vás sešli na 

scestí ve svém materialismu. 

14 Čeká vás bitva a vy povstanete jako vojáci. Svěřil jsem vám zbraně, abyste byli v boji 

neporazitelní. Začněte tím, že porazíte sami sebe. 

15 Po mnoho let jsem vám svěřoval své Slovo. Ale ti, kdo nepochopili svého Mistra, žádají, abych se 

jim dal poznat prostřednictvím lidského intelektu jindy. Mé slovo je však slovem krále a musí se naplnit. 
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16 Falešní učedníci budou existovat i nadále a budou lidstvo mást. Tehdy budou volat a říkat: "Kde 

jsi, můj Bože, kde je tvá pravda, jaké je tvé dílo a kde jsou tvoji vyvolení? 

17 Po mém odchodu budete vydávat svědectví o mé přítomnosti a budete poslušní mého zákona, 

abyste toto dílo uvedli ve známost v celé jeho čistotě. 

18 Až skončí Mé hlásání prostřednictvím hlasatelů, svět se pozvedne k oduševnění, ke světlu a k 

míru, a až přijdou nové generace, nebude už existovat fanatismus ani modlářství. Pak mě budou hledat v 

chrámu Ducha svatého, kde budu navždy. 

19 V tento den milosti sjednotím a shromáždím dvanáct kmenů, které tvoří můj vyvolený lid Izrael, 

na úpatí hory. 

20 V této třetí éře jste byli připraveni Mým Slovem, světlem Ducha Svatého, abyste splnili poslání, 

které jsem vám svěřil od počátku, abyste byli lidmi poslušnými Mého Zákona, posly Mého Božství lidem. 

21 V tento den rozjímám o tvé přípravě a přijímám tvou duši. Ukažte mi, co jste se ode Mne naučili. 

Vždyť jsem do vás vlil Své Božské Slovo, abych vás poučil, oživil a oduševnil, abyste byli duchovně "k 

Mému obrazu a podobě". 

22 Můj otcovský pohled v tento den proniká tvou bytostí a zkoumá všechno. Vidím, jak jsou vaše 

duše připraveny, a dávám jim Své příkazy, abyste je splnili, jak bylo napsáno od První éry a potvrzeno i v 

této době Mými hlasateli. 

23 Jako Mistr jsem se vám neúnavně věnoval a dal jsem vám pokyny, abyste se stali mými učedníky. 

Očistil jsem vás a dal vám život svou krví. Odvrátil jsem vás od jiných cest a odstranil jsem z vás 

fanatismus a modlářství. Nyní jsi od toho všeho osvobozen, protože jsem do tvého srdce a duše vložil 

pravdu a skrze ni jsem tě oduševnil a v tento den ti ukazuji novou stránku Knihy moudrosti. Ale všechno 

světlo, zjevení, vám dám z ducha do ducha. 

24 Připravte svá srdce a pozvedněte své duše, abyste přijali mou moudrost v dokonalém společenství 

ducha s duchem. 

25 Rozvíjejte své dary a buďte vždy připraveni, aby se na vás mohl vylít můj Duch svatý. 

26 V tento den vám ve Své Přítomnosti, v Přítomnosti Marie, Eliáše a patriarchů První éry říkám: Vy, 

duše, které tvoříte Můj vyvolený národ Izrael, zasvěcuji vás, abyste učinily první kroky k naplnění velkého 

a vznešeného poslání, pro které jsem vás připravil. 

27 Přijměte pohlazení mé lásky a věnujte se naplnění svého poslání mezi lidmi. 

28 Vydejte se po všech cestách, ukažte svým bližním Mé dílo a svědčte o Mně, pak s Mou moudrostí, 

s Mým poučením oživíte "mrtvé" a ukážete lidem Můj zákon. 

29 Podělte se se všemi o milost, kterou jsem vám svěřil, pociťujte v duchu odpovědnost za dílo, které 

jsem vám svěřil, a neste tento kříž, abyste oduševnili svět. 

Ti z vás, kteří jsou připraveni, budou učit lidi ─ první i poslední ─ mým pokynem. Buďte jako 

pochodně, které osvětlují duše, a prostřete stůl s chlebem věčného života pro ty, kdo hladoví, a pro ty, kdo 

hledají mou moudrost. 

30 Vydávejte svědectví svými skutky milosrdenství, které nosíte ve své duši. Neúnavně bojujte den za 

dnem a "bděte" za lidstvo i za sebe, neboť vás chci vidět sjednocené před Mým Božským Duchem. 

31 V ruce nosím knihu, Knihu života. Napiš do něj svá jména, Izraeli, abys měl věčný život a dostal 

ode mne vše, co jsem ti slíbil od počátku věků. 

32 Zanechávám vám svou přítomnost, Eliášovu přítomnost a Mariinu něhu. Připravuji duchovní 

hostitele, aby se s vámi spojili v duchu a v pravdě. Budete chrámem svého Boha, neboť taková je má vůle. 

33 Jako požehnaný stín sestupuje Má vznešená láska, aby tě přikryla na tvé cestě. Vidím totiž, v jaké 

chvíli se nacházíš a jakou zkouškou tvůj duch prochází. 

34 S velkou úzkostí se připravujte na to, že v ten den uslyšíte mé slovo. 

Blahoslavený lid: Osmdesát čtyři let byl Mistr s vámi, aby vás vycvičil. Vidím však, že stále koktáš 

první slabiku a jsi slabý před mými přikázáními. 

35 Lidstvo je dezorientované, zmatené a kořistí hladového vlka. Ačkoli je můj odchod 

prostřednictvím lidské mysli tak blízko, nevíte, jak velké zkoušce je od této chvíle vystaven váš duch. 
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36 Poznej, Izraeli: Tři roky jsem vám dal na velkou přípravu, abyste se všichni sjednotili a 

shromáždili jako ovce v ohradě Mé lásky ─ abyste pracovali a sklízeli velkou úrodu ─ abyste v onen den 

nepřicházeli do Mé Přítomnosti se skloněnými hlavami a nepředkládali Mi jen zlatý klas. 

37 Vy jste však plně nepoznali mé slovo a nepochopili jste mou inspiraci. Jsi na mrtvém bodě, nechal 

jsi kříž na cestě a jsi znepokojen svou neposlušností. Váš boj však nekončí: budu k vám mluvit skrze 

zjevení a intuici, abyste mohli pokračovat v práci na Mém Díle a být duchovně sjednoceni. 

38 Po mém odchodu se nositelé hlasu rozdělí mezi sebe. To vše vidí můj pohled. Mou vůlí však je, 

abyste všichni měli stejné vybavení. Pokud se budete chovat tímto způsobem, nebudete spát. 

Zanechal jsem své Slovo a jeho význam ve vašich srdcích a to, co "zlatá pera" zapsala z mého učení, 

bude tvořit Třetí zákon. 

39 Mistr od vás nikdy neodejde, neboť každému, kdo se opravdu umí připravit na to, aby Mě hledal, 

dám podle jeho povznesení a oduševnění od ducha k duchu. Dám se poznat jako zjevení, intuice a 

inspirace, abys mohl vést zástupy a dosáhnout vrcholu hory. 

40 Nechám vás projít velkými zkouškami, protože každá zkouška vás vyzývá k plnění povinností a k 

poslušnosti. 

41 Proto dnes promlouvám ke stádu, které si Eliáš vybral v tomto Třetím čase, a jako Otec přijímám 

vaše naplnění poslání, vaše úsilí a vaši ochotu. 

42 Prostřednictvím nositelů hlasu jsem vám řekl, že v poslední den roku 1950 uslyšíte naposledy mé 

slovo a že kdokoli by po tomto dni zavolal můj paprsek nebo můj duchovní svět, aby komunikoval v 

předchozí podobě, upadl by do lži, do podvodu. Dnes vám opakuji svůj pokyn. 

43 Až začne rok 1951, Můj Svatý Duch vás osvítí pro dialog mezi Duchem a jako Otec od vás 

neodvrátím Svůj pohled a Svou lásku. 

44 V tento den na vás padá slza lásky mého Ducha, protože jste mohli využít mých duchovních 

dobrodiní a pocítit mou přítomnost ve své duši. 

45 Budeš plnit Mé příkazy na zemi, neboť tě vidím připraveného, plného poučení, síly a moudrosti. 

46 Byl jsi poslušný mé vůli. Zduchovnil jsem vás na cestě života, odstranil jsem materialismus, který 

ve vás existoval, a učinil jsem svou Přítomnost pro vás hmatatelnou v povznesení vaší duše. 

47 Otevírám větší dveře, ale plné světla a duchovní dokonalosti, kterými projdete a kterými umožníte 

svým bližním dosáhnout říše oduševnění. 

48 Předávám proroctví, zjevení, intuici a skutečné pochopení své Božské Vůle. Budete jako klarinety 

a trubky, které zvěstují mé učení a tím probouzejí lidstvo. 

49. Budu na tebe čekat na vrcholu hory, a až splníš Mé příkazy, odměním tě vavřínovým věncem. 

Obejmu tě ve své otcovské náruči a jako odměnu za tvou poslušnost vstoupíš do zaslíbené země, a až 

budeš u Mne, řeknu ti to: 

50 "Buď vítán, učedníku, s ohledem na knihu dokonalého poučení." 

51 Od chvíle, kdy jste byli označeni mým božským světlem, jste obdrželi obtížný a velký úkol 

postavit se za lidstvo. 

52 Vidím, jakými těžkostmi jste prošli, ale říkám vám: Nebyl jsem to já, kdo ti do cesty postavil 

bolest. To ty jsi to způsobil a já dnes vracím tvé duši, co jí patří. Já jsem vás však naplnil Svou milostí a 

řekl jsem vám: Budete silnými lidstva a dáte mu Mé světlo. 

53 Musíte být živým příkladem lásky a milosrdenství pro své bližní, když jim ukazujete Mé Dílo. Vy 

jste totiž děti, které Mi dokázaly porozumět, a vidím, že jste vždy připraveny naslouchat Mi a následovat 

kroky svého Mistra. 

54 Dlouho jsem vám říkal, že dezorientovaní lidé za vámi přijdou, aby si vyžádali mé učení. Dnes 

vám říkám: Ukažte jim v pravdě, že nejste modláři, že žijete v čase světla, aby mě hledali od ducha k 

duchu. Tak najdou milujícího Otce, všemohoucího Boha, nejlepšího lékaře a také nejlepšího přítele. 

55 Až k tobě přijdou filosofové, vysvětlíš jim, co nemohli pochopit, a až přijdou vědci, dáš jim světlo 

mé moudrosti. Vždyť světlo mého Ducha svatého je se vším mým lidem. 

56 Milovaní učedníci Mistra: V této Třetí éře jsem vám oznámil, že až skončí rok 1950, přestanu vám 

dávat Své Slovo prostřednictvím lidského orgánu chápání. Zanechal jsem vám však slova útěchy a vedení, 

abyste podle nich mohli řídit své jednání, abyste posílili svou víru a zítra byli jako váš Mistr. 
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57 V této době duchovního a duševního rozvoje, kdy člověk bojuje sám se sebou, s různými pohledy 

na svět, aby našel pravdu, se musíte pustit do práce, aby lidstvo opustilo své zvyky, obřady a návyky z 

minulosti, aby mohlo komplexně poznat a pochopit oduševnění. 

58 V dnešní době se svět navzájem špatně posuzuje: jeden bratr zabíjí druhého, ženy zapomínají na 

svou hanbu a důstojnost, rodiče špatně posuzují své děti a děti své rodiče. Hodnota života není dostatečně 

doceněna. Lidé vyznávají různé ideály a neexistuje mezi nimi jednota. Vůdci národů si navzájem 

nerozumějí. 

59 Proto jsem přišel v Duchu a dal jsem se poznat skrze lidský intelekt, abych světu vysvětlil, že Mé 

Dílo je záchranný člun, a připomněl mu stejné učení, jaké jsem mu dal ve Druhé éře. 

60 Mistr se od vás neodloučí, ale už se vám nebude dávat poznat v této podobě, protože vstupujete do 

nové etapy duchovního vývoje, v níž je nutné, abyste rozvíjeli své dary. Jedině tak totiž dáte důkaz, že jste 

využili mého učení a že jste hodni, abyste mé dílo zveřejnili. 

61 Jen jednou se Otcovo "Slovo" se všemi svými schopnostmi moci a lásky projevilo v dokonale 

připraveném těle, a to v těle Ježíšově. V současné době však byly díky mému milosrdenství a soucitu 

připraveny "podnože", aby se mohl projevit Duch útěchy, který je mým vlastním Duchem. Připravíte-li se, 

obdržíte v nadcházejících časech mou inspiraci v plném rozsahu. 

62 Proč jsem opět přišel, děti moje?..: Protože člověk se díky svým vlastním instinktům, díky svým 

vlastním vášním stále více přiklání k tomu, co ho vzdaluje od oduševnění. Vydal se tak odlišnými cestami, 

že ve snaze pochopit Mé dílo jej zkreslil. 

Člověk duchovně stagnuje, protože jeho duchovní vývoj není v souladu s jeho vědeckým vývojem. 

Lidé nedosáhnou většího povznesení dodržováním obřadů, ani strachem z trestu či trestem za své činy. 

63 Duše vtělená do jednoho a druhého těla má různé zkušenosti, aby se naučila přednostem dobra a 

zavrženíhodnosti zla. Tímto způsobem, když pocítíte uspokojení z konání dobra z lásky ke Stvořiteli, 

budete moci dosáhnout věčné dokonalosti. 

64 Mé Dílo je láska a láska se dává bez sobectví, aniž by hledala výhody pro sebe. Proto bylo nutné, 

abych vám přišel připomenout Své učení. 

65 Každý z vás byl vybaven mým světlem a také jste pocítili přítomnost vysokých bytostí, které vám 

pomohly právě ve chvíli, kdy jste je potřebovali. Cítili jste, že je Mistr s vámi. Prožíval jsem se svými 

dětmi chvíle soužení a pochybností. Kdo by mohl pochybovat o projevech, které Pán dopustil pro útěchu 

lidstva v této době? 

66 Nikoho neomezuji. Musíte nechat mé Dílo rozkvést a dát mu poznat podle své přípravy. Cvičení 

milosrdenství pro vás bude tou nejlepší zkušeností a díky této ctnosti se duchovně povznesete. 

67 Tyto projevy, které jste ode Mne obdrželi prostřednictvím nositele hlasu, nyní končí, ale budete 

nadále přijímat Mou inspiraci, protože vaše duše byla Mnou osvícena a připravena na dialog ducha s 

duchem. 

68 Moje duchovní práce nepotřebuje hmotné symboly a obřady. Je to pokračování učení, které Ježíš 

zanechal ve druhé éře. 

69 Spiritualismus není náboženství, není to sekta, není to nové učení, je to zákon všech dob. Je to 

láska, odpuštění a světlo, které Ježíš zanechal světu ve druhé éře. Pochopíte-li mé učení a budete-li se jím 

řídit, budete se moci nazývat duchovními. 

70 Ti, kdo od roku 1950 nadále přesvědčují své bližní, že se stále ještě dávám poznat prostřednictvím 

lidského intelektuálního orgánu, na sebe přivolávají soud a ve svůj čas vyvodí důsledky a probudí se ze 

spánku. 

71 Otec se již neprojevuje v této podobě, ale vše, co jsem vám dal, zůstává v písemné podobě. 

72 Zanechal jsem vám Své slovo poučení a vylil jsem Svou lásku, abyste se jí všichni nechali 

inspirovat ke svým skutkům. Odpustil jsem všechna provinění, protože jsem odpuštění a láska, protože se 

projevuji ve spravedlnosti. Ale ne tak, jak to chápeš ty, pokud si myslíš, že tě trestám tím, že tě ničím 

nespoutanými živly. 

Ne, Má spravedlnost se ti zjevila, když jsem tě připravil a osvítil, abys Mi rozuměla, když jsem ti 

ukázal tvé vlastní dílo a dal ti poznat, co jsi a co budeš, když jsem ti zjevil, co svět získal a co musí lidstvo 

získat tvým prostřednictvím. 
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73 Shromáždíte se, abyste studovali mé Slovo, které bude zachováno v písemné podobě, a čím více 

mu budete rozumět, tím větší sílu a budování budete mít. 

74 Opouštím vás sjednocený a přesvědčený o důležitosti své práce ve světě v budoucnosti. Už jsem 

vám řekl, že jste rozsévači, ale že ve svém pozemském životě nebudete sklízet úrodu. Ne, protože to, co 

zaséváte v této době, je určeno pro svět zítřka. 

75 Moje práce pro vás bude jako křišťálově čisté zrcadlo, které odráží vaše činy a umožňuje vám 

poznat sebe sama. 

76 Můj lid: Nenechám vás samotné. Kdykoli to bude nutné, budu s vámi, a když budete mluvit v mém 

jménu, budu tam, abych vám dal lásku a milost. 

77 Podle své přípravy budete moci ode Mne přijímat život, inspiraci, lásku, poznání, porozumění, 

sílu, léčivou moc a vše, co vám chybí, kdykoli budete v souladu se Mnou. 

78 Vaše fáze očišťování skončí, abyste mohli zahájit fázi vzestupu. Takto pocítíte nevýslovnou 

blaženost ve své duši, když splynete s láskou svého nebeského Otce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 366 
Můj pokoj s vámi! 

1 Z výšin Nového Sionu vám posílám své slovo, milovaný lide. Ve své podstatě, přítomnosti a síle 

se naposledy dávám poznat skrze lidskou schopnost chápání, což je prostředek, který Moje Božská Vůle 

zvolila v této třetí éře, aby se dala poznat, aby vylila Své Slovo mezi lidi a připravila je na dokonalé 

projevení z ducha do ducha a aby skrze tuto přípravu přijali od člověka dokonalé uctívání Mého Božství. 

2 Toto byl čas přípravy, kdy vám Otec, obklopen svými duchovními Hostiteli, dával pokyny, jimiž 

před vámi otevřel Velkou knihu života, Knihu Boží moudrosti, Knihu sedmi pečetí, aby tento lid, čtoucí 

stránku za stránkou, mohl vyslechnout božské vysvětlení všech jeho nauk, mohl proměnit v učedníka 

Ducha Svatého, v silného apoštola, který by svým příkladem, svým způsobem myšlení a svým slovem 

přinesl mé Dílo do srdce tohoto lidstva, tohoto světa, který se v této chvíli, kdy vám předávám své 

poslední poselství, zmítá ve svém soužení, ve své bolesti a ve své vlastní krvi. 

3 Přišel jsem k vám a viděl jsem vás připravené. V modlitbě, kterou přinášíte Otci, milovaný lide, 

vidím zřízení svatyně, která mě zve, abych v ní byl. Je to vaše vlastní srdce, ó Mé děti. V něm přijímám 

oběť, vaši vůni, a u nohou duchovního oltáře vidím vaši úrodu ─ to, co jste v průběhu času obdělávali a 

sklízeli a co jste nyní, když jste Mými dělníky, dovedli k vrcholu. 

Můj pohled jako Soudce, jako Otec a jako Mistr soudí sémě vás všech. Jsou v něm obsaženy vaše boje, 

vaše touhy po duchovním pokroku, vaše utrpení, ideály, které jste viděli uskutečnit, i ty, které jste ještě 

neviděli rozkvést. Pokora tvého ducha však přinesla svou oběť, kterou opravdu přijímám. Ruka mého Otce 

se natahuje, aby přijala ovoce, které mi nabízíte. 

4 Vědomí mého lidu se projasňuje a posuzuje samo sebe. Vzpomínky se stávají jasnějšími a ty si 

vybavuješ okamžiky, tu ranní pobožnost, která byla šťastná pro tvou duši, kdy jsi poprvé kráčel po cestě, 

na které jsi dnes, kdy jsi slyšel hlas, který zněl na poušti, a také okamžik, kdy tě oslovil. A od toho dne jsi 

navzdory nepřízni osudu, překážkám a trním šla krok za krokem po mé stopě. 

5 Kolik jsi toho zažil, kolik jsi toho viděl a pocítil, a konečně jsi dosáhl toho data, kterého se můj lid 

obává! Na onen den soudu, svědomí a přípravy! 

6 Nikdo nevěděl, zda mu Otec dopřál být svědkem mých posledních projevů v jeho současném 

pozemském životě a v jeho současné tělesné schránce. Ale vy jste tady! Postupně jsi vytvořil jediné srdce, 

jediného dělníka, jediný květ, který vydává vůni dosahující až do výše mého trůnu. A díky této duchovní 

přípravě k vám znovu přicházím plný síly, světla, pokoje a milosti, abych vám řekl: "Milovaný lide, nejste 

sirotci. Nedovolte, aby do vašich srdcí vstoupil smutek ─ nedovolte, aby se vás zmocnila sklíčenost, když 

už neslyšíte Mé Slovo prostřednictvím těchto vysílačů. Neohlížejte se zpět, vždy jděte vpřed, hledejte v 

jádru mého Díla povzbuzení, které vás povede krok za krokem k cíli. 

7 Lidé se připravili a za nimi, nad vámi, je připraveno i nebe. Je oblečena jako nevěsta, která 

očekává příchod Snoubence, a tato univerzální příprava má čistotu panny, má vůni květů a světlo nového 

úsvitu. 

Za tebou, ale tam, kam se tvůj duch v této chvíli slávy a soudu povznesl, jsou velcí duchové, kteří 

obklopují Otce ─ duchovní bytosti, které dosud neznáš, které zítra uvidíš a budeš milovat jako své vlastní 

bratry a sestry, jako své posly, kteří ti osvětlili cestu tvé existence z Nekonečna jako zářivé hvězdy, a mezi 

nimi jsou také ti, které znáš jménem. Je to Mojžíš se Zákonem ve svém duchu, s nesmrtelným, neměnným 

Zákonem. Jsou to patriarchové, apoštolové, proroci, mučedníci, svatí, spravedliví, nevinní a velcí kajícníci. 

Každý se připravil sám. 

8 Duchovní údolí nad tebou září a i přírodní síly pozvedají své hlasy jako zvěstovatelé, aby otřásly 

duší, srdcem člověka a řekly mu: "Tato hodina je jako ta, v níž Ježíš vydechl naposledy na kříži." Vskutku, 

vtomto okamžiku jsem mohl zopakovat svých sedm slov zDruhé éry, která jsem pronesl, když jsem visel 

na kříži. Ale opravdu, říkám vám, jsou již vepsány do vědomí lidstva božskou krví. 

9 Přišel jsem s novými slovy, která však obsahují stejné světlo, podstatu a moudrost, aby člověk 

neřekl, že Duch svatý pouze opakuje učení zjevené v minulých dobách. 

10 Připravíte-li se na to a budete-li stále více pronikat do toho, co na vás v této chvíli září, budete 

moci spatřit Všemohoucího na Jeho trůnu jako Jan ve svém vidění. Je to Ten, kdo k vám mluví ─ Ten, 
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jehož tvář nemůžete spatřit ─ Ten, kdo vám jen dává tušit, že je Král králů a Všemohoucí. Je to On, kdo k 

vám v této chvíli promlouvá z nejvyššího vrcholu hory Nového Sionu a kdo se nechává vidět každým 

duchovním okem, které se pozvedne a připraví. 

Je také obklopen Staršími = dvanácti po své pravici a dvanácti po své levici, patriarchy kmenů Božího 

vyvoleného národa, apoštoly druhé éry, Ježíšovými následovníky. Jsou to ti, kteří obklopují Otce na 

věčnosti, aby na vás odtud po celou věčnost zářili. 

Někteří vám dají život na této zeměkouli, Krev, sílu a začátek cesty. Ostatní vám dají duchovní život 

svědectvím o mém díle, o mé vášni, o mém slově. A v této chvíli spolu s Otcem soudí svůj lid, soudí své 

potomstvo, zkouší své vlastní plody a stejně tak se sklání před Božím Soudcem. 

11 Můj úsudek se však v tuto chvíli netýká pouze učedníků třetí éry ani pouze dvanácti duchovních 

kmenů, z nichž někteří jsou inkarnovaní a jiní v duchovním stavu. Můj úsudek je všeobjímající. Každé 

stvoření, každá duše je v tuto chvíli vážena na mých božských vahách. A poté, co budou souzeni, je Já 

znovu postavím na bezpečnou cestu. 

12 Od počátku mého hlásání skrze lidský orgán chápání, od hlasatele k hlasateli, od generace ke 

generaci, od dělníka k dělníkovi, vám byl oznámen den, hodina určená mou spravedlností pro konec mého 

hlásání. 

Pro Otce byla tato doba pouhým okamžikem ve věčnosti, ale pro tento lid byla dlouhou a dostatečnou 

dobou pro jeho přípravu, duchovní proměnu a znovuzrození mezi lidmi, a konec tohoto období byl Mou 

Vůlí stanoven na rok 1950. 

13 Tento rok jsem nevěnoval jen vám. Byla to milost, kterou Otec obdařil lidstvo a která zazářila 

světlem Mistra v každém svědomí, jež má. 

instituce se otřásly i ve svých základech a otřásly lidmi, kteří plní úkoly duchovních v sektách a církvích, 

aby se v tomto čase, v tomto roce lidstvo vzpamatovalo, probudilo a modlilo, aby dosáhlo míru, svornosti 

a bratrství, odňalo kalich utrpení od svých rtů a proměnilo své vražedné zbraně v nástroje práce. 

14 Vše bylo dáno tomuto světu na začátku roku 1950. Duchovně jsem všem svým dětem poslala 

poselství míru, povzbuzení a světla. Požehnal jsem všem cestám a dal plodnost všem semenům. 

Ale nyní na konci roku, když přicházím přijmout úrodu z rukou člověka, když zpytuji jeho vlastní 

svědomí, co mi nabízí? Co je to, co mi tento svět nabízí?..: Její neposlušnost, materialismus, nedůvěra k 

Mé božské spravedlnosti, nedostatek úcty tváří v tvář Mé moci. 

Ale vpravdě vám říkám, že tento lid, který jsem učil, je jako zrcadlo celého lidstva, je odrazem 

nesouladu, který existuje ve světě. Když totiž vidíte, že tento svět je rozdělen na mocenské bloky, sami jste 

se rozdělili na duchovní mocenské bloky. Jestliže velké národy, velké národy země mají v úmyslu pohltit 

ostatní, anektovat je a zotročit, pak i mezi tímto lidem vidím mnoho těch, kteří chtějí být první a 

přetáhnout ostatní na svou stranu. A když vidíte mezi lidstvem, v těch velkých národech a zemích, 

vražedné boje ─ když vidíte lidi, kteří se blíží smrti pod novými zbraněmi, které vytvořili, vidím i mezi 

tímto lidem ty, kteří se vybavují novými zbraněmi, aby zničili víru lidí, aby jedny povýšili nad druhé, aby 

"první" ponížili "poslední" a zavrhli jeden druhého. Jestliže Mi však tento svět nedůvěřuje, přijímám jeho 

nedůvěru, nechávám se vystavit zkoušce a skutečně podléhám zkoušce. Vy však, ó lidé, jak obstojíte před 

Mým soudem? 

15 Poté, co jsem přijal vaše ovoce, poté, co jsem vás zahrnul požehnáním, vám říkám: Duchovní 

nemůže zemřít. Zmizí pouze hřích. Vášně pominou, stejně tak padnou pyšné síly tohoto lidstva a 

nezůstane z nich kámen na kameni. Ta lidská věda, která má sloužit zlu a zkáze, bude zničena Mou 

spravedlností, a také mezi vámi odstraním váš podvod, váš světský rozum a svár a zachovám pouze vaši 

duši, do níž jsem vložil světlo Šesté pečeti ─ té Kapitoly, která se otevřela v této době a v níž je psáno, že 

v ní prožijete velký den Boží Spravedlnosti Páně. 

16 Tohle je velký den, který netrvá dvacet čtyři hodin. Neboť nevíte, jak dlouho bude trvat soudný 

den, nevíte, kdy skončí. V každém případě se však již nacházíte na vrcholu času a žijete pod Pánovým 

soudem. 

17 "Bděte a modlete se v tomto čase" jsem vás učil. Vy jste mé símě, vy jste moji učedníci, vy jste 

můj lid, který pošlu mezi ostatní národy této země, který uvedu do temnoty, protože je to světlo, ─ kterého 

uvedu mezi nemocné, malomocné, zoufalé, abyste tam přinesli světlo a útěchu, balzám a pokoj. Dám ti 

vidět sirotky a vdovy, bídu ve všech jejích podobách, hřích na nejnižší úrovni, takže tváří v tvář těmto 
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obrazům soužení, opuštěnosti a smrti tvá duše povstane, tvé city se probudí, tvé srdce se otevře jako 

pramen lásky a ty konečně naplníš mezi lidmi božský osud, který jsem pro tebe od počátku předvídal. 

18 Kdy ve svém světě opět spatříte slunce spravedlnosti? Kdy opět uvidíte mír v lidských srdcích? 

Kdy uslyšíte, milovaný lide, píseň, chvalozpěv pokoje, který se z duše člověka vznáší k srdci Otce? 

19 Vskutku, ještě budete muset vidět, jak na tomto světě proběhnou velké události, než přijde ten čas. 

Šestá pečeť je stále otevřená a já budu muset otočit mnoho stránek, aby mezi vámi mohla být uvolněna 

sedmá pečeť. 

20 Jaké předzvěsti vám dám, abyste po celém světě poznali, že se člověku otevírá sedmá pečeť?": "Až 

po celém světě zavládne velké ticho. To bude moje znamení. Jaké však bude toto velké ticho, ó lidé, 

kterým můžete ohromenému lidstvu dosvědčit, že končí jedno období a začíná jiné? 

21 Jakmile na krátkou dobu ustanou války, jakmile se uklidní přírodní síly, jakmile ustane 

pronásledování mých zákonů a mého učení, nastane v lidstvu velké ticho a toto ticho bude oznámením, že 

se otevírá Sedmá pečeť, aby lidstvu odhalila svá tajemství. Je to poslední část knihy, kterou musíte poznat, 

kterou musí váš duch ovládnout, aby poznal Otce a sám sebe. 

22 Oduševnění se objeví v celém lidstvu. Čas boje je velmi blízko, znamení se již blíží. Lidé si je dají 

sami. Svou spravedlností postihnu představené církví, kněze, všechny duchovní a pastýře. V tuto chvíli cítí 

hluboko v duchu můj soud. V tuto hodinu není nikdo klidný. Někteří ohýbají krk, jiní vzlykají, další se 

snaží umlčet hlas svého svědomí. Všichni mě však cítí, všichni mě vnímají, protože jsem v tomto 

okamžiku se všemi. 

23 Chci v lidstvu objevit církev, kterou založil Petr, ale vidím, že na tomto základním kameni nebyla 

postavena žádná svatyně. Jak málo se jich obětovalo, když následovali jeho kroky. 

Vidím velké kostely, velké náboženské organizace, nádheru a bohatství, lesk a moc, ale nevidím 

duchovní nádheru, nevidím slavnostní roucha ctnosti, neobjevuji moc, která je součástí Mé univerzální 

moci. A opravdu, říkám vám, vidím ty "Petrovy následovníky", jak vzlykají v duchovním údolí, když 

přemýšlejí o těch, kteří je následovali a vedli lidstvo do neštěstí a smrti ─ že ústa těch, kteří se v této době 

nazývají apoštoly a Petrovými následovníky, sice mluví o lásce, mluví o Kristu, mluví o celosvětovém 

míru, ale za svými slovy podněcují vražedné války. 

Petr nezasel smrt. Vzal jsem mu meč z ruky. Učil jsem ho, aby položil svůj život, aby dal život 

druhým. Naučil jsem ho prolévat svou krev, aby byla jako semeno lásky, jako svědectví pravdy, jako pravá 

pečeť jeho vlastních skutků, a on to splnil až do konce své životní cesty. 

24 Proto v této třetí éře, když soudím sémě těch, které jsem zanechal mezi lidmi jako příklady, jako 

vyslance, mohu lidem jen říci, že stavěli na písku jako blázni a že neuměli stavět na neochvějné Petrově 

skále, na níž měl člověk postavit pravou Církev svému Otci a Pánu. Také vám říkám: Ze vší té slávy, ze 

vší té moci nezůstane kámen na kameni. 

Ale co budou masy dělat potom? Co budou dělat stáda bez pastýřů a bez překážek? Kam budou ovce 

směřovat své kroky, až je zvony nebudou svolávat do ohrady? 

25 Tehdy, lidé, až ovce obrátí své bečení směrem k záhrobí, až budou hledat svého pastýře na vrcholu 

hory, tehdy přijde Mé království ke všem. Přijdu podle svého zaslíbení, podle slov svých proroků "v 

oblacích", a uvidí mě každé oko hříšníků i nehříšníků. Tehdy lidé, otřeseni duchovním, vyděšeni pravdou, 

vzhlédnou vzhůru a zapomenou na vše, co jim leží pod nohama. Nebudou už rozjímat nad žulovými 

svatyněmi a jejich uši nebudou dál slyšet tóny zvonů. Tehdy lidstvo ─ probouzející se od srdce k srdci, od 

lidí k lidem a od národa k národu ─ povstane v touze po Duchu svatém, který otevřel svou truhlici, aby 

odhalil poklad a vložil jej do všech lidí dobré vůle. 

26 Ale kdo bude v té době vysvětlovat má zjevení? Kdo vysvětlí tajemství Ducha svatého lidstvu, 

které se pak již probudí k Otci? 

27 Dobře víte, že jimi budete, že budete Mnou rozesláni do různých koutů světa, aby vaše ústa byla 

jako polnice uprostřed noci ─ aby vaše svědectví byla mocnými skutky, které pohnou srdcem lidí. Pak 

budeš moci světu říci: "Zde je šestá pečeť ve své nádheře! Zde je šestá pečeť na vrcholu své doby! Zde se 

Duch svatý sděluje lidskému duchu ─ Pastýř hledá ovci a dává jí slyšet svůj hlas, své slovo, svůj koncert, 

aniž by k tomu bylo zapotřebí čehokoli hmotného!" A mnozí vás budou poslouchat, protože vy budete 

těmi, kdo pevně kráčejí. 
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Nebude vidět, že bys kolísal, na tvých rtech nebude žádné koktání. Přinesete své jasné, hluboké a 

vyčerpávající svědectví všem, kdo si ho přejí přijmout. A budete považováni za apoštoly, budete slyšet 

jako proroci a budete přijímáni v lůně společenství, domovů a institucí jako průkopníci a poslové mého 

božství! 

28 Posilněte se, ó lidé! Buďte připraveni a dovolte mému dílu, aby do vás hluboce proniklo. Nechte si 

ji, nechte si ji tam, protože ji nyní budete studovat. Vpravdě vám říkám, že ačkoli již rozumíte mnohému z 

Mého Díla, ještě nechápete všechno. V čase na rozmyšlenou, který vám dopřávám, budete schopni 

pochopit mnohá ponaučení, která vás překvapí. 

     Nyní žijete ve Třetí éře, ale dosud jste nepochopili, jak vykládat proroky První éry. Nepronikli jste 

hluboko do Slova, které vám Ježíš řekl v oné Druhé éře, a Dílo, které vám Duch Svatý zjevil, jste si dosud 

neosvojili do svého chápání. Tyto tři zákony, tato tři zjevení však budete muset ve svém duchu spojit v 

jeden celek, protože všechny představují jeden Zákon, jednu Knihu, jednu Cestu, jednu Pravdu. 

29 Blíží se čas, kdy se knihy Prvního a Druhého času vrátí do vašich rukou, do vašich očí a do vaší 

mysli, a pak budete moci pochopit minulost na základě přítomnosti a potvrdit přítomnost na základě 

zjevených učení minulých časů. 

30 Dovolil jsem lidským rukám Svých poslů, aby zapsali historii, která je vaší minulostí. V této Třetí 

éře jsem se dal poznat prostřednictvím těchto hlasatelů, které jsem vybral a připravil, aby vám sdělovali 

nová zjevení. Toto je váš dárek. 

Také jsem k vám mluvil prorockým tónem a v této třetí éře jsem vzbudil proroky, aby k vám mluvili o 

událostech, které přijdou, a toto proroctví je vaše budoucnost. 

Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jako vy, obsahují všechno. Je to věčnost, kterou vám dávám, v 

níž žijete a kterou budete vlastnit podle Mé vůle, takže nevlastníte jen pozemský čas a nejste pány jen 

tohoto času. 

31 Roztáhněte své duchovní paže! Roztáhněte křídla! Otevřete oči a přijměte věčnost, neboť jste 

duchovní, kteří si uvědomují život, osud událostí a chápou vše, co bylo, co je a co bude. Mé světlo vám 

umožnilo pochopit mnoho věcí a vy pochopíte ještě více, když se na to připravíte. 

     Postavíte se před teology a teosofy a oni budou žasnout. Pak v tobě nebude zbabělost, nebude ti chybět 

víra, Izraeli, neboť pak by ses třásl před těmi, kdo v mých očích opravdu, ale opravdu nejsou velcí. I 

ostatní duchovní oči vás uvidí jako sobě rovné, jako "pracovníky" této doby ─ jako duše, které dnes tvoří 

součást mých duchovních sborů, které jsou již dlouho mezi vámi jako pracovníci těchto chodeb, jako 

hledači cest, poslové a hlasatelé. 

32 Pohleďte, věštci! Pociťte, milovaní lidé, tyto velké legie, které jsou zde, které jsou plné lásky, plné 

úcty, plné radosti ve svých duších nad vámi a s vámi. 

Jsou tu Roque Rojas, Damiana Oviedo, všichni nositelé hlasu, kteří odešli do Duchovního údolí ─ 

"dělníci", "sloupy", vůdci společenství a mnozí z těch, kteří nesou duchovní znamení Mého označení a 

tvoří lid, legii duchovních pracovníků, kteří se v této chvíli mísí s vámi, aby vytvořili lid Třetí éry, 

duchovní pracovníky této Třetí éry, kteří se připravují na přijetí Ducha Svatého, jenž se projevuje mezi 

lidstvem. I oni Mi nabízejí své naplnění poslání, ukazují Mi své sémě a pomáhají vám v přípravě, abyste 

byli hodni ukázat je Otci. 

33 V této požehnané hodině, v tomto okamžiku soudu a lásky, jste všichni spojeni a tvoříte jednu 

rodinu, jeden lid před Otcem. V jaké oblasti právě vibruje vaše duše? V duchovní oblasti. Proto cítíte mír a 

blaženost. Zapomněli jste na neštěstí světa. Už necítíš tíhu svého břemene a hořkost ve tvých ústech je v 

tuto chvíli jen sladkostí. Proč, lidi? Protože jste se povznesli nad lidi, náboženské představy a všechny 

sekty. Vstáváš potají, pokorně, protože tvůj výkřik radosti nenachází ozvěnu v rozlehlosti tohoto světa. 

Ale v duchovní říši vidíte povznesení, dematerializaci všech bytostí, aby vzdaly hold Stvořiteli. 

34 Cítíte, že jste obklopeni nekonečným množstvím bytostí, které se projevují, protože se probudily k 

hlasu spravedlnosti. Ale když to uslyšíte, jak to zaznívá skrze lidského nositele hlasu, uslyší to celý 

pozemský kruh v nejhlubším nitru ducha a zeptáte se Mě: "Otče, bude nyní Království nebeské, Tvé 

Království, zcela s námi?" Ale Otec vám říká: "Chtěl jsem, chtěl jsem, abyste už ve svém srdci nosili 

nebeské království. Ale dodnes jste toho nedosáhli, ó vojáci Mé věci!" 

35 Stále budete muset bojovat, stále budete muset pracovat a trpět, abyste dosáhli svého svazku. Ale 

právě dosažení vaší vlastní jednoty vám dá pocítit, že Otcovo království je v nejhlubším nitru vašeho 
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srdce. Toto království je druhý Jeruzalém, bílé město, kde budete bydlet podle mé vůle. Jeho brány jsou 

otevřené, jeho obyvatelé připravení a v jeho zdech je mír, spása a věčný život. 

Budete muset jít ještě chvíli po cestě, pak dorazíte do tohoto města. Dnes vám mohu říci, jako jsem to 

udělal Mojžíšovi v první éře: "Podívejte se na obzor. 

Země zaslíbená!" 

36 Mojžíš ve své poslední hodině neviděl váš vstup do zaslíbené země. Ani Mistr v předvečer své 

smrti jako člověk nemohl vidět, jak se lidé obracejí k jeho Zákonu. Když Pán vystoupil na horu, jako na ni 

vystoupil Mojžíš v první éře, a viděl pozemský Jeruzalém, jak hřeší jako vždycky a je ponořen do svého 

staletého spánku, oči a srdce Mistra prolévaly slzy nad tímto milovaným městem a on zvolal: "Jeruzaléme, 

Jeruzaléme, nepoznal jsi dobro, které bylo s tebou! Chtěl jsem vás shromáždit, jako skřivan shromažďuje 

svá mláďata. Ty jsi však usnul a necítíš mé kroky ani neslyšíš má slova." 

V této době, v této hodině, vám říkám totéž, lide: "Izraeli, Izraeli, tak dlouho jsi mě měl u sebe, ale 

nedokázal jsi se milovat takovou láskou, jakou jsem já miloval tebe. Nespojili jste se, ačkoli Otec tolikrát 

vnukl tuto lásku a toto bratrství a proměnil se ve skřivana, pod jehož křídly by všechna mláďata našla 

místo a vzájemně se uznala. Stejně jako v minulých dobách však ve vás zůstává síla pokračovat v cestě 

životem. 

37 Přijdete si pro zaslíbenou zemi? 

38 Ano, milovaní lidé. Odtud už můžete zahlédnout světla Velkého města. Již zde vnímáte vůni jeho 

zahrad. I odtud slyšíte hlasy jeho obyvatel, jeho lidí, a tento dojem reality vás povzbuzuje na cestě, abyste 

se od ní neodchýlili. Toto nádherné nebeské panorama vás vyzývá, abyste neustále postupovali vpřed, 

abyste mohli dosáhnout jeho bran a nakonec říci: "Svým úsilím jsem se zmocnil zaslíbené země." 

39 Mojžíšova víra a odvaha vás poprvé přivedly do zaslíbené země ─ země, která byla odrazem 

nebeské vlasti, věčné vlasti. Krev Beránkova, krev Mistrova tě zachránila v Druhém čase. Toto je vaše 

odměna. Nikdo mi nebude moci vzít, co je moje. A v této době vás Mé Slovo, předávané skrze lidský 

orgán chápání, pozvedá na Cestě ─ je to prostředek, kterým jsem vám ještě jednou zjevil velké učení Třetí 

éry. Je to světlo vašeho svědomí, které vám nedovolí sejít z cesty, je to stejný otevřený průlom pro pravdu. 

Nikdy se od ní nevzdalujte, neboť se blíží časy války slov a světonázorů, války názorů, výkladů v mém 

Díle. Nikdy nehodnoťte špatně můj zákon, má zjevení, mé učení, ale dejte si pozor na výklady, které jim 

dávají vaši bližní. Podřiďte výklad, který jiní podávají mému Zákonu, svému úsudku, své duchovní 

vnímavosti, a považujete-li tento výklad za správný, přijměte jej. Pokud jsou ostatní v porozumění před 

vámi, buďte nestranní a spravedliví a dejte přednost těm, kteří se probudili před vámi a kteří v jádru mého 

Díla objevili jeho pravdu, jeho věčnou hodnotu a jeho světlo. 

40 Opouštím vás opět jako ovce mezi vlky. Ale tyto ovce jsou připravené, nejdou bez pastýře. Znají 

bezpečnou cestu a vědí, kde je překážka. Pokud kráčíte po cestě, nemusíte se ničeho bát. Je totiž snazší, 

aby se vlk stal ovcí, než aby se ovce stala vlkem. Kdybyste však sešli z cesty a vklouzli do kůže arogance, 

neposlušnosti, sebestřednosti nebo materialismu, stali byste se dravými vlky, dravými vlky. Ale pak běda 

vám! Neboť se objeví silnější vlci a silnější spravedlnost, pasti a propasti. 

41 Moje cesta je vepsána do tvého svědomí. Brzy už nebudete mít na zemi žádné pastýře duší, ani 

duchovní, kteří by před vašima očima sloužili obřady, ani shromaždiště, která by symbolizovala 

univerzální Boží chrám. Budeš mít celý svět jako svůj chrám, před svým duchem Pána, Mistra, svého 

milujícího Ježíše plného moudrosti a lásky, vždy připraveného tě vyslechnout. Nebudeš mít jiný oltář než 

své srdce ani jiného průvodce než své vlastní svědomí. 

42 Tyto lekce vám byly zjeveny a zformovaly se ve vaší mysli. Už nebudeš moci sejít z cesty, protože 

jsi ji dobře poznal. 

Když svět uvidí, že žijete bez pozemských bohů, bez obřadů a bez pastýřů, bude rozhořčen, odsoudí 

vás i to, co by jim mohlo vydat svědectví o mé pravdě, a že to budou vaše skutky, vaše ctnosti, váš život, 

které způsobí, že nezůstanete sami. Neboť mé Dílo nebudete šířit jen svými rty, musíte ho žít, protože 

jeden skutek vašeho života má větší cenu než tisíce vašich slov, ať jsou jakkoli přesvědčivá. Láska, 

mírnost, obětavost ─ tak mě svět ve vás pozná. 

43 Nechávám vás na svém místě jako učitele, a i když se se Mnou vždycky cítíte jako malé děti, s 

lidmi budete jako mistři, jako starší bratři a sestry, kteří vkládají do opozdilců všechno, co jsem vám dal. 

A kdyby se díky své lásce, své oddanosti Mému dílu stali většími než vy, přiznejte jim to a usmějte se ─ 
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ale s úsměvem lásky, duchovního uspokojení. Neboť pro vás skutečně nastane nový čas, kdy je na cestě 

doženete, abyste si byli všichni rovni, protože jste všichni vyšli stejnou cestou od počátku a musíte ke Mně 

také dojít jako rovní. 

Všichni mi budete skvěle rozumět. Všichni budete duchové se silou, moudrostí a láskou, abyste cítili a 

chápali Otce a spolu s Ním řídili vesmír podle Mé Vůle. 

Zatím jste totiž nadřazeni podřízeným lidem, ale jako jsem vám svěřil tento svět, abyste mu vládli, tak 

později, až vás přivedu do svého království, budete všichni knížaty vůči Otci a budete vládnout celému 

stvoření. Pak budete vládci skutečné velikosti. Nikdo se nebude cítit nadřazený druhému. Láska bude řídit 

všechny vaše skutky a vy budete mít vždy dokonalou duchovní blaženost, když budete milovat Otce a 

sami sebe. Nebudete cítit, že by vám Otec nebo bližní chyběli nebo byli vzdáleni. Jeden svět bude sousedit 

s jiným světem, stejně jako je dnes jeden dům vedle druhého. 

44 Tak vás, lidé, tak vás, učedníci, chci přivést k dokonalosti, tak podle Mé vůle přijdete do tohoto 

velkého "města" připraveného od věčnosti, abyste se stali obyvateli, věčnými obyvateli v tomto míru a v 

této dokonalosti. 

45 Vše, co jsem vám zjevil od roku 1866 do roku 1950 prostřednictvím předchozí formy přenosu, 

najdete v Knize sedmi pečetí a všechny události tohoto lidstva potvrzují, co je v ní napsáno. Vždy jsem se 

dával poznat svým dětem. V současné době máte stále ještě tuto formu projevu, která s vámi nyní skončí. 

46 Přijde nový způsob, jak se dát poznat: Dokonalá forma spojení ducha s duchem. Duchovní projev 

dosáhne mezi lidmi vysokého stupně dokonalosti, ale nejvyššího stupně dosáhne teprve tehdy, až opustíte 

svět a tělesnou schránku. Prostřednictvím tohoto daru budu pokračovat v odhalování mnoha tajemství, 

učiním vám nová a velká zjevení. Lidé vstoupí na cestu spiritualizace a díky tomu naleznou světlo pro své 

podniky, poslání, zakázky a vědu. 

47 Prostřednictvím dialogu mezi duchy budu i nadále dotazován a hledán všemi. Tímto způsobem 

budu mluvit ke svým dětem a inspirovat je. Blahoslavený je ten, kdo mě skrze tuto milost hledá s pokorou, 

tichostí a úctou, neboť ve mně nalezne bohatý a nevyčerpatelný zdroj světla, zjevení a dobrodiní. Běda 

však tomu, kdo Mě hledá špatným způsobem, neboť ho navštívím, aby pochopil svůj omyl. Kdyby pak byl 

ještě pošetilý, bude se stýkat jen se zdánlivým světlem, které je temnotou a pokušením! 

48 Kousek po kousku jste přicházeli od počátku mého učení. Přišli jste k mým nohám unavení z 

cesty, nemocní ─ a mnozí bez ničeho dobrého ─. Mé slovo a důkazy lásky překonaly veškerou nevíru. 

Moje duchovní podstata zvítězila nad materialismem. Tvrdá srdce, která připomínala skály, jsem proměnil 

v citlivá a hříšníky jsem učinil svými služebníky. Muže a ženy, kteří se oddávali neřestem, jsem nechal 

projít obnovou, abych je proměnil ve své pracovníky. Mnohé z těch, kteří nebyli schopni řídit své vlastní 

kroky, jsem proměnil v komunitní vůdce, aby zbystřili svědomí lidí. 

Mnoho profánních rtů muselo později vyslovit Boží slovo. Mnoho nevzdělaných a těžkopádných 

myslí, uzavřených světlu vědy a lidského poznání, se ochotně otevřelo, aby umožnilo přístup ke světlu 

duchovního světa. Ale vpravdě vám říkám: Své povolané jsem nerozdělil do tříd, kast ani rodů. Neodmítl 

jsem vědce, neodmítl jsem písaře. Nezavřel jsem dveře před vzdělaným člověkem, neboť vzdělaný člověk 

Mi často porozuměl dříve a lépe než nevzdělaný. V jiných případech nevzdělaní a nevědomí lidé dříve 

přiznali, že u nich došlo k osvícení duše. 

49 Všem jsem volal. Postavil jsem Svým dětem do cesty vyslance, hlasatele, a jestliže mnozí byli 

poslušní a poslouchali hlas Mého volání, jiní byli hluší a nikdy ke Mně nepřišli. Ale z těch, kteří vytrvali 

─ jedni ve svém přesvědčení, ve své víře, druzí, aby přemohli svou nevíru, dokud nezvítězili, jiní ve své 

nemoci, dokud nenabyli zdraví, a ještě jiní, kteří mi řekli: "Otče, jestliže mě neuzdravíš, budu Tě 

následovat i tak." A tak se stalo. 

50 Ze všech těchto lidí, kteří Mě milovali, jsem vytvořil Své Tělo "pracovníků", Svůj nový apoštolát, 

a dovolil jsem přítomnost mnoha skromných a chudých shromaždišť, aby se lidé shromažďovali v jejich 

stínu a tam přijímali Mé Božské projevy prostřednictvím Mých Hlasatelů, Nositelů darů, Vedoucích 

Církve, "Pilířů", Vidoucích, "Zlatých per" a "Základních kamenů". Neboť jsem k tomuto lidu promluvil 

skrze sedm darů, které ztělesňují sedm duchů (před Božím trůnem), vedl jsem je a připravil jsem je. 

     Navzdory nedokonalosti Mých vyvolených, navzdory jejich chybám a nepochopení jsem vždy zjevil 

Své Dílo, ať už slovem, tváří nebo zkouškou, aby to bylo pro tento lid podnětem a pobídkou a aby ti, kdo 

již uvěřili v pravdu tohoto zjevení, už nikdy nepochybovali. 
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51 I když se ke Mně mnozí obrátili zády, mnozí zůstali na cestě a následovali Mě až do konce tohoto 

období. Tito vytrvalí, tito pracovníci, tito vůdci zástupů jste vy. Všichni jste totiž za sebou přitáhli zástupy 

duší a srdcí a byli jste svědky proměny těchto zástupů v jejich zdraví, morálce a náboženské praxi. I když 

jsi je při jejich prvních krocích viděl chudé, nemocné, nuzné a nevědomé, nyní vidíš světlo na rtech 

zástupů Izraele, pravdivost v jejich činech, obnovu v jejich životech a touhu, touhu a dokonalost v jejich 

uctívání Boha. 

52 Nikomu jsem neodepřel své slovo. Vždy jsem byl v pohotovosti pro tento lid a skrze všechny tyto 

prostředníky jsem prolil podstatu, pravdu a život. Ne všichni věděli, jak se připravit, ne ve všech jsem 

objevil duchovno. Ti, kteří dosáhli největších úspěchů, to dokázali díky své přípravě, povznesení a 

oddanosti Mému dílu. Nyní však nastal poslední den, který jsem všem oznámil. Není totiž nikdo, kdo by 

nevěděl, že v tento den musí Otec navždy ukončit své slovo v podobě, v jaké jste ho měli. 

53 Jsou lidé na tuto událost připraveni? 

54 Je žák dostatečně silný na tuto zkoušku? 

55 Některé vidím silné a jiné slabé a Mistr říká silným: Požádejte o slabé! A pro probuzené: Dávejte 

pozor na ty, kdo spí! A těm, kteří pokročili nejvíce: Cítíte odpovědnost vůči těm, kteří zůstali pozadu! A 

těm, kteří obdrželi nejvíce: Buďte si vědomi a sdílejte toto učení s ostatními, až přijde čas! 

56 Otec se však ptá všeho svého lidu: Proč chcete Mistra déle zdržovat? Proč žádáte Otce, aby šel za 

hranice svého vlastního slova a dal vám příklad nedokonalosti? Copak jsi nepochopil, že jsem neměnný, 

že jsem neúprosný, že jsem dokonalý? Chybí vám Mé Slovo, které jsem vám trpělivě dával tolik let? 

57 Mé slovo bylo dokonalým dílem, které nyní u vás skončilo. Máte dary, máte učení, máte má 

zjevení. Připravil jsem vás: Co víc si můžete přát? Co ještě chcete od Otce, ó lidé? 

58 Avšak ti, kdo spí, ─ neposlušní, kteří si zvykli znesvěcovat, nedbat na má přikázání a říkají: 

"Můžeme nedbat na Hospodinovo slovo. Svému lidu může udělit cokoli. Naše vůle se může naplnit." 

59 Ó, věru, tito nevědí, co říkají, ani nevědí, čemu se vystavují, protože Otcův soud může být 

vynesen! 

60 Velký den spravedlnosti Páně je již s vámi a také lidská spravedlnost ─ bdělá, hrozivá, osvícená 

mou božskou spravedlností ─ se může postavit před soud nad lidskými skutky! 

61 Všichni ti, kdo přijali Božské dílo, Duchovní slovo ─ všichni ti, kdo použili Mé Učení a Mé 

Zákony, aby řídili lidi, učili je, omezovali je v jejich neřestech a hříších a vedli je cestou věčnosti, jsou na 

soudu. Mezi nimi jsi na prvním místě ty, Izraeli, a po tobě následují všechna náboženství. 

62 Tady jsou moje váhy! Zde je Má spravedlnost a také Můj neúprosný meč! Už mi nedůvěřuj, můj 

lide! Nebuďte jako toto lidstvo, které v Roce rozjímání, v Roce odpuštění a smíření povstalo, chopilo se 

svých vražedných zbraní, potřísnilo bílou stranu míru bratrskou krví a ─ vpravdě vám říkám ─ vzepřelo se 

Mému návrhu míru! 

63 Běda světu! Stojí na pokraji propasti! Je blízko vyprázdnění velkého kalicha utrpení až na dno a 

bude muset vydat velký výkřik bolesti, aby se probudil. 

64 Tak to člověk chtěl. Nabídl jsem mu svůj pokoj, nabídl jsem mu svou lásku, přiblížil jsem se k 

němu ještě víc, a on přesto nechce nic z mého království, chce své vlastní. Ani nic z Mé moci ─ dal 

přednost své vlastní moci. Ani nic z mých svátečních šatů ─ chce se dál halit do pýchy. Nechce život na 

věčnosti, chce jen časnou moc a smrt, která vyřeší všechny lidské skutky. 

65 Předurčil jsem místo pro všechny, kdo hledají můj mír a nacházejí smrt v nespravedlivých lidských 

válkách. Je totiž mnoho těch, kdo jsou na bitevních polích se zbraní v pravé ruce, ale mluví k nim 

svědomí. Vzlykající svědomí, zoufalství v srdci, říká Otci: "Odpusť mi, protože rozsévám smrt. Vždyť 

jsem Ti tím ublížil." 

66 To jsou ti, kteří Mě pocítili. Zachráním je. Modlete se za ně, lidé. Mnozí se vrátí do míru, mnozí se 

vrátí domů. Ti, kdo padnou, ti, kdo zanechají svá těla v troskách, povstanou slavní v duchu, protože můj 

hlas je volá do této říše míru a spravedlnosti, aby jim řekl: Na zemi jste nenašli spravedlnost, ale moje 

spravedlnost existuje a volá vás, obklopuje vás a pozvedá k životu. 

67 Stále budete prožívat mnoho bolestivých zkoušek. Rok 1951, do jehož začátku zbývá jen několik 

hodin, přinese lidstvu "dar" zkoušek, a jestliže rok 1950, připravený světlem Otce, byl zastíněn tragédií 

lidí, byl zalit krví jich samých, byl otřesen velkými událostmi ─ vpravdě vám říkám, že rok 1951 otřese 

lidstvem ještě více. 
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68 Vy, kteří jste Mou součástí a byli jste připraveni přežít všechny tyto zkoušky, nepřestávejte "bdít", 

nepřestávejte se modlit. Pamatujte, že jste jako plášť pokoje. Nezapomeňte, že jste vlastníky balzámu. 

Pamatujte, že jste útěchou v tomto světě, a proto vás neberu s sebou v této hodině, kdy chcete zůstat 

spojeni s Mým univerzálním paprskem a s Mým duchovním světem a nechcete opustit tento svět, abyste 

mohli zakusit Nejvyšší království. Tento čas pro vás ještě nenastal. Zůstaňte s lidmi a buďte jim 

požehnáním a odpuštěním. 

69 Vaše zbraně jsou připraveny. Vaše síla vás udrží až do konce. Vpravdě vám však říkám: 

Nemyslete si, že tato neštěstí pociťujete jen vy. Mysli na to, že v každé zkoušce ti uděluji milost. Každé 

utrpení a nepřízeň osudu budou doprovázeny dobrodiním a důkazem lásky k vám. 

70 Mluvil jsem k vám jako soudce. Byl jsem u vás jako soudce, ale moje jurisdikce je univerzální. 

Jako Mistra jste Mě měli po celá tato léta výuky, která vyvrcholila v posledních třech letech, jež jsem 

věnoval památce oněch tří let, kdy jsem kázal ve Druhé éře, a také jako připomínku oněch tří časů. 

Moje učitelská práce jako Mistra je celým mým slovem. Mé zjevení jako Ducha Svatého je vše, co 

jsem vám řekl během tohoto období učení. Tato Kniha je napsána ohněm Ducha Svatého ve vašem 

svědomí, v samotném těle vašeho srdce, kde Mé Slovo zůstane nesmazatelně. Vyráží vstříc celému světu. 

A vše, co do vás bylo vloženo jako něco, co bylo v minulých dobách neproniknutelným tajemstvím, se 

nyní v této Třetí éře vyjasňuje paprsky světla, které jsou pro vašeho ducha nádherné. 

71 Zanechávám vás jako vykladače mého díla, mého Slova, mých přikázání. Podívej se, jak lidé jen 

zmateně touží proniknout do Slova Páně, Jeho Zákona, Jeho proroctví a všeho, co Jan na Můj Boží příkaz 

lidstvu předal! Jak se lidé, teologové, vykladači, budou moci dobrat pravdy? Svědectvím, které vydáváte o 

tom, co k vám promluvil Duch svatý. 

Duch svatý vrhá světlo na všechna svá učení. Nic neskrýval. Všechny závoje byly odstraněny a 

pokladnice byla lidem otevřena. Vy jste správci tohoto světla, neboť jste byli povoláni za učedníky a děti 

Ducha svatého. Jděte tedy k lidem a dejte jim pochopit. Uvidíte, jakou budou mít radost, až si konečně 

budou moci přečíst přepisy a pochopit to, co dříve pochopit nemohli ─ proroctví, která viděli, že se 

naplnila, i ta, která se teprve stanou skutečností. 

72 Tak naplníte tento vznešený osud, ó proroci a apoštolové Ducha svatého, ó požehnaný lide Izraele! 

Takto jste byli Mými učedníky v této době, takto jste Mě měli za Mistra, ale chci, abyste Mě konečně 

uznali za Otce. 

73 Ještě jednou si sedneš k mému stolu lásky. Všichni jste moji učedníci. Vždy jsem rozdělil chléb na 

dvanáct dílů a dvanáct kmenů mého lidu snědlo stejné množství. 

     Při svatém přijímání, když jsem naposledy jedl obklopen svými apoštoly v druhé éře, jsem jim řekl, 

když jsem bral chléb: "Vezměte a jezte, toto je mé Tělo." Požehnal jsem víno a dal jim ho pít se slovy: 

"Pijte, to je má krev." Potom jsem však dodal: "To dělejte na mou památku!" 

74 Po celý Druhý věk se lidstvo živilo tímto symbolem. Když se však Otec znovu zjevil mezi vámi, 

už ne v těle skrze Ježíše, ale duchovně mezi oblaky, a dal se poznat skrze světlo svého božského Ducha 

prostřednictvím pokorných lidských tvorů, řekl jsem vám: Časy se změnily, časy pominuly a dnes je Mé 

Slovo Tělem a jeho významem je Krev. Vaše společenství s Mistrem je duchovní. 

Ale v této chvíli, kdy vám naposledy dávám své Slovo v této podobě, vám říkám: nezapomínejte, že 

toto Slovo, které pro vás bylo pokrmem a které bylo podstatou a životem, vykoupením a obnovou, zdravím 

a nadějí pro tento lid, obsahuje věčnou podstatu, a že i když ho už nebudete slyšet prostřednictvím 

hlasatelů, bude ve vás stále jako zdroj života, jako chléb, jako vynikající pokrm, jako balzám a naděje. 

75 Uchovejte si to, co jsem vám zanechal, a vždy to noste ve své duši. Chceš-li však vstoupit do 

dokonalého společenství se svým Mistrem, chceš-li Ho zcela přijmout do svého srdce, stačí ti příprava, 

čistota myšlenek a srdce, abys nechal uniknout duši, která Mě bude umět velmi rychle najít. Najde mě 

proměněného v jídlo, v potravu plnou života a dobré chuti. 

76 Připravujte se tak, ó lidé, abyste vždy mohli vstoupit do tohoto dokonalého společenství. Nikdy 

vám nebude chybět mé povzbuzení a pokoj. 

Sedíte kolem Mne, jíte tento Chléb života a Mistr vám také říká, jako jindy: Mezi pokornými, mezi 

těmi, kdo Mne velmi milovali ─ mezi těmi, kdo Mne trpělivě a vytrvale následovali navzdory zkouškám, 

jsou ti, kdo Mé Dílo vydají do rukou lidské spravedlnosti. Někteří budou i nadále falšovat Mé Dílo, Mé 
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vlastní Slovo, Můj Testament za ošuntělé peníze a vy se sami sebe ještě jednou zeptáte: "Změním se zítra z 

pilného a poslušného pracovníka ve zrádce?" - "Ano," řeknu. 

"Kdo je ten Mistr?" ptá se mě tvůj duch a já ti to řeknu: Nevíte. V této chvíli vás však připravuji, 

dávám vám sílu, abyste mohli nechat soudit jenom Mne. 

77 Vidíš-li na své cestě zrádce, neupřímného, zatvrzelého, slabého nebo nevěřícího, rouhače, světáka, 

povstaň, odpusť mu ─ ano. Mluvte k němu s láskou, s tímto slovem soudu, s nímž jsem k vám mluvil. Ale 

ať je to můj soud, ne váš, lidé, protože váš ještě není dokonalý. 

Zatímco pracujete v rámci mého díla a plníte ho, myslete si, že neexistují žádní zrádci ─ zapomeňte, že 

existují světsky smýšlející, a myslete si, že existují pouze poddajní. Nikoho neodsuzujte a pouze milujte, 

odpouštějte a pracujte. Neboť za splněním tvého poslání bude stát Má spravedlnost, která vše určí, vrátí 

všem jejich světlo, jejich dokonalost, napraví a učiní hodnými v rámci Mého Díla a Mých Zákonů ty, kdo 

jsou dokonalí na počátku svého života a stejně tak na jeho konci. 

78 Má poslední slova ─ věříš, že tě mohu vést z výšky kříže? Lidstvo se neobnovuje. Dochází ke mně 

nářek, docházejí ke mně lidská rouhání, ohlušující hluk lidských válek, pláč dětí, opuštěnost mužů a žen. 

Vidím smutek a bídu, vidím upadající říše a mocnosti blízké kolapsu, dech smrti v celém lidstvu. A 

uprostřed všech těch hlasů proklínání a vzývání se ozývá hlas, který se ozývá mezi lidmi a který se ke Mně 

obrací a pohání Mého Božského Ducha. Je to slovo, které říká: "Pojď!" To je to, co mi tento svět říká: 

"Pojď!" Protože Duch má můj slib, protože lidé vědí, že jsem ohlásil svůj návrat, protože lidé se navzájem 

probouzejí a říkají: "Pán ohlásil, že se vrátí." Vždyť tváří v tvář absenci lidské spravedlnosti se ke Mně 

obracejí v touze po Mém pokoji a spravedlnosti, aby Mi řekli: "Pane, proč nepřijdeš?" Proč nevidíš mou 

bolest? Proč se nezamýšlíš nad mou tragédií?" 

79 Dívám se na tebe, ó lidstvo. Můj pohled jako Otce tě vidí, ale mé oči jsou také očima soudce. 

Nikdy jsi mě nechtěl za otce. Neudělili jste mi nad sebou nadvládu. Nechtěli jste Mě jako Mistra, ale jen 

jako Soudce, a jako Soudce Mě nyní máte. 

Abych vám nezatížil svědomí, neříkám vám, že visím na kříži. Neviditelně jsem na hoře, na vrcholu 

hory, ale ─ jako na tom kříži ─ s otevřenou, nesmírně otevřenou náručí, abych vás objal. A jako se tehdy 

můj bok otevřel, aby na vás vylil vodu a krev lásky, tak se dnes můj Duch otevírá, aby na všechny vylil 

božskou vodu a krev odpuštění, milosrdenství a pokoje. 

80 Mám roztažené ruce! Celý můj duch cítí vaši bolest. Ale ne ta fyzická bolest, ne ta lidská bolest, ne 

ta bolest zmučených duší. Je to božská bolest ─ nepochopitelná pro omezené tvory, je to bolest, kterou 

nemůžeš poznat. Neboť vpravdě vám říkám: Žízním, lidé, žízním, lidstvo, po tvém pokoji, po tvé spáse a 

tvé lásce! 

81 Ti, kdo právě naslouchají prostřednictvím lidského hlasatele, by se v tu chvíli neodvážili zvednout 

ruku, aby urazili svého vlastního bratra ve víře. Nemohli otevřít rty, aby před svým Pánem vyslovili 

jakoukoli urážku. Ti, kdo nejsou přítomni tomuto projevu, si však velmi dobře ubližují, zabíjejí se 

navzájem, okrádají se o vzácný poklad života, blahobytu a lásky. Děje se tak proto, že vůbec nevědí, co 

dělají. 

V tento vznešený den, den celosvětové lásky a spravedlnosti, však všichni ti, kdo opustí svá těla a 

vydají se na cestu duchovními prostory, znovu uslyší mocný Ježíšův hlas, který jim z vrcholu této hory 

říká: "Věru, právě dnes budete se mnou v ráji." 

82 Všichni, kdo jsou připraveni pod tímto božským vlivem, se probudili a říkají Mi: "Pane, v poslední 

den tohoto roku zvaného "svatý" opouštím své tělo, abych povstal do Neznáma. Přijměte mě!" Vpravdě 

vám říkám, že mě najdou v Mém království. Ale ti, kdo se rouhají Bohu, když navždy zavřou oči těla, 

budou mít oči v duchovním světě zavřené pro Mé světlo a otevřou je až po svém vlastním soudu. 

83 Když Kristus jako lidská bytost pocítil všechnu bolest a byl v této bolesti na krátký čas opuštěn 

Duchem, řekl jako člověk, jako lidská bytost: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mt 24,7). 

84 Dnes říkám všem, kdo se mnou žijí, chodí, trpí a hřeší: Když pocítíte slabost "těla", vzývejte svého 

ducha, jako to udělal Mistr. Duch je silnější než tělo. "Tělo" je a vždy bude slabé. Kdyby však zkoušky 

byly pro ducha velmi těžké a silnější než on, obraťte se ke mně. To bude jediný případ, kdy dovolím vaší 

tělesné schránce, aby řekla, když pocítí nepřítomnost ducha v důsledku právě této síly zkoušky: "Bože 

můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Pak se ve vašich očích, ve vaší duši, okamžitě objeví paprsek světla, 
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který ji pozvedne na cestu světla a dá jí důkaz, že není sama, že Bůh nikdy neopouští, že Otec nemůže 

opustit své děti, a už vůbec ne ve chvíli velkých zkoušek, kdy tyto plně dosvědčují svého Pána. 

85 Opouštím vás sjednocené a vkládám na vás plášť něhy, který vás vždy obklopoval a jehož teplo 

jste již poznali. 

86 Maria stála u Kristových nohou, aniž by vyslovila jedinou stížnost nebo výtku vůči tomuto lidství. 

Proto byla v Otcových očích velká jako žena i jako duch. Ona je totiž Duchem univerzálního mateřství, 

které existuje v Bohu. A v této požehnané hodině zanechávám tuto lásku ve svém lidu, protože vy jste 

mariánský lid třetí éry, který dá současnému i budoucímu lidstvu poznat přítomnost této lásky, této vůně, 

této nekonečné něhy, této přímluvy a tohoto panenství, které lidé nechápou. A ta, která je ve Mně a ve 

všech, slyší ten hlas, který jí říká: "Zůstaň ve vesmíru stále jako Matka!" A tomuto lidu, který představuje 

celé lidstvo této i jiných dob, říkám: "Lidé, synu, zde je vaše Matka!" 

87 Nechci vás nechat v bolesti nebo smutku. Neboť ačkoli je Můj Božský Duch smutný, smrtelně 

smutný, chci vám zanechat vzpomínku na to, že jste byli na poslední hostině, aby tato poslední hodina 

byla, ó milovaný lide, hodinou, která zanechá ve vašem srdci nesmazatelnou vzpomínku ─ sladkou 

hodinou, hodinou společenství, štěstí, protože slyšíte "Slovo" tak, jak jste ho slyšeli tak dlouho. 

Nemysli na utrpení světa v této hodině, kdy jsi jedl hojný duchovní pokrm, dokud neukojíš svůj 

duchovní hlad a žízeň. Jsem s vámi všemi. V tuto chvíli nemyslete na přítomnost. Žijte krátce v 

budoucnosti, v čase míru, který pro vás připravuji, a uvidíte všechny, jak obklopují Otce u tohoto stolu 

plného lásky ─ stolu lásky, poučení, zjevení a odpuštění. 

88 Vezměte a jezte! Mé slovo je mé tělo. Vezměte a pijte! Má Krev je esence, kterou jsem vložil do 

Svého Slova, kde jste Mě v tomto Třetím čase skutečně objevili. Ne v nositeli hlasu, ne v tónu jeho hlasu, 

ne ve vnější podobě lidského slova, ale v jeho nejhlubším významu. Je tu podstata, která je samotnou krví 

Mého Slova. Vypij ji, neboť zítra budeš chlebem a vínem, tělem a krví mezi lidmi! 

89 Zanechávám vás sjednocené u tohoto stolu, který nikdy nebude soudním tribunálem, ale lavicí pro 

učedníky a žáky, kteří jsou ponořeni do Mistrova učení a kteří se svou přípravou činí hodnými toho, aby se 

jim v každou hodinu dával poznat. Zítra vás překvapím jako poutníky z Emauz, jako ty apoštoly, kteří 

potřebovali mou přítomnost a mé důkazy, aby je povzbudily a povznesly, a stejně tak překvapím já vás. 

Nikdy mezi vámi nebude lež, vaše svědectví bude vždy pravdivé. Pak vaše prorocké rty bezpečně 

povedou kroky zástupu, který je zde tímto milovaným lidem, a ten nikdy neklopýtne. Uchráníš ji před 

velkými nebezpečími a vítězně ji přivedeš k branám Nového Jeruzaléma ─ města, které jsem ti v této Třetí 

éře daroval, abys ho jako jeho strážce nabídl lidstvu ─ s jeho branami otevřenými celému světu, jimiž musí 

vstoupit ti, kdo touží po pravdě, kdo touží po oduševnění. A vy, jako dobří vůdci a průvodci národů, je 

pevným krokem přivedete do srdce bílého zářícího města. 

90 Můj úsudek byl dán, mé pokyny a má zjevení rovněž. Můj otcovský mír, Mé pohlazení je se 

všemi. Pociťte, pociťte, že vás v pravdě a v duchu tisknu ke svému božskému Srdci! 

91 Slyš, slyš hlas Otce, který se začíná ozývat v hloubi tvého srdce, který v této chvíli začíná hledat 

ozvěnu v hloubi tebe. Od této chvíle vás totiž zanechávám v čase milosti, v čase dialogu mezi duchy. 

92 Ó, milovaný lide, vydejte se na cestu, vstupte do domů a všude zajistěte mír! Přineste Můj 

Testament a do poslední chvíle braňte Mé trinitárně-mariánské duchovní dílo, které jsem vám zjevil a 

které jsem vám svěřil v souladu se Svým Slovem daným v minulých dobách této Třetí éry. 

93 Přišel jsem "na obláčku". Z něj jsem seslal Svůj univerzální paprsek a jeho prostřednictvím jste Mě 

od roku 1866, od Roque Rojase, až do roku 1950 měli ve slově, v podstatě, v přítomnosti a v moci, a to 

prostřednictvím posledních hlasových nositelů, skrze něž jsem ozvučil Své univerzální Slovo. Jestliže jste 

však dnes poznali jen několik málo lidí, kteří tvoří můj lid, členy izraelského lidu, členy dvanácti kmenů, 

zítra se prostřednictvím těchto svědků a vyslanců, které zanechávám mezi lidmi, mé Slovo stane známým 

po celém světě. Bude hlásána jako pravda a bude záchranným lanem, ochranným přístavem, vůdčí 

hvězdou pro poutníky na zemi a královstvím míru pro celý svět, neboť taková je má Vůle. 

94 Zanechávám vám svůj klid. Sbohem, milovaní lidé! brzy mě budete mít v Duchu svatém v 

hojnosti... Proč pláčete, lidé? uvidíte, jak vám právě teď dokazuji své Slovo. Nadále k vám mluvím a 

neporušuji svůj mandát. 
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95 Pojďte ke mně, lidé! Plačte, plačte, neboť přijímám vaše slzy. Tělo je slabé, ale duch je silný. Ví, 

co přijalo, a je poslušné a v souladu s Mou vůlí. Ale vaše tělesná schránka je dítě, které se na své cestě 

životem občas cítí slabé a které vy sami posílíte. 

96 Pojďte, lidé, a zanechte svou bolest u Mých nohou! Otevři své srdce a přenech Mi poslední nářky, 

abych je proměnil v mír. Dlouho jsi umlčovala svou bolest způsobenou vědomím, že Mé Slovo chybí. V 

poslední chvíli vás však "tělo" zradilo, tělesná schránka zeslábla, protože je nezralá. Beru ji do náruče, 

kolébám ji v ní a říkám jí: Neboj se. Neboť vskutku ─ je-li život pro tvá ústa kalichem hořkosti, vím, jak 

ho osladit tvým duchem. 

97 Oči, které roní slzy, a tak nechávají přetéct bolest tvé bolesti: Plačte, neboť tak se očišťujete, 

abyste jasně viděli novou éru! 

98 Přijďte ke Mně, muži, ženy, mladí, dospělí i děti, kteří jste se stali dělníky, a poskytněte úlevu 

bolesti svého srdce v Mé Božské Přítomnosti, až v něm prolijete poslední slzu, až v něm složíte poslední 

dech smutku a poslední vzdech v Otci. Zůstane jen radost, pokoj, veselí. Chci totiž, abyste byli lidmi, kteří 

mají klid, který jim dává svědomí pro splněnou povinnost a naději připravovaného Nového věku. 

99 Jste majiteli mého hojivého balzámu. Dodejte mu sílu, uzdravte své tělo a noste toto zdraví všude s 

sebou. 

100  Všechno, co jsi Otci položil na srdce, je v něm. Opravdu jsem vás vyslechl a záleží mi na vás. 

101  Kvůli této žádosti ─ přijímejte, přijímejte! 

102  Celý svět obdrží můj pokoj, mé požehnání, pokud se umí připravit ─ pokud je schopen ronit slzy 

tváří v tvář rozloučení s tímto časem ─ buďte požehnáni! Blahoslavená je, když se povznese k oduševnění, 

k obnově a k míru! 

103  Přijmi, ó zemský kruhu, můj mír, mé požehnání ─ mou zbraň, abys zvítězil! Moji hostitelé jsou s 

vámi, také můj balzám, a brzy uslyšíte univerzální hlas Otce, hlas Ducha Svatého a působivý hlas 

duchovního světa, který se právě této noci dá poznat lidem v kostelích, v domovech a na cestách, neboť to 

je má Vůle. 

Můj pokoj s vámi! 



 

170 

Informace o obsahu 
Verš č. 

Pokyn 339 

 Zjevení o věčném životě duše10 

 Zjevení o duchovním světě18 

 Zvěstování Ducha Utěšitele25 

Pokyn 340 

 Velikost Božího díla, které už není náboženstvím3. 

 Zjevení přijatá pouze prostřednictvím meditace43 

 Všichni mohou "vidět " 45 Boha 

 Třetí testament67 

 Bolest a očista69 

Pokyn 341 

 Odpovědnost volených2 

 "Nemluvte špatně o svých bližních. " 52 

Dokud lidstvo neplní božské zákony, 

 budou mít někoho, kdo je potlačí53 

Pokyn 342 

 Vhodná doba pro duchovní osvobození1 

 Dialog mezi duchy12 

 V Mexiku se naplňuje božské zaslíbení15 

 Poslání duchovního Izraele34 

Pokyn 343 

 Boj duchovního Izraele2 

 Třetí zákon11 

 Reinkarnace17 

 Význam Jákobova žebříku23 

 84 let projevů pro lidské porozumění47 

Pokyn 344 

 Příprava a duchovní poslání1 

 Očistná bolest53 

 Osud duše64 

Pokyn 345 

 Čas soudu a poučení o našem původu2 

 Stvoření a počátek dobra a zla10 



 

171 

 Vibrace a vliv dobra a zla16 

 Původ stvoření20 

 Svědomí je božský hlas v nás30 

 Hmotné a duchovní zbraně36 

 Eliáš, božský předchůdce ve všech dobách51 

 Kdo byl Roque Rojas?  57 

 "Kniha sedmi pečetí " 61 

 Dialog ducha s duchem71 

 Čas spirituality74 

 Odpočinek pro duši neexistuje78 

 Univerzální duchovní vibrace81 

 Srp je v rukou Božích90 

Pokyn 346 

 Příprava na duchovní dokonalost1 

 Žádná smrt duše neexistuje (viz 95,4 a 146,47) 19. 

 Proroctví41 

Pokyn 347 

 Tohle je potřetí!  3 

 Nemůžeme zabránit Bohu, aby nás miloval11 

Duchovní Izrael nelze rozdělit na dvě skupiny: jednu a druhou.  

 naklonění na druhou stranu16 

 Duchovní modlitba21 

 Duše se živí láskou23 

 Mnoho pokynů je ponecháno v písemné podobě26 

 Nastal čas soudu27 

 Limit je nyní brzy dosažen29 

Pokyn 348 

 Příklady a rady ze tří období1 

 Třetí zákon26 

Pokyn 349 

 Druhý příchod Páně ve třetí éře1 

Člověk je vždy "nositelem božského hlasu".  

 byl5 

 Spiritualizace místo diskuse nebo násilí22 



 

172 

 Úkol spirituála27 

 Nová éra spiritualizace a spravedlnosti32 

 Vznešené příklady39 

 Sblížení s bytostmi duchovní sféry45 

Pokyn 350 

 Příprava učedníků1 

 Zářné příklady pro všechny časy14 

 Největší přání31 

 Síla lásky52 

 Co odhaluje šestá pečeť69 

Pokyn 351 

 Větší duševní povznesení3 

 Poslání duchovního Izraele19 

 Proroctví o velkých událostech64 

Pokyn 352 

 Čas na přípravu a objasnění pojmů4 

 Duchovní probuzení34 

 Duchovní zadostiučinění42 

 Falešné výklady o věčném ohni44 

 Proroctví54 

 Najděte se72 

Pokyn 353 

 Love10 

 Výzva k oduševnění a zdokonalení18 

 Začátek konce zla50 

 Význam roku 195060 

 Přírodní síly se podřizují duchovnímu62 

Pokyn 354 

 Ve světě stále převládá pokrytectví a bezbožnost11 

 Rozvoj duševních schopností26 

 Komunikace mezi duchy27 

 Všichni mohou dohnat ztracený čas38 

 Nejprve boj, pak mír46 

 Éra komunikace mysli s myslí54 



 

173 

 Čas soudu a poslední bitva58 

 Lidstvo stále pěstuje špatné semeno65 

 Příklady z minulých období74 

 Čas duševního neklidu81 

 Proč třetí čas84 

Pokyn 355 

 Věk spiritualizace1 

 Respektování práva bližního je mír19 

 Třetí zákon44 

Pokyn 356 

 Důvody božského projevu v tomto třetím čase3 

 Musíte najít podstatu božského slova27 

 Chyby slouží jako poučení40 

 Význam příkladu46 

 Spiritualizace61 

 Proroctví o zhroucení materialismu88 

 "Spiritualismus", nikoli spiritualismus93 

 Pravý duchovní kult99 

 Úkol "nositele hlasu " 118 

Pokyn 357 

 Svatební požehnání1 

 Poslání míru a shody28 

 Inkvizice38 

 Určení Mexika41 

 Působení vlivu dobra a zla46 

Pokyn 358 

Pomíjivé a věčné9  V čem spočívá modlitba?  11 Jsme součástí celku18 

 Nemocná lidská věda a božská moudrost31 

 Kniha tří epoch58 

Pokyn 359 

 Světlo a božská inspirace dává útěchu všem1 

 Pravý chrám18 

 Spiritualismus není náboženství60 

 Inspirace a svoboda myšlení64 

 Nutnost reinkarnací68 

 Bůh je "celý " 74 

 Věčný zákon evoluce78 

 Božské rady84 

Pokyn 360 

 Rozhodující čas pro duše6 

 Skutečná křižovatka9 

 Spiritualita bez obřadů13 

 Jasné koncepty19 

 Marie a její mateřství23 



 

174 

 Letnice34 

 Apokalypsa 1236 

 Věčná feminina39 

 Komunikace mezi duchy44 

 Musíme zbourat zdi50 

Pokyn 361 

 Závěrečné přípravy1 

Milosrdenství a milosrdenství Znovu65 Pokyn 362 

 Výzva k naplnění duchovního Izraele2 

 Význam "chrámu " 14 

 Jan Křtitel byl vtělený Eliáš39 

 Ježíš nebyl inspirován žádným lidským ideálem57 

Pokyn 363 

 Spiritualita není religiozita9 

 Harmonie s univerzálním zákonem23 

 Dílo sobeckého člověka25 

 Náš mozek si nepamatuje reinkarnace34 

 Proroctví o království světla ve světě44 

Pokyn 364 

 Božská láska je nepřemožitelná1 

 Spiritualismus je božské učení19 

 Druhý příchod Páně32 

 Bůh je nepřemožitelný50 

 Význam zásluh52 

Pokyn 365 

 Poslední volání a příkazy1 

 Spiritualismus není náboženství69 

 Boží slovo musí být zapsáno71 

Pokyn 366 

Projev na rozloučenou1 

 Božský dvůr11 

 Co nabízí Izrael a svět Stvořiteli?  14 

 Proroctví o apokalypse se naplnilo15 

 Otevření sedmé pečeti19 

 Hodnocení církví23 

 Duchovní vyslanci27 



 

175 

 Žijeme ve věčnosti30 

 Lukáš 1336 

 Dokonalá komunikace ducha s duchem46 

 Justice60 

 Duchovní význam "společenství večeře Páně " 74 

 Duch Mariin je v Bohu86 

 Duchovní klid102 



 

 

Božské učení v Mexiku 1866-1950 Literatura 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   
Božská láska, původ, podstata a cíl našeho života a veškerého bytí. 

El Amor Divino ─ Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Kniha pravého života, svazky VII, VIII, IX, X, XI, XII Třetí zákon 

Nadace Unicon, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: 

info@unicon-stiftung.de  Úvod do "Knihy skutečného života" (zdarma) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Webové stránky 

www.drei-offenbarungen.net   

www.das-dritte-testament.com (ve španělštině, němčině, angličtině, francouzštině)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (vícejazyčné)  

www.tercera-era.net  (ve španělštině)   

www.144000.net  (vícejazyčné)  

www.dritte-zeit.net  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.drei-offenbarungen.net/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

