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Poznámka k tomuto problému: 
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz boli preložené tieto zväzky: Stav: december 2020 

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

francúzština  

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

bezplatné stiahnutie vo formáte PDF všetkých 6 zväzkov môjho osobného, duchovného príkladu, ktorý 

som doteraz vydal, ako aj 5 zväzkov poézie v nemčine a angličtine, ktoré vychádzajú z Knihy 

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Kráľovstvo pokoja - Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Predslov 
S radosťou a vďakou vám predstavujeme záverečný XII. zväzok série "Kniha skutočného života". Zo 

španielčiny ju do nemčiny preložil Traugott Göltenboth ─ rovnako ako ostatné zväzky ─ s veľkou 

starostlivosťou a citom. Ako vždy, odporúčame čítať len malé úseky s vnútornou zbierkou a premýšľať o 

prečítanom v každom prípade, aby sa naplno odhalil duchovný význam Kristových slov. 

Duch Stvoriteľ vždy hovoril k svojim stvoreniam rôznymi spôsobmi. V prvej ére sa Otec dával svojim 

deťom poznať priamo prostredníctvom svedomia a hovoril aj ústami poslov, sprievodcov a prorokov. 

Predpovede a zjavenia Pánových služobníkov ohlasovali vzostupný vývoj ľudského ducha a príchod 

Majstra. 

Narodením Ježiša v Palestíne sa začala druhá éra, keď sa "Slovo" vtelilo do Božského dieťaťa, aby 

prehovorilo k ľuďom: "Ja som Cesta, Pravda a Život." Počas 33 rokov svojho života medzi ľuďmi Ježiš 

Kristus vydával svedectvo o svojom božskom pôvode a pri príprave učeníkov na svoj odchod povedal, že 

sa vráti, ale nie v tele, ale v oblaku, symbole duchovného, obklopený zástupmi svojich anjelov. 

Prejavy v Mexiku boli múdro pripravené Božou rukou. Najprv sa v roku 1866 Duch proroka Eliáša 

zjavil prostredníctvom mysle Roqueho Rojasa a povedal: "Ja som prorok Eliáš, ten z premenenia na hore 

Tábor. Zhromaždeným oznámil, že sa začína tretia éra, vek Ducha Svätého. O niekoľko rokov neskôr, keď 

sa spoločenstvo rozrástlo a Kristus si pripravil nástroje, zjavil sa prvýkrát v roku 1884 prostredníctvom 

ľudskej mysle svojho vyvoleného nástroja Damiána Ovieda a potom každú nedeľu na ďalších a ďalších, 

nakoniec na stovkách miest stretnutí po celom Mexiku. 

Podľa Božej vôle trvali prejavy v Mexiku až do konca roku 1950. Počas posledných približne 20 rokov 

obdobia zjavenia, ktoré sa začalo okolo roku 1930, bola väčšina Pánových učení zaznamenaná v 

stenografických záznamoch. Hojné učenie, doktríny, proroctvá, zjavenia atď. sa konali na mnohých 

rôznych miestach stretnutí, ktoré vznikli po celej krajine. Malá skupina, ktorá predtým slúžila ako 

"nositelia hlasu" a ktorá konala na základe jasného pokynu Božieho Ducha, zostavila 12 zväzkov z 366 

zvestovaných učení. Dali im 

Názov: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Nemecky: "Buch des Wahren Lebens" (Kniha skutočného života) 

Každé z týchto učení predstavuje harmonickú jednotu božských učení; v čase, keď boli adresované 

poslucháčom v Mexiku, sú však, ako bolo niekoľkokrát zdôraznené, odkazom pre celé dnešné ľudstvo a 

pre budúce generácie. 

Nie litera božského slova, ale jeho hlboký, vnútorný zmysel povznáša človeka a je pokrmom a 

balzamom pre jeho hladnú dušu. Zároveň slúži ako návod na jeho správanie v každodennom živote. 
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Úvod 
Nasledujúce úryvky môžu čitateľovi poskytnúť prvý pohľad na tento zväzok. Čísla v zátvorkách 

odkazujú na číslovanie inštrukcií a veršov. 

Veľká kniha života ─ Tretí zákon 

Moje Slovo zostane zapísané naveky, z neho zostavíte Knihu tretej éry, Tretí zákon, Posledné Otcovo 

posolstvo, lebo vo všetkých troch érach mal Boh svoje "zlaté perie", aby zanechal ľudstvu svoju múdrosť. 

Mojžiš bol prvým "zlatým perom", ktoré Otec použil, aby nezmazateľnými písmenami napísal na 

zvitok udalosti prvej éry. Mojžiš bol "zlatým perom" Jehovy. Medzi mojimi apoštolmi a nasledovníkmi 

druhej éry mal Ježiš štyri "perá" a tými boli Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Boli to "zlaté perá" Božského 

Majstra. Keď však nastal čas, aby sa Prvý zákon spojil s Druhým zväzkom lásky, poznania a duchovného 

pokroku, stal sa jednou knihou. 

Teraz, v treťom veku, keď máte znova Moje Slovo, som určil aj "zlaté perá", aby sa zachovalo v 

písomnej podobe. Keď príde čas, zostavíte jedinú knihu a táto kniha, kniha Tretej éry, keď príde čas, bude 

tiež spojená s knihou Druhej a Prvej éry, a potom zo zjavení, proroctiev a slov týchto troch dôb vznikne 

Veľká kniha života pre poučenie všetkých duší. Potom spoznáte, že všetky slová ─ od prvého po 

posledné ─ sa naplnili v pravde a v duchu, že všetky proroctvá boli očakávaným priebehom dejín, ktoré 

Otec zjavil ľudstvu. Lebo len Boh môže spôsobiť, aby sa zapísali udalosti, ktoré sa stanú. Keď proroci 

hovorili, neboli to oni, kto to robil, ale Boh prostredníctvom nich. 

Nuž, moje milované deti: kto prikladá dôležitosť knihe, ktorú začínate zostavovať? Po pravde ─ nikto! 

Ale príde čas, keď si ľudstvo, plné túžby, plné zvedavosti, vypýta vašu knihu, a vtedy sa prebudí, 

preskúma moje slovo a bude o ňom diskutovať. V tomto strete ideí sa objavia strany ─ vedci, teológovia a 

filozofi. Národom bude prinášané svedectvo o tvojom Slove a o Knihe múdrosti a všetci budú hovoriť o 

mojom učení. To bude začiatok novej bitky, vojny slov, myšlienok a ideológií, ale nakoniec, keď všetci v 

pravde a v duchu spoznajú, že Pán napísal Veľkú knihu života, budú sa navzájom objímať ako bratia a 

milovať sa navzájom, ako je moja Vôľa. 

Je potrebné, aby tieto tri knihy tvorili jeden celok, aby toto Slovo mohlo osvietiť celý svet. Potom bude 

ľudstvo nasledovať toto svetlo a kliatba Babylonu bude zrušená, pretože všetci ľudia budú čítať Veľkú 

knihu pravého života, všetci budú nasledovať to isté učenie a milovať sa navzájom v duchu a v pravde ako 

Božie deti. (358, 58-66) 

Účinok Kristovho učenia na ducha 

Moje svetlo, ktoré sa šíri po celom svete, spôsobilo, že sa moja pravda hľadá v každom učení. To je 

dôvodom správania sa ľudí v ich rôznych vierach. Je to naplnenie toho, čo bolo predpovedané. Kto z nich 

predstavuje pravdu? Kto skrýva hladného vlka v ovčom rúchu? Kto si čistým odevom zabezpečuje 

absolútnu vnútornú úprimnosť? 

Aby ste objavili Moju pravdu, musíte si osvojiť spiritualitu, pretože ľudstvo sa rozdelilo na toľko 

vierovyznaní a svetonázorov, koľko zodpovedalo vývoju ľudského myslenia. Takto vzniká čoraz viac siekt 

a denominácií a pre vás bude veľmi ťažké posúdiť pravdivosť obsahu každej z nich. 

Moje učenie osvecuje myšlienky a predstavy ľudí a postupne každý pochopí základy, aby zdokonalil 

svoje diela a nasmeroval ich na dokonalejšiu a vyššiu cestu. (363, 4-8) 

Ježišove zázraky 

Udelil som vám uzdravenie svojich stvorení skrze Ježiša, na počudovanie mnohých. 

Neveriaci, ktorí počuli Ježiša hovoriť o jeho moci a vedeli o jeho zázrakoch, žiadali tie najťažšie 

dôkazy, aby ho na chvíľu zneistili a dokázali, že nie je neomylný. Ale toto oslobodenie posadnutých, 

skutočnosť, že som ich vrátil do stavu normálnych ľudských bytostí len tým, že som sa ich dotkol, pozrel 

sa na nich alebo im adresoval slovo príkazu, aby títo duchovia opustili ich mysle a obaja sa zbavili svojho 

ťažkého bremena, ich zmiatlo. 
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Tvárou v tvár tejto moci farizeji, vedci, zákonníci a mýtnici reagovali rôzne. Niektorí uznávali Ježišovu 

autoritu, iní pripisovali jeho moc neznámym vplyvom, ďalší o nej nevedeli nič povedať. Chorí, ktorí boli 

uzdravení, však dobrorečili jeho meno. 

Niektorí boli posadnutí jedným duchom, iní siedmimi, ako Mária z Magdaly, a niektorí takým veľkým 

počtom, že sami hovorili, že je to légia. 

     Počas celého Majstrovho života nasledoval jeden duchovný prejav za druhým. O niektorých svedčili 

dvanásti učeníci, o iných ľudia ─ vonku a v domoch. Bol to čas zázrakov, "divov". 

Muži a ženy dostávali znamenia a výzvy zo záhrobia. Aj starí ľudia a deti boli svedkami týchto zjavení 

a v dňoch, ktoré predchádzali Spasiteľovej smrti na kríži, nebeské svetlo prenikalo do ľudských sŕdc; 

bytosti z Duchovného údolia volali srdcia ľudí; a v deň, keď Majster naposledy vydýchol ako človek a 

Jeho svetlo preniklo do všetkých jaskýň a do všetkých kútov, do hmotných a duchovných domov, v túžbe 

po bytostiach, ktoré na Neho dlho čakali ─ zhmotnené, zmätené a choré bytosti, ktorí zišli z cesty, spútaní 

reťazami výčitiek svedomia, vlečúci bremená neprávosti, a iné duše, ktoré si mysleli, že sú mŕtve a 

pripútané k telu - všetci sa prebudili z hlbokého spánku a ožili. (339, 21- 

22) 

Uzdravenie telesného a duševného utrpenia 

Budem k vám hovoriť z ducha do ducha a budem vás viesť na ceste. 

Ale chcem, aby ste skôr, ako prídete k ľuďom ako učitelia, prišli ako lekári, a potom, keď zmiernite ich 

bolesť, budú môcť piť z prameňa čistej vody môjho Slova. Hľadajte najprv ranu, vred alebo chorobu a 

uzdravte ich utrpenie, a potom sa obráťte na ich duše. 

Choďte k svojim blížnym tak, ako to urobil Ježiš v druhej ére, a prineste pred mojimi slovami 

uzdravujúci balzam. Ale čo je to balzam, učeníci? Je to voda z prameňov, ktorá je požehnaná a premenená 

na liek pre chorých? Nie, ľudia. Balzam, o ktorom vám hovorím, je vo vašom srdci. Vložil som ju tam ako 

vzácnu esenciu a len láska ju môže otvoriť, aby nezadržateľne prúdila von. 

Ak ho chcete vyliať na chorého, nebudú to vaše ruky, ktoré uzdravujú, ale Duch, ktorý prekypuje 

láskou, milosrdenstvom a útechou. Kam vložíte svoje myšlienky, tam sa stane zázrak. 

Bytosti a prírodné živly môžete ovplyvniť mnohými spôsobmi, aby ste všetkým priniesli pohodlie. Ale 

hovorím vám aj toto: Nebojte sa choroby a buďte trpezliví a milosrdní ku všetkým. 

Čo sa týka posadnutých a tých, ktorí sú zmätení vo svojej ľudskej mysli, aj vy môžete liečiť, pretože 

máte túto schopnosť a mali by ste ju dať do služieb tých bytostí, ktoré sú v zúfalstve a zabudnutí. Osloboď 

ich a zjav túto moc neveriacim. Jedným z veľkých poslaní tohto ľudu je prinášať svetlo tam, kde je tma, 

rušiť každé otroctvo a každú neprávosť a priviesť tento svet k poznaniu svojho Pána a k tomu, aby sa 

pozrel na seba, na svoje vnútro, v plnom poznaní pravdy. (339, 39-41) 

Nebo a peklo 

Nezľaknite sa týchto zjavení; naopak, tešte sa z myšlienky, že toto Slovo zničí predstavu, ktorú ste 

mali o večnom treste, a všetky výklady, ktoré ste v minulosti dostali o večnom ohni. 

"Oheň" je symbolom bolesti, sebaobviňovania a pokánia, ktoré mučia dušu a očisťujú ju, ako sa čistí 

zlato v tégliku. V tejto bolesti je moja vôľa a v mojej vôli je moja láska k vám. 

Ak by bola pravda, že práve oheň odstraňuje ľudské hriechy, potom by všetky telá tých, ktorí zhrešili, 

museli byť hodené do ohňa tu, v pozemskom živote, za života, pretože mŕtvi by ho už necítili. Telá totiž 

nikdy nevystúpia do duchovného priestoru, naopak, po splnení svojej úlohy klesnú do vnútra zeme, kde 

splynú s prírodou, z ktorej vzali život. 

Ak si však myslíte, že to, čo nazývate "večným ohňom", nie je určené pre telo, ale pre dušu, je to ďalší 

vážny omyl, pretože v Duchovnom kráľovstve nie sú žiadne hmotné prvky a oheň nemá žiadny vplyv na 

dušu. Čo sa rodí z hmoty, je hmota, čo sa rodí z ducha, je duch. 

Moje slovo neútočí na žiadnu vieru. Ak si to niekto myslí, veľmi sa mýli. Moje Slovo vysvetlí obsah 

všetkého, čo nebolo správne vyložené a čo preto spôsobilo chyby, ktoré sa prenášali medzi ľudstvom z 

generácie na generáciu. 
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Akú hodnotu by mal môj zákon a moje učenie, keby neboli schopné zachrániť duše od omylu a 

hriechu? A aký zmysel by mala moja prítomnosť ako ľudskej bytosti na svete, keby bolo veľa tých, ktorí 

by museli zahynúť navždy, v odčinení bez konca? (352, 44-48) 

Božia starostlivosť a pomoc 

Nikdy ste nežili opustení. Od začiatku, keď ste ožili, ste pod ochranou mojej lásky. 

Vy, ľudskí rodičia, ktorí nežne milujete svoje deti: dokázali by ste ich nechať napospas osudu, keď sa 

sotva narodili do tohto života, keď najviac potrebujú vašu starostlivosť, vašu oddanosť, vašu lásku? 

Videl som, že sa staráš o svoje deti, aj keď už dosiahli dospelosť; aj o tých, ktorí sa previnili, ktorí ti 

ublížili, sa staráš s najväčšou láskou. 

Ale ak budete takto reagovať na potreby svojich detí, aká bude láska vášho nebeského Otca, ktorý vás 

miloval ešte predtým, ako ste existovali? 

Vždy som vám prichádzal na pomoc; a v tomto čase, keď som sa s vami stretol s väčším duchovným 

rozvojom, som vás učil, ako bojovať, aby som zneškodnil nedobré sily, a ako zvýšiť vibrácie dobra. (345, 

40-42) 

Dôležité aspekty dokonalej modlitby 

Zápaste, zápaste, aby ste dosiahli dokonalosť duše. Ukázal som vám cestu, ako dosiahnuť tento cieľ. 

Zveril som vám modlitbu ako "zbraň", ktorá je nadradená akejkoľvek materiálnej zbrani, aby vás chránila 

pred zradou na ceste života. Ale najlepšiu zbraň budeš mať, keď splníš môj zákon. 

Z čoho pozostáva modlitba? Modlitba je prosba, príhovor, adorácia a duchovné rozjímanie. Všetky 

jeho časti sú potrebné a jedna vychádza z druhej. Lebo v pravde vám hovorím: Prosba spočíva v tom, že 

ma človek prosí, aby som splnil jeho túžby, uspokojil jeho túžby ─ to, čo považuje za najdôležitejšie a 

najspasiteľnejšie vo svojom živote. A naozaj vám hovorím, deti moje, že Otec počuje prosby a dáva 

každému, čo najviac potrebuje, kedykoľvek je to pre jeho dobro. Dajte si však pozor, aby ste nežiadali 

niečo, čo je v rozpore so spásou vašej duše. Lebo tí, ktorí žiadajú len hmotné statky, telesné pôžitky a 

pominuteľnú moc, žiadajú, aby ich duša bola spútaná. 

Druhý druh modlitby, príhovor, vychádza z lásky k blížnemu, z lásky, ktorú som vás naučil ako 

Majster, keď som prišiel na tento svet. Modlite sa za svojich blízkych i vzdialených bratov a sestry, za 

tých, ktorí trpia následkami vojny v rôznych krajinách, ktorí znášajú tyraniu dočasných vládcov tohto 

sveta. 

Pripravte sa, deti moje, modlite sa za svojich blížnych, ale aj v tomto príhovore musíte vedieť, ako 

prosiť, lebo dôležitá je duša. Ak je chorý brat, rodičia alebo deti, modlite sa za nich, ale netrvajte na tom, 

aby zostali v tomto živote, ak to duša nepotrebuje. Skôr pros, aby bola táto duša oslobodená, aby bola 

očistená vo svojom utrpení, aby bolesť podporovala jej rozvoj smerom nahor. 

Tretí druh modlitby, adorácia Božieho Ducha, znamená adoráciu všetkého, čo je dokonalé, pretože 

prostredníctvom tohto druhu modlitby sa môžete spojiť s dokonalosťou, s láskou, ktorá zahŕňa celý 

vesmír. V adorácii môžete nájsť stav dokonalosti, ktorý musíte všetci dosiahnuť, a adorácia vás vedie 

ďalej k duchovnej kontemplácii, ktorá vás spolu s adoráciou privádza k zjednoteniu s Božským Duchom, 

Zdrojom večného života ─ Zdrojom, ktorý vám deň čo deň dáva silu dosiahnuť Otcovo kráľovstvo. 

Takto by ste sa mali modliť: začínajúc prosbou a končiac duchovným rozjímaním. To vám dodá silu. 

(358, 10-16)  
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Inštrukcia 339 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Prichádzate ku mne s dušou pripravenou, plnou pokory a miernosti, aby ste zaklopali na dvere 

Toho, ktorý je láska a večné odpustenie pre svoje deti. A vy netrpezlivo čakáte na slovo, ktoré zmierni 

vašu bolesť, ktoré odpovie na vaše náreky alebo ktoré zapáli svetlo vo vašej tme, aby ste sa mohli cítiť 

šťastní. 

2 Vidím, že sa blížite z rôznych ciest a každý z vás napĺňa iný osud. Všetci sa však usilujete o ten 

istý cieľ a snažíte sa splynúť so Mnou, aby ste sa cítili blízko dokonalosti. A s radosťou prijímate moje 

slovo, ktoré vás hladí a zároveň napravuje. Vykladajte si ho v pravom zmysle a začnite ma úprimne 

milovať. Už sa ma ničoho nebojíte, ako ste sa báli v iných časoch, pretože dnes viete, že som dokonalá 

láska a spravodlivosť, že vás netrestám a že ste to vy sami, koho sa musíte báť, pretože ste slabí a 

dopúšťate sa ťažkých chýb, za ktoré neskôr roníte slzy a ktoré musíte veľmi draho odčiniť. Táto skúsenosť 

vás však núti žiť ostražito, aby ste sa vyhli chybným krokom, ktoré trápia dušu a spôsobujú utrpenie. 

3 Každý, kto to pochopil, je na správnej ceste. Ešte nekonáte skutky najvyššej dokonalosti, ale ste na 

ceste k nim, pretože ste moji učeníci. Svetlo rozptýlilo vaše pochybnosti, sila duše zvíťazila nad slabosťou 

a dôvera vás núti venovať sa s pravou láskou naplneniu vášho osudu. 

4 Teraz nenápadne vstupujete na duchovnú cestu, na život v jednoduchosti a čistote, ktorý som od 

vás žiadal, a v tomto novom živote sa cítite spokojní. Už sa nepýtate, prečo som sa k vám vrátil a či vám 

moje slovo ukazuje novú cestu. Dnes viete, že to, čo som vám povedal v druhej ére, nebolo všetko, čo som 

vás mal naučiť, že lekcia nebola ukončená a že som si pre vás ponechal čas milosti, v ktorom som musel 

obnoviť svoje učenie, aby som vám ukázal cestu, ktorá vedie k duchovnému životu, pravý dialóg so Mnou 

a vysvetlenie mojich slov, ktoré som vám dal v čase, keď som prebýval medzi vami a ktoré ste ešte 

nepochopili. 

5 Zamyslite sa a nakoniec pochopíte, že ani v Prvej, ani v Druhej ére ste neboli schopní pochopiť, 

precítiť a uveriť takej veľkej lekcii. Ale Otec, ktorý je Pánom času a večnosti, vás viedol za ruku na ceste 

života s najvyššou trpezlivosťou a múdrosťou, bez akéhokoľvek náhlenia, a dnes ste vstúpili do nového 

veku. 

6 Teraz je čas Ducha Svätého, ktorý čoskoro dosiahne svoj vrchol ─ čas veľkých zjavení a 

spravodlivosti, keď sa závoje mnohých tajomstiev zdvihnú, aby boli všetky svetlé a jasné! 

7 Otvoril som vám oči, aby ste prekročili to, čo ste doteraz poznali, a aby ste mohli vstúpiť do mojej 

pokladnice, lebo ja, Otec, nie som pre svoje deti tajomstvom. Chcem, aby ste ma poznali a milovali tak 

dokonale a úplne, ako vás milujem ja. Ešte som nebol milovaný a zbožňovaný tak, ako by som mal byť, a 

vy neviete, akú radosť by ste môjmu Duchu urobili chvíľou pochopenia a úcty k Zákonu. 

8 Od svojho príchodu na Zem ste mali moje prejavy v dosahu svojho intelektu, ale keď ste urobili 

prvé kroky na ceste rozvoja, vaše 

chápanie je ešte veľmi malé, tak ako je malé dieťa, keď sa narodí. Musel som sa obmedziť, aby ma bolo 

vidieť a počuť, aby ste ma mohli pochopiť. 

9 V prvých časoch som sa úplne nezjavil, pretože tvoj rozum by bol zmätený a celá tvoja bytosť by 

sa cítila zdrvená. Preto som vás počas dlhých vekov pripravoval a postavil som vás na začiatok cesty, aby 

ste po nej kráčali krok za krokom, a tak ste sa dostali do súčasnej etapy, v ktorej môžete lepšie pochopiť a 

milovať svojho Otca. 

10 Vo všetkých dobách som posielal na tento svet poslov, ktorí hovorili o prežití duše, o jej 

nesmrteľnosti a o vyššom živote, ktorý dosiahne, keď sa zdokonalí. 

Od prvých dní, keď človek obýval zem a mal v sebe črty nevinnosti, ako aj v časoch väčšej hriešnosti a 

teraz v časoch materializmu a falošnej vedy, moji duchovní poslovia podávali dôkazy o vysokom stupni 

vznešenosti, na ktorom žije duša, ktorá sa vie udržiavať v neustálom spoločenstve so svojím Pánom. 

11 Posli prvých čias však neboli schopní vysvetliť ľudstvu veľké časové úseky, ktoré duša prežíva, a 

jej život na onom svete. Patriarchovia, ktorí sa vedeli zachovať v cnosti, v láske k Stvoriteľovi, boli 

spokojní s tým, že viedli svoju rodinu, kmeň alebo ľud po ceste spravodlivosti a práva. Ale hoci mali 

vedomosti o existencii svojho duchovného, univerzálneho Boha ─ intuitívne poznanie vyššieho života 
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duše na onom svete ─ pri všetkej svojej svetlosti a cnosti nedokázali odhaliť cestu vývoja duše a dôvod jej 

veľkých skúšok. 

12 Proroci hovorili s veľkou pravdivosťou a takmer vždy prichádzali na zem v časoch zmätku a 

odchýlok. Varovali národy a vyzývali ich k pokániu a obráteniu, ohlasujúc veľké návštevy spravodlivosti, 

ak sa neobrátia k dobru. Pri iných príležitostiach predpovedali požehnanie za dodržiavanie a poslušnosť 

Božiemu zákonu. 

Ale to, čo títo proroci hovorili, bolo nabádanie, aby sme praktizovali dobro, spravodlivosť a vzájomnú 

úctu. Neodhalili život duše, jej osud a vývoj. Ani Mojžiš, ktorého som si vyvolil za svojho zástupcu a 

prostredníctvom ktorého som dal Zákon na všetky časy, vám nehovoril o duchovnom živote. 

13 Otcov zákon obsahuje múdrosť a spravodlivosť. Učí ľudstvo žiť v mieri, milovať a rešpektovať sa 

navzájom a dokázať, že sú v mojich očiach hodní ľudí. Mojžiš však ľudstvu neukázal, čo je za prahom 

telesnej smrti, ani aké je navrátenie neposlušných duší, ani aká je odmena pre múdrych a usilovných v ich 

životnej úlohe. 

14 Neskôr Dávid kraľoval plný duchovných darov a vnuknutí a vo chvíľach povznesenia, vo vytržení, 

počúval hymny a duchovné piesne, z ktorých vytvoril žalmy. Spolu s nimi mal vyzvať izraelský ľud, aby 

sa modlil a prinášal svojmu Pánovi najlepšie obety zo svojho srdca. Dávid však pri všetkej svojej láske a 

inšpirácii nedokázal ľuďom odhaliť úžasnú existenciu duší, ich rozvoj a cieľ. 

15 A Šalamún, ktorý nastúpil po ňom na trón a rovnako preukázal veľké dary múdrosti a moci, 

ktorými bol obdarený, pre ktoré ho milovali a obdivovali, a ktorého rady, úsudky a výroky sa dodnes 

pripomínajú ─ keby sa naňho obrátil ľud a spýtal sa ho: "Pane, aký je duchovný život? Čo je za hranicou 

smrti? Čo je to duša?" ─ Šalamún by pri všetkej svojej múdrosti nebol schopný odpovedať. 

16 Ale veru vám hovorím, že Mojžiš so svojou horlivosťou pre vieru a poslušnosť, proroci so svojimi 

varovaniami, patriarchovia so svojím príkladom, radcovia, učenci a sudcovia so svojimi zdravými radami 

a dobrými úsudkami vám zanechali svoj príklad, aby ste mohli ─ nasledovať ho ─ a aby vaše prvé kroky z 

tejto zeme na ceste do zasľúbenej zeme Vznešeného boli bezpečné. Mali by ste začať praktizovať dobro na 

tomto svete, mali by ste byť spravodliví medzi sebou, aby ste našli spravodlivosť na zemi. Tu ste našli 

ovocie alebo úrodu svojej práce na poliach. Tento domov bol pre vtedajšieho človeka odrazom, obrazom 

večného života ducha. 

17 Neskôr Mesiáš, ktorý sa stal človekom, prišiel, aby otvoril novú dobu a dal ľudstvu novú lekciu, v 

ktorej mu mal dať veľké zjavenie: "Ste deti svetla a ja vás premieňam na svojich učeníkov. Veru, hovorím 

vám: Všetko, čo vidíte robiť mňa, môžete robiť aj vy v mene Otca." 

A skutočne, Mesiáš, v ktorom sa zjavil môj Duch, priniesol kľúč na otvorenie brány do druhého veku a 

moc na rozlomenie pečatí, ktoré zatvárali Knihu života, múdrosti, spravodlivosti a večnosti. 

18 Pred jeho príchodom som dovolil, aby ľudský svet navštívil duchovný svet. Za Majstrom kráčali 

duchovia svetla a veľkej vznešenosti, ale aj duchovia malej vznešenosti. V tom čase bol prítomný jeden aj 

druhý. Tí prví sa prejavovali ako pokorní služobníci plní oddanosti. Medzi nimi bol aj ten, ktorý Márii 

oznámil jej vznešený osud prijať "Slovo" Otca v jej najčistejšom lone. Ďalší navštívil betlehemských 

pastierov, aby im oznámil správu o narodení Svätej zeme, a iný posol varoval Svätú rodinu pred 

nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo, a viedol a chránil ich na ich úteku do Egypta. 

19 Počas tohto obdobia bolo vidieť mnoho prejavov, ktoré vyvolali radosť a vieru mnohých. Ale iní, 

nepriateľskí a neverní duchovnému životu, pochybovali a popierali túto pravdu. Mojich duchovných 

hostiteľov, ktorí sa hrnuli, však priťahovalo svetlo, ktoré Majster vyžaroval. 

20 Bytosti svetla v službách Božieho diela a iní, ktorí sa vzbúrili a boli nevedomí, sa prejavovali 

všade a medzi týmto ľudstvom sa objavili posadnutí, ktorých veda nedokázala oslobodiť a ktorých ľudia 

vyhnali. Ani učitelia zákona, ani vedci nedokázali týmto chorým ľuďom prinavrátiť zdravie. 

21 To všetko som však chcel, aby som vás poučil a dal vám dôkazy lásky. Udelil som vám uzdravenie 

svojich stvorení skrze Ježiša, na počudovanie mnohých. 

Neveriaci, ktorí počuli Ježiša hovoriť o jeho moci a vedeli o jeho zázrakoch, žiadali tie najťažšie 

dôkazy, aby ho na chvíľu zneistili a dokázali, že nie je neomylný. Ale toto oslobodenie posadnutých, 

skutočnosť, že som ich vrátil do stavu normálnych ľudských bytostí len tým, že som sa ich dotkol, pozrel 

sa na nich alebo im adresoval slovo príkazu, aby títo duchovia opustili ich mysle a obaja boli oslobodení 

od svojho ťažkého bremena, ich zmiatlo. 
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Tvárou v tvár tejto moci farizeji, vedci, zákonníci a mýtnici reagovali rôzne. Niektorí uznávali Ježišovu 

autoritu, iní pripisovali jeho moc neznámym vplyvom, ďalší o nej nevedeli nič povedať. Chorí, ktorí boli 

uzdravení, však dobrorečili jeho meno. 

Niektorí boli posadnutí jedným duchom, iní siedmimi, ako Mária z Magdaly, a niektorí takým veľkým 

počtom, že sami hovorili, že je to légia. 

22 Počas celého Majstrovho života nasledoval jeden duchovný prejav za druhým. O niektorých 

svedčili dvanásti učeníci, o iných ľudia ─ vonku a v domoch. Bol to čas zázrakov, "divov". 

Muži a ženy dostávali znamenia a výzvy zo záhrobia. Aj starí ľudia a deti boli svedkami týchto zjavení 

a v dňoch, ktoré predchádzali Spasiteľovej smrti na kríži, nebeské svetlo prenikalo do ľudských sŕdc; 

bytosti z Duchovného údolia volali srdcia ľudí; a v deň, keď Majster naposledy vydýchol ako človek a 

Jeho svetlo preniklo do všetkých jaskýň a do všetkých kútov, do hmotných a duchovných domov, v túžbe 

po bytostiach, ktoré na Neho dlho čakali ─ zhmotnené, zmätené a choré bytosti, ktorí zišli z cesty, spútaní 

reťazami výčitiek svedomia, vlečúci bremená neprávosti, a iné duše, ktoré si mysleli, že sú mŕtve a 

pripútané k telu - všetci sa prebudili z hlbokého spánku a ožili. 

Ale skôr, ako opustili túto zem, vydali svedectvo o svojom vzkriesení a existencii tým, ktorí boli ich 

blízkymi. Svet v tú noc smútku a bolesti zažil tieto prejavy. 

Srdcia ľudí sa chveli a deti plakali pred tvárou tých, ktorí boli už dávno mŕtvi a ktorí sa v tento deň 

vrátili len na chvíľu, aby vydali svedectvo o tom Majstrovi, ktorý zostúpil na zem, aby rozptýlil svoje 

semeno lásky, a ktorý zároveň obrábal duchovné polia obývané nekonečným množstvom duší, ktoré boli 

tiež jeho deťmi a ktoré uzdravil a oslobodil od ich nevedomosti. 

23 Poznanie týchto skutočností sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie a apoštoli boli na cestách 

sveta, otvárali oči spiacemu ľudstvu, ukazovali cestu, ktorá vedie k vyššiemu životu, robili priestupky k 

Vyššiemu a vysvetľovali učenie svojho Majstra. Oslobodzovali aj posadnutých, uzdravovali chorých 

nielen na tele, ale aj na duši. Povzbudzovali a súcitne sa pozerali na tých, ktorí žijú na tomto svete, aj na 

tých, ktorí žijú v ďalekom svete. Cítili bolesť jedného aj druhého, pretože pre toho, kto miluje, neexistuje 

cudzia ani vzdialená bolesť. Ten, kto sa pripravuje, je schopný vnímať nárek, prosbu alebo potrebu, nech 

sú kdekoľvek. A títo učeníci poučovali ostatných, aby ich nasledovali v plnení ich poslania na zemi. 

24 Dovolil som tieto prejavy, aby sa svet zamyslel a uvedomil si, že duša neumiera, že jej život je 

večný a že na každej usadlosti, na ktorej prebýva, má vytýčenú cestu, je poučená o svojich povinnostiach a 

má úlohu, ktorú musí splniť. 

25 Vrátil som sa aj po ukrižovaní, aby som svedčil o svojej pravde a premohol neveru ľudstva. A 

dokonca aj medzi svojimi učeníkmi som sa musel ukázať, aby som dokázal, že som Život a Môj Život je 

vo všetkých stvorených veciach. Spôsobil som, že títo Moji nasledovníci Mňa videli a ich prsty sa Mňa 

dotýkali, aby som ich oslobodil od ich trápenia. Po tom, čo som dokončil svoje dielo na Golgote, boli totiž 

rozrušené a bolo potrebné, aby ich moja prítomnosť utešovala a povzbudzovala. Ale to nebol celý význam 

tejto udalosti, bolo to predvídanie môjho opätovného príchodu, lekcia hlbokého významu, ktorú som vám 

dal, keď som sa zjavil v duchu k úžasu a radosti tých milovaných učeníkov. Potom si uvedomili, že príde 

čas, keď prídem, aby som vám duchovným spôsobom všetko vysvetlil a priniesol nové posolstvo. 

26 Toto som vám vtedy povedal: "To, čo som vám povedal, nie je všetko, čo vás mám naučiť. Aby ste 

všetko poznali, musím najprv odísť a poslať vám Ducha pravdy, aby vám vysvetlil všetko, čo som povedal 

a urobil. Sľubujem vám Utešiteľa v čase skúšky." Ale tým Utešiteľom, tým Vysvetľovateľom som Ja, 

ktorý sa vraciam, aby som vás osvietil a pomohol vám pochopiť minulé učenie a toto nové, ktoré vám 

teraz prinášam. 

27 Som to Ja, kto otvoril tretiu éru, aby ste dôkladným štúdiom spoznali dôvod všetkých mojich 

prejavov a poznali moje zjavenia. 

28 v druhej ére ─ počas rokov, ktoré som prežil na tomto svete, som bol obklopený nadprirodzenými 

udalosťami, dianím a bytosťami, a to všetko hovorilo o dôležitosti tohto obdobia, o uskutočnení Mojich 

sľubov daných milovanému ľudstvu od počiatku vekov. A dnes, keď vám prinášam ďalšiu lekciu a dávam 

vám spoznať duchovný život, dávam vám schopnosti a dary, aby ste sa stali lekármi duší a tak boli 

neúnavnými rozsievačmi, učiteľmi pravej múdrosti. A pre toto poslanie som si vybral predovšetkým 

"izraelský ľud", aby to bol on, kto bude poučovať ostatné národy. 
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29 Dnešné ľudstvo, akokoľvek veľké je vo vašich očiach, je veľmi malé v porovnaní so svetom 

duchovných bytostí, ktoré ho obklopujú. S akou silou tieto légie útočia na cesty ľudí, a predsa nevnímajú, 

necítia a nepočujú svet, ktorý ich obklopuje. 

30 Pripravujem vás, moji učeníci, aby ste v každej duši boli 

svetla, aby ste si boli navzájom skutočnými priateľmi, bratmi a sestrami, radcami a lekármi, a vaša intuícia 

vám povie, kto je okolo vás a aké sú jeho potreby, poslanie alebo náprava. Vy však, zamestnaní týmto 

veľkým dielom, budete rešpektovať a milovať osud, ktorý som určil každej bytosti, a nebudete sa púšťať 

do vied, ktoré by vás znížili z vysokého miesta, na ktoré vás postavila Moja Milosť. 

31 Už nie ste nevedomí. Dnes kráčate pevne, pretože ste svoju prácu začali už dávno. Od čias 

patriarchov a prorokov a potom od čias Mojžiša, v ktorých ste boli múdro vedení a radení, sú všetky vaše 

činy, modlitby a slová zapísané a majú svoj ohlas v duši. Boli začiatkom, ktorý vás urobil hodnými prijať 

moje prvé veľké zjavenia a tiež byť svedkami mojich príchodov. 

32 Moje ohlasovanie v tomto čase nebude neplodné a pre tých, ktorí ma počúvali a používali moje 

učenie, bude pokladom plodov dobrej chuti. Keď sa prestanem zjavovať prostredníctvom človeka, 

zanechám po sebe svojich svedkov, svojich učeníkov, ktorí budú pokračovať v práci, a potom z lona tohto 

ľudu spôsobím, že vyjdú nové generácie rozsievačov, ktorí spôsobia, že sa toto semeno rozmnoží. 

33 Pozývam vás, aby ste sa vrátili do šťastných čias patriarchov. Predstavte si na chvíľu, že vediete 

cnostný a jednoduchý život, v ktorom vládne pokoj, pohoda a radosť zo života. Predstavte si tie šťastné 

časy, keď sa muž vedel udržať zdravý a silný na tele i na duši svojou vierou a cnosťou a vedel ma 

predstavovať v spravodlivosti, činorodosti a sile ─ tie časy, keď aj žena bola plná cností, nežnosti, 

morálnej sily, krásy na duši i na tele, bola lonom a kolískou, zdrojom dobra a príkladom zbožnosti pre 

svoje deti, manžela a otca. 

34 Spomeňte si na tie časy, keď sa strecha jedných rozprestierala, aby chránila druhých, keď 

existovala pohostinnosť a milosrdenstvo, láska a ohľaduplnosť. Keď opäť zažijete takéto dni a objavíte 

túžbu milovať blížneho a slúžiť mu, podporovať pokoj svojho ľudu, pokoj svojho srdca a svojho domova, 

pozvem ostatné národy, aby sa podieľali na tejto radosti. Tu, vo vašej spoločnosti, nájdu bratstvo a 

priateľstvo, vo vašom srdci úprimnosť. Pod vašou strechou nájdu česť a morálku, na vašom stole dary 

požehnania a vo vašich slovách svetlo a pravdu. A potom, čo vás tieto národy hľadajúce mier navštívia a 

podelia sa o váš duchovný ideál, vrátia sa do svojich krajín na dlhé alebo krátke cesty a zanechajú po sebe 

stopu, príklad duchovnosti a pravdivosti. Vznikne v nich túžba byť ako vy, pretože vo vás objavia 

tajomstvo pokoja, zdravia, radosti zo života, ktoré ste našli v plnení mojich zákonov a v oduševnení, čo je 

jednoduchosť, vznešenosť a pravdivosť vo všetkých činoch. 

35 Vidíte toto ľudstvo, ktoré sa zmieta v neistote a bolesti? Cítite ten plášť pochmúrnosti, predtuchy, 

ktorý obklopuje vašu planétu? Majster vám hovorí: "Ten svet, ktorý nepozná môj návrat a nežije 

inšpirovaný mojím slovom, ako veľmi sa cíti vzdialený od duchovného života! Ale aj na osvietenie jej 

obyvateľov stačí jeden dôkaz, jedna výzva, aby sa kajali a uvedomili si, že jedinou úlohou ich duší na 

zemi je zdokonaľovať sa prostredníctvom skúšok, ktoré im posielam. 

36 Mnohí pochopia túto veľkú pravdu skôr, ako opustia svoje telo na zemi a prekročia prah "údolia", 

ktoré čaká na všetkých. Ľudstvo je len krok od tohto uvedomenia. Závoje sa roztrhnú a oči všetkých sa 

otvoria, aby sa pozreli skrytému poznaniu, a tento svet, ktorý považujete za taký veľký ─ s jeho 

obrovskými kontinentmi, moriami i púšťami, cestami, ktoré sú také dlhé, ľuďmi, ktorí sú pre vás tak 

nedostupní, ich rasami, ktoré sú tak nepochopiteľné ─ bude dobytý učením, slovom, zjavením. Ale 

nezanechá to žiadne stopy krvi, smrti ani bolesti. 

37 Človek bude osvietený slovom, ktoré strávi ohne. Tento oheň však bude z lásky a stopy, ktoré 

zanechá na svojej ceste, budú zo života, zdravia, útechy a pokoja. Toto učenie je Môj Zákon, Moje Slovo a 

Moje Večné Dielo, ktoré ešte raz ponúkam Svojim deťom a ktoré s mocou vytryskne zo sŕdc všetkých, 

pretože je zapísané v každej duši a jeho pečať je nezmazateľná. 

38 Čo bude začiatkom tejto práce a ako sa toto poznanie dostane k ľuďom? Všetko som pripravil 

dokonalým spôsobom: Veľkú časť z nej preberám ako svoju úlohu. Avšak vám a mojim duchovným 

hostiteľom dovoľujem zúčastniť sa na tomto diele, rovnako ako mojim poslom, ktorým som zveril 

nekonečné množstvo misií, aby ste sa mohli vydať na cestu ako légie svetla a priniesť toto zjavenie a 

vysvetlenie duchovných prejavov, ktoré sa stali skutočnosťou v minulých časoch a v súčasnej Ére, v ktorej 
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len málokto tušil ich veľkosť. Toto svetlo však zasiahne všetkých bez rozdielu spoločenskej triedy alebo 

rasy. Nesmiete sa totiž zdržiavať zo strachu pred súdom alebo trestom neveriacich. 

39 Dám vám pokyny, kedy sa máte pustiť do práce, pretože to bude čas takých veľkých a jasných 

znamení, že budete počuť volanie duchovného sveta a volanie tohto sveta, ktoré vám svojimi udalosťami 

naznačia, že prišla hodina vášho boja. Budem k vám hovoriť z ducha do ducha a budem vás viesť na ceste. 

Ale chcem, aby ste skôr, ako prídete k ľuďom ako učitelia, prišli ako lekári, a potom, keď zmiernite ich 

bolesť, budú môcť piť z prameňa čistej vody môjho Slova. Hľadajte najprv ranu, vred alebo chorobu a 

uzdravte ich utrpenie, a potom sa obráťte na ich duše. 

40 Choďte k svojim blížnym tak, ako to urobil Ježiš v druhej ére, a prineste pred mojimi slovami 

uzdravujúci balzam. Ale čo je to balzam, učeníci? Je to voda z prameňov, ktorá je požehnaná a premenená 

na liek pre chorých? Nie, ľudia. Balzam, o ktorom vám hovorím, je vo vašom srdci. Umiestnil som ju tam 

ako vzácnu esenciu a len láska ju môže otvoriť, aby nezadržateľne prúdila von. 

Ak ho chcete vyliať na chorého, nebudú to vaše ruky, ktoré uzdravujú, ale Duch, ktorý prekypuje 

láskou, milosrdenstvom a útechou. Kam vložíte svoje myšlienky, tam sa stane zázrak. 

41 Bytosti a prírodné živly môžete ovplyvniť mnohými spôsobmi, aby ste všetkým priniesli pohodlie. 

Ale hovorím vám aj toto: Nebojte sa choroby a buďte trpezliví a milosrdní ku všetkým. 

Čo sa týka posadnutých a tých, ktorí sú zmätení vo svojej ľudskej mysli, aj vy môžete liečiť, pretože 

máte túto schopnosť a mali by ste ju dať do služieb tých bytostí, ktoré sú v zúfalstve a zabudnutí. Osloboď 

ich a zjav túto moc neveriacim. Jedným z veľkých poslaní tohto ľudu je prinášať svetlo tam, kde je tma, 

rušiť každé otroctvo a každú nespravodlivosť a priviesť tento svet k tomu, aby spoznal svojho Pána a aby 

sa pozrel na seba, na svoje vnútro, v plnom poznaní pravdy. 

42 S láskou pomôžte tým, ktorí v ilúzii, že stále patria tomuto svetu, žijú vo svojich dušiach 

znepokojení a zmätení, aby našli cestu zo svojho veľkého omylu. Nepoužívajte násilie, ale naplňte svoje 

srdce nehou a súcitom, aby ste sa správali ku všetkým bytostiam správne. 

43 Nepriniesli ste týmto zmäteným bytostiam svetlo a útechu? Áno, hovorí vám Majster. Odkedy som 

ti dal toto poznanie, osvetľuješ cestu týchto tvorov. Ale aká veľká musí byť vaša viera a vaša modlitba, 

aby ste tieto duše obrátili. 

44 Bitka, v ktorej budú temné sily zničené, už vypukla z jedného sveta do druhého. Vo vesmíre sa 

odohráva veľký boj a je potrebné, aby sa o tom človek presvedčil, aby sa mohol chopiť zbraní. 

Kým sa svet pripravuje a blíži k poslednej skúške, ktorá mu musí priniesť svetlo, mali by ste sa modliť, 

bdieť a prinášať hojivý balzam všetkým, ktorí to potrebujú. Choďte k nim v modlitbe a dajte im ochranu 

pod svoj duchovný plášť. Lebo keď vylejete svoju bytosť v láske, obklopím svojím Duchom celý vesmír. 

45 Modlite sa, ľudia, ani na chvíľu nezúfajte nad blížiacim sa mojím odchodom. Posilňujte sa v 

mojom slove a proste o pokoj národov. 

46 V budúcnosti nemajte v úmysle vedieť, kým ste boli predtým a kým budete zajtra. Myslite len na 

to, že ste tam boli, že ste tam teraz a že tam budete znova a že sa ku Mne dostanete cestou, ktorú som vám 

vytýčil ─ že ste duchom Izraela, vyvoleným ľudom, ktorý má v Mojom diele zastávať vysoké úlohy. 

Usilujte sa, aby ste dosiahli pokoj na zemi a blaženosť na onom svete. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 340 
 

1 S láskou a milosrdenstvom vám pripomínam slová, ktoré som vám dal v druhej ére, keď som vás 

učil milovať sa navzájom a zanechávať na svojej ceste jasné stopy mojej lásky. 

2 Učil som vás milovať svojho Boha viac než všetko stvorené. Ale v tejto tretej ére sa opäť obraciam 

k vašej duši, aby som jej dal svoju lásku, svoje svetlo a svoje milosrdenstvo. 

3 Neodstráňte sa z môjho lona, lebo neviete, čo vám prinesie budúcnosť, a ja nechcem, aby ste boli v 

tom čase slabí. Vy ste vyvolený ľud, ktorý sa vydá na cestu, aby svetu ukázal bezpečnú cestu a slabiku po 

slabike mu odovzdal inštrukcie, ktoré som vám zveril. Moje dielo však nie je iným náboženstvom ─ to 

ľudia vytvorili náboženstvá podľa svojej inteligencie. Moje Dielo je Učenie, je to Zákon, ktorý som vám 

priniesol od počiatku vekov. 

4 V dnešnej dobe ľudstvo vyprázdňuje pohár utrpenia a hovorí: "To je Boží trest." Ale Otec vám 

hovorí: "Ja som láska a netrestám vás. Ste to vy sami, kto 

priniesli očistenie." 

V tomto čase vám dávam inštrukcie a vy ich prijímate prostredníctvom Slova, intuície, daru videnia a 

zjavenia. Posilňujem tvoju dušu, aby ju neprekvapilo pokušenie, ktoré ťa vždy chce zviesť z cesty svetla. 

5 Počujem tých, ktorí mi v hĺbke srdca hovoria: "Urob nás hodnými, aby sme sa stali súčasťou 

Tvojho apoštolátu." Ale hovorím vám, že po roku 1950 vytvorím nových učeníkov a svojich služobníkov, 

ktorí budú prijímať moje posolstvá intuíciou a inšpiráciou, aby mohli hovoriť k ľudstvu. 

6 Pýtate sa, čo znamená "sedem stupňov nebeského rebríka", a váš Majster vám s istotou povie: číslo 

sedem znamená duchovnosť, je to duchovnosť, ktorú chcem vidieť vo svojom vyvolenom národe Izraeli. 

Musíte ku Mne prísť so všetkými svojimi cnosťami a rozvinutými schopnosťami. Na siedmom stupni 

svojho vývoja prídete ku Mne a uvidíte, ako Nebo otvára svoje brány, aby vás prijalo. 

Neopúšťam vás ani na chvíľu, a ak je bolesť vo vašom srdci, nie je to preto, že som vás opustil, lebo 

moja láska je nekonečná. Dôvodom je to, že Otec dovolil, aby sa k vám dostala bolesť, aby ste sa prebudili 

a boli bdelí. 

7 Vy, milovaní ľudia, ste so mnou prostredníctvom ľudstva. Ste súčasťou kmeňov Izraela, 144 000 

označených z môjho vyvoleného ľudu. Ale niektorí z vás sú v duchu a iní v hmote. 

8 Toto posolstvo pokoja a útechy máte zaniesť na všetky miesta na zemi, pretože ľudstvo ho veľmi 

potrebuje. Naplnil som tvoj cestovný balíček svojimi darmi lásky a dal som ti do rúk meč, aby si mohol 

odstrániť temnotu, ktorá ťa chce zastaviť na tvojej ceste. 

9 V tejto tretej ére som pre vás prestrel stôl a dal vašej duši duchovnú potravu. Duch Svätý vás totiž 

osvieti, aby ste dosiahli duchovnosť. 

10 Eliáš bol predchodcom tohto tretieho času. On vás spojil v prekážke mojej lásky a pomáha vám 

pokračovať na tejto ceste, aby ste sa naučili odpúšťať a milovať jeden druhého. Každý, kto nasleduje moje 

učenie, dosiahne svetlo a pokoj mysle a jeho bytosť zaplaví radosť. 

11 Vo svojej láske som vám dal slobodu vôle, aby ste ku mne prišli vlastnou vôľou. Ale keďže si 

nebola schopná vzlietnuť, prišla som k tebe, aby som ťa naučila cestu s nehou svojej božskej lásky. 

12 Skutočného duchovného nepoznáme podľa slov, ale podľa dobrých príkladov. Aby som vám 

pomohol pri vašom vzostupe, môj žiarivý lúč prichádza do vášho sveta, aby osvietil a pozdvihol vaše 

duše. 

13 Ľudia potrebujú moju lásku, moje slovo, ktoré sa musí dostať až na dno ich sŕdc. Majster neúnavne 

bojuje za to, aby sa vaše duše každým dňom stávali osvietenejšími, aby oslobodené od nevedomosti mohli 

vystúpiť do vyšších oblastí. 

14 Brány môjho kráľovstva sú otvorené a "Slovo" Otca k vám prichádza s nekonečnou láskou, aby 

vám opäť ukázalo cestu. 

15 Opäť som prišiel k ľudstvu, ale oni ma nepocítili, pretože som sa zjavil duchovne a ich 

materializmus je veľký. Keď tvoja duša vzišla z Môjho Božského Ducha, prečo ma teda ľudia necítili?..: 

Pretože svoju dušu pripútali k materializmu, k nižším vášňam. Ale tu je Boží Baránok, ktorý k vám 

prichádza ako svetlo, aby vás osvietil a priniesol vám pravdu. 
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16 Moje slovo je potravou pre vašu dušu, je krištáľovou vodou, v ktorej sa očistí, aby prijala od 

svojho Boha to, čo jej patrí. Neusilujte o pozemské poklady, usilujte sa o večné poklady, aby ste spoznali 

slávu, ktorá vás obklopuje. 

17 V ťažkých chvíľach, keď sa cítite smutní a skľúčení, povstaňte v modlitbe, aby ste dostali milosť 

od svojho Otca. 

18 Môj ľud, cítite sa skľúčení, pretože vám chýba viera a dôvera. Ale naozaj vám hovorím, že ak vám 

chýba viera, stratíte srdce a vaša duša sa bude cítiť slabá, smutná a skľúčená. Chcem, aby ste vložili svoju 

vieru a dôveru do svojho Otca, aby ste získali všetko, čo potrebujete. Miluj, aby si bol šťastný, buď dobrý 

a nenáročný, trpezlivo znášaj a odpúšťaj urážky blížnemu. 

19 Povolal som vás, aby ste opäť prijali moje učenie, aby ste ma nechali prebývať vo svojom srdci a 

plnili moju vôľu, aby som sa vám prostredníctvom dobrých skutkov zjavil. 

20 V druhej ére som sa Ja, Kristus, zjavil ústami Ježiša Nazaretského, a keď ma ľudia nazvali životom 

ako človeka, toto posolstvo svetla naďalej osvetľovalo váš svet, a tak to bude po všetky časy. 

21 Pochopte každé moje slovo, potom budete môcť dosiahnuť svetlo pravdy a vaša duša sa stane ešte 

väčšou a vystúpi po dokonalom rebríku môjho duchovného svetla. 

22 Moje svetlo bolo vždy s ľuďmi a zjavovalo sa prostredníctvom mojich poslov. Apoštoli druhej éry 

─ osvietení svetlom Ducha Svätého ─ zasiali duchovné semeno môjho učenia. 

V tretej ére vás učím s nekonečnou láskou, pričom používam aj ľudský intelekt, aby ste sa raz cítili 

naplnení týmto svetlom a milosrdenstvom a mohli tieto lúče svetla a milosrdenstva priniesť ľudstvu. 

Ako vás poučujem, tak poučujte ─ ako odo mňa prijímate, tak prinášajte moje slovo svojim blížnym s 

nekonečnou láskou. Neukazuj na priestupky svojho blížneho, lebo ja som neprišiel prezradiť tvoje 

priestupky. Kráčajte po mojej ceste a rozsievajte ruže, aj keby ste mali žať tŕnie. Ak tŕne zraňujú tvoje 

srdce, ja ti rany zahojím. Dám vám uzdravujúci balzam, útechu a silu duše. 

23 Môj ľud: Na svete je súženie, ale veru, hovorím vám, že to nebude navždy. Prišiel som totiž 

odstrániť temnotu sveta a zanechať mu duchovné svetlo, aby sa toto veľké súženie navždy odstránilo a aby 

sa ľudstvo cítilo šťastné, ako je Moja vôľa. Neobviňujte však Otca za svoje utrpenie ani za svoje vojny, 

pretože to nebola moja vôľa. 

24 Ponúkol som vám mier, jednotu, bratstvo a dobrú vôľu a naučil som vás, ako sa navzájom milovať. 

Nechcem vo vašom svete bojovníkov, ani nechcem, aby sa vás zmocnila bolesť. Boli to ľudia, ktorí to tak 

chceli, pretože nevedeli milovať a odpúšťať si navzájom. Ja, Otec, som vám odpustil, lebo keďže váš 

hriech bol veľký, aj vaše súženie bolo veľmi veľké. Pre tvoju bolesť som ti odpustil, pretože každý, kto 

trpí a plače, si zaslúži súcit a milosrdenstvo nebeského Otca, a v tomto čase osuším tvoje slzy. 

25 Milujte a odpúšťajte, aby ste dosiahli moje kráľovstvo a nosili na duši rúcho svetla. Váš Majster 

vám ukazuje cestu, aby ste sa mohli zachrániť. Ale tak, ako vám podávam ruku Ja, mali by ste ju podávať 

aj vy svojim blížnym a jemne ich viesť po ceste a prejavovať im svoju lásku a dobrú vôľu. 

26 Čo bolo príčinou vašej bolesti, ľud môj? Vaše chyby. Premenili sa na tŕne, ktoré zranili vaše 

srdcia. Ale moja láska lieči tvoje rany. 

27 Hovorím vám: Nedávajte dôvod, aby ste si zaslúžili bolesť. Poď mi na cestu v bielom rúchu cností, 

aby si mohol vojsť do nebeského kráľovstva. 

28 Budete súčasťou duchovných zástupov svetlých bytostí, pretože som vám dal svetlo Ducha 

Svätého, aby ste žiarili ako hviezdy na oblohe. 

29 Opakujem vám: Ja som Pravda, Cesta, Svetlo a Život. Poďte ku Mne, lebo vás volám, aby ste 

využili tieto vysoké vlastnosti Môjho Božského Ducha. 

30 V tomto čase ukazujem vášmu duchu široké obzory, aby ste sa mohli oslobodiť od materializácie a 

zamyslieť sa nad všetkým dobrým, čo môžete urobiť pre ľudstvo. 

31 S ochotou a poslušnosťou budeš plniť moje príkazy a ovládať svoje telo, aby si plnil moju vôľu v 

súčinnosti duše a tela. 

32 Máte moju lásku a duchovný úžitok. Vy, ktorí máte môj pokoj, modlite sa za národy, ktoré sú v 

chaose. 
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33 Dávam sa pocítiť v tvrdých ľudských srdciach ─ tým, ktorí chcú rozpútať vojny ─ aby si 

uvedomili, že Moja vôľa je silnejšia ako ich vojnové zámery. Ak srdce týchto ľudí zostane tvrdé a nenechá 

sa zmeniť mojou vôľou, moju spravodlivosť pocíti celý svet. 

34 Modlite sa za ľudstvo, milovaní ľudia, bojujte a pracujte, aby sa im skrze vaše sprostredkovanie 

dostalo mojej milosti. To je totiž vaše poslanie a zadosťučinenie, ktoré má vaša duša v tomto čase, aby ste 

získali zásluhy. 

35 Nespi, Izrael, kráčaj vpred so svetlom Ducha Svätého pri plnení svojho ťažkého poslania. V tomto 

čase mladí vychádzajú von a ako Kain sa bratia navzájom okrádajú o život. 

36 Vstaň a prines svetu moje svetlo a balzam na jeho veľké utrpenie. Bojujte mečom svetla a 

zachráňte svet pred hriechom. Svojou modlitbou odstráň zlé vplyvy, ktoré zvádzajú ľudí. Chcem, aby vás 

svet spoznal ako poslov môjho Božstva a aby ste v tomto čase, v ktorom vás všetkých súdim, boli mojimi 

služobníkmi, do ktorých som vložil svetlo a moc, aby rozdrvili temné machinácie sveta. 

37 V tomto čase chráňte svoje deti pred modloslužbou. V rôznych náboženských spoločenstvách sa 

ma mnohí pýtajú: "Pane, povedal si, že sa vrátiš. Prečo sa nám nezjavíš?" Sú to ľudia, ktorí Mňa 

nepochopili, pretože v súčasnosti plním Svoje Slovo a konám Svoju Vôľu medzi Svojimi vyvolenými, aby 

boli poslami, ktorí prebudia ľudstvo a vydajú svedectvo o Mojej Prítomnosti v tomto čase. 

38 Izrael: V tejto tretej ére na vás čakajú veľké zástupy. Keď im prinášate Dobrú novinu, mali by ste 

byť ako dúha pokoja a svetla. 

39 Je potrebné, aby ste hovorili s tými, ktorí zatajujú Moje slovo a prekrúcajú Moje učenie. Hovorte s 

nimi úplne jasne, pomôžem vám, aby ste pred nimi mohli obhájiť svoj názor. Lebo práve ľudia sú príčinou 

toho, že sa zajtra nájde chyba v mojom diele a že sa môj zákon sfalšuje, pretože do môjho diela pridali 

niečo, čo doň nepatrí. 

40 Ľudstvo prijme moje učenie z presvedčenia, ale moji praví služobníci nebudú pred ľuďmi 

vystupovať ako páni. Zajtra sa budete musieť odvážne vydať na cestu, aby ste splnili svoje poslanie na 

blízkych i vzdialených miestach, aby svet vstúpil do seba a naplnil moju vôľu. Ale koľko skúšok ťa čaká, 

Izrael! Koľko mojich detí povstane ako hladní vlci, lebo ťa chcú zničiť! A ak by ste neboli pripravení, 

pocítite veľkú bolesť, hoci to nie je moja vôľa. Buďte pripravení a dodržiavajte všetky moje pokyny, aby 

medzi vami a v ľudstve zavládla blaženosť. 

41 Nechaj svoj život plynúť a povedz mi, aby som ti odpustil tvoje previnenia, ako odpúšťaš svojim 

blížnym. Ale naozaj vám hovorím, že len pery opakujú tie naučené frázy, ale nie vaše srdce mi ponúka 

skutočné a pravé ovocie vašich skutkov. 

42 Niekedy, keď na teba dolieha nejaká skúška a ty ju falošne pripisuješ Božiemu trestu, hovoríš mi: 

"Pane, keď som odpustil svojmu bratovi, prečo neodpustíš mne?" Namiesto toho, aby sme povedali: 

"Otče, odpusť mi, keď som možno neodpustil svojmu bratovi s pravdivosťou a úprimnosťou, s akou si nás 

učil." 

43 Ak by ste sa naučili denne krátko meditovať a ak by sa vaša meditácia týkala duchovného života, 

objavili by ste nekonečné vysvetlenia a dostali by ste zjavenia, ktoré by ste nemohli získať žiadnym iným 

spôsobom. 

44 Tvoja duša už má dostatok svetla, aby sa Mňa mohla pýtať aj prijímať Moju odpoveď. Duša 

človeka už dosiahla veľký stupeň rozvoja. Pozorujte svojich blížnych zo skromných pomerov, ktorí vás 

napriek nedostatku vedomostí prekvapujú svojimi hlbokými postrehmi a jasným spôsobom, ktorým si 

vysvetľujú to, čo je pre mnohých iných nevysvetliteľné. Majú to z kníh alebo zo škôl? Nie, ale z intuície 

alebo z nevyhnutnosti objavili dar meditácie, ktorá je súčasťou duchovnej modlitby. V ústraní, chránení 

pred vplyvmi a predsudkami, objavili spôsob, ako komunikovať s večným, duchovným, pravým; a niektorí 

viac, iní menej, všetci, ktorí meditovali o pravej podstate života, dostali do svojej mysle duchovné svetlo. 

45 Človek objaví pravdu prostredníctvom svojho ducha, všetci pocítia moju prítomnosť; veď som 

vám už vtedy povedal, že každé oko ma uzrie, keď príde čas. 

46 Tento čas, v ktorom žijete, je presne ten čas, ktorý ohlásilo Moje Slovo a Moji proroci v minulých 

časoch, v ktorom ma všetci ľudia uvidia prostredníctvom pocitov a schopností svojho ducha. 

47 Na to, aby mohli povedať, že ma videli, nebude potrebné, aby ma videli v obmedzenej podobe, ale 

bude stačiť, aby ma ich duch cítil a ich intelekt pochopil, aby mohli celkom pravdivo povedať, že ma 

videli. 
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48 Láska, viera a inteligencia vidia nekonečne ďalej, než vidia vaše oči. Preto vám hovorím, že nie je 

potrebné, aby som obmedzoval svoju prítomnosť na ľudskú podobu alebo na nejakú symbolickú postavu, 

aby ste ma videli. 

49 Koľkí z tých, ktorí ma videli alebo sa so mnou pohybovali v tej druhej ére, ani nevedeli, kto som. 

Na druhej strane, koľkí z tých, ktorí ani nevedeli, kedy som sa narodil ako človek, ma videli v duchu, 

spoznali ma v mojom svetle a tešili sa z mojej prítomnosti pre svoju vieru. 

50 Otvorte všetky svoje oči a svojou vierou dokážte, že ste deti svetla. 

51 Všetci ma môžete vidieť, ale na to je nevyhnutné, aby ste mali dobrú vôľu a vieru. 

52 Brány kráľovstva, toho duchovného domova, do ktorého máš prísť, aby si všetko spoznal, stoja 

otvorené v očakávaní tvojej duše. 

53 Urobte v tomto živote čo najviac, aby ste mali potrebnú silu vystúpiť do svetla, keď dôjde k 

oslobodeniu vašej duše. Buďte však veľkí v láske a v odpustení, v milosrdenstve a vo svetle, aby ste sa, 

keď nastane hodina odchodu z tela, ľahko zbavili svojho pozemského bremena a slobodne a bez 

zakopnutia prišli na cestu vzostupu do domu pokoja. 

54 Aby som vám pomohol vo vašom rozvoji, Moje Slovo opäť zostupuje k ľuďom, aby im ukázalo 

cestu spásy. S láskou beriem ľudí dobrej vôle za ruku, aby som ich viedol k svetlu a na každom kroku na 

tejto ceste im ukazoval krásy, ktoré ešte nikdy neobjavili. 

55 Keď vám hovorím o krásach, nemám na mysli prírodu, pretože pre ňu ste prebudili a rozvinuli 

svoje zmysly. Hovorím o krásach duchovného života, ktoré nepoznáte. Pretože ste k nim chladní alebo 

ľahostajní, uspokojujete sa s obrazmi alebo postavami vytvorenými ľudskou mysľou. 

56 Dávam vám kľúče, aby ste si otvorili dvere k večnej blaženosti. Týmito kľúčmi sú láska, z ktorej 

pramení milosrdenstvo, odpustenie, porozumenie, pokora a pokoj, s ktorými máte prechádzať životom. 

57 Aké veľké je šťastie vášho ducha, keď vládne nad hmotou a teší sa zo svetla Ducha Svätého! 

58 Skúšky tohto života spôsobujú, že na krátky čas strácate vieru. Ale dôverujte mi, povzbudzujem 

vás, aby ste plnili svoje poslanie, a deň čo deň budem posilňovať vašu vieru. 

59 Pripravil som ťa, aby sa tvojím sprostredkovaním uskutočnilo očistenie ľudstva, aby si priniesol 

moje svetlo národom, ktoré čelia veľkým problémom. Ľudstvo vzlyká a hľadá slobodu, aby vstúpilo na 

cestu oduševnenia. 

60 Každý deň očakávam príchod svojich nových učeníkov, aby som im zveril svoje Dielo a urobil ich 

príkladom pokory a čistým zrkadlom pre ľudstvo. Bez toho, aby sa chválili, že sú mojimi vyvolenými, sa 

vydajú na cestu a budú bojovať a pracovať ako hlásatelia viery, aby prinášali svetu moje svetlo. 

61 Veľký je počet zástupov, ktoré ma v tomto čase počúvajú, ale málo je tých, ktorí si pripravili svoje 

srdcia ako svätyňu môjho Božstva. 

62 Čas na moje zjavenie medzi vami je krátky, a preto vás chcem vidieť pripravených. Hovorím vám, 

deti moje, že vás čakajú brány môjho kráľovstva, ako keď ste v prvom veku prešli s Mojžišom púšť, aby 

ste sa dostali do krajiny Kanaán. Si ako márnotratný syn, keď sa vraciaš k hrudi Môjho Otca, znova 

pociťuješ Moje pohladenie a dostávaš Moje učenie, a keď si prišiel ku Mne nahý, prikryl som ťa Svojím 

duchovným plášťom, aby si sa nehanbil. Ukázal som vám nový deň a dal som vám pokrm zo svojho stola. 

Veď som videl vaše pády a ako Otec som súcitil s vašou bolesťou. Ale v tomto čase som vám priniesol 

útechu, svoje slovo ako chlieb večného života, svoj pokoj a radosť do vášho života, aby ste sa cítili v 

náručí svojho Otca. 

63 Aj duchovný svet pocítil šťastie, keď videl, že si opäť so Mnou. Spojila vás, aby ste pracovali v 

mojej chodbe, prijímali núdznych a chorých, rozháňali temnotu a dávali balzam duchovne chorým. 

64 Len čo sa odo mňa vzdiališ, bdiem nad tebou ešte bližšie, aby si nespadol do priepasti, lebo moja 

láska je bezhraničná. To vás som zachránil z rozbúrených vĺn, aby som vám ukázal prístav spásy. Budem 

vás viesť na ceste a môj duchovný svet vás bude chrániť a pomáhať vám stúpať ku Mne. 

65 Počet mojich služobníkov sa znásobil, ale len málo z nich bude poslušných po tom, ako sa skončí 

moje prejavovanie prostredníctvom ľudskej mysle. Ale hovorím vám, že potom budete mať môj duchovný 

prejav. Po prijatí môjho učenia stránku po stránke je teraz vašou úlohou ísť ďalej a vyzvať ľudstvo. 

66 Vo svojej duši nesiete dary Ducha Svätého a moju lásku, aby ste boli uznaní za spiritualistický 

trinitárno-mariánsky ľud. 
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67 Duch Svätý vás osvieti, Kniha poučení zostane otvorená a vy slabiku po slabike pochopíte všetko, 

čo vám v tomto čase dal váš Majster. Bude to Tretí zákon, ktorý sa dostane k ľudstvu - Slovo, ktoré som 

vám priniesol v tomto treťom čase prostredníctvom ľudskej mysle. 

68 Keď vás úplne osvieti svetlo môjho Ducha Svätého, pripravíte sa s úprimnosťou a láskou, aby ste 

mohli z môjho slova prijať jeho význam a priniesť ho ľudstvu ako pokrm a balzam. 

69 Vzdychy a vzlyky tohto ľudstva sa ku mne dostávajú. Ale pýtam sa vás: Kto vás zranil? Mlčíte, a 

preto vám hovorím, že to boli vaše chyby, ktoré vás trápili. Ľudia si totiž vysypali cestu pichľavými tŕňmi 

bez toho, aby chceli pochopiť, že po nich neskôr budú musieť kráčať. 

70 Niekedy si myslíte, že je nespravodlivé znášať následky chýb tých, ktorí chodili po zemi už dávno. 

Ale kto z vás môže povedať, že nebol jedným z tých, ktorí zasievali cestu tŕním? 

Mnohí ľudia sa nad týmto učením budú usmievať, ale nebude to ich duša, ktorá sa mu bude vysmievať, 

ale ich srdce. Človek bol totiž vždy skeptický a neveriaci, keď išlo o duchovné veci. Mne však bude stačiť, 

že Moje Slovo poznajú, aby im napriek ich irónii a nedôvere niečo v ich vnútri povedalo, že toto Slovo 

môže obsahovať jadro, ktoré pre svoju hlúposť nedokážu rozpoznať. 

71 Kto, poznajúc moje učenie, sa bude ešte stále snažiť uniknúť Božej spravodlivosti? Žiadne. 

72 Koľko ľudí, ktorí prežili život v hriechu, sa počas celého života videlo bez utrpenia a bolesti, a keď 

prišla ich posledná hodina na svete, uverili, že sa vysmievali Božej spravodlivosti alebo jej aspoň unikli. 

Keď sa potom tieto bytosti ocitnú v "duchovnom údolí", namiesto toho, aby našli večné muky, o 

ktorých sa im hovorilo na zemi, uvidia sa s prekvapením zahalené vo vánku svetla a pokoja vhodného na 

zamyslenie a spytovanie svedomia. Kto im v tých chvíľach musel povedať, že budú musieť znova prejsť 

cestu, ktorú prešli na zemi? Vtedy duša pocíti, ako na ňu dolieha múdra a neúprosná spravodlivosť. Je 

však zhmotnená a nechápe nič o večnosti ani o dokonalosti duše. Búri sa, pretože považuje za 

nespravodlivé všetko, čo je nevyhnutne spravodlivé a milujúce. 

73 Keby ste už všetci mali toto poznanie, spôsob, akým znášate svoje problémy a utrpenie, by bol iný. 

V tvojom utrpení by nebolo zúfalstvo, ale naopak, mal by si vnútorné uspokojenie z toho, že si splnil 

pokánie, aby si očistil svoju dušu, a namiesto toho, aby si sa rúhal a búril ─ čím by si toto pokánie ešte 

viac predĺžil a zarmútil ─ by si sa deň čo deň usiloval uľahčiť si bremeno nádejou, že sa tvoja duša zbaví 

škvŕn. 

74 V tomto treťom čase, ktorý je časom súdu a v ktorom musí duchovné zadosťučinenie dosiahnuť 

svoj vrchol, aby potom uvoľnilo cestu novému veku, dávam svoj hlas počuť vo svete, aby som prebudil 

ľudí zo spánku a ukázal im cestu, ako zmeniť svoj kalich utrpenia na kalich vína večného života. 

75 Zjavil som vám postup, ako skrátiť dni súženia, ako vás oslobodiť od tŕnia, ktorým ste sa zranili, a 

povedal som vám, že nechcem, aby ste sa na tejto ceste naďalej zraňovali. Bojujem proti vašim chybám 

tým, že dávam vašej mysli svetlo, aby pochopila príčiny svojho utrpenia a vedela, ako sa mu vyhnúť. 

Takto už nebudete obviňovať osud alebo svojich blížnych za všetko, čo sa vám stane. Myšlienka na to, že 

ste za to zodpovední sami, vás totiž nedonúti čakať, kým sa vaše nešťastie skončí, ale okamžite sa vydáte 

na cestu a vynaložíte všetko úsilie a silu vôle, aby ste sa oslobodili od jarma utrpenia, hriechu a 

nevedomosti. 

76 Svetlo sa šíri po celej zemi, nikto, kto počuje toto slovo, nebude mať právo povedať, že ho uviedlo 

do zmätku. Skôr než sa toto učenie dostane k národom zeme, moja duchovná prítomnosť ich prebudí a 

budú očakávať príchod dobrého posolstva. 

Moje posolstvo vás príde požehnať, potešiť, pomôcť vám oslobodiť sa od materializmu a povzniesť sa 

k lepšiemu životu, ktorý je bližšie k pravde. 

77 Takže žiaci: Ak sa budete musieť raz alebo viackrát vrátiť na svet, nech sa tak stane preto, aby ste 

mohli žať chutné plody, o ktoré ste sa predtým starali, aby vaša duša zažila uspokojenie z toho, že má pred 

sebou príležitosť dokončiť nejaké dielo, ktoré začala. 

78 Neopúšťajte túto planétu bez toho, aby ste najprv dokončili prácu zverenú vášmu duchu. 

79 Aké bolestné je to pre toho, kto sa musí vrátiť, aby zistil, že práca, ktorú zanechal, sa sotva začala 

a teraz ju musí vidieť spojenú s novými úlohami, povinnosťami a prácou! 

80 Prišiel som, aby som vám pomohol napraviť vaše chyby, aby som vám odhalil tajomstvo, ako za 

jeden deň nahradiť stratený rok a za jeden rok zle využité storočie, a tak vám umožnil prijať večnosť. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 341 
1 Keby raz pochopili moje posolstvo lásky, ľudstvo by žilo v mieri. Ale človek sa radšej uspokojuje 

sám a zabudol na môj zákon. 

2 Ľudia: Vo svojom úsilí šíriť moje Dielo nepracujte len pre svoj vlastný pokrok, ale šírte toto svetlo 

všetkým bez výnimky. 

Tí, ktorí naďalej duchovne lipnú na zaužívaných predstavách, ktoré sa odovzdávali po stáročia, a preto 

sa nezbavili svojho fanatizmu, neuvidia moje svetlo ako vy. 

Váš duch prijal toto božské zjavenie, ale aká je vaša povinnosť voči ľudstvu? Aby ste im sprístupnili 

poznanie, ktoré ste získali svedectvom o pravde prostredníctvom svojich skutkov. 

3 Vyvolil som si vás, aby ste zvestovali posolstvo lásky, ktoré som vám dal. Zjavil som vám, že som 

vo vás aj mimo vás. Ale vy sa ma pýtate: "Pane, ako môžeme dosiahnuť dokonalosť, aby sme prišli k 

Tebe?" A ja vám na to hovorím, že vďaka vlastným zásluhám budete stúpať vyššie a vyššie, až kým ma 

nedosiahnete. Preto vám vždy radím, aby ste sa oduševnili, vzlietli a využívali svoje dary. 

4 Už nepotrebujete zvláštne formy uctievania alebo obrady, ani obrazy, ktoré nemajú život ani moc. 

Boli ste stvorení "na obraz a podobu" svojho Boha, pretože máte ducha, silu a dary na konanie dobra. Pri 

plnení svojho poslania sa inšpirujte stvorením, ktoré má život a zjavuje moc a silu vášho Pána. 

Pozrite sa na oblohu, pozorujte svoje okolie, ako všetko plní svoju úlohu. Pozrite sa, ako Kráľovská 

hviezda oživuje túto prírodu a aká harmónia panuje medzi jej životnými prvkami a zárodkom, ktorý 

vyrastá zo zeme. Všetko v úplnej harmónii odhaľuje Božiu veľkosť. 

5 Kristus vo svojej dokonalosti ovládal hmotu, a preto urobil zázrak, keď slepým daroval zrak a 

chromým umožnil chodiť. Bol to duch, ktorý sa zjavoval prostredníctvom tela. Stále sa musíte rozvíjať, 

aby váš duch ovládol telo a prejavil sa prostredníctvom neho. 

6 Opäť k vám prichádzam ako láska a milosrdenstvo. Ale moje svetlo sa rozlieva na všetkých, 

pretože svet potrebuje duchovné vedenie. 

7 Ľudia dobrej vôle, ktorí napomínajú ľudí, zriekajú sa každého osobného prospechu a márnivosti ─ 

tí, ktorí skutočne vedia, že ľudia sú ďaleko od svojho duchovného Otca a že je potrebné, aby vstúpili do 

seba, spamätali sa a počúvali Slovo Svetla, aby sa mohli oduševniť ─ tí, ktorí pracujú pre dobro svojich 

blížnych bez ohľadu na to, k akému náboženstvu alebo učeniu patria ─ tí budú hlásať pravdu a pravda je 

Boh. 

8 Moje učenie je univerzálne a podľa toho, ako sa ľudská duša vyvíja, osvieti všetko, čo je vedľajšie, 

a bude sa usilovať o zduchovnenie, svetlo a smerovanie k svojej dokonalosti. 

9 Miluj svojho Boha a svojho blížneho, lebo na tom je založené porozumenie sveta. 

10 Zveril som vám svoje Dielo, aby svet mohol prijať moje Slovo prostredníctvom vás. Choďte ku 

všetkým rovnako, nerobte rozdiely medzi rasami ani farbami pleti, pretože všetci potrebujú rovnakú 

duchovnú výživu. Každé dobré dielo, ktoré vykonáš, naplní tvoju dušu radosťou. Pocítite môj pokoj a 

väčšiu silu, aby ste sa posunuli vpred pri uskutočňovaní svojho duchovného zjednotenia. 

11 S láskou očakávam návrat oviec, ktoré opustili prekážku ─ tých, ktorí teraz idú inými cestami. V 

tomto čase váš Majster prechádza púšťou, aby hľadal stratených ─ tých, ktorých teraz vidím, hoci som ich 

obdaril svojou milosťou a láskou, zapletených v ich veľkých búrkach. 

12 Milovaní učeníci, duše, ktoré ste vyšli odo mňa: V tomto čase som vás pripravil svojou mocou a 

láskou, aby ste sa nenechali strhnúť zmätkom, ktorý obklopuje svet. 

13 Čoskoro sa skončí čas môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu a potom sa vydáte 

svedčiť medzi ľudstvo. Priviedol som vás do záchranného člna a urobil som z vás svojich vojakov tretej 

éry, ktorí sa vydajú do boja, aby svet pocítil dôveru a lásku svojho Boha. 

14 Budeš ako čisté zrkadlo pre svet. Uvidíte, že sa moje slovo splní od prvého do posledného. Lebo 

vy ste moji služobníci, ktorí pokorne a poslušne plnia moje príkazy a nosia zákon napísaný v srdci. 

15 Ako Majster vás učím pokore, aby ste sa so mnou ako príkladom vydali na cestu do všetkých 

provincií. Ľudia sú totiž hladní a žízniví po mojom slove. 

16 Je potrebné, milovaní ľudia, aby ste sa vydali na rôzne cesty zeme. Veď aj v mexickom národe 

mnohí nepoznali moju prácu. Uznajte, že vo svete už povstali tí, ktorí tvrdia, že pracujú v mojom mene, 

hoci práve oni sú v duchovnej núdzi. 
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Čo je však vašou úlohou, vy, ktorí ste bohato obdarovaní mojou božskosťou? Aby sa moje učenie stalo 

známym. Neskrývajte sa pred svetom a neodopierajte mu milosrdenstvo, ktoré mu chýba. 

17 Sekty, cirkvi a rôzne učenia vám budú stáť v ceste a budú vás chcieť zviesť z cesty tým, že sa budú 

vyhlasovať za vlastníkov pravdy a budú tvrdiť, že sú mojimi učeníkmi. Vy sa však vydáte splniť moje 

rozkazy. Dávam vám toto varovanie, aby ste boli pripravení na boj. Budem s vami a dám vás poznať 

ľuďom ako sprostredkovateľov svojho pokoja, ako balzam, ktorý utíši ich bolesť. 

18 Svojou poslušnosťou budete stúpať krok za krokom vyššie, až kým nedosiahnete vrchol hory. Tam 

očakávam označených z dvanástich kmeňov požehnaného izraelského ľudu. 

19 Mojím poučením v tomto čase je Tretia zmluva, v ktorej nájdete moje prikázania a ktorú som vám 

dal v prenesenom zmysle a tiež v jasnej forme, aby ste si z nej mohli vziať to, čo je určené pre každého z 

vás. Vryl som do teba, Izrael, svoje Slovo nezmazateľnými písmenami a nič ho nezmarí, a tak budeš môcť 

vždy svedčiť o tom, čo som vo svojej dokonalej múdrosti zveril ľudstvu. 

20 Modlitbou sa ku Mne dostanete, podporovaní Mojím duchovným svetom, ktorý vás chráni. Túto 

cestu už poznáte, pretože v lekciách, ktoré som vám dal v tretej ére, som vás vzal za ruku a poučil vás, ako 

sa ku Mne dostať prostredníctvom modlitby. 

21 Svetlo môjho slova je pred tebou ako maják, ktorý osvetľuje tvoj život. Už nebudeš môcť zablúdiť, 

pretože ja som pred tebou. Ponáhľali ste sa sem na moje volanie, pretože ma milujete a našli ste ma 

zjaveného v celej mojej sláve. Tí, ktorí videli moju prítomnosť v duchovnom videní, boli nadšení, ale vy 

všetci ste ma videli očami svojej lásky a viery. Všetci ste požívali moje slovo ako nektár, ako vynikajúci 

pokrm a ako balzam, ktorý aj lieči. 

22 Už si nebudete môcť zamieňať ovocie môjho slova s inými plodmi, pretože teraz poznáte jeho 

chuť a viete, že obsahuje každú dokonalosť. V súčasnosti vás pripravujem na to, aby ste mohli prehovoriť 

k ostatným, keď príde správny čas, keď bude vaša príprava veľká a vy sa oslobodíte od materializmu. 

23 Na všetky duše vylievam esenciu Svojho Slova, Svojej Lásky a Svojho Svetla a každý, kto ma 

hľadá, ma nájde. 

Vo všetkých náboženstvách, doktrínach a vierovyznaniach, ktoré existujú na zemi, som našiel 

vznešených ľudí, ktorí Mňa hľadajú v oduševnení - duše, ktoré sa oslobodili od všetkého materializmu a 

postavili Mi v sebe chrám. Intuitívne to odo Mňa prijali, pretože som im zjavil všetko, čo patrí k Tretej ére, 

tak ako som to zjavil vám. Aj oni čítali v Písme, v mojom Slove danom v druhej ére, vo výkladoch a 

diskusiách, že ním vlievam medzi vás svoje svetlo, a s láskou som prijal plody ich ducha. 

24 Pripravujú veľké diela, keď vidia ľudstvo stratené a dezorientované. Povstali, zaslúžili si to a 

povedali mi: "Odpusť tým, ktorí sú nevedomí. Máme v sebe Tvoje svetlo, dary a silu, aby sme mohli plniť 

Tvoje prikázania." Stavajú na Zákone, na mojom slove danom v minulých časoch, skúmajú proroctvá a 

oznámenia, ktoré som dal svojim učeníkom, a hovoria si: "Teraz je ten čas." Preto ma hľadajú, a preto som 

s nimi, lebo som sa pred ľuďmi neskryl. Každý, kto ma hľadá, ma má pri sebe. 

25 Som univerzálny Otec, moja láska zostupuje do všetkých sŕdc. Prišiel som ku všetkým národom 

zeme. Ale ak som si vybral tento mexický národ, aby sa naň vylialo Moje Slovo a Moje zjavenia v celej 

svojej plnosti, bolo to preto, že som ho našiel pokorný, že som v jeho obyvateľoch objavil cnosti a vtelil 

do nich duše "izraelského ľudu". 

Ale nie všetci patria k tejto národnosti, nie všetci sú vtelení. Po celom svete sú stále roztrúsené duše, 

ktoré patria k vyvoleným. Boli poznačení, otvoril som im oči, urobil som ich srdcia citlivými a z ducha do 

ducha hovoria so mnou. 

26 Mali ste moje slovo a moje prejavy prostredníctvom ľudského intelektu a prostredníctvom svojich 

darov ste videli, ako sa toto dielo rozvíja v tretej ére. Preto, ľud, vy ste moji svedkovia, ktorí budú hovoriť 

s plným presvedčením o tom, čo videli a počuli, ktorí budú vykladať každé moje slovo, ktorí budú 

vykladať môj zákon. Ostatní totiž napriek svojej intuícii a vzdelaniu nemajú všetky vedomosti, ktoré máte 

vy. Ich zásluhy sú veľké, lebo ma nepočuli v tej podobe, v akej ste ma počuli vy. Napriek tomu sú s vami 

v myšlienkach zajedno. 

Príde deň, keď sa stretnete na ceste a spoznáte sa. Váš duchovný pohľad objaví v tých, ktorých nesú, 

ich silu a cnosť a v tej chvíli si podáte ruky a budete vedieť, že aj ten pocestný, ktorý vám skrížil cestu, 

patrí k mojim vyvoleným. 
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27 Nie všetci budú počuť moje slovo v tejto podobe. Prečo, ľud Izraela? Neviete, neviete, či je to 

kvôli vašej nejednotnosti alebo kvôli vašej nízkej duchovnosti. Ale buďte s nimi jednotní, pretože oni, 

rovnako ako vy, sú zodpovední za ľudstvo. 

28 Vykonajte svoju úlohu, modlite sa za nich a veďte ich. Medzi mojimi vyvolenými sú aj tí, ktorí sa 

zasvätili službe môjmu Božstvu a nosia odev ako duchovní. Medzi vyvolenými sú aj tí najpokornejší, ktorí 

žijú nepoznaní medzi davmi. Sú tu aj tí, ktorí predstavujú zákony a vlády na zemi. Len ja poznám ich 

počet a môžem ich rozoznať. Ty, Izrael, ich spoznáš podľa svojej duchovnej prípravy. 

     Všetci budete tvoriť jedno telo a jednu vôľu vo chvíli skúšky, keď budem musieť žiadať, aby sa 

izraelský ľud rozptýlil, aby som všade zasial svoje semeno. V tejto chvíli sa nenechajte ovplyvniť. 

Niektorí z vás pôjdu do lona inštitúcií a tam budú plniť svoje poslanie lásky, milosrdenstva a poučenia. Iné 

pôjdu k obyvateľom veľkých miest. Pôjdete medzi týchto nevedomých ľudí a budete tam bojovať proti 

fanatizmu a nevedomosti ľudí okolo vás. 

29 Čas na splnenie vášho poslania ešte nenastal. Ešte som si úplne neoznačil vaše číslo. Stále ste v 

čase vyučovania, ste mojimi žiakmi a učeníkmi. Ale príde čas, keď sa stanete učiteľmi, keď vás ľudia 

budú žiadať o slovo, a to slovo, ktoré vyjde z vašich úst, bude pravda, bude to moje čisté učenie. Budete 

ho recitovať bez toho, aby ste čokoľvek pridali. 

30 V tomto čase vás pripravujem. Ja sám som sa podujal na túto veľkú úlohu formovať vaše srdcia. 

Nezveril som to ľuďom, pretože v nich vidím sebectvo. Ja Sám som kultivoval vaše srdcia a 

prostredníctvom skúšok, ktorými ste na svojej ceste prešli, som na nich pracoval. 

Keď si sa potkol, povedal som ti: "Táto skúška ti dá veľké svetlo. A keď si sa zamyslel, pochopil si, že 

tá skúška, ktorú som ti postavil na cestu, bola potrebná ─ že to bola fáza tvojho srdca, ktorú bolo treba 

vyhladiť. Uvedomuješ si, aké dokonalé je Moje dielo? Ako by ste teda mohli používať moje slovo, aby ste 

hovorili k ľuďom, keby ste neboli očistení, keby ste v sebe nemali veľké svetlo a veľkú duchovnosť? 

31 Ja sám vás vediem, ja sám poznám vnútro každého z vás a podľa sily vašej duše som vám poslal 

skúšky. Takto som vás učil, pretože každý z vás by sa mal vo vhodnom čase vydať na cestu ako apoštol 

Môjho Božstva. Nespočetné sú učenia, ktoré som vám dal. Ako často som ti hovoril o minulých časoch! 

V tejto tretej ére som spojil tri zákony a vytvoril s nimi jednu knihu. Ale v tomto roku 1950, keď vám 

odovzdávam poslednú stranu ľudským prenosom, vám Majster pravdivo hovorí: S touto stranou sa kniha 

neuzavrie. Budem pre vás naďalej písať nové a nespočetné stránky. Budem vám naďalej vlievať svetlo, 

aby ste prenikli do môjho Slova, aby ste v ňom naďalej hľadali a časom dosiahli väčšie zduchovnenie, 

pretože sa nezastavíte. 

32 V roku 1950 ste ešte nedosiahli najväčšiu spiritualizáciu, ste len na jej začiatku. Potom však tento 

dar, ktorý je v každom z vás skrytý, rozviniete. 

33 Pripravte sa, ľud Izraela! Ja som vždy Majstrom. Neodstránim sa, tak ako som nebol neprítomný 

po svojom príchode na svet ako človek. Po svojom odchode som bol vždy prítomný. Bol som tu už vo 

všetkých vekoch a vo všetkých činoch ľudí, vždy som zapisoval ich diela, vždy som posudzoval ich 

existenciu. Kto mi v tom zabráni? Kto vám môže zabrániť, aby ste sa ku Mne pozdvihli a milovali Mňa? 

Kto mi môže zabrániť, aby som ťa miloval, chránil, utešoval a súdil všetky tvoje činy? 

34 Vy, ktorí tvoríte ľudstvo, ste tí, ktorí sa odo mňa vzďaľujú, ktorí už nie sú naplnení láskou k 

môjmu Božstvu, ktorí upadajú do materializmu, ktorí sa nechávajú unášať vášňami a zabúdajú na svoju 

duchovnú úlohu. Otec je však vo svojich zákonoch a súdoch nemenný a neúprosný. Vždy som rovnaký. 

Nemyslite si, že sa môj Duch zjavuje s väčšou láskou v určitom čase ako v inom. Som ten istý Duch, ktorý 

hovoril cez Mojžiša a prorokov, ten istý, ktorý hovoril cez patriarchov a apoštolov, a ten istý, ktorý hovoril 

cez všetkých poslov. 

35 Pamätajte na moju božskosť, ľudia. Buďte ako Otec! Milujte ma rovnakou láskou! Nezamieňajte 

lásku za chlad! Nebuďte dnes horliví a zajtra chladní! Chcem, aby ste boli vždy milujúci, vždy veriaci, 

vždy povznesení a duchovní, aby ste sa ku Mne vždy približovali na ceste vzostupu. To je totiž cieľom 

vášho ducha. 

36 Prečo mi raz prejavuješ lásku a vieru a inokedy mi nedôveruješ? Prečo je tvoje srdce také nestále? 

Chcem, aby ste boli ako pevná skala, aby vaša viera bola stále rovnaká a vaša láska stále rástla. Chcem, 

aby ste boli ako rastliny, ktoré rastú na zemi, aby ste sa nezastavili vo svojom rozvoji, aby ste v krátkom 

čase dosiahli plnosť a zrelosť všetkých svojich darov, aby ste ma mohli spoznať. 
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37 Ja som Milosrdenstvo, ktoré vás živí, vy ste ochotné rastliny. Prijmite rosu, život, ktorý vám 

dávam, a využite ho pre veľkosť svojho ducha. 

38 Dnes ma deti počujú a hovorím s nimi rovnako ako s dospelými alebo staršími. Prečo nehovorím k 

deťom inou formou vyjadrovania, keďže ich intelekt je malý? Pretože ich duch je rovnako veľký ako váš, 

pretože mi rozumejú. Nehovorím totiž o "tele", ale o duchu. Preto vám hovorím: Nemyslite si o deťoch 

málo a nedovoľte im, aby si mysleli, že mi nerozumejú. Nech sem prídu! Ich duch je hladný. Budem ich 

vzdelávať rovnako ako vás. Sú to generácie zajtrajška, ktoré musia položiť ďalší kameň na vaše základy v 

diele výstavby, v diele oduševnenia. 

39 Toto sú posledné ranné pobožnosti, na ktorých budete počuť Moje Slovo v tejto podobe, ale vidím, 

že počet tých, ktorí ma počúvajú, je stále malý. Srdce ľudí je zatvrdnuté, miluje len peniaze a rozkoše. 

     Dovolila, aby sa duša rozrušila a zahynula vo víre nepriateľstiev, vášní a ambicióznych cieľov. 

40 Iba izraelský ľud sa dokázal prebudiť a bdieť nad tými, ktorí spia; preto bdejte vždy. Skaly 

premením na úrodné rastliny, zasijem svoje semeno vo vhodnom čase. 

Tak ako som vám povedal: "Nestavajte na piesku", aj ja viem, kedy zasiať, kedy je srdce pripravené 

prijať, kedy nastal čas. Vy, moji učeníci, by ste mali konať tak, ako koná Majster: Sejte, keď vidíte, že 

srdce je pripravené, že je otvorené a hladné prijať svetlo tohto Diela. Intuícia vám napovie, koľko je hodín. 

Zjavím vám veľké lekcie a vy vykonáte mnoho skutkov, vedení intuíciou. 

41 Po skončení môjho slova ─ kto vás potom bude poučovať na zemi?..: Každý z vás dostane odo 

mňa inšpiráciu, vybavenie. Učte sa preto modliť a spájať sa so mnou. Po tejto manifestácii sa budete ešte 

nejaký čas zhromažďovať. Sila vašich myšlienok spôsobí, že zo Zdroja života a Svetla dostanete všetku 

inšpiráciu, ktorú potrebujete pre svoju cestu, pre svoju životnú púť. 

Budem inšpirovať všetkých, ale budú medzi vami niektorí, ktorí budú vynikať veľkou intuíciou, a tí 

budú radiť, hovoriť bez toho, aby sa nazývali majstrami, bez toho, aby sa nazývali Mojimi nasledovníkmi. 

Buďte všetci pripravení, lebo v tom čase budem skúšať vašu vieru, váš pokrok, a chcem vidieť, že 

používate všetky Moje učenia a že Moje Slovo prinieslo ovocie v srdci každého z vás. 

42 Nechcem, aby ste v tom čase plakali, cítili sa nahí, hladní alebo opustení. Nechcem vás vidieť 

putovať ako púšť, ale ako rodinu plnú života, energie a duchovných schopností. Chcem, aby ste sa 

navzájom milovali, chápali a pomáhali si. 

43 Učil som vás láske, žiadal som vás o bratstvo, dal som vám pochopiť, že všetci ste boli stvorení s 

rovnakou láskou, že ste všetci vyšli zo Mňa, a preto máte všetci rovnaké vlastnosti, rovnaké dokonalosti. 

Čím väčšie budú vaše zásluhy, tým väčšia bude inšpirácia a tým väčšie budú vaše skutky. 

44 Ak si nie ste istí, či chcete urobiť rozhodný krok, počkajte. Zhromaždite všetky svoje sily, posúďte 

všetky "plody", aby ste sa mohli posunúť vpred vo svojom vývoji. Požehnám každé vaše dobré 

predsavzatie. Pripravím tvoju dušu tak, aby úplne jasne chápala pokyny svedomia. Lebo nezostanete 

ľahostajní ako v týchto časoch. 

45 Čaká vás mnoho skúšok. Budete musieť bojovať s mnohými odpormi. Ale vy ste už prešli prvými 

skúškami, vaši blízki vás už nesprávne posúdili kvôli mojej veci. Stratili ste všetko a zostali ste oddaní. 

Ale so mnou ste získali späť všetko. Dal som vám pokoj duše, ktorý vám vaši milovaní nemohli dať. So 

mnou si našiel pokoj mysle a duše. Čoho sa teda môžete báť, keď si na vás svet ukazuje, keď sa vám 

vysmieva? 

46 Nebuďte úzkostliví! Buďte si istí svojou vierou, buďte v nej pevní, aby ste vo chvíli skúšky mohli 

dať pred ľuďmi znamenie toho, čo je moje učenie, že to, čo ste si vzali k srdcu, je správne, dobré a 

hodnotné. 

Každý z vás je predstaviteľom môjho Diela. Nech ste kdekoľvek, vaše činy budú posudzované. Preto 

dbajte na svoje skutky, na svoje slová, aby ste boli všade mojimi učeníkmi. 

47 Každý z vás je ako silný pilier na cestách svojho života. Vieru môžete vrátiť tomu, kto ju stratil. 

Môžeš zachrániť dušu toho, kto zblúdil, od zmätku. Môžete dodať odvahu, pokoj a mier tým, ktorí to 

potrebujú. Pamätajte teda, ľudia, aká veľká je vaša zodpovednosť. Pamätajte, že som vás nepovolal 

náhodou, ale že keď ste objavili Moje Dielo, prevzali ste na seba veľkú zodpovednosť voči Mne a ľudstvu. 

48 Neprišiel som osviežiť váš sluch alebo vaše srdce. Prišiel som vás poučiť o duchovných 

zjaveniach, a keď budete potom plní svetla, vašou úlohou bude poučiť ostatných. Keď som vás nazval 

vyvoleným národom, nebolo to preto, že by som vás chcel uprednostniť pred ostatnými. Je to preto, lebo 
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vám chcem dať Svoje učenie, vysvetliť vám všetky tajomstvá, aby ste mohli hovoriť s ostatnými úplne 

jasne a naučiť ich nasledovať Mňa. Ja však budem vždy vaším pánom. 

49 Vždy, keď narazíte na prekážky, na ťažkosti v chápaní vašich blížnych ─ vždy, keď vašu dušu 

prekvapia nové skúšky, poviem vám: "Môj pokoj nech je s vami!" A podľa tohto pozdravu ma spoznáte a 

vnútorne si poviete: "Majster je so mnou, teraz od neho prijmem jeho vnuknutie, lebo napriek všetkej 

mojej príprave mi v tejto skúške chýba svetlo." Dám vám svetlo, naplním vašu dušu energiou a spôsobím, 

že vaše slová budú správne, plné pravdy, plné podstaty. 

50 Hovorím k vám všetkým ako k svojim učeníkom. Nechcem vidieť viac "detských žiakov" na konci 

roku 1950. Preto som k vám toľko hovoril, moje učenie bolo dlhodobé, aby sa každý z vás mohol sám učiť 

a stať sa mojím učeníkom v krátkom čase. 

51 Vidím vďačnosť vo vašich srdciach. Hovoríš mi: "Učiteľ, môj život a moje skutky si nezaslúžia 

byť s Tebou a prijímať Tvoje pokyny." 

Nehovorte takto, nechajte ma premeniť vás na mojich učeníkov, nechajte ma milovať vás tak, ako som 

to vždy robil. Dovoľte Mi, aby som sa prejavil medzi vami a zjavil vám, ako veľmi vás milujem, aby ste sa 

aj vy navzájom milovali, aby vo vás navždy zostala vrytá spomienka na tieto učenia, ktoré sú prúdom 

lásky, a aby sa vaše srdce naplnené touto láskou venovalo iným, vašim blížnym. 

52 Inšpiroval som vás cnosťami lásky, dobročinnosti a odpustenia. Aké sú tieto cnosti potrebné v tejto 

dobe, lebo vidím, že ľudstvo ich už nemá! Všade kvitne len sebectvo, nezhody, nevraživosť, všade 

počujem vzájomné ohováranie. Pamätajte, že som vám povedal: Nehovorte zle o svojich blížnych, aj keď 

na to máte oprávnené dôvody. Buďte pripravení prenechať túto záležitosť Mne. Nevymenoval som vás za 

sudcov. Všetkých som vás poslal s rovnakými darmi, aby ste sa považovali za bratov a sestry. 

53 Napriek tomu spravodlivosť, ktorá existuje na zemi, nepreukazuje spravodlivé skutky. Vidím 

nedostatok milosrdenstva, nepochopenia a tvrdosť sŕdc. Ale každý sa aj tak dočká jeho dokonalého súdu. 

Dopustil som tieto skúšky, a kým človek nebude plniť moje zákony, kým sa bude odvracať od 

dodržiavania ich prikázaní, bude na zemi niekto, kto ohne svoje srdce, kto ho poruší. 

Keby ste plnili zákon, na svete by neboli potrební sudcovia, neexistovali by žiadne tresty, 

nepotrebovali by ste žiadne vlády. Každý by si určoval svoje vlastné činy a všetci by sa riadili Mnou. 

Všetci by ste sa inšpirovali Mojimi zákonmi a vaše činy by boli vždy dobročinné, zamerané na 

oduševnenie a lásku. 

     Ľudstvo však padlo do hlbokej priepasti: nemorálnosť, neresti, hriech ovládli ľudské srdcia a toto sú ich 

dôsledky: Musíte piť kalichy horkosti, musíte znášať poníženie z rúk tých ľudí, ktorí, hoci sú vašimi 

bratmi, vykonávajú moc na zemi. 

Ale buďte pokorní, trpezlivo znášajte súdy, pamätajte, že ja som dokonalý Sudca. 

54. Dnes vás pripravujem svetlom svojho Ducha a žiadam vás o modlitbu a introspekciu vo vašom 

živote, aby ste pochopili moje slovo, a nielen ho počuli. Študujte ho, ale nielen študujte, ale aj sledujte, aby 

ste pochopili jeho hodnotu. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 342 

26 

Inštrukcia 342 
1 Učeníci: Opäť sa s vierou zúčastňujete na odovzdávaní môjho učenia, lebo viete, že sú to posledné 

lekcie, ktoré vám dávam. Duch Svätý učí svoje milované deti. Je to vyvrcholenie časov, je to rok 1950, 

ktorý je oznámený izraelskému ľudu ako posledný, v ktorom budú mať moje slovo v tejto podobe. 

Ponáhľaj sa a priprav si srdce, aby si v ňom uchovalo všetok význam ─ esenciu, ktorú vylievam vo 

svojom milosrdenstve. Priprav si svoju dušu a popros ma o porozumenie, aby si pochopil každú moju vetu. 

Uvažuješ o ľudstve, ktoré je za tebou, ktoré nepočulo tieto zjavenia, ktoré stále žije v temnote, a plačeš v 

hĺbke svojej duše. Chceš sa o toto učenie podeliť so svojimi blížnymi, ale Božský Majster ti hovorí: 

Zachovajte si nádej, ale vopred sa pripravte, aby ste mohli zasiať prvé zrno. 

2 Nie všetci ma budú počuť v tejto podobe, ľudia. Je veľa povolaných a málo vyvolených. Nechajte 

túto vec v mojich rukách, ale ja budem súdiť vaše dielo od chvíle, keď ste počuli moje slovo. Budem súdiť 

generácie, ktoré prišli a odišli od roku 1866 až po tento rok, a každému dám podľa toho, čo vykonal. 

Ľudia, môžem vám len povedať: stále môžete napraviť svoje chyby, stále máte možnosť naplniť svoje 

poslanie. Ak boli doteraz vaše pery neohrabané, ak boli vaše srdcia ako skaly a nepočuli zvuk volania, 

dúfajte aj naďalej. V súčasnosti pripravujem celé ľudstvo, riadim ich mysle a pôsobím na ich srdcia. 

Všetky skúšky, ktoré prežíva, ho vedú k vytúženému cieľu, ktorým je oduševnenie. Predtým však prejde 

očistou. 

3 Aby ste sa ku Mne dostali, ľudské bytosti, je potrebné, aby ste sa očistili, aby ste očistili svoju 

dušu, aby ste Mňa mohli vidieť a cítiť. Keď ťa zavolám, neskrývaj svoju tvár, nehanbi sa za svoju 

minulosť, lebo predtým ti dovolím, aby si sa očistil od všetkých svojich previnení a stal sa hodným. 

4 Preto sa nebojte, ľudia, ak okolo Mňa neuvidíte veľké zástupy. Najskôr sa pripravte spolu so 

svojimi blízkymi. Musím využiť každého z nich a toto semeno, ktoré som zasial, sa rozmnoží; prídu 

priaznivé časy na oduševnenie. 

Dnes sa stretávate len s prekážkami ─ reťazami, ktoré vám bránia napredovať. Ale čas duchovného 

oslobodenia príde pre všetkých a vtedy bude vaše myslenie a hovorenie ako prúd zaplavujúci polia tohto 

ľudstva. 

5 Dnes cítite zodpovednosť za to, že ste ma počuli, že ste uverili v moje slovo, že každý môj pokyn 

je pre vás záväzkom, že môj zákon spočíva vo vašom duchu a že ste ho vysvetlili tisíckami spôsobov 

prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

Vidím kroky, ktoré zajtra urobíš, a na to som ťa pripravil, hovoril som s tebou, pripravil som ti cesty, 

aby tvoja duša v skúškach neklopýtala. Dal som vám proroctvá, aby ste sa nezastavili, ale hľadali v tajnej 

pokladnici, ktorú som vytvoril vo vašom srdci, svetlo, ktoré potrebujete, aby ste prešli skúškou, ktorá 

prichádza na ceste. 

6 Kto z vás môže povedať, že je nevedomý alebo bezradný, hoci som vám dal svetlo, hoci som vás 

vycvičil, hoci moje slovo otvorilo cestu medzi vami a ja pestujem semeno, ktoré som zasial do vašich 

sŕdc? 

Nebojte sa, ľud Izraela, ak veríte v dary, ktoré som vám dal. Choďte vpred, buďte každým dňom 

silnejší vo viere, pevnejší vo svojej vôli, aby vás nič a nikto nemohol zastaviť na vašej ceste. 

Vychovávam z vás bojovníkov, pretože budete bojovať proti temnote, pretože budete bojovať proti zlu. 

Obmäkčíte totiž tvrdé srdcia a očistíte mysle ľudí zatvrdnutých v sebeckých vedách a bludných názoroch. 

7 Preto vás Božský Majster žiada, aby ste sa modlili a meditovali. Vždy som vám hovoril: pochopte 

moje slovo a každý z mojich prejavov, aby ste sa stali mojimi učeníkmi, a tak odolali všetkým skúškam a 

nešťastiam, ktoré vás postretnú. 

     Dobre však viete, že na svojej ceste životom nie ste sami. Sprevádzajú vás duchovné bytosti, služobníci 

môjho Božstva, cnostné stvorenia ─ tí, ktorí vám prichádzajú na pomoc tvárou v tvár vašej slabosti, aby 

vám dali duchovné úsudky, keď ich nemáte ─ tí, ktorí posilňujú vašu vieru, keď ste slabí. 

8 Povzneseným duchom, cnostným duchom, ktorí prebývajú so Mnou, som v tomto čase umožnil 

prístup na tento svet. Preto, ľudia, keďže vám všetci pomáhajú, keďže vás vedie váš Majster, keďže moje 

pokyny sú vašou oporou, prečo by ste sa mali báť? Prečo by malo tvoje srdce zúfať, keď si pripravený? 
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9 Duchovne sa skúmajte, skúmajte svoju myseľ a srdce, čítajte v knihe, ktorú som vám dal od času 

vášho povolania, a uvažujte, koľko stránok som vám napísal do srdca, koľko proroctiev som vám zveril, 

koľko ohlasov vám dal Eliáš a koľko vybavenia vám dal duchovný svet. 

10 Odo dňa, keď som otvoril túto knihu v Tretej ére, uplynulo mnoho rokov a mnohí z vás ju už 

dávno počuli. Preto, ľudia ─ ak ste si tieto lekcie zapamätali, príde deň, keď budete môcť otvoriť knihu na 

strane, ktorú budete potrebovať, a prečítať si, čo potrebujete. 

Táto kniha, ktorá obsahuje nespočetné množstvo lekcií, sa v roku 1950 nezatvorí, ale zostane otvorená 

na večnosť, len v inej podobe, ako ju máte dnes. 

11 Hovoril som k vám prostredníctvom človeka, aby som vás naučil duchovnému spoločenstvu so 

Mnou a s duchovnými bytosťami, ktoré obývajú vysoké oblasti, aby ste tak mohli vždy čítať v tejto veľkej 

Knihe. 

12 Keď si osvojíte dar spoločenstva s mojím Duchom, nebudete sa už obracať na pozemské knihy, 

pretože v tejto knihe budete môcť čítať a prežívať všetko, čo potrebujete. Zjaví sa vám poznanie dobra, 

láska vyrieši veľké problémy, pokoj a milosrdenstvo budú vzácnymi darmi, ktoré vám pomôžu, a vy sa 

budete cítiť silní ako nikdy predtým. Dostaneš totiž vysvetlenie veľkých učení, ktoré budeš môcť čítať 

pred svojimi blížnymi v tejto vnútornej knihe, ktorú som ti odkázal, aby som ti dal svetlo. A k tebe sa 

priblížia, ľud Izraela, lebo si majiteľom mojich zjavení. Ale táto výsada nie je len tvoja, tento dar je pre 

všetky moje deti. Všetci budú nasledovať cestu spiritualizácie a hľadať dialóg medzi duchom a duchom. 

13 Budete predchodcami týchto zjavení, ako ste nimi vždy boli, pretože som vás poslal na zem a dal 

som vám svoje úlohy, keď som vám povedal: Prineste ľudstvu moje posolstvo spásy! Hovorte s plným 

presvedčením! Kážte a prorokujte, ako je to moja vôľa! 

14 Ľudia, stále ste v období príprav, ešte nemôžete povedať, že ste dosiahli plné rozvinutie svojich 

darov. Urobili ste prvé kroky v intimite týchto zhromaždení. Ale potom, keď sa od teba budú vyžadovať 

dôkazy a Ja ich poskytnem, ak je to Moja vôľa, udeľ milosť. Keď som vás predtým obliekol do pokory, 

nezanedbávajte moje slovo, nesejte na neúrodnú pôdu. Rozvíjajte svoju intuíciu, aby ste vo vhodnú hodinu 

mohli hovoriť podľa Mojej vôle a viesť skupinu ľudí, ktorú vám určím, k stolu vášho Majstra. 

15 Dnes žijete v krajine, ktorú vám určila moja vôľa a v ktorej prekvitá pokoj, pokora a pohostinnosť. 

Tento národ bol tvojím domovom a v jeho lone sa ti splnilo moje slovo. Oznámil som vám svoj návrat a 

svoje slovo som dodržal. Moja práca je hotová. 

Ak ste ešte nesplnili svoju úlohu, dám vám na to potrebný čas. Ale ja ako Otec som splnil svoju úlohu 

medzi vami a podľa vášho pokroku som k vám prehovoril. Podľa vašej prípravy som vylial svoje slovo, 

aby ste ho pochopili a porozumeli mu. Nehovoril som k vám nezrozumiteľným spôsobom vyjadrovania, 

ale jednoduchými slovami, ktorým všetci rozumejú, aby ste ich mohli pochopiť. Zhromaždil som vás, 

pripravil som vás a dal som vám poznať dary, ktoré už boli vo vašom duchu, len som ich potvrdil, pretože 

vaša telesná prirodzenosť ich nepoznala. 

16 Vy, synovia izraelského ľudu, ste vedeli, čo bolo napísané od začiatku. Vedeli ste o svojom osude, 

cítili ste svoju zodpovednosť, ale vo vašom vtelení na zemi bolo potrebné, aby sa moje Slovo stalo 

človekom, aby ste mohli pochopiť moju vôľu a moje príkazy. Prišli ste na pomoc ľudstvu vo chvíľach, 

keď bolo skleslé, keď vyprázdnilo svoj veľmi horký kalich, keď pokánie dosiahlo maximum. Vstúpili ste 

do tohto národa a ja som vám povedal: celá vaša bytosť je pripravená stať sa balzamom a milosrdenstvom 

medzi ľuďmi. 

17 Buďte aktívni, aby vás mohli spoznať a dosvedčiť, že ste moji vyslanci. Na to som vás pripravil. 

V niektorých však stále vidím pochybnosti. Ale hľa, skúšky vám dajú svetlo, ktoré potrebujete ─ 

nespočetné skúšky lásky, ktoré pre vás pripravujem. 

18 Pripravte sa a vždy sa prehlbujte, vy, ktorí počúvate moje slovo učenia. Nepozerajte sa naň 

povrchne, preniknite do jeho významu, aby ste v týchto chvíľach mohli zostať v duchovných oblastiach, 

blízko Mňa, a vidieť udalosti vo Vysokom záhrobí. 

19 Dal som sa poznať jednoduchým spôsobom, bez okázalosti, aby som vás naučil pokore, a Mojou 

vôľou je, aby ste v týchto jednoduchých prejavoch spoznali a pocítili ich veľkosť. Dal som vám duchovné 

dary, aby ste ma prostredníctvom nich videli, počuli a cítili celou svojou bytosťou. Dotkol som sa 

všetkých citlivých strún tvojho srdca a pohladil som ťa svojím slovom. Žiadne ľudské slovo vám nedalo 
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také osvieženie, pokoj a blaženosť, aké vám dal tento návod, a podľa tejto "chuti", podľa tejto esencie, 

ktorú do nej vlievam, ma môžete spoznať. 

20 Po roku 1950 budete pevnejší vo viere. Vaše presvedčenie bude silnejšie. S úctou a pietou budete 

môcť spomínať na hodiny, keď sa môj univerzálny lúč, prenášaný cez ľudskú myseľ, stal Slovom, ktoré 

vás povzbudzovalo, viedlo a utešovalo. Aj v druhom čase som povedal svojim učeníkom: "Syn človeka 

musí zomrieť, aby mu uverili." V treťom čase vám hovorím: Po doplnení môjho slova prostredníctvom 

človeka nájdem viac viery a budem viac milovaný. 

21 V tomto čase ste si spomenuli na roky môjho kázania ─ tie tri roky, počas ktorých som pripravoval 

svojich učeníkov a žil som s nimi. Videli všetky moje diela a pri svojej príprave mohli preniknúť do môjho 

srdca a uzrieť čistotu, všetku vznešenosť a múdrosť, ktorá bola v Majstrovi. 

Moje vtedajšie skutky neboli vykonané pre publicitu, moja cesta po zemi bola skromná, ale ten, kto bol 

pripravený, tušil veľkosť mojej prítomnosti a doby, v ktorej žil. 

Tak som si vybral svojich učeníkov, z ktorých som niektorých našiel na brehu rieky a zavolal som ich: 

"Poďte za mnou. Keď upreli svoj pohľad na mňa, pochopili, kto je ten, ktorý k nim prehovoril, a tak som si 

ich jedného po druhom vybral. 

22 Nasledovali ma verne ─ svojím duchom, poslúchali moje príkazy, chápali moju lásku a vo svojich 

srdciach uchovávali poklad, ktorý im bol zverený. Nechceli, aby sa toto bohatstvo stratilo, a po istom čase 

po mojom odchode zapísali moje slovo a rozmnožili ho, aby sa nevytratilo z mysle ani zo sŕdc budúcich 

generácií a tiež tých, ktorí ma nepočuli. Písali inšpirovaní mnou, aby tieto spisy neboli sfalšované. Ľudia 

ich však falšovali, nesprávne interpretovali. Ale pôvodné spisy boli Mojím pravým Slovom. 

23 Oznámil som vám úlohy, všetkých som si vás vyvolil a na čelo som vám dal svoje znamenie. 

Niektorým z vás som povedal: Pripravte sa, aby ste mohli prorokovať, iným: Iným som vás pripravil, aby 

ste zástupom zvestovali duchovnú inšpiráciu, a iným som vás pripravil, aby univerzálny lúč, prenášaný ich 

intelektom, zvestoval Moje slovo. 

24 Všetkým vám som zveril vzácne dary ─ dary Ducha, večné dary. Boli ste vyvolení nielen v tomto 

čase, ktorý prežívate, ale túto schopnosť ste mali už predtým a budete ju mať aj po tomto čase. Hovorím 

vám však, že jej rozvoj bude závisieť od toho, ako ste sa pripravili. Nedovolím, aby tvoja duša zostala 

stáť. Pripravím ho na cestu stále hore, na rebrík, ktorý vedie ku mne. Lebo v mojom kráľovstve je pre 

každého z vás pripravené miesto a čas je krátky. Musíte urýchliť svoje kroky, aby ste v krátkom čase 

mohli obsadiť miesto, ktoré je určené vášmu duchu. 

25 Existujú v mojom kráľovstve hierarchie? Neviete. Hovorím vám len: Snažte sa! Bojujte, aby ste 

dosiahli rozvinutie všetkých svojich schopností, aby ste Mňa prostredníctvom nich pochopili, aby ste Mňa 

milovali a vždy plnili svoju úlohu. 

26 Dnes obývate zem, ale zajtra vám musí byť pripravená nová cesta. V tej chvíli, keď duša dosiahne 

prah tohto sveta, budem ju volať na zodpovednosť a povediem ju k novému životu. 

27 Momentálne nehovorím v púšti. Veľké zástupy počujú môj hlas vo všetkých kostoloch, na 

všetkých zhromaždeniach, ktoré sa pripravili. Ale Eliáš je váš sprievodca, on vám dáva proroctvá, on vás 

pripravuje. On je predchodca. Cíťte ho pred sebou, vždy okolo seba. 

28 Vždy, keď vás zasiahne skúška, vzývajte Eliáša, ktorý je Svetlo, ktorý pripravuje cestu. V tej chvíli 

skúšky budeme Eliáš a ja s vami. 

29 Teraz sú posledné časy môjho slova, preto k vám hovorím takto. Nechcem, aby ste boli 

rozrušovaní, ani aby ste boli rozptýlení. 

30 Budete sa naďalej zhromažďovať a stáť jeden pri druhom. Nech každý prejaví svoje dary: Ten, kto 

je vidiečan, nech sa pripraví na prijatie posolstva, ak je to Moja vôľa ─ oznámenia, svetla, ktoré bude 

viesť tento ľud, a tak každý musí pracovať podľa svojich darov, bez sebectva, v hlbokej pokore, so 

všetkou vznešenosťou duše, s vedomím, že sa tým zapisuje do Veľkej knihy večnosti ─ že každé vaše 

dielo budú posudzovať vaše deti, vaši nasledovníci ─ s vedomím, že dielo, ktoré som vám prikázal 

vykonať, je dielom Ducha Svätého. 

31 V tento deň vás zjednocujem, nechávam vás pripravených ako jednu rodinu. Sledujte! Všetci sa 

pripravte, aby ste svojou modlitbou pomohli národom, vládcom, všetkým, ktorí nesú veľkú zodpovednosť. 

Lebo nad vôľou všetkých týchto stvorení je Moja vôľa, Mojím zákonom je neúprosná spravodlivosť a 

popri Zákone zmierenia je Zákon lásky. 
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32 Zostáva to rovnaké: každý, kto sa dopustí priestupku, musí svoj priestupok odstrániť, odčiniť ho. 

Ale v jeho zmierení bude útecha prostredníctvom Ducha Svätého. 

33 Ja som Tešiteľ, ja som zasľúbený Duch pravdy. Od čias patriarchov sa ohlasoval tento čas, keď 

muži vyprázdnia najhorší kalich. Odvtedy bolo povedané, že k vám príde Tešiteľ, aby vám pomohol v 

hodine skúšky. 

34 Tak som splnil svoje slovo, pripravil som vás, ľud Izraela. Aj vás ako svojich učeníkov napĺňam 

milosrdenstvom, útechou a láskou. Spoznajte svoje dary, používajte ich na ceste, pracujte prostredníctvom 

svojho myslenia a modlitby, aby ste boli balzamom medzi ľuďmi, aby ste zastavili postup zla. 

35 Môj zákon je v každom z vás, dokonca aj príkazy, skryté dary; zmysly a schopnosti sú pripravené, 

oči duše sú otvorené. Duch je vnímavý, pretože je Božskou iskrou, aby ste pochopili hodinu, v ktorej 

žijete, a modlili sa, prihovárali a pracovali podľa mojich pokynov. 

36 Žehnám vám. Všetky sťažnosti ľudstva som vypočul a každú ich prosbu som vypočul. 

37 Znovu vám potvrdzujem dary, aby ste ich využívali plní lásky k ľudstvu. Zahaľ ich svojou láskou, 

pokojom, ktorý ti dávam, a svetlom, ktoré vrhám vo svojom slove. Zverujem ti ich ako sestra. 

38 V tebe požehnám celé ľudstvo, ako je napísané, a poviem im, aby čakali na dobré časy, keď im 

dám hojnosť a pokoj. 

39 Dnes ste na vrchole času a ja vás len posilňujem, aby ste prežili skúšku. Ale v každom z vás je 

prítomný prísľub, že po zmierení nastane mier, požehnanie pre všetkých a začiatok novej cesty, ktorou sa 

ľudstvo vydá smerom k oduševneniu. 

40 Môj Božský Duch bude žať ovocie, ktoré prinesiete svojím duchovným poslaním. 

41 Ste neúnavní robotníci, ktorí pestujú zlaté semeno, ktoré som vám zveril v tejto tretej ére, a z tohto 

dobrého semena mi niečo ukazujete. Pozerám sa na to a v duchu vidím, že niektorí z vás ma pochopili a 

vďaka môjmu poučeniu a múdrosti sa premieňajú na milovaných učeníkov, ktorí z môjho poverenia 

odovzdávajú dobrú zvesť svojim blížnym vo všetkých smeroch. Aj ostatní mi poukazujú na úsilie, ktoré 

vynaložili v skúškach, v ktorých ich duša dokázala zvíťaziť a prekonať všetko, s čím sa stretli na svojej 

ceste. Veď ste počuli môj hlas, ktorý vás rozochvel a nedovolil vám znovu zaspať na vašej ceste. 

42 Na moje volanie si sa ponáhľal, aby si vypočul moje prikázanie, ktoré je zákonom, ktorý som ti 

vtlačil do srdca, a plný výčitiek svedomia si mohol vidieť, že ťa doba zaskočila a že si zatajil toto tak 

veľké a vznešené dielo nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré som zveril tvojmu duchu. Ale tvoje pokánie prišlo 

ku Mne, Môj pohľad ako Sudcu spoznal, že tvoja duša plakala pre stratený čas, a v poslednej chvíli prosíš 

o odpustenie, milosrdenstvo a súcit. 

43 Takto prijímam tých, ktorí sa prebudili z hlbokého spánku a prejavujú Mi svoje odhodlanie plniť 

svoje poslanie a poslúchať, pretože si uvedomujú, že som ich duchu zveril ťažké poslanie a že svet 

potrebuje, aby ste sa vydali na cestu, aby prostredníctvom vášho sprostredkovania dosiahol spásu a unikol 

svojej skaze, aby sa osviežil vo svetle, ktoré ste videli v tejto tretej ére. 

44 Pripravil som vás a opäť som vás obdaril najväčšími darmi. Moje svetlo osvietilo tvoje srdce a 

tvoju myseľ a ty vo svojom svedomí cítiš zodpovednosť, ktorú máš v mojom diele, aby si sa vydala na 

cestu ako posol môjho Božstva a aby si ľuďom zvestovala pokoj, ktorý hľadali rôznymi spôsobmi, aby si v 

mojom mene oživila duše, ktoré boli po stáročia mŕtve pre život milosti. Na to som vás povolal, ľud 

Izraela, a moje slovo sa prostredníctvom nositeľov hlasu rozozvučalo medzi vami ako hlasný zvon. Nie 

všetci ste ma však pochopili. 

Ale tí, ktorí vyložili Moju vôľu, sa pozdvihli ku Mne, aby prijali úlohy, ktoré majú v živote splniť, aby 

Mňa spoznali a spoznali seba samých, aby sa oslobodili z otroctva, ktoré ich duše znášali celé stáročia. 

45 Vy ste duše, ktoré majú v sebe slobodu, ktorú vám môže dať len Moja milosť, a už nebudete 

otrokmi ani nepadnete, ak sa úplne rozkývate a spojíte svojho ducha s Mojím. 

46 Chcem, aby ste pocítili Môj pokoj a Moju lásku a aby ste sa na tejto láske posilnili, aby sa vaša 

noha už viac nezastavila, ale vždy napredovala, až kým nedosiahnete vrchol hory, aby ste vďaka 

povzneseniu a harmónii, ktorá existuje medzi vaším a Mojím duchom, spoznali mnohé, čo má ľudstvo 

dostať z Mojej milosti prostredníctvom vášho sprostredkovania, a aby ste boli šíriteľom Mojich veľkých 

dobrodení, Mojich zjavení, ktoré som vám priniesol ako Duch Svätý. 
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47 Mojou vôľou je, aby ste sa vydali na cestu ako vojaci, apoštoli, učeníci a pracovníci a venovali sa 

mojim deťom, ktoré čakajú na chvíľu svojho oslobodenia, ktoré rovnako ako vy čakajú na stôl prestretý 

chlebom života. 

Toto ľudstvo len pocítilo krutosť zlých čias a ťažkosti sa usadili v jeho duchu. Teraz je čas, keď sa svet 

chveje, pretože jeho očistenie je veľké, bolesť ním otriasa a on si uvedomuje, že moje slovo, ktoré je 

napísané, sa teraz uskutočňuje. 

48 Toto ľudstvo sa teraz prebúdza uprostred vlastnej bolesti, aby uvidelo svetlo nového dňa. Ale vy, 

milovaný ľud, budete podľa môjho slova mojimi svedkami a budete všade niesť toto posolstvo pokoja a 

všetkým znovu ukážete cestu k spáse. 

49 Izrael: Boj, ktorý tvoj duch viedol s temnotou, bol veľký. Vydali ste sa po mojich stopách a 

prekvapili vás skúšky. Niektorí z vás ma pochopili a navzájom sa uznali. Videli totiž, že moje dielo nemá 

žiadnu chybu, že je čisté ako snehové vločky, a plní oddanosti a duchovnej túžby sa vydali na cestu, aby sa 

ľudstvo tešilo z môjho diela. Iní, ktorí hodujú na mojom učení, nepochopili pravý význam, ktorý nesie 

moje slovo. Nepochopili, aké naplnenie očakávam od každého zo svojich vyvolených. 

50 Chcem vás vidieť duchovne zjednotených, chcem nájsť vo vašom srdci ovocie lásky, ktorú som 

vám dal, chcem vidieť vašu ruku zjednotenú s mojou pravicou. Blíži sa čas, keď musíte podať dôkaz o 

mojej prítomnosti medzi svojimi blížnymi, keď k nim musíte hovoriť jasnými slovami plnými svetla a 

pravdy, ukázať im svoje srdce ako príbytok môjho Božského Ducha a dať im poznať, že ste nositeľom 

duchovných dobrodení, ktoré sa v tomto čase vyliali z mojej pokladnice. 

51 Vstaň, Izrael, ako dieťa svetla, ktoré zvíťazilo nad temnotou, ktorá ti stála v ceste. Ukážte svetu 

svoju obnovu, svoje oduševnenie, pretože som vás obdaril silou. Svojím dobrým príkladom a modlitbou 

prebúdzajte svojich spiacich blížnych a hovorte k nim tak, ako to robí môj božský Duch. Nebuďte rúhači 

ani srdcia zatvrdené voči mojej láske a láske k blížnemu. Veď na vás sa vyliala moja milosť a dary Ducha 

Svätého, aby ste sa rozmnožili ako dobré semeno. 

52 Prijímam úsilie, ktoré tvoja duša vynaložila v tomto čase, aby sa stala mojím služobníkom, a na 

konci tvojho pracovného dňa ti dám odmenu, ktorú si si zaslúžil: bude to vavrínový veniec na tvojej duši. 

Sľúbil som vám, že ak mi preukážete len trochu porozumenia a poslušnosti, budem s vami, budem vás 

zdobiť a dám vám to, čo vám patrí ako deťom svetla, ako vyvoleným tejto tretej éry ─ ako tým, ktorých 

som očistil svojou božskou krvou, aby ste boli tými, ktorí o mne vydávajú svedectvo. 

53 Skúmali ste sami seba a videli ste svoju slabosť a nedokonalosť. Chvíľami vám chýbala viera a 

skúšky vás zaskočili. Ale ty si sa zachvela pred mojím božským pohľadom, ktorý vidí do najtajnejších 

zákutí tvojej bytosti. 

Chcem, aby ste pocítili blahoželanie, ktoré vám Môj Duch ponúka za to, že ste pracovali a namáhali sa 

podľa Môjho zákona, Môjho Božského poslania, a za vašu námahu, bolesť, ktorú ste vytrpeli, aby ste Mňa 

nasledovali a čelili skúškam a zvíťazili nad nimi, vám zverujem klenot nevyčísliteľnej hodnoty: Moja 

múdrosť. 

54 ako Duch Svätý vlievam do teba svoje vyžarovanie, ale každý deň sa ešte viac usiluj, aby tvoj duch 

dosiahol veľké povznesenie a tvoje srdce väčšie zduchovnenie. Lebo je mojou vôľou, aby si ty, Izrael, bol 

ako čisté zrkadlo pre svojich blížnych a svedčil o mne svojimi skutkami. Ukážte duši ovocie spásy, 

odovzdajte ľuďom posolstvo môjho pokoja. 

55 V tomto čase som vás spojil a zhromaždil, aby som vám dal "odev" apoštola, vojaka, aby som vašu 

dušu ozdobil svojou milosťou a svojím svetlom. Kvôli tebe sa moje dielo nebude trhať, ani sa mu nebude 

vysmievať, ani sa mu nebude vysmievať. Túto zodpovednosť vám prenechávam, aby sa zástupy na 

základe vášho príkladu pozdvihli k životu v milosti, aby ľudstvo počulo moje volanie a prišlo ku mne, 

lebo ja ich očakávam. 

56 Môj meč svetla práve bojuje s temnotou a poráža ju. Pripravujem cesty, aby ste mohli úprimne 

povstať a naplniť Môj Zákon v rámci Môjho Božského Diela. Zveril som vám veľkú časť svojej milosti, 

aby sa vaše srdce zachvelo tvárou v tvár bolesti a biede ľudstva. Dal som vám vidieť všetku bolesť, ktorou 

svet v tomto čase trpí, a utrpenie duší, aby ste bdeli a modlili sa, aby ste pracovali hlásaním mojej pravdy a 

pestovaním cností vo svojich srdciach. 
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57 Nechcem, aby ste ma cítili ďaleko, lebo som vám povedal, že vďaka svojmu oduševneniu ma 

budete všetci cítiť, budete ma vnímať priamo. Váš duch bude počuť môj hlas a duchovne uvidíte moju 

prítomnosť. Takto uvidím tvojho ducha navždy spojeného s Mojím, lebo taká je Moja vôľa. 

58 Priprav sa, Izrael, aby si mi slúžil s poslušnosťou a láskou. Lebo som vás pomazal, aby ste boli 

pravými učeníkmi. 

59 V súčasnosti vo vás budujem chrám Ducha Svätého a pripravujem váš príchod do nového 

Jeruzalema. 

60 Daj svojim blížnym, ktorí sa k tebe priblížia z dobrej vôle, požívať ovocie mojej múdrosti, daj ho 

všetkým, ktorí oň prosia, daj ho prvým i posledným. Živte ich mojím pokojom, bdejte nad nimi a 

rozdeľujte ich medzi ľudstvo ako svedectvo mojej prítomnosti medzi vami. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 343 
1 Zjavujem sa ako milosrdenstvo a láska všetkým, ktorí ma hľadajú. Ľudia kráčajú po rôznych 

cestách, ale Eliáš vám neúnavne dláždi cestu a ukazuje prístav spásy ako žiarivý maják v tomto čase. 

2 Vy, ľud Izraela, ponesiete moje slovo do celého sveta, vydáte sa na cestu bez strachu z vĺn 

rozbúreného mora, nedbajúc na rozbroje, ktoré burcujú ľudstvo. Budete sa brániť zbraňami lásky, ktoré 

som zveril vášmu duchu, a Mojím zákonom odstránite obväz temnoty. Takto ma ľudstvo spozná a tiež sa 

stane súčasťou môjho milovaného ľudu. 

3 Nechváľte sa pred svojimi blížnymi, buďte pokorní a ukazujte im dobré príklady. 

4 Ľudstvo si po celý čas nevážilo moju milosť, nesprávne posudzovalo Toho, ktorý stvoril všetko, čo 

existuje vo vesmíre. Majster vám zjavil dôvod všetkých vecí, aby ste boli v súlade so stvorením tým, že 

budete napĺňať môj Zákon, ktorý vám nespôsobuje bolesť, ale ktorý vašu dušu privedie k večnému 

pokoju. 

Ľudia vytvorili rôzne zákony a ukázali svojim susedom rôzne cesty. Ale na nich zažili len bolesť a 

zmätok a veľké zástupy sa prepadli do priepastí. 

5 Stanovím hranicu zlobe ľudského rodu ─ tým, ktorí rozdeľujú národy. Zjednotia sa a prestanú 

kosiť nevinné životy. Pozrite na vdovy, na deti, ktoré idú svojou cestou bezbranné a osirelé. Tento nárek 

prichádza ku mne, milovaný ľud! 

6 Ľudia sa vo svojej slepote rúhajú Môjmu Božskému menu, keď ich premáha bolesť. Sú moje 

požehnania, ktoré som im dal zo svojho dokonalého milosrdenstva, príčinou ich utrpenia? Nie, moje deti. 

Príčina spočíva v ich vlastnom hriechu. 

7 Všetka ich bolesť je ovocím, ktoré získali svojou neposlušnosťou. Vy však budete viesť národy k 

láske, k harmónii, k mieru, ktorý im v tomto čase ponúkam. 

8 Oznámil som vám, že sa medzi ľuďmi objavia falošní Kristovia a aj medzi vami sa mnohí dajú 

oklamať, dajú sa zviesť pokušeniu a pomýlia ľudstvo. Ale každá duša sa bude musieť objaviť pred mojou 

súdnou stolicou a potom sa jej budem pýtať, čo urobila s mojím príkazom, s mojimi pokynmi. Budem sa 

tiež pýtať duší, z čoho pozostáva láska a milosrdenstvo, ktoré priniesli svetu. 

Moje svetlo rozptýli temnotu, aby som zachránil ľudstvo pred hriechom a odstránil temnú pásku z jeho 

očí. Tak vám moja láska pomôže odmietnuť pokušenie, aby všetci videli cestu svetla, ktorú som vám 

vytýčil. 

9 Bitka sa blíži, milovaný Izrael! Ale v zmätku svetonázorov, ktoré sa objavia medzi ľudstvom, 

budete ako dúha mieru, budete príkladom duchovnosti a lásky a pretrhnete reťaze, ktoré ľudí spútavajú 

materializmom. Budeš hovoriť pokornými slovami a vo svojom duchu budeš ukazovať zákon. Takto vás 

svet spozná. 

10 Ak ste pripravení, pôjdete a svojím príkladom budete držať vysoko spiritualistickú trinitárno-

mariánsku normu, prinášajúc vieru, nádej a milosrdenstvo, prekonávajúc moria, oblohu, púšte a údolia, 

aby ste zmiernili bolesť ľudstva a priniesli môj pokoj tým, ktorí vypili kalich utrpenia. 

11 Dal som vám svetlo, poučenie a svoje príkazy v Tretej zmluve, ktoré spolu s Prvou a Druhou 

zmluvou tvoria jedno učenie o láske a milosrdenstve, aby sa ľudia navzájom milovali, aby si už 

nevytvárali zlaté teľa a nepestovali fanatizmus a modlárstvo, ktoré ich vzďaľuje od pravej cesty. 

12 Zachraňujem duše, aby už viac neživili zbytočnosti a zlo, ktorému uverili v pokušení. Toto je tvoja 

bitka, ó, Izrael! Moja láska sa zjaví na všetkých cestách zeme a nikto ti nebude môcť vziať milosť, ktorú 

som vložil do tvojej duše. 

Ja som váš Otec, ktorý zostupuje, aby vás naučil hovoriť s láskou, ktorý vás povzbudzuje svojím 

pokojom, ktorý vtláča svoje slovo nezmazateľnými písmenami do najtajnejšej časti vášho srdca. 

13 Prichádzam plný nežnosti, aby ste si ma vzali za príklad. Hovorím prostredníctvom rôznych 

nositeľov hlasu v súlade s tým, čo povedali proroci, a vy pociťujete pokoj a útechu, keď ste so Mnou. 

Vrátil som sa v tejto tretej ére s veľkými duchovnými pokladmi, ktoré som zveril vášmu duchu. 

14 Ako Majster vám dávam ďalšiu stránku z knihy Svojho učenia. Vo svojom slove vám dávam 

útechu a život milosti, aby ste pokračovali na ceste, ktorá vás duchovne privedie ku Mne, kde nájdete 

pravú blaženosť. 
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15 Malý je počet tých, ktorí sa pripravili cítiť môj pokoj a počuť môj hlas v najvnútornejšej časti 

svojej bytosti, aby sa stali poslami tohto pokoja. 

16 Vy ste môj ľud, ktorý bol označený Baránkovou krvou v prvej ére, ktorú som vyslobodil z 

faraónovho otroctva. 

17 V priebehu času sa vaša duša vyvíjala prostredníctvom rôznych pozemských tiel. Len ja viem, 

akou bolesťou ste prešli. Ale vďaka skúsenostiam, ktoré ste získali, ste sa stále viac približovali k Otcovi. 

18 Súčasný čas je poznačený nápravou, aby ste zajtra netrpeli v duchovnom údolí. Prišiel som 

oslobodiť vašu dušu zo všetkých pút, aby sa mohla pozdvihnúť ku Mne a dosiahnuť božský domov, kde 

vás očakáva Otec. 

19 Veľká je moja láska k vám. Už nechcem vidieť, ako trpíš a plačeš na svojej ceste. Chcem vás 

vidieť šťastných a radostných, keď budete praktizovať môj zákon na ceste, ktorú som pre vás pripravil. 

Môj duchovný svet je pripravený pomôcť vám pri plnení vášho náročného poslania. 

20 Moje slovo je božskou útechou pre vašu dušu. Noste ho stále vo svojom srdci, aby ste mohli byť so 

mnou. Odpusťte svojim blížnym, ak znevažujú moje dielo, ak trhajú "odev", ktorým som vás ozdobil. 

Nechajte túto záležitosť na Mňa. Buďte dobrým príkladom ako váš Majster a uvidíte, že vaši blížni už 

nebudú rušiť váš pokoj a budú sa vás chodiť len pýtať, ako ste dosiahli takú veľkodušnosť. 

21 Nie je mojou vôľou, aby ste si zvykli na bolesť. Ak vás očistila, je to preto, že ste to potrebovali. 

Teraz, keď ste získali skúsenosti, hľadajte môj pokoj a nasledujte moju cestu. Neúnavne pracujte, aby 

moje slovo prišlo medzi ľudí. 

Sú to pripravené polia, kde toto semeno rozkvitne a prinesie ovocie. Lebo kdekoľvek sa nájdu tri 

srdcia, ktoré majú v sebe milosť, ktorou som obdaril dušu v tejto tretej ére, zostúpim, aby som im dal svoje 

teplo a svoje pohladenie. Sú to duše, ktoré mi patria, ktoré som povolal ─ sú to tí, ktorí živili fanatizmus a 

modlárstvo a ktorých som vybral z rôznych vierovyznaní a obradov. 

22 Milovaní ľudia: Vo všetkých časoch som volal vašu dušu, ale nevedeli ste, ako ovládnuť svoju 

hmotnú prirodzenosť, aby ste splnili Moje božské príkazy. 

23 Nie všetci z vás rozumejú, čo pre vtelené duše znamená každý zo siedmich stupňov nebeského 

rebríka. Znamenajú vývoj, ktorý musí každá duša dosiahnuť, pretože sa ku Mne musíte vrátiť takí čistí, 

ako ste vyšli z Môjho Ducha. Vy ste si však v rôznych reinkarnáciách poškvrnili dušu a neposlúchali ste 

Moje prikázania. Preto ste, milované deti, opäť prišli na svet, aby ste to napravili. 

24 Počul som vás na tých duchovných úrovniach ─ plných výčitiek, že ste nesplnili Môj Zákon. Ty si 

mi povedal: "Otče, Otče, daj mi pozemské telo, aby som prostredníctvom neho plnil tvoje prikázania." A 

ja som vám dal túto príležitosť, poslal som vás na tento svet, aby ste mohli splniť svoju úlohu v novom 

tele. 

25 Počúva moje slovo v tomto čase len ten malý počet, ktorý zastupujete? Naozaj nie! Túto správu 

dostávajú aj duše bez tela. 

26 Vždy som sa vám zjavil, ako to bolo Mojou Vôľou, aby som vám oznámil jediný Zákon, jediné 

Prikázanie jediného Boha, ktorý vás zachránil Svojou Božskou Láskou. 

27 Môj zákon je láska a milosrdenstvo. Už v prvom veku vám bol daný prostredníctvom Mojžiša, aby 

ste sa ním riadili. 

V druhej ére som hovoril svojim učeníkom o svojom druhom zjavení a oni sa ma pýtali: "Aké 

znamenia budú v tom čase znamenať tvoj príchod?" Ale ja som im povedal, že ľudia sa budú navzájom 

zavrhovať, že budú veľké vražedné vojny, že budú bojovať jeden proti druhému, že sa bude množiť zlo. 

Dnes vám poviem: Deti sú už v ranom veku nakazené zlom, v domoch ani v národoch nie je pokoj. 

Rodičia nedávajú svojim deťom dobrý príklad úcty a morálky. Ako veľmi tým všetkým trpí môj duch! 

28 Moje Slovo bolo s vami, aby ste ukázali svetlo svojim milovaným, aby ste ich nenechali v 

temnote. Dal som vám svetlo, aby ste odstránili slepotu a nevedomosť. 

29 Prišiel som, aby som dal vašej duši veľkosť ─ veľkosť založenú na plnení môjho zákona, ktorým 

je moja láska. Musíte však dokázať, že ste hodní tejto veľkosti tým, že splníte svoje poslanie a budete 

nasledovať svojho Majstra. 

30 Dal som sa poznať prostredníctvom nositeľov hlasu, pretože nechcem, aby ste boli hladní a 

smädní, pretože moje slovo je chlebom večného života. Je to svetlo a je to poučenie, ktoré som vám dal, 

aby ste boli dobrými učeníkmi, ktorí sú vzorom tých z druhej éry. 
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31 Množstvo poslucháčov sa mýli a berie nositeľa hlasu, akoby bol mojím božstvom. Nie, milované 

deti. Som vo význame tohto slova, vo svetle, ktoré vám posielam z dokonalosti. 

32 Ja som Otec Láska a trpezlivo vás očakávam na vrchole hory, aby som vám odtiaľ ukázal rebrík, 

po ktorom váš duch dokázal vystúpiť. Ale tých z vás, ktorí boli príliš slabí, budú vyhľadávať predstavitelia 

rôznych siekt a náboženských spoločenstiev. 

33 Nie všetci sa stanete mojimi pravými služobníkmi, nie všetci budete silní. Keď príde táto skúška, 

mnohí z vás ma zaprú ako milovaný učeník, ktorý ma zaprel, hoci patril Majstrovi. 

34 Čas, v ktorom sa vám ešte stále dávam poznať prostredníctvom nositeľov hlasu, je krátky. Ale 

pred svojím odchodom vás naplním silou a mocou, aby vás neobklopila temnota a aby ste sa neprepadli do 

priepasti. Z Výšin vám pošlem Svoje povzbudenie a veľké zástupy Môjho duchovného sveta, aby vám 

pomohli. Budete sa brániť zbraňami lásky. 

35 Dal som vám tieto zbrane, z ktorých iskry svetla zasiahnu veľké zástupy. Vždy som vás bránil a 

neodlúčil som sa od vás. Ale v tomto čase ma už nebudete počuť prostredníctvom nositeľa hlasu a potom 

prijímať moje zjavenie z ducha do ducha. 

36 Môj zákon nenadiktoval človek, ale vyšiel odo mňa. Svet však z Môjho učenia vytvoril rôzne 

náboženstvá, viery a obrady podľa svojho chápania, aby potom ľudstvu povedal: "Toto je pravá cesta." Ja 

som však nevytvoril náboženstvá, ale vždy som vám ukazoval Zákon. 

37 Aby sa to pre vás stalo nezabudnuteľným, dal som za vás svoje Telo a svoju Krv a táto obeta 

Božskej lásky vám bude navždy hovoriť: "Milujte sa navzájom." 

38 Pravý izraelský ľud je to vďaka Duchu, ktorému som hojne dal svoje slovo, aby nezablúdil a bránil 

moje dielo mečom svetla a lásky. 

39 Neobrátil som sa na tvoje telo, lebo to sa po splnení svojej úlohy ponorí do zeme. Preto vám 

hovorím: Snažte sa zachovať si odev duše a ozdobte ho dobrými skutkami pre blížneho. 

40 Milujem vás božskou láskou. Opakujem vám: odpúšťajte svojim blížnym, ako ja odpúšťam vaše 

chyby. Nezrádzam vás, ani vás neodsudzujem. Hladím ťa v hĺbke tvojho srdca a duše. Ak necháte 

záležitosť tých, ktorí vás urážajú, na Mňa, v pravý čas zvážim skutky každého z nich na váhach svojej 

dokonalej spravodlivosti. 

41 Ukazujte len láskavosť a úsmev na tvári, aby sa na základe vášho príkladu sklonili tí, ktorí nesú 

temnotu tohto sveta, aby ste boli tými, ktorí im ukážu záchranný čln a zachránili duše, ktoré mi patria. 

42 Nebojte sa posmechu ľudstva; dajte jej moje poučenie a povedzte jej, že moje kráľovstvo nie je z 

tohto sveta. Boh, ktorý stvoril tento svet, ich nepočuje, nehovorí k nim a nevidia ho tak, ako veria 

náboženské komunity. Ale ja všetko počujem, všetko vidím a všetko viem. Viem, na čo sa ma každé srdce 

alegoricky pýta. Dnes vám hovorím, ako som povedal v druhej ére: "Ja som cesta, pravda a život." 

43 Obráťte sa k chorému a zanechajte v ňom svoju lásku a milosrdenstvo, keď sa ku mne pozdvihnete 

z ducha na ducha. Vezmite si za vzor moje príklady z druhej éry. Znížil som citlivosť do vášho srdca, dal 

som vám svetlo a dar uzdravenia. Pozdvihni svoju dušu a ja tvojím pričinením dám chorým uzdravujúci 

balzam. 

44 Netúžim po kamenných kostoloch, hľadám kostol vo vašej duši a srdci, aby som v ňom prebýval, 

keď je vo vás duchovnosť. 

45 Po roku 1950 sa zhromaždíte v mojich modlitebniach a pripravíte sa na to, aby ste sa mohli 

oduševniť. Už nebudete počúvať Moje slovo ľudským rozumom, ale budete sa so Mnou môcť rozprávať z 

ducha do ducha a vaše piesne budú povznášať vašu dušu. 

46 Skúšky budú ťažké a nie všetci z vás obstojíte. Mnohí z vás padnú do priepasti a stratia svetlo, 

ktoré som vám dal, aby preniklo temnotou. Ale tí z vás, ktorí vytrvajú a zostanú pevní, sa ukážu byť hodní 

môjho neba. Dávam vám inštrukcie, ale je na vás, aby ste ich študovali a pochopili. 

47 Izrael: Uplynulo 66 rokov, počas ktorých som vám preukazoval milosrdenstvo za milosrdenstvom. 

Udelil som vám svoje dobrodenia, aby ste ma poznali ako Lásku a aby ste mohli plniť môj Zákon. 

48 Hovoril som k vašej duši a pripravil som ju tak, aby sa moje Božské "Slovo" prejavilo 

prostredníctvom ľudskej mysle, aby ste mi v poslednej chvíli tohto prejavu nepovedali: "Nič sme 

nepochopili z tvojho učenia, sme ešte stále detskí učeníci, ktorí nepochopili zodpovednosť poslania, ktoré 

si nám zveril." Preto som vás, milovaní ľudia, nikdy neopustil, neúnavne som vám dával Svoje Slovo a až 

do tejto chvíle k vám zostupuje Môj univerzálny lúč. 
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49 Ja som Dokonalosť, Ja som Život, Ja som Láska a nie je vôľou vášho Majstra, aby ste na ceste 

zablúdili, aby ste po tom, čo som vás vytiahol zo špiny hriechu, opäť zablúdili na predchádzajúce cesty, 

stratili Moju milosť a vrátili sa do temnoty, aby ste sa zmiešali s ľudskou hlúposťou a materializmom. Nie, 

milovaný 

Izrael, povolal som ťa ako duchovný, trinitárno-mariánsky ľud, aby si ľuďom dokázal nekonečnú milosť, 

ktorú si odo mňa dostal. 

50 Veľa som vám prorokoval a povedal som vám: Priprav sa, Izrael, lebo prídu časy, keď budú medzi 

vami falošní Kristovia. Budeš sa trápiť a do tvojich uší sa dostane výrečné slovo ľudí, a potom, ak nebudeš 

pripravený, padneš do sietí pokušenia. Sami zo seba urobíte vydedených a zadržíte moje dary milosti. 

Chlieb, ktorý som vám dal, bude vyhodený a vy sa potom budete cítiť skutočne hladní, núdzni a otrhaní, 

hoci to nie je Moja Božská vôľa. 

51 Uznaj teda, Izrael, že som ti svojím slovom ukázal pravú cestu, že som ti dal svoj zákon, aby si 

plnil moju vôľu, aby si bol učeníkom, ktorý dáva dobrý príklad a verne plní svoje poslanie. 

52 Nežiadam od vás nič nemožné. Všetko, čo od vás očakávam, je možné. Kríž, ktorý som na vás 

položil, nebude zaťažovať vaše plecia, a ak ho niekedy pociťujete ako ťažký, je to preto, že ste nepochopili 

svojho Majstra a nedokázali ste sa oslobodiť od svojho materializmu. 

53 V prvej ére stál Mojžiš na čele Izraela, aby ho štyridsať rokov viedol cez púšť do krajiny Kanaán. 

Ale z neposlušnosti, nevery a materializmu sa niektorí rúhali, iní sa stali odpadlíkmi a ďalší sa vzbúrili. 

Ale Mojžiš k nim v tejto situácii hovoril múdro a trpezlivo, aby neporušovali vôľu Najvyššieho, ale aby 

boli pokorní a poslušní tomu Otcovi, ktorý bez toho, aby sa pozeral na ich neposlušnosť, spôsobil, že 

manna padala z neba a voda vytekala zo skaly. 

54 Tieto príklady vám dávam na vedomie, milovaný ľud, aby ste kráčali po správnej ceste a nehľadali 

vedľajšie cesty, lebo potom by ste si spôsobili bolesť. Vydal som vás na pravú cestu, aby ste bojovali a 

pracovali a stali sa hodnými Mojej milosti a Môjho nekonečného súcitu, aby ste na konci svojho putovania 

našli Zasľúbenú zem. 

55 Príde čas, keď Mňa požiadate, aby sa Moje Božské Slovo naďalej prejavovalo prostredníctvom 

myslí nositeľov hlasu, a padnete na kolená pred symbolmi, ktoré som vám dal, aby ste požiadali Božstvo, 

aby zostúpilo v lúčoch, aby vám hovorilo o Zákone a darovalo vám lásku, aby ste pokračovali na ceste. 

Ale keď sa to stane, spomeniete si, že tak ako v Druhej ére, po nastolení času Ježišovho odchodu, už 

nebudete počuť Môj hlas v tejto podobe, a od tej chvíle spoznáte, že Moja Prítomnosť bola s vami a že ste 

si prostredníctvom svojho zmyslového otroctva zvykli na Moje Slovo. 

56 Tvoje prebudenie, Izrael, bude neskoro, veľmi neskoro, a to bude dôvod, prečo srdce môjho 

najláskavejšieho Otca nesmierne trpí. 

57 Milovaní ľudia, chcem potešiť vašu dušu ─ chcem, aby ste, keď prídete ku mne, povedali: 

"Milované deti, prijmite odmenu. Moja láska vám kladie na chrámy vavrínový veniec a otvára vám brány 

môjho neba, aby ste sa v mojej láske mohli tešiť z blaženosti, ktorá je v Otcovi." 

58 Ľudská vôľa vystupuje a tvrdí, že moje Božské Slovo sa neprestane zjavovať prostredníctvom 

ľudskej schopnosti chápania, že môj univerzálny lúč bude zostupovať a zjavovať sa prostredníctvom 

nositeľov hlasu ešte nejaký čas po roku 1950. 

Duše vtelené do týchto tiel sa dopustili veľkého omylu a ťažkého priestupku, pretože zabudli, že Ja 

som Dokonalosť ─ zabudli, že Ja som neúprosný Zákon ─ zabudli, že Moje Slovo je Slovo Kráľa a nedá 

sa vziať späť. Veď som vám povedal, že skôr prestane svietiť kráľovská hviezda, ako sa vo vesmíre 

nenaplní moje slovo. 

Naznačil som vám však čas, kedy sa skončí Moje prejavovanie prostredníctvom ľudského intelektu, a 

to sa stane. Ale povedal som vám aj to, že vás neopustím, že budem vidieť vašu prípravu a vypočujem 

modlitbu učeníkov, ktorým musím v poslednej chvíli dať posledné pokyny, aby mali vedenie a vedeli, ako 

využiť život, ktorý som im do poslednej chvíle daroval na tomto svete, aby pripravili nové generácie, ktoré 

odídu z tejto zeme pripravené láskou, porozumením a milosrdenstvom. Ja vydláždim cesty, po ktorých 

bude kráčať môj milovaný ľud. 

59 Veru, hovorím vám, že po roku 1950 už nebudete mať tento prejav, a ak sa človek rozhodne 

neposlúchnuť Moju Vôľu a formovať Dielo podľa svojej svojvôle, aby ho dal svetu, bude sa za to musieť 

zodpovedať predo Mnou. Pripravil som vás a povedal som vám, milovaný ľud: Moja vôľa sa bude plniť, 
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Moje slovo sa bude plniť v každom čase a hovorím vám: Príde čas, keď ho už nebudete počuť v tejto 

podobe. Preto zhromažďujte Moje slovo vo svojich srdciach a zachovávajte si význam týchto vyhlásení. 

Zajtra totiž budete Otca prosiť nadarmo, pretože Môj univerzálny lúč už nezostúpi, aby ma zjavil 

prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

60 Pripravujte sa, poslúchajte, pracujte a dávajte svojim blížnym to, čo som vám dal. Hovorte a 

hlásajte radostnú zvesť, aby sa všetci prebudili. Ale tí, ktorí chcú vytvoriť materialistické dielo a pridať ho 

k Môjmu zákonu, tvrdiac, že Majster sa bude naďalej zjavovať prostredníctvom nositeľov hlasu, ak sa o to 

usilujú, ak je ich túžba po tom veľká, budú počuť len falošné prejavy. 

61 Dnes, keď je s vami svetlo môjho Ducha Svätého, ľud Izraela, bojujte a pracujte ako váš Majster. 

62 Veľká je moja múdrosť, ale vašou úlohou je študovať a vykladať moje slovo. Začnite bojovať a 

pracovať, lebo na svojej ceste stretnete toho, kto túži po mojom svetle, po mojom poučení. Stretneš sa so 

zdegenerovanými, pokornými aj povýšenými a všetkým musíš hovoriť a ukázať im moje dielo. Pristúpte k 

dverám ich sŕdc a zaklopte raz, dvakrát a tretíkrát. Ak však zostanú zatvorené, pokračujte ďalej. Ak vás 

nielenže nepočúvajú, ale sa vám aj vysmievajú, buďte trpezliví a choďte k zástupom, ktoré potrebujú 

povzbudenie, útechu, balzam pre svoje duše. Pristúpte k nim a "pomažte" ich mojím slovom. 

63 Odstráňte všetko, čo vám mätie myseľ, a venujte sa modlitbe, aby vaša duša bola v kontakte s 

vaším Bohom a Pánom, a buďte príkladom pre svojich slepých blížnych ─ ukážte im oduševnenie. Vaše 

mysle budú osvietené, aby ste vedeli poučovať zástupy mojou pravdou. 

Sú srdcia, ktoré pri tvojich slovách pocítia útechu; tak prebudíš celé ľudstvo. Potom už nebude 

sebectva, ani zlej vôle, ani zatrpknutosti, ani sváru, a keď budú so Mnou, poviem im: Blahoslavení ste, 

ktorí prichádzate k Majstrovi, aby ste prijali atóm Môjho svetla pre rozvoj svojej duše. 

64 Ľudia sú hladní po mojom slove. Na moje dvere klopú núdzni, ktorých som vám zveril do opatery, 

aby ste mohli prijať nové generácie. 

65 Denne meditujte a komunikujte so Mnou z ducha do ducha. Cesty sú pripravené skrze Eliáša, on 

vás osvietil ako maják. Bol nielen predchodcom môjho prejavu v tejto tretej ére, ale jeho poslanie sa 

skončí až vo večnosti. 

66 Po roku 1950 zo zástupov, ktoré ma počuli, niektorí zostanú so mnou a iní odídu na svoje cesty. 

Tak to bude aj s mojimi vyvolenými: Niektorí sa budú ponáhľať, aby spojili tých, ktorí sa posunuli vpred 

vďaka svojej spiritualizácii, a iní budú opäť zotrvávať vo svojom materializme. 

67 Moji praví učeníci sa vydajú na cestu pripravení a budú verne plniť moje príkazy. Budú ako môj 

syn Lót, ktorý si vedel zachovať čistotu v Sodome a Gomore, keď dostal môj príkaz opustiť tie krajiny, 

ktoré mali byť očistené. Moji učeníci tiež prežijú každú skúšku. 

68 Vždy maj v duši vrytý príklad Abraháma: Keď som ho požiadal, aby obetoval vlastného syna, 

dôveroval mi a preukázal mi veľkú vieru a poslušnosť. Ale keď sa chystal obetovať svojho milovaného 

syna, poslal som mu svojho anjela, aby mu zadržal ruku. Potom som mu pre jeho vieru a poslušnosť dal 

veľký prísľub, že ľudstvo dosiahne dobro jeho prostredníctvom. Nevyžadoval som však od vás obetnú 

smrť ─ len vám pripomínam Abraháma, aby ste si z neho vzali príklad vo viere a poslušnosti, a sľubujem 

vám, že dosiahnete večný život. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 344 
1 Počúvate slovo, ktoré som vám denne predkladal ako otvorenú knihu. Odhalil som vám jeho 

obsah, priniesol som vám úprimnosť a svetlo. Dal som vám podstatu svojho Slova a svoju lásku, aby vás 

premenili. 

2 Blahoslavení ste, ktorí ste povstali v lone môjho diela. Na vás som uprel svoj duchovný pohľad, 

aby ste boli tými, ktorí o Mne zajtra vydajú svedectvo ľudstvu. 

3 Mnohí prídu z rôznych národov, aby prijali časť Slova, ktoré som vám priniesol. Tento záchranný 

čln ukážem núdznym a stroskotancom. 

Uvážte, že som použil hriešnikov, aby som vykúpil iných hriešnikov. Dnes sú to skaly, z ktorých 

vyvierajú krištáľové vody, sú to ovce, ktoré sú v mojom ovčinci, sú to kmene môjho vyvoleného ľudu. 

Použil som ich a zasvätil som ich svojej službe. Sú to trinitárni mariánski špirituáli, ktorí sa v jednej 

modlitbe klaňajú Otcovi a obetujú mu kvety svojho srdca. 

Vložil som do nich svoje milosrdenstvo a svoje svetlo, aby sa ich duša stala dokonalou. Oni sú 

vyvolení, aby prijímali a odovzdávali ľudstvu prostredníctvom svojho sprostredkovania. Sú to moji vojaci, 

moji pracovníci, moji učeníci tejto tretej éry. Do ich starostlivosti som dal prameň krištáľovo čistej vody a 

strom čistého ovocia. Práve oni majú dostatok viery, aby opäť prešli púšť. Práve oni sa ako Eliáš vydajú na 

cestu, aby zvolali veľké zástupy. 

4 Vyvolený ľud Izraela: Dostali ste poverenie od Majstra, aby ste o mne vydávali svedectvo svojim 

blížnym. Vy ste silný Izrael, ktorého ľudstvo uzná, lebo som na vás vylial svoju milosť a svetlo Ducha 

Svätého. 

5 Nenechaj tento čas premárniť, Izrael. Je potrebné, aby ste v budúcnosti mali hojnosť môjho učenia, 

aby ste neboli slabí a nepotrební. Povedal som vám, že po svojom odchode sa od vás neodlúčim. Ale preto 

si príliš neverte a nedovoľte, aby Moje slovo, ktoré vám teraz zverujem prostredníctvom ľudského 

rozumu, zostalo nepovšimnuté. Chcem, aby ste sa už teraz pripravili, aby ste, keď vás pošlem k ľudstvu, 

intuitívne prijali moje posolstvo a duchovne pocítili moju prítomnosť. 

6 Každý, kto sa vie pripraviť, bude mojím hovorcom. Keď sa skončí tento rok 1950, vaše oči uvidia 

mnoho zázrakov, pretože potreba ľudstva je veľká. 

Priprav sa, Izrael, na boj, ale s plným vedomím tejto Božskej veci. Budete totiž musieť vyčistiť omyly 

sveta a odstrániť posadnutosť a zmätok v mysliach tých nositeľov hlasu, ktorí budú naďalej tvrdiť, že sa 

stále dávam poznať ich prostredníctvom. Ale potom to nebude moje svetlo v mysliach, ani nebudú dávať 

slová útechy a múdrosti, ako ich dávam ja vám. 

7 Ste obmedzení a nemôžete preniknúť do plánov a myšlienok svojich blížnych. Ale Otec svojím 

prenikavým pohľadom vidí všetko, čo sa stane zajtra. 

8 Chcem, aby ste boli mojimi pravými učeníkmi, aby ste vedeli ukázať pravú cestu, aby ste boli 

mojimi poslami a predstavili moje Dielo ľudstvu. Svetlom, ktoré v sebe nosíte, rozptýľte temnotu a ukážte, 

že ste deťmi svetla. 

9 Nestrácajte srdce tvárou v tvár skúškam, ktoré sa objavia na vašej ceste, a neostýchajte sa voči 

tým, ktorí sa k vám priblížia, pretože to budú duchovne potrební, ktorí sa ocitnú bez dobrých skutkov pred 

Mojou Božskosťou. Mali by ste byť pokorní, ktorí sú pripravení utíšiť bolesť a pripraviť srdce svojich 

blížnych bez toho, aby ste sa chválili milosťou, ktorú som vám preukázal, a spôsobili, že z vašich úst budú 

vychádzať slová lásky a svetla. 

10 Nebudem v tebe vidieť lož, Izrael, lebo jedného dňa sa to odhalí a vtedy svet povie: "To sú učeníci 

Majstra? Ak sú to falošní učeníci, potom bol falošný aj Majster, ktorý medzi nimi prebýval, aby im 

odovzdal lož." 

11 Musíte svedčiť o mojej pravde dobrými skutkami, svojou obnovou a oduševnením. Nechcem, aby 

mi ľudstvo zajtra povedalo: "Prečo tvoji vyvolení, hoci prijali Božie slovo, neprejavujú milosrdenstvo ─ 

nám, ktorí sme ich prosili, aby sme pocítili útechu v našich utrpeniach a prijali balzam, ktorý lieči naše 

choroby?" 

To všetko ste povolaní robiť, aby ste v týchto srdciach živili vieru a aby vás svet spoznal. 

12 Tvojou úlohou je, aby putujúci pocítili chlad stromu a zotavili sa zo svojho zbesilého priebehu. Ja 

však k nim budem hovoriť duchovne, spôsobím, že pocítia ľútosť a vyznajú svoje previnenia pred Mojím 
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Božským Duchom. Potom im dám pochopiť, že ich prijímam s otvorenou náručou a že ich neodmietam, 

hoci sú stále veľkými hriešnikmi. Duchovne budú počuť môj hlas, ktorý im hovorí: "Milované deti, znášal 

som pre vás veľký žiaľ, ale teraz je vhodný čas, aby ste sa obnovili a umožnili svojej duši stať sa 

slobodnou." Spôsobím, že budú ľutovať všetky svoje priestupky a budú sa hanbiť za svoje zlé skutky. 

13 Preto ťa učím deň čo deň, Izrael, aby môj zákon zostal zapísaný v tvojom srdci. Budem k vám 

hovoriť prostredníctvom svedomia a ukážem vám, ktoré prikázanie môjho zákona ste nedodržali, a tak sa 

krok za krokom stanete obnoveným ľudom naplneným mojou múdrosťou. 

14 Sami zažijete svoju premenu, uvidíte, kým ste boli predtým a čím ste teraz, a potom aj tie 

najzatvrdnutejšie srdcia prijmú vaše slová. Budete ich radcami a budete im robiť dobre s čistotou v srdci a 

ukážete im pravú cestu. 

15 Aké vedenie môže ľudstvo očakávať od slepých sprievodcov? Iba od vás ich dostanú, vy, ktorí ste 

deti svetla, pretože sa zjavím prostredníctvom vášho sprostredkovania. 

16 Príde čas, keď prídu veľké skúšky ľudstva. Vy však, ktorí ste pod mojou ochranou, budete ako 

vtáci, ktorí nepracujú, a predsa sú nasýtení. Potom bude ľudstvo žasnúť, že si uprostred takej veľkej 

katastrofy a biedy zachovávate odvahu žiť a že vás temné sily nezachvátili, pretože ste ma poslúchli. 

17 Vy ste tí, ktorí majú zmierniť bolesť ľudí, naučiť modliť sa rúhačov, ktorí už dlho nepozdvihujú 

svoje duše v modlitbe. 

18 Na to sa však musíte denne viac oduševňovať a oslobodiť sa od materializácie. Nechcem totiž, aby 

ste boli príliš duchaplní spiritualisti, nie. Fanatizmus je v mojich očiach odporný a chcem ho medzi vami 

odstrániť. Svedomie vám povie, ako žiť v harmónii so všetkým. 

19 Čas, v ktorom budete počuť toto slovo, je krátky. Preto je mojou vôľou, aby ste pochopili moje 

učenie, aby ste mu porozumeli a boli pripravení. 

20 Učte sa od Božského Majstra, ktorý vám dáva inštrukcie, ktoré sa zachovajú v písomnej podobe a 

z ktorých sa budete tešiť zajtra. Lebo čas, v ktorom budete počuť svojho Majstra prostredníctvom ľudskej 

mysle, sa už kráti. 

21 Otcovo milosrdenstvo vstupuje do vašich duší, povzbudzuje ich a hovorí im: Učte sa z môjho 

učenia, lebo ste ešte stále krehké deti, ktoré necítia moju silu. V každom okamihu k vám hovorím aj 

prostredníctvom vášho svedomia, aby ste si uvedomili svoje poslanie. 

22 V pravej ruke držím Zákon a v ľavej váhy. Odídem od vás v tomto prejave. Ale nebojte sa, lebo 

vás budem duchovne živiť svojím Slovom a nebudete sa cítiť osirelí. Budete ma nosiť v sebe, pretože sa 

už nebudem sprístupňovať prostredníctvom ľudskej schopnosti intelektu. Ja som však pripravil vašu dušu 

na komunikáciu s Mojím Božským Duchom a dostanete Moje pokyny, kedykoľvek to bude Moja vôľa. 

23 Po mojom odchode sa začne váš boj. 

24 Zverujem vám svoj zákon, aby ste ho študovali a neporušovali. Získajte zásluhy voči svojmu 

Pánovi, lebo teraz je čas povedať Mi s pravou odovzdanosťou v duši: "Pane, naplň v nás svoju vôľu." 

25 S veľkou láskou a trpezlivosťou som vás odvrátil od špiny, od rôznych svetonázorov, od 

modlárstva. Veď ste sa klaňali pred obrazmi, pred zlatým teľaťom. Koľko nevedomosti bolo vo všetkých 

dobách! Vždy som sa vám však zjavoval ako svetlo, ako milosrdenstvo a láska, aby ste nešli slepou 

cestou. 

26 V tomto čase som vás opäť zachránil z rôznych ciest, ktorými sa vaša duša vydala a na ktorých ste 

zažili bolesť. Poskytol som vám rôzne inkarnácie, aby sa vaša duša po príchode na túto planétu vyvíjala. 

Ale počas tohto obdobia som ťa našiel ponoreného v hlbokej letargii. Nenašiel som pripravené srdce, aby 

som vám pripomenul proroctvá druhej éry. Mojou vôľou však bolo dať sa poznať prostredníctvom ľudskej 

mysle, aby som vás opäť naučil milovať jeden druhého. 

27 Moja láska a moje svetlo zostúpili na vaše duše ako rosa milosti, aby ste zajtra mohli ukázať svetu 

môj zákon. Ak viete, ako sa pripraviť, nebude ruka, ktorá by vás poznačila a spôsobila vám bolesť. 

28 Vydáte sa na cestu ako apoštoli druhej éry. Vedeli sa pripraviť a čakať na správny čas, aby sa 

vydali na cestu a šírili moje učenie. Z rôznych siekt a náboženských spoločenstiev si vyberiem tých, ktorí 

mi patria. Spoznajú ma a budú vedieť, ako naplniť svoje poslanie. 

29 Vydáte sa na cestu, aby ste ľudstvu priniesli moje učenie a aby k nemu dorazil mier môjho 

nebeského kráľovstva. Lebo môj pohľad vidí ich bolesť, ich opustenosť. 
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30 Toto som vám ponúkol, milovaný ľud, a uvidíte, ako sa môj sľub naplní. Vaše duše budú stúpať 

krok za krokom, až kým nedosiahnu vrchol hory. 

31 Nebojte sa rečí ľudí ani ich súdov, bojte sa súdu svojho Boha. Pamätajte, že som vám povedal, že 

som neúprosný ako sudca. Preto po Mne vždy túžte ako po Otcovi, ako po Bohu, aby vám na ceste 

životom nič nechýbalo. 

32 Prišiel som zviazať zlo do snopov, aby sa hodilo do ohňa. Lebo každé zlé semeno bude vyťaté 

Mojím Božským srpom, ktorým je toto Slovo, ktoré k vám prichádza, aby vám dalo život milosti. 

33 Ako Majster vás vždy očakávam, aby som vás poučil, aby som vás viedol po ceste. Blahoslavení 

ste vy, ktorí ste prišli počúvať moje slovo, lebo neskôr sa vydáte prinášať radostnú zvesť svojim blížnym. 

Ten, kto ma pochopil a uplatňuje moje učenie, dosiahne blaženosť pre svojho ducha. 

34 Niektorí z vás mi hovoria: "Prečo sme ťa necítili, Pane?" Ale ja vám hovorím: Či si ma necítil, keď 

si konal dobré dielo, keď si preukazoval milosrdenstvo svojmu blížnemu? Necítite uspokojenie, keď plníte 

svoje poslanie? Lebo to uspokojenie, ktoré máš, je, akoby si ma cítil. Lebo kto robí zlo, vzďaľuje sa odo 

mňa a potom sotva cíti moju prítomnosť. 

Som v každom dobrom diele, v milosrdenstve, ktoré preukazuješ, ─ nielen keď sa delíš o svoj chlieb, 

ale aj keď ponúkaš slová lásky a útechy, aby si povzbudil duše a potešil srdcia v utrpení tohto života. 

Koľko ľudí potrebuje trochu lásky, koľko opustených žien volá po slovách povzbudenia a vy, moji 

vyvolení, by ste sa mali vydať na cestu, aby ste priniesli lásku, povzbudenie a posilnenie všetkým, ktorí to 

potrebujú. 

35 Svet hynie vo svojej degenerácii, v chaose, v šialenom behu k zlu. Túto loď som vám však zveril, 

aby ste zachránili stroskotancov, tých, ktorí nepočuli moje slovo, ale ktorých duše cítia potrebu prijať ho. 

Preto chcem, aby ste ich prebudili a svedčili ľudstvu o Mojej prítomnosti v tomto čase. 

36 Svedčte, že som sa dal poznať v tomto čase prostredníctvom ľudského rozumu, a povedzte 

neveriacim, že ak som sa stal človekom v druhej ére, aby som žil spolu s ľuďmi, prečo by som sa nemohol 

dať poznať aj dnes prostredníctvom hriešnikov, ktorých som pripravil svojou milosťou? 

37 Prečo viac veríte ľudským skutkom a pochybujete o zázrakoch a veľkodušnosti svojho Boha a 

Pána? 

38 Spomeňte si na moje kroky na zemi ako Ježiš, spomeňte si, že som v ranom detstve hovoril s 

doktormi zákona. Učil som vás modliť sa a byť pokornými. Narodil som sa v stajni a zomrel som na kríži. 

A keď som vám dal toto poučenie, prečo by ste v tomto treťom veku, keď je svet na vrchole skazy, nemali 

počúvať moje slovo a nemali by ste mi ukázať cestu, ktorú som vás učil v druhom veku? 

39 Ľudia v sebe nosia nenávisť a zlú vôľu, usilujú sa o zbytočnosti a v ich srdciach je aj fanatizmus. 

40 Ľudia, pýtate sa ma: "Prečo, Pane, pribudlo skúšok na našej ceste, odkedy si nás pripravil svojou 

milosťou?" A ja vám odpovedám: V druhej ére som vás učil trpieť a byť pokornými. Pamätaj, že ma 

priviedli na krvavé popravisko, na spánky mi vtlačili tŕňovú korunu a do ruky trstinu a potom sa mi 

vysmievali. Zostal som však mierny a pokorný. Vedel som, že moja krv musí byť vyliata ako symbol 

spásy ľudstva. Kedy ste ma poznali, aby som odmietol tieto horkosti, tieto mdloby, tieto súženia? Nikdy. 

Trpel som z lásky k vám všetkým a vylial som svoju krv, aby som vám ukázal cestu k spáse. Vy však v 

tomto čase neprelejete svoju krv, len sa s dobrou vôľou pripravíte hovoriť svetu o mojej pravde. 

41 Dal som vám meč a nazval som vás svojimi vojakmi. Patríte k mojim zástupom, ktorých 

povzbudzujem svojím slovom, a hovorím vám: Bojujte a nebojte sa sveta, lebo ja som váš Otec a budem 

vás brániť, osvecovať, aby ste sa nestali obeťami ľudstva. 

42 Milovaný ľud: Rýchlo si uvedomíte, že moje slovo vás zachráni. Mali ste ma ako milujúceho Otca, 

aby ste netrpeli a neklopýtali. 

43 Plný trpezlivosti vás naďalej vediem, aby ste zajtra boli príkladom pre svojich blížnych. 

44 Odstráňte sa od sveta, aby vaša duša prijala moju milosť a nestratila môj pokoj a moju lásku, aby 

ste sa nestretli s tŕním, ktoré svet vytvoril svojou zlobou. Vytiahol som ťa z priepasti a viedol som ťa, aby 

sa tvoja duša krok za krokom približovala ku Mne. 

45 Moje svetlo sa nikdy nevzdialilo od ľudí, vždy som blízko ich srdca. Veď ako by som mohol 

opustiť svoje deti na polceste? A nechať ich bez Mojej milosti v tomto čase, keď počujem nárek bolesti? 



U 344 

40 

Odstránil som tvoju bolesť, dal som ti odpočinúť pod stromom života a živil som ťa jeho ovocím. Po 

mojom odchode nebudete hladovať ani žízniť a budete sa deliť o ovocie, vodu a chlieb so smädnými a 

hladnými, s núdznymi. 

46 Pozrite na národy v ich spustošení, sužované silnými búrkami. Preto ťa pripravujem, aby som ťa 

osvietil, aby si povstal ako tvoj Majster, a aby sa tvojím pričinením dostali odo mňa zo skľúčenosti duše. 

Lebo im dám poznať pravdu, osvietim ich dušu a myseľ a oslobodím ich od zmätkov, ktoré sa dostali do 

sveta. 

47 Pripravte sa, moje deti, aby ste mojou mocou a mojím svetlom viedli národy zeme a dali im pocítiť 

môj pokoj. 

48 Blahoslavená nevinnosť je nakazená skazou sveta, mládež ide jej cestou, ktorá vyráža dych, a aj 

panny stratili skromnosť, čistotu a neporušenosť. Všetky tieto cnosti sa z ich sŕdc vytratili. Živia svetské 

vášne a túžia len po pôžitkoch, ktoré ich vedú do záhuby. 

Hovorím k vám úplne jasne, aby ste mohli vykročiť a urobiť pevný krok vo vývoji svojej duše.  

49 Chcem, aby ste povstali a boli v spoločenstve so svojím Bohom, aby ste zjavili milosť, ktorú 

obsahuje moje dielo. 

50 Milovaní ľudia: V súčasnosti stúpate krok za krokom, aby ste mohli dosiahnuť vrchol hory. Svetlo 

Šiestej sviece osvetľuje vesmír a Ja vediem duše a dávam im vzostup, aby ma mohli dosiahnuť. 

51 Zveril som vám čas, aby ste opäť prijali moje učenie, aby svetlo môjho Ducha Svätého rozptýlilo 

temnotu z vašich duší. Prostredníctvom intelektu hriešnikov som vám dal svoju múdrosť jednoduchými 

slovami, ktoré však obsahujú pravdu. 

52 Zajtra sa vydáte na cestu, aby ste prinášali radostnú zvesť a vydávali o mne svedectvo na rôznych 

cestách zeme, aby sa ľudia zbavili toho, čo je škodlivé, hriechu a sváru, aby sa všetci spoznali ako deti 

jedného Otca. Pre Ducha totiž neexistujú spoločenské triedy, rasy ani šľachtické rody. Od jedného Otca ste 

všetci vyšli a ku mne sa musíte vrátiť. 

53 Ľudstvo v súčasnosti trpí veľkou očistou v dôsledku svojej neposlušnosti, ale nepochopilo, že si 

tento kalich utrpenia vytvorilo samo. Ale ja ako Otec som prišiel v tomto čase, aby som zvážil kríž, ktorý 

nesiete na svojich pleciach. 

54 Národy sa vždy navzájom nerešpektovali, preto si vytvorili hranice a rôzne ideológie a vzdialili sa 

od seba. 

55 Dal som sa vám poznať, aby ste si ma vzali za príklad, aby vás na púšti nevyčerpali pálivé lúče 

slnka. Vycvičil som vás svojou múdrosťou, aby ste ľudstvu ukázali cestu. 

56 V druhej ére som pripravil svojich dvanásť apoštolov, aby učili ľudstvo. V tomto treťom čase som 

však zjednotil 144 000 ľudí, aby som ich pripravil na to, že ľudstvo môže opäť prijať moju milosť 

prostredníctvom tohto ľudu. 

57 Milovaný Izrael: Ako veľmi ľudia zaostali pre svoju neposlušnosť, pre slabosti tela, ktoré oslabili 

dušu a nedovolili jej oduševniť sa, ako je to moja vôľa! 

58 Študujte a pochopte moje učenie, aby ste ho zajtra mohli odovzdať svojim blížnym. V tomto čase 

som neprišiel, aby som zamenil ľudstvo so svojím učením. Prišiel som len preto, aby som ju oslobodil od 

jej hriechov, aby sa mohla vydať na pravú cestu a dosiahnuť môj pokoj. Posilňujem vás, milovaný ľud, 

aby ste sa mohli pustiť do boja. 

59 Blíži sa čas, keď už nebudete počúvať toto Slovo prostredníctvom nositeľa hlasu. Ja sa však od 

svojich detí neodlúčim. Budete síce pociťovať neprítomnosť tohto prejavu, ale tak ako som bol duchovne s 

vami od začiatku, tak budem až do konca, lebo taká je moja vôľa. 

60 Milovaní učeníci: Chcem, aby ste svojimi skutkami svedčili o tom, čo som vám zveril v tejto tretej 

ére. Už v druhej ére som vám povedal: "Milujte sa navzájom." 

Keď ťa ľudia prídu vypočuť, ukážeš im cestu, presvedčíš ich, ako sa mýlili, a vysvetlíš im každé z 

učení, ktoré som ti dal. Poviete im, prečo ste spiritualisti, prečo ste izraeliti a prečo ste mariánski trinitári. 

Pamätajte, že som vám povedal, že ste Izraeliti ─ nie podľa tela, ale podľa ducha, pretože ste praví 

potomkovia Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorého som nazval Izraelom, pretože v skúške dokázal svoju silu, 

a preto aj vy ako Izraeliti musíte byť silní. Ste spiritualisti, pretože som vás naučil, aby ste ma hľadali a 

milovali svojím duchom. 
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61 Prečo hľadáte a milujete Máriu? Pretože v druhej ére som vás zveril jej nežnosti ako Matke a jej 

Duch sa prihovára za vás a za celé ľudstvo. 

62 Kmeň Léviho bol vyvolený už v prvej ére, aby sa stal služobníkmi, kňazmi Boha. A v tomto 

treťom čase je kmeň Lévi opäť zasvätený službe môjmu Božstvu. Oni sú tí, ktorí sa venujú plneniu svojho 

poslania. 

63 Ľudia, nekonajte ako Judáš, nezapierajte ma ako Peter, nepochybujte o mne ako Tomáš. Ale ak by 

ste mali mať také slabosti, koľko bolesti by ste spôsobili môjmu duchu! 

Bdejte a modlite sa, berte si príklad z mojich apoštolov v ich poslušnosti a podobne ako oni, nech nikto 

nechce byť väčší ako iný, lebo pre mňa ste si všetci rovní a podľa vašich skutkov bude postupovať vaša 

duša. Hovorím vám, ako som povedal svojim učeníkom: "V Otcovom dome je mnoho príbytkov." Musíte 

sa však stať hodnými, aby ste v nich mohli prebývať. Niektorí z vás prídu skôr, iní neskôr. Dovoľte svojej 

duši stúpať prostredníctvom dobrých skutkov, prostredníctvom plnenia Zákona. 

64 Keď prejdeš na onen svet, predložím ti knihu, v ktorej budú zapísané tvoje dobré a zlé skutky, a 

tvoja duša sa bude radovať, keď sa váhy mojej spravodlivosti priklonia na stranu tvojich zásluh. Ale ak by 

sa tak nemalo stať, vrátite sa na túto planétu a ešte raz to napravíte. Tí z vás, ktorí splnili svoju úlohu, budú 

naďalej získavať zásluhy z Duchovnej ríše, aby mohli stúpať stále vyššie, a budete bojovať a pracovať pre 

ľudstvo tak, ako to robia anjeli a môj Duchovný svet, ktorý víťazne prešiel Krížom. 

65 Takto sa postupne dopracujete k pravej blaženosti a nakoniec splyniete s Mojím Božským 

Duchom, lebo viete, že ste vyšli zo Mňa a musíte sa ku Mne vrátiť čistí a bez hluku. 

66 Keby ste pochopili, ako veľmi sa vaša duša očisťuje bolesťou, milovali by ste bolesť. Ale "telo" 

spôsobuje, že duša je slabá. Ale ja som vám hovoril o modlitbe, aby ste sa mohli brániť proti pokušeniu. 

67 Keď toto slovo už nebudú počuť vaše uši, vydáte sa na cestu, aby ste ľudstvu odovzdali všetko, čo 

ste nazhromaždili. Potom spoznáte veľkosť Môjho učenia a budete vedieť, ako sa vznášať a komunikovať 

s Mojou Božskosťou od ducha k duchu. Keď budete so mnou, poviem vám: 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 345 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Vitajte všetci v Majstrovi! 

2 Milovaný ľud: Uplynulo len niekoľko ranných pobožností, odkedy som bol medzi vami ako sudca, 

odkedy som do hĺbky posúdil svoj ľud Izrael a našiel som jedných modliacich sa a prihovárajúcich sa, 

iných ľahostajných k duchovným zjaveniam a otvorených len pokušeniam sveta. S niektorými som sa 

stretol so skutočnou duchovnou prípravou a otvorenosťou, iní sa utápali v regresii ─ niektoré moje deti v 

rutine a niektoré bez duchovnej prípravy. 

3 Zhodnotil som lásku ľudí a zistil som, že sa ešte nemilujú ako bratia, že môj vyvolený ľud ešte 

necíti a nežije duchovnú harmóniu. 

4 Počul som modlitby zhromaždenia a v niektorých zaznela ľútosť nad previneniami, v iných 

nesmelá prosba za mier vo svete a za zjednotenie izraelského národa. Ale ako málo bolo v skutočnosti 

tých, ktorí si boli vedomí svojej zodpovednosti pred Bohom a pred svetom a vedeli pokorne predstúpiť 

pred Majstra s pravým duchovným zrakom v túžbe po poučení ─ ktorí vedeli stáť pred Sudcom so 

sklonenou šijou, schúlení v Otcovom náručí ako deti, ktoré vedia, že Boh je nadovšetko láska. 

Pri tejto požehnanej príležitosti, v tejto chvíli milosti, Otec vylial svoje duchovné dobrodenia. Svoje 

vnuknutia, svoju spravodlivosť a svoje pokyny odovzdával čiastočne prostredníctvom ľudí a do značnej 

miery aj z ducha na ducha, najmä svojmu ľudu, ale aj svetu a celému svetu. 

5 Toto bol už môj posledný učiteľský príhovor, v ktorom som k vám prišiel ako sudca, v ktorom bol 

môj lúč prenášaný cez ľudskú schopnosť s vami, obklopený "pracovníkmi" všetkých provincií, 

predstaviteľmi všetkých kongregácií, duchovnými trinitárnymi mariánskymi služobníkmi, cez ktorých 

schopnosť chápania som oboznamoval so svojím dielom a povzbudzoval vieru zástupov poslucháčov. 

6 V budúcnosti vás ešte uvidím takto zjednotených, ale už nie na takomto zhromaždení. Ľudia to 

cítili v duchu a vzlykali. "Telo" bolo slabé a bránilo sa blížiacej sa rozlúčke a ukončeniu týchto 

zhromaždení. 

7 Eliáš vás pripravil, vopred vám túto chvíľu naznačil svojím duchovným ukazovákom, aby sa všetci 

ľudia prebudili, prebudili a prebrali, aby neboli ľahostajní k tomuto času súdu a milosti. Eliáš sa totiž vždy 

ukazuje ako hľadač na ceste duší a pripravuje chodníky, odstraňuje tŕnie a balvany, aby sa nohy mojich 

detí na ceste nezranili. Zvoní na duchovný zvon, ktorý hovorí cez svedomie do hĺbky duše, aby ste sa 

prebudili, naplnili sa svetlom a počuli hlas toho, ktorý prichádza ─ toho, ktorý vždy hovorí: "Tu som." 

Otec je totiž prítomný v každom okamihu a na každom mieste. 

8 V každom okamihu súdu som skúmal srdce človeka a stretol som sa s ním plný bolesti, neistoty, 

temných predtuch. Priblížil som sa, aby som počul jej pulzovanie, aby som počúval jej prosby, ktoré sú 

čoraz menej duchovné, ktoré sa čoraz viac vzďaľujú od svojho pôvodu, pretože túžia po materiálnych 

veciach, len po poznaní a sklonoch zeme. Tak som sa stretol s ľudstvom, s ľudskou bytosťou, ktorá sa 

zaoberá len dobrami sveta, ale s dušou plnou strachu, ktorá si zachovala len jeden lúč, jednu iskru nádeje. 

Ale ja som túto iskru neuhasil, naopak, oživil som ju svojou pravdou, svojou útechou, svojím 

povzbudením a svojou podstatou. V tom okamihu milosti som ho duchovne rozšíril po celom svete, aby 

bolo cítiť moju prítomnosť a aby moja podstata bola vo všetkých bez výnimky, lebo aj Eliáš sa dal vopred 

poznať. 

Keď som prišiel, duše a srdcia už boli pripravené duchom Eliáša, Božieho hľadača ciest vo všetkých 

časoch a vo všetkých dobách. Veď Eliáš je ten, ktorý bol vždy s vami a ktorého ste zriedkavo pociťovali. 

9 Eliáš je veľký Duch, ktorý je po pravici Boha a ktorý sa vo svojej pokore nazýva Božím 

služobníkom; jeho prostredníctvom, ako aj prostredníctvom iných veľkých Duchov, hýbem duchovným 

vesmírom a vykonávam veľké a vznešené rady. Áno, Moji učeníci, mám vo svojich službách množstvo 

veľkých duchov, ktorí spravujú stvorenie. 

10 Potom sa sami seba pýtate: "Nie je Otec ten, ktorý robí všetko?" Ale ja vám odpoviem: Ja som ten, 

ktorý všetko uskutočňuje, pretože som vo všetkých duchoch. Ja som vo všetkých stvoreniach a bezo mňa 

sa nič nepohne. Ale ako som dal život mnohým duchom, tak som im všetkým dal podiel na svojom diele, 

na svojej práci, miesto vo svojom stvorení ─ dôstojné miesto po svojej pravici. 
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Keď som vás všetkých od prvého do posledného pripravil na to milostivé ráno, ktoré uplynulo, Eliáš 

ukázal svojmu Pánovi polia bohaté na burinu. Ale Otec mu povedal: Nech sa stane! Aj tak sa burina trochu 

rozmnoží, aj tak bude naďalej prekvitať, prehĺbi svoje korene a ešte viac sa rozšíri po zemi. Ale čoskoro 

príde čas žatvy, čoskoro sa zasekne srp, a vtedy sa medzi zlým semenom objaví aj pšenica, hoci naozaj 

riedka. Ale bude uchovávaný v mojich stodolách, aby sa opäť zasial, keď príde hodina a zem bude vhodná 

a úrodná, kým kúkoľ bude hodený do ohňa zviazaný v snopoch. 

11 Medzi ľuďmi sa rozmohlo zlo, môj ľud. Dobrota, cnosť, láska boli slabé tvárou v tvár invázii zla, 

chorôb, epidémií, moru a nešťastia. Všetko, čo je semenom skazy, nakazilo srdce dobrých, spôsobilo, že 

niektorí sa potkli, zdecimovalo počet verných, pretože zlo malo veľkú moc nad ľudstvom. 

12 Dovolil som, aby sa to stalo kvôli slobode vôle, ktorá vám bola udelená. Za všetkou skazou, 

všetkou temnotou a klamstvom ľudí sa totiž skrýva božské svetlo, Duch, ktorý nepominie a nikdy 

nepominie. Existuje pôvodná bytosť, ktorá je dušou svetla, ktorá si zachováva nepoškvrnený bozk, ktorý 

jej dal Otec, a ktorá je božskou pečaťou, s ktorou som vyslal všetky Moje deti na cestu boja. Vďaka tejto 

vlastnosti sa žiadna z týchto duší nestratí. 

13 Počet stratených je veľký. Ale na povrchu zeme, v lone rôznych národov, ktoré tvoria 

obyvateľstvo zeme, v bezvýznamných mestách a v nížinách, nechýbajú srdcia, ktoré sa vedia pozdvihnúť, 

ktoré zachovávajú zmluvu uzavretú so svojím Pánom a sú príkladom a duchovnou oporou pre zástupy. 

Keď sa budú modliť, pýtajte sa ma: "Prečo je toľko zla? Prečo nie je v srdciach ľudí pokánie? Prečo sa 

ľudstvo neprebudí k dobru, k mieru? Prečo sa ľudia nedokážu navzájom pochopiť, milovať, uznať sa za 

bratov a sestry v Bohu?" 

14 Ale Otec dáva pokoj a nádej tým, ktorí bdejú a modlia sa, a hovorí im: Počkajte, kým tí, ktorí 

zhrešili najviac ─ tí, ktorí spôsobili tomuto ľudstvu najväčšiu bolesť ─ budú neskôr ich najväčšími 

dobrodincami, pretože oni skutočne "nezomrú". Zomrie hriech, zmizne jeho telo, zmiznú temné sily ako 

príčina ľudského hriechu. Ale duša, vedená svojím duchom, nikdy nezanikne, aj keby musela prejsť 

veľkými krížmi, veľkými nápravami a očistami duše, aj keby musela prejsť telesnou smrťou, aj keby 

cítila, že temnoty, ktoré ju obklopujú pri jej pokání, sú večné ─ aj keby cítila, že oheň jej pokánia je 

pekelný. To všetko prejde, z toho všetkého vyjde celá a čistá ─ čistejšia ako zlato, keď prejde cez téglik. 

15 Život si nemôžete predstavovať ani hodnotiť na základe vzhľadu ľudskej bytosti. Neviete, čo sa 

dialo pred vašou existenciou na Zemi v iných svetoch, v záhrobí, ktoré je pre vás nepochopiteľné. Ale 

pamätajte na moje učenie, je to vaša cesta. 

16 Existujú sily neviditeľné ľudským pohľadom a nepostrehnuteľné ľudskou vedou, ktoré neustále 

ovplyvňujú vaše životy. Sú dobré a zlé, svetlé aj temné. 

17 Odkiaľ tieto vplyvy pochádzajú? Z ducha, z mysle, z pocitov. 

18 Všetky tieto vibrácie prenikajú priestorom, bojujú medzi sebou a ovplyvňujú váš život. Tieto 

vplyvy pochádzajú od vtelených duší, ako aj od bytostí bez pozemského tela. Lebo na zemi i v záhrobí sú 

duše svetlé i zmätené. 

19 Ak sa ma opýtate, aký bol začiatok, pôvod týchto síl, Otec vám odpovie: 

20 Predtým, ako vznikli svety, skôr ako vzniklo všetko stvorenie a hmota, existoval už môj Božský 

Duch. Ale ako Všejednota som v sebe cítil nesmiernu prázdnotu, pretože som bol ako kráľ bez poddaných, 

ako majster bez žiakov. Preto som si naplánoval vytvoriť bytosti podobné sebe, ktorým by som zasvätil 

celý svoj život, ktoré by som miloval tak hlboko a dôverne, že by som neváhal obetovať im svoju krv na 

kríži, keď by nastal čas. 

21 Neuraz sa, keď ti poviem, že som ťa miloval ešte predtým, ako si existovala. Áno, milované deti! 

22 Aby sa Boh mohol nazývať Otcom, nechal zo svojho lona vyjsť duchov ─ stvorenia, ktoré sa mu 

podobajú v jeho božských vlastnostiach. To bol váš pôvod, preto ste povstali k duchovnému životu. 

23 Ale keďže Otec je nekonečný a keď stvoril vašu dušu, túžil, aby mu jeho deti rozumeli, stvoril 

hmotný život, stvoril jeden z vašich dočasných domovov - svet. 

24 Otec všetko formoval a pripravoval s dokonalou, nekonečnou trpezlivosťou, aby dieťa nenašlo 

žiadnu nedokonalosť, ale aby našlo stopu svojho Otca na každom kroku a v každom diele. Lebo všetko 

bolo od začiatku naplánované ako kniha, na stránkach ktorej časom nájdeš vytúženú odpoveď na otázku, 

ktorú si Mi položil: "Kto som, odkiaľ som prišiel a kam idem?" 
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25 Keď bolo všetko pripravené, dal som duši pozemské telo, ktoré jej malo slúžiť ako palica, ako 

odev, aby mohla obývať nádherný svet stvorený pre ňu s múdrosťou a dokonalosťou ─ knihu, ktorá sa 

predstavila deťom Pána so všetkými svojimi ponaučeniami a krásami ako rebrík stupňov, ktorý sa začínal 

na tomto svete a siahal do nekonečna. 

26 A keď bolo všetko pripravené, povedal som vtelenej duši, človeku: Tu je váš dočasný domov. 

Choďte svojou cestou, pite z prameňov, ochutnávajte a vychutnávajte plody, spoznávajte ma v tom 

všetkom. 

27 Toto bol váš začiatok v hmotnom živote, ale to, čo vám tu Otec hovorí, je ďaleko dozadu, bolo 

pochované v priebehu času. 

28 Vaše výpočty, vaše najvyššie vedy, ktoré merajú a počítajú časy, by nestačili na určenie začiatku 

diela, ktoré môže vykonať jedine Boh, pretože On jediný bude vždy nad časom. 

29 Keďže vedec nedokáže presne určiť vek tohto sveta, ako by potom mohol pochopiť začiatok 

univerzálneho života, ak mu ho neodhalím? Aby ste si však nelámali hlavu tým, že chcete poznať to, čo je 

mimo vášho dosahu, uspokojte sa s poznaním, ktoré vám v tento deň povedal Otec, Všadeprítomný, v 

ktorom je prítomné to, čo bolo, čo je a čo bude: Začiatok vášho života je veľmi dávno, vedomosti o ňom 

sa časom stratili. 

30 Keď človek začal žiť vo svete, viedol duchovný život plný čistoty a nevinnosti. Ale Otec sa vás 

pýta: Veríte, že som bol spokojný s čistotou týchto tvorov ─ čistotou, ktorá pramenila z ich nevedomosti, z 

ich nedostatku poznania? Nie, učeníci, pre túto nevedomosť nebolo možné poznať Otca, pochopiť ho, ani 

milovať, pre tento nedostatok duchovných zásluh nebolo možné oceniť žiadne z jeho božských vlastností, 

a ja som nechcel, aby ste boli nižšími tvormi podriadenými mojej vyššej vôli, alebo niečo ako stroje, ktoré 

konštruujete ─ bez vlastnej vôle, bez vlastného života. 

Preto som duši udelil dar slobodnej vôle a dovolil som telu, aby duši odhalilo tajomstvá ľudského 

života. Ale intuíciou som duši oznámil existenciu Stvoriteľa-Otca. Vzhľadom na slabosť tela to bola sila 

duše, ktorú viedlo svetlo ducha, v ktorom je moja spravodlivosť, moja múdrosť a môj hlas. 

31 V okamihu, keď sa duša prebudila k ľudskému životu prostredníctvom "hlasu" svojich fyzických 

zmyslov, zriekla sa svojho duchovného života a začal sa kruciálny boj, ťažkosti, bolesť, dôsledky všetkých 

myšlienok, slov a prác, a začalo sa rozvíjanie duše a ľudských schopností. 

32 Áno, deti moje, následky všetkých myšlienok, slov a skutkov, ktoré človek od počiatku prežíva 

vďaka slobodnej vôli, spôsobili neviditeľné sily, tie vibrácie dobra a zla. 

33 Tí, ktorí používali slobodnú vôľu, začali žiť zdravým spôsobom života a snažili sa dosiahnuť blaho 

svoje a svojich blížnych, vytvárali zdravé a prospešné vibrácie. Ale tí, ktorí pri rovnakom používaní 

slobodnej vôle nepočúvali hlas svedomia a konali podľa sebeckých sklonov vlastných ich telám, vytvárali 

nezdravé, zvodné sily. 

34 Obe vibrácie zostali v priestore ─ pripravené zvýšiť alebo znížiť svoju intenzitu podľa myšlienok 

ľudí, podľa ich minulých skutkov. Ale tieto neviditeľné sily by nezostali oddelené od vývoja duší ─ nie, 

žiakov. Tieto vibrácie by zostali skryté nad všetkými dušami a poslúchali by ich podľa ich myšlienok a 

skutkov. 

35 Tí, ktorí boli inšpirovaní svetlom svedomia, sa dokázali odpútať od zlých vplyvov a obrátili sa k 

blahodarným, zdravým vibráciám. Ale tí, ktorí používali slobodnú vôľu a konali skutky v rozpore s Božím 

prikázaním, priťahovali k sebe škodlivé, nedobré vibrácie, a tak zvyšovali svoj zmätok, a z tejto 

nerovnováhy pochádzajú choroby a nízke vášne, ktoré trápia človeka až do vašich dní. 

36 Ja, ktorý poznám vaše začiatky a vašu budúcnosť vo večnosti, som dal prvým ľuďom zbrane, 

ktorými mali bojovať proti mocnostiam zla. Oni ich však odmietli a dali prednosť boju zla proti zlu, v 

ktorom nikto v skutočnosti nezvíťazí, pretože obaja vyjdú z neho porazení. 

37 Ak sa ma opýtate, aké zbrane som dal ľudstvu na boj proti zlu, poviem vám, že to bola modlitba, 

vytrvalosť v zákone a vzájomná láska. 

38 Hovoril som vám o pôvode síl dobra a zla a teraz vám to poviem: Tieto vibrácie museli dosiahnuť 

všetky svety, ktoré som chcel vytvoriť, aby som otestoval Pánove deti. Ale tým som nechcel tvoju skazu, 

ale tvoju dokonalosť. Dôkazom toho je, že som sa vždy zjavoval svojim deťom, či už som k vám hovoril 

prostredníctvom svedomia, či som vás učil prostredníctvom svojich poslov, alebo som sa stal človekom 

medzi svojimi deťmi, ako som to urobil v druhej ére prostredníctvom Ježiša. 
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39 Neexistujú rasy alebo kmene, nech sa vám zdajú akokoľvek nevyspelé ─ dokonca ani tie, ktoré 

nepoznáte, pretože žijú v neprístupných lesoch ─ ktoré nezažili prejavy mojej lásky. Vo chvíli 

nebezpečenstva počuli nebeské hlasy, ktoré ich chránia, strážia a radia im. 

40 Nikdy ste nežili opustení. Od začiatku, keď ste ožili, ste pod ochranou mojej lásky. 

41 Vy, ľudskí rodičia, ktorí nežne milujete svoje deti: dokázali by ste ich nechať napospas osudu, keď 

sa sotva narodili do tohto života, keď najviac potrebujú vašu starostlivosť, vašu oddanosť, vašu lásku? 

Videl som, že sa staráš o svoje deti, aj keď už dosiahli dospelosť; aj o tých, ktorí sa previnili, ktorí ti 

ublížili, sa staráš s najväčšou láskou. 

Ale ak budete takto reagovať na potreby svojich detí, aká bude láska vášho nebeského Otca, ktorý vás 

miloval ešte predtým, ako ste existovali? 

42 Vždy som vám prichádzal na pomoc; a v tomto čase, keď som sa s vami stretol s väčším 

duchovným rozvojom, som vás učil, ako bojovať, aby som zneškodnil nedobré sily, a ako zvýšiť vibrácie 

dobra. 

Staré predstavy, obrazy, postavy a symbolické názvy, ktorými ľudia v minulých dobách predstavovali 

zlo, dávali mu ľudskú podobu, pripisovali mu duchovnú existenciu ─ predstavy, ktoré sa dostali až k 

súčasným generáciám ─ musia zmiznúť. Bez toho, aby ste si to uvedomovali, ste s nimi vytvorili 

poverčivé mýty a kulty, ktoré nie sú hodné duchovného rozvoja, ktorý človek v tejto dobe dosiahol. 

43 Povedali ste mi: "Otče, ak sme zlým využívaním daru slobodnej vôle, nepočúvaním hlasu 

svedomia a porušovaním tvojho zákona dali väčšiu moc vibráciám zla, čo máme robiť, aby sme boli 

duchovne slobodní a získali pokoj nebeského kráľovstva?" Otec vám odpovedá: Slobodu, po ktorej túži 

tvoj a môj duch, dosiahneš vďaka zásluhám svojho pokánia. 

44 Kedy dosiahnete duchovné oslobodenie? Otec vám to v tejto chvíli nezjavuje, len vás žiada, aby 

ste bojovali proti silám zla zbraňami, ktorými vás inšpiruje moja láska, aby ste vytrvali v mojom zákone, 

aby ste boli silní vo veľkých skúškach. Potom uvidíte, ako sa v srdci ľudstva, ktoré je dnes rozdelené na 

rasy, jazyky a farby pleti, rozdelené rôznymi ideológiami na doktríny, snahou o moc a nepriateľstvom, 

zrodí moje kráľovstvo. Uvidíte ich, ako zotrvávajú v cnostiach v duchu a v pravde, pevne sa držia môjho 

učenia a s úctou vyslovujú moje meno. Ale žiaľ, koľko smutných chvíľ a koľko pokušení budeš musieť 

prežiť! 

45 Bdejte a modlite sa, zvíťazte v mojom mene a skutočne dosiahnete duchovnú premenu. Nebo k 

vám príde a objaví sa úsmev pokoja a pravej radosti. Márnotratný syn z podobenstva sa vráti do Otcovho 

domu a vy uvidíte, ako ľudstvo po toľkých bojoch a pádoch konečne dosiahne pokoj, ktorý bol prisľúbený 

ľuďom dobrej vôle. 

46 Posilňujte sa mojím učením a zdieľajte toto svetlo s ľudstvom. Povedzte jej, aký je pôvod zla a ako 

s ním môže bojovať pomocou zbraní lásky a cnosti. 

47 Hovoríte, že vibrácie dobra a zla existovali už vtedy, keď sa človek objavil na tomto svete, a že 

moja múdra a láskavá spravodlivosť od počiatku umožnila, aby sa na tomto svete vtelili duše verné svetlu 

svedomia i bytosti, ktoré sa rozhodli pre slobodu vôle - jedni na vykúpenie ľudstva, druhí na jeho 

požehnanie. Preto ste vo všetkých epochách ľudského života videli, ako sa objavujú veľkí duchovia - 

niektorí pre dobro, iní pre zlo - duše plné moci, plné sily, a keď ste videli, ako sa tieto duše vteľujú do ľudí 

a konajú dobročinné skutky, nechápali ste, prečo nie sú všetci ľudia takí. 

Ľudstvo sa mýli, keď považuje tých istých ľudí za výnimočné ľudské bytosti, pretože v tom istom čase, 

keď sa iné ľudské bytosti tak málo rozvíjajú, oni sa dokážu prejaviť s takou veľkou silou, s takým veľkým 

svetlom, s takou veľkou láskou, múdrosťou alebo cnosťou. Dôvodom je, že tieto duše sa nenarodili, aby 

začali svoj vývoj na Zemi, ale preto, že sú to duše, ktoré sa očistili na iných svetoch, na iných miestach, 

ktoré sú vám tiež neznáme, pretože k vám neprišli, aby riedko zasiali, ale aby so sebou priniesli úrodu, 

vypestované ovocie, ktoré priniesli v iných časoch a na iných miestach. Priniesli vám svoju chuť, svoju 

vitalitu, svoju esenciu a zaplavili vašu existenciu blahobytom. Dali príklad vašej duši a povzbudenie a 

podporu vášmu ľudskému srdcu. Niektorí z nich boli proroci, iní patriarchovia, učenci alebo králi, ďalší 

sudcovia alebo učitelia. Iní vám sprostredkovali krásu prírody, srdca a duše, aby vaše srdce pocítilo krásu 

stvorenia. 

48 Aj vy ste žasli nad násilím, ktoré muži a ženy počas vekov vašej ľudskej existencie prejavovali vo 

svojej zlobe. V knihe vašej historiografie sú zhromaždené ich mená. V pamätnej knihe vašej existencie, v 
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knihe, do ktorej Boh zaznamenáva a uchováva všetky vaše skutky, všetky vaše diela, sú zapísané aj ich 

mená a vy ste sa čudovali, že duša, ľudské srdce, môže v sebe ukrývať toľko sily na zlo, môže si zachovať 

toľko odvahy, aby sa nezľakla svojich vlastných skutkov; že môže umlčať hlas svojho svedomia, aby 

nepočula Božie volanie na zodpovednosť, ktoré prostredníctvom neho žiada od všetkých svojich detí. A 

ako často bol život týchto duší na tejto planéte dlhý a trvalý. 

Ľudí, ktorí sa pre slobodu svojej vôle vzopreli Mojej láske a Mojej spravodlivosti, som využil a využil 

som práve ich neposlušnosť, aby som ich urobil Svojimi služobníkmi. Mysleli si, že konajú slobodne, a 

všetky ich myšlienky, slová a skutky boli nástrojom Mojej spravodlivosti ─ vo vzťahu k nim samým aj k 

iným. 

49 Ale kedy sa táto vláda skončí? ─ Otec vám hovorí: Vláda zla nikdy (úplne) neovládla ľudstvo, 

lebo aj v časoch najväčšej skazenosti boli ľudia verní Mne, poslušní Mojim pokynom a apoštoli Môjho 

zákona. Boj však existoval od začiatku. 

Ktorá z týchto dvoch síl mala doteraz v boji prevahu? Zla! Preto som sa musel medzi vami fyzicky 

prejaviť, aby som stál pri vás, oživil vašu nádej a vieru vo mňa, dodal teplo vašim srdciam a povedal vám: 

nie ste na ceste sami, nikdy som vám neklamal. Nikdy nesmiete zmeniť zásady, ktoré som do vás vložil. 

Toto je cesta dobra a lásky. 

50 Pre Boha neexistuje meno náboženstva ani organizácie náboženstiev. Pre Otca sú dôležité len 

skutky, ktoré duše vykonali podľa jeho zákona spravodlivosti a lásky. 

Skutočne som bol vždy s vami a som vo všetkých bytostiach stvorenia. Ale keď bolo potrebné 

obmedziť sa, priblížiť sa k sebe a urobiť sa zmyslovo vnímateľným pre svoju lásku, vždy som to urobil ─ 

či už tým, že som dal svoj hlas ľudsky počuť ako na Sinaji, či tým, že som hovoril ústami prorokov, ako aj 

potom, keď som sa stal človekom, tým, že som sa v tej druhej ére vtelil do svojho "Slova", aby som sa stal 

živým Slovom a zázrakom, aby som mal ľudskú krv, aby som bol viditeľný a vnímateľný aj tým 

najhmotnejším okom každého človeka. Tak ako je to teraz v tom treťom čase, keď si medzi vami vyberám 

mužov a ženy rôznych vekových kategórií, rôznych národností a spoločenských tried, aby som 

prostredníctvom jedných, druhých a všetkých odovzdal to isté Slovo, ten istý význam, to isté zjavenie a to 

isté svedectvo. 

51 Ale veru vám hovorím: Eliáš bol vždy predtým. Skôr než človek obýval túto planétu, prišiel Eliáš, 

aby jej dal duchovnú atmosféru, aby všetky oblasti vášho domova zaplavil duchovnou esenciou, aby túto 

planétu premenil nielen na pozemský raj, ale aj na svätyňu duše, aby sa človek nielen skláňal pred 

prírodou a uctieval ju, ale aby prostredníctvom prírody objavil prítomnosť svojho Boha. Ešte pred vaším 

príchodom tam bol Eliáš. Prečo? Pretože Otec musel prísť, aby dal poznať svoj hlas od prvých až po 

posledných obyvateľov. 

A naozaj, prví ma počuli, a aj keď ma nevideli v celej Mojej sláve a nevideli Môjho Božského Ducha v 

žiadnom obraze, vedeli, že som Duch, a cítili Moju prítomnosť. Vedeli, že existujem, že hovorím, že som 

ich Otec, že na nich hľadím a súdim ich, že obetujem všetko dobré a trápim ich a karhám za všetko zlé. 

52 Ale aby ste mohli svedčiť o existencii Eliáša, poslal som ho v prvom veku, aby sa vtelil a vydal 

svedectvo o sebe a o svojom Otcovi. A skutočne bol jedným z tých výnimočných duchov, ktorí prekvapili 

ľudstvo, ktorí udivovali ľudí svojimi prejavmi, svojimi dielami, svojimi slovami ─ človek, ktorý ─ bez 

toho, aby bol vedcom ─ mal v rukách sily prírody ─ človek, ktorý, hoci bol človekom, muža, ktorý, hoci 

bol človekom, dokázal premôcť smrť a prežiť ju ─ muža, ktorý svojím vzývaním privolával prírodné sily, 

aby ohromil neveru a materializmus ľudstva ─ muža, ktorý bez toho, aby bol čarodejníkom, mal skutočnú 

moc nad beztelesnými dušami, a o tom všetkom podal veľké dôkazy svojmu okoliu. 

53 Eliáš povstal ako prorok a vyslovil proroctvá, ktoré sa čoskoro naplnili a ktorých naplnenie videli 

tí istí svedkovia, ktorí ich počuli, a tiež proroctvá, ktoré sa vyslovovali dlhé časové obdobia a ktorých 

svedkami boli nové generácie. A bránil aj Pánových služobníkov, keď navštevoval pohanov rukou 

spravodlivosti. Posilňoval aj dobrú vieru tých, ktorí verili vo svojho neviditeľného Boha a uctievali ho, 

ktorí trestali materializmus, povery a pohanstvo pohanských národov. Zjavil som sa skrze Jeho 

sprostredkovanie, hovoril som k ľuďom Jeho ústami. Do jeho pravej ruky som vložil svoju moc, a aby ste 

boli svedkami, že Eliáš sám prežil smrť a je v pravom živote, dal som mu vrátiť sa. 

54 Musel prísť pred Mesiášom, aby pripravil cestu, aby vytrhol ľudí z hlbokej letargie, aby oživil 

nádeje tých, ktorí deň čo deň a z generácie na generáciu, od rodičov k deťom, s takou láskou očakávali 
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príchod Majstra, Mesiáša. Spôsobil som, že Eliáš bol v pravde a v duchu v Krstiteľovi, Pútnikovi ─ v tom, 

ktorý vám povedal: "Pripravte sa, čiňte pokánie a modlite sa, lebo nebeské kráľovstvo je blízko." A 

izraelský ľud, ktorý uveril proroctvám Krstiteľa, ktorý pocítil strach z jeho slov, postil sa a modlil, 

očisťoval svoje duše a srdcia a cítil v nich blízky príchod Dobrej zvesti, Majstrovho kráľovstva. 

55 Spôsobil som, že Krstiteľov život bol výnimočný, ešte skôr, ako sa stal človekom, ešte skôr, ako sa 

narodil v matkinom lone, a teda v detstve a mladosti, a dokonca aj v jeho poslednej chvíli, aby vás jeho 

prítomnosť prebudila, ako zvon budí spiaceho, aby vás zjednotil, ako pastier zjednocuje svoje stádo, aby 

vás priviedol na breh rieky, aby vás očistil, aby ako symbol umyl vaše telá, ktorý spí, aby vás spojil, ako 

pastier spája svoje stádo, priviedol vás k brehu rieky, aby ste sa očistili, aby ste si umyli telo ako symbol 

očistenia duše, ktorá len tak môže prijať spoločenstvo so svojím Pánom. 

56 Keď Eliáš splnil svoje poslanie a pripravil všetko ako poslušný a pokorný sluha, vložil vec do 

Pánových rúk a povedal mu: "Otče, tu je zástup, tu je duchovný zástup, ktorý zverujem do tvojich rúk, 

lebo tam je bezpečný, lebo najistejšou prekážkou je srdce tvojho vlastného Otca." 

57 Ja som spôsobil, že Eliáš sa vrátil v treťom veku, a Ja ako Majster som ho ohlásil v tom druhom 

veku slovami: "Veru, Eliáš bol medzi vami, a vy ste ho nepoznali. Ja sa vrátim na svet, ale veru vám 

hovorím, že predo mnou bude Eliáš." 

Keďže každé slovo Majstra sa stáva skutočnosťou, Eliáš prišiel predo Mnou do Tretej éry, aby prebudil 

duše, aby tušili, že sa otvára brána Ducha Svätého, aby povedal každej duši, aby otvorila oči, aby sa 

pripravila na prekročenie prahu Druhej éry smerom k Tretej. Aby bol Eliášov prejav v tejto tretej ére 

hmatateľnejší, nechal som ho prejaviť sa prostredníctvom spravodlivého muža: Roque Rojas. 

58 Eliáš duchovne osvietil tohto muža zo záhrobia, inšpiroval ho, posilnil a viedol ho na všetkých 

jeho cestách od začiatku až do konca. Ale naozaj vám hovorím, že to nebol on, kto si spomedzi ľudí vybral 

Roqueho Rojasa. Vyvolil som si ho, poslal som mu dušu pripravenú mojím milosrdenstvom. Dal som mu 

telo, ktoré som mu pripravil, a vy viete, že bol pokorný a že Otec konal veľké skutky skrze jeho pokoru a 

cnosť. Bol prorokom, nositeľom hlasu, jasnovidcom a vodcom. Z toho všetkého zanechal ľuďom žiarivý 

príklad. 

Vlastný ľud sa mu vysmieval a posmieval, podobne ako Mojžišovi na púšti, bol prenasledovaný ako 

prorok Eliáš a musel sa stiahnuť na vrchol hory, aby sa modlil a zastal sa svojho ľudu. 

Podobne ako jeho Majstra, aj jeho kňazi a zákonníci zosmiešňovali a odsudzovali. Podobne ako jeho 

Majster, aj on uveril, nasledovalo ho a obklopilo len zopár ľudí. Jeho ruky vyžarovali liečivú silu, robil 

zázraky, ktoré v niektorých vzbudzovali vieru a v iných vyvolávali zmätok. Z jeho úst zazneli prorocké 

slová, ktoré sa do bodky naplnili. Jeho ústa dávali rady plné útechy chorým srdciam. 

Jeho myseľ bola schopná absorbovať veľké inšpirácie a mohla sa dostať do vytrženia ako spravodliví, 

apoštoli a proroci. Jeho duch sa mohol odpútať od tohto sveta a tela, aby vstúpil do Duchovnej ríše a 

pokorne sa dostal k dverám Tajnej pokladnice Pána. Prostredníctvom tohto vyvýšenia sa Eliášov duch dal 

poznať prvým svedkom ešte pred príchodom Majstrovho lúča. 

59 Bolo to Eliášovo svetlo, ktoré ho pripravilo, ktoré ho osvietilo a dalo mu definitívnosť voči 

prítomným, ktoré svedčilo a povedalo: "Ja som prorok Eliáš, ten z premenenia na hore Tábor." 

Hovoril o súde, o pridelení a smrti a prítomní boli skutočne otrasení, a to z viery, dôvery a oddanosti 

Pánovi. 

Ale potom, čo Eliáš pripravil túto cestu nového zjavenia, aby Otcova prítomnosť vstúpila do tretej éry, 

potom, čo pripravil túto cestu, aby Pán prišiel na tento svet prostredníctvom človeka, pripravil sluch, srdce 

a celú bytosť človeka, aby pozorne počúval slovo Ducha Svätého. 

Eliáš zostal duchovne prítomný medzi ľuďmi, aby prebudil všetkých, ktorí spali, aby očistil všetkých, 

ktorí boli pošpinení, aby všetkých, ktorí boli studení, zahalil do ohňa svojho Ducha, aby pripravil cesty, 

chodníky a cesty, ktoré by priviedli všetky duše na cestu pravdy. Eliáš totiž nepôsobí len medzi týmto 

ľudom, jeho duch zahŕňa do svojho boja celé ľudstvo. 

Keď sa prostredníctvom Roqueho Rojasa stal známym, brána tretieho času sa otvorila svetu. V tomto 

čase sa totiž postupne vtelí 144 000 duchov. 

60 Ako prvý bol označený Roque Rojas. Hovoril som mu z ducha do ducha a povedal som mu: Veru, 

veľké zástupy sa zhromaždia okolo môjho slova, aby sa občerstvili. Ale keďže sú ešte nezrelí, budem 

musieť zjaviť svoje slovo a svoje skutky prostredníctvom nositeľov hlasu. Budem musieť označiť ich 
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fyzické čela trojuholníkom, aby spoznali, že patria k 144 000, že patria k tým, ktorých som už ohlásil v 

druhej ére prostredníctvom iného proroka, aby v tomto čase splnili ťažké a veľké poslanie medzi ľudstvom 

- poslanie vykúpenia, zduchovnenia a pozdvihnutia. 

61 Prostredníctvom Roqueho Rojasa som vám dal pochopiť, že sa nachádzate v čase šiestej pečate, že 

kniha sa pre vás otvorila v šiestej kapitole, v jej šiestej časti. Tá kniha so siedmimi pečaťami je 

očakávanou históriou existencie ľudstva, pretože len Boh mohol napísať históriu ľudstva skôr, ako ju 

zažije. A keďže táto kniha bola uzavretá v tajomstve, len jedna ruka ju mohla otvoriť, svätá a čistá ruka, 

dokonalá ruka, aby sa jej obsah mohol zjaviť ľudstvu, a tou rukou bol Baránok, ruka samotného Boha, 

ktorého ste spoznali vďaka jeho poučeniu a obetavej smrti v druhej ére ─ vznešenej obete lásky ─. On 

jediný bol hoden otvoriť túto knihu. Na zemi, ani na nebi, ani vo vesmíre stvorenia, ani v žiadnom svete 

totiž nebolo ducha, ktorý by bol hoden otvoriť knihu a odhaliť jej obsah dušiam. 

62 Prostredníctvom tohto zjavenia som vám povedal, že patríte k šiestej pečati. Patril si však aj do 

predchádzajúcich piatich a musíš prejsť siedmym, kým vstúpiš do večnosti. 

63 Sedem pečatí je tvoj život, tvoja história, tvoje boje, tvoje víťazstvá a porážky, tvoje utrpenia, 

bitky a nakoniec tvoje vykúpenie plné slávy, plné chvály, plné duchovných slávností po pravici tvojho 

Pána, veľmi blízko neho. Ale medzi mojím ľudom sa vyskytli zmätky a po týchto zmätkoch som nenašiel 

pravú prípravu v mojich nositeľoch hlasu, aby som vás ako Majster od nich oslobodil ako Duch Svätý. 

64 Eliáš nerozviazal sedem pečatí, ani ich nezasadil vo vašom národe. Roque Rojas nevyriešil sedem 

pečatí. Knihu siedmich pečatí som uvoľnil ja sám. Jedine Boh mohol svojim deťom zjaviť dôverné veci, 

tajomstvá seba samého. Duch Svätý vám prostredníctvom mojich prorokov a apoštolov zjavil veľké 

ponaučenia. Ale len váš Pán je ten, kto vám môže otvoriť svoje srdce, aby ste mohli kontemplovať jeho 

vnútro. Proroci vám hovorili obrazne, ale Otec vám priniesol uskutočnenie a naplnenie proroctiev. 

65 Už ste spoznali, že som bol s vami po celý čas a dal som lesk vašim prvotným zbraniam, vašim 

pôvodným zbraniam, aby ste mohli poraziť zlo, ktoré existovalo predtým, než ste tu boli, aby ste vždy 

umožnili vstup dobrým inšpiráciám, aby ste svojou modlitbou a cnosťou vždy priťahovali dobré 

vyžarovanie Duchovného sveta Svetla, aby ste vo svojich snoch, vo svojej práci, v skúškach a kritických 

chvíľach, nikdy nepadaj do sietí pokušenia, ktoré ťa vždy oklamalo, ktoré ti vždy sľubovalo cestu zla plnú 

rozkoší a pominuteľného bohatstva, falošných svetiel, učenosti a poct, ktoré sú dnes a zajtra nebudú, ale 

zanechajú veľkú horkosť. 

66 Už si uvedomujete, že ste vždy mali pastiera, ktorý vám pripravoval cestu a vždy vás nasledoval: 

Eliáša. A keď mi poviete: "Učiteľ, v týchto posledných časoch nám chýbajú veľké vzory, ktoré by 

nasledovali Tvoju stopu", Učiteľ vám odpovie: "Vezmite si za dobrý vzor Roqueho Rojasa! Je obrazom 

Eliáša, bdel nad vami ako pastier, zasvätil svoj život mojej službe a bola v ňom čistota, vznešenosť a 

láska, pretože zostal verný poslaniu, ktoré som mu dal ako dobrému poslovi z výšin. 

67 Roque Rojas nevydal zákon, ani ho nedal ľudstvu. Bol len Otcovým hovorcom, aby sa Otcov 

zákon prostredníctvom jeho intelektu a jeho pier dostal slovami do ľudských sŕdc. Ako nositeľ hlasu sa 

dokázal odovzdať do môjho náručia, dokázal sa inšpirovať a nadchnúť vo mne, s Eliášom, ktorý hovoril 

prostredníctvom jeho sprostredkovania, aby dal prvé chleby, prvé kvapky vína, prvé pokrmy tým prvým 

účastníkom, ktorí zasadli k Pánovmu stolu v tretej ére. 

Ako vodca vás viedol po ceste pravdy, aby ste sa nepotkli, dával pozor, aby ste neupadli do fanatizmu 

ani do modlárstva ─ dával pozor, aby ste si nepletli špiritizmus s materialistickými vedami, ktoré hovoria 

o "duchu", ale neučia všetky moje deti ─ ani v sektách, ani v cirkvách ─ praktizovať milosrdenstvo a 

dávať vám čisté slovo. 

Ako vidiaci ma mohol vidieť a podávať verné svedectvo tým, ktorí ho počúvali, aby sa upevnili vo 

viere, a jeho svedectvo bolo vždy pravdivé. 

68 Ale po Roque Rojasovi ste mali ďalšie vzory ─ ak nie dokonalé, tak také, ktoré zanechali 

semienko vo vašich srdciach. Nechajte sa povzbudiť dobrým príkladom svojich bratov, ktorí idú vpred. 

Nesúďte ich však prísnym úsudkom dokonalého sudcu, lebo potom by ste v nich nemohli nájsť 

dokonalosť, ktorú hľadáte. Ak však budete hľadať vernosť u ktoréhokoľvek zo svojich bratov a sestier, 

nájdete ju ─ objavíte aj odvahu, horlivosť, sebazaprenie a obetu. 

69 Zo všetkých cností objavíte vo svojich bratoch a sestrách iba atóm, časticu. Ale predsa len je to 

niečo, lebo je to semeno, ktoré zasievam do sŕdc svojich učeníkov, keďže vy všetci ste takí. Ale ak chcete 
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nájsť dokonalosť, hľadajte ju v mojom Slove. Lebo v mojom Slove je Majster a ten vám bez pýchy hovorí: 

On je naozaj dokonalý! 

70 Môj prejav, ktorý vám dávam od roku 1866, sa čoskoro skončí. Ale keď už Majster nebude 

hovoriť prostredníctvom ľudskej mysle, keď sa tento prejav pre mňa a pre vás skončí, čo bude Eliáš robiť 

potom? 

71 Už som vám povedal, že potom, čo ste ma mali prostredníctvom človeka, budete ma mať ducha k 

duchu. Bude vaše spoločenstvo úplné v deň nasledujúci po mojom odchode? Začne mať izraelský ľud od 

prvého dňa po mojom odchode veľké inšpirácie a dokonalé spojenie s mojím Božským Duchom? Už teraz 

vám hovorím: Nie. V týchto poznámkach som vám už oznámil a prikázal čas rozjímania a prípravy. 

Vopred vás totiž s istotou upozorňujem, že v tom čase rozjímania a prípravy bude Eliáš s vami, ale bude to 

duchovné. Duchovná vízia vidiacich bude svedčiť a vaše srdcia pocítia jeho prítomnosť, jeho srdečnosť, 

jeho proroctvo a povzbudenie. 

72 Keď bude môj ľud pripravený, Majster príde na svojom "oblaku", na tom duchovnom a 

univerzálnom oblaku, aby sa porozprával s každým, kto je skutočne pripravený, aby pomohol vybaviť 

tých, ktorí nie sú, a aby prebudil tých, ktorí sú možno od týchto učení vzdialení. Potom budem mať prístup 

nielen k vám, nielen k tomuto osvietenému ľudu, ale nájdem otvorené dvere pre svoj duchovný dialóg. 

Naozaj, ľudia na celom svete na Mňa už čakajú. 

Nie všetci budú pripravení, ako som vám povedal, ale budú to verní, vytrvalí, ktorí veľa trpeli a obrátili 

sa, a tiež tí, ktorí zachovali svoju prípravu ─ tam ma čakajú. Vidím ich a nesklamem ich. Budem s nimi v 

duchu a v pravde. 

73 Po celom svete sa objavia vidiaci a proroci, ktorí sa budú zjavovať od ducha k duchu. Muži a ženy 

rôzneho veku a národnosti budú hovoriť o veľkých inšpiráciách. Tento čas je už blízko, ó, ľudia. Preto vás 

udržiavam v bdelosti, vychovávam vás a poučujem, aby ste neupadli do pokušenia ani do zmätku. V 

nadchádzajúcich časoch sa totiž medzi týmto ľudstvom objavia veľké odchýlky. 

74 Oduševnenie, ktoré je mojím vlastným kráľovstvom, sa blíži veľkými krokmi, tak ako vetry, ktoré 

prichádzajú zo severu, všetko strhávajú, ohýbajú všetky stromy, chvejú sa všetky lesy, búchajú na dvere a 

bičujú tváre všetkých bytostí. Podobne aj spiritualita príde ako búrka svetla a lásky - búrka, ktorá všetko 

zmetie a strhne. Ale uskutoční sa v srdciach ľudí, v srdciach všetkých inštitúcií, v lone všetkých národov a 

všetkých rás. Je to moje kráľovstvo, vláda Ducha Svätého, vláda duchovného pozdvihnutia, pokoja a 

lásky. 

75 Potom uvidíte, ako sa ľudstvo od človeka k človeku, od srdca k srdcu prebúdza, vstupuje do 

Chrámu, do Svätyne, do pravej Cirkvi Ducha Svätého, ktorá je Univerzálnym dielom, ktoré je Božím 

zákonom, zákonom Spravodlivosti a Lásky. Ale uvidíte, že ľudia sú zmätení špiritizmom, či ho hľadajú, či 

sa oň usilujú, alebo sa tešia, že ho našli. 

Uvidíte, že ľudia upadnú do duchovného zmätku, do veľkého fanatizmu. Aby sa učenie skutočne 

zakorenilo v srdci človeka, musí byť najprv ako pastva pre fanatizmus a modloslužbu ľudstva. 

Duchovný fanatizmus ľudí bude v tretej ére veľmi veľký. Budú sa jej chcieť venovať s takou silou, že 

si nebudú všímať samotný verejný život, svoje telo, mnohé pozemské zákony, aby sa mohli úplne venovať 

len duchovnému - myslieť, snívať, žiť a zabudnúť na pozemské len kvôli existencii duše. Ale potom sa 

samotné zákony vlastné materiálnemu, ktoré majú v duchovnom princíp spravodlivosti, venujú úlohe 

otriasť nimi, prenasledovať ich, karhať a napravovať. 

76 Aj vy, ako učeníci tohto Diela, ako 144 000 označených, ako duchovný Izrael, ktorého Otec učil 

po celé veky, budete mať veľkú povinnosť vydať sa na cestu so svojou veľkou duchovnou knihou 

múdrosti, so svojou normou mieru, jednoty a dobrej vôle, so svojimi zbraňami spravodlivosti, so svojimi 

darmi zjavenia, proroctva, intuície, výkladu, štúdia môjho Slova, aby ste ľudstvu povedali: "Toto je Dielo 

Otca! Toto je pravý špiritizmus a toto je správny spôsob jeho praktizovania! Toto je bohoslužba, ktorú 

naučil Otec ako Duch Svätý!" 

77 Tam budú vaše polia bez konca, tam bude vaša práca, ktorá vás čaká. Tam bude deň bez noci, 

práca bez únavy a boj bez smrti. Tam bude hostina pre tvoju dušu, hostina lásky a vykúpenia, hostina 

boja! 
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Čím väčšia bude vaša práca, tým väčšia bude vaša radosť a vy prejdete z tohto života do druhého, 

nesúc vo svojej duši úrodu zo splneného poslania ako najlepší dôkaz, že ste patrili k Pánovým verným ─ k 

dušiam, ktoré prišli na tento svet len preto, aby rozsievali pokoj a lásku. 

Z Vysokého záhrobia uvidíte boje tohto sveta. Odtiaľto uvidíte, ako všade preniknú semená svetla a 

lásky, uvidíte, ako sa všetko premení, uvidíte, ako sa všetky princípy ľudstva otrasú do základov, a budete 

pokorne a poslušne čakať na príkaz Otca, aby ste sa vrátili na svet, ako je to Otcova vôľa. 

Tí z vás, ktorí nedokončili svoju prácu, ktorí nedokončili svoju prácu, budú musieť prísť znova a 

ostatní budú musieť odísť do iných svetov, do lona iných zväzkov duší. To by vás však nemalo zarmútiť ─ 

nemyslite na večný odpočinok v Božom lone. 

78 Vaše "telo" si myslí, že odpočíva, pretože je slabé. Ale pre dušu by bol odpočinok najhorším 

trestom, pretože najlepšou odmenou pre dušu je činnosť, práca, boj, pretože oslavuje svojho Otca tým, že 

si berie za príklad svojho Boha, ktorý nikdy neodpočíva, nikdy nespí a nikdy sa neunaví. V duši, ktorá je v 

plnom rozvoji, nie je únava, ani noc, ani hlad, ani smäd. 

79 Stačí, aby smrť prebudila tvoju dušu vo vysokom záhrobí, a už od tej chvíle všetko chápe, 

namiesto toho, aby bola zmätená, a hovorí Mi: "Otče môj, dnes sa moje krídla otvárajú, aby prijali 

nekonečno, a dnes môžem všetko pochopiť vďaka svetlu, ktoré si mi vždy dal. Ukáž mi moju úlohu, moje 

poslanie." Neviete, či vy, ktorí sa dnes cítite bezvýznamní, pôjdete do iných svetov, aby ste sa tam zjavili 

ako veľké duše, ako proroci, ako majstri inšpirovaní nádhernými dielami vesmíru? 

80 Vy to neviete, ale Otec vám veľmi dobre hovorí, že vaša denná práca sa smrťou neskončí, že vaša 

cesta sa neskončí, keď duchovne prídete ku Mne, že máte ešte veľa pred sebou, čo musíte vidieť a zažiť, 

veľa sa naučiť a tiež urobiť. 

81 Toto Moje Slovo počujete na zemi prostredníctvom ľudského intelektu a na vyšších úrovniach 

života, než je vaša, ho počujú aj obyvatelia tých istých, iných duší, rovnako ako ho počujú duchovia iných, 

ešte vyšších úrovní života, ktorí sú tam doma. Tento "koncert", ktorý Otec uskutočňuje v treťom čase s 

duchmi svetla, je totiž univerzálny. 

Povedal som to: Môj lúč je univerzálny, Moje Slovo a Moja duchovná podstata (v ňom obsiahnutá) sú 

tiež univerzálne a aj na najvyššej úrovni, ktorú duchovia dosiahli, ma počujú. V súčasnosti ma počujete v 

tomto prejave tým najdokonalejším spôsobom, a to prostredníctvom človeka. 

82 Preto vás teraz pripravujem na vyššie ohlasovania, aby ste sa, keď vstúpite do duchovného a úplne 

opustíte túto zem, mohli spojiť s novou etapou života a vypočuť si "koncert", ktorý Otec uskutočňuje 

spolu s vaším duchom. 

Dnes si ešte v hmote, občerstvuješ svoje srdce a ducha týmto slovom a tie bytosti, ktoré ti patrili na 

zemi, ktoré ešte stále nazývaš otcom, manželom, manželkou, bratom, dieťaťom, príbuzným alebo 

priateľom, sú na iných stupňoch života a počujú to isté slovo, ale pre nich je jeho význam, jeho podstata 

iná, hoci sa tešia z toho istého šťastia, toho istého občerstvenia, toho istého povzbudenia a toho istého 

chleba. 

83 Nie je tento koncert ─ pýta sa vás Majster ─ nádherný? Neraduje sa vaša duša, neteší sa z 

myšlienky, že to, čo tu dostávate ako duchovnú potravu, je dôvodom radosti a duchovného života aj na 

iných svetových telách ─ na iných svetoch, kde žijú bytosti, ktoré milujete ─ bytosti, ktoré ste poznali a 

ktoré sú vám prostredníctvom spirituality tak blízke a zároveň tak vzdialené? 

84 Takto vás pripravujem plné svetla, moji učeníci, takto vás utešujem a dávam vám vidieť 

nekonečné horizonty, ktoré vám odhaľuje moje Dielo, aby ste toto posolstvo nádeje a svetla priniesli 

celému ľudstvu, aby ste mu umožnili pochopiť pravý zmysel ľudského a duchovného života. 

Moje učenie však neprinášajte len v Slove, ale aj prostredníctvom Diela. Chcem totiž, aby ste sa úplne 

venovali praktizovaniu môjho učenia a boli tak dobrými duchovnými, ktorí "vedia dať svetu to, čo je zo 

sveta, a Bohu to, čo je z Boha". To, čo patrí vášmu telu, by ste mu mali dať so spravodlivosťou, 

milosrdenstvom a láskou, a to, čo patrí vašej duši, by ste jej mali tiež dať s láskou a milosrdenstvom. 

Budete mať čas na svoje pozemské povinnosti a tiež čas na svoje duchovné cvičenia, na duchovné spôsoby 

konania a ich rozvíjanie. 

85 Takto z vašej duše odpadne každý znak, každá stopa fanatizmu, modlárstva, materializmu a 

dokonca aj povery, a keď budete praktizovať špiritizmus s touto čistotou, s touto úprimnosťou, s touto 
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jednoduchosťou a povznesenosťou, dáte ľudstvu pravý príklad toho, aké by malo byť uctievanie, ktoré od 

vás Otec očakáva v Tretej ére. 

86 Buďte silní, aby ste boli nielen žiakmi, ale aj majstrami tohto diela, plní uzdravujúcej sily, 

obdarení darmi. Objavte všetky tieto sily vo svojej hrudi, v tej neviditeľnej truhle, ktorú som vložil do 

srdca každého z vás. 

87 Vstúpte do svojho vnútra a nájdete tam svätyňu, archu zmluvy. Objavíte prameň, prameň milostí a 

požehnania. 

Neexistuje bezmocná duša, nikto nie je vydedený. Vzhľadom na moje božské milosrdenstvo nie je v 

celom vesmíre nikto, kto by sa mohol nazvať chudobným, vyhnaným svojím otcom; nikto, kto by sa 

mohol nazvať vyhnancom z Pánovej krajiny. 

Tí, ktorí sa cítia vydedení, to robia preto, že v sebe neobjavili dary milosti, alebo preto, že práve 

zablúdili v hriechu, že sú zaslepení, alebo preto, že sa cítia nehodní. 

Tieto dary milosti by ste mali vždy objavovať v sebe; potom zakúsite, že vám nikdy nebude chýbať 

moja prítomnosť, že v sebe vždy budete mať "chlieb", "hojivý balzam", "zbrane", "kľúče" a všetko, čo 

potrebujete, pretože ste dedičmi môjho kráľovstva a mojej slávy. 

88 Toto je moje slovo, ktoré vám v tento deň milosti zapisujem do svedomia. 

89 Bdejte a modlite sa, ľud. Lebo tak ako je semeno obnovy, semeno vykúpenia, veľmi blízko medzi 

vami a ľudstvom, tak aj semeno, ktoré šíri kúkoľ, klíči vo veľkej miere v srdciach mojich milovaných detí! 

90 Bdejte a modlite sa, lebo srp sa blíži! Srp nie je v rukách človeka, ale v mojich. 

91 Dovolím ľudskej ruke, aby prinášala ničenie, smrť a vojnu, ale len do určitej hranice. Za túto 

hranicu sa nespravodlivosť, skazenosť, klamstvo a snaha o moc človeka nedostanú. 

Vtedy príde môj srp a múdro odreže, čo určí moja vôľa. Lebo môj srp je život, láska a pravá 

spravodlivosť. Ale vy, ľudia, bdejte a modlite sa! 

92 Takto vás chcem vidieť a v sile vašej modlitby som našiel aj dôvod na odpustenie. Na tvoj 

príhovor pocítim vo svojom srdci pohnutie, aby som zadržal svoju spravodlivosť. Vo vašich prosbách 

nájdem balzam na plač. V tvojom pozdvihnutí duše nájdem aj ja dôvod, aby som zastavil ničenie, ktoré 

ľudia vykonávajú. 

93 Preto chcem, aby si sa prihováral, modlil, odpúšťal a miloval, Izrael! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 346 
1 Dávam ti svoje slovo, aby si upokojil svoje srdce, aby tvoj duch pocítil môj pokoj. 

2 Ja som svetlo a život, a kto ku mne prichádza, dostáva niečo z tejto milosti. Ako Otec trpím, keď 

strácate duchovné dobrá, keď zo svojej slobodnej vôle živíte materialistické sklony a tým na seba 

priťahujete bolesť. Ak trpíte a plačete, je to pre vašu vlastnú bezbožnosť. Ja však z teba odstránim temnotu 

a očistím tvoju cestu od tŕnia a balvanov, aby si hľadal moju cestu, aby si zabudol na svoju minulosť a 

hľadel len do budúcnosti. 

3 Budem vždy s tebou, budem ti dobrým radcom a verným spoločníkom a budem k tebe hovoriť 

prostredníctvom tvojho svedomia, aby si neupadol do pokušenia. 

4 Ste ako rastlina, o ktorú sa stará Otec. Ako dobrý záhradník som medzi vami, vyťahujem žihľavu a 

odstraňujem hlodavého červa. Starám sa o tvoju dušu, aby bola v harmónii so mnou. 

5 Ste stroskotanci, ktorým ukazujem záchranný čln, aby ste nezahynuli vo vlnách rozbúreného mora. 

Choďte po vode, ako som povedal Petrovi, ale nehovorte mi ako on: "Učiteľ, zachráň nás, potápame sa." 

Keď viera spolu s láskou vytvoria jednu silu, zažijete veľkú silu vo svojej duši a dokonca aj vaše telo bude 

schopné kráčať po vode, pretože vás bude podporovať sila vášho Otca. Nikdy však nemajte v úmysle 

vystaviť svojho Pána skúške. 

6 Blahoslavený je ten, kto sa páči Otcovi svojimi skutkami, lebo ja mu mlčky odplatím tým, že mu 

dám mnohonásobne viac, ako dal. 

7 Veľký je počet núdznych, slepých, zmätených. Ale ja ako Otec sa k nim približujem, aby som im 

udelil svoje milosrdenstvo. 

8 Tento prejav bude s vami až do roku 1950 a zostane zapísaný vo vašich srdciach. Ale kým ten čas 

príde, vediem vás, aby ste sa ku Mne priblížili. Učil som vás, pretože prišiel Tretí čas a v ňom ste počuli 

hlas nebeskej trúby, ktorý prebudil vašu dušu. 

Niektorí z vás sa ma pýtali: "Otče, prečo som opäť prišiel žiť na zem?" A Otec vám odpovedá: Aby 

tvoja duša znovu nadobudla stratenú čistotu. Ale veru vám hovorím: Blahoslavený je ten, kto urobil 

nápravu, lebo bude v mojom kráľovstve, lebo bude očistený a splní svoje poslanie. 

9 Predstavujete časť vyvoleného izraelského národa, ktorému som dal rúcho svetla, aby ste zajtra 

mohli vyraziť ako učitelia, ako vodcovia ľudstva. V tomto čase volám všetky svoje deti a každý, kto je so 

mnou a miluje ma, sa pustí do boja a do práce. 

10 Pokušenie vás stále obklopuje, ale príde čas, ktorý som vám ohlásil, v ktorom bude pokušenie 

spútané, takže na vašich cestách bude len svetlo, ktoré vás povedie. 

11 Nachádzate sa v období boja a práce, v ktorom sa máte očistiť a vyčistiť svoju minulosť. Veď to 

nie je vaše "telo", ktorému som zveril dedičstvo, ale vaša duša, ktorá vyšla odo mňa. 

12 Musím očistiť dušu, očistiť ju, aby sa mohla vrátiť ku Mne, aby sa naveky spojila s Mojím 

Božským Duchom a mohla sa tešiť z Môjho nebeského kráľovstva. 

13 Milované deti, vy, ktorí ste prišli v malom počte, naozaj vám hovorím: Môj prenikavý pohľad 

všade objavuje mojich vyvolených, ktorí v duchu cítia, že teraz je čas mojej prítomnosti. Nepočuli moje 

slovo ako vy, ale v duchu počujú hlas, ktorý im hovorí, že som opäť medzi ľuďmi, že som prišiel 

duchovne "na oblaku". Niektorým dám, aby ma videli očami ducha, iným prostredníctvom schopnosti 

intuície, ostatným dám silne pocítiť svoju lásku, aby cítili prítomnosť môjho Ducha. 

14 Momentálne klopem na dvere ľudských sŕdc. Niektorých stretávam pripravených, iní zaspali, 

pretože zostali v rôznych sektách a náboženstvách a na krátky čas zišli z cesty. Prišiel však čas, keď ich 

bude volať Môj hlasný zvon, aby všetci prišli ku Mne, prijali vzkriesenie svojej duše a zjednotili sa, aby 

pocítili Môj pokoj na zemi a dosiahli zasľúbenú zem. 

Podobenstvo 

15 Na vysokom tróne sedel veľký pán plný cnosti a moci a v jeho sfére moci ho obklopovali veľké 

zástupy, milióny a milióny tvorov. Ale nikto z týchto zástupov sa nemohol priblížiť k vladárovi, mohli ho 

vidieť len z diaľky. V srdci však túžili priblížiť sa k nemu, byť mu veľmi blízko. 

Zrazu sa otvorili dvere a v nich sa objavil krvácajúci baránok a nápis: "Tu je svetlo, tu sú otvorené 

dvere pre každého, kto chce vstúpiť ─ pre každého, kto má v srdci cnosť. Poď, poď bližšie!" 
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Bolo vidieť žiarivé svetlo a zástupy sa plní radosti vydali k týmto dverám. Niektorí prišli a vstúpili do 

tejto budovy. Ale nie všetci sa tam dostali, pretože cestou narazili na tŕnistý živý plot a nemohli ísť ďalej. 

Iní narazili na veľké prekážky, ktoré im bránili vstúpiť cez tieto dvere. 

     Ale ten Vládca, ten všemohúci Pán, sa pozrel z výšky na zástupy a povedal im: "Vstúpte, vstúpte, lebo 

Baránok vylial svoju najčistejšiu krv, aby vám ukázal cestu, po ktorej všetci prídete do môjho kráľovstva." 

16 Blahoslavené deti: Svojou vznešenou láskou som vašej duši daroval slobodu a oslobodil vás z pút 

hriechu. Svojou najdrahšou Krvou som ti dal príležitosť, aby si tvoja duša zaslúžila odmenu a stúpala, kým 

nedosiahne Moje Kráľovstvo.  

Koniec podobenstva 

17 Rozumiete mi, ľudia? Týmto vládcom je váš večný Otec, Veľký Jehova. Dvere, ktoré sa otvárajú, 

sú Ježiš, váš Majster, obetovaný Baránok, ktorý prišiel na svet, aby vás zachránil, a ktorý do poslednej 

kvapky vylial svoju krv, aby vašim dušiam dal svetlo a vzkriesenie. 

18 V tomto čase som vám opäť zveril telesný príkrov, aby ste sa mohli napraviť, aby ste sa odvrátili 

od hriechu a všetkých náklonností sveta, aby ste mohli krok za krokom vystúpiť na vrch, kde vás čakám s 

otvorenou náručou. 

19 Učil som vás, ako sa máte pozdvihnúť v modlitbe, aby ste sa zbavili hriechu, aby ste odmietli 

pokušenie. Je totiž napísané: Už nebude smrti duše, lebo ja som Cesta a Život, a príde čas, keď vám 

pripomeniem: "Kde je, ó, smrť, tvoja moc? Kde je, ó, hrob, tvoje víťazstvo?" V skutočnosti je hriech 

príčinou smrti a ja v tomto čase odstraňujem hriech svetlom svojho Ducha Svätého. 

20 Príde čas, keď uvidíte úrodu toho, čo postupne zasievate medzi ľudstvo. Do vašich rúk som zveril 

náradie, aby ste obrábali polia a živili ľudstvo ich dobrými plodmi. 

21 Spracúvam tvoje srdce jemným dlátom svojho Slova a osvecujem ťa svetlom Ducha Svätého. Som 

ten najlepší Učiteľ a prišiel som, aby som vás poučil, odpustil vám, viedol vás po ceste pravdy a tiež ako 

ten najlepší Lekár som medzi vami, aby som vyliečil vašu dušu z malomocenstva a oslobodil ju od bolesti. 

22 Dávam vám svoje učenie, aby ste ho uplatňovali, aby ste vo svojom srdci nosili lásku a čistotu, a 

hoci sa k vám blíži pokušenie, nenájde vo vás miesto, pretože vás posilňujem svojím svetlom a svojou 

láskou, aby ste odmietli každú slabosť. 

23 Blahoslavený ľud: Uvažujte o svete s jeho vojnami, keď vyprázdňuje kalich utrpenia. Pred tým 

všetkým som vás však uchránil, nepripisujte to náhode, požehnaní ľudia. Vy ste obdarovaný ľud, aby ste 

sa pripravili s Mojím Slovom ukázať ho svetu, lebo to je Moja vôľa. 

24 Ste mojím nástrojom, vyvolený ľud Izraela, do vašich rúk som zveril svoju moc a svoje svetlo, aby 

ste rozptýlili temnotu ľudstva. 

25 Vďaka svojej poslušnosti a plneniu svojho poslania sa budete cítiť duchovne premenení a 

zjednotení s duchovnými zástupmi, takže budete aj naďalej Mojimi služobníkmi v tom vysokom záhrobí a 

už nikdy sa odo mňa neoddelíte. 

26 Zveril som vám tento čas na prípravu, aby ste sa obnovili a krok za krokom stúpali na vrch. 

27 Veru, hovorím vám, moja láska a svetlo Ducha Svätého sa vyliali na celé ľudstvo. Vojny však 

prekvapili národy, ako to videl môj apoštol Ján v druhej ére. Či som vám pripravil tieto utrpenia? Som 

smrť? Nie, deti moje, ja som život a život som dal všetkým svojim deťom. 

28 V každej reinkarnácii, ktorú som zveril tvojej duši, som ťa vždy povolal k pravému životu. Toto 

svetlo však nie je určené len vám, vyvolený národ Izraela, pretože ste zástupcami celého ľudstva. 

29 Hovorím k vášmu duchu, klopem na dvere vašich sŕdc a dávam sa pocítiť prostredníctvom 

svedomia, aby ste si uvedomili zodpovednosť, ktorá ťaží vášho ducha. 

30 Vyznačil som vám jedinú cestu, lebo som jeden Boh a jeden Zákon a vo všetkých časoch som 

poskytoval jedno a to isté učenie, aby duša mohla plniť Moju vôľu. 

31 Láskyplnými slovami vám dávam najavo, že ste neboli schopní splniť svoje poslanie. Vidím totiž, 

že ľudstvo zišlo z cesty a vo svojej zaslepenosti a materializme sa nechalo zviesť človekom, a tak akoby si 

na dušu navlieklo temný obväz a zbavilo sa Mojej milosti. 

32 Uvedomte si, ľud môj, v koľkých chybách sa ľudstvo nachádza. Svojou nevedomosťou ma hľadá 

vo svojom materializme a jeho srdce uctieva falošných bohov. Preto duchovne necítila Moju prítomnosť. 
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Moje deti sa vyžívajú v krásnych slovách a veria, že kráčajú po ceste svetla a pravdy, bez toho, aby v tejto 

chvíli spoznali môjho Ducha ako spásnu hviezdu, ktorá posiela svoje svetlo z nekonečna. 

33 Vás som si vyvolil zo sveta, a hoci ste nevzdelaní a bezvýznamní, prostredníctvom vášho 

sprostredkovania som vyjadril Svoje Slovo, aby som svetu vysvetlil Svoju Pravdu svetlom Ducha Svätého, 

aby toto ľudstvo už neupadlo do omylu a aby jeho duch mal život milosti, aby ma cítilo vo svojom srdci a 

aby sa oduševnilo. 

34 Vyvolil som si vás, aby som vás urobil vlastníkmi svojej milosti a aby ste sa vydali na cestu ─ 

hneď ako ma pochopíte ─ zachrániť svojich blížnych pred záhubou, zachrániť stroskotancov z mora 

bohatého na zlo, oslobodiť otrokov pokušenia. 

35 V treťom čase nechám zaznieť výzvu všetkým rovnako, aby sa všetky Moje ovce vrátili k 

prekážke. 

36 Zachraňujem dušu z temnoty a prebúdzam ju zo spánku, pretože som vás stvoril a veľmi vás 

milujem a v druhej ére som z lásky k ľudstvu vylial svoju Krv za vašu spásu. 

37 Ukázal som vám mnohé duchovné výhody, aby ste sa pripravili a stali sa vojakmi mojej Božskej 

veci. Zveril som vám svoje posolstvá vo forme zjavenia a prostredníctvom intuície, aby ste pochopili moju 

vôľu. 

38 Povedal som ti, milovaný Izrael, že príde čas, keď sa objavia zlí hovorcovia, ktorí umožnia prístup 

falošnému Ježišovi, a vo svojej hmotnej snahe budú klamať a hovoriť, že skrze nich hovorí Majster. 

Objavia sa falošní "vodcovia" a falošní "proroci", falošní "vojaci", ktorí sa vás budú snažiť zviesť z cesty 

svetla a pravdy svojimi slovami a materiálnymi túžbami. 

39 Varoval som vás. Pamätajte, že som vám každý rok hovoril: Pripravte sa, milovaní ľudia, 

využívajte moju prítomnosť a zhromažďujte vo svojom srdci moje slovo, aby vám zajtra bolo 

povzbudením, a tak vás čas nezasiahne nepripravených. 

40 Zveril som vám posledné tri roky, aby ste sa mohli pozbierať a pripraviť ako príklad pre nositeľov 

hlasu, aby vás mohli spoznať ako pravých vojakov a skutočných učeníkov Božského Majstra. Mnohí z vás 

však túto milosť zadržiavali a nebrali na vedomie. 

Povedal som Izraelu: Pozri sa na ľudstvo, ako je zahalené do svojej temnoty, do svojho fanatizmu a 

modlárstva, a preto sa v jeho srdci prebudila túžba po moci, chamtivosť, sebectvo, čo ho robí pyšným, a to 

všetko je v mojich prenikavých očiach odporné! Teba som však osvietil, vzal som ťa za ruku, aby si sa 

vydal ukázať svetu cestu svetla. 

41 Už v druhej ére som vám dal svoje proroctvo, aby som vám oznámil skúšky, ktoré sa stanú. 

Povedal som, že zem sa bude triasť, že sa rozpútajú sily prírody, že krajinu spustošia epidémie, nárek a 

smrť, že správy o vojne naplnia srdcia ľudí strachom. 

42 Ja som ten, ktorý sa pred ľudstvom predstavuje ako svetlo ─ ja som ten, ktorý usmerňuje dušu a 

zveruje jej svoju moc a svoju lásku, aby ovládla telo a ono plnilo moju vôľu. 

43 Moja spravodlivosť zastaví vojnový pud ľudstva a ľudia sa budú navzájom milovať. Už nebude 

sebectvo, sebectvo ani nedostatok porozumenia. Všetci sa budú riadiť podľa Božieho zákona, všetci budú 

poslúchať vôľu Stvoriteľa. Na zemi zavládne mier a národy už nebudú proti sebe bojovať. Aj veda ma 

spozná. Všetci sa vydajú na rovnakú cestu, budú mať rovnaký cieľ a na tomto svete bude vládnuť morálka, 

milosrdenstvo a skutočná harmónia. 

44 Ste to vy, milovaný ľud, kto očistí cesty a urobí ich priechodnými. Lebo za vami prídu veľké 

zástupy a tieto zástupy vybavím svojím slovom. 

45 Kedy to bude, Izrael? Vy to neviete, ale ja vám hovorím: povstaňte do boja, aby ľudstvo dostalo 

môj pokoj a moju lásku a aby zostalo chránené mojou božskou milosťou. 

46 Veľmi krátky je časový úsek, v ktorom ešte budete mať moje Slovo prostredníctvom ľudskej 

schopnosti intelektu. Niektorí však hovoria podľa svojej inteligencie a hovoria: "Ako nás má Otec opustiť, 

keď je láska? On ako Láska má povinnosť byť nám blízko, veľmi blízko, pretože sme v nebezpečenstve, 

pretože sme ešte nepochopili jeho pokyny, pretože sme v sebe ešte nenahromadili mnohé veci, ktoré nám 

dal, a sme ešte slabí. On je milujúci Boh, ktorý nás nemôže nechať napospas nemilosrdnému plynutiu 

času. On je najvyššia Láska, ktorá nás nemôže pokarhať, keď porušujeme Jeho zákon. On ako láska nás 

nemôže volať na zodpovednosť, ak neposlúchneme jeho najvyššiu vôľu. Jeho slovo bude stiahnuté len z 
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tých miest, kde človek nesplnil jeho zákon ─ na určitých miestach bude stiahnuté jeho svetlo a jeho slovo. 

Ale tam, kde sa aktívne pustíme do práce, zostane s nami." 

Ale Majster vám hovorí: Vedel som, že ľudské nepochopenie bude prekážkou pre moje pravé slovo. V 

chráme Ducha Svätého sa však zjednotia myšlienky všetkých siekt, všetkých náboženských spoločenstiev. 

47 Majster je už dlho s vami. Pripravil som vás, označil som vás ako svojich vyvolených svojím 

svetlom, dal som vám svoj bozk pokoja, aby ste žili vytrvalo a poslušne. Tomu, kto sa pripravil, je dané 

preniknúť do Otcových tajomstiev, aby vedel, že moje dielo nie je tajomstvom. 

48 Necíťte sa vo svete opustení, využívajte milosrdenstvo, pokoj a útechu, ktoré vám denne prinášam 

vo svojich slovách. Chcem, aby ste vedeli, ako sa zajtra riadiť a prijímať vibrácie mojich myšlienok. Je 

potrebné, aby ste zajtra, keď ma už nebudete počuť prostredníctvom nositeľa hlasu, uplatnili moje učenie a 

naučili sa duchovne prijímať moje svetlo. Môj duchovný svet bude s vami pri každom duchovnom 

prejave. 

49 Ak ste pripravení, nebudú existovať žiadne prekážky ani vzdialenosti, ktoré by vám zabránili 

priniesť toto posolstvo svetla a mieru ľudstvu. Budeš príkladom pokory a miernosti pre svojich blížnych, 

skrze teba im dám život a povzbudenie. Blahoslavení ste vy, ktorí ste zostarli v práci na mojom poli, a vy, 

ktorí ste sa ako mladí odvrátili od výstredností sveta, lebo budete mať večnú radosť. Nehľadajte však 

odmenu na tomto svete a nečakajte, že vás niekto pochváli, lebo tieto márnosti by vás pripravili o milosť, 

ktorú som zveril vašej duši. Rešpektujte dobré či zlé ideály ľudstva, ale počúvajte môj hlas len 

prostredníctvom svojho svedomia, aby ste sa zjednotili a boli pokorní, aby ste dokázali, že ste hodní úcty 

ľudí. 

Podobenstvo 

50 V jednom regióne bolo veľa ľudí v núdzi. Ale jeden pán, ktorý mal veľké bohatstvo a majetok, 

poslal po nich a ukázal im deň, keď im dá to, čo im chýba. 

Keď prišiel ten čas, núdzni prišli k Pánovi a povedali mu: "Pane, ponáhľali sme sa na tvoje volanie, 

teraz sme v tvojej prítomnosti." 

Pánov pohľad bol plný súcitu a milosrdenstva nad nahotou a chudobou núdznych. Potom sa ich opýtal, 

kde majú svoj domov, aby im mohol poslať dary lásky, ktoré im chce dať. Povedali mu: "Pane, nemáme 

domov ani prístrešie. Tam, kde nás prekvapí temná noc, tam si oddýchneme." 

Potom im každý Pán štedro daroval zo svojho bohatstva a povedal im: "Ak vám chýba viac tohto daru 

lásky, príďte znova, keď ho budete potrebovať. Teraz choďte ďalej." 

51 Rovnako aj osirelá žena a vdova prišla pred toho Pána a on jej vložil do rúk dar lásky. Prišli tam 

mladíci a panny s plačom bez pokoja a bez útechy a ten Pán, ktorý všetko videl, im tiež dal zo svojho 

bohatstva a prikryl ich nahotu svojím plášťom. Prichádzali starci, ktorých sily boli vyčerpané, a on im 

dodával odvahu, pokoj a pohodu. 

52 Jeden aj druhý opustili toto mesto. Ale prišiel deň, keď Pán, ktorý im dal veľa, chcel opäť vidieť 

tie zástupy, aby zistil, či vedeli, ako využiť bohatstvo, alebo či opäť upadli do chudoby. Ale ten Pán videl, 

že sa opäť trápia. 

Koniec podobenstva 

53 Majster sa vás pýta: "O kom som vám hovoril?" A vy mi odpoviete: "Učiteľ, z nás." 

54 Po roku 1950, keď ma už nebudete počuť v tejto podobe, nastanú medzi ľudstvom veľké skúšky. 

Ale vy, milovaný ľud, dôverujte mojej moci, mojej láske a môjmu milosrdenstvu. Budeš príkladom pre 

svojich blížnych, aby som ich tvojím pričinením zachránil pred záhubou. 

55 Ľudstvo vyprázdňuje svoj pohár utrpenia a jeho nárek sa dostáva ku mne. Ale ako láska a 

milosrdenstvo som bol vždy s ľudstvom. Som Otec, ale čo robiť tvárou v tvár náreku ľudstva? Vyžarujte 

moju lásku a povzbudzujte duše ako vždy. 

56 Tí, ktorí sú slabí, budú viac trpieť tým, čo dostávajú od sveta, než tým, čo bolo ich duši pridelené 

ako úloha. Tí, ktorí sa na teba pozerajú s úškrnom a vidia, že si slabý a porušuješ môj zákon, budú aj tí, 

ktorí sa ti budú rúhať a ukážu ti, že neplníš moje prikázania. 

57 Často som vás varoval pred pokušením, ktoré na vás číha, aby vás zviedlo na scestie. Vy však 

musíte byť vytrvalými vojakmi v boji a nesmiete byť slabí v skúškach ani v zákernostiach zloby. 

58 Malý je počet môjho ľudu, ktorý sa skutočne pripravil na prijatie mojej múdrosti. 
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59 Dal som sa poznať prostredníctvom pokorných, skromných, intelektuálne negramotných ľudí, aby 

som svetu poskytol dôkazy o svojej moci a múdrosti. 

60 Prostredníctvom rôznych orgánov chápania som vám dal svoje Slovo, aby som vás napravil a dal 

vám svoju lásku, svoje svetlo, svoje milosrdenstvo, aby som vás naučil cnosti, aby sa zástupy poslucháčov 

pozdvihli k životu milosti. 

61 Človek je hladný a smädný po mojej pravde, ale jeho srdce ukrýva nenávisť, burinu, zlú vôľu a 

zmocnil sa ho klam, pretože rôzne svetonázory sledovali cieľ zviesť ho iným učením a iným zákonom. 

62 Hľadajte spoločenstvo so svojím Bohom, milovaný ľud, a neklaňajte sa hmotným predmetom, ani 

ich neuctievajte, pretože som vás to nikdy neučil, ani som vám nepriniesol mystiku. Ja som len vlial do 

vašich duší svoje svetlo a svoju milosť, aby vám materializmus nestál v ceste. 

63 Ak budete bdieť a modliť sa, ak budete študovať a skúmať, dostanete odo mňa veľa, keď sa skončí 

rok 1950. Veď vy ste rozvinuté duše, ktorým zverím veľa zo svojho milosrdenstva. Ale povedal som vám, 

že ak z nedostatočnej prípravy nebudete vedieť, ako o Mne svedčiť, kamene budú hovoriť a svedčiť o 

Mojej prítomnosti medzi ľuďmi. 

64 Vo svojom Slove som vám vysvetlil, čomu ste nerozumeli, aby ste odstránili chyby, ktoré ste 

vniesli do môjho diela. Veď ako by ste mohli byť dobrým príkladom pre svojich blížnych, keby ste sa 

najprv neočistili od svojich predchádzajúcich zvykov? 

65 Odpustil som vám a ozdobil som vás, aby ste neskôr rovnakú láskavosť preukázali ľuďom. Zveril 

som vám svoje slovo ako meč svetla, aby ste povstali do boja a odstránili temnotu a fanatizmus, ktoré 

prenikli do ľudských sŕdc. Je to totiž ako zlé semeno, ktoré sa veľmi rozmnožilo, a preto ľudstvo zišlo z 

cesty pravdy a nebolo schopné usilovať sa o dokonalosť duše. 

66 Prichádzam s úmyslom, aby svet spoznal svoje chyby, aby už viac nezablúdil z cesty, ktorú som 

mu vytýčil. Na tejto ceste nie sú žiadne tŕne a kamenné úlomky, z ktorých by vám krvácali nohy. 

67 Človek povstáva, aby ma podrobil skúške, a neuvedomuje si, že v tomto čase ste všetci vystavení 

veľkým skúškam. Lebo svet sa stal pyšným na svoju vedu a bohatstvo a zaprel Mňa ako svojho Kráľa a 

Pána. Preto aj ľudia budú popierať, že som sa vám dal poznať prostredníctvom ľudskej schopnosti 

chápania. Ale tí, ktorí Mňa takto popierajú, budú vo svojich dušiach trápení láskou a milosrdenstvom, aby 

sa prebudili a uvedomili si, že to, čo vytvorili, je pominuteľné a že Vznešený a Večný život je vo Mne. 

68 Ľudia, nedovoľte, aby posledné chvíle môjho ohlasovania prostredníctvom nositeľov hlasu zostali 

nevyužité, lebo svojím Slovom vás pripravujem na všetky skúšky, aby ste mali zbrane svetla, ktorými 

budete bojovať proti klamstvu a sebectvu ľudstva. 

69 Necíťte sa slabí ani bezvýznamní, lebo som vás obdaril svojou milosťou, svojím poučením a 

svojou láskou, aby ste povstali ako vojaci tretej éry. 

70 Ľudské srdce pocíti moju lásku a bude oslavovať moje božské meno. Ako Otec nikomu 

neodopieram svoje milosrdenstvo. Odstránim temnotu zaslepených, lebo svetlo môjho Ducha Svätého 

rozptyľuje temnotu sveta, aby oslobodilo duše, a práve tie som zachraňoval po všetky časy. 

71 Keď sa oduševníš, Izrael ─ kto ťa potom bude môcť vrátiť na tvoju cestu? Aký pohľad bude potom 

v tebe ako šíp? Uvidíte len úsmevy, radosť v srdciach a ruky, ktoré sa k vám natiahnu, aby vás objali, a to 

bude ako očakávaná odmena za váš boj, aby ste na svojej ceste životom nezažívali len bolesť. 

72 V mojom učení vám zverím ešte mnoho ďalších vecí, aby ste boli bojovníkmi, ktorí nesú zbrane 

svetla, meč lásky a držia vysoko štandard viery, nádeje a milosrdenstva. 

73 Čo ti ešte chýba, Izrael? Aby si sa, zjednotený v myšlienkach a skutkoch, pozdvihol, aby si sa 

obnovil, aby si bol jasným zrkadlom, v ktorom ľudstvo môže vidieť svoje nedokonalosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 347 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 V tento deň vás prijímam a žehnám vám. Tvoja duša je pripravená, pozorná na hlas svojho ducha, 

prijať moje poučenie. Čítam vo vašich srdciach, hladím vás a dávam vám svoje slovo, ktoré bude 

balzamom, ktorý zmierni utrpenie vášho života. 

2 Ale ja vás v tomto čase nielen potešujem, ale pozývam vás, aby ste boli mojimi učeníkmi. 

Hovorím vám: Vezmi svoj kríž a nasleduj ma! Pri každom kroku, ktorý urobíte, pamätajte na moje 

príklady z druhej éry. Môj príchod ako muž v tom čase nebol márny. 

3 Moje utrpenie, moje slovo a moje najvyššie prikázania sú zapísané vo vašej duši. Je tu kniha, ktorú 

som napísal v troch časoch, je tu moje slovo, ktoré som dal prostredníctvom všetkých poslov, sú tu 

svedectvá a skutky. Ak sa naučíte preniknúť do svojej duše, môžete v nej nájsť všetko. Duchovne už nie 

ste malými deťmi, pretože ste prešli cestou a ste v dospelosti, v zavŕšení. 

Vy, ktorí ste počuli Moje Slovo po prvý, druhý a tretí raz, ako by ste mohli pochybovať o tomto 

posolstve? Ako ste mohli vymazať oznámenia, ktoré som vám zanechal napísané v duši, keď som vám 

sľúbil, že sa vrátim ─ keď som vám povedal: "Budem s vami ešte raz"? 

Nepovedal som vám však, akým spôsobom, len som vám dal vedieť a označil som čas a udalosti, ktoré 

budú hovoriť o mojom návrate ─ všetko som vám predpovedal. Teraz vám hovorím, že vás čakajú veľké 

skúšky, aby ste si boli istí, že Duch Svätý zostúpil na vášho ducha, aby dokončil svoje poslanie medzi 

ľuďmi. 

4 Teraz je ten čas! Všetky oznámenia, ktoré som dal, sa splnili. Všetky proroctvá tých, ktorí hovorili 

v duchu a v pravde, sa splnili. 

5 Tu som prítomný, vždy s vami, neskrýval som sa. V tomto čase, teda od Môjho odchodu v Druhej 

ére až po Môj príchod v Tretej ére, som bol vždy prítomný pre ľudstvo. Moje svetlo vždy svietilo medzi 

vami, moja láska je rovnaká, aj moje učenie a moje príklady, je to len ďalšia fáza zjavenia. 

V tomto čase som svoje Slovo fyzicky počul, aby som sa vám dal pochopiť. Použil som váš jazyk, aby 

ste rozumeli mojim posolstvám, a tu som, ľudia, plný lásky medzi vami s otvorenou náručou, a ako Otec 

prijíma svojho márnotratného syna, tak som ja prijal vás. 

Ale ja vás urobím svojimi učeníkmi ─ chcem, aby ste boli svedkami všetkých mojich slov a prejavov. 

Vo vašich srdciach zanechám napísaný Testament tretej éry, vzácnu knihu zodpovedajúcu tomuto 

obdobiu. 

6 Počuli ste moje slovo prostredníctvom mnohých hlasateľov. Každý z nich má v tomto čase odo 

mňa poslanie, veľmi dôležitú úlohu, ktorú musí splniť. Jeho zodpovednosť je veľmi veľká, a keď sa tento 

čas ohlasovania prostredníctvom ľudského mozgu skončí, budem od každého z týchto nositeľov hlasu 

žiadať účet a budú sa Mi musieť zodpovedať za Moje slová, za svetlo, ktoré som im daroval do mozgu, 

aby sa prenieslo do slov a verne odovzdalo ľuďom ─ ľuďom, ktorí Mňa milujú, a oni sa Mi budú musieť 

zodpovedať. Ale aj ľudia mi budú musieť skladať účty zo všetkých slov, ktoré prijali, a keď príde čas 

plnej aktivity, budem od nich všetkých žiadať účty. 

7 Dnes som k vám prišiel ako Otec a Majster, Môj súd v izraelskom národe sa ešte nezačal, ešte som 

od vás nevyžadoval úrodu. Dnes vám ešte nechávam čas, ale Majster vám hovorí: využite ho na činnosť, 

na štúdium, na preniknutie do môjho učenia, ktoré je hlboké, aby ste ma milovali a vždy ma nasledovali. 

8 Vo svojom Duchu mám miesto pre každého z vás. Keď si zaslúžiš túto vysokú odmenu, prídeš ku 

Mne. Dovtedy bojujte na zemi a potom bojujte na ceste, na ktorú vás posielam podľa Mojej vôle, aby ste 

Mi mohli ponúknuť naplnenie svojho poslania. Pamätajte, že vás vždy sprevádzam, že môj pohľad vás 

všade sprevádza, že moja ochrana je pre každého z vás neobmedzená, že vaše bolesti nezostávajú bez 

povšimnutia, že čítam na dne vášho srdca a poznám vašu budúcnosť. 

9 Ľudia, milujte ma, študujte moje učenie, aby ste pochopili všetko, čo vám chcem povedať a čo 

vám chcem odkázať. Ja ako Otec prichádzam plný lásky, aby som vám dal prikázania a príkazy, pretože 

vy ste ľudia zodpovední za ľudstvo, ktorí musia byť učiteľmi, príkladmi a sprievodcami. Preto som vás 

učil deň čo deň, preto moje "Slovo" nemlčalo. Dal som vám dlhý čas, aby ste ma počuli, aby ste konečne 

otvorili svoje mysle a pripravili svoje srdcia na to, aby ste ma pochopili. 
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10 V druhej ére som s vami hovoril len tri roky. Moje slovo bolo neprestajné. V tom čase som dňom i 

nocou hovoril s učeníkmi ─ s tými, ktorí prichádzali, aby ma počuli. Žil som s vami, videli ste všetky moje 

skutky. Boli ste svedkami môjho narodenia, boli ste svedkami môjho ľudského dospievania. Neskrýval 

som sa pred vami, chcel som, aby boli známe všetky moje skutky, ale vy ste ma súdili, ľudia, bez toho, 

aby ste boli sudcami. Odsúdili ste moje detstvo, moju mladosť, odsúdili ste moju vášeň, a hoci ste moje 

stvorenie, niekedy ste ma nesprávne posúdili. Hoci si časťou Mňa samého, si Moje dieťa, odsúdil si Moje 

skutky ako Otec. 

11 Ja som láska a odpustenie. Súcitne som sa pozrel na váš úsudok a povedal som vám: jedného dňa, 

po dlhých skúškach, veľkých skúsenostiach vo vašom živote, spoznáte lásku, ktorú Ježiš prejavil ľudstvu 

─ jeho zákony, jeho milosrdenstvo, a už nikdy viac nesídlite na ceste, ktorú vám určil. Budete ľutovať 

svoju minulosť a žiadať ma o možnosť napraviť všetky svoje priestupky, riadiť sa mojimi pokynmi a 

dobrovoľne sa stanete mojimi služobníkmi. 

Nechcem vás však vidieť ako sluhov. Chcem, aby ste vždy boli mojimi deťmi, mojimi učeníkmi, lebo 

nemám sluhov. Všetci ste moje stvorenia, ktorým som dal svoje vlastnosti, svoju moc a svoju milosť. 

Všetci patríte mne. Aj keď ma svet neuznáva, patrí mi a mám právo ho milovať. 

Ľudstvo, nemôžeš mi zabrániť, aby som ťa miloval, ale musíš bojovať, aby si sa vyhlo všetkým 

prekážkam na svojej ceste a hľadalo svetlo, ktoré ťa privedie do prístavu spásy. 

12 Počas tohto obdobia ste sa stretli s nekonečnými skúškami, milované duše. Často si sa potácal, 

dokonca aj tvoje "telo" ťa núti roniť slzy. Ale nie je duch silnejší ako telo? Nedal som vám obrovskú silu 

bojovať proti všetkým prekážkam? Nie ste súčasťou môjho vlastného ducha? 

Máte silu, silu a energiu ─ všetko potrebné na boj proti všetkým nebezpečenstvám pre vašu dušu, s 

ktorými sa stretnete. Dnes vás varujem, ľudia, pretože na svojej ceste narazíte na ešte väčšie 

nebezpečenstvá, než na aké ste narazili dnes. Nezastavujte sa preto na ceste, nedovoľte, aby sa vaše 

myslenie stalo zmäteným. 

13 Oznámil som vám čas prenasledovania, odsudzovania ľudí inej viery. Ale vy ste moji učeníci, 

máte moc a svetlo a s ním budete môcť zvíťaziť nad všetkými názormi na svet, nad všetkými "svetlami", 

ktoré vám ľudia predkladajú. Spočiatku im nebudete môcť ukázať žiadne hmotné knihy ani žiadnu hmotnú 

prácu. Budete môcť prezentovať len svoju vieru a lásku a týchto cností, ktoré sú duchovné, sa nebudú 

môcť dotknúť. Pocítite v sebe, že sa vás zmocňuje veľká viera, a to vám tiež bude stačiť, aby ste vydržali. 

Budete ako nezničiteľný stĺp na ceste ostatných. 

14 Aj keby sa k vám dostali materialistické názory na svet, aj keby vás ľudia chceli zviesť 

prostredníctvom vedy, neskloníte pred nimi krk. Budete cítiť moju lásku, ktorá naplno pulzuje vo vašich 

srdciach, budete cítiť môj živý zákon, ktorý je neúprosný, ktorý je nemenný po celé veky, a budete vedieť, 

ako ho odovzdať generáciám, ktoré z vás vzídu. Lebo tento ľud ponechám ako učiteľov ostatných 

národov. Každého z vás použijem ako koreň veľkého stromu, ktorému dám konáre podľa svojej vôle. Čím 

väčšie budú vaše cnosti, tým väčšie bude svetlo tých, ktorí budú nasledovať vaše kroky. 

15 Bojujte za svojich milovaných, usilujte sa o vieru tvorov, ktoré som vám zveril do opatery. 

Prinášajú milosť a schopnosti a urobia krok vpred na ceste spiritualizácie. Potvrdia vaše slová a keď už 

nebudete medzi nimi, spomenú si na zákon, ktorým sa riadili ich rodičia na zemi, a budú mu verní. 

16 Toto je história izraelského ľudu, ktorý ma bude verne nasledovať, pretože som ho povolal za 

správcu svojho svetla, svojej múdrosti. Máte ťažké poslanie voči ľudstvu, nebudete sa môcť prikloniť 

niekedy na jednu stranu, inokedy na druhú. 

Poznáte svoju cestu ─ viete, že váš Otec k vám zostúpil tak, že sa stal fyzicky počuteľným, aby k vám 

hovoril, aby vás viedol, pretože ste ešte neboli pripravení hovoriť so Mnou duchom k duchu. 

17 Svoje prejavy som urobil hmatateľnými a svoje slovo jasným, aby ste mi rozumeli. Ale keď sa 

tento čas skončí, po tomto roku 1950, budete s istotou vedieť, akou cestou musíte ísť. Budete sa so Mnou 

rozprávať a vaša intuícia vám povie, ako praktizovať Moje učenie, ako priniesť toto vzácne semeno do 

sŕdc, ktoré ho potrebujú. Ani jedno semienko nepremárnite, ani ho nezasejte náhodne, ale umiestnite ho 

tam, kde je pripravená zem ─ tam, kde vám intuícia hovorí, že toto semienko vyklíči, a tak budete ako 

rozsievač. 

18 Vydáte sa po vzore apoštolov zasiať semeno do sŕdc a duší ľudí. Ale kniha, ktorú musíte predložiť, 

bude kniha vášho vlastného života, vášho vlastného príkladu, vašej viery a vašej dôvery vo mňa. Bude to 



U 347 

59 

presvedčivejšie, ako by ste mohli povedať slovami. Preto si dnes dajte veľké predsavzatia, aby ste splnili 

svoje poslanie, ľudia. 

19 Nechám vás na svojom mieste. Ústa nositeľov hlasu budú mlčať, ale tvoje pery budú pripravené, 

tvoje srdce inšpirované. Budem vás viesť po tejto ceste nekonečných inšpirácií a zajtra budete hovoriť o 

učeniach, ktoré sú vám ešte neznáme. 

20 Dovolím vám preniknúť do najhlbších častí sŕdc, ktoré na Mňa čakajú. Budete vystupovať ako 

Moji poslovia, aby ste hovorili o posvätných zjaveniach s úctou a láskou, s akou ste Mňa počuli 

prostredníctvom ľudskej bytosti. Tvoje ústa budú cvičené, ale musíš si dávať pozor na svoje slová, lebo 

tvoje pery nikdy nebudú klamať. Budem vás sledovať z Vysokého záhrobia a vaše príklady zostanú 

zapísané nezmazateľnými písmenami. 

Áno, ľud Izraela, krok za krokom vás posúvam na ceste k naplneniu poslania. Všetky diela potrebujú 

určitý čas na pochopenie. Dal som vám tento čas, aby ste dosiahli plnosť, zrelosť a nastúpili cestu k 

oduševneniu. 

21 Neodňal som vám vaše predchádzajúce zvyky naraz, ale postupne som vás prinútil opustiť tie, 

ktoré sa mi nepáčili. Učil som vás modliť sa duchom, povedal som vám, ako hovoriť so svojím Otcom 

tým, že vstúpite do ticha, rozjímania a spoločenstva so svojím Bohom. 

22 Pokračujte teda v ceste, ľudia. Modlitba bude vašou obranou, viera vašou spásou. V hodinách 

skúšky bude moja prítomnosť s vami. Vnútorne budete počuť Môj pozdrav, ako v tomto čase: "Môj pokoj 

s vami!" A vtedy pocítite dôveru, že Moja silná ruka je vo vašom ramene a že to, čo chcete urobiť v 

poslušnosti Môjmu slovu, bude Mnou požehnané a potvrdené. 

23 Doteraz ste zostali ako deti a žiaci okolo mňa a ja som vás s láskou učil, spúšťal som do vašich 

sŕdc svoje najmilšie slová, aby ste sa nimi živili. Duša sa živí láskou, iná potrava pre ňu neexistuje. Takže 

keď sa vzďaľujete od tejto lásky, od tejto podstaty, ktorá je v mojom slove, pociťujete prázdnotu, 

sirotstvo, potrebu prijať toto pohladenie. A keď sa ku Mne vrátiš, opäť naplníš prázdnotu svojho srdca tou 

krištáľovo čistou vodou. 

24 Naplnil som túto nádobu až po okraj, aby ste necítili smäd, aby ste boli vždy plní milosti a 

inšpirácie, aby láska môjho Ducha žila vo vašom srdci. 

Ľudia, tento zdroj nevyschne, ani keby moje Slovo v tejto podobe prestalo. Potom budete prijímať 

moje vyžarovanie, moje vety vo svojej modlitbe, vo svojom vytržení. Všetko vám bude zrozumiteľné, 

nebudem potom používať cudzí jazyk, ale budem k vám naďalej hovoriť v duchovnej forme vyjadrovania, 

v ktorej som k vám hovoril, a čím lepšia bude vaša príprava, tým vyšší obsah učenia budete schopní 

pochopiť. 

25 Koľko zjavení vám dám, ľudia! Všetko, čo nebolo povedané prostredníctvom ľudskej bytosti, vám 

poviem neskôr z ducha do ducha. Za to sa však musíte naďalej oddane modliť. Z modlitby dosiahnete 

vytrženie, a potom, keď sa vaša duša povznesie, pocíti, ako Božský Majster objasňuje Svoje Slovo, ako 

vám všetko hovorí v jednej vete, a túto vetu, ktorú vám dávam, pochopíte, oboznámite s ňou svojich 

blížnych, a tak po roku 1950 budú môcť ľudia pokračovať v štúdiu v tejto forme. 

26 Nenechám vás zaháľať ani jeden deň. Keď budete pripravení, moja inšpirácia bude nepretržitá. 

Vždy, keď vás nájdem pripravených, zjavím vám veľké učenia, ktoré sa týkajú duše, a dám vám veľké 

proroctvá, ktoré poslúžia novým generáciám, pretože mnohé učenia zanecháte písomne. 

Po roku 1950 vám dovolím zapísať tieto vnuknutia, aby sa nevymazali zo slabej pamäti, aby sa 

zachovali pre všetky časy ako dedičstvo pre ľudstvo a aby ten nesmierny hlad, ktorý mi tento svet 

predkladá ─ ten smäd po láske a pravde, po pochopení, po duchovných zjaveniach, bol uhasený 

prostredníctvom poučení, ktoré musí izraelský ľud priniesť ako poslovia do všetkých oblastí, k veľkým 

zástupom. 

27 Prišiel čas všeobjímajúceho súdu a všetky diela a všetky náboženské spoločenstvá budem súdiť Ja. 

Z duše človeka sa ozve výkrik úzkosti, pretože všetko, čo je falošné, bude odhalené; pravda bude jediná, 

ktorá bude žiariť. V ľudstve nastane prebudenie a vtedy mi ľudia povedia: "Otče, daj nám svoju pomoc, 

daj nám pravé svetlo, ktoré nás povedie." A tým svetlom a pomocou bude učenie Ducha Svätého, bude to 

učenie, ktoré som vám dal a ktoré patrí aj im všetkým, pretože ja som Otec všetkých. 

28 Môj duch už vidí sirotstvo ľudí ─ prázdnotu, ktorú každý cíti vo svojom srdci. Vidím, ako sa 

snažia zaplniť túto prázdnotu pozemskými pôžitkami a nenachádzajú nič, čím by mohli uhasiť svoj smäd. 
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Všade hľadajú túto úľavu, balzam, a nachádzajú ho rovnako málo. Ale keď sa ľudstvo pýta samo seba ─ a 

u koho nájdeme tento balzam a tento pokoj? 

Ale Otec vám hovorí: Ľudstvo, čakám na vás, všetko, čo potrebujete, je vo mne a je vo vás, ale vy ste 

nevedeli, ako to hľadať. Zablúdili ste na iné cesty a hľadali ste pokoj tam, kde nie je. Hľadali ste pravú 

lásku a pravé svetlo tam, kde nie sú. Hľadajte Mňa a so Mnou nájdete lásku, ktorá musí naplniť vaše srdce, 

a so Mnou nájdete pokoj mysle, svetlo a hojivý balzam. 

Už ste vyčerpaní z hľadania a už neklopete na dvere môjho Ducha. Si blázon, ale ja ťa očakávam, a 

keď zaklopeš na moje dvere, rýchlo sa otvoria a pustia ťa dnu. Ukážem ti všetky bohatstvá kráľovstva a 

poteším ťa v súvislosti s tvojím minulým utrpením, a potom budeš ľutovať premárnený čas, budeš 

nariekať nad svojimi priestupkami a prosiť ma o odpustenie a novú príležitosť. 

Dám ti všetko. Všetko, o čo ma požiadate pre dobro vás a vašich blížnych, vám dám. Moje bohatstvo 

je neobmedzené, ale je duchovné. Ak ma požiadate o tento poklad, dám vám všetko a poviem vám: 

Používajte ho! Lebo každá z milostí a darov, ktoré vám dávam, je pre večný život a je pre všetkých. 

29 Preto som prišiel v tomto čase, ľudia, a niektorí z vás ma videli ako pútnika, ktorý klope od dverí k 

dverám s národmi sveta. Niektoré otvorili svoje dvere, iné zostali zatvorené. Ale ja budem naďalej klopať, 

budem plniť svoje poslanie Otca a Majstra, budem vás viesť krok za krokom po svojej ceste, dám vám 

svetlo a vy všetci sa spamätáte a pochopíte dôvod svojho života. 

Konečným cieľom je láska, plnenie Mojich zákonov, a kým to nebudete robiť, kým nebudete 

praktizovať lásku, kým nebudete dodržiavať Moje prikázania, budete naďalej blúdiť. Ale stanovil som si 

hranicu a tá sa čoskoro dosiahne. 

30 Po tejto celosvetovej veľkej skúške, ktorá je ohlásená a z ktorej vypijete posledné kvapky kalicha 

utrpenia, bude začiatok obnovy. Vtedy sa ľudstvo musí kajať a vrátiť sa na správnu cestu. Musí si 

uvedomiť všetky svoje priestupky a nájsť Mňa. 

31 Áno, ľud Izraela, vy, ktorí ste svedkami môjho prejavu, ktorí ma počúvate hovoriť a súdiť ľudstvo, 

aj vy ma pozorne počúvajte: zachovávajte moje slová, lebo ste súčasťou tohto ľudstva. Aj vy ste ukázali 

môjmu Duchu prázdnotu svojich sŕdc, aj vy ste prišli smädní a hladní. Uhasili ste svoj smäd pri prameni 

lásky. Preto myslite na tých, ktorí ešte nie sú pripravení nájsť ma, pretože zlo je v nich silnejšie. Jedného 

dňa však bude toto zlo zviazané. 

32 Ľudstvo musí nájsť široké pole pôsobnosti, aby mohlo plniť Moje zákony, obnoviť sa a žiť v mieri 

so Mnou. Prinútil som ich kráčať po všetkých cestách, pretože ich chcem stretnúť plné skúseností. 

Človek, moje dieťa, ktoré prišlo na zem podľa mojej vôle, prešlo tisíckami skúšok, ktoré mučili jeho 

dušu. Ale ak potom jeho viera zostane pevná, aká veľká bude odmena, ktorú dostane! Po súženiach, 

zmätkoch a nebezpečenstvách nájde svetlo môjho Ducha. 

33 Preto, ľud môj, neboj sa prejsť skúškami, neboj sa ísť do veľkých konfliktov. V nich nezahyniete. 

Všetkým svojim deťom dám vybavenie, aby sa prebudila ich citlivosť. Po skúškach, skúsenostiach a ovocí 

sa vám prihovorím a poviem: "Vidíte, aká užitočná bola skúška, ako ste v nej zosilneli a akí ste teraz 

zdraví a celiství! Mojou vôľou nie je, aby ste zahynuli, mojou vôľou je len to, aby vaša duša bola odolná, 

aby ste ma milovali a poznali napriek skúškam a víchriciam." 

34 Sú národy, ktoré prešli skúškami ohňom, trpkými skúškami, ale pre ne mám odmenu. Všetci tí, 

ktorí trpezlivo trpeli a dôverovali mi, budú mať duchovný pokoj, povstanú nad všetky tie utrpenia a budú o 

mne svedčiť a izraelský ľud toto svedectvo prijme. 

35 Moje slovo ovplyvňuje všetky oblasti. Ukázal som vám všetky národy, ľudia. Keď som sa s vami 

rozprával o ich utrpení a súžení, povedal som vám: Modlite sa, ľudia, buďte zdržanliví, kajte sa, aby ste 

tým národom pomohli v ich skúškach. Ste silní, pretože ste vstúpili na pevnú pôdu. Modlite sa a 

pripravujte sa na to, aby ste boli oporou pre druhých, aby ste mohli vystierať ruku a dávať milosrdenstvo 

každému, kto to potrebuje. 

Svojim blížnym môžete preukázať milosrdenstvo, aj keď ich nepoznáte. Tvoj duch, ktorý má veľkú 

moc a je odetý milosťou, im môže poslať to dobro, ktorým som ťa obdaril. 

Preto vás, ľudia, prosím predovšetkým o lásku ─ o lásku, aby ste spoznali mňa i seba. Láska je 

pôvodným princípom môjho zákona. Láska je konečným cieľom všetkých diel, to som vás vždy učil. 

Láska, pokoj a milosrdenstvo ─ tieto cnosti sú vo vás, nemusíte sa ani učiť milovať. 
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36 Láska sa nedá naučiť, ale cítiť, nosíte ju v sebe a všetky jej schopnosti a vlastnosti ste dostali pri 

stvorení, rovnako ako všetky stvorenia. Preto sa ponorte do seba, hľadajte cnosti, ktoré som vložil do vašej 

bytosti, a praktizujte ich na svojich cestách. 

37 Ako budeš šťastný, Izrael, keď budeš môcť plniť svoje poslanie medzi ľuďmi, keď budeš môcť 

rozvinúť svoje dary a urobiť ich vnímateľnými, keď budeš siať a žať ovocie, ktoré poteší a uspokojí moje 

božstvo. 

Čas plnej aktivity ešte nenastal, ale blíži sa. Je to čas, keď budete čeliť ľudstvu a musíte použiť všetko 

svetlo, všetku múdrosť, aby vaše kroky boli isté, aby vaše svedectvo bolo pravdivé. 

38 Takto vás pripravujem a varujem. Každý deň, keď máš moje slovo, počuješ varovanie, radu od 

svojho Otca, lebo zajtra ju budeš potrebovať. 

Dnes máš pokoj, lebo ma počuješ. Prídu však obdobia veľkých bojov a ja chcem, aby ste boli na tieto 

časy pripravení, aby ste boli jednotní a aby vás toto spojenie posilnilo, aby nezostalo ani jedno zraniteľné 

miesto, ale aby sa ľud Izraela zhromaždil okolo mňa práve v čase môjho odchodu, aby počul moje 

posledné slová, tak ako otec na zemi, obklopený všetkými svojimi deťmi, dáva posledné rady a deti čakajú 

na posledné chvíle tohto života ─ a sľubuje, že sa budú navzájom milovať a posilňovať vo svojich 

cnostiach, že budú jedným telom a jednou vôľou, ktorá vedie ľudstvo. 

Preto vás, ľudia, zanechám plné zodpovednosti, ale aj milosti, aby ste boli silní v každom okamihu. 

39 Žehnám ti, Izrael. V rôznych domoch, kde sa zhromažďujete, žehnám vaše dobré spôsoby konania. 

Dávam vašim srdciam väčšiu citlivosť a hovorím vám: Odstráňte všetko, čo nie je dokonalé, čo nevedie ku 

Mne ─ odstráňte to, aby to vo vhodnej chvíli mohlo byť Mnou súdené a aby ľud Izraela nedostal bolestný 

rozsudok, ani aby nevidel svojho Majstra ešte raz krvácať a umierať na kríži pre svoju nedokonalosť, ale 

aby Ho videl plného lásky, ako poučuje celé ľudstvo. 

40 V tento deň milosti, keď vás posilňujem, keď vám dávam svoje slovo, ktoré je pre vás pokrmom, 

nechávam vás pripravených a varovaných. Toto sú posledné časy môjho Slova a chcem, aby ste ma v nich 

počúvali až do poslednej chvíle, aby sa toto Slovo vrylo do vašej duše, osvietilo vás a posilnilo na časy, 

ktoré prídu. 

41 Toto je moja dnešná lekcia, ľudia. Modlite sa za seba a za izraelský ľud, ktorý čaká veľký súd. 

Modlite sa za svet, ktorý tiež čelí veľkej skúške! Nech neprejde ani jeden deň bez toho, aby si nepozdvihol 

svoju dušu a neuvažoval o všetkých týchto skúškach. Vypočul som vaše prosby a vyhoviem vám podľa 

svojej vôle. 

42 Buďte blahoslavení, vy pokorní, ktorí dúfate v moje milosrdenstvo, ktorí viete, že nad vami vládne 

vyššia vôľa ako vaša, a udeľujete mi právo rozhodovať o vašom živote. Žehnám vám, deti moje, váš kríž 

bude ľahký. 

43 Tým z vás, ktorí sa ma vytrvalo pýtajú na dôvod, prečo ste boli skúšaní, hovorím: Mlčte, nepýtajte 

sa ma na dôvod! Poznáš svoju vinu voči Mne? Vieš, akým spôsobom očistím tvoju dušu, aby sa ku Mne 

vrátila taká čistá, ako zo Mňa vyšla? Preto vám hovorím: Len prijímajte skúšky, ktoré vám denne 

posielam, s trpezlivosťou a prípravou, lebo moja sila je vždy s vami. 

44 Dávam vám svetlo, ktoré potrebujete, aby ste správne viedli seba a svojich blízkych na ceste spásy. 

45 Darujem vám vzácny dar spoločenstva s vaším Otcom, ktorý vás zachráni vo všetkých skúškach. 

Dnes ráno je môj uzdravujúci balzam a moja útecha s vami všetkými, so svetom a so všetkými 

stvoreniami, ktoré vyšli zo mňa. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 348 
1 Milovaní ľudia: Majster vám dáva stránku za stránkou knihy svojho učenia, aby ste ju nosili so 

sebou vtlačenú do srdca. Tieto lekcie budú pre vás zajtra pokladom nevyčísliteľnej hodnoty, ktorý vám 

pomôže splniť vaše poslanie na zemi a vydobyť odmenu pre vašu dušu. Vďaka vášmu boju zostane toto 

učenie vryté do sŕdc ľudí a vy budete spievať víťaznú pieseň, keď dosiahnete zasľúbenú zem. 

2 Dovoľujem vám, aby ste si v čase prípravy mohli vziať z mojej pokladnice to, čo vám chýba, a dať 

to svojim blížnym. Lebo moji vyvolení sa rôznymi spôsobmi stanú mojimi učeníkmi, mojimi pracovníkmi, 

mojimi vojakmi, ktorí budú brániť moje dielo. 

3 Všetko stvorenie je podriadené môjmu zákonu a všetko ma uctieva vo svojej harmónii. Pozdvihni 

svoj pohľad k oblohe a uvidíš žiarivé hviezdy, ktoré stvorila moja múdrosť. Pozrite sa na nich ako na 

príklad poslušnosti a harmónie, inšpirujte sa touto slávou, touto dokonalosťou, aby ste sa zamysleli a 

dovolili hlasu môjho Otca, aby k vám prehovoril prostredníctvom vášho svedomia. Stromy dávajú svoje 

plody, ktoré sú vždy chutné. Vo všetkom sa vám Otec zjavuje a hovorí k vám, aby ste uvažovali a boli 

poslušní zákonu, ktorý som vám dal. 

4 Stvoril som kmene, ľudí a národy a všetkým som dal to, čo potrebujú pre svoj duchovný rozvoj. 

Uctievali ste ma vo hviezdach a v predmetoch vytvorených človekom. Teraz ma hľadajte v sebe. 

Blahoslavený je ten, kto vstúpi do vnútorného ticha, lebo pocíti moju prítomnosť a dosiahne pokoj duše. 

5 Moje slovo ste prijali prostredníctvom netrénovaných mozgov, ktoré neboli vycvičené ľudskou 

vedou. Pripravil som ich však, aby sa stali podnožou, na ktorej spočíva môj univerzálny lúč. 

6 Keď počúvate moje slovo, chcete, aby sa Otec zviditeľnil pred vašimi fyzickými očami. Ale ja 

vám hovorím: Pripravte si srdce a budete ma cítiť. Prichádzam vás totiž nielen potešiť v tomto čase 

bolesti, ale aj priniesť vám poučenie, ktoré som vám sľúbil, keď som bol s vami v Ježišovi v Druhom čase. 

7 Moje príklady, moja vášeň sú zapísané vo vašej duši. Je tu kniha, ktorú som napísal v troch 

storočiach, slovo mojich vyslancov, svedectvá, skutky. Všetko môžete objaviť, ak sa naučíte preniknúť do 

svojej duše. 

8 V tomto veku k vám Majster hovorí z vrcholu hory, kde vás očakávam. Dávam život tvojej duši, 

aby mohla povstať ku Mne. Cíťte moju lásku a majte v sebe môj pokoj. Hľadajte tých, ktorí sú stratení v 

tomto svete i v duchovnom údolí. Blahoslavení tí z vás, ktorí mi povedali: "Pane, pôjdeme po Tvojej 

stope, urob z nás statočných vojakov, ktorí budú brániť túto vec." 

9 Opäť vám ukazujem cestu, po ktorej nájdete pravdu. Učím vás, aby ste o Mne vydávali svedectvo 

ľudstvu, aby ste svojím príkladom pripravili budúce generácie, ktoré budú v sebe nosiť Moju lásku a 

pocítia Môj pokoj. Potom sa premeníte na učeníkov, ktorí sa budú podobať mojim apoštolom druhej éry. 

Niektorých z vás pošlem do rôznych provincií a národov, aby ukázali cestu tým, ktorí ju stratili. Ty 

však vykroč s pokorou a buď čistým príkladom pre zástupy, ktoré ti zverím. Budete ako pochodne, v 

ktorých svieti svetlo Ducha Svätého. 

10 Svojich vyvolených vychovávam svojím slovom bez ohľadu na ich priestupky. Liečim ich duše, 

pretože som ten najlepší lekár. Zdvihnem ich a poviem im: Nasledujte túto cestu pravdy, ktorú vám 

ponúkam, a čoskoro prídete ku Mne. 

11 Vy ste Izrael, z ktorého som si vyvolil 144 000 ľudí, ktorí nesú moju božskú pečať, aby ľudstvo 

mohlo dosiahnuť spásu vaším pričinením. 

12 Muži, ženy a deti rôznych národov ma budú hľadať a vy, vyvolený národ, ste prostredníkom, ste 

tým, ktorého som obdaroval, aby sa vyprahnuté polia a púšte na vašej ceste zmenili na úrodné polia. 

Podobenstvo 

13 Na veľkej rozlohe krajiny žil malý počet obyvateľov. Vedeli, že príde čas, keď sa v týchto 

krajinách usadia pocestní zo štyroch strán planéty, rôznych rás a farieb. Pokorný mladík ich poučoval 

slovami pravdy, pokoja, svetla a lásky. Istý starec vyhľadal zástupy a vyzval ich, aby prišli do tej krajiny. 

Viedol ich, pripravoval ich a hovoril im o týchto priaznivých krajinách. 

Prišiel čas, keď zástupy prichádzali jeden za druhým, a mladík sa opýtal starca: "Čo mi nesieš?" Starec 

mu odpovedal: "Tu máš tieto zástupy, ktoré som pripravil a priviedol sem, aby sa stali tvojimi učeníkmi." 
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Vtedy mu mladík povedal: "Buď požehnaný, pokračuj v hľadaní stratených oviec po rôznych cestách a 

chodníkoch. Osvieť štyri kúty zeme ako žiarivý maják, nes na pleciach stratené ovce." 

14 Starec pokračoval v ceste, plný poslušnosti a poddajnosti, aby zjednotil a zhromaždil veľké 

zástupy. Potom sa mladík obrátil k obyvateľom tých krajín a povedal im: "Pripravil som vás svojou 

láskou, dal som vám svoje poučenie, lebo vy budete prostredníkmi, cez ktorých svetlo Ducha Svätého 

osvieti veľké zástupy, ktoré čoskoro prídu. Hľa, prestrel som stôl s chlebom večného života a s týmto 

tým istým chlebom budeš živiť ľudstvo". 

Koniec podobenstva 

15 Takto k vám hovorím, deti moje. Skúmajte zmysel môjho učenia a pochopte, kto je mladík a kto 

starec. Ja som ten, kto vás učí a pripravuje na blížiaci sa boj svetonázorov. Starý muž je Eliáš, dobrý 

pastier, ktorý zjednocuje a zhromažďuje ovce z môjho chotára. 

16 Ľudia, ktorí sa modlili, aby sa obnovil pokoj a zmiernila bolesť ─ teraz budete čoskoro s radosťou 

počuť svedectvo živého hlasu svojich blížnych a zistíte hodnotu modlitby. 

17 Dnes vám dávam počuť svoje rady a varovania, lebo zajtra ich budete potrebovať. Žiadam vás, aby 

ste boli jednotní, aby ste boli silní a aby medzi vami nebolo jediného zraniteľného miesta. Tak ako otec, 

ktorý cíti, že sa blíži jeho koniec, volá svoje deti, aby boli s ním v poslednej chvíli a dali im poslednú radu, 

tak aj ja k vám hovorím a žiadam vás, aby ste mi sľúbili, že sa budete navzájom milovať a chápať, že sa 

posilníte v cnostiach, aby ste vytvorili jedného ducha, ktorý bdie a modlí sa za svet. 

18 Zanechávam vám veľké poslanie, ale dávam vám pokoj a silu. Sami nebudete môcť posúdiť svoje 

skutky. Ale ja, Sudca, zvážim vaše skutky, prijmem vaše ovocie a nakoniec vám ukážem výsledok vašej 

práce a úsilia. 

19 Blahoslavení ste vy, pokorní, ktorí uznávate, že váš osud riadi vyššia vôľa. Pripisujete to môjmu 

božstvu a udeľujete mi právo disponovať vašimi životmi, pretože viete, že vám vždy dávam dôkazy o 

svojej láske k vám. 

20 Vy ste duchovný ľud, na ktorý Otec upriamil svoj pohľad, aby ste prebudili svet, aby prijal svetlo 

Ducha Svätého. 

21 Ľudstvo ma hľadá prostredníctvom náboženstiev, medzi ktorými sú aj také, ktoré svojím konaním 

prejavujú duchovnosť. 

22 Zveril som vám svoje dielo a osvietil som vás, aby ste neúnavne pestovali moje Slovo v ľudských 

srdciach, aby ste povstali so zástavou Zákona a ako dobrí vojaci s láskou bránili vec, ktorú som vám 

zveril. 

23 Môj Duch sa teší zo žatvy dobrých robotníkov, ale trpí aj vtedy, keď vidím, že robotník zaspal, že 

nevie, ako sa starať o semeno, ktoré som mu zveril. 

24 Keď vyprázdňuješ kalich utrpenia, Otec ťa v tichosti počuje a duchovne ťa utešuje. 

25 Veľký je počet tých, ktorí sa v tomto čase narodili v mojom diele pre život milosti. Vy, ktorí ste 

boli prví, sa však musíte pripraviť, aby ste sa zajtra, keď už nebudete počuť moje slovo prostredníctvom 

nositeľa hlasu, necítili osirelí ani dezorientovaní. 

26 Ľudstvo pozná len zákon prvej éry a to, čo je napísané v prvom a druhom zákone, ale tretí zákon 

teraz zjednotí a napraví to, čo ľudia pre nedostatok prípravy a pochopenia skreslili. Ľudstvo bude musieť 

študovať moje posolstvo, aby preniknutím do jadra každého slova objavilo jeden ideál, jednu pravdu, 

jedno a to isté svetlo, ktoré ho povedie k oduševneniu. 

27 Pripravte sa, milovaný ľud, aby ste vedeli strážiť tento poklad, ktorý som vám zveril. 

28 Blahoslavení sú tí, ktorí Mňa chápu v každom prejave ľudským intelektom. Blahoslavené sú 

rodiny, v ktorých sú od prvého do posledného člena všetci v lone Môjho duchovného diela. Budú to 

poslušné rodiny, požehnané semeno, ktoré dám ľudstvu za príklad. 

29 Hovoril som vám o živote duše ─ o tom, čo nazývate záhrobím, a o Mojej Božskej velebnosti. Ale 

ja vám hovorím, že v tomto učení nie je žiadne tajomstvo. Lebo ten, kto je čistý, bude mať tú výsadu, že 

bude môcť pozorovať a chápať život Vznešeného sveta ─ toho duchovného sveta osvetleného svetlom 

Ducha Svätého a jeho obyvateľov, ktorí spolu tvoria puto lásky. Uvidí vrchol tej hory, z ktorej k vám 

hovoria vidiaci. Tam Otec očakáva celé ľudstvo. 
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30 Môj duchovný svet vás neúnavne inšpiruje a živí, aby ste dosiahli oduševnenie. Pomáha vám, aby 

ste dosiahli väčší pokrok v plnení svojho poslania. 

31 Už dlho počúvate v mojich vyhláseniach, že príde deň, keď budete musieť byť ako váš Majster, 

aby ste poučili svojich blížnych, ktorí nepoznajú oduševnenie. Príde čas, keď vás svetlo Ducha Svätého 

plne ožiari a osvieti, aby ste mohli svetu zvestovať moje Dielo, moje Slovo dané v tomto čase ─ svetlo, 

ktoré každú dušu privedie do Božieho Domova. 

32 Žite v súlade s tým, čo som vám zveril pre váš ľudský život. Živte sa ovocím stromu života, 

uvedomte si, že pod jeho konármi nájdete odpočinok a útočisko. Sami ju pestujte, aby ste videli, ako sa 

množia jej ratolesti a ovocie. 

33 Prameň vyleje svoju krištáľovo čistú vodu v prúdoch, aby uhasil smäd pútnikov ─ tých, ktorí 

prechádzajú púšťou ─ a aby sa cítili posilnení. 

34 Na ceste na vás bude číhať vlk v ovčom rúchu. Musíte však bdieť, modliť sa a dávať pozor, aby ste 

nespadli do priepasti. Občas pocítite, ako sa slnečné lúče nemilosrdne odrážajú vo vašej bytosti. Ale 

spôsobím, že môj duchovný svet bude ako ochranný plášť na vašej ceste. Pomôžete mi vytvoriť nový svet 

v rámci tohto ľudstva. 

35 Vy ste učeníci, ktorí sú pripravení zajtra bojovať. Budete odvážni a odovzdáte ľudstvu mnohé, čo 

som vám zveril do rúk. 

36 Nechcem, aby ste porušovali zákon. Niektorých z vás premohla temnota a stalo sa vám to preto, 

lebo ste nechceli počúvať hlas svojho Pastiera, ktorý vás volá s takou veľkou láskou. 

37 Zvykli ste si na Moje slovo a pochybujete, že Majster k vám prestáva hovoriť prostredníctvom 

ľudskej schopnosti chápania. Ale ja vám hovorím: Prečo sa miešaš do mojich vysokých rád? Určil som ti 

čas a nie je mojou vôľou, aby si mi povedal: "Učiteľ, uváž, že údery osudu a vojny naháňajú svetu strach. 

Je to čas skúšky pre ľudstvo a vy chcete od nás odísť?" 

Vtedy ti odpovie tvoje svedomie a uvedomíš si, ako dlho som ti zveril svoje Slovo. Ale ako Otec a 

Majster po roku 1950, tak ako dnes, vypočujem všetky vaše prosby prostredníctvom vašej modlitby. 

Po mojom odchode sa budete všetci rovnako venovať plneniu mojich príkazov, rozviniete svoje dary a 

ja k vám budem hovoriť prostredníctvom vášho svedomia, aby ste sa obnovili, a svetlom môjho Ducha 

Svätého vám dám spoznať pravú cestu, aby ste neupadli do skazy. 

38 Keď k vám prídu veľké zástupy ľudí, ktorí potrebujú útechu a moje milosrdenstvo pre svoje duše, 

osvietim vás a inšpirujem, aby vaším prostredníctvom prijali moje slovo. Zveril som vám svoju milosť, 

aby ste sa stali deťmi svetla. 

39 Očistil som vás, milovaní ľudia, pretože som vášmu duchu v tomto čase zveril veľké poverenia, 

aby ste získali zásluhy, aby ste svedčili o pravde Mojej náuky tým, že budete konať dobro ľudstvu, aby ste 

mali Môj pokoj na onom svete a viac nezahynuli v temnote. Chcem, aby mi tvoja duša, keď ku mne príde, 

povedala: "Učiteľ, svojím spôsobom som splnila Tvoju vôľu a som opäť tu, aby si môjmu duchu zveril 

pokyny a príkazy v súlade s Tvojím Božským Milosrdenstvom." 

40 Ak sa oduševníte, vaše deti vás budú poslúchať a davy vás budú rešpektovať, pretože uvidia, že ste 

rozvinuté duše, ktoré nesú svetlo Ducha Svätého. Potom sa tí, ktorí zostali vzadu, vidiac váš príklad, vrátia 

na cestu, vezmú vás za pravú ruku a budú nasledovať vaše kroky. Keď sa k tebe priblížia tí, čo túžia po 

pravde, dáš im moje slová, aby sa stali jemnými baránkami. 

41 V tom čase bude zlo zviazané do zväzkov a hodené do ohňa. Ja vykonám všetky tieto skutky a ty, 

Izrael, budeš hovoriť svetu o čase, v ktorom žije, a o dôvode všetkého, čo sa deje. Zveril som vám svoju 

pravdu, pretože moja láska k vám je veľká. Ste správcami veľkých zjavení a proroctiev. 

42 Prostredníctvom teba bude Zákon nanovo oznámený novým pokoleniam. Preto som vám povedal, 

že musíte byť pripravení. Veď si prišiel pripraviť cestu pre budúcnosť, aby v budúcnosti nové pokolenia 

už neboli modloslužobníkmi a aby medzi nimi nevznikali falošní proroci, ktorí by klamali ľudstvo. 

43 Toto všetko musíš zjaviť svetu, Izrael. V tomto čase, keď vznikli rôzne svetonázory, povstanú 

sekty proti sektám, denominácie budú bojovať medzi sebou a odmietnu aj vás. 

Ale keďže ste deti svetla a pokoja, mali by ste im povedať: "Pravda je obsiahnutá v zmysle Tretej 

zmluvy, tam je svedectvo o prítomnosti a príchode Pána v tomto čase." 

Ukážte ľudstvu na túto knihu a dosvedčte jej pravdivosť svojím plnením môjho zákona. 
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44 Ale ak budeš spať, Izrael, koľko bolesti bude, lebo národy budú postihnuté mojou 

spravodlivosťou. Nebudú vedieť hľadať pravého Boha a budú sa strácať len vo svojich svetonázoroch a 

budú chcieť, aby ste uznali ich falošných bohov, aby vás zmiatli. 

45 Žite bdelo, môj ľud, lebo som vám zveril svoje slovo v hojnosti, aby ste neboli v nevedomosti. 

Lebo viete cítiť moju prítomnosť a naučil som vás rozpoznávať význam môjho slova. 

46 Po mojom odchode sa vás mnohí budú snažiť presvedčiť, že sa naďalej prejavujem 

prostredníctvom ich intelektu. Ja sa však v týchto mozgoch nespoznám a ani Môj duchovný svet, pretože 

po roku 1950 už nebude používať ľudský mozog na to, aby sa vám dal spoznať. Len duchovne budete 

môcť komunikovať s mojím duchovným svetom svetla. 

47 Buďte poslušné deti, aby ste nepodľahli klamstvu, lebo po mojom odchode sa odohrajú veľké 

udalosti. Mali by ste však prebudiť tých, ktorí spia, a neupadnúť späť do modlárstva. Vtedy, keď 

povstanete v modlitbe, pocítite moje povzbudenie a dostanete prúd mojej milosti. Tak vám dám dôkaz, že 

ste nepodľahli omylu. 

48 Môj pohľad bude vždy pozorný, nikdy ťa neopustím. Môj Duch bude s vami, bude vás sledovať vo 

vašom boji a chrániť vás pred úkladmi a nebezpečenstvami. Naplňte môj zákon, aby vám človek so 

svojimi zákonmi nestál v ceste. Ak sa mi budete páčiť, postavíte sa svetu a budete cítiť bratstvo všetkých 

svojich blížnych. 

Teraz je čas, aby svet spoznal moje svetlo a neodmietal mojich poslov. 

49 Máte moc vyhnať zo svojich blížnych bytosti temnoty, aby si vaši susedia navzájom násilím 

nevytrhávali niť života. 

50 Na krátky čas dovolím svetu, aby plnil svoju vôľu, ale potom sa na celom svete uskutoční moja 

vôľa. Pozorujte a modlite sa tvárou v tvár kalichu utrpenia, ktorý ľudstvo vyprázdňuje. Lebo roky ubehli a 

čas pre teba ubehol prekvapivo rýchlo. 

Ukázal som ti cestu, po ktorej máš kráčať, a dal som ti všetko, čo potrebuješ, pretože som bdel nad 

tvojou dušou. Živil som ju chlebom večného života a prebudil som ju zo spánku, aby spoznala svoje 

poslanie a pocítila svoju zodpovednosť v rámci Môjho diela. 

51 Materializmus a nedostatok pochopenia boli veľké, a preto ste, milovaní žiaci, zostávali vo svojich 

zabehnutých koľajach bez toho, aby ste umožnili svojej duši rozvíjať sa. 

52 Vždy som vám prostredníctvom svojho slova lásky dával najavo, čo ste zlyhali, aby ste ľudstvu 

zvestovali Dielo, ktoré som vám zveril. Ale ak ste sa nevybavili, ako môže ľudstvo získať môj pokoj, moje 

svetlo a moju lásku prostredníctvom vášho sprostredkovania? Práve vám som zveril poslanie všade šíriť 

Moje učenie. Zjavil som ti vznešenosť, ktorej nositeľom je tvoj duch. 

Povedal som vám, že som si vás vyvolil a pomazal z lásky a pre svoju milosť, bez toho, aby ste mali 

zásluhy. Vyvolil som si vás, aby ste boli apoštolmi, ktorí ukážu svetu moje pokyny vtlačené do vašich 

sŕdc. 

53 Čas uplynul, ale vy ste si ešte nezaslúžili zásluhy. Musíš vystierať ruku, aby si pozdvihol toho, kto 

padol. Musíte ukázať svetlo jasného dňa svojim blížnym, ktorí sú v temnote, aby vedeli, že som sa vám a 

ľudstvu zjavil v každom čase. 

54 V prvej ére som vás vyslobodil z faraónovho otroctva prostredníctvom Mojžiša, ktorého som 

postavil na čelo svojho ľudu, aby ho viedol do zasľúbenej krajiny, do krajiny Kanaán. 

55 V druhej ére vám Ježiš, Božský Majster, dal dôkaz o Mojej mysli, prítomnosti a moci. Ale človek 

ma vo svojom egoizme a materializme odmietol. 

56 V tomto čase ste opäť otrokmi, ale už nie faraóna, ale pokušenia. Veď vám dal bohatstvo, rozkoše 

a moc, aby si vás podmanil, a mnohí z vás padli a zišli z cesty svetla, pretože ste boli slabí. Ja som vám 

neodňal milosť, vy sami ste si ju odopreli, pretože ste neplnili môj zákon. Svet si to však vo svojej 

nechápavosti neuvedomil a ľudia odovzdávajú svojim blížnym dielo, ktoré sami vytvorili. 

57 Aký veľký je omyl, ktorému podľahli "prví", a aký veľký je omyl, ktorému ste podľahli aj vy, 

pretože ste si neuvedomili, že to bol jeden a ten istý Boh, ktorý k vám hovoril, a že ste preto nedostali iné 

poučenie ani iný zákon. 

58 Jeden Boh sa ti vždy dával poznať, nikdy som ťa neopustil, vždy som bol blízko tvojho srdca. Ježiš 

zjavil moju božskú lásku v druhej ére a ako Majster vám dal príklad poslušnosti Zákonu. Naučil som ťa 

modliť sa a ukázal som ti cestu. 
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59 V tejto tretej ére sa uskutočňuje Božia vôľa, pretože ste dostali Moje poučenie, chlieb večného 

života pre vašu dušu. Ale oznámil som vám, že po roku 1950 už nebudete počúvať Moje Slovo 

prostredníctvom ľudského intelektu a budete so Mnou v kontakte len z ducha do ducha prostredníctvom 

rozvoja vašej duše. 

60 Zveril som vám tieto posledné tri roky môjho prejavu prostredníctvom nositeľov hlasu, aby ste 

zvážili a pochopili svoje povinnosti, aby ste opustili svoje zabehnuté koľaje a umožnili svojej duši 

napredovať. Mnohí z vás však naďalej spali a zostali bez pochopenia a povznesenia. 

Prečo si sa, Izrael, nevenoval štúdiu a výkladu podrobných pokynov, ktoré som ti dal? Slepí ešte 

neuzreli svetlo, chromých si nevedel uzdraviť, aby ma mohli nasledovať, a zástupy sú zmätené a 

rozmýšľajú, či našli pravú cestu? 

61 Mnohí z vás si myslia, že plnia môj zákon, a sú na veľkom omyle, pretože dávajú svojim blížnym 

len zlý príklad. Práve ony sú príčinou, prečo sú ľudia zmätení a naďalej živia modloslužbu a hľadajú 

pravého Boha prostredníctvom rôznych ľudských ideí. 

62 Milovaný ľud, na konci môjho ohlasovania zostanete sirotami. Ale tak ako v druhej ére, pochopíte 

ma po mojom odchode. Keď už nebudete počúvať Moje Slovo, spoznáte, čo som vás často učil, ale vaše 

prebudenie bude neskoro. 

Preto vám, ľudia, s veľkou bolesťou v mojom otcovskom srdci vyčítam, že nedodržiavate zákon a 

neposlúchate. Nechcem, aby vás ľudstvo zajtra považovalo za ľudí nehodných mojej Božskej milosti. 

Mnohí však uveria v moje posolstvo a budú ma milovať bez toho, aby ma počuli ako vy. 

63 Ukázal som vám vaše chyby, aby ste pochopili, že neukazujete Moje dielo vo svetle pravdy, aby 

ste sa obnovili a zjavili svetu, čo ste odo Mňa dostali. 

64 Myslel si, Izrael, že Ja, pretože som milujúci Otec, ti nebudem vyčítať tvoje chyby a budem ťa 

musieť prikryť svojím plášťom, aby som ťa dal svetu spoznať ako pravých učeníkov, vojakov a učiteľov 

zajtrajška. Keby som to urobil, Izrael, sám by som ti odoprel svoju lásku. Lebo keď príde čas, nebudete 

môcť svedčiť o Mojej pravde svojimi slovami a skutkami, a potom by ľudstvo zajtrajška poprelo Môj 

prejav. Lebo dokonalosť sa nikdy nemiešala s vašimi nedokonalosťami. 

65 Povedal som vám, že sa nachádzate v čase boja lásky proti nenávisti, môjho svetla proti temnote, 

pokory proti pýche. Ale zajtra, keď nastane vaše prebudenie, pocítite vo svojich srdciach nekonečný a 

hlboký smútok, keď pochopíte, aký čas ste premárnili, a vtedy oceníte úlohu nositeľov hlasu, ktorí sa 

vedeli pripraviť, aby vám odovzdali moju pravdu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 349 
1 Milovaný ľud: Uverili ste v môj príchod v tomto čase a aj v posledných dňoch môjho zjavenia 

prichádzate náhlivo, bez únavy, túžiac po mojom slove. Mnohí boli povolaní, všetkým som dal vodu z 

tohto prameňa, ale málokto ma počul a pochopil. Ale ja som sa dal poznať a šíril som lásku po celom 

svete. 

2 V druhej ére som vám povedal: "Blahoslavení, ktorí uverili bez toho, aby videli!" Aj vám v tomto 

čase hovorím: "Buďte blahoslavení, lebo ste uverili a zostali verní môjmu dielu bez toho, aby ste ma 

videli!" 

3 Môj príchod by vás nemal prekvapiť, pretože bol ohlásený. Ale nevedel si, v ktorú hodinu prídem. 

Po mojom odchode v druhej ére moji učeníci zapísali moje slová a odovzdali ich ďalším, novým 

učeníkom, aby ich šírili po celom svete. 

Prísľub môjho návratu bol pre tých, ktorí ma priamo nasledovali, povzbudením v ťažkom boji, krásnou 

nádejou a potravou pre ich ducha túžiaceho po poznaní. A moji učeníci z generácie na generáciu dúfali, že 

sa ich Majster opäť objaví. 

Ale hľa, generácie nasledovali jedna za druhou. Veľké množstvo bytostí sa vtelilo na zem a potom sa 

vrátili do záhrobia bez toho, aby ich oči videli, ako sa tento prísľub naplnil. Prešli stáročia a dokonca 

tisícročia. Ale keď sa ukázala hodina a moja prítomnosť v duchu otvorila nový vek, zistil som, že ľudia 

vymazali moje Slovo zo svojich sŕdc a len málo z nich očakávalo môj návrat. 

4 Prišiel som k vám v tichosti, bez okázalosti. Ale spôsob, akým som sa dal poznať, mnohých 

prekvapil, u niektorých vyvolal pochybnosti a u iných dokonca posmech. Len tí, ktorí dokázali vytrvať s 

bdelým duchom a prebudenou mysľou, ma cítili tak, ako ma mohli cítiť v akejkoľvek forme, ktorú som si 

vybral, aby som sa im zjavil. Ale zasľúbenie bolo dané všetkým a jeho naplnenie je rovnako určené 

všetkým. 

5 Toto je moje zjavenie v tomto čase: Človek bol vždy mojím nositeľom hlasu. Vyvolil som si ho, 

pretože je to moje dieťa, moje dielo, a to je dôvod. A hoci sa toto dieťa cíti nehodné Mňa, pretože sa 

nedokázalo zdokonaliť, za týmito nedokonalosťami vidím tú čiastočku svetla, ktorá je súčasťou Môjho 

Ducha ─ privilegované stvorenie, inteligentnú bytosť schopnú odovzdávať Moje Slovo. 

6 Vy ako ľudské bytosti ─ milujete len svoje dobré deti? Videl som, ako rodičia podporujú svoje 

choré alebo stratené deti s väčšou starostlivosťou, aby ich zbavili utrpenia. Tentoraz som si vybral túto 

úlohu medzi pokornými, jednoduchými mužmi a ženami, hriešnikmi a nevzdelancami. Našiel som v nich 

totiž vďačnosť a oni sa vedeli očistiť a povzniesť, aby dôstojne plnili svoje poslanie. 

7 Ak som sa v tomto čase nestal človekom, aby som k vám prehovoril tak, ako som to urobil 

prostredníctvom Ježiša, dôvod je tento: či by ste dnes mohli počuť môj duchovný hlas, vnímať a chápať 

božskú reč, keď ste sa tak zhmotnili, že nie ste schopní počuť a poslúchať hlas svojho ducha, ktorý je 

vystrašený a slabý v tomto svete, v ktorom žijete? 

8 Preto som si vybral človeka a obdaril ho duchovnými schopnosťami, aby mohol byť nositeľom 

môjho hlasu. 

A vďaka tomuto ohlasovaniu som našiel vieru a mnohí ma pochopili. Iní však zostali v nedôvere. 

9 Dovolil som duchovnému svetu, aby sa rovnakým spôsobom predstavil človeku, a spojil som tieto 

bytosti v duchu a ostatné v tele. 

10 Je potrebné, aby ste ochutnali "chuť" všetkých pohárov utrpenia, aby ste poznali bolesť, ale aj 

pokoj, aby ste všetko poznali a aby to tvorilo súčasť vašej existencie. Chcem totiž, aby ste boli pravými 

učeníkmi, aby ste učili viac skutkami ako slovami. Príklad má väčšiu moc ako slovo a je potrebné, aby ste 

dovolili, aby sa moje dielo dostalo ku všetkým vašim blížnym, a to je najlepší spôsob, ako ho šíriť. 

11 Pracujte trpezlivo, zostaňte vytrvalí až do konca. Nič vás nezastaví na vašej ceste, pretože bolesť, 

ktorú máte zmierniť, je veľká a je veľa temnoty, ktorú musíte odstrániť. Predovšetkým dôverujte svojmu 

Otcovi a sebe samým a uvedomujte si hodnotu svojich darov. 

12 V druhej ére, keď Ježiš adresoval svoje slovo zástupom, ktoré ho nasledovali, hovoril ku všetkým 

a všetkým v jednom učení, odhaľujúc vnútorný život tých tvorov, ktorí sa k nemu priblížili. Napriek 

rôznym prosbám, potrebám a zámerom, ktoré mu predkladali, jeho múdre, presné a jasné slovo vždy 

utíšilo bolesť, vyriešilo problém alebo rozptýlilo pochybnosti. 
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Hoci nepripravené srdce niektorých ľudí nebolo schopné prijať slovo a vyložiť jeho význam, duchovná 

duša, prístupnejšia ako telo a citlivejšia na božské vyžarovanie, prijala učenie a po premýšľaní a boji so 

svojím telom nakoniec uverila. Lebo len vyšší Majster, Otec nekonečnej dobroty, mohol rozpoznať drámu, 

ktorá sa odohrávala v ľudských bytostiach, a upokojiť a potešiť ich duše. 

13 Mnohí ľudia, keď videli učeníkov, ktorí žili s Majstrom, dúfali, že budú konať rovnaké skutky ako 

Ježiš, a často boli sklamaní, keď videli, že sú to len malé deti, ktoré sa začínajú duchovne dvíhať a snažia 

sa pochopiť veľké poučenia svojho Pána. Ale Ježiš ešte nepovedal zástupom: "Počúvajte týchto 

učeníkov!" V čase svojho kázania ich nepredstavil ako učiteľov. Stále to boli kamene, len sa potom 

vyleštili do lesku. 

14 Ako často sa učeníci snažili odháňať malé deti, ktoré pristupovali k Ježišovi, aby počuli jeho slovo 

─ mysleli si, že robia správnu vec a zachovávajú si tak väčšiu oddanosť, ale nechápali, že aj oni musia 

zaujať miesto medzi učeníkmi. Keď sa to stalo, koľko bolesti pocítili, keď deti odchádzali so svojimi 

matkami! 

15 Ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, vždy starostlivo posudzovali jeho skutky a skutky jeho učeníkov. 

Keď sa jeden z nich pokúsil brániť svojho Majstra vytasením meča, zástupy ho pokarhali. Ježiš však 

naďalej opravoval a vychovával svojich verných učeníkov až do dňa, keď im povedal: "Nechávam vás, 

aby ste namiesto mňa robili ľuďom to, čo som ja robil vám." 

16 Všetky nedokonalosti, omyly a nevedomosť z nich spadli ako nepotrebné šaty, aby sa obliekli do 

darov a autority Toho, ktorý ich poslal. Teraz mohli zastupovať svojho Majstra, a aj keby ich ľudia 

nemilosrdne kontrolovali, nenašli by dôvod, prečo by ich obviňovali. Ako veľmi museli bojovať sami so 

sebou, aby dosiahli stupeň povznesenia potrebný na hlásanie učenia svojho Pána! Ale veru vám hovorím, 

že ich príklad je nezmazateľný. 

Koľko pokory a lásky šírili na svojej ceste, aby vydali svedectvo o mojom Diele, a aký plodný a 

prospešný bol ich príklad pre toto ľudstvo. Aj po mnohých storočiach ich mená a spomienka na nich stále 

žijú v srdciach ľudí a ja vydávam svedectvo o ich veľkom diele v tretej ére, veku po nej, pretože vedeli 

svedčiť o mojej pravde. 

17 Dnes, keď som opäť obklopený učeníkmi a malými deťmi, ako som bol v druhej ére, pripravujem 

vás rovnakým spôsobom a obliekam vás milosťou a mocou. Zostanete ako oni, ako ovce medzi vlkmi. Ale 

nezúfajte, ani sa vám nebude zdať nemožné vykonať veľké dielo a zanechať ľudstvu príklad. 

18 Nenápadne začnete žiť cnostný život a vaše kroky vás budú viesť k čoraz väčšiemu pochopeniu a 

rozvíjaniu vášho poslania. Neviete, akú silu bude mať váš príklad a aký vplyv budete mať, keď sa budete 

venovať plneniu svojho poslania. 

19 Vidím, ako sa v budúcnosti tohto ľudstva zapíšu žiarivými písmenami skutky tohto pokorného 

ľudu, ktorý si razí cestu v ťažkostiach a ťažkých skúškach. 

20 Koľko temnoty odstránia vaše skutky lásky a milosrdenstva a koľko oltárov fanatizmu padne na 

zem pred silou vašej spiritualizácie! Lebo moje učenie o pokoji a láske budete nosiť vo svojich očiach, na 

svojich perách, vo svojom srdci a vo všetkých schopnostiach svojho ducha. 

21 Dnes, keď sa moje Slovo už čoskoro nebude prejavovať v tejto podobe, vám hovorím: Absencia 

týchto prejavov by nemala ochladiť vaše srdcia a byť dôvodom na vzájomné odcudzenie. Pri plnení svojho 

poslania stále nemôžete bojovať sami. Stále ste odkázaní jeden na druhého, pretože ste si navzájom 

poskytli teplo, život a povzbudenie. Po mojom odchode chcem, aby ste pokračovali vo svojich 

stretnutiach. Budem totiž naďalej viesť vaše diela a najímam sa, aby som vylieval inšpirácie na tieto 

milované zhromaždenia. Chcem, aby ste sa aj naďalej, ako to robíte teraz, trpezlivo obracali k Môjmu 

Slovu, k Mojim novým zjaveniam, pretože Božské Svetlo sa bude na vás všetkých naďalej neobmedzene 

vylievať. 

22 Pri štúdiu môjho učenia sa vyhýbajte akýmkoľvek hádkam alebo vášniam, aby ste nikdy 

nezakrývali svoj úsudok. Na vašich stretnutiach by mala vždy vládnuť duchovnosť, ktorá je oddanosťou a 

povznesením, a nemali by ste myslieť len na seba. Priveďte do svojho stredu chorých, slabých alebo 

unavených životom ─ tých, ktorí prežívajú sklamanie v rôznych kultoch, ktoré praktizujú ─ tých, ktorí 

hladujú a túžia po duchovnej potrave, ponížených a bezbranných, pretože ich príčina nie je pochopená. 

Miluj ich všetkých a priveď ich tam a tam na svojich zhromaždeniach, daj im útechu, uzdrav ich rany, 
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pomôž im modliť sa a všetci príďte ku mne zjednotení v jednej modlitbe. Hľadajte ma ako Otca a ako 

lekára, potom mi bude stačiť tento skutok, aby som vám dal uzdravujúci balzam a udelil zázraky. 

23 Čím duchovnejšie je vaše zhromaždenie, tým väčšie zázraky uvidíte, ako sa stávajú skutočnosťou. 

Dobrí vykladači môjho učenia povstanú medzi vami, a keď budú hovoriť, aby vám oznámili svoj výklad, 

osvietim ich a poviem im, čo im bude v tej chvíli vnuknuté. Nech však nikto nehovorí z márnivosti, aby sa 

nepripravil o svoje vzácne dary. 

24 Tak ako som v týchto časoch odmenil vašu prípravu tým, že som vám udelil tento prejav, tak vám 

aj v budúcich časoch udelím milosti pre vaše povznesenie a horlivosť v mojom diele. Ak budete takto 

konať, budú k vám prichádzať muži a ženy, ktorí, keď sa dozvedia o Mojom návrate, budú mať záujem 

poznať Moje posolstvo a budú sa vás dychtivo pýtať na to, čo som vás učil a ako som hovoril k ľudstvu v 

tretej ére. 

Ale tá kniha, ktorú práve vytvárajú "zlaté perá" ─ tá inšpirácia, ktorú nositeľ hlasu prekladá do slov, 

ktoré sa zhromažďujú a starostlivo strážia na stránkach kníh ─ bude posvätným odkazom, ktorý 

zanechávam každému, kto je hladný po chlebe, a všetkým, ktorí túžia po sýtosti pre svoje duše. 

25 Neodkladajte tieto stránky do kúta svojej zabudnutosti, lebo budú zbraňou v dňoch boja, keď vaše 

pery ešte nebudú vedieť hovoriť s potrebnou výrečnosťou. Ak vaša slabá pamäť zabudne na moje učenie, 

tieto vytlačené slová budú hovoriť s rovnakou presvedčivosťou, s akou som vás učil. Svetlo tohto učenia 

prenikne do srdca tých, ktorým budete svedčiť, a oni budú otrasení a uveria v moje zjavenie ako Ducha 

Svätého. 

26 Pre vás príde čas boja a uvidíte ľudí, ktorí sa budú cítiť silní a odvážni a budú horieť vo svojej 

viere. Aby ste vedeli, či tá hodina nastala, nemusíte sa pýtať svojich blížnych, ale budete cítiť volanie, 

ktoré vám adresuje váš Otec. Proroci budú bdieť, pretože ich zodpovednosť sa neskončí. Ich duchovné oči 

s bázňou a láskou preniknú do toho sveta, z ktorého jasne uvidia znamenia, ktoré privedú ľudí na dobrú 

cestu. Aj v tomto svete sa budú diať udalosti, ktoré vám budú hovoriť o tejto hodine naplnenia. 

27 Čo ešte chcete vedieť pre tie časy, čo ste ešte nepochopili prostredníctvom tohto jednoduchého a 

jasného Slova, ktoré všetko vysvetľuje a osvetľuje? S rovnakou jasnosťou by ste mali aj poučovať, aby ste 

boli pravými učiteľmi a radcami ľudí. 

28 Krajiny sa na teba obrátia ako na svoju obranu, proroci nájdu vieru. Chorí budú túžiť po tvojich 

upokojujúcich a uzdravujúcich slovách, naliehavo sa budú obracať o radu a vo chvíľach skúšky budú 

žiadať aj tvoju modlitbu a príhovor. 

29 Aké to budú krásne časy pre naplnenie vašej misie! Aká skvelá príležitosť pre vašu dušu, aby 

rozkvitla, a pre vaše dary, aby sa rozvinuli! Aké šťastie pocítite, keď uvidíte, že mnohí, ktorí žili zbytočne, 

zosilnejú v dobrom a povstanú a budú konať užitočné, významné skutky! 

Toto je vaše poslanie: vykúpiť blížneho a vrátiť mu svetlo, ktoré stratil, aby sa cítil účastný na Božej 

milosti. Všetko, čo mu bolo odňaté, bude potom opäť vlastniť, aby sa stal majiteľom božského pokoja, 

božskej múdrosti a božskej lásky. 

30 Vaša príprava na tento čas by nemala obsahovať mystiku ani ľudské teórie. Nemáte byť 

služobníkmi kultov alebo formalít, ale jednoduchými učiteľmi, ktorí vstupujú do času činnosti. 

31 Pochopte, že ľudstvo sa teraz prebúdza k duchovnému životu a čoskoro budete svedkami veľkých 

udalostí, ktoré odhalia jeho pokrok. Uvidíte, ako sa národy, ktoré boli dlho nepriateľmi, spoja a uznajú sa 

navzájom, mnohé znepriatelené rasy sa spoja. Učenia, ktoré nemajú korene v duchovnosti a ktoré ovládali 

národy, budú odstránené práve tými národmi, ktoré ich predtým vyhlasovali za spásonosné, a vzniknú 

nové učenia, ktoré sa priklonia k vznešenosti. Dovolím im získať platnosť, pretože to budú hnutia, ktoré 

predchádzajú najčistejšiu duchovnosť. Keď však uvidíte, že sa tieto procesy objavujú na zemi, budete 

vedieť, že duch ľudí je pripravený na koniec ďalšieho veľkého obdobia. 

32 Mnohí, ktorí sú dnes nazývaní múdrymi mužmi, si v tých dňoch budú lámať hlavu a budú 

rozrušovaní, zatiaľ čo iní, ktorí boli prenasledovaní a ponižovaní pre svoju lásku k spravodlivosti, uvidia, 

že ich túžby, ich zdravé ideály zažiaria v tých dňoch rovnováhy a morálnej obnovy. 

33 Duchovný život sa na tejto planéte naplno prejaví a svoj vplyv pocítia všetci ľudia a tí, ktorí boli 

materialistami, zatvoria svoje pery, zatvoria svoje knihy a otvoria svoje duchovné oči, aby uvideli ten 

život, ktorý popierali, a otvoria dvere, ktoré zatvárali pred veľkými zástupmi. 
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34 Uvidíte, že moje svetlo bude žiariť po celom svete a každá duša bude osvietená. Pokladnica bude 

otvorená a každý, kto sa do nej bude chcieť pozrieť, to bude môcť urobiť, ak sa pripraví s trochou lásky. 

35 Ak teda ľudstvo pozná moje učenie a chápe jeho zmysel, bude mu dôverovať a posilní sa vo viere, 

že je bezpečnou cestou, vodítkom pre každého človeka, ktorý chce žiť v spravodlivosti, láske a úcte k 

blížnemu. 

Ak sa toto učenie zakorení v srdciach ľudí, rozjasní rodinný život tým, že posilní rodičov v cnosti, 

manželstvo vo vernosti, deti v poslušnosti a učiteľov naplní múdrosťou. To urobí vládcov veľkodušnými a 

inšpiruje sudcov, aby vykonávali skutočnú spravodlivosť. Vedci sa budú cítiť osvietení a toto svetlo im 

odhalí veľké tajomstvá v prospech ľudstva a jeho duchovného rozvoja. Takto sa začne nový vek mieru a 

pokroku. 

36 Špiritizmus ─ ako som toto učenie nazval ─ neznamená mysticizmus ani fanatizmus. Toto učenie 

radí zjednodušiť uctievanie a čo najčistejšie pozdvihnúť dušu. Vedie vás na tejto ceste a krok za krokom 

vás núti kráčať po ceste pravdy. 

37 Ako málo z nich Mňa pochopilo a tuší pravú podstatu Môjho učenia! Aj u svojich učeníkov vidím 

túžbu zostať pri tradíciách a zvykoch svojich predkov ─ strach z opustenia mnohých zvykov a obradov, 

ktoré sú prekážkou pre napredovanie ľudí v ich vybavení. Ale ja pomôžem tým maličkým, tým slabým 

dušiam, aby sa stali silnými a dohnali prvých učeníkov, lebo vy všetci sa spojíte v jednom cieli. 

38 Poslaním tohto ľudu je pracovať pre pokoj tohto sveta hlásaním a rozsievaním môjho slova na jeho 

ceste, aby sa toto údolie zeme stalo odrazom nebeského domova a jeho obyvatelia podobou spravodlivých, 

ktorí prebývajú v mojom kráľovstve. 

39 Aby ste dosiahli cieľ na tomto svete, musíte bojovať, trpieť a prelievať slzy, ale v boji by ste 

nemali strácať srdce. Otrasie vami nedokonalosť a tvrdosť ľudského srdca, ale nemali by ste byť sudcami 

svojich blížnych. 

Pamätajte, že v druhej ére Moji učeníci neodsudzovali nikoho zo svojich blížnych. Ja sám som 

opravoval a súdil skutky tých, ktorí ma nasledovali, a ak sa niekto rozhorčený nad tým, čo urobil iný, 

obrátil na mňa a povedal: "Pane, prečo ten brat zhrešil? Čo sa mu z tohto dôvodu stane, aké to bude mať 

pre neho následky na jeho životnej ceste?" Odpovedám mu: "Ak zhrešil, nedopúšťaj sa rovnakého 

previnenia, ani zaň nečakaj trest, aby si sa cítil dokonalejší a hodný Mňa." Dokonca aj v deň, keď som 

slávil Poslednú večeru so svojimi učeníkmi a Judášov čin bol všetkým známy, moja prítomnosť prikázala 

mlčať, nikto ho neodsúdil, nikto ho nenazval nespravodlivým alebo zradcom, nikto ho neokríkol ani 

nenazval nevďačným. Mlčanie nastalo preto, lebo učeníci sa už túto lekciu naučili od svojho Majstra a len 

Judášovo svedomie ho volalo na zodpovednosť a súdilo ho. 

40 Aj vy by ste mali byť v tomto čase takí: Nesúďte a neodsudzujte svojich blížnych, nech sa vám 

zdajú akokoľvek nevedomí a chybní. Nechajte svoje starosti na Mňa a plňte si svoje povinnosti ako dobrí 

učeníci. Ak to robíte úprimne, bez márnivosti, nájdete odozvu v srdciach ľudí okolo vás a čoskoro uvidíte, 

že aj oni sa vydajú rovnakým smerom a budú nasledovať rovnakú inšpiráciu. 

41 Pozorujte a modlite sa, ľudia! Usilujte sa o svoje zjednotenie a mier. Už máte pred sebou posledné 

dni tohto roka a ja vás chcem vidieť zjednotených. Bol som škovránok, pod ktorého krídlami našli 

útočisko všetky mláďatá. Preto vám budem naďalej poskytovať teplo, aby ste sa nerozptýlili. Často som 

vás poučoval, aby ste ako prví vedeli viesť tých, ktorí vás nasledujú. Majte na pamäti, že medzi nimi sú aj 

takí, ktorí nie sú stabilní, a je potrebné, aby ste im pomohli. A aj medzi tými, ktorí ma často počúvali, sú 

niektorí slabí. Opakujte im Moje slová, dávajte im teplo a život, aby nezablúdili z cesty, a svojimi 

skutkami pracujte pre pokoj tohto sveta. Modlite sa a táto modlitba rozjasní životy vašich blížnych. A 

tvoja duša, premenená na škovránka pokoja, bude lietať ako Majster nad zemou a prinášať moje posolstvo 

všetkým ľuďom dobrej vôle. 

42 Výsledok svojej sejby však neočakávajte v okamihu, keď semeno vložíte do zeme. Povedal som 

vám, že duchovné semeno nemá rovnaké miesto na klíčenie ako to, ktoré zasievate na svojich poliach. Ak 

hmotné semeno vyklíči za sedem dní, duchovné semeno môže vyklíčiť za sedem sekúnd, ako aj v 

siedmich etapách večnosti. Musíte siať a pestovať s láskou a jedného dňa vaša duchovná duša, ktorá patrí 

k večnému životu, zažije radosť, keď uvidí klíčenie zasiateho semena, jeho rast, rozkvet a prinášanie 

ovocia. Ale nielen to, ale aj rozmnoženie ovocia, ktorého ste zasiali len jedno semeno. 
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43 Takto vás učím a vysvetľujem vám to, čo nie ste schopní pochopiť, každý deň vás posilňujem, 

pretože vás chcem vidieť silných na duši a zdravých na tele. 

44 Každý, kto sa cíti slabý alebo chorý, nech sa posilní v mojej prítomnosti, pocíti moju útechu a 

povstane s vierou a dôverou vo svoj osud. Práve táto viera je oporou, ktorá vás podrží a umožní vám 

napredovať. 

Ak sú vaše utrpenia dlhé, prekonajte ich silou, ktorú vám dávam. Ak vidíte bolesť u svojich blížnych a 

chcete ju odstrániť, príďte k zdroju útechy a veľmi rýchlo ju premeníte na pokoj a úsmev. Nevnímajte 

smrť tam, kde neexistuje, pretože Ja som Život a vy všetci ako ľudské bytosti žijete vo Mne. 

45 Ak sa chcete modliť za bytosti, ktoré prebývajú v duchovnom údolí, nevyhraďte si dni alebo 

hodiny na to, aby ste ich volali a priblížili sa k týmto bytostiam. Robte to z lásky, ktorá vás s nimi spája, a 

pamätajte, že patria k duchovnému životu, že žijú vo večnosti a nepodliehajú plynutiu času. 

46 Teraz žite v spoločenstve s tým svetom, ktorý je blízko toho druhého. Upevnite svoje putá lásky, a 

ak sú bytosti, s ktorými ste boli na zemi spojení, na duchovnom rebríčku vyššie ako vy, budú vám v živote 

pomáhať. Na druhej strane, ak zaostali a potrebujú vašu modlitbu a pomoc ─ príklad, ktorý im môžete dať 

─ pomôžte im, a tak udržíte harmóniu a pokoj na tomto svete. 

47 Neprejavujte netrpezlivosť byť opäť s milovanými. Táto netrpezlivosť pramení v ľudskom srdci, 

ktoré chce vnímať podobu týchto bytostí, ich tvár a správanie, aby sa z nich na chvíľu potešilo. Ovládajte 

túto netrpezlivosť a s pravou duchovnou cnosťou čakajte, kým nenastane radostný okamih tohto stretnutia, 

a potom budete spoločne kráčať po tej istej ceste, ktorá vás všetkých dovedie k mojej pravici. 

48 Dávajte pozor a modlite sa za bytosti zo záhrobia. Pre tých, ktorí od vás nič nepotrebujú, bude vaša 

modlitba pozdravom, bozkom, duchovným objatím. Ale pre tých, ktorí potrebujú vašu pomoc, bude vaša 

modlitba balzamom, oslobodením, pohladením a povzbudivým hlasom na ceste skúšok a nápravy. Keď 

duchovia, ktorí nedokázali povstať do domova, ktorý im patrí, do sveta, do ktorého patria a ktorý ich 

očakáva, prijmú hlas z tohto sveta, ktorý ich priťahuje prostredníctvom ich modlitby, prebudia sa zo 

spánku, povstanú zo smrti a budú sa usilovať o svoju spásu. 

49 Ľudstvo však nevie, ako osvetliť životy týchto bytostí, ani ako odstrániť ich materializáciu. 

Nemôže zlomiť reťaze výčitiek a bolesti, ktoré ich ťažia. 

Ty, ktorý vlastníš svetlo, modli sa a zmiluj sa nad týmto pre teba neznámym svetom a pomôž mu 

oslobodiť sa a vykročiť na cestu k životu, ktorý mu patrí. Nevyhýbajte sa ich prítomnosti a nebojte sa ich. 

Zhromažďujem vás, aby ste sa spoločne modlili a prichádzali ku Mne. Takto vás prijmem, aby som vám 

dal pokoj, ktorý sa musí rozšíriť na všetkých. Lebo vy všetci ste moje milované deti. 

50 Môj božský Duch vás objíma a žehná vám. Prijmite moje slovo, aby ste boli plní svetla, sily a 

múdrosti, a preniknite do neho, aby ste poznali moju vôľu. Chcem, aby ste si pozorne strážili to, čo 

dostávate, a vedeli, ako si to vykladať. 

51 V mojich prejavoch lásky ste pocítili, že vám dávam život. Pociťujete moje teplo a ochranu a už 

vám nie je zima, aby ste sa stali bytosťami plnými viery a nádeje. 

52 Každé moje slovo je poverenie a chcem, aby ste sa ich urýchlene vydali plniť. Moje proroctvá 

dané prostredníctvom jednoduchých a pokorných tvorov sa naplnia a vy o nich budete svedčiť. 

53 Kvôli môjmu dielu budú mnohí z vás zle hodnotení. Ale neberte túto záležitosť do svojich rúk, 

nechajte ju na Mňa a Ja vás budem brániť. Len sa snažte šíriť toto svetlo a buďte pokorní. 

     Vždy, keď na vás niekto zaútočí, použite len zbrane, ktoré som vám dal: lásku, úctu a pokoru. Čím viac 

vás budú kritizovať, tým viac budem u vás prejavovať svoju moc. A tí z vás, ktorí majú dar vidieť za 

hranice tohto života do oblastí ducha, posilňujú slabých tým, že potvrdzujú moje slová. A tí z vás, ktorí 

majú dar vznášať sa a počuť hlasy z Vyššieho sveta, sa pripravte na odovzdávanie mojich posolstiev. Tieto 

vyššie prejavy podporia vaše duše aj v najväčších skúškach. 

54 Vaše diela zostanú zapísané navždy. Preto vy, ktorí ste zasvätení mojej službe, používajte svoj 

intelekt a dar slova správnym spôsobom. 

55 Dávam vám svoje učenie ako semeno, aby ste ho zasievali a pestovali. Keď vaše pripravené srdce 

pocíti, že prišla hodina začať svoju prácu, otvorte ho, podeľte sa so všetkými hladnými a semeno sa 

rozmnoží. 

Mnohí nebudú vedieť, ako prijať Dobrú novinu, pretože ich myseľ ešte nebude pripravená pochopiť 

tieto lekcie. Iní budú chcieť ukradnúť vzácne ovocie, aby ho zneužili. Ale potom sa budú kajať a prídu ku 
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mne ako "márnotratní synovia". Ja však nahradím semeno, ktoré stratili z nevedomosti, a každá duša 

dobrej vôle ho bude mať. 

56 Keď budete vedieť, ako v mojom slove objaviť všetko svetlo a povzbudenie, ktoré váš duch 

potrebuje, budete ma nasledovať až do konca. Nebudeš cítiť únavu, nezastaví ťa úloha ohlasovať Moje 

Slovo a nešťastia ťa nedonútia ochabnúť. Keď pochopíte jednu lekciu, pochopte ďalšiu a pokračujte v 

čítaní knihy nekonečných lekcií, ktorú vám zanechávam, aby ste ju študovali a živili sa ňou. Vezmite si z 

nej to, čo je potrebné k životu. Žite ako moji učeníci. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 350 
1 Prijímam vás v zastúpení ľudstva, vy malý zástup izraelského ľudu. Vzdialite sa od sveta, aby ste 

si vypočuli môj koncert a pozreli sa za hranice toho, čo je hmota. Dám vám putovať po ceste pod mojou 

ochranou a každý z vás bude mať pri sebe lampu, aby neklopýtal, keď príde na koniec svojej cesty na 

zemi. 

Keď sa tvoja duša oddelí od tela, aby povstala ku Mne a predložila Mi svoje skutky, uvidíš všetky 

svoje skutky, svoje kroky zapísané v knihe svojho života a spolu so Mnou budeš posudzovať svoje dielo. 

2 Dnes chcem, aby tvoja duša bola slobodná, aby mohla plniť svoju úlohu, pripravená slúžiť a 

pozorná na moje vnuknutia, aby si videla koniec životnej cesty, ktorý je blízko, veľmi blízko, a cítila, že 

čoskoro dostaneš odmenu, ktorú ti mám dať. 

Poviem vám: Poďte ku mne vy, ktorí ste pochopili, že počujete moje slovo prostredníctvom ľudskej 

schopnosti chápania, vy, ktorí ste žili v rámci mojich prikázaní a rozsievali ste lásku a odpustenie. 

3 Každý, kto nosí moje slovo v mysli a riadi sa ním v živote, bude mať moje kráľovstvo, zdravie, 

inšpirácie a prorocké dary. Takto budú môcť moji učeníci praktizovať môj zákon, či už sú nevzdelaní 

alebo učení, chudobní alebo bohatí, deti alebo dospelí. 

Nevzdelaní sa stanú osvietenými a budú hovoriť múdro. Ten, kto na zemi nič nemá, bude mať pocit, že 

má všetko, pretože sa zduchovnil a bude mu ľahostajný majetok tohto sveta. Jeho srdce bude naplnené 

radosťou, pretože sa bude môcť podeliť o svoj poklad s tými, ktorí ho nemajú. A deti, ktorých duše sa 

veľmi rozvinuli, budú hovoriť s odhodlaním a ich svedectvá budú rozpaľovať vieru nových zasvätencov. 

4 Vy, ktorí ste sa odo mňa učili, buďte pokorní, trpezlivo poučujte a odpúšťajte chyby svojim 

blížnym. 

5 Pripravil som vás, aby ste dali život novým generáciám, ktoré budú so Mnou komunikovať s 

najväčšou dokonalosťou. V tom čase ma ľudia uvidia, ako k nim prichádzam a zriaďujem Moje 

kráľovstvo v ich dušiach. 

6 Buďte v strehu a pripravení na každú skúšku. Dnes predo mňa predstupuješ s bolesťou ľudstva a 

so svojou bolesťou. Ale ja vám hovorím: Odoberte tento pohár, pocíťte pokoj a odovzdajte ho. Hladím ťa 

a dávam ti radosť. Keď oslobodíte dušu od bolesti alebo neresti, postúpite o úroveň vyššie a pocítite 

šťastie, že ste pracovali so svojím Majstrom na Božských dielach. 

7 Moji anjeli budú s vami. Ja, váš Pán, vás sprevádzam na vašej ceste. 

8 V súčasnosti budujem svätyňu vo vašom srdci. Nevyhľadávam nádherné sídla ani zbytočný ľudský 

luxus. Formujem jednoduché, jemné a pokorné srdce, ktoré je vnímavé na moje volanie. 

9 Už len na krátky čas budem s vami v kontakte prostredníctvom ľudského intelektu. Pripravujem 

vás, aby ste zajtra dali svetu pokoj. Moje milosrdenstvo zachraňuje stratených pred záhubou. Nebol by 

som totiž Otcom, keby som sa obracal len na čisté duše. Lebo spravodliví už bývajú v mojom kráľovstve. 

10 Človek chcel byť v kontakte so Mnou prostredníctvom svojich rôznych presvedčení, ale duchovne 

sa zastavil. Preto som vám zveril svoje Slovo, aby ste zajtra povstali a boli jasným zrkadlom, v ktorom 

ľudia uvidia svoje nedokonalosti. 

11 Som veľmi blízky každému srdcu, ale ľudia Mi nerozumejú. Hovoril som k vám vo vašom jazyku, 

aby ste mi rozumeli. Keby som vám totiž dával svoje poučenie vo vybranejšom jazyku, nerozumeli by ste 

mi. Preto hovorím k žiakovi a žiačke jednoduchými slovami, aby neboli zmätení a neodmietli moju lásku. 

12 Vďaka tvojmu vybaveniu a obnove ľudstvo dostane dobro. Lebo vďaka jednému z vás, ktorý je 

takto vybavený, sa pohromy, ktoré postihujú ľudstvo, zastavia len modlitbou. 

13 Vysvetľujem vám, čomu ste nerozumeli, aby ste sa zajtra aj vy mohli pustiť do poučovania ľudstva 

s úplnou jasnosťou. Keby bolo vyškolených tisíc myslí, šíril by som prostredníctvom nich Svoje učenie. 

14 V druhej ére som si vybral dvanásť svojich detí, aby som ich urobil svojimi apoštolmi, a oni 

zabudli na svoj majetok, aby ma nasledovali, a opustili svojich príbuzných. 

Bol so mnou aj ten, ktorému som povedal: "Zanechaj bohatstvo zeme, vezmi svoj kríž a nasleduj ma." 

Ale nechcel sa vzdať svojho bohatstva, povedal mi: "Pane, nemôžem ťa nasledovať." 

15 Ja som milosrdenstvo a nevyžadujem od vás obetavú smrť. Veď aj moji učeníci sa z vlastnej vôle, 

z poslušnosti môjmu Božiemu zákonu, vydali na cestu, aby sa stali rybármi ľudí. 
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16 Dnes ste mojimi učeníkmi. Ale aby ste mali radosť, útechu a pokoj, dajte útočisko môjmu slovu vo 

svojich srdciach. 

17 Spomeňte si, že v Druhom čase, keď cudzoložnú ženu prenasledoval zástup, povedal som jej 

prenasledovateľom: "Ak je niekto z vás bez hriechu, nech prvý hodí kameňom." Rovnako tak v tejto chvíli 

odpúšťam cudzoložnici ešte raz. Preto vám hovorím, aby ste sa nestarali o záležitosti svojich susedov. 

Nestávajte sa sudcami, aby ste ich odsúdili. Veď aj vám hovorím: "Kto z vás je bez viny?" 

18 Ja som Svetlo a Milosrdenstvo a viem, čo vám chýba. Preto ku mne prichádza bezbranné ľudstvo a 

ja som mu povedal: "Urob svoje utrpenie znesiteľným, lebo ho poznám. Ja som útecha, ja som 

milosrdenstvo, ja som odpustenie." 

19 V tomto čase je ľudstvo dezorientované a zmätené ideami, ktoré pestovalo, a preto mnohí z vás 

pochybujú o prítomnosti svojho Majstra v Tretej ére. Ale ja vám hovorím, deti moje: Pripravte sa a 

pochopte, že toto slovo pochádza z môjho Božského Ducha. 

20 Dávam vám svetlo, aby ste pochopili podobu prejavu Môjho Božstva prostredníctvom ľudskej 

schopnosti chápania. Nositeľ hlasu je len nástroj, ktorý som pripravil, aby k vám prehovoril jeho 

prostredníctvom. Je napísané, že som prišiel, aby som sa vám zjavil jednoduchými srdcami, nešikovnými 

mysľami a nevyslovenými perami, aby som vám hovoril o Zákone, spravodlivosti a láske. 

21 Vždy som posielal duše veľkého svetla, aby sa vtelili na Zem, aby sa ľudstvo prostredníctvom ich 

príkladu a lásky zachránilo pred chaosom, nenávisťou a zmätkom. 

22 Povedal som vám, milovaný ľud, že tak ako apoštoli druhej éry, aj vy sa premeníte na rybárov 

ľudí. S láskou, so súcitom k trpiacemu sa vydáte na cestu. Aké srdce vás potom vráti na cestu? Zmätená 

duša dostane svetlo a krištáľovú vodu môjho učenia, aby uhasila svoj smäd. 

23 Nedovoľte, aby zlo naďalej prekvitalo. Mladosť hynie, panny sú vo svojej nežnej mladosti 

zatiahnuté do bahna. Zmilujte sa nad svojimi blížnymi. Pozrite sa na kalich utrpenia, ktorý ľudstvo v 

súčasnosti vyprázdňuje. 

24 Moje proroctvá sa teraz napĺňajú. Preto vás žiadam, aby ste boli pripravení, aby ste sa, keď príde 

čas splniť vaše poslanie, necítili slabí. 

25 V súčasnosti si vyberám tých, ktorých musím poslať k národom, aby boli poslami inštrukcií, ktoré 

som vám zveril. Tento kríž, ktorý vám kladiem na plecia, nebudete brať ako bremeno ─ je to žiarivý kríž a 

ľahko sa nesie. 

Premením vás na svojich pracovníkov od prvého do posledného. Moji duchovní zástupcovia budú nad 

vami bdieť, a keď pôjdete do boja a zanecháte na zemi to, čo vám patrí, ako apoštoli druhej éry, dám vám 

všetko, čo je potrebné na obrátenie ľudstva. 

26 Symbolicky som vám povedal, že 144 000 označených bude tvoriť môj vyvolený národ Izrael. Ty 

ukážeš svetu záchranný čln a ja tvojím prostredníctvom poskytnem ľudstvu pokoj a útechu. 

27 Nie som to ja, kto vás trápi bolesťou. Pôvod vášho utrpenia je vo vašich nedokonalostiach a 

neposlušnosti. Povedal som vám: "Prebuďte sa, milovaný ľud, lebo skúšky klopú na vaše dvere." Ale ak 

budete všetci bdieť a modliť sa, skúšky budú odstránené, a keď sa k vám priblíži pokušenie, nepadnete do 

jeho sietí. 

28 Označil som vás svojím svetlom, aby ste prežili skúšky zdraví. Tento dar má väčšiu hodnotu ako 

všetko bohatstvo a poklady zeme. Je to božský bozk, ktorý som vám v tejto tretej ére vtlačil na dušu, aby 

ste aj v najväčších nešťastiach a v najťažších chvíľach života cítili môj pokoj. 

29 Tento darček obsahuje liečivý balzam na uzdravenie chorých na tele alebo na duši. Má moc 

zastaviť prírodné sily, keď sa rozpútajú, má zbrane, ktoré zmenia nezhody a vojny na mier. Je to súčasť 

vášho duchovného dedičstva, ktoré by ste mali v tomto čase využívať a rozvíjať. 

30 Tvoje srdce túžilo mať v živote niečo veľké, ale nevedelo, že to nebude majetok ani bohatstvo 

sveta, ktoré by si získal, ale dobrá ducha. 

31 Akú väčšiu túžbu môže mať človek, ako stať sa podobným svojmu nebeskému Otcovi? Veru vám 

hovorím, že toto je najväčšia túžba, ktorú by ste mali pestovať. 

32 Nie je nemožné stať sa podobným svojmu Pánovi. Preto som kedysi prišiel na svet ako človek, aby 

som vás svojím životom a príkladom naučil podobať sa Božiemu Duchu v láske a spravodlivosti. Veru, 

hovorím vám, že keď zasvätíte svoj život úlohe stať sa takým, ako som ja, nájdete šťastie a pokoj, ktoré 
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ste márne hľadali na iných cestách, a tento pokoj nebude len vnútorný, ale aj vonkajší. Teraz ti už tvoje 

svedomie nebude musieť vyčítať na každom kroku a každý deň, ako to robia tvoje previnenia teraz. 

33 Milujte ma a berte si ma v Ježišovi za príklad. Spomeňte si, Ja, ktorý som vám prostredníctvom 

toho pokorného Majstra z Galiley dokázal, že Moja moc, múdrosť a bohatstvo sú väčšie ako moc, múdrosť 

a bohatstvo sveta. Veď všetky moje diela pramenia z lásky, ktorá je zdrojom života, sily a svetla, ktoré 

stvorili všetky veci. 

34 Rovnako vám hovorím, že v tejto tretej ére budú víťaziť tí, ktorí si z Mojich skutkov vezmú 

príklad. Lebo zbrane, ktorými budete bojovať, budú rovnaké ako tie, ktoré som používal v tom čase. 

35 Ak som vám prostredníctvom Ježiša povedal: "Ja som svetlo sveta", chcem, aby ste aj vy boli ako 

maják v živote vašich blížnych, aby vaša prítomnosť bola vždy prospešná a váš vplyv spásonosný ─ aby 

vaše myšlienky boli čisté a vaše city úprimné. Potom zažijete, aký ľahký je život, aký ľahký je boj o život 

na zemi a aké krásne je slúžiť blížnemu. Potom sa vďaka zásluhám stanete deťmi svetla. 

36 Aké túžby sa prebúdzajú vo vašom srdci pod vplyvom môjho Slova? Mizerné túžby tohto sveta? 

Nie, milovaní ľudia. Moje Slovo vo vás prebúdza ušľachtilú túžbu pozdvihnúť svoju dušu na cestu pravdy. 

37 Nechcem, aby ste si moje učenie vysvetľovali nesprávne, pretože si myslíte, že vás chcem vidieť 

chudobných, plačúcich, nešťastných a chorých, otrhaných alebo hladujúcich. Nie, chcem, aby ste sa 

naučili zosúladiť svoj hmotný životný boj s duchovným poslaním tak, aby ste mali to, čo je vo svete 

potrebné, a aby ste umožnili duchu mať aj niekoľko chvíľ na uplatnenie svojich darov a plnenie svojho 

poslania. 

38 Pripravujem ťa, ó, ľud, aby si bol prorokom tohto času medzi ľuďmi ─ dobrým prorokom, 

prostredníctvom ktorého ti oznámim nadchádzajúce udalosti a dám ti svoje príkazy a pokyny. 

39 Hovorím vám: Ak by si niekedy zasial klamstvo a lož, budeš musieť zmyť svoju škvrnu bolesťou a 

slzami, a čím viac sa tvoje lži rozšíria a čím viac škody spôsobia, tým väčšie bude tvoje očistenie. Mohli 

by sa právom nazývať "deťmi svetla" tí, ktorí šíria zlo medzi ľuďmi? Nie, milovaní učeníci! 

40 Koľko svetla som vám dal, vám, zástupom ľudí, ktorí deň čo deň prichádzate prijímať moje 

učenie. Uvážte, že by nebolo spravodlivé, keby ste sa stali ospalými a v okamihu by vás prekvapila nejaká 

skúška, ktorá by spôsobila vaše zakopnutie! 

41 Tvoje srdce mi hovorí plné bolesti: "Učiteľ, považuješ nás za schopných nevery, zrady alebo 

zlyhania?" Ale ja vám odpovedám: Áno, ľudia, určite vás považujem za schopných porušiť svoje sľuby. 

Nebol medzi tými dvanástimi učeníkmi druhej éry jeden, ktorý ma vydal spravodlivosti sveta, keď sa 

presvedčil, že kráľovstvo, ktoré ponúkam, nie je z tohto sveta? Či Peter nezasiahol stotníka smrteľnou 

ranou vo chvíli, keď ma zatýkal, pretože učeník chcel takto brániť svojho Majstra a zadržať ho dlhšie, ako 

bolo napísané? Či sa Tomáš neodvážil pochybovať o mojej duchovnej prítomnosti, hoci som im toľkokrát 

sľúbil, že budem stále s nimi? Prečo by som o vás dnes nemal pochybovať? 

Určite nie všetci budú vo chvíľach skúšky nedbať na moje slová, lebo dnes, ako aj v tých dňoch, budú 

verní, budú poslušní, budú poslušní a silní. 

42 Učeníci, len v tejto hodine vám hovorím: "Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia." 

43 Izrael: Keď vidím vaše srdcia chladné, môj duch sa zarmucuje, a keď vidím odhodlanie obnoviť a 

poslúchať, napĺňa sa radosťou. 

Viem, že po roku 1950 vás napadnú prudké búrky. Vy ste však vyvolený ľud, ktorý som zachránil od 

všetkých nešťastí svetlom svojho slova. 

Dokonca aj medzi vami samými sa k vašim ušiam dostane mnoho neúprimných slov, ale ja nechcem, 

aby medzi mojimi vyvolenými nastal zmätok. Ale v týchto udalostiach moja pravda odstráni lož a so 

svetlom môjho Ducha Svätého budete silní, budete vedieť brániť moje Dielo a budete schopní udržať 

zmätok od ostatných, pretože ste deti svetla. 

44 Ako som ja svetlom sveta, tak musíte byť aj vy medzi ľuďmi. Ľudia trpia a plačú, pretože boli 

hluchí k môjmu vnuknutiu. Ale vy ste tí, ktorí ich majú viesť. Budeš oázou pocestného a pokorne mu 

poskytneš Môj pokoj. 

45 Ak sa nepripravíte, dokážem, že posledný bude prvý, a napíšem mu svoj zákon do srdca, aj keď 

nepočul moje slovo. 
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46 Veru, hovorím ti, Izrael: Vy budete radcami, ktorí dávajú svetlo a pokoj iným. Vo vhodnej chvíli 

budeš obhajovať Moje dielo a jemne prehovoríš k srdcu tých najneposlušnejších. Potom uvidíte, že sa z 

nich stanú nežné ovečky. 

Neupadnite späť do chýb, v ktorých ste boli, pretože to vo vašej duši zanechalo len regresiu. Spojte sa, 

aby ste priniesli svetlo a poučenie. 

47 Uistite sa, že vaše deti poznajú dôsledky dobra a zla. Učte ich príkladom, ktoré som vám dal. 

Pripravte ich, lebo sú medzi tými, ktorí mi budú zajtra slúžiť. Chcem, aby ste boli šťastní a pokojní a 

mysleli len na dobro, aby vás viedlo svetlo môjho Ducha Svätého. 

48 V každom okamihu vás ochraňujem pred všetkými zlými skutkami; rovnako by ste sa mali modliť 

za iných. Všade vidíte bolesť: opustené deti, mládež vláčenú bahnom, neveru manželov. Keď však 

narazíte na hriešnu ženu, ktorú muži kritizujú, naučte ju pravej ceste a zbavte ju horkosti a rozrušenia, 

ktoré ju obklopujú, aby sa mohla začať obnovovať. 

49 Zmiluj sa nad svetom, Izrael, a ako som k nemu hovoril v druhej ére, tak mu odovzdáš moje slovo. 

50 Zanechám ľudstvu Tretí zákon, ktorý obsahuje poklad múdrosti, ktorý sa k vám dostane, pretože 

vás urobím hodnými prijať ho bez toho, aby som sa pozeral na vaše škvrny, pretože Ja som Láska a 

Dokonalosť. Ale Eliáš bude čoraz viac očisťovať vaše duše. 

51 Vzdialili ste sa od sveta, aby ste ma počuli.Som s pokornými, aby som vybudoval svätyňu v ich 

srdciach. 

V druhej ére som k vám prehovoril, aby som vám dal svoje učenie o láske, milosrdenstve a odpustení. 

Svet si však vytvoril iné vierovyznania podľa svojho chápania. Ja ako Otec však naďalej osvecujem všetky 

svoje deti. 

Mnohí z vás mi hovoria: "Otče, sú moji blížni v omyle? Prečo im teda neukazuješ cestu?" Ale veru 

vám hovorím, požehnaný ľud: svetlo, ktoré vás osvietilo, a poučenie, ktoré som vám dal, som dal všetkým 

rovnako. Ľudia sa však riadili svojou slobodnou vôľou a nechceli ma prijať. 

Svoje deti nenútim, každý musí prísť na moju cestu vlastnou vôľou, vlastným úsilím. Lebo v tomto 

čase osvecujem celé ľudstvo. Niektorí ma počuli ─ to ste vy, požehnaný ľud Izraela. Ostatným ukazujem 

cestu prostredníctvom intuície a tiež prostredníctvom zjavení dostávajú svetlo tretej éry. 

52 Vždy som hlásal lásku, pretože láska je ochranná ochrana, do ktorej som vložil všetku svoju moc. 

Blahoslavený je ten, kto žije s láskou v srdci, lebo postupne prekoná všetky problémy svojho života. 

Blahoslavený je ten, kto nosí lásku vo svojom živote a prejavuje ju na svojich cestách. Veď tieto skutky 

budú požehnaním pre neho i pre ostatných. 

53 Deti moje, spoznajte ma ako Otca a ako Ducha, aby ste ma už viac nehľadali v modlárstve. Vždy 

ma máš ako svetlo Ducha Svätého vo svojej duši. 

54 Ak budete prejavovať milosrdenstvo, ja som v tomto milosrdenstve, a ak sa pustíte do plnenia 

všetkých mojich príkazov, buďte šťastní, požehnaní ľudia, lebo moje požehnania vo vás zostanú navždy. 

55 Prostredníctvom týchto nástrojov už nebudete počuť moje slovo. Tento čas je však určený na 

prípravu vašej duše a po roku 1950 sa začne boj. Neodlúčim sa od vás, ale je potrebné, aby ste sa 

oduševnili. Lebo prostredníctvom tých, ktorí sa pripravili, sa budem naďalej prejavovať z ducha do ducha. 

Vidiaci ma budú naďalej vidieť a k tým, ktorí sa oduševňujú, budem hovoriť prostredníctvom intuície a v 

nich bude intuícia. 

57 Blahoslavený ľud: V druhej ére som povedal svojim učeníkom: "Bola mi daná všetka moc na nebi 

i na zemi." A naozaj vám hovorím: Choďte všade a prinášajte moje slovo, prinášajte moju lásku a moje 

učenie. 

Tak aj ja vám teraz hovorím, požehnaný ľud: Vy ste pripravení učeníci ─ vy ste tí, ktorí musia ísť na 

všetky cesty zeme a prinášať moje slovo a moju lásku. 

Opäť povstane ten, kto s pochybnosťou v srdci hovorí, že to, čo ste dostali, bola len lož. Bude 

potrebné, aby sa dotkli rany v mojom boku, aby uverili. 

58 Vidím toho, kto ma síce dlho počúval, ale odmietne ma ako môj učeník Judáš Iškariotský a predá 

moje dielo. Ja sa však priblížim k týmto srdciam a odstránim z nich nepravdu prostredníctvom svojej 

spravodlivosti. Lebo moje dielo je čisté a bez poškvrny. Povstane v celej svojej čistote vo všetkých 

srdciach a dušiach, lebo taká je Moja vôľa. 
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59 Príďte k Otcovi, príďte na hostinu, ktorá je pre vás pripravená. Na tomto stole je chlieb večného 

života pre tvoju dušu. Pripravujem svojich učeníkov, aby ste zajtra mohli dosvedčiť, že ste boli s Otcom a 

že on prebýva vo vašich srdciach, lebo ste mu ich pripravili ako svätyňu. 

60 Vy ste tí, ktorí dostali z mojej pokladnice moc oživovať "mŕtvych", aby ste boli ako váš Majster. 

61 Ak sa viete pripraviť tak, ako som vás to naučil, budú vás sprevádzať Moje duchovné dobrodenia a 

vďaka oduševneniu, ktoré dosiahnete, vaši blížni spoznajú, že ste deti svetla, že hoci v sebe nosíte Moje 

vysoké vlastnosti, prejavujete sa ako tí najpokornejší. 

62 Povstaňte, milovaní ľudia, nezastavujte pokrok svojej duše. Používajte pokyny, ktoré vám dal váš 

Majster, a vryte si ich do srdca. Lebo krátke sú chvíle, keď ma budete počuť prostredníctvom ľudskej 

schopnosti chápania. 

63 Pripravte tretí zákon pre budúce generácie. Prídu veľké zástupy, a keď budete pripravení, budete k 

nim hovoriť pod vplyvom môjho Ducha Svätého. 

Podobenstvo 

64 Istý pán, majiteľ veľkých majetkov, prišiel k mohutnému stromu. Neďaleko neho bol prameň 

krištáľovo čistej vody. Na tomto mieste volal na pocestných, ktorí išli okolo, a pozýval ich, aby si 

oddýchli v tieni tohto stromu a uhasili smäd pri vode z tohto prameňa. 

65 Spomedzi tých pocestných si ten Pán vybral sedem mužov a povedal im: "Žiadali ste ma o 

dobrodenie a teraz každému z vás zverím veľký kus týchto pozemkov, aby ste sa na nich namáhali a 

pracovali ako dobrí robotníci, zasievali toto semeno a starali sa oň, aby ste mohli žať bohatú úrodu. Veď 

sú veľké zástupy a sú hladné a smädné." Potom im Pán zveril osivo a pracovné náradie a povedal im, aby 

všetci pracovali na 

stromu a strážiť prameň, aby aj oni mohli prijať zástupy po odchode toho Pána, a dodal: "Pripravíš polia a 

nasadíš na ne toto zlaté semeno. Zavlažujte polia vodou z tohto prameňa, aby ste mohli žať bohatú úrodu, 

a starajte sa o mohutný strom, aby jeho ovocie malo vždy dobrú chuť. Budete pracovať spoločne a potom, 

keď prídu hladné, smädné a unavené zástupy, ponúknete im tieň stromu a sladkosť jeho ovocia. Budeš im 

dávať chlieb a vodu, aby sa cítili silní a nosili v sebe môj pokoj." 

Mužom ten Pán povedal: "Ja teraz odchádzam, ale vy budete cítiť moju prítomnosť veľmi blízko pri 

svojich srdciach, môj pohľad vás bude sledovať a môj sluch vás bude počuť."  

Koniec podobenstva 

66 Veru, hovorím vám: V tejto tretej ére som povolal svojich pracovníkov, aby som im dal ich 

dedičstvo, aby ste ako váš Otec pripravili hostinu a prijali tých, ktorí hladujú a túžia po mojom Slove. 

Tvojím prostredníctvom dostanú duchovné poklady, ktoré som ti zveril. 

67 Vy ste moje ovce, ktoré som priviedol k duchovnej prekážke. Pastier, ktorý vás v tomto čase vedie, 

je Eliášov duch. Toho pastiera nikto nevidí, ale všetci ho cítia. Niektorí si to uvedomujú, iní o tom 

nevedia. 

68 Eliáš otvoril Knihu života v šiestej kapitole hneď, ako som Ja, ktorý mám na to právomoc, uvoľnil 

šiestu pečať. 

69 Čo vám odhalila šiesta pečať? Aké posolstvo uchovávala vo svojom lone, aby ho ukázala svetu v 

tomto čase? Duchovný život, poznanie seba samého, odhalenie všetkých svojich vlastností, spôsob, ako 

rozvinúť duchovné dary, duchovný prejav prostredníctvom mysle a prejav od ducha k duchu. 

70 Vaša duša je plná radosti, pretože sa cíti osvietená a vidí sa chránená poslami a anjelmi. Buďte 

verní svojmu Pastierovi a budete po celú svoju pozemskú cestu cítiť tento požehnaný pokoj, ktorý vás 

teraz zaplaví, a nebudete musieť utekať, aby ste sa ukryli, keď on vyhlási moju spravodlivosť pred týmto 

pohanským, modlárskym a materialistickým svetom. 

Áno, ľudia, Eliáš je medzi vami a opäť bude skúšať kňazov falošného boha a opäť im ukáže, ktorý je 

ten pravý a ako ho treba uctievať. Ale Eliáš nepríde, aby sa stal človekom. Ľudské telo nie je absolútne 

nevyhnutné na to, aby sa duchovná bytosť mohla prejaviť na zemi, a už vôbec nie telo Eliáša, ktorý vlastní 

kľúč, ktorý otvára dvere komunikácie medzi jedným a druhým svetom. 
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71 Duchovný svet sa ešte viac priblíži k ľuďom, aby svedčil o svojej existencii a prítomnosti. Všade 

sa budú objavovať znamenia, dôkazy, zjavenia a posolstvá, ktoré budú vytrvalo hovoriť o tom, že nastal 

nový vek. 

72 Medzi ľuďmi vzniknú spory, rozbúrenie, pretože náboženskí predstavitelia budú šíriť strach medzi 

tými, ktorí veria týmto posolstvám, a veda bude tieto fakty vyhlasovať za nepravdivé. 

Potom sa obyčajní ľudia osmelia a povstanú, aby dosvedčili pravdivosť dôkazov, ktoré dostali. 

Povstanú tí, ktorí ─ opustení vedou ─ získali späť svoje zdravie duchovným spôsobom a budú svedčiť o 

zázračných uzdraveniach, o zjaveniach nekonečnej moci a absolútnej múdrosti. 

Medzi obyčajnými a neznámymi ľuďmi sa objavia muži a ženy, ktorých slovo plné svetla prekvapí 

teológov, filozofov a učencov. Ale keď bude spor najväčší a chudobní budú ponížení a ich svedectvá budú 

pyšní popierať, vtedy príde chvíľa, keď Eliáš bude volať na zodpovednosť učencov, pánov a vládcov a 

podrobí ich skúmaniu. 

Beda falošným a pokryteckým v tej hodine, lebo vtedy na nich zostúpi dokonalá spravodlivosť! 

Bude to hodina súdu. Mnohé duše však z nej povstanú k pravému životu, mnohé srdcia budú 

vzkriesené k viere a mnohé oči sa otvoria svetlu. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 351 

79 

Inštrukcia 351 
1 Ja som Svetlo, Láska, Milosrdenstvo a Odpustenie. Príďte, aby ste odo mňa prijali to, čo 

potrebujete pre svoje dobro a dobro ľudstva. 

2 Milovaní učeníci, vy, ktorí ste sa zhromaždili okolo Majstra: Prichádzate, aby ste prijali moju 

múdrosť, aby som usmernil vaše životy a splnili poslanie, ktoré som vám dal. 

3 Keby vám váš Majster povedal všetko, čo je v Mojej múdrosti, nikdy by ste to nepochopili. A 

okrem toho, akú zásluhu by ste mali na tom, aby ste objavili, čo som pre vás ukryl vo svojej pokladnici? Je 

to povznesenie duše, ktoré vás robí hodnými prijímať moje božské vnuknutia. 

4 Vyvinuli ste sa a počas tohto obdobia som vám odhalil to, čomu už rozumiete. Nie som to však Ja, 

kto určuje hranice vášho chápania, ale vy sami musíte viac stúpať, aby ste boli schopní prijať odo mňa 

viac. 

5 To, čo som vás učil, vám stačí na to, aby ste pochopili, čo je vaším poslaním a ako by ste mali v 

sebe založiť Cirkev Toho, ktorý k vám prehovoril, aby ste mohli zjednotiť svetonázory ľudstva a vedeli, 

ako spojiť toto učenie s Ježišovým učením v Druhej ére a s tým, čo povedali proroci a osvietení v Prvej 

ére. 

6 Môj príchod v tomto čase sa neuskutočnil v telesnej podobe, ako mnohí očakávali, ale vy budete tí, 

ktorí privedú ľudstvo k pochopeniu môjho učenia o druhom a treťom čase. 

7 Môj ľud: Čas ukončiť moje ohlasovanie v tejto podobe je blízko, ale vy sa musíte ešte viac 

vyzbrojiť. 

8 Vo svete je veľa pokušení. Ale v miere, v akej lepšie chápete moje Dielo, v akej ovládate svoje 

telo, budete sa čoraz viac približovať k dokonalosti. 

9 Oduševňujte sa, aby vaša duša dosiahla taký stupeň vzostupu, ktorý je potrebný na pokračovanie 

jej cesty vzostupu k večnej dokonalosti, ktorá je jej cieľom. 

10 Pamätajte na moje slová z druhej éry: "Odovzdávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie." 

Teraz vám však hovorím: "Doprajte svojmu telu to, čo mu patrí, a svojej duši povznesenie a pokrok, ktorý 

jej patrí. 

11 Teraz sa moje "Slovo" nestalo človekom. Prichádza k vám "duchovne" na oblaku, aby vám zjavil 

to, čo ste nemohli pochopiť. 

12 V priebehu rokov sa na vašej ceste objavilo pokušenie. Túžila vás zviesť z pravej cesty, zmiasť vás 

a dezorientovať, zanechať neistotu vo vašom srdci. 

13 Prostredníctvom zjavenia a intuície som tomuto svetu odovzdal posolstvá a poslal som 

pripravených ľudí, vyvolené duše, aby prostredníctvom nich prehovorili k ľudstvu. A kedykoľvek sa tvoje 

srdce pripravilo, poskytlo si útočisko môjmu Duchu. Zjavil som sa vo vašich životoch ako poučenie, ako 

milosrdenstvo a pokoj. Ale ja som nedbal na to, či ste uverili v moje zjavenie, alebo nie. Lebo mojou 

túžbou ako Majstra a Otca je, aby ste spoznali hlas Toho, ktorý k vám hovorí cez svedomie, cez váš pokoj 

a povznesenie. 

14 Neprišiel som zachrániť vaše telo, ale vašu dušu. Preto som k vám hovoril s láskou, aby ste 

povstali a boli ako patriarchovia prvej éry, ako apoštoli druhej éry a aby ste boli mojimi učeníkmi tretej 

éry. 

15 V každom štádiu vývoja zostala vaša duša zhmotnená, a preto ste sa aj vy vzdialili od mojej lásky, 

prepadli ste omylom a moje slovo ste si vyložili inak. 

16 Blíži sa koniec času, v ktorom budete počuť Moje Slovo odovzdávané ľudským intelektom, teda 

naposledy. Ale v srdci Môjho Otca cítim bolesť, pretože prejavujete nedostatok porozumenia a návyku na 

Moje Slovo, len malé povznesenie duše. Ale budem sa aj naďalej prejavovať prostredníctvom ľudského 

mozgu kvôli vašej nepripravenosti? Nie, milovaní ľudia. Veď ste počuli, že som dokonalý a moja vôľa je 

jedna. 

Môže byť Otec vo svojej vôli podobný človeku? Potom by som nebol dokonalý, nemohol by som byť 

vaším Stvoriteľom ani vaším Bohom. Skôr by kráľovská hviezda prestala svietiť, ako by sa nenaplnilo 

Moje slovo a Moja vôľa. 

17 Už v prvej ére proroci ohlasovali toto obdobie milosti a v tomto čase pripravujem vašu dušu 

svetlom svojho Ducha Svätého, aby ste každým dňom viac a viac povstávali. 
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18 Uvidíte, že tí, ktorí nikdy nepočuli Moje Slovo prostredníctvom nositeľa hlasu, ani neboli prítomní 

pri manifestácii Môjho univerzálneho lúča, povstanú, aby som mohol pripraviť ich srdce, a oni prijmú 

Moje Božské Posolstvo a Moje smernice prostredníctvom intuície. Budú ma milovať ako apoštoli druhej 

éry. S nimi sa naplní moje slovo: "Poslední budú prví". 

19 Splňte svoje poslanie, vy, izraelské kmene, uvedomte si svoju zodpovednosť voči ľudstvu, 

uvedomte si, že ste nositeľmi Môjho zákona, že ste poslom duchovného učenia, ktoré som vám zveril. 

20 Izrael, vydaj sa na cestu zjednotený a usilujúci sa ako jedno srdce, ako jedna vôľa, a poslúchaj môj 

zákon a moju božskú vôľu. Viete, že ja som vaša spása. 

21 Vtlačila som vám do srdca svoje učenie a moja božská žiara bola ako životodarná krv vo vašej 

duši, posilňovala vás a oživovala, aby ste sa mohli pustiť do plnenia svojho poslania, aby ste boli ako 

starší bratia a sestry voči ľudstvu, aby ste ho vedeli viesť mojou cestou s poslušnosťou a miernosťou. Vy 

budete učiteľmi zajtrajška. 

22 Vy "poslední": Nepovažujte Môj ľud za neznámy, lebo v tomto čase som poslal tieto duše, aby sa 

reinkarnovali, aby ľudstvo prostredníctvom nich získalo Moju milosť. 

23 Koľko zmätku je vo svete, koľko klamstva, pretože ľudský mozog namiesto toho, aby sa riadil 

Mojím zákonom, upadol do materializmu, pohanstva a modlárstva a neadekvátni ľudia sa odvážili nazývať 

sa "predstaviteľmi Môjho Božstva", hovorcami Môjho Božského Hlasu, Mojej Lásky a Môjho Svetla. 

Vidím však, že živia sebectvo, temnotu, fanatizmus, faloš a nesúlad. Ja som však Dokonalosť, ktorá vám 

ukazuje cestu oduševnenia a lásky, aby ste mohli dosiahnuť odpustenie. 

24 Vo svete prevláda materializmus a modlárstvo, preto ľudstvo upadlo do pokušenia. 

25 Koho použije Majster, aby hovoril ľudstvu o mojej pravde? Môj vyvolený národ Izrael. 

26 Duchovne sa zhromaždite okolo Majstra. Vy ste moji učeníci, ktorým som dal svoje poučenie ako 

otvorenú knihu a s ňou aj jasnosť svetla Ducha Svätého, aby ste pochopili moje slovo, poslúchali ho a 

vtlačili si ho do srdca nezmazateľnými písmenami. Ste deťmi svetla, ktoré musia byť dobrým príkladom 

pre ľudstvo tým, že mu svojimi skutkami ukážete duchovnosť, lásku a vieru. 

27 Majster k vám v tejto Tretej ére prišiel duchovne, aby vám dal Svoje Slovo prostredníctvom 

ľudskej mysle, a toto poučenie je ako lúč svetla, ktorý prišiel prebudiť vašu dušu a umožniť jej pochopiť, 

že toto je hlas jej Boha a Pána, hlas Otca, ktorý volá Svoje dieťa ─ hlas Majstra, ktorý vyžaruje Sám seba 

ako Slovo v učení, v príkladoch, vo vznešených princípoch, aby vaša duša videla, že je odetá do atribútov 

Môjho Božského Ducha. 

28 Milovaní ľudia: chcem, aby ste si zo Mňa brali príklad ─ chcem, aby ste boli "na Môj obraz a 

podobu". Preto som k vám prišiel, aby som sa vám predstavil prostredníctvom intelektu Svojich nositeľov 

hlasu. Týchto som vyvolil, pripravil a očistil, aby ste prostredníctvom ich duchovných darov prijali moje 

slovo. Boli to tvrdé skaly, z ktorých som dal vyvierať krištáľovo čistej a priezračnej vode pre vaše duše. 

29 V tomto čase som prišiel, aby som "slepým" ukázal svoje svetlo a ukázal im svetlo nového dňa. 

Prišiel som k vám, aby som vám svedčil o svojej prítomnosti, aby som vám priniesol svoju lásku a svoju 

pravdu, aby medzi vami nebolo pochybností. Chcem, aby ste, keď počujete moje slovo, spoznali jeho 

význam a pozdvihli sa k svojmu Otcovi plní viery a lásky. 

30 Chcem, aby ste prejavili najhlbšiu ľútosť nad tým, že ste sa poškvrnili a vzdialili od svojho Otca, 

aby ste boli vnímaví na duchovno a aby vaše srdce bolo svätyňou, ktorú pripravujete pre svojho Otca, aby 

ste v sebe nosili jeho lásku, jeho pokoj, jeho svetlo a večný život. 

31 Pripravte sa, deti moje, aby sa vaša duša oslobodila od všetkej materializácie, aby ste si mohli 

odstrániť temný obväz pred očami a uzrieť ma v celej Mojej sláve. Zmyselnosť sveta vám bránila plne 

pocítiť moju prítomnosť a oceniť moju múdrosť, ktorá sa vlieva do vášho srdca. 

32 Aké dokonalé a čisté je poučenie, ktoré som dal vašej duši, aby ste sa stali hodnými mojich 

duchovných dobrodení a stali sa dedičmi tohto pokladu, s ktorým sa zajtra vydáte, inšpirovaní mojím 

Božským Duchom, preukazovať milosrdenstvo trpiacemu a núdznemu ľudstvu. Takto sa vám splnia 

proroctvá. 

S tvojím sprostredkovaním ukážem ľudstvu prístav spásy, záchranný čln. Lebo veru, hovorím vám: 

Ľudia a národy, veľké masy ľudí, ktorí žijú na zemi, zblúdili, zabili život milosti. 

33 Uvedomte si, že už nepatríte k "mŕtvym", pretože som vám dal život, pretože každý, kto prichádza 

ku Mne, bude vzkriesený. Dovoľte, aby vám tento život a sila umožnili byť v spoločenstve so mnou. 
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Nezatvárajte oči pred týmto svetlom, pred touto slávou. Uvedomte si, deti moje, aké veľké je 

milosrdenstvo vášho Otca. 

34 Vy ste ľudia, do ktorých som vložil svoju dôveru, pretože vy dáte ľudstvu nádej a útechu a budete 

žiarivou pochodňou, ktorá rozptýli jeho temnotu. 

Ľudia ma hľadajú vo svojom zúfalstve - niektorí vo vede, iní v modlárstve. Keď vidíte ženy, deti, 

mládež a dospelých, ako nariekajú a volajú Mňa, pretože necítia prítomnosť Otca ─ tej Svätej zeme, ktorá 

sľúbila, že sa vráti, aby im priniesla pokoj, útechu a milosrdenstvo ─ keď vidíte, ako sa toto ľudstvo 

očisťuje a očisťuje vo svojej bolesti, musíte byť vybavení, v súlade so Mnou, bdieť a modliť sa za toto 

ľudstvo, aby Mňa počulo vaším sprostredkovaním a bolo osvietené svetlom Môjho Svätého Ducha. 

35 Spôsobím, že aj tie najzatvrdnutejšie srdcia pocítia impulz mojej lásky, takže už nebudú kameňmi, 

ktoré spôsobujú bolesť ľudstvu. 

36 Toto je čas, požehnaný izraelský ľud, keď budete vybavení a budete kráčať istým krokom pri 

plnení svojho ťažkého poslania. 

37 Prišiel som so svojím Slovom, aby som vás duchovne oslobodil, aby som vás zbavil bremena, 

ktoré ste niesli, aby som vás zbavil reťazí, ktoré vás spútavali s týmto svetom a ktoré nedovoľovali vašej 

duši povzniesť sa ku Mne. 

38 Vy ste ľudia, v ktorých chcem vidieť oduševnenie spravodlivých. 

39 Neste svoj kríž s láskou, pokorou a tichosťou, lebo ja budem vaším Cyrenejom*. Buďte dobrým 

príkladom pre ľudstvo a jasným zrkadlom, v ktorom vidí svoju tvár. Buďte dobročinní a podeľte sa o 

svoju silu s blížnymi. Chcem, aby ste svojím úsmevom ukázali svetu lásku, ktorú vám dal Otec. 

Nenechám ťa totiž samého tvárou v tvár nemilosrdnosti prírodných síl. 

V tomto čase veľkého nebezpečenstva, keď vám cestu skrížia pokušenia a veľké skúšky, budete ma 

cítiť veľmi blízko, pretože budem vo vás Sám, takže nebudete mať v sebe strach, ktorý svet pociťuje 

tvárou v tvár prejavu Mojej Božskej spravodlivosti. 
* V pôvodnom španielskom texte je Cyrenaeus "Cirineo". Je to meno muža, ktorý pomáhal Ježišovi niesť kríž, 

keď sa pod jeho váhou zrútil. V Biblii sa nazýva aj Šimon z Cyrény. 

40 Neporušujte zákon a nevzdiaľujte sa od mojej lásky, nenakazte sa zlobou sveta. Majte len strach z 

odchodu od svojho Otca, lebo tento strach je začiatkom múdrosti, vďaka ktorej dosiahnete najvyššiu 

blaženosť. 

41 Ten, kto zostane pripravený a bude vedieť bdieť nad dielom, ktoré som mu zveril do rúk, bude 

neprestajne dostávať z mojej pokladnice milosť nebeského kráľovstva, moje požehnanie, a bude to ten, kto 

bude vydávať verné a pravdivé svedectvo pred ľudstvom. 

42 Zveril som vám zbrane svetla, mocné zbrane, aby ste sa mohli brániť pred pokušeniami, s ktorými 

sa stretnete na svojej ceste. Pokušenie je v každej chvíli pripravené ako dravý vták, aby obralo vašu dušu o 

milosť a dary, ktoré som vám zveril ─ aby vám vzalo dobré semeno a nechalo plevy. Je ako hladný vlk, 

ktorý vás chce zožrať. Vy však žite v pravde, ktorú som vám dal, aby ste boli dobrými učeníkmi, ktorí 

svojím príkladom ukazujú ľuďom túto cestu. 

43 Keď si nebdel ani sa nemodlil, pokušenie k tebe prišlo ako víchor, strhlo tvoju svätyňu a zhaslo 

svetlo tvojej pochodne, vytrhlo ti poučenie. Vtedy si sa cítil zbavený mojej milosti, núdzny a v mojej 

prítomnosti ako obvinený. Plakal si a mal si výčitky svedomia. Opäť prosíš svojho Otca o milosť a potom 

ti opäť vložím do rúk knihu svetla, očistím tvoju myseľ, pripravím tvoje srdce, dám ti nové rúcho a 

poviem ti: Vstaň, bdej a modli sa, aby si neupadol do pokušenia. 

44 Spojte sa, milovaný ľud, aby sa Otec mohol tešiť z poslušnosti a oddanosti svojich detí. 

45 Chcem, aby ste boli ako jeden učeník, aby ste svetu prinášali jedno učenie. 

46 Bojujte, môj ľud, mečom svetla, ktorý som vám zveril vo svojom Slove, modlitbou, aby ste 

zvíťazili nad pokušením. Bojujte ohňom Mojej lásky, aby ste zničili burinu, a svetlom Ducha Svätého, aby 

ste rozptýlili temnotu od zmätených, od nevedomých, od modloslužobníkov, od skazených a aby ste viedli 

nevinných, ktorí ma hľadali v hmotných svätyniach. 

47 Ty, ktorý predsedáš týmto skromným zhromaždeniam, prijmi tieto zástupy a hovor im o mojej 

láske jednoduchosťou môjho slova. Povedzte im, že som prišiel v túžbe po hriešnikoch, nie aby som ich 

odsúdil, ale aby ma spoznali, aby som osušil ich slzy, rozptýlil temnotu z ich duší, vyliečil slepotu ich očí 
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a dal im pocítiť a uzrieť moju prítomnosť. Takto budete v mojom mene oživovať "mŕtvych". Vy, vyvolený 

národ, budete pre ľudstvo ako žiarivá hviezda. 

48 Vtlačili ste si moje Slovo do srdca, a keď budete pripravení, môj Božský Duch bude z tejto 

požehnanej knihy odovzdaný vašim blížnym. Rozmnožím tento chlieb, aby sa duše nasýtili a posilnili. 

49 Naplnenie vášho poslania vám bude blízke nielen počas života na zemi, pretože na nej začnete 

robiť len prvé kroky. Spôsobíš, aby veľké zástupy zanechali modloslužbu a vzdali sa svojich vojnových 

zbraní, aby mohli prijať do svojich sŕdc posolstvo môjho pokoja. Vaša duša však bude aj po opustení 

svojej fyzickej schránky naďalej neúnavne bojovať a pracovať, kým neuvidíte, že ľudia majú pokoj a 

dobrú vôľu, že majú v sebe svetlo Ducha Svätého, že hľadajú povznesenie a sú oduševnení. 

Budete bojovať z pokolenia na pokolenie a takto budete stúpať na horu, až kým nedosiahnete jej 

vrchol, kde sa budete občerstvovať ovocím svojich skutkov. 

50 Po roku 1950, keď ma už nebudete počuť v tejto podobe, nebudete sa trápiť a nebudete hovoriť: 

"Kam mám ísť? Aké poslanie musím takto plniť? Aká je tvoja vôľa, Pane?" 

Veru, hovorím vám, že dostanete moje vnuknutie, vaša duša ma bude počuť a budete cítiť, že vás 

beriem za ruku a ukazujem vám cestu, po ktorej máte ísť, aby ste sa obrátili k svojim blížnym. Spôsobím, 

že tvoje oči uvidia tých a tvoje uši budú počuť tých, ktorí ma hľadajú ─ tých, ktorí ma vzývajú, a ty budeš 

vedieť, že tí, ktorí ma hľadajú, budú hľadať teba. Potom vás naplním inšpiráciou a prostredníctvom vášho 

sprostredkovania dám svetlo týmto zástupom. 

51 Ľudstvo sa očistilo vo svojej bolesti a očistí sa ešte viac, aby sa duše prebudili a uvedomili si, že 

ich plody nesú horkosť a smrť. Budú hľadať svojho Spasiteľa a nájdu cestu, z ktorej zišli. Ale toto 

posolstvo svetla, mieru a lásky odovzdám svetu prostredníctvom svojich vyvolených. 

52 Žijete v čase milosti, v novom dni, v ktorom božské svetlo osvetľuje cestu všetkých ľudí. Ja, 

Majster, vás prijímam, nechávam vás odpočívať na svojej hrudi a žehnám vám, a keď tu hladím tento ľud, 

rozsievam požehnania a dobrodenia po celom svete. 

53 Vy, moji učeníci, ste sa pripravili na to, aby ste počuli moju lekciu pre tento čas. Prišli ste s vierou 

a nádejou, ako ste prišli v minulosti, keď som sa na vás obrátil. 

54 Cesta, ktorú vám ukazujem, je cesta Zákona - široká, presne vymedzená cesta, aby ste sa po nej 

cítili bezpečne. Splnenie tohto zákona je cenou za vašu spásu. Chcete sa zachrániť a dosiahnuť cieľ tejto 

cesty, aby ste mali dary a moc spravodlivých? Máte v sebe všetko, čo je potrebné na dosiahnutie tohto 

cieľa. Obdaril som vás cnosťami, aby ste mohli zdokonaliť svoj ideál. 

55 Ak máte pocit, že boj o víťazstvo vášho ducha je ťažký, využite silu, ktorú máte. Ak vás trápia 

nešťastia tohto sveta, vyzbrojte sa trpezlivosťou. Ak ťa trápi ľudské nepochopenie, pozdvihni svoju dušu a 

tu, v spoločenstve so mnou, umlč svoje sťažnosti a vráť do svojho sveta pokoj, bez starostí a pomsty, ale 

milujúc a odpúšťajúc ako dobrí učeníci. 

56 Šírte na svojej ceste toto učenie, ktoré som vám priniesol, aby sa ním svet mohol živiť. Hlad a 

smäd, ktorými ľudia trpia, sú totiž ohromujúce. 

57 Nepremeškajte chvíľu, keď sa vám vaši blížni zdôveria so svojím trápením. Prinášajte duši útechu, 

aby ste zmiernili jej utrpenie. Ich duchovná bieda a choroba je totiž ešte bolestnejšia a ťaživejšia ako tá, 

ktorú prežíva ich telo. 

58 Vaše slovo ako učeníka bude mať moc rozptýliť hmlu, smútok, ktorý zahaľuje srdce vašich 

blížnych. 

59 Povolal som ťa, aby som uspokojil tú požehnanú túžbu, ktorú mi prejavuješ, zdokonaliť svoju 

dušu, prekročiť ľudské poznanie a vstúpiť do Božskej pokladnice. A ja, ktorý počúvam vaše prosby a 

želám si váš pokrok, som vám hojne dal svoje slovo, aby ste sa cítili šťastní. 

60 Keď sa dnešný čas skončí a vo vás zostane len spomienka na tento prejav, budete sa považovať za 

šťastných, a keď budete čítať Moje Slovo v knihách, budete slzami zalievať tieto stránky napísané s láskou 

a nehou, ktorú Mi preukazujete ako Moje deti. 

61 Už sa blíži čas, keď budete stáť pred týmto ľudstvom ako svedkovia mojej pravdy. Ale už teraz by 

ste si mali dať predsavzatia a vyzbrojiť sa odvahou. Čaká vás totiž veľká skúška. Nič vás nesmie urobiť 

zbabelými, milovaní učeníci! A tak ako vám moje Slovo ukázalo jediný smer: Láska a Pravda, aj vy 

budete neúnavnými rozsievačmi tohto semena medzi ľudstvom. 
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62 Tvojou palicou bude modlitba, pripraví ti to, čo je dobré. Pri tejto modlitbe budete cítiť, ako sa 

vaša duša posúva do iných úrovní, do vyšších, vznešenejších úrovní, čím viac sa pripravujete. A na nich 

budete dýchať pokoj, budete sa cítiť inšpirovaní bytosťami, ktoré ich obývajú ─ spravodlivými a 

cnostnými, a tie vás privedú do mojej Prítomnosti. V tomto spoločenstve vám dám svoje nové zjavenia a 

príkazy. 

63 Chcem, aby ste si teraz oddýchli od svojho dlhého putovania, aby ste už v tomto pozemskom údolí 

neprelievali slzy a aby sa vám zdvihol duch. 

64 Oznamujem vám, že sa dožijete najväčších katastrof na svete, ktoré budú dôsledkom ľudského 

sebectva a túžby po moci, nedostatku lásky a milosrdenstva. Čo urobíš v tejto chvíli, Izrael, keď vidíš, že 

všetky sily prírody sa rozpútali a tvoji spoluobčania sa vrhli na teba? 

Tento svet zažije silné zemetrasenia, vody sa vyliahnu z brehov a časť mora sa stane suchou zemou a 

iné krajiny budú zaplavené vodami. Ľudia sa budú sťahovať zo svojej krajiny a dokonca aj zo svojej 

domoviny, aby hľadali záchranu. Záplavy vody spustošia mnohé mestá ako pri potope v prvej ére a len 

niektoré uniknú tomuto krutému súdu. 

65 Ako prijmete týchto ľudí, ktorí utekajú pred toľkou biedou a bolesťou a hľadajú záchrannú archu v 

tomto národe? Poslúchneš moju vôľu a podelíš sa s nimi o svoj chlieb a svoj domov? 

66 Čoskoro sa pre svet začne obdobie veľkých udalostí. Zem sa bude triasť a slnko vyšle na tento svet 

horúce lúče, ktoré spália jeho povrch. Kontinenty budú postihnuté bolesťou od jedného pólu k druhému, 

celá zemeguľa bude očistená a nebude tvora, ktorý by nepocítil ťažkosti a odčinenie. 

67 Po tomto veľkom chaose sa však národy opäť upokojia a prírodné sily sa upokojia. Po tejto 

"búrlivej noci", v ktorej tento svet žije, sa objaví dúha mieru a všetko sa vráti k svojim zákonom, poriadku 

a harmónii. 

68 Opäť uvidíte jasnú oblohu a úrodné polia. Vody budú opäť čisté a more pokojné. Na stromoch 

bude ovocie, na lúkach kvety a úroda bude bohatá. Človek, očistený a zdravý, sa bude opäť cítiť hoden a 

uvidí cestu vydláždenú pre svoj vzostup a návrat ku Mne. 

69 Každý bude od základu čistý a očistený, aby bol hoden zažiť prichádzajúci Nový vek. Musím totiž 

postaviť nové ľudstvo na pevné základy. 

70 Je mnoho duchov, ktorí len čakajú na znovuzrodenie cnosti na tomto svete, aby mohli zostúpiť a 

splniť poslanie, ktoré som im dal. Pripravte sa a pripravte sa na ich prijatie, keď príde ten čas, a skráťte si 

dni očisťovania skutkami milosrdenstva. 

71 Vstúpim do všetkých domov, aby som cez ich svedomie prehovoril do duše tých, ktorí vládnu, do 

duše otcov rodín, sudcov a učiteľov a zanechám v nich odtlačok zákona. 

72 Vláda zla, ktorá tak dlho vládla na tomto svete, teraz čoskoro zmizne, aby uvoľnila miesto vláde 

ducha, uvoľneniu duchovných darov a schopností, ktoré v človeku existujú a vďaka ktorým má veľmi 

vysoké určenie. 

73 Mnohí z vás budú svedkami týchto udalostí, ktoré vám dnes oznamujem. Jedni veria a druhí 

neveria, uvidíte, ako sa tieto slová naplnia. 

74 Bdelo očakávajte naplnenie týchto proroctiev, bdejte vždy, aby vás žiadna skúška neoslabila, a 

noste v sebe moje slová. Každá z nich totiž obsahuje múdrosť a silu, ktoré vás zachránia, ak ich budete 

vedieť uplatniť vo svojom živote. 

75 Ak sa viete zachovať v modlitbe a riadiť sa Mojimi pokynmi, dosiahnete duchovný pokrok a 

budete môcť vedome prejsť novým obdobím, ktoré vás čaká. Budete cítiť moju prítomnosť vo svojich 

skutkoch, vo svojich zhromaždeniach a inšpirovaní mnou budete konať skutky hodné vašej dôstojnosti ako 

mojich učeníkov. 

76 Žite v súlade s túžbami a ideálmi svojich duchovných bratov a sestier, aj keď ste od seba vzdialení. 

Vaše duše sa spoja s ich dušami a všetci budete žiť v spoločenstve so mnou. Toto je moja vôľa. 

77 Cíťte moje povzbudenie, keď počúvate moje slovo, lebo ono je životom pre každého, kto ho 

dokáže pochopiť, aby ste zajtra boli mojimi učeníkmi, ktorí plnia môj zákon, ─ aby ste nedávali potravu 

Sodome a Gomore. Dávam vám svoje slovo, aby ste pochopili, čo je pravé bohatstvo duše, aby ste sa 

oduševnili a boli hodní zdediť moje kráľovstvo. 

78 Dávam vám svetlo svojho Ducha Svätého, aby ste neupadli do temnoty. Hovoril som k vám, aby 

ste mi dali príbytok vo svojom srdci a premenili ho na svätyňu môjho božstva. 
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79 Čo živí svet v tomto čase? Pýcha, márnomyseľnosť, nepriateľstvo a zlé pôžitky, ktoré otravujú 

dušu i telo. Chcem ťa však vidieť oslobodeného od tejto zmyselnej žiadostivosti, a preto som tvojej duši 

ponechal len biele rúcho. Na konci cesty života vás chcem prijať do svojho otcovského náručia a povedať 

vám: "Vitajte, vy, ktorí ste vedeli žiť podľa môjho zákona a oddelili ste sa od sveta, aby ste sa stali mojimi 

pracovníkmi. 

80 Každý, kto počúva moje slovo a uplatňuje ho, bude hoden prijať moju milosť z mojej pokladnice. 

Bude to on, kto sa ukáže ostatným ako jasné zrkadlo. V ňom bude dar uzdravovania, prorocké slovo. Bude 

ako prameň krištáľovo čistej vody pre tých, ktorí žíznia po mojom slove. Vložím do neho svoje Božské 

slovo a zverím mu svoj hojivý balzam, aby to bol on, kto poskytne útechu každému, kto trpí. 

81 Všade, kde sa usadí, spôsobím pokoj a radosť a zverím mu meč na boj proti všetkému modlárstvu. 

82 Učte svoje deti, aby ma hľadali v neznámom. Povedzte im, že ste si so mnou sadli k môjmu stolu a 

že už nie ste modloslužobníci. Ak ma odmietajú, miluj ich a odpusť im. 

83 Národy si určujú hranice, vedú vojny a rozsievajú smrť. Ja som však prišiel v Duchu, aby som 

pripravil niektorých ľudí, a to ste vy, ktorí patríte k novým generáciám, ktoré ma budú zajtra hľadať od 

ducha k duchu. V tom čase sa už národy zeme nebudú pripravovať na vojnu. Ľudia ma prijmú do svojich 

duší. 

84 Chcem, aby ste boli "prví" a pripravili sa na zdieľanie Dobrej zvesti a boli príkladom pre svojich 

blížnych. 

85 Mojou vôľou je, aby ste sa očistili, pretože poškvrnený sa ku Mne nedostane a vaša bolesť je 

potom veľmi veľká. Pozdvihnite sa ku mne, aby som zmiernil vašu bolesť. 

Odstraňujem z vás to zlé, aby ste mali v duši blaho a radosť, aby ste mohli vystúpiť na vrchol 

duchovnej hory. 

86 Cíťte lásku k svojmu Majstrovi a k ľudstvu, nezadržujte moju milosť. Usilujte sa oslobodiť svojich 

blížnych od fanatizmu, potom bude môj duchovný svet s vami. Buďte mojimi svedkami a ja 

prostredníctvom vás oznámim svetu radostnú zvesť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 352 
1 Je to požehnaný okamih, keď môj Duch prichádza k vám ─ deň, keď sú cesty osvetlené mojím 

svetlom, takže učeníci prichádzajú na tieto miesta stretnutia s túžbou po mojom Slove. 

2 Ľudia, prijímam vás, buďte vítaní! 

3 Počúvam tvoju modlitbu a na základe tvojej úprimnej prosby rozširujem svoje milosrdenstvo na 

ľudstvo, aby každé ľudské stvorenie mohlo duchovne pocítiť moje pohladenie. 

4 S dobrou vôľou a vierou ste pripravili svoje srdcia a pripravili ste sa fyzicky i duchovne na prijatie 

božských pokynov. 

5 Touto prípravou spôsobíte, že moje slovo lásky bude s vami. 

6 Učeníci, od prvých čias som vám pripravoval cesty, ktoré vás mali priviesť k bodu, v ktorom sa 

nachádzate v tejto chvíli ─ k rozvoju duše, ktorý vám umožní pochopiť dialóg ducha s duchom s vaším 

Otcom. 

7 Tým vám dávam najavo, že som vás nikdy nenechal ísť náhodne a že vaše kroky pri plnení môjho 

zákona sa riadili božskou radou. 

8 Akoby som bol tvojím tieňom, tak som ťa vždy nasledoval a vždy som ti pomáhal kráčať po ceste 

života a pravdy. Lebo keď sa na ňu vydáš, nebudem to ja, kto bude nasledovať tvoje kroky, ale ty budeš 

nasledovať moju stopu. 

9 Práve tu, na mojej ceste, objavíte všetky dary, ktoré váš duch má, a len tak v sebe objaví zbrane 

potrebné na obranu pred tisíckami nebezpečenstiev, ktoré naň na jeho potulkách číhajú. 

10 Mnohým sa cesta života zdala ťažká a dlhá, pretože nechceli pochopiť, že sú to oni sami, ktorí 

svojimi chybami a slabosťami robia kríž svojej existencie ešte ťažším. 

11 Chýbal im ideál a láska, preto keď sa vrhli do náručia materialistického života, nakoniec sa cítili 

znechutení a unavení. Týmto dušiam unaveným svetom, ktoré preniesli svoju stáročnú únavu na svoju 

ľudskú časť, som v tomto čase priniesol svoje povzbudzujúce Slovo, ktoré je ako jemné dláto, ktoré 

postupne opracováva hrubú skalu týchto sŕdc, až im dá krásnu a harmonickú podobu ─ nie len podobu, nie 

len vonkajší vzhľad, ale skutočný život, duchovný život. 

12 Chcem, aby zostala len tvrdosť tejto skaly, ktorá bude neskôr základom svätyne, v ktorej bude 

prebývať len pravda ─ cirkvi, v ktorej sa zachová môj zákon a v ktorej bude počuť hlas svedomia. 

13 Moja snaha učiť vás v tejto Tretej ére prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania bola prejavom 

božskej trpezlivosti. Chcem totiž, aby po skončení tohto prejavu zostalo Moje Slovo v srdci každého z vás. 

Preto zajtra, keď si uvedomíš, že nastal čas tvojho svedectva, pocítiš, že tvoja duša je naplnená touto 

esenciou a že tvoje pery neodmietajú vysloviť duchovné vnuknutie, ktoré do teba vlievam. 

Uvidíte sa obklopení veľkým davom ľudí, a predsa sa budete chvíľami cítiť osamelí. Vaša osamelosť 

však bude len vonkajšia, pretože vám bude stačiť, keď sa so Mnou spojíte, aby ste vnútorne pocítili Moju 

láskyplnú podporu a navyše prítomnosť sveta svetla, ktorý je síce neviditeľný pre váš fyzický pohľad, ale 

vnímateľný pre vaše duchovné zmysly. 

14 Budeš sa cítiť osamelý alebo opustený, hoci poznáš tajomstvo modlitby, ktoré ťa privádza do 

kontaktu s duchovným životom? Dovolíš, aby ťa nešťastie porazilo, hoci máš v sebe silu svojho Majstra? 

Nie, milovaní učeníci, nesmiete stratiť dôveru a zoslabnúť na svojej misijnej ceste. Potom sa totiž stane, že 

budete roniť slzy, mysliac si, že ste vyvrheli, bez toho, aby ste si uvedomili, že vaše slzy padajú na poklad, 

ktorý nosíte vo svojom vnútri a ktorý ste nechceli vidieť. 

15 Naplňte svoju truhlicu aj teraz, ale uvedomte si, čo v nej máte, a uvedomte si všetko, čo máte, a 

využitie každého zo svojich darov. 

16 Nechcem, aby ste len ústami opakovali, že ste dedičmi môjho kráľovstva ─ chcem, aby ste 

skutočne vedeli, prečo ste mojimi dedičmi a čo je vaše dedičstvo. 

17 Iba ten, kto vie, čo nosí vo svojej duši, vie, ako má moje dielo zverejniť. Len ten, kto si je vedomý 

všetkého, čo vie a má, bude schopný obstáť vo veľkých skúškach. 

18 Vidím, že ste za ten čas, čo ma počúvate, duchovne pokročili. Ak si totiž urobíte prieskum vo 

svetle svojho svedomia, zistíte, že ste sa stali morálne lepšími, že vaša viera je väčšia, že ste prijali niečo 

zo sily, ktorá vyžaruje z môjho Slova. Ale tiež vám hovorím, aby ste sa neuspokojili s tým, čo ste doteraz 
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dosiahli, ale aby ste pokračovali krok za krokom na ceste k dokonalosti bez toho, aby ste upadli do 

stagnácie. 

19 Teraz poznáte cestu, po ktorej kráčate, viete, kam smerujete svoje kroky, a máte vysoký ideál. 

20 Koľkí z vás prišli porazení životným zápasom, bez vytrvalosti v práci, bez toho, aby ste vedeli, 

kam ste sa dostali, bez cieľa a bez nádeje na spásu. Dnes však žijete nový život plný sebadôvery a ideálov. 

Nie je to krok vpred na vašej duchovnej ceste? 

21 Moje svetlo už dlho svieti na vašu cestu, aby vás zachránilo pred priepasťou, do ktorej padajú 

duše, ktoré nemajú svetlo viery a nádeje. 

22 Ja, ktorý poznám bolesť, ktorá prichádza k ľuďom, prichádzam so svojím učením, aby som im 

odhalil cestu, ako odolávať nešťastiam, ako zvíťaziť nad pokušeniami a získať víťazstvo nad zlom a 

nešťastím. Takto ste dostali ďalší prejav mojej lásky. 

23 Prišiel som k vám, aby som vás zjednotil a začal formovať nový izraelský národ podľa môjho 

prísľubu, ktorý som dal ľudstvu od najstarších čias. 

24 Nie je to tak, že ste mnohokrát vo chvíľach odpočinku alebo meditácie mali pocit, že sa k vám 

blíži niečo duchovné? Bolo to preto, lebo môj sľub bol zapísaný vo vašej duši ešte predtým, ako ste prišli 

na zem, a keď ten čas príde, intuícia sa jasne odhalí a umožní vám pocítiť moment mojej prítomnosti na 

vašej ceste. 

25 Nemyslite si, že táto predtucha bola len vo vás, ktorí ste počuli toto slovo, ale v každej duši, 

pretože môj nový ľud bude tvoriť celé ľudstvo bez rozdielu rasy, pohlavia, farby pleti a jazyka. 

26 Dnes, keď ľudia na celej zemi vyprázdňujú bolesť ako najhorší kalich zo všetkých, som našiel 

mnohých vašich spolubratov, ako rozjímajú a dokonca sa modlia po tom, čo prešli skúškou. Videl som, 

ako sa veľkí hriešnici a tvrdohlaví libertíni pozastavovali vo svojich skutkoch a ako sa pripravovali na to, 

aby počuli hlas svedomia. 

27 To bol moment, keď Duch zjavil srdcu moje zasľúbenie a keď sa človek vnútorne pýtal sám seba: 

"Odkiaľ pochádza táto nádej, ktorá vo mne žije?" 

28 Poviem vám: pramení z môjho Božského Ducha. Môj prút spravodlivosti sa dotkne skaly tvojho 

srdca, aby z neho vytryskli krištáľové vody pokánia, v ktorých zmyješ svoje škvrny, kým nedosiahneš 

obnovu a spôsobíš, že z neho vytryskne láska. 

29 Akokoľvek prísne, nemilosrdné a neúprosné súdite moju spravodlivosť ─ naozaj vám hovorím, že 

v nej vždy nájdete moju otcovskú lásku. 

30 Zamerajte svoju pozornosť na seba: Neustále sa očisťujete bolesťou, ale zároveň máte útechu, 

balzam a silu, ktorú vám dáva moje Slovo. 

31 Nehovorím vám nič nové, ľudstvo. Veď všetko bolo povedané v zákone prvých čias. Ale vaša 

duchovná nezrelosť a nešikovnosť vášho chápania spôsobili, že váš Otec, poľudštený v Ježišovi, prišiel na 

svet, aby vám objasnil obsah Zákona prostredníctvom skutkov. 

32 Ľudské pokolenia však nedokázali preniknúť do podstaty môjho Slova a spôsobili, že v tomto čase 

vzniklo nové vysvetlenie Zákona prvej éry a mojich diel a slov druhej éry. 

33 V súčasnosti hľadám srdcia, pretože do niektorých napíšem prikázania svojho zákona, akoby to 

boli kamenné dosky, na ktoré boli vytesané moje prikázania v prvom veku, zatiaľ čo do iných ich upravím 

tak, aby boli ako drevo, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš. 

34 Áno, ľudstvo, medzi ľuďmi je taká veľká duchovná zaostalosť, že bude potrebné zopakovať 

minulosť, aby sa mohli prebudiť a prijať moje nové posolstvo, ktoré je vysvetlením všetkého, čo bolo 

zjavené v predchádzajúcich časoch. 

35 Viem, ako využiť chvíľu, keď nájdem človeka, ktorý sa venuje sebareflexii, spytovaniu svedomia 

alebo modlitbe, aby som mu oznámil, že nastala hodina jeho vzkriesenia k pravému životu. Je to čas, keď 

duša pretrhne reťaze, ktoré ju spútavali so svetom, a z najčistejšej časti svojej bytosti vysloví volanie po 

slobode, ako väzeň, ktorý po dlhom čase väznenia konečne vidí, ako sa pred jeho očami otvárajú mreže, 

ktoré boli jeho mučeníctvom ─ ako stroskotanec, ktorý po zúfalom boji s rozbúreným morom konečne 

uvidí na obzore vytúženú pláž. 

36 Hovorím vám: Skúšky, ktoré si človek v tomto čase sám pripravil, sú veľmi ťažké, pretože sú 

nevyhnutné pre jeho spásu. 
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37 V prípade milovanej ľudskej bytosti sa uskutoční božská spravodlivosť, ktorá si vyžiada účet za 

prácu každého ľudského stvorenia. 

38 Teraz teda, milovaní ľudia: Vy, ktorí ste tušili Moju Prítomnosť v nejakej podobe, ktorá je 

hmatateľná pre vašu nezrelosť, tu máte Mňa, ktorý poľudšťujem Moje Slovo, aby ste ho mohli pocítiť a 

pochopiť. 

Vy, ktorí ste sa mnohokrát zamýšľali nad svojou minulosťou, prítomnosťou a večnosťou, ktorá vás 

čaká, beriete na seba v tomto čase veľkú duchovnú zodpovednosť voči ľudstvu: byť svedkami môjho 

nového posolstva ─ tohto slova, ktoré ste počuli na úpätí hory Tretej éry. 

39 Ešte stále musíte bojovať proti "telu" a proti svetu, aby ste už viac neboli jeho služobníkmi ─ a tiež 

musíte očistiť svoje srdce, aby ste ho urobili dôstojným nositeľom môjho Slova. 

40 Preto je potrebné, aby vás moje Dielo vystavovalo neustálemu boju a aby vo vašom živote 

nechýbali skúšky ako múdre lekcie, aby ste mohli žiť bdelo. 

41 Ubezpečujem vás, že ten, kto v bolesti posilnil svoju vieru, zostane po celý život verný môjmu 

Zákonu s najväčšou vytrvalosťou. Niektorí totiž pociťujú, že ich viera ožíva, len keď dostávajú dávky. Ale 

ak sa im nedostane toho, o čo prosia alebo v čo dúfajú, odvrátia sa odo mňa. Ale to nie je viera, to nemôže 

byť opora, aby sme v nej hľadali útočisko vo veľkých životných bitkách. 

42 Ako je dôležité, aby človek spoznal, čo znamená duchovné vykúpenie, aby s vedomím, že duša má 

minulosť, ktorú pozná iba Boh, mohol prijať svoj kalich utrpenia s láskou, trpezlivosťou, úctou a dokonca 

s radosťou, lebo vie, že tým zmyje minulé a súčasné škvrny, splatí dlhy a získa zásluhy pred zákonom. 

43 Bolesť neprinesie duchovné povznesenie, pokiaľ človek netrpí s láskou, s úctou k mojej 

spravodlivosti a odovzdanosťou tomu, čo každý dosiahol sám pre seba. Ale len toto pozdvihnutie 

uprostred skúšok dokáže dať ľuďom poznanie, čo je to zákon duchovnej nápravy. 

44 Nezľaknite sa týchto zjavení; naopak, tešte sa z myšlienky, že toto Slovo zničí predstavu, ktorú ste 

mali o večnom treste, a všetky výklady, ktoré ste v minulosti dostali o večnom ohni. 

"Oheň" je symbolom bolesti, sebaobviňovania a pokánia, ktoré mučia dušu a očisťujú ju, ako sa čistí 

zlato v tégliku. V tejto bolesti je moja vôľa a v mojej vôli je moja láska k vám. 

45 Ak by bola pravda, že práve oheň odstraňuje ľudské hriechy, potom by všetky telá tých, ktorí 

zhrešili, museli byť hodené do ohňa tu, v pozemskom živote, za života, pretože mŕtvi by ho už necítili. 

Telá totiž nikdy nevystúpia do duchovného priestoru, naopak, po splnení svojej úlohy klesnú do vnútra 

zeme, kde splynú s prírodou, z ktorej vzali život. 

46 Ak si však myslíte, že to, čo nazývate "večným ohňom", nie je určené pre telo, ale pre dušu, je to 

ďalší vážny omyl, pretože v Duchovnom kráľovstve nie sú žiadne hmotné prvky a oheň nemá žiadny 

vplyv na dušu. Čo sa rodí z hmoty, je hmota, čo sa rodí z ducha, je duch. 

47 Moje slovo neútočí na žiadnu vieru. Ak si to niekto myslí, veľmi sa mýli. Moje Slovo vysvetlí 

obsah všetkého, čo nebolo správne vyložené a čo preto spôsobilo chyby, ktoré sa prenášali medzi 

ľudstvom z generácie na generáciu. 

48 Akú hodnotu by mal môj zákon a moje učenie, keby neboli schopné zachrániť duše od omylu a 

hriechu? A aký zmysel by mala moja prítomnosť ako ľudskej bytosti na svete, keby bolo veľa tých, ktorí 

by museli zahynúť navždy, v odčinení bez konca? 

49 Počúvajte moje Slovo a zažijete, z koľkých temnôt vás vyslobodí. Počúvajte moje Slovo a objavíte 

všetky zjavenia, po ktorých vaša duša túži, poznanie, ktoré musíte mať, a všetky vysvetlenia vašich 

pochybností. 

50 Všetko, čo by mal človek vedieť o duchovnom živote, aby mohol nasmerovať svoju životnú cestu 

k tejto úrovni existencie, vám odhaľujem vo svojom učení. 

51 Získate tak predstavu o vývoji duše, budete poznať štádiá, ktorými duša prechádza, a spoznáte 

dôležitosť nápravy. Ale ak chcete skutočne pochopiť moje učenie, hovorím vám, že sa musíte naučiť 

opustiť túto úroveň materializmu, na ktorej žijete a z ktorej je pre vás nemožné vidieť svetlo pravdy. 

52 Samotná myseľ nie je schopná pochopiť obsah tohto diela. Potrebuje tiež duchovnú citlivosť a 

intuíciu, aby dokázala preniknúť do podstaty mojich duchovných učení. 

53 To je dôvod, prečo učím svojich učeníkov modliť sa od ducha k duchu. Bez tohto spôsobu 

modlitby totiž ľudia nebudú schopní dosiahnuť osvietenie svojej mysle inými prostriedkami. 
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54 Časy, ktoré predpovedali proroci a v ktorých príde Duch pravdy, aby všetko objasnil, sú presne tie, 

ktoré prežívate. Chcel som vás však prekvapiť tým, že sa zjavím v tejto podobe, aby som vyskúšal, ako ste 

pochopili význam proroctiev, ktoré hovoria, že sa zjavím duchovne prostredníctvom ľudskej schopnosti 

chápania. 

55 Dnes, keď sa splnil môj sľub, keď som sa skrze nich dal poznať ľuďom, nechcem, aby ste zabudli, 

že jedným z najväčších cieľov môjho ohlasovania bolo, aby ste po celom svete šírili spôsob modlitby a 

povstania, ktorému som vás naučil, aby sa človek naučil, ako sa pripraviť na to, aby cítil moju prítomnosť 

vo svojej duši, vo svojej mysli a vo svojom srdci. 

56 Nemyslíte si, milovaní ľudia, že by bolo lepšie, keby ste to boli vy, kto by v tejto tretej ére 

ohlasoval ľudstvu moju duchovnú prítomnosť, a nie rozpútané živly, rozpútané búrky, zemetrasenia, ktoré 

ničia mestá, moria, ktoré pustošia pevninu, a pevnina, ktorá sa stáva morom? Nemyslíte si, že by bolo z 

vašej strany duchovnejšie a ľudskejšie predvídať tieto udalosti prostredníctvom vášho naplnenia lásky a 

milosrdenstva? 

57 Pripravte sa v pravde a v duchu, potom použijem tento ľud ako Noeho, ktorý bol silný vo viere, a 

poradím mu, aby postavil duchovnú archu, v ktorej lone ľudia nájdu spásu ─ archu postavenú vierou, 

oduševnením, milosrdenstvom, ktorá bude pravým chrámom pokoja, bezpečia a útočiskom v hmotných i 

duchovných nešťastiach. 

58 Keď časy pominú a ľudia budú skúmať a skúmať svedectvá a znamenia, aby dokázali pravdivosť 

môjho ohlasovania, pochopia, že všetko, čo sa v týchto časoch stalo, nebolo nič iné ako jedno z mnohých 

znamení, ktoré svetu ohlásili koniec môjho ohlasovania a začiatok iného obdobia. 

59 Ako veľmi zaspali proroci tretej éry! 

Len zriedkavo otvoríte oči a pripravíte ich na to, čo sa blíži. Preto tento ľud nevie všetko, čo by mal vedieť 

o budúcnosti, tak ako v iných časoch bol Izrael pripravený a varovaný prorokmi stáročia pred udalosťou. 

60 Muselo to byť Moje Slovo, ktoré vás varuje a prebúdza, ako to robím v tento deň, keď vám tiež 

oznamujem, že Božská Spravodlivosť postihne splnomocnencov alebo vládcov zeme, pretože aj oni si 

očistia svoje duše. Budú sa trápiť čoraz viac, lebo tak pripravím čas pokoja, blahobytu a zjednotenia, ktorý 

bude nasledovať po čase skúšok. 

61 Po novej potope bude dúha žiariť ako symbol mieru a novej zmluvy, ktorú ľudstvo duchovne 

uzavrie so svojím Pánom. 

62 Musíte sa pripraviť na ťažký boj, pretože všetci budete musieť bojovať proti drakovi zla, ktorého 

zbraňami sú túžba po sláve, nenávisť, pozemská moc, zhýralosť, márnivosť, sebectvo, lož, modloslužba a 

fanatizmus ─ všetky sily zla, ktoré sa rodia v ľudskom srdci a proti ktorým budete musieť bojovať s 

veľkou odvahou a vierou, kým ich neporazíte 

63 Keď bude drak vašich vášní zabitý vašimi svetelnými zbraňami, pred očami ľudí sa objaví nový 

svet - nový svet, hoci je ten istý, ale bude krajší. Potom ju totiž ľudia budú využívať pre svoje blaho a 

pokrok a do všetkého, čo robia, vnesú ideál oduševnenia. 

64 Srdcia budú zušľachtené, mysle ľudí osvietené, duch bude môcť svedčiť o svojej existencii. 

Všetko, čo je dobré, bude prekvitať, všetko, čo je povznášajúce, bude slúžiť ako semeno pre ľudské diela. 

65 V materiáli zažijete rovnako transformáciu: Rieky budú bohaté na vodu, neúrodné polia budú 

úrodné, sily prírody sa vrátia do svojich zvyčajných koľají, pretože medzi človekom a Bohom, medzi 

človekom a božskými dielami, medzi človekom a zákonmi, ktoré diktuje Stvoriteľ života, zavládne 

harmónia. 

66 Zdá sa vám moje slovo ako fantázia? Je to preto, lebo si neviete uvedomiť, že ste na konci 

pozemského obdobia a na začiatku duchovného veku. Vaša cesta týmto svetom je taká krátka, že mnohí z 

vás nie sú schopní vnímať zmeny, ktoré sa dejú v hmotnom alebo duchovnom živote. Niekedy totiž tieto 

premeny trvajú celé stáročia. Len štúdium mysle povznesenej vierou, dobrotou a modlitbou vám umožní 

uvedomiť si vplyv času na človeka. 

67 Keď vy, ktorí ma počúvate so skepsou, budete v duchovnom, budete schopní pochopiť túto pravdu 

v celej jej plnosti, pretože potom budete môcť porovnať svoje existencie na Zemi v rôznych obdobiach, v 

ktorých ste ju obývali, a budete schopní posúdiť vývoj, ciele a princípy každej pozemskej etapy a každej 

duchovnej éry. Potom budete ľutovať, že ste nevedeli, ako využiť skúsenosti svojej duše na vykonanie 

skutkov hodných tých, ktorí sa tak dlho učili životu. 
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68 Tieto slová nechávam napísané vo vašom duchu, aby ste, keď budete svedkami ich naplnenia, 

požehnali Moje Slovo a povstali, aby ste vydali svedectvo o Mojom učení a vysvetlení všetkých udalostí, 

ktoré vám v súčasnosti prorokujem. 

69 Viem, že pokánie tých, ktorí neuverili alebo odmietli moje slovo, bude veľmi veľké, keď sa stanú 

svedkami jeho príchodu, a ich srdcia sa potom naplnia vetami, v ktorých ma budú prosiť o odpustenie, 

pretože pochybovali. Viem však aj to, že medzi nimi budú takí, ktorí budú naplnení horlivosťou a stanú sa 

neúnavnými rozsievačmi môjho učenia. 

70 Človek, aby si udržal svoju vieru ako živý plameň, vždy potreboval mimoriadne udalosti, ktoré by 

ho prinútili zamyslieť sa a povzniesli jeho city. Pre nedostatočný rozvoj duše pochybuje o pravde, keď sa 

zjavuje jasným spôsobom a nie je zahalená rúškom tajomstva. 

71 Vždy ste ma hľadali cez bolesť, málo je tých, ktorí ma hľadajú z lásky a vďačnosti. 

72 Človek by mal spoznať sám seba, aby si uvedomil, že nie je len hmotou, ale že má aj ušľachtilú, 

dobrú časť bytia, ktorou je duch. 

73 Tí, ktorí sú duchovne vyspelejší, uznávajú Máriu ako ducha bez toho, aby jej dali konkrétnu 

podobu. Ale tí, ktorí musia vidieť, aby uverili, sú svojou mentálnou retardáciou nútení hľadať obrazy, 

ktoré reprezentujú ich duchovné kvality. 

74 Ak si zoberiete za vzor Majstra a ovládnete telo, aby sa vaše duchovné dary rozvíjali, budete môcť 

odo mňa prijímať všetko, čo potrebujete na konanie dobra. Nemali by ste to však robiť preto, aby ste sa 

chválili pred ostatnými, ale aby ste nasledovali svojho Majstra. 

75 Ak hľadáte Boha, hľadajte ho v duchovnom, v dobrom, v zázrakoch prírody, ale nehľadajte ho v 

obrazoch. 

76 Mária je Duch, ktorý je tak spojený s Božstvom, že tvorí jeden z jeho aspektov, ako ho predstavujú 

tri formy zjavenia: Otec, Slovo a svetlo Ducha Svätého. V tomto zmysle je Mária tým Božím Duchom, 

ktorý zjavuje a stelesňuje božskú starostlivosť. 

77 Mária je tá, ktorá vás inšpiruje a povzbudzuje, aby ste získavali zásluhy a prijímali skúšky sveta, v 

ktorom žijete, s odovzdanosťou a ochotou, aby ste uprostred skúšok našli duchovné šťastie, pretože to 

pomôže vašej duši dosiahnuť väčšie povznesenie. 

78 Duša sa bude tešiť z Boha a bude mať na ňom účasť. Najprv sa však musí vyvinúť obývaním 

rôznych tiel a potom pokračovať vo vývoji na vysokých úrovniach života, až kým nedosiahne večnú 

dokonalosť. 

79 Môj ľud, neuspokojte sa len s počúvaním môjho Slova, aby ste sa, keď ma už nebudete počúvať v 

tejto podobe, cítili silní a nasledovali príklad svojho Majstra v konaní dobra ľudstvu. Vaše činy budú vždy 

založené na mojej pravde. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 353 
1 Otcovo srdce sa láskyplne otvára, aby vás prijalo. Veď vidím tvoje utrpenie a udeľujem ti svoje 

milosrdenstvo. 

2 V tejto tretej ére sa vylieva prameň milosti, a ak som v druhej ére pripravil svojich apoštolov 

svojím slovom, v tejto ére osvietim celé ľudstvo svetlom svojho Ducha Svätého. Chcem totiž, aby sa 

všetci mohli nazývať Božími deťmi. 

3 Vy ste vyvolený ľud Izraela, silní, hýčkaní, a budete musieť predbehnúť zástupy celého ľudstva, 

pretože všetci ste moje deti. V tomto čase si vyberám hriešnika, dávam márnotratnému synovi príležitosť 

na vykúpenie jeho duše. 

4 Nechcem, aby sa niekto stratil, nechcem, aby niekto z vás odišiel z môjho lona, lebo moja láska je 

jedinečná. Tu je moje milosrdenstvo a moja dokonalá láska. 

5 Ani ja ťa nezradím, ani sa nepozerám na škvrnu v tvojom srdci. Počujem vaše pokánie, keď mi 

hovoríte: "Otče, chceme kráčať po tejto ceste bez poškvrny." Potom odpúšťam každý hriech. 

Aj vás počujem, ako mi hovoríte: "Otče, chceme ísť po tvojej ceste." A ja vám hovorím: "Vstúpte na 

túto cestu, ktorá je plná cnosti. Je to čistá cesta, ktorou sa hriech odstráni z vášho srdca." 

6 Prosíte ma, aby som vám doprial kontakt s vašimi milovanými, a naozaj, Majster vám v tento deň 

milosti hovorí: udeľujem vám túto milosť naposledy. Veru, hovorím vám: Po tomto roku už nebudú 

žiadne takéto prejavy prostredníctvom ľudskej mysle. Ale tie duše, pre ktoré ma žiadate o svetlo, sa vám 

dajú poznať len z ducha do ducha. Preto vás pripravujem, aby vaša duša stále viac a viac stúpala, aby ste 

mohli prijať túto milosť. 

7 Ľudia, nikdy nebudete bezbranní, lebo som sa od vás nikdy nevzdialil, vždy som vás chránil nehou 

svojho milosrdenstva. To vy ste sa odo mňa niekedy oddelili. 

8 Dnes vám pripomínam, že je tu pre vás Otec, najláskavejší Otec, ktorý vám dáva svoju milosť, aby 

vás viedol po pravej ceste. 

9 Človek vám dal na oči temnú pásku a zviedol vás z bezpečnej cesty, zaviedol vás do priepastí, do 

temnoty. Ale veru, hovorím vám, požehnaný ľud, nechcem, aby ste zahynuli. Preto vám dávam novú 

príležitosť na vašu spásu. 

10 V súčasnosti do každého z vašich sŕdc vpisujem slovo "láska" ─ láska, ktorá je najlepšou obranou 

izraelského ľudu ─ láska, ktorá je najmocnejšou zbraňou pre celé ľudstvo ─ láska, ktorá vás skutočne 

privedie do kráľovstva svetla. 

11 V minulosti si bol stratený ako márnotratný syn, kráčal si po cestách sveta, rozrušený v duši, 

sklamaný v srdci, so smútkom vrytým do hĺbky svojej bytosti, nenašiel si slovo útechy, ani ruku, ktorá by 

ťa viedla, a občas sa pred tebou zjavil prelud púšte. A potom, keď ste si mysleli, že ste objavili bezpečnú 

cestu, v tej istej chvíli ste pochopili, že ste sa mýlili a že svetlo, ktoré sa vám zjavilo pred očami, bolo len 

klamstvom. 

12 Počas tohto obdobia ste vstúpili na cestu svetla. Na túto cestu vás nepriviedla náhoda, ale Moja 

vôľa. Lebo veru vám hovorím, milovaný ľud: "Ani lístok zo stromu sa nepohne bez mojej vôle." Veď osud 

každého stvorenia je vo mne. 

13 Otec vám hovorí: Keď v druhej ére niesli Ježišovo telo do pohrebnej jaskyne, môj Duch poslal 

svetlo dušiam, ktoré boli v temnotách, aby ich oslobodil z ich pút. Od tej chvíle duše odsúdené na "večnú" 

noc dostali svetlo. 

14 Moje slovo sa splní, duše dostanú vzkriesenie skrze moju milosť a moju lásku a budú sa usilovať o 

stále väčšie povznesenie v duchovnom údolí. Lebo spoznali svojho Pána, svojho Spasiteľa, ktorý môže ísť 

pred nimi. Budú spievať Hosanna Pánovi a ja im naozaj udelím ďalšiu milosť: Aby sa premenili na vašich 

anjelov strážnych, ktorí vás povedú do roku 1950. 

Ich posolstvá a rady budete dostávať prostredníctvom intuície a vo chvíľach skúšok ich môžete volať v 

mojom mene. Ich vôľa je mojou vôľou, v ich láske k tebe je moja láska, pretože sa umyli v najčistejších 

vodách Baránka a stali sa hodnými tejto milosti. 

15 Vy ste vyvolený národ, ktorému bol daný Zákon, aby sa ním ľudstvo riadilo. A teraz je čas, aby sa 

toto ľudstvo pozdvihlo na cestu svetla a pravdy tým, že bude poslúchať moje prikázania. 
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16 Dal som vám Svoje Božské Svetlo v troch obdobiach, ale neprinášam vám ovocie s inou 

"príchuťou". Moje učenie v tomto treťom čase je to isté duchovné učenie, ktoré som vám vždy zveroval. 

17 Duša sa vždy zhmotnila. Preto je ľudstvo dezorientované a nevie, ako sa duchovne viesť po ceste, 

ktorá ho privedie k dokonalosti. 

18 Majster bol s vami, aby si vás vybral a pripravil, aby vás premenil na robotníkov, ktorí rozsievajú 

moje slovo do sŕdc túžiacich po pravde. Ale pochybnosti a nedostatočné oduševnenie boli dôvodom, prečo 

moje dielo ešte neuznalo celé ľudstvo. 

19 Malý je počet tých, ktorí ma počuli v tomto čase. Môj univerzálny lúč vás osvietil a pripravil, aby 

všetky moje deti mohli počuť moje volanie prostredníctvom vášho sprostredkovania. 

20 Priprav sa, Izrael, aby si s dôverou a odvahou vzal meč lásky, ktorým budeš bojovať proti temnote, 

ktorá na teba stále číha aj v posledných dňoch môjho ohlasovania v tejto podobe. 

21 Moje Božské Slovo sa dalo poznať prostredníctvom ľudského intelektu, aby vám prostredníctvom 

podstaty Môjho Slova dalo prípravu a život na pozdvihnutie vašej duše, aby ste boli príkladom pre 

ľudstvo. 

22 Do vašej duše som vložil Svoju inštrukciu, aby mohla povstať tým, že urobím jej telo ohybným, 

aby ste boli poslami Môjho Slova, aby sa ľudia nestali prekážkou, ktorá bráni napredovaniu Diela Ducha. 

23 Svet živí pohanstvo a modlárstvo. Nikdy som vám neposkytol učenie, ktoré by podporovalo 

fanatizmus alebo popieralo duchovnosť, ktorá existuje v mojom Diele. 

Prírodné sily sú Mi svedkami, ale svet spí hlbokým spánkom a necháva dušu zostať v priepasti a v 

temnote. Povstaň, Izrael, s poslušnosťou, so silou v duchu, aby si prehovoril k svetu a prebudil ho. 

24 Preto, keďže ste sa nepripravili, keďže ste nezhromaždili Moje učenie ani ho neštudovali, nebudem 

sa vám viac zjavovať prostredníctvom hlasu-nosiča ─ nie, lebo Moja vôľa je jedna a prejavuje sa tým, že 

Moje Slovo sa uskutočňuje v celom svete ─ vo viditeľnom i neviditeľnom. Po roku 1950 vás budem 

naďalej viesť a inšpirovať od ducha k duchu. 

25 Nezahyniete, lebo potom by som už nebol Bohom. Ale všetko, čo vyšlo odo mňa, sa musí vrátiť ku 

mne. Duša sa však musí očistiť a získať zásluhy vo svojom boji, aby mohla rozprestrieť svoju čistú úrodu 

pred Mojím prenikavým pohľadom. 

26 Povstaňte s odvahou a postavte sa temnote, klamstvu. Ukážte pravdu, ktorú ste v tomto čase 

dostali. 

27 Pastier Eliáš pôjde pred vami a vysvetlí vám, čomu ste nerozumeli. Cvičte sa, buďte ako mierne a 

pokorné ovce, ktoré svedčia svetu o tom, čo dostali od môjho Božstva. 

28 Mária vás prikryje svojím plášťom a z jej materinského srdca bude prúdiť božská neha, aby ste ju 

mohli nosiť vo svojom srdci a ona vám bude povzbudením. 

29 Pripravte sa, ľudia, lebo vás čakajú ťažké časy a nie je mojou vôľou, aby ste pre nedostatočnú 

prípravu hľadali radu u slepého a núdzneho človeka, ktorý vám nemá čo dať. Dal som sa poznať v tomto 

čase, aby som priniesol svetlo slepému a ukázal mu cestu. 

30 Pamätajte, že Majster vám už dávno povedal, že budete musieť bojovať proti klamstvu falošných 

hlasov. V budúcich časoch sa totiž objavia falošní robotníci. 

31 Nie je mojou vôľou, aby ste boli slabí alebo bez vedomostí. Ale ak sa tak cítite, nie je to preto, že 

by vám chýbalo Moje učenie, ale preto, že ste si ho nevtlačili do srdca. Mnohí z vás veria, že budem s 

vami dlhšie ako Majster, ktorého poznáte prostredníctvom ľudského intelektu. Ale hovorím vám, aby ste 

boli bdelí, pretože tento čas sa blíži ku koncu. Preto vám hovorím, aby ste boli pripravení, lebo medzi 

vami sa objavia učitelia, ktorí budú dávať svetu moje poučenie. 

32 Ľudstvo ma bude hľadať, bude hľadať moje dielo, bude hľadať vás. Človek, ktorý sa najviac rúhal, 

bude ten, ktorý ma bude najskôr hľadať, a potom budeš musieť byť pripravený hovoriť s ním o Mojej 

náuke. 

33 Izrael, nikdy nezapieraj moju milosť a nezatváraj svoje pery, aby si zatajil moju pravdu. Nikto 

nemá takú múdrosť ako vy a ani tá najobmedzenejšia myseľ nenechá žiadne z vašich slov vo vhodnej 

chvíli bez povšimnutia. Ak ste pripravení, z vašich úst budú vychádzať slová, ktoré ohromia svet. 
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34 Nenechaj si ujsť túto príležitosť, Izrael, buď vždy pripravený plniť poslanie a rozdávať svetlo tým, 

ktorí sú v temnote. Dôverujte môjmu slovu, lebo časom uvidíte, že na povrchu zeme pretrvá len jedno 

učenie: učenie lásky. 

35 Zajtra sa vydajú na cestu veľké zástupy a vy im potom musíte dať usmernenie, musíte odstrániť 

ich modlárstvo a fanatizmus, musíte sa modliť, aby moje svetlo zažiarilo v ich mysliach, v ich dušiach, 

aby upreli svoj pohľad na Nekonečno a uvideli moju prítomnosť, ktorá im povie: "Buďte vítaní u Otca, 

pripravili ste sa s vierou a s nádejou vo mňa prijať moje slovo a ja vás prijímam." 

36 Od prvých čias som pripravoval vaše duše tým, že som ich priblížil k ceste cnosti, a dával som 

vám svoju inšpiráciu. 

37 Vždy som vám preukazoval spravodlivosť, lásku a poslušnosť môjmu zákonu. Tento boj sa vám 

zdal ťažký a ťažko sa v ňom kráčalo. Preto neustále pracujem na vašich srdciach. 

Moje slovo je ako dláto, ktoré sa približuje k tvrdému balvanu a neustále ho opracováva, aby mu dalo 

tvar, aby vytvorilo svätyňu, na ktorej oltári žiaria cnosti, ktoré som vám dal. Tam budem prebývať, aby 

som rozjímal o vašej viere a prijímal vaše modlitby ─ tam budete podľa Mojej vôle uchovávať Moje 

Božské slovo ako v truhlici, aby ste si zajtra, keď sa budete považovať za opustených a obklopených 

nešťastím tohto života, spomenuli, že vo svojom srdci nosíte poklad, že jeho majiteľkou je vaša duša, a 

aby ste preukázali milosrdenstvo zástupom ľudí, ktorí umierajú od smädu a ktorých vidím hladných po 

pravde. Dajte im chlieb, ktorý som vám dal, chlieb života, ktorý živí dušu. 

38 Moje slovo je ako hlasný zvon, ktorý v súčasnosti zvoláva duše, aby im dodal odvahu, silu a vieru. 

39 Blúdili ste bez orientácie ako pútnik, ktorý nemôže nájsť cieľ cesty. Ale Otec sa k vám priblížil v 

tomto čase boja o človeka. Keďže ťa trápia nepriazeň života a nespravodlivosť vrcholí, prišiel som ako 

žiarivé svetlo, ktoré rozptyľuje temnotu. 

40 Povolal som vás, lebo patríte k dvanástim kmeňom požehnaného izraelského ľudu. Nechcel som, 

aby tento čas prešiel bez toho, aby tvoja duša pocítila môj pokoj a aby si si na hostine vychutnala to 

najlepšie jedlo, ktoré som ti dal na svojom stole. 

41 Rozprestieram svoju otcovskú náruč, aby som prijal vaše duše, aby som vám vtlačil do sŕdc svoje 

slovo, aby som vám ukázal zákon, aby ste pocítili moju božskú prítomnosť ako Ducha Svätého. 

42 Čakám na vaše povýšenie a oduševnenie, aby som vám mohol udeliť svoju milosť v plnej miere. 

Reťaze hriechu ťa stále spútavajú. Preto vám Otec hovorí: vystavil som vás ťažkému boju, ale dal som 

vám potrebnú silu, aby ste dokázali prekonať prekážky. 

43 Osloboďte sa od hriechu, zbavte sa nenávisti a zla a príďte ku Mne, aby ste sa pripravili na Moje 

poučenie. Zajtra budete poslami tejto pravdy. 

44 Nenechajte sa zmiasť a neprekrúcajte cestu, ktorú som vás učil, tým, že budete k Môjmu dielu 

pridávať rôzne názory sveta. Vtedy vás budem volať na zodpovednosť ako zlé učeníky, ktorí zhasli svoje 

lampy a ľahli si spať ako nerozumné panny z môjho podobenstva. 

45 Cesta, ktorú som ti vytýčil, je ako téglik, v ktorom sa tvoja duša očisťuje, aby ma dosiahla. 

46 Je to tyglik, ktorému ťa Otec podrobuje, aby si spoznal správnu cestu a radí ti, aby si očistil svoju 

dušu dobrými skutkami, plnením poslania a duchovnou nápravou. 

47 Je potrebné, aby ste sa očistili, aby ste mohli pocítiť moju prítomnosť a prijať inšpiráciu môjho 

Božského Ducha. Preto som vás tiež naučil modliť sa. 

48 Môj pokoj musí byť v každom dome, vaše deti by mali byť ako semeno pokoja. Budeš ich viesť 

spravodlivosťou, láskou a milosrdenstvom, dobrými príkladmi. V každom dome budem prebývať ako 

pútnik a budem tam hovoriť o svojom zákone, ktorý je vo svedomí otcov rodiny, aby sa prispôsobili mojej 

vôli. 

49 Vstúpim do ľudských domovov a odstránim ich chamtivosť. Budem ich učiť žiť ako bratia a 

sestry, aby sa navzájom milovali a žili v pokoji. 

50 Blahoslavený ľud: Toto obdobie, v ktorom k vám teraz hovorím a ktorého koniec je blízko, bude 

znamenať začiatok konca zla, vyvrcholenie skazy, ktorá v tomto čase živila svet. 

51 Svetlo Ducha Svätého bude žiariť na celú zem v celej svojej kráse. Všetky moje deti uvidia jeho 

jasnosť a poslúži im na vzkriesenie do nového života plného pokoja. 



U 353 

93 

52 Kedy budú tieto udalosti, ľud môj?: Neviete. Proroctvo nechávam napísané len vo vašich srdciach, 

ale keď budete pripravení, nebude pre vás ťažké cítiť moju prítomnosť a počuť môj hlas z ducha do ducha. 

53 Zajtra sa duchovne zjednotíte, ako som vás o to požiadal, a tak sa vydáte na cestu a splníte svoje 

ťažké poslanie. Zjednotíte svoje myšlienky, svoje ideály a svoju vôľu, aby som medzi vami mohol 

uskutočniť svoje. 

54 Blahoslavený ľud: Vtlačte si moje Slovo do srdca, uvažujte, študujte a skúmajte, potom pocítite 

chuť tohto pokrmu, ktorý som vám zanechal. Vydáte sa na cestu, pôjdete k svojim blízkym, do rôznych 

provincií a budete ako poslovia môjho pokoja, môjho svetla a mojej milosti, ktorej nositeľmi vás robím. 

55 V tomto kúte zeme, kde žijete, zostúpilo svetlo môjho Ducha, aby osvietilo vašu existenciu a 

premenilo vás zo sebeckých bytostí na skutočných bratov a sestry vašich blížnych. 

56 "Robotníci na mojich poliach" vás nazývam vo svojom Slove, pretože som k vám prišiel, aby som 

vás naučil dokonalému spôsobu, ako pestovať lásku v ľudských srdciach. 

57 Ešte od vás nevyžadujem ovocie viniča, pretože sa odo mňa musíte ešte mnohému naučiť, aby ste 

mi mohli ponúknuť ovocie, ktoré je ma hodné. Napriek tomu by ste mali často pamätať na to, že moje 

ohlasovanie v tejto podobe nebude večné, ale dočasné, a že by ste sa mali učiť až do posledného môjho 

učenia. 

58 Hlasný zvon, ktorý ste tak dlho počuli a ktorý vás duchovne zvolával do zhromaždenia, teraz 

vydáva svoje posledné údery. Jeho zvuk je ťažký a plný spravodlivosti, pretože teraz už nie je radostným 

volaním, ktoré pozýva nevedomých na duchovnú hostinu, ani volaním chorých, aby sa zbavili svojho 

ťažkého bremena len tým, že si vypočujú moje slovo života. Teraz je to budíček, ktorý zvoláva učeníkov, 

ktorí už dávno prijali božské učenie ─ je to hlas, ktorý prikazuje všetkým, ktorí prijali dôkazy mojej 

pravdy, dary, poverenia a výhody, aby sa zhromaždili okolo svojho Otca a Majstra, aby si vypočuli jeho 

posledné učenie, jeho posledné pravidlá života. 

59 Blahoslavené sú duše, ktoré si uvedomujú význam týchto chvíľ, odstupujú od pokušení sveta a od 

nehmotných pôžitkov, aby boli so mnou v duchu. Budú totiž vedieť, ako vykladať a dodržiavať moje 

božské prikázania. Budú môcť pokračovať v starostlivosti o vinič a na konci dňa, keď budú počuť moje 

volanie prostredníctvom ducha, mi budú môcť ponúknuť príjemné ovocie svojho oduševnenia, svojej 

lásky a povznesenia. 

60 Rok 1950 je zapísaný v mysliach týchto ľudí, pretože je to rok určený mojou vôľou na dokončenie 

tejto etapy môjho prejavu prostredníctvom ľudského intelektu. 

61 Poslal som vám svoje učenie, aby ste v ňom našli povzbudenie a svetlo v utrpení. Lebo pre ľudstvo 

prichádza čas veľkých skúšok a ja chcem, aby nimi môj ľud prešiel bez ujmy a víťazne. 

62 Stále vás vidím slabých vo vašej viere. Stačí, aby sa rozpútali prírodné živly, a už sa vaše srdce 

naplní strachom. Prečo? Nepovedal som vám, že prírodné sily vás musia poslúchať a rešpektovať, keď ste 

na ceste vyznačenej Mojím zákonom? 

63 Ach, ľudia, je to preto, lebo vaše svedomie vám na každom kroku hovorí, že si neplníte svoju 

povinnosť dobrých učeníkov! 

64 Neklamem, ani nepreháňam, keď vám hovorím, že kráľovstvá prírody počujú váš hlas, počúvajú 

vás a rešpektujú. 

Dejiny Izraela boli napísané ako svedectvo o mojej pravde a môžete v nich objaviť, ako Boží ľud 

znovu a znovu uznávali a rešpektovali sily a živly prírody. Prečo by to nemalo platiť aj pre vás? 

Myslíte si, že sa moja moc alebo moja láska k ľudstvu časom zmenila? Nie, vy, zástupy, ktoré 

počúvate toto slovo, obklopuje vás svetlo môjho Ducha, moja moc a moja láska sú večné a nemenné. 

65 Teraz chcem, aby sa tento ľud, nový Izrael, objavil medzi ľuďmi plný viery, sily a duchovného 

svetla, aby rovnako svedčil svetu o pravde o Mojej existencii, Mojej láske a Mojej spravodlivosti, tak ako 

ľud prvej éry svedčil o existencii a spravodlivosti živého a pravého Boha. 

66 Pamätajte, že ste zajatým ľudom, že Nový Egypt je svet a že faraón je vládnuci materializmus, 

ktorý zotročuje a umučuje. Nezabúdajte však ani na to, že sa musíte zjednotiť v boji a pokračovať vo 

svojom putovaní spoločne, aby vás vaši nepriatelia nikdy neporazili. Potom uvidíte opakovať všetky tie 

zázraky a mocné skutky, ktoré zažil izraelský ľud na ceste k oslobodeniu, hoci teraz v duchovnej podobe. 

67 Môj ľud, milovaný ľud: Ak naozaj milujete slobodu ducha, ak hladujete a žíznite po 

spravodlivosti, ak vás naozaj ťažia reťaze potupy a biedy, ktoré so sebou vláčite, duchovne sa zjednoťte, 
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opravdivo sa modlite, posilnite svoje predsavzatia, nechajte sa osvietiť svetlom viery, inšpirácie a ideálu a 

vydali sa na cestu do novej zasľúbenej zeme, ktorej existencia je taká istá, ako bola istá kanaánska zem pre 

izraelský ľud, ktorý v prvej ére odolával skúškam a útrapám púšte, až kým nedosiahol naplnenie božského 

prísľubu. 

68 Môj hlas ťa prebúdza, a ak by si ho ignoroval, zajtra ťa už druhýkrát neprebudí. 

69 Izrael: Neúnavne sa uberaj k Mojim pokynom, ktoré som ti vložil do srdca a do duše. Ja som 

Majster, ktorý sa k vám približuje, aby k vám hovoril v intimite vášho srdca a dal vám pocítiť oheň Mojej 

lásky, aby som vašu dušu pozdvihol k svetlu a milosti Môjho Božského Ducha. 

70 Neúnavne ti udeľujem svoje milosrdenstvo, aby som ťa zachránil pred záhubou. Ako Lekár vás 

pomažem svojím balzamom a ako Otec sa vám priblížim, poteším vás a dám vám vidieť vaše 

nedokonalosti. 

71 Požehnaný Izrael, prosím ťa: Čo budeš robiť zajtra, keď sa Majster už nebude zjavovať 

prostredníctvom ľudského intelektu? Ešte nie ste schopní pochopiť veľkosť Môjho diela, a preto som vám 

povedal, aby ste študovali a skúmali Moje slovo, aby ste neupadli do fanatizmu a modlárstva. 

So všetkými som sa rozprával, so všetkými som sedel pri svojom stole a všetkých som posadil na 

najlepšie miesto. Ukázal som vám pokoru svojho Ducha, aby ste aj vy boli pokorní. 

72 Uvedomte si, milovaní ľudia, že teraz je čas, aby ste boli jemní a pokorní, aby ste boli skutočnými 

duchovnými, ktorí v sebe nesú podstatu, lásku a silu svojho Otca, aby ste sa mohli vydať touto cestou. 

Veď som vás učil svetlom Ducha Svätého, a ak ste teraz ešte učeníkmi, zajtra budete majstrami. 

73 Dám ti všetko, čo potrebuješ, aby si živil svet. Pôjdeš k národom, ľuďom, dedinám a provinciám a 

budeš im odovzdávať to, čo som ti zveril. A prostredníctvom inšpirácie budete mať nevyčerpateľný zdroj 

svetla, milosti, lásky a poučenia pre svojich blížnych. 

74 Nikdy som vás neučil nič zbytočné ani zlé. Môj zákon a Moje dielo sú čisté a vzdialené 

materializmu. Preto som odstránil fanatizmus a modlárstvo a dokonca som vás zbavil aj materiálnych 

symbolov, ktoré stelesňujú duchovno. Učil som vás čistému, dokonalému spôsobu modlitby a hľadania 

Mňa. 

75 Nie je mojou vôľou, Izrael, aby si zajtra zmenil modlitebne na domy fanatizmu. Lebo som vás 

poučil, ako praktizovať špiritistické učenie, a keď využijete moje učenie, budete mať priamy dialóg ducha 

s duchom. Takto bude medzi vami vždy vládnuť harmónia a bratstvo. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 354 
1 Poďte ešte raz k Majstrovi, učeníci, vy, ktorí zrýchľujete svoje kroky, aby ste čo najskôr dosiahli 

úpätie hory, odkiaľ si vypočujete pozdrav a radu, ktorú vám poslal váš Otec. 

Od okamihu, keď začuješ zvuk tohto hlasu, ktorý ti posielam z nekonečna, tvoja duša začne stúpať, 

stúpať, až kým nedosiahne vrchol a nenájde Mňa, zatiaľ čo Ja ti dávam Svoje večné poučenie lásky a 

múdrosti. 

2 Preto sa pri každom mojom zjavení pripravujete tak, že stúpate od úpätia hory, aby ste prišli na 

vrchol, keď moja lekcia dosiahne svoj koniec, zjednotení a zjednotení s mojím Duchom. 

3 V súčasnosti vám dávam posledné lekcie tejto etapy môjho prejavu prostredníctvom človeka a vy 

ich dychtivo počúvate, pijete kvapku za kvapkou ich esencie a posilňujete sa vo svojej viere. Týmto 

činením dávate radosť môjmu Duchu, pretože keď sa moje slovo v tejto podobe skončí, zostanete vernými 

svedkami. Zanechám vás pripravených pokračovať v mojom Diele v ľudských srdciach. 

4 Ak sa hlboko zamyslíte, uvedomíte si, že som si vás vzal do svojej starostlivosti, aby som vás 

premenil na pravých apoštolov ─ že som k vám hovoril nielen prostredníctvom svojho Slova, ale aj v 

skúškach a udalostiach vášho života, že som vás v nich formoval a očisťoval, pretože vás chcem zanechať 

ako hlásateľov pravdy. 

Nehovorte moje slová bez toho, aby ste ich necítili srdcom, bez toho, aby ste žili moje učenie, aby vaše 

skutky v tomto čase hovorili viac ako vaše slová v minulých storočiach a aby ste boli príkladom pokory, 

odovzdanosti a duchovného povznesenia. Chcem, aby sa svet, keď vás uvidí trpieť a svedčiť o sile duše, 

naučil dôverovať a dokonca sa usmievať aj v najväčšej bolesti. Ak sa budete riadiť mojimi pokynmi, vaša 

práca zanechá dobré semeno v srdciach vašich blížnych. 

5 Ľudstvu už nemôžete klamať. Vyvinula sa do takej miery, že vie odhaliť pravdu aj klamstvo. 

6 Nech sa medzi vami neopakuje prípad, keď sa sekty farizejov a saducejov vyvyšovali nad ľud, 

zvádzali ho a klamali falošnými príkladmi. V súčasnosti v lone môjho ľudu nevzniknú žiadne takéto sekty. 

Medzi mojimi novými apoštolmi nebudú farizeji ani saduceji. Každý, kto sa nepovažuje za pripraveného 

kázať, nech zatvorí svoje pery, nech drží svoje ruky zatvorené, kým sa nepremení na môjho učeníka. Až 

potom dovolí svojim perám, aby sa otvorili a vyslovili moje slová a aby sa prelial poklad, ktorý uchováva 

vo svojej duši. 

Preto som vám veľa hovoril, aby ste boli pripravení, aby vás svet nezlákal svojimi teóriami a nezničil 

chrám, ktorý ste si postavili vo svojich srdciach. To je dôvod, prečo som si vyhradil dlhý čas, aby som vás 

učil, aby Moje Slovo očistilo vašu dušu, aby sa viera hlboko zakorenila a aby sa aj vaše telo podieľalo na 

zduchovnení, a aby ste tak boli pripravení ako Moje nástroje zjaviť svetu moc a milosť, ktorou ste boli 

odetí. 

7 Nepoužil som vedcov, filozofov ani učencov, aby som šíril svoje semeno lásky medzi ľudstvo tejto 

doby. Vybral som si pokorných, tých, ktorí túžia po duchovnom povznesení, tých, ktorí túžia po večnosti, 

tých, ktorí túžia po pokoji vesmíru. Títo hladní a zbavení statkov sveta patria k ľudu duchovného Izraela. 

Keď som tieto bytosti povolal, aby som im zveril takú veľkú misiu, nevybral som ich náhodne. Každú 

dušu som si múdro vybral, aby počula môj hlas a aby som jej určil jej cestu, jej dennú prácu, aby som jej 

dal pole a semeno a tiež náradie. Lebo keď budete vybavení, ó, pokorní a chudobní zeme, pošlem vás do 

sveta, aby ste ukázali a ponúkli toto svetlo, ktoré vás naplní blaženosťou a ktoré sa potom rozšíri po celom 

svete. 

8 Dal som vám očakávať splnenie svojich sľubov, ale až v súčasnosti vidíte, že sa plnia. Vo svojich 

predchádzajúcich inkarnáciách ste hľadali naplnenie tohto môjho sľubu, že sa k vám vrátim, ale nenašli ste 

ho. Ale tvoja duša, ktorá má večný život, zanechala svoje dočasné prikrývky ako šaty roztrhané v boji a 

pevne sa drží svojej nádeje, a nakoniec vidíš, že tvoja viera a dôvera, že moje slovo sa musí naplniť, je 

odmenená. Dnes sa pred tvojou dušou otvorila široká cesta, ktorá vedie ku mne. 

9 Či Môj zákon a Moje učenie v predchádzajúcich časoch neboli rovnaké ako cesta, ktorú vám teraz 

ukazujem? Hovorím vám: Svojím učením, ktoré som vás učil a zjavoval od prvých čias, som vás pripravil 

na poznanie toho, čo vám dnes hovorím. Prostredníctvom Mojžiša a prorokov som vám dal poznať Zákon, 

aby ste medzi sebou žili spravodlivo a úctivo a vzdávali mi hold svojím rozumným a usporiadaným 

životom. 
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Uvedomili ste si, že len vtedy, keď konáte dobro, žijete v milosti a že som odmeňoval vaše skutky, keď 

sa riadili predpismi Zákona, a keď ste ich neposlúchali, cítili ste, že ste neboli milí svojmu Otcovi, a vaše 

svedomie káralo vašu neveru. 

     Ale hoci ste mali pred očami také múdre učenie mojich poslov, netušili ste, že vás vedú k poznaniu 

duchovného života. Ľudstvo svojím pohľadom neprekročilo prah toho nádherného života, ktorý budete 

všetci mať a ktorý je cieľom, pre ktorý ste boli stvorení. 

10 Prešli časy, poslal som vám Ježiša a skrze neho som prehovoril k duši a srdcu ľudí, aby pocítili, že 

ten, ktorý k nim prehovoril, učil svojím životom a príkladom, aby jeho učenie prijali ako nebeské 

posolstvo, ako pozvanie k pravému životu. A ty si otvoril oči, srdce a dušu a dozvedel si sa, od koho je to 

slovo. 

Dostali ste jeho príklady, jeho zázraky a učenie a spolu s ním ste nahliadli do krásy duchovného života. 

Dozvedeli ste sa, že tento pokorný Majster neprišiel vládnuť na tomto svete, že neprišiel zostať na zemi, že 

ňou len nakrátko prejde a potom sa vráti do domova, odkiaľ prišiel, aby tam po dokončení svojho diela 

vykúpenia očakával svojich učeníkov. 

11 Ale kam sa vrátil ten Majster, ktorý prišiel podať dôkaz o svojej nekonečnej láske k ľudstvu? 

Odkiaľ prišiel Ten, ktorý bol zdrojom nehy a múdrosti? A kde by jeho učeníci hľadali tento chlieb života a 

víno lásky? 

Koľkí Ho milovali a cítili, a keď Ho videli odchádzať, radi by Ho nasledovali do Jeho domova, kam sa 

vrátil, a to preto, lebo ich duša sa prebudila k životu, keď pocítila, že ju volá a hladí hlas Majstra ─ vďaka 

tomu učeniu, ktoré vysvetľovalo, čo znamenajú ľudské city lásky, hmotná príroda a tiež význam 

Duchovného života. 

12 Nenútil som ťa, aby si zavrhol svet, ani som ľudí nepripravil o dobré jedlo, ani o zdravé pôžitky, 

ani o sväté povinnosti voči rodine. Ľudí uvádzam len na morálnu cestu pozemského života a dušu na 

nekonečnú cestu, ktorá vedie ku Mne. 

Vďaka tomuto Božiemu poučeniu rozkvitla cnosť, duša videla dvere k vzostupu otvorené na ceste 

každej bytosti, ktorá chce poslúchať Moje prikázania. Nikto však netušil, že po tomto čase prídem inokedy 

so svojimi slovami, aby som pokračoval vo svojom diele, a že vám zjavím ešte viac, ako som vám povedal 

v Ježišovi. 

13 Skôr ako som odišiel z tohto sveta, povedal som svojim učeníkom: "Príde k vám Tešiteľ, Duch 

pravdy, ktorý vám zjaví, čo má vo svojej pokladnici." Ale vy, ktorí ste chceli poznať tajomstvá života 

Ducha, ktoré sa nikdy nekončia, ste čakali jeden život za druhým, jednu skúšku za druhou, a každá z nich 

bola naplnením jedného z týchto slov. Vedeli ste, že Otec nemôže porušiť svoj sľub, lebo už v prvých 

časoch ste zakúsili, že každé slovo, ktoré od neho pochádza, sa splní. A nakoniec, v tomto čase, máte 

odmenu za svoju nádej. 

14 Hľa, tu je pokračovanie môjho diela, môj príchod v tretej ére ako Ducha Utešiteľa, obklopeného 

mojimi veľkými zástupmi anjelov, ako je napísané. 

Títo duchovia v mojom sprievode predstavujú časť útechy, ktorú som vám sľúbil, a v ich spásnych 

radách a príkladoch cnosti ste už dostali dôkazy o ich milosrdenstve a pokoji. Prostredníctvom nich som 

vám udelil dobrodenia a oni boli prostredníkmi medzi vami a mojím Duchom. 

Keď ste vnímali ich dary milosti a ich pokoru, cítili ste sa inšpirovaní konať rovnako spravodlivé 

skutky ako oni vo svojom živote. Keď navštívili váš domov, cítili ste sa poctení ich duchovnou 

prítomnosťou. 

15 Buďte požehnaní, ak ste spoznali ich štedrosť. Ale Majster vám hovorí: Myslíte si, že to boli vždy 

cnostné bytosti? Či nevieš, že veľké množstvo z nich obývalo zem a poznalo slabosť a ťažké priestupky? 

Ale pozrite sa na ne teraz: Už na nich nie je žiadna škvrna, a to preto, že počúvali hlas svedomia, 

prebudili sa k láske a ľutovali svoje predchádzajúce previnenia. V tomto tégliku sa očistili, aby dôstojne 

povstali, a dnes mi slúžia tým, že slúžia ľudstvu. 

Ich duch sa z lásky ujal úlohy pomáhať blížnemu, aby napravil všetko, čo zanedbal, keď obýval zem, a 

ako božský dar využil príležitosť zasiať semeno, ktoré predtým nezasial, a odstrániť každé nedokonalé 

dielo, ktoré vykonal. 
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Preto ste teraz s úžasom svedkami ich pokory, trpezlivosti a miernosti a občas ste videli, ako trpia pre 

svoje zadosťučinenie. Ale ich láska a poznanie, ktoré sú väčšie ako prekážky, s ktorými sa stretávajú, 

prekonávajú všetko a sú ochotní ísť až k obetiam. 

16 Nezvyšujte ich utrpenie. Buďte poslušní, chápaví a počúvajte ich rady. Oplaťte im ich pohladenie, 

sú to vaši duchovní bratia a sestry, potom budete zajtra takí, ako sú dnes oni. Aj vy budete obývať tento 

svet a vaša láska, úsilie a pokánie zmyjú škvrny, ktoré vo vás zostali, aby ste sa stali čistými a hlučnými 

ako oni. Tvoja vytrvalosť a láska k dobru spôsobia, že pošleš svoju modlitbu tým, ktorých si zanechal na 

zemi zapletených do nešťastia a zla, a povieš Otcovi: "Pane, dovoľ mi vrátiť sa, hoci v podobe 

neviditeľnej a nedotknuteľnej pre mojich bratov a sestry, aby som priniesol posolstvo pokoja a zdravia 

tým, ktorí trpia." A ja ti udelím túto milosť. Potom budete ako anjeli a nič vám nezabráni navštíviť svet 

zmierenia a niesť v sebe zdroj milosti a dobroty, ktorý som vám zveril ako svojim deťom. A do tej miery, 

do akej dovolíte svojej duši, aby sa preliala, budete pokojnejší a dosiahnete väčší vzostup. 

17 Keď naposledy zazvoním a naposledy zavolám svoje deti, aby počúvali moje slovo, skončí sa aj 

prejav týchto duchovných zástupov. Už ich nebudete počuť prostredníctvom nositeľov darov, už nebudete 

počuť ich rady v tejto forme. Neodídu však od vás, budú tu naďalej ako anjeli strážni a ochrancovia ľudí. 

Stačí, ak sa budete modliť a žiadať ich o radu, a oni vám prídu na pomoc. Ale robte to čisto zo srdca, aby 

ste cítili ich vplyv a nepochybovali o ich prítomnosti. V subjektoch s takým vysokým stupňom 

spiritualizácie je totiž len milosrdenstvo k blížnemu. 

18 Čo vás počas tohto obdobia naučil duchovný svet? Priniesla len vysvetlenie a výklad Mojich 

zjavení. Neodhalil ani vás nenaučil nič, čo by som už predtým nepovedal. Nepredvídal moje učenie, ale 

napriek tomu bol prorokom, predchodcom a ohlasovateľom, keď sa blížil čas môjho zjavenia ľuďom. 

19 Keď ste sa pripravili ponúknuť svoj intelekt na prejavenie týchto bytostí, vy, ktorí máte túto 

schopnosť, ste od nich dostali prejavy úprimnosti a sily, ktoré im patria. Koľko pokory vo svojich slovách 

a koľko poslušnosti a lásky k Môjmu dielu preukázali vaši duchovní bratia a sestry a ako vám svojím 

učením osvetlili život! 

20 Už sa blížia dni mojich posledných prejavov, a ak sa vy, nositelia hlasu a vysielači slov, 

nepripravíte, nebudete môcť prijať moje posledné zjavenia, pokyny a smernice, ktoré vám musím 

zanechať. Ale po tomto čase ─ ako veľmi sa budete musieť namáhať, aby ste dostali to, čo pre vás moja 

pokladnica pripravila. Musíte získať zásluhy, aby ste od ducha k duchu dostali to, čo ste mali dostať 

prostredníctvom svojho vzácneho daru. 

Môj duchovný svet sa po skončení tohto štádia prestane prejavovať ako poslušný služobník, a aj keď 

ho budú volať v mojom mene, nebude už používať ľudský mozog a obmedzí sa len na osvietenie a 

vštepenie svojich spásnych rád tým, ktorí ho volajú, a do všetkých bude vlievať milosť. 

Určil som tento deň, ako som obmedzil každú epochu v každom období, v ktorom som zjavil svojho 

Ducha. A v tomto roku, do ktorého som prišiel obklopený Svojimi duchovnými zástupmi, je rok 1950 

koncom, ako som povedal prostredníctvom všetkých Svojich hlasových nositeľov. 

21 Využite tento čas naplno! Buďte vytrvalí, učeníci, usilujte sa, učeníci! Stále však u niektorých z 

vás badám letargiu, u iných neznalosť doby, ktorú prežívate, a hodiny, ktorá sa blíži pre ľudí. U niektorých 

vidím úmysel pokračovať vo vzývaní duchovného sveta a u iných nádej, že svoje rozhodnutie zruším. Ale 

ani jednému, ani druhému nevyhoviem, prečo sa ma pýtajú. 

22 Obráťte oči späť a nechajte svoju dušu spomenúť si na udalosti, ktoré sa odohrali okolo Mojžiša, 

keď sa blížil ku koncu svojej životnej cesty. Ľudia v ňom videli stelesnenie vášho otca. Poznali ste ho ako 

duchovne silného, spravodlivého a múdreho v zákonoch a nariadeniach, ktoré prikázal, odvážneho v boji a 

oddaného v skúškach, plného viery, energie a života. 

Kým ľud odpočíval počas namáhavého a dlhého putovania, Mojžiš bdel, dušu pozdvihol ku Mne a 

posilnený v modlitbe rozjímal o svojom ľude a zahŕňal ho svojou láskou. 

Kým to v bojoch kolísalo a nedostatok dôvery ho nútil rúhať sa, Mojžiš zdvihol ruky a vzýval Jehovu, 

prosil o silu a odvahu pre tých, čo ho nasledovali, a po modlitbe sa vrátil k svojim, aby ich povzbudil v 

boji, a tak ich priviedol k víťazstvu. 

23 Po toľkých bojoch a skúškach začali ľudia dôverovať svojmu vodcovi. Nemysleli na to, že ich 

jedného dňa bude musieť opustiť, že ako každý človek bude musieť opustiť pozemský život a vzlietnuť. 
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A tento mnou určený deň konečne prišiel. Mojžišove dni už boli spočítané a nemalo uplynúť ani o 

jeden viac, ako bolo uvedené. Keď vytušil, že ho čaká koniec, vystúpil na vrch, z ktorého videl kanaánske 

krajiny, kam ešte nedosiahli. Z toho vrchu obklopil ľud svojím pohľadom a povedal: "Choďte ďalej, kým 

neprídete do zasľúbenej krajiny." 

24 Keď sa ľud dozvedel, že prišla hodina smrti ich vodcu, zákonodarcu a proroka, obrátili sa so 

svojou modlitbou ku mne a povedali: "Pane, nechaj ho s nami, lebo sme ešte nedošli k bránam Kanaánu. 

Dovoľ mu, aby nás doviedol až tam, a potom ho odnes do svojho lona." Muži a ženy boli otrasení, dospelí 

a deti plakali, ale prišla hodina a život Vodcu sa už ani na chvíľu nepredĺžil. Ale nebolo to preto, že by 

som nebol dojatý tvárou v tvár bolesti ľudí a tvárou v tvár láske, ktorú vyjadrovali tomu, v ktorom videli 

moje stelesnenie, ale preto, že hodina bola stanovená a moje rady sú múdre a neodvolateľné. 

25 Mojžiš prišiel ku mne a ľud nasledoval jeho nástupcu. V tom čase Izrael vyskúšal moc, ktorú mu 

dal Mojžiš. Dokázalo rozpoznať prekážky a ochrániť sa pred rozpútanými živlami, a tak bojovalo a 

porazilo svojich nepriateľov. Vydržalo ťažkosti a neodklonilo sa od cesty, ktorá ho viedla do zasľúbenej 

zeme, a dokázalo, že Pán mal pravdu, keď k sebe povolal Mojžiša. Splnil totiž svoje poslanie a teraz 

mohol odpočívať na milujúcej hrudi svojho Otca. Ľud sa naučil žiť a dodržiavať zákon, ktorý som mu dal 

prostredníctvom svojho vyvoleného. 

26 Tri roky žil Ježiš so svojimi učeníkmi. Bol obklopený veľkými zástupmi ľudí, ktorí ho hlboko 

milovali. Týmto učeníkom neostávalo nič iné, len počúvať svojho Majstra, keď kázal svoje božské učenie. 

Keď kráčali v Jeho stopách, nepociťovali hlad ani smäd, nikde sa nestretávali s prekážkami, v atmosfére, 

ktorá obklopovala túto skupinu, vládol pokoj a šťastie, a predsa im raz, keď boli zvlášť uchvátení 

rozjímaním o svojom milovanom Ježišovi, povedal: "Teraz príde iný čas, ja od vás odídem a vy zostanete 

ako ovce medzi vlkmi. Tá hodina sa blíži a je potrebné, aby som sa vrátil, odkiaľ som prišiel. Istý čas 

budeš sám a prinesieš svedectvo o tom, čo si videl a počul, tým, ktorí hladujú a túžia po láske a 

spravodlivosti. Pracujte v mojom mene a potom vás vezmem k sebe do večného domova." 

27 Tieto slová učeníkov zarmútili, a keď sa blížila hodina, Ježiš zopakoval toto oznámenie s väčším 

dôrazom a hovoril o svojom odchode. Zároveň však potešil srdcia tých, ktorí ho počúvali, keď im povedal, 

že jeho Duch neodíde a bude naďalej bdieť nad svetom. Ak by sa pripravili na to, aby priniesli Jeho slovo 

ako posolstvo útechy a nádeje vtedajším ľuďom, On by hovoril ich ústami a robil by zázraky. 

28 Božský Duch oznámil koniec tohto obdobia týmito slovami. Keď Ježiša chytili zástupy, aby ho 

súdili ako rušiteľa verejného poriadku, učeníci boli znepokojení a povstali proti tým, ktorí ho obviňovali. 

Ale Majster ich upokojil a povedal im: "Nermúťte sa, lebo ešte neprišla moja hodina." 

     Mnohí mali v úmysle rozptýliť Ježišových nasledovníkov a dokonca potrestať Majstra. On však vedel, 

že príde čas, keď sa bude musieť odovzdať, a preto pokračoval vo svojom poslaní pripraviť tento ľud, aby 

bol schopný odvážne čeliť tejto skúške. 

29 Keď sa však vydal do rúk svojich nepriateľov, jeho učeníci protestovali a rozhorčene hovorili: 

"Prečo sa takto vydáva a nekladie odpor? Prečo neuteká pred tými, ktorí nevedia, kto je?" Jeden z tých 

učeníkov vytiahol meč a zranil jedného z tých, ktorí chceli zatknúť Majstra. Ale Majster sa k nemu obrátil 

a povedal mu: "Zlož svoj meč, nebráň ma takýmto spôsobom! Prišla predpovedaná hodina a musí sa stať, 

čo je napísané." 

30 Keď títo muži a ženy uvideli svojho Pána uprostred davu, cítili, že ho teraz navždy stratia, že už 

nebudú počuť jeho Božské slovo ─ že tie dni, keď ich Majster usadil v duchovných krajoch a vo vytržení 

ich preniesol k nohám nebeského Otca, navždy pominú a bude v nich žiť len spomienka na tie šťastné dni 

spoločenstva a blaženosti. 

31 Títo učeníci prosili o milosť pre svojho nevinného Majstra a dúfali, že ho opäť uvidia na slobode, 

ako káže na cestách a v dedinách, ako ho videli počas tých krátkych rokov. No slzy a prosby zástupov, 

ktoré Ho milovali, nestačili a Majstrov život sa nepredĺžil po určenej hodine - ani na chvíľu. 

32 Až keď bola obeta dokonaná a títo učeníci sa vrátili do každodenného života a ich zarmútené 

srdcia sa upokojili, začali študovať, venovali sa hlbokej kontemplácii a pochopili, že ich Majster 

nezanechal svoje dielo nedokončené, ale že bolo úplne dokončené ─ že ho viedol neznámy 

že jeho život ako človeka a božského posla bol príkladný, a že to bude etapa, vzácny čas, v ktorom 

zanechá v srdciach svojich verných poklad múdrosti a ukáže im cestu, po ktorej môžu dosiahnuť 

zasľúbené kráľovstvo. 
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33 Po čase dostávali čoraz viac dôkazov o tom, že ich Majster inšpiruje a udeľuje im zázraky pri 

vykonávaní ich apoštolského poslania, a zistili, že jeho Duch hovorí ich ústami, keď sa pripravovali a 

pripravovali na to, aby priniesli jeho posolstvo lásky tým, ktorí ich očakávali. Títo prví učeníci boli jeho 

skutočnými predstaviteľmi, a pretože si vzali za vzor Toho, ktorý ich poučil, opakovali jeho veľké skutky 

medzi hriešnikmi. 

34 Vďaka tomuto naplneniu poslania oveľa lepšie pochopili svojho Majstra, cítili sa osvietení a plní 

Jeho Ducha, aby mohli plniť poslanie, ktoré im dal. 

35 Božské Slovo, ktoré prehovorilo skrze Ježiša, je to isté Slovo, ktoré sa teraz vrátilo k vám, aby 

pokračovalo vo svojom diele. Dal som sa poznať prostredníctvom Mnou vybraných mužov a žien. Sú to 

ľudskí, jednoduchí a pokorní ľudia, ktorí sa vedeli pripraviť na splnenie svojho ťažkého poslania a ktorí po 

skončení tohto obdobia budú naďalej žiť medzi vami, pokračovať v práci a vynaložiť čo najväčšie úsilie 

na dosiahnutie duchovného spoločenstva so Mnou. 

36 Mojžiš symbolicky vystúpil na horu a keď dospel na koniec svojej životnej cesty, vystúpil ku mne. 

Ježiš bol vyzdvihnutý na kríž a odtiaľ sa vyhupol, aby sa spojil so mnou. Ale dnes, v Tretej ére, v ktorej 

som prehovoril prostredníctvom Svojich nositeľov hlasu, iba stiahnem Svoj univerzálny lúč - ten mocný 

lúč, ktorý zostupujúc na nástroje, ktoré som použil, osvietil a otriasol týmto svetom od jedného pólu k 

druhému. 

Každé stvorenie dostalo svoje svetlo, ktoré je múdrosťou a mocou môjho Ducha. A nositelia hlasu, 

ktorí Mi slúžili v tejto fáze, zostanú na tomto svete ešte nejaký čas, aby o Mne svedčili. 

37 Nositelia hlasu: Venujte sa modlitbe, buďte skromní a vždy noste Moje Slovo živé vo svojej duši, 

a keď nastane posledný deň Môjho zjavenia, spojte sa s Mojžišom a pamätajte, že táto hodina je podobná 

tej, v ktorej Posol, Zákonodarca, videl, že sa blíži chvíľa, aby Mi predložil svoje dielo. Stante sa jedným s 

Majstrom a prežívajte jeho utrpenie na kríži, aby ste sa mohli modliť a povedať ako on v hodine smrti: 

"Všetko sa stalo." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 355 
1 Požehnávam vás, ľud Izraela, ktorý ste sa v tomto čase zhromaždili v pozemskom údolí, a žehnám 

aj bytosti, ktoré patria k tomuto ľudu a prebývajú v duchovnom údolí. Obaja totiž mali jedno predsavzatie 

v snahe naplniť svoje poslanie: Milovať svojich bratov a sestry a slúžiť im. Tento cieľ vás spojí a obaja 

začnete žiť v dokonalej harmónii. 

2 Poslal som vás, aby ste obývali rôzne domovy, aby ste z nich obhajovali mier a prinášali lúč svetla 

a spravodlivosti do duší svojich bratov a sestier. Prišli ste na zem ako súčasť toho veľkého ľudu, ktorý ma 

nasleduje v hodine najväčších skúšok a bojuje ako vojaci v tomto boji dobra proti zlu, a keď ste čelili 

tomuto boju, cítili ste sa silní, istí a presvedčení o svojom osude. 

3 Počúvajte ma s pripravenou dušou, aby ste pochopili moje slovo. Dokonca ani váš intelekt nesmie 

zasahovať a buďte v tejto hodine Môjho prejavu citliví, pozorní a horliví, aby ste si vzali Moje slová so 

sebou ako vodítko a boli pozorní vo svojej práci. 

4 Už ste presvedčení a kráčate po ceste naplnenia svojho poslania. Vstrebali ste každé moje učenie, 

ktoré uspokojuje vašu túžbu po poznaní a po získaní vedomostí o duchovnom živote. 

5 Učte sa odo mňa, vezmite do seba pracovnú silu, ktorú potrebujete. Ja som nevyčerpateľný zdroj. 

Nemyslite si však, že vám to hovorím s pýchou. Lebo hoci som Stvoriteľ všetkého, učím vás pokore. Preto 

ma pros o všetko, čo potrebuješ pre svoju spásu. Ak vám chýba svetlo pre vašu myseľ, prijmite ho. Ak ste 

slabí vo svojich zámeroch, posilním vás a dám vám silu vôle. Ak necítite lásku k blížnemu a požiadate ma 

o túto schopnosť, dám vám ju. Vedzte však, že všetky tieto schopnosti a vlastnosti máte od začiatku a že 

vo vašej duši len zaspali v očakávaní hlasu, ktorý ich prebudí a rozvibruje a aktivizuje v hojnosti. 

6 V súčasnosti vás pripravujem, aby ste mohli vyučovať ľudí a premeniť materialistov na Mojich 

učeníkov. Toto Slovo dané skrze človeka počula len malá časť ľudstva, ale všetci dostanú vaše svedectvo 

a knihu napísanú Mnou ako dedičstvo pre túto a budúce generácie. 

7 Už nechcem vidieť nevedomosť a útlak vo vašej duši. Dávam ti silu premôcť každé jarmo, správne 

riadiť svoje telo a udržiavať dušu i telo v mojich zákonoch, aby si v poslednej hodine života, ktorý ti 

udeľujem na zemi, videl dokončené svoje dielo a pripravenú cestu, ktorá ťa dovedie do vyššieho sveta. 

8 Toto obdobie, ktoré prežívate, je dočasné, je to okamih uprostred večnosti. Preto vám odporúčam, 

aby ste to brali ako hlbokú lekciu. Je to totiž jedno z mnohých učení, ktoré tvoria knihu duchovnej 

múdrosti, ktorú bude mať každý z vás. V tomto živote nazbierajte všetky skúsenosti a čo najviac zásluh, 

aby ste si skrátili cestu. Cesta, ktorú musíte prejsť, je dlhá a je potrebné, aby ste urýchlili svoje kroky. 

9 Nepripútajte sa k zemi viac, ako vám dovoľuje vaše svedomie. Využívajte plody, ktoré vám 

ponúka, s mierou, aby ste mohli žiť aj pre duchovný pokrok. Tento život so všetkou svojou krásou, so 

všetkým bohatstvom, ktoré vám ponúka, je len slabým odrazom života, ktorý budete žiť v iných svetoch 

najväčšej dokonalosti. 

10 Dal som vám Zem ako dočasné sídlo, a keď ste sa inkarnovali, stali ste sa súčasťou tohto ľudstva. 

Ale aby ste boli kormidlom "tela", ktoré riadi jeho smery, a aby sa dalo riadiť ako ochotná loď na tomto 

veľkom oceáne, dal som vám svetlo do duše, aby ste mohli sledovať cestu, ktorú som vám vytýčil, a vždy 

poslúchali znamenia, ktoré označujú vaše osudy, až kým nedorazíte do prístavu, ktorý vás čaká. 

11 Poslal som vás ako lúč svetla do lona spoločenstiev, spoločností a chcem, aby ste v tomto malom 

svete, v ktorom žijete, prejavili svoje dary, slúžili blížnym, pomáhali im riešiť ich životné problémy a 

viedli ich na ich ceste. Múdro som vás umiestnil na miesto, kde môžete pracovať pre dobro svojich 

blížnych. 

12 Aká ťažká je tvoja úloha a ako môžeš v okamihu zmätku zblúdiť! Preto som vám vždy odporúčal 

modlitbu. "Bdejte a modlite sa", povedal som vám, aby ste neupadli do pokušenia. Žite pozorne podľa 

pokynov svojho svedomia, ktoré vám bude vždy radiť, aby ste boli spravodliví a milujúci vo svojich 

skutkoch. 

13 Prišli ste na zem, aby ste boli spolupracovníkmi v mojom diele. Je totiž napísané, že prídem 

obklopený zástupmi, ktoré budú so mnou bojovať proti zlu v tomto čase, a v súčasnosti potvrdzujem svoje 

slová skutkami. Veľké zástupy bytostí - niektoré duchovné a iné vtelené - prišli v Mojej spoločnosti, aby 

vykonali toto dielo očisty a obnovy, aby vrátili všetky duše na ich správne miesto. 
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14 Vyzývam vás, aby ste rozjímali a činili pokánie. Prišla totiž ťažká hodina, slávnostný deň, keď 

budete naposledy počúvať moje slovo, a je potrebné, aby ste odhodili každú nečistotu, pretože chcem, aby 

ste boli čistí a slobodní od hriechu. Spojte svoje dobré skutky a obetujte mi ich. Ponúkol som vám totiž, 

aby ste rozmnožili ich plody a nechali ich preniknúť k ľudstvu ako posolstvo útechy, nádeje a pokoja. 

15 Ale keď budem súdiť tento ľud, ktorý je mojimi učeníkmi, budem súdiť aj národy a všetkým im 

zanechám svoje dedičstvo lásky, tretí zákon, aby ste sa mohli tešiť z darov a milostí, ktoré zdieľam so 

všetkými svojimi deťmi. 

16 Tie národy, ktorých vodcovia boli prísni a neoblomní, ktorí ich nemilosrdne priviedli do priepasti 

utrpenia, znášali jarmo a napriek utrpeniu sa ich duša nesklonila, nepozdvihla ku Mne oči a neprosila Mňa 

o vyslobodenie. Stále však zotrvávajú vo svojej pýche a ich povýšenecká hlava sa nesklonila, aby 

požiadala o zhovievavosť. Radšej znášalo krutosť tejto ohavnej vojny bez toho, aby tušilo, že sa v 

súčasnosti zjavujem na ceste každého stvorenia, aby som mu pomohol znášať jeho skúšku. 

17 Toto ľudstvo zatvrdnuté v nenávisti nechce cítiť moju prítomnosť a nevie, že ja poznám a cítim 

všetky jeho bolesti a že som pripravený darovať mu slobodu a triumf, po ktorých túži. 

Ale tie dobrá, v ktoré ľudia dúfajú, dám jej duši, a nie jej "telu". Dám jej vládu nad jej telom, nad 

týmto svetom, ktorý ju tak veľmi zväzuje. Dám jej zvíťaziť nad materializmom, aby sa stala majiteľkou 

duchovných dobier, dám jej vstúpiť do pokladnice múdrosti, ktorou je môj Duch, aby v nej mohla uhasiť 

svoj smäd po poznaní a získať poznanie pravého života. 

18 Vymeňte svoju snahu o moc a nadradenosť za zdravé túžby duše a zistíte, že vaša práca vám 

prináša oprávnené uspokojenie a radosť. 

19 Kedy ma spoznáte a vytvoríte harmonickú a poslušnú rodinu, ktorá vie plniť moje zákony? Tento 

čas sa už blíži. Po skúškach, ktoré na vás prídu, sa vrátite k pokoju a zo vzájomnej lásky a úcty vytvoríte 

pravé uctievanie Boha. 

20 V tomto čase vás súdim, a tak ako je môj súd neúprosný, v každom z vás sa prejavuje moja láska a 

moje odpustenie. Čo by ste robili, keby som vás po zvážení vašich skutkov odsúdil a volal vás 

neodvolateľne na zodpovednosť, ako to robia sudcovia tohto sveta? Uvedomte si, že som váš sudca a 

zároveň váš obhajca. Pochopte ma a uvedomte si, že som váš Otec, a preto chcem, aby ste boli zdraví. 

Lebo ja ťa nekonečne milujem napriek tvojej slabosti. 

21 Skúšky, ktoré ľudí trápia dnes, a tie, ktoré prídu neskôr, upevnia ich duše a postavia ich na správne 

miesto. Každé stvorenie bude odčiniť svoje previnenia, kým nebude čisté a pripravené vstúpiť do éry 

oduševnenia, ktorá sa už začala. A keď sa táto éra očisty skončí, vrátite sa ku Mne, aby ste Mi poďakovali. 

Nebudete sa sťažovať na bolesť, ktorú ste utrpeli, a budete sa cítiť silní bojovať za svoj vzostup. 

22 Ale keď vyprázdňuješ svoj pohár utrpenia, necíť sa ponížený ani znevážený mojím 

milosrdenstvom. Pamätajte, že ste boli stvorení čistí, zdraví a silní vďaka Mojej láske, a preto sa musíte 

vrátiť ku Mne. 

23 Aký bohatý a dlhý je život, ktorý ti dávam, aby si v ňom získal zásluhy potrebné pre dušu! Na tejto 

ceste, po ktorej kráčate, musíte dokázať cnosť, ktorá je vrodená duši, ale nie Mne, pretože Ja vás poznám a 

viem, čoho ste schopní, ale sami sebe, pretože sa ešte nepoznáte. 

24 Dnes ste dostatočne pripravení pochopiť môj súčasný prejav, pretože ste žili dlho a vyvíjali ste sa. 

Pre vaše štúdium a skúmanie vám zanechávam učenie, ktoré je vzácnym dedičstvom lásky: Knihu života. 

Každá jej stránka ti odhaľuje múdrosť, ktorú som do nej vložil, a to pomocou tvojho obmedzeného jazyka 

a tvojho intelektu. Toto poznanie vás privedie k dokonalej komunikácii so Mnou, keď vaša modlitba už 

nebude používať slová, ale duchovnú reč, úprimné vyjadrenie, prejav lásky, ktorú má vyššia duša k 

svojmu Bohu a ktorú Ja poznám a s radosťou prijímam. 

Chcem, aby ste sa so Mnou takto rozprávali, aby som vám mohol zjaviť budúcnosť a dať vám pokyny. 

Ale tieto proroctvá a pokyny, ktoré dostanete, oznámte svojim blížnym. Keď budete takto pripravení, vaše 

pery, ktoré zostali zatvorené, sa otvoria. Zjaví sa veľký dar slov a to, čo ste doteraz skrývali, sa naplno 

odhalí. 

25 Vy, ktorí ste prosili o dar uzdravenia, pretože dokážete súcitiť s bolesťou druhých, zažijete 

rozvinutie tejto činnosti a vaša modlitba, slovo alebo pohľad prinesú chorým uzdravujúci balzam. 
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Tí z vás, ktorí žiadajú mier pre tento svet, harmóniu a bratstvo medzi ľuďmi, nesú túto silu v sebe a 

rozsievajú mier na svojej ceste a posielajú svoju dušu tam, kde mier chýba. Už sa blíži hodina, keď budete 

všetci osvietení a pocítite, že vaše dary ožijú a odhalia sa v plnej jasnosti. 

26 Počas tohto obdobia niektorí počuli moje volanie ako zvuk hlasného zvona, ktorý sa dostal do 

vašej duše. Iné však Eliáš stále hľadá všetkými spôsobmi. 

27 Hľadali ste ma v rôznych vierovyznaniach a v rôznych svetonázoroch, ale nenašli ste spásnu loď. 

Ale ja vám hovorím: Znovu vám ukážem cestu a dám vám poučenie, aby ste mi porozumeli. 

28 Z veľkého množstva ľudí, ktoré Eliáš zhromaždil v tejto tretej ére, niektorí naďalej nasledovali 

svoju slobodnú vôľu. Ostatní mi však dali najavo svoju vieru a odhodlanie nasledovať ma a pracovať na 

mojom poli. 

29 Prišli ste potrební, smädní a hladní. Ale ja som ti dal odpočinok pod lístím mocného stromu, 

uzdravil som ťa, dal som ti krištáľovo čistú vodu a chlieb večného života. 

30 Blahoslavení tí z vás, ktorí sa s pravdou v srdci vydali zachraňovať stroskotancov z rozbúrených 

morských vĺn. 

31 Ľudia, skrze vaše sprostredkovanie som sa vám dal vo veľkej miere poznať, nasýtil som vás 

najlepšími pokrmami, zveril som vám klenot nevyčísliteľnej hodnoty, dal som vám milostivý odev a obul 

som vám nohy, aby ste necítili tŕne. Ty si malé dieťa, ktoré Mi hovorí: "Božský Učiteľ, budem nosiť Tvoje 

učenie vtlačené v mojom srdci a odovzdávať ho ľudstvu. Budem Tvojím poslom, ktorý prinesie toto svetlo 

svetu." 

32 Majster vám hovorí: Pripravil som vás a zveril som vám svoj zákon, aby ste boli ako učeníci 

druhej éry. 

33 Dal som ti pokoj, svetlo Ducha Svätého, aby tvoja duša už nezostala v temnote. 

34 Ako vítané sú prejavy, ktoré som vám udelil prostredníctvom ľudskej mysle. Inšpirácia vyviera z 

dna týchto sŕdc ako svetelná pochodeň. Sú to balvany, na ktorých stále viac pracujem, aby som im dal tvar 

a aby z nich vytekala tá najčistejšia a najpriezračnejšia voda. Oni sú kanálom, cez ktorý vám dávam svoje 

slovo. 

35 Hľa, prameň, mohutný strom s konármi plnými dobrého ovocia, ktorý dáva svoj tieň pocestnému, 

aby ti dal odpočinok od tvojich vášní, tvojich ctižiadostivých túžob, tvojich pokušení. Nie ste hluchí ani 

slepí, ktorí ma nepoznajú, keď počujú moje slová. 

     Ak ma počuješ a dovolíš tomuto svetlu, aby bolo v tvojej duši, rýchlo ma pochopíš a budeš vedieť, ako 

ma prosiť za tých, ktorí ma nepoznali. 

36 Obráťte sa k oduševneniu a zažijete, že temnota vašich myšlienok zmizne a ožiari ich nádherné 

svetlo. Dostanete inšpiráciu od Otca a budete cítiť jeho vyžarovanie, aby ste boli pre ľudstvo ako jasné 

zrkadlo. Potom budú vaše tváre odrážať radosť a láskavosť voči druhým. 

37 Blahoslavený je ten, kto sa nechváli, keď koná dobro, lebo získa poklad na onom svete. 

Neočakávajte odmenu za to, čo robíte v mojich dielach. Dovoľte, aby som to bol Ja, kto vám zaplatí za 

vaše diela. 

38 Opäť vám hovorím, aby ste sa milovali navzájom, lebo hoci ste rôznych rás a farieb, v očiach Otca 

ste jedno dieťa. 

39 Ste duše, ktoré vyšli od Otca, ktorým udeľujem svoje pohladenie, a ako Majster vám zverujem 

pokyny, aby som napravil vaše chyby a premenil vás na svojich učeníkov. 

40 Ako som vám v minulosti sľúbil, dnes ho plním. Prichádzam znova, aby som vás oslobodil od 

bolesti, ktorú si zaslúžite, a pripomenul vám, aby ste sa milovali navzájom, od národa k národu, od 

jedného sveta k druhému. 

41 Preto som vás povolal, ľudia, aby ste boli poslami môjho pokoja, môjho svetla a mojej lásky vo 

všetkých národoch. Vy ste moji poslovia, ktorí zatrúbia na trúbu, na ktorej volanie sa ľudstvo prebudí. Ste 

ako duchovný zvon, ktorého zvuk sa rozozvučí v každej duši a v každom srdci. Takto vás v súčasnosti 

pripravujem, aby ste boli ľuďmi, ktorí prinesú blaženosť na všetky miesta na zemi. 

42 Blahoslavený je ten, kto pri plnení svojho poslania stratí svoj ľudský život, lebo jeho duša príde ku 

Mne plná blaženosti a triumfu. 
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43 Po roku 1950 sa vám budem naďalej zjavovať z ducha do ducha. Vaša misia sa vtedy neskončí. 

Budete praktizovať moje učenie a ako váš Majster budete šíriť moje učenie. Vy budete dobrými učeníkmi, 

ktorí učia príkladom a prinášajú ľuďom Dobrú zvesť. 

44 Zverejníš moje učenie, ktoré bolo zapísané "zlatými perami", v plnej čistote a jasnosti a zo 

všetkých týchto stránok textu vytvoríš knihu, aby si ho oznámil ľuďom. Je to Tretí zákon, ktorý v tomto 

čase diktuje Otec ako Duch Svätý prostredníctvom orgánu mysle človeka. V ňom vám dávam svoje učenie 

po slabikách, aby ste ho mohli pochopiť a uplatňovať. 

Krátky je už čas, keď budem hovoriť v tejto forme. Ale keď budeš pripravený a tvoje srdce bude 

svätyňou pre Moje Božstvo, budem v tebe prebývať. 

45 Dávam vám svoje učenie, aby ste boli deťmi svetla. Dávam vám svoju múdrosť, aby ste sa zajtra 

stali učiteľmi. Lebo prijmeš tie zástupy, ktoré sú vyčerpané, hladné a smädné, ktoré vyprázdnili len pohár 

utrpenia. Vám, mojim učeníkom, pripadá úloha odňať im tento horký kalich z úst, dať im dobrodenie a 

pokoj a priviesť ich do prístavu spásy. Povstaňte, vytvorte jedno telo a majte jednu a tú istú vôľu milovať 

ma a slúžiť ľudstvu. 

46 Nepozerajte sa na ich škvrny a hriechy, lebo už v druhej ére som učil odpúšťať. Nezabudnite: Keď 

sa hriešnica poklonila k mojim nohám, povedal som tým, ktorí ju odsudzovali: "Kto z vás je bez hriechu, 

nech prvý hodí kameňom." Tí sa potom zhrozili, lebo počuli hlas svedomia. Keď tá žena zdvihla zrak, 

povedal som jej: "Kde sú tí, čo ťa obviňujú? Vráť sa do svojho domova a viac nehreš." Tak aj vy, milovaní 

učeníci, nesúďte svojich blížnych, lebo len ja môžem posúdiť vaše skutky. 

47 Duša musí prísť ku Mne čistá ako snehová vločka. Pripravte sa, požehnaní ľudia, aby ste sa necítili 

osirelí, keď už nebudete prijímať toto Slovo, ale aby ste ma nosili vo svojom srdci a komunikovali so 

mnou z ducha do ducha. 

48 Vždy som vám ukázal cestu, osvietil som vašu dušu, aby ste sa spojili v Mojom Božskom Diele. 

49 Niektorí z vás naplnili Zákon, ktorý som potvrdil v tejto Tretej ére prostredníctvom ľudského 

intelektu. Boli ste príkladom, ktorý som ukázal svetu. Ale iní z vás sa zastavili. 

50 Pýtaš sa ma: "Učiteľ, akou cestou by som mal ísť, aby som získal zásluhy vo svojom živote?" A 

ako Majster, ktorý vás neúnavne učí, aby ste neboli nevedomí, som vám dal svetlo, inšpiroval som vás a 

hovoril som k vám prostredníctvom vášho svedomia, aby ste mohli pracovať v Mojej chodbe. 

51 Dávam vám hojnosť plodov mocného stromu, aby ste sa cítili silní, aby ste sa mohli namáhať a 

neúnavne pracovať. 

52 Zaplavil som tvoju dušu svojou milosťou, takže ti nič nechýba. Uhasil som váš smäd a hlad 

esenciou svojho Slova a zveril som svoje Dielo do vašich rúk ako klenot nevyčísliteľnej hodnoty. 

53 Niektorí z vás prešli cestou svetla a občerstvili sa na nej. Ostatní sa vydali na zlé cesty a do ich 

životov vtrhla bolesť a vyčerpanie. 

54 Povolal som Svojich vyvolených bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti, spoločenskú triedu alebo 

postavenie, bez ohľadu na to, či majú vycvičenú inteligenciu, alebo či majú nevzdelané a nemotorné 

orgány intelektu. Vyvolil som si ich zo sveta a pripravil som ich svojím svetlom a svojou milosťou, aby 

som sa prostredníctvom nich zjavil. Volal som mužom, ženám, deťom a dospelým, ktorí sú unavení 

svetom a sklamaní ním. 

Ženy, ktoré pili kalich horkosti, som očistil, potešil som ich a premenil som ich na svoje služobníčky. 

Stanovil som hranicu pre mladých, ktorí v tejto tretej ére hynú v dôsledku skazenosti sveta. Dal som im 

pokrm zo svojho stola a pozval som ich, aby v tomto čase zvýšili počet mojich pracovníkov, mojich 

učeníkov. 

55 Zasvätili ste sa Mojej službe a žiadate Mňa, aby som vám pomohol dosiahnuť cieľ životnej cesty. 

Povzbudzujem ťa, pomáham ti a posilňujem tvoju dušu a telo, aby si ma dosiahol. 

56 Zachránil som vás, keď ste boli blízko pádu do priepasti a stali ste sa korisťou hladného vlka. 

Niektorí z vás spoznávajú moju veľkú lásku k vám a chvália moje meno. Ale ostatní mi predstavujú len 

bolesť, ktorú si sami vytvorili. 

57 Niektorí z vás ma žiadajú, aby som predĺžil dni vašej existencie na zemi, aby ste mi mohli slúžiť. 

Ostatní mi však ukazujú na svoje unavené nohy a srdcia zranené nástrahami tohto života. Ale ja vám 

hovorím: Poslal som vás všetkých na túto planétu, aby ste konali záslužné skutky pre rozvoj vašej duše. 
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58 Veru, hovorím vám: Prišiel som spasiť hriešnikov. Niektorí z vás sú odhodlaní nasledovať moje 

učenie. Ale iní žijú podľa vlastnej vôle a svoju bolesť mi predkladajú. Ale Otec vám hovorí: Uznajte, deti 

moje, že sa neriadite mojím učením, a preto vás trápi bolesť, hoci to nie je moja vôľa. Spoznajte Eliáša 

ako neúnavného pastiera, ktorý vás hľadá na cestách, v podraste, aby vás opäť priviedol do ovčinca. 

59 Necháva ťa odpočívať vo svojom pastierskom náručí a privádza ťa do mojej prítomnosti. Potom sa 

modlí za svoje stádo, aby ste opäť prijali moje milosrdenstvo, moje odpustenie a moje požehnanie. 

60 O čo ma dnes prosíš, čo potrebuješ, čo by som ti nedoprial? 

Hovoríš mi, aby som ti odpustil a povzbudil ťa v boji ─ navyše, že si trpel a potrebuješ útechu. Nič 

nezostane bez povšimnutia. Sledoval som tvoje kroky a vstúpil do tvojho srdca ako zlodej, aby som 

spoznal všetko, čo je v tebe. Všetko, o čo ma požiadate, vám bude dané. 

61 Vy, ktorí hľadáte Moju prítomnosť v duchu, nepotrebujete vykonávať vonkajší kult ani sa 

zúčastňovať na obradoch a ceremóniách. Prichádzate na tieto skromné miesta stretnutí, kde chcem, aby ste 

sa zhromaždili, aby vám bolo vypočuté Moje Slovo, a tu sa pozdvihujete, aby ste Mňa našli. 

62 V súčasnosti hľadám duše dobrej vôle, ktoré si berú za vzor mojich apoštolov druhej éry. Dnes 

som sa neprišiel stať človekom a Môj prejav je jemný. Preto sa musíte pripraviť a očistiť, aby ste mohli 

vnímať každé znamenie alebo náznak odo Mňa. 

63 Vezmite si za vzor Eliáša, neúnavného pastiera, ktorý bojuje a pripravuje dušu ľudí. Pomôžte mu v 

jeho náročnej úlohe a tešte sa, keď objavíte svoje dary. Otvorte oči duše a uzrite už v tomto svete 

dokonalosť ostatných ─ duchovných svetov. 

64 Vzdajte Mi hold za splnenie svojho poslania, ako to robia vznešené bytosti, spravodliví. 

Nestudujte Moje dielo povrchne, lebo potom ho nepochopíte a neobjavíte jeho dokonalosť. Berte to ako 

tretí testament, ktorý zanechávam ľudstvu, a pamätajte, že v minulosti som k vám hovoril s rovnakou 

láskou: Jehova svojím hlasom spravodlivosti, keď hovoril k ľuďom v prvej ére ─ potom Ježiš svojím 

vykupiteľským slovom a dnes Duch Utešiteľ viedol ľudskú dušu po jednej ceste. Je to jeden a ten istý 

Božský Duch, ktorý vás vždy ožaroval. 

65 Nehovorte, že ma milujete, až keď sa vám uľaví od utrpenia, a potom odíďte. Pozrite sa, ako si 

kvety zachovávajú svoju krásu a vôňu aj v nepriaznivom počasí. Tak ma aj vy budete milovať v dňoch 

pokoja i v dňoch skúšky. 

Podobenstvo 

66 Mladý muž bol na člne na rozbúrenom mori. Napriek prudkým vlnám však loď zostávala pokojná. 

Tento mladík objavil uprostred tohto mora dvanásť jednoduchých mužov, ktorí vyzerali ako 

stroskotanci. Vytiahol ich do svojho člna a povedal im: "Odveziem vás do prístavu a dám vám, čo 

potrebujete. Títo muži pokľakli pred svojím Spasiteľom a ďakovali mu. V duši sa však cítili nehodní byť s 

ním. 

Keď ich takto mladík uvidel, povedal im: "Prišiel som spasiť hriešnikov, vyhľadal som chudobných, 

aby som ich obohatil svojou milosťou. Hľadám chorých, aby som im dal 

Zdravie dať." 

Keď stroskotanci počuli tieto slová, spoznali, kto je ten mladík, ktorý ich zachránil pred smrťou v 

rozbúrených morských vlnách. Vtedy mu povedali: 

"Pane, svetlo nového dňa vzišlo pre nás a pre všetkých, ktorí to potrebujú." 

Mladík im povedal: "Teraz vám prikazujem, aby ste prešli toto rozbúrené more. Tí dvanásti, ktorí sa 

zachránili, potom žasli, keď videli, že na ceste tej lode sa rozbúrené vlny stávajú miernymi a poslušnými 

na hlas ich záchrancu. 

Títo stroskotanci, ktorí neposlúchli prikázanie, zákon, a ktorí sa stali hriešnikmi a núdznymi, sa kajali a 

povedali mu: "Pane, daj nám opäť svoje poučenie." 

Potom im Pán ukázal otvorenú knihu, v ktorej bol napísaný dokonalý návod, a povedal im: "Teraz vám 

zverujem túto loď, aby ste zachránili stroskotancov." S radosťou prijali toto poverenie a sľúbili, že budú 

poslušní, aby splnili toto poslanie. 

Na ceste toho člna sa zachránili tí, ktorí sa potopili v mori, a títo muži žasli, presvedčení o moci, ktorú 

im dal Pán.  
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Koniec podobenstva 

67 Majster vám v pravde hovorí: povolal som vás v tejto Tretej ére, keď svet smeruje k vrcholu svojej 

skazenosti, aby som vás zachránil na tejto lodi prostredníctvom Učenia, ktoré som vám zveril, aby ste ho 

ukázali ľudstvu. 

68 Po tomto čase učenia budete môcť vykonávať svoje poslanie vo svete. Budú vás sprevádzať vaši 

anjeli strážni a viera a spravodlivosť budú vašou normou. Budete neúnavne bojovať proti nevedomosti, ale 

pri svojej náročnej úlohe poučovania a nápravy budete využívať aj milosrdenstvo a trpezlivosť. 

69 Rozumiem vašej modlitbe, počujem vaše prosby, poznám vaše túžby a nádeje a hovorím vám: 

Buďte pokojní, nič vám nebude chýbať. Budeš mať všetky potrebné prostriedky na splnenie svojho 

duchovného poslania a na zachovanie svojho tela ti dám všetko, čo potrebuješ. 

70 Žehnám vám v toto milostivé ráno. Nech je vaša úprimná modlitba ako plášť, ktorý zahaľuje 

národy, keď ich požehnám teraz i navždy. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 356 
1 Vy ste tí, ktorí verili v môj príchod. Sú to už posledné roky môjho účinkovania, a vy stále 

prichádzate, aby ste ma počúvali, akoby to boli dni, keď ste začali byť mojimi učeníkmi. 

2 Mnohí boli počas tohto obdobia povolaní, ale len niektorí ma nasledovali. Ale na všetkých 

zostúpilo svetlo môjho Ducha. Ak som v druhej ére povedal: "Blahoslavení tí, čo uverili bez videnia," 

teraz vám opakujem: "Blahoslavení tí z vás, čo uverili bez videnia, nasledovali ma a vytrvali!" 

3 Musím vám však povedať, že nikoho by nemalo prekvapiť Moje zjavenie a Moja prítomnosť v 

tejto podobe, pretože som to už predpovedal a prisľúbil v druhej ére. Neprekvapil som vás, nebol to môj 

zámer. Ak ste boli prekvapení mojím príchodom a ak boli mnohí prekvapení, keď sa dozvedeli o mojom 

zjavení, bolo to preto, že ste boli duchovne ponorení do hlbokého spánku. Bolo to preto, že ste neboli 

hore. 

4 Po mojom odchode v Druhej ére sa môj návrat očakával z generácie na generáciu medzi tými, ktorí 

vo mňa verili. Z rodičov na deti sa odovzdával božský prísľub a moje slovo udržiavalo pri živote túžbu 

zažiť môj návrat. 

Každá generácia verila, že je obdarovaná, a očakávala, že sa v nej naplní slovo jej Pána. 

5 Tak plynul čas, aj generácie sa míňali a zo sŕdc sa čoraz viac vytrácal môj sľub a zabúdalo sa bdieť 

a modliť. 

6 Prešli stáročia a keď už ľudstvo ani neočakávalo, že by som mohol prísť v najmenej očakávanej 

chvíli ─ keď boli ľudia najviac vzdialení od pravdy, dal som pocítiť svoju duchovnú prítomnosť v 

naplnení svojho slova. 

7 Forma, ktorú som si zvolil, aby som sa zjavil ľuďom tejto doby, mnohých prekvapila a dokonca 

podnietila k tomu, aby ju odsúdili bez toho, aby sa najprv zamysleli nad mojimi minulými zjaveniami. 

8 Hovorím vám, že akúkoľvek podobu, ktorú by som si zvolil, aby som sa prejavil, by zmiatla 

všetkých, ktorí neboli pripravení prijať Mňa. Ale ten, kto bol bdelý a pripravený, by nebol prekvapený 

žiadnou formou, ktorú by som použil na svoj prejav, pretože by ma cítil v každej forme prejavu. 

9 Všetci, ktorí mi v tomto čase uverili, všetci, ktorí ma pocítili, a všetci, ktorí ma nasledovali, naozaj 

vám hovorím, že ma duchovne očakávali. Bez toho, aby si to uvedomovali, hľadali Môj návrat a čakali na 

Moje slovo. 

10 Môj prísľub v tých dňoch nebol daný jednému národu, ale celému ľudstvu, a preto vám dnes 

hovorím, že Moje svetlo zostúpilo nielen k týmto zástupom, ktoré ma počujú prostredníctvom orgánu 

chápania nositeľov hlasu, ale že sa prejavujem tisíckami spôsobov na ceste všetkých ľudí, aby som im 

umožnil vnímať príchod novej doby. 

Musím vám tiež povedať, že boli aj takí, ktorí, hoci ma očakávali zo dňa na deň a z jedného života do 

druhého, keď ma videli prichádzať v podobe, v akej ma máte, nemohli uveriť mojej prítomnosti a odišli. 

Prečo?: Pretože si dlho vytvárali vo svojich predstavách formu prejavu, ktorá nebola presne taká, akú som 

si vybral. 

11 Pochopte, že moje rozhodnutia a inšpirácie presahujú akýkoľvek ľudský odhad alebo 

predstavivosť. 

12 Dal som vám mnoho dôkazov, že moje diela prevyšujú to, čo je človek schopný pochopiť ako 

pravdu a dokonalosť. 

13 To, čo niektorých ľudí najviac mätie, je Moje učenie vyjadrené prostredníctvom obmedzených 

ľudských intelektuálnych orgánov. Ale keby sa tí, ktorí sa z tohto dôvodu cítia podráždení, pokúsili 

preniknúť do môjho Slova, naozaj, hovorím vám, čoskoro by zistili, aké dôvody som mal, keď som si 

vybral práve neškoleného a dokonca nečistého človeka, aby počúval moje učenie. Potom by zistili, že 

dôvody, pre ktoré som si vybral tento prostriedok, boli moja láska, moja spravodlivosť a večný zákon, 

vďaka ktorému by ľudská duša mohla komunikovať priamo so svojím Otcom, čo je forma komunikácie, 

na ktorej sa súčasne zúčastňujú vlastnosti duše a schopnosti tela. 

14 Je prirodzené, že ten, kto vie, že je hriešnik, sa považuje za nehodného vlastniť takúto milosť. Je 

však správne, aby ste vedeli, že vidím aj za vašu prítomnosť a že som nad vašimi nedokonalosťami. 

15 Pochopte, že jediné, čo robím, je, že vám pomáham očisťovať sa a zdokonaľovať, aby ste mohli 

žiť vo Mne. 
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16 Už nie je vhodné, aby iní získavali zásluhy za hriešnikov. Tie časy už pominuli, ale tieto zásluhy 

sú prítomné ako príklady. 

17 Dnes to bude sám hriešnik, kto získa zásluhy pre svoju spásu. Chcem byť jeho sprievodcom, 

učiteľom, záchrancom. 

18 Kedy rodičia na zemi milovali len dobré deti a nenávideli tie zlé? Ako často som ich videl najviac 

milovať a starať sa práve o tých, ktorí im najviac ubližujú a spôsobujú im najväčšie utrpenie! Ako by ste 

mohli konať väčšie skutky lásky a odpustenia ako ja? Kedy sa stalo, že sa Majster musí učiť od učeníkov? 

19 Vedzte teda, že nikoho nepovažujem za nehodného Mňa a že cesta k spáse vás preto večne pozýva, 

aby ste po nej kráčali, tak ako sú brány Môjho kráľovstva, ktoré sú svetlom, pokojom a dobrom, večne 

otvorené v očakávaní príchodu tých, ktorí boli ďaleko od Zákona a Pravdy. 

20 Preto som si chcel spomedzi množstva hriešnych tvorov vybrať tých, ktorých použijem ako 

nástroje, aby zaznelo moje slovo. 

21 Koľko prípadov skutočnej obnovy bolo medzi tými, ktorých som si vybral pre túto službu! Koľko 

dôkazov o obrátení a pokání! 

22 Oznámil som, že môj návrat bude v duchu, a tak som to v tomto čase aj splnil. Prečo by som si mal 

vybrať iný prostriedok, ktorý by nebol človekom, aby som sa dal poznať, keď som hľadal ľudí? Stačilo, 

aby sa tieto zástupy trochu zduchovnili, a ich vnímavosť im umožnila vnímať Moju prítomnosť a Moju 

podstatu a tento druh prejavu považovali za správny a prirodzený. 

23 Musím vám povedať, že nie všetci prišli s dostatočnou citlivosťou, aby mohli od prvého okamihu 

zažiť pocit mojej prítomnosti. Lebo kým niektorí prišli s bdelým duchovným pohľadom, aby videli toto 

svetlo a pochopili podstatu môjho Slova, iní prišli s pátrajúcimi fyzickými očami, a preto ich úsudky, 

hodnotenia a pozorovania boli povrchné, vždy sa zaoberali len vonkajším. Namiesto toho, aby hľadali 

význam alebo podstatu slova, posudzovali väčšiu alebo menšiu správnosť jazyka a potom sa zaujímali o 

život nositeľov hlasu, o ich spôsob života, spôsob reči, ba dokonca aj o ich odev. 

24 Tí druhí, samozrejme, museli objaviť nedokonalosti u tých, ktorí sú v tomto Diele iba 

začiatočníkmi, a potom popreli všetku pravdivosť môjho učenia, zatiaľ čo tí prví prehliadali chyby, 

obmedzenia a chudobu mojich služobníkov, pretože sa domnievali, že sú iba ľudia, a preto sa dopúšťajú 

chýb, a išli iba po zmysle, po podstate tohto Slova, a preto našli prítomnosť môjho Ducha v tejto "kytici". 

25 Ten, kto mojim slovám nevenuje náležitú pozornosť, ani sa neponorí do ich obsahu, nikdy nenájde 

ich pravdu, ani objasnenie či rozriešenie všetkých svojich pochybností. 

26 Ja som ten, kto všetko vysvetľuje v mojom slove, aby medzi učeníkmi nebola ani najmenšia chyba 

alebo pochybnosť. 

27 Spomeňte si, ako často som vám hovoril, aby ste sa naučili hľadať podstatu tohto slova, význam, 

ktorý je mimo ľudskej formy vášho jazyka. Pamätajte, že som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali nad 

pozemskou podobou Slova, lebo potom nenájdete jeho zmysel, a že musíte vždy brať do úvahy, že som sa 

dal poznať prostredníctvom hriešnikov, ľudí s nevzdelanou mysľou, bez vzdelania a štúdia, aby ste 

neprikladali príliš veľký význam vonkajšej podobe Slova a naučili sa pripisovať Môjmu prejavu pravdu, 

ktorú má, ako aj pripisovať týmto telám to, čo im patrí. 

28 Uznajte, že nie všetci hľadali moje svetlo a neboli učeníkmi, ktorí sa snažia stať sa učeníkmi. 

Teraz sa dozviete, prečo sa Mi mnohí obrátili chrbtom a naďalej tvrdia, že ich sklamali Moji 

pracovníci! 

29 Sú to smädné srdcia, ktoré boli pri prameni nevyčerpateľnej pravdy a nedokázali sa znížiť, aby sa 

nasýtili. Majú v sebe veľmi veľkú prázdnotu a stále hľadajú a volajú, ale nenachádzajú to, čo ich duša 

potrebuje. Jedného dňa sa však opäť priblížia k tejto ceste a vtedy im ich bolestná skúsenosť povie, aby 

Mňa už nehľadali vo vonkajšom, ale v hlbšom. Keď sa vrátia, uvidíte múdrosť žiariacu v tých, ktorí Mňa 

vrúcne počúvali ─ v tých, ktorí zostali s Majstrom a ktorí boli odmenení za svoju vieru a oduševnenie 

svetlom, ktoré na nich prúdi a odhaľuje im veľké tajomstvá a učenia. 

30 Skôr než ste sa stali svedkami môjho zjavenia, všetkých som vás skúšal. Každému zo svojich 

učeníkov som poslal múdre dôkazy, aby vám dali príležitosť byť svedkami Mojej prítomnosti. Ale veru 

vám hovorím: Zatiaľ čo niektorí boli oddaní, pokorní a poslušní môjmu volaniu, iní, hoci ma tiež počuli, 

zostali bez viery, bez vôle a často boli plní pýchy, odporu a dokonca neochoty. Čo môže duša prijať, keď 

je myseľ zakalená a srdce otrávené? Takýto človek vidí len nedokonalosti. 
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31 Testujem vás všetkých. Skúmam aj tých, ktorí ma neustále nasledujú, s úmyslom, aby sa posilnila 

celá ich bytosť a ─ ak už nie je možné počuť moje Slovo týmto spôsobom ─ aby mali múdrosť obsiahnutú 

v mojom Slove a zároveň všetku silu potrebnú na šírenie tohto učenia s pravou čistotou. 

32 Moji učeníci musia byť presvedčení, že keď ma už nebudú počuť tak ako teraz, ich príklad bude 

veľmi dôležitý. Vtedy to budú vynikajúci učeníci, ktorí budú učiť ostatných svojimi skutkami. Musia 

vedieť, že svedectvo, ktoré vydávajú o mojom slove, budú vždy sprevádzať skutky. 

33 Ak zajtra, keď príde čas svedectva pre tento ľud, môj ľud nebude žiť podľa môjho slova ─ ak 

nebude prispôsobovať svoje skutky mojej pravde, nebude mu nič platné opakovať moje slová, nech by 

boli akokoľvek dokonalé. 

34 Kto má túžbu, aby sa moje slová stali hmatateľnými v srdciach, mal by sa odieť láskou, mal by byť 

preniknutý milosrdenstvom, mal by si osvojiť zásobu pokory a trpezlivosti, mal by byť pripravený 

odpúšťať a dobrou vôľou zmierňovať utrpenie svojich blížnych. Vtedy zažije, ako sa aj to najtvrdšie a 

najodolnejšie srdce otriasa a pohne mojím slovom, ktoré pôsobí v srdci mojich učeníkov. 

35 Keďže viete, že mnohí z vašich blížnych nevytrvajú v počúvaní tohto slova preto, lebo objavili 

vaše nedokonalosti, snažte sa čo najviac odradiť od porušovania môjho zákona, lebo viete, že váš príklad 

má na nich veľký vplyv. 

36 Chcem, aby ste sa cítili spokojní sami so sebou, aby vám vaše svedomie nikdy nevyčítalo, že 

niektorý z vašich blížnych zišiel zo správnej cesty, pretože ste mu nevedeli ukázať čistotu a pravdu môjho 

Diela. 

37 Keď som v druhej ére hovoril k zástupom, Moje slovo ─ dokonalé svojím významom a formou ─ 

počuli všetci. Môj pohľad, ktorý prenikol do sŕdc, odhalil všetko, čo každý z nich v sebe skrýval. V 

niektorých boli pochybnosti, v iných viera, v ďalších sa ozval hlas plný strachu: boli to chorí, ktorých 

bolesť ich nútila dúfať v zázrak odo mňa. Boli aj takí, ktorí sa snažili skryť svoj výsmech, keď ma počuli 

hovoriť, že prichádzam od Otca, aby som ľudstvu priniesol nebeské kráľovstvo, a boli aj srdcia, v ktorých 

som objavil nenávisť voči mne a zámer umlčať ma alebo odstrániť. 

38 Boli to arogantní farizeji, ktorí sa cítili zasiahnutí mojou pravdou. Lebo hoci moje slovo bolo také 

jasné, plné lásky a upokojujúce, hoci ho vždy potvrdzovali mocné skutky, mnohí ľudia naďalej chceli 

objaviť pravdu o mojej prítomnosti tým, že ma posudzovali podľa človeka Ježiša, skúmali môj život a 

upriamovali svoju pozornosť na skromnosť môjho odevu a na moju absolútnu chudobu na hmotné statky. 

Ale neuspokojili sa s tým, že ma odsúdili, odsúdili aj mojich učeníkov a pozorne ich sledovali, či 

hovoria, či ma nasledujú na cestách alebo či sedia pri stole. Ako sa rozčúlili farizeji, keď pri jednej 

konkrétnej príležitosti videli, že si moji učeníci neumyli ruky, kým si sadli za stôl! Úbohé hlavy, ktoré si 

mýlia čistotu tela s čistotou duše! Neuvedomovali si, že keď sa v chráme dotýkali svätého chleba, ich ruky 

boli čisté, ale ich srdcia boli plné hniloby. 

39 Pokiaľ som kázal vo svete, nikdy som nepovedal, že moji učeníci sú už majstri alebo že ich treba 

počúvať. Stále to boli učeníci, ktorí, uchvátení svetlom môjho Slova, ma ochotne nasledovali, ale stále 

robili chyby, pretože potrebovali čas, aby sa zmenili a následne boli príkladom pre ľudí. Boli to balvany, 

ktoré ešte stále vyhladzuje dláto božskej lásky, aby sa aj ony neskôr premenili na diamanty. 

40 Keď vám hovorím, že Moji učeníci robili chyby, spomeňte si na tú príležitosť, keď som hovoril k 

zástupu a pretože medzi nimi boli ženy, ktoré mali na rukách alebo v náručí svoje malé deti, Moji učeníci 

v domnení, že by ma deti mohli obťažovať, urobili chybu a povedali týmto matkám, aby odišli so svojimi 

deťmi, pretože sa domnievali, že Moje slovo je určené len pre dospelých. Nevedeli totiž, že moje slovo je 

určené duchu, či už ide o starca, zrelého človeka, mladíka alebo dieťa, a že je rovnaké, či ide o muža alebo 

ženu, pretože pohlavie nemá s duchom nič spoločné. 

41 Akú bolesť prežívali tie matky, ktoré sa obrátili na Ježiša, aby požehnal ich deti, a ako pochybovali 

pri tomto čine mojich učeníkov o milosrdenstve a láske, ktorú som vyžaroval vo svojom slove! Preto som 

musel zvýšiť hlas a povedať im: "Nechajte deti, aby prišli ku mne." 

42 Tieto chyby som použil na to, aby som dal lekcie svojim učeníkom. Keď ma zatkli v Olivovej 

záhrade, jeden z mojich učeníkov, Peter, keď sa ma snažil brániť, udrel mečom veľkňazovho sluhu. Potom 

som povedal: "Opäť si vystrč meč. Lebo všetci, ktorí sa chopia meča, mečom zahynú." 

43 Odišiel som od svojich učeníkov a oni potom zostali na mojom mieste, aby vydávali svedectvo 

svojimi skutkami a slovami. Môj Duch ich zaplavil svetlom a inšpiroval ich ku všetkým tým skutkom, 
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ktoré by slúžili na šírenie môjho semena po celom svete a pretrvali ako príklad lásky, pokory a 

povznesenia. Už neboli krehkými deťmi a premenili sa na ohnivých učeníkov, dôstojných zástupcov 

svojho Majstra na zemi. Tuposť, pochybnosti a omyly ustúpili pravde, ktorú vyznávali v každom svojom 

diele. 

44 Milovaní ľudia, aj vy ste počas môjho ohlasovania v tomto čase robili chyby, mali ste slabosti, 

upadali ste do pokušení a občas ste pochybovali. Ale ja svoje ohlasovanie preruším a dám vám čas na 

premýšľanie, aby ste sa pripravili a posilnili, lebo aj vy zostanete na zemi, aby ste vydávali svedectvo o 

mojom slove ─ svedectvo, ktoré sa bude prejavovať vašimi skutkami. 

45 Nemyslite však na to, že vaša misia bude náročná a strastiplná. Veru, hovorím vám, že keď 

dosiahnete duchovné vybavenie, nič sa vám nebude zdať ťažké ani ťažké. 

46 Nepochopiteľne začnete žiť cnostným životom a to bude najjasnejšie svedectvo, ktoré vydáte 

svojim blížnym o mojej pravde. 

47 Pamätajte, že napriek svojim nedokonalostiam ste už často dokázali zázraky. Pamätajte teda, že 

keď vo vás naplno rozkvitne vaša duchovnosť, vaše diela budú väčšie. 

48 Vidím, že ešte nepovažujete za také dôležité, aký je váš príklad pre ostatných. Nechceli ste si 

ujasniť, aká moc sa skrýva vo vašich slovách, ako aj vo vašej modlitbe a vašich skutkoch. 

49 Ja jediný poznám semená, ktoré vaše skutky zasievajú do sŕdc, a nechávam na vaše semená 

zostúpiť svoju rosu života a lásky, aby nezahynuli. Je však potrebné, aby ste verili v pravdivosť svojich 

skutkov, aby ste ich neopustili, pretože ste ich sotva začali. Uvedomte si, že vždy budú oči sledovať 

všetko, čo robíte, a bude dobré, ak tieto oči vždy objavia príklad poslušnosti môjmu učeniu. 

50 Na tvojej ceste spadlo mnoho pások nevedomosti. Vďaka tvojim slovám niektorí tvoji druhovia 

zišli z cesty neresti. Váš príklad mierumilovnosti poslúžil na obnovenie harmónie v mnohých 

domácnostiach, ktorými zmietal víchor nezhôd. Mnohí chorí ľudia pocítili na svojom utrpení balzam, 

ktorý si na nich vylial, a tak si ich zbavil ich trápenia, a tiež si posilnil mnohé srdcia proti prenasledovaniu 

a nebezpečenstvám sveta. 

51 Prečo teda nepriznávate svojim dielam hodnotu, ktorú majú? Nehovorím vám, aby ste sa nimi 

chválili, ani aby ste ich dávali najavo ─ nie, chcem vám len povedať, aby ste v každom z prípadov, v 

ktorých vylievam svoju milosť, spoznali, aký význam môže mať svetlo, ktoré cez vás prúdi, v živote 

vašich blížnych. Potom už nebudete môcť opustiť svoje semená. 

52 Milovaní rozsievači! Neste môj pokoj po celom svete, v ňom je moja láska, moje milosrdenstvo, 

moja pravda a môj balzam! Majte tento balzam v modlitbe, v myšlienke, v slove, v pohľade, v pohladení, 

v celej svojej bytosti, a veru, hovorím vám, len vaša duchovná práca na zemi bude pre vás bohatá na 

uspokojenie, ale nikdy nie trpká. 

53 Čoskoro sa už nebudem prejavovať v tejto podobe. Ale ja vás zanechám plné svojej moci a svojho 

svetla, a preto sa nebojte, že vás opustím ako ovce medzi vlkmi. 

54 Absencia môjho slova by nemala byť dôvodom, aby ste ochladli, zastavenie týchto prejavov by 

nemalo spôsobiť, aby ste sa od seba vzdialili ─ práve naopak, práve vtedy by ste sa mali ešte viac spojiť, 

aby ste mohli čeliť boju a skúškam. 

55 Ešte je ďaleko čas, keď sa k sebe duchovne priblížite, kým ste od seba fyzicky vzdialení. 

56 V súčasnosti sa stále potrebujete vidieť a počuť ─ v súčasnosti si stále potrebujete navzájom 

dodávať teplo, silu, vieru a odvahu. 

57 Vyjadril som vám svoju vôľu, aby ste sa zhromažďovali ešte nejaký čas po mojom odchode, aby 

vás vaša príprava urobila hodnými byť svedkami mojej duchovnej prítomnosti v lone vašich zhromaždení. 

Keď však vaša viera zosilnie, vaše predsavzatia dozrejú a vy si zvyknete hľadať a prijímať Mňa od ducha 

k duchu, potom budete v stave rozptýliť sa po rôznych cestách ako rozsievači tohto učenia, ktoré 

oslobodzuje a povznáša dušu. 

58 Vždy sa budem zúčastňovať na vašich zhromaždeniach a budem na nich vylievať svoju inšpiráciu 

na každý orgán mysle. Ale aj teraz vám hovorím: Blahoslavené sú srdcia, ktoré v tých dňoch, keď už 

nebude počuť Moje Slovo, budú naďalej cítiť rovnaké emócie pri jeho šírení, aké sa ich zmocňujú teraz, 

keď čakajú na zostúpenie Môjho lúča. 
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59 Chcem, aby vaše stretnutia boli preniknuté pokojom, aby vaše rozjímanie bolo hlboké a umožnilo 

vám objaviť podstatu môjho Slova, ale aby pri týchto príležitostiach nikdy nevznikli spory alebo vášne. 

Potom totiž budete žať len tmu. 

60 Dám vám neviditeľný kľúč, ktorý zamkne dvere každého pokušenia. Zároveň však otvorím dvere 

inšpirácii. Vždy si totiž uvedomujte, že práve vtedy sa na vás vyleje hojnosť zjavenia Tretej éry, pretože 

toto ohlasovanie prostredníctvom Mojich nositeľov hlasu slúžilo len na to, aby vás pripravilo. 

61 Spiritualizácia, vnútorné zhromažďovanie a pozdvihnutie vášho myslenia budú kľúčom, ktorý vám 

otvorí dvere k novým zjaveniam, v ktorých svetle nájdete vysvetlenie všetkých záhad a všetkého, čo nie je 

vysvetlené. 

62 Budete sa naďalej usilovať prilákať nových farníkov, ktorí potom budú novými učeníkmi, 

"poslednými", na ktorých tiež vylejem svojho Ducha. Vaše srdce by sa nemalo uzatvárať pred bolesťou 

druhých ─ naopak, vaše milosrdenstvo by malo byť najväčšie voči slabým a trpiacim, voči tým, ktorí sú 

vyčerpaní, duchovne hladní a smädní po láske. 

63 Máte sa starať o to, aby vaše zhromaždenia mali duchovnú silu, ktorá priťahuje vašich blížnych, 

tak ako v tomto čase moje Slovo priťahovalo a zhromažďovalo veľké zástupy. 

64 Vaša modlitba bude na týchto stretnutiach robiť zázraky vždy, keď zjednotíte svoje myšlienky a 

budete sa zaoberať záležitosťami svojich blížnych, akoby boli vaše vlastné. Vtedy pocítite útechu, zdravie 

pre ich telo alebo dušu, ktoré sa na nich vyleje ─ pokoj pre ich srdce, svetlo, ktoré ich pozdvihne k 

pravému životu. 

65 Vzhľadom na všetky tieto dôkazy mojej prítomnosti vaše srdce nepremešká koniec súčasného 

obdobia, pretože máte moje Slovo v písomnej podobe, aby ste ho mohli vykladať s maximálnou 

pripravenosťou; potom ho budete hlboko cítiť. 

66 Objavia sa vykladači môjho učenia, jasnovidci s jasným videním a pravdivým slovom. Na 

uzdravenie chorých použijete duchovnejší spôsob. Liečivá sila, ktorú som do teba vložil, najprv dosiahne 

dušu chorého a inšpiruje ju, aby pozdvihla svoje skleslé telo a naučila ho, ako prekonať utrpenie a vášne, 

aby získala skutočnú slobodu duše. 

67 Celá vaša práca nech je skromná a tajná, nech nikomu nedovolí, aby v jeho srdci vzklíčila závisť 

alebo márnivosť. Ak by sa tak stalo, nemohli by ste vidieť zázrak dialógu ducha s duchom, ktorý máte 

začať praktizovať po skončení tejto fázy. 

68 Tak ako som v týchto posledných dňoch svojho zjavenia odmenil svojím slovom plným zjavení, 

podstaty a učenia prípravu, ktorú ste mali na to, aby ste ho počuli, tak v dňoch vášho dialógu od ducha k 

duchu budem vedieť odmeniť vaše povznesenie inšpiráciami a proroctvami, ktoré otrasú svetom. 

69 Horlivosť, úcta a poslušnosť mojich učeníkov budú odmenené duchovným prospechom. 

70 Ľudia budú prichádzať z iných krajín, aby sa ťa pýtali, čo som učil a čo som oznámil, a ty budeš 

opakovať moje slová. Ak by sa vám však niektoré alebo mnohé Moje učenia vymazali z pamäti, 

nahliadnite do knihy, ktorú Moja inšpirácia práve diktuje tým učeníkom, ktorí sa nazývajú "zlaté perá". 

71 Táto kniha bude pre všetkých bez výnimky a bez privilégií, tak ako bolo moje slovo pre všetkých. 

Takto moje učenie nezostane pochované v srdciach niekoľkých ľudí a bude vydávať svetlo navždy. 

72 Už teraz nabádam tento ľud, aby si dával pozor na túto knihu, ktorú čoskoro dostane do rúk, aby 

ste nenechali upadnúť do zabudnutia jej poučenia, aby jej stránky nezostali zatvorené. Pamätajte, že v 

dňoch boja, ktoré prídu, nájdete v týchto lekciách zbrane potrebné na boj, vhodné odpovede na otázky, 

ktoré vám kladie ľudstvo, a riešenie vašich skúšok. 

73 Táto kniha pomôže žiakovi so slabou pamäťou, pomôže aj tomu, kto je nemluvný, a bude potrebná 

len preto, že jeho úmysel je inšpirovaný milosrdenstvom a láskou k blížnym, aby vo chvíľach, keď bude 

opakovať Moje slová, keď ich bude čítať, mohol dať pocítiť a vychutnať Moju prítomnosť tým, ktorí ma 

nikdy nepočuli hlasom. Veru, hovorím vám, že keď sa pripravíte prijať ma v tejto podobe, aj pochybovači 

a zatvrdilci sa budú triasť, lebo vaše svedectvo bolo čisté. 

74 Už teraz vám nechávam tieto odporúčania, ktoré vám pomôžu pripraviť sa. 

75 Po mojom odchode zostaňte jednotní, pochopte moje učenie a premýšľajte o ňom, potom uvidíte, 

že prichádza čas, keď bude váš ľud dostatočne silný, aby sa postavil do boja. 

76 Nebudete sa musieť nikoho pýtať na hodinu ani deň, kedy sa máte vydať na cestu, aby ste splnili 

poslanie, ktoré vám v tomto čase zverujem. Vo svojom srdci pocítiš čas, ktorý som ti určil, tak ako proroci 
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v minulých časoch, ktorí vnútorne počuli Božie volanie a plní viery, poslúchajúc tento impulz, sa vydali 

plniť moju vôľu. 

77 Úloha vidcov v tých dňoch bude veľmi ťažká a ich zodpovednosť veľmi veľká, aby usmerňovali 

ľudí, prebúdzali ich a povzbudzovali. Aby k nim vždy prenikalo jasné svetlo, musia sa dobre pripraviť a 

nikdy nedovoliť, aby ich márnivosť zviedla alebo aby ich lži pokúšali. 

78 Vo svete sa budú diať aj udalosti, ktoré budú znameniami alebo ukazovateľmi, aby ste vedeli, kedy 

nastane hodina vášho odchodu. 

79 Čo potom nebudete môcť vedieť? Aké pochybnosti budú vo vašich srdciach? Aké otázky sa vás 

budú pýtať, na ktoré neviete odpovedať? 

80 Keďže som vám vysvetlil Svoje Slovo a celé Svoje Dielo jednoduchým spôsobom, hoci je to tá 

najhlbšia vec vo vašom živote, rovnako jednoducho budete vysvetľovať Moje učenie svojim blížnym. 

81 Potom budete oporou pre slabých a pre tých, ktorí túžia po svetle, ktorí vás budú vo chvíľach 

skúšky žiadať o radu a o modlitby. 

82 Budú to krásne časy aktivity pre tento ľud, ak si ich bude vedieť vážiť a využívať, a svetlom 

naplnené príležitosti pre vašu dušu, ktorá sa bude tešiť zo všetkých darov v hojnosti. 

83 Koľkých prípadov obrátenia budete svedkami! Koľko zázračných uzdravení chorých na tele alebo 

na duši! Ako sa budete tešiť, keď uvidíte svojich blížnych, ktorí doteraz žili ako vyvrheli, ako rovnako 

prejavujú dary, ktoré ste ich naučili objaviť vo svojom bytí! Oni, ktorí si mysleli, že sú vydedení, keď 

videli vaše dary, potvrdia, že všetci ste mojimi dedičmi a že to, čo vám dávam, vám nikdy neodnímam, aj 

keď vám to niekedy odopieram pre svoje dokonalé zákony lásky. 

84 Vedzte, ako vás moje Slovo pripravuje na to, aby ste pevne vstúpili do času činu a dali príklad 

duchovnosti a pokory. 

85 Teraz je čas vašej prípravy, pretože ľudstvo je už blízko prebudenia. 

86 Nechávam vás bdieť a modliť sa, lebo budete svedkami veľkých udalostí, ktoré otrasú všetkými 

národmi zeme. Uvidíte tie najstrašnejšie vojny, ktoré sa odohrali vo vašom svete. Uvidíte boj medzi 

rôznymi náboženskými spoločenstvami a doktrínami, uvidíte, ako hlad, mor a smrť pustošia národy a 

mestá, a to všetko bude znamenať koniec istého obdobia, istého veku. Ale potom uvidíte vzkriesenie 

života. 

Uvidíte zjednotenie národov, ktoré po stáročia žili ako nepriatelia. Budete svedkami zmierenia národov 

a rás, uvidíte ho spečatené láskou jedných k druhým. Uvidíte, že pozemská moc veľkých náboženských 

spoločenstiev zmizne a všade sa objavia plody spiritualizácie. 

Uvidíte, že mnohí ľudia známi ako učenci budú zmätení a veľkí hovorcovia budú rozrušení, pretože 

nebudú vedieť, čo majú povedať, pretože svetlo pravdy sa ich dotkne. Na druhej strane tí, ktorí boli vždy 

prenasledovaní alebo ponižovaní pre svoju lásku k spravodlivosti a pravde, uvidia na obzore svietiť slnko 

slobody a spravodlivosti. 

87 To bude vhodný čas na to, aby sa naplno prejavil duchovný pokrok ľudí a aby ľudia skutočne 

pocítili Duchovný život, ktorý existuje mimo ľudí. 

88 Materializmus sa zrúti, keď ľudia, ktorí milovali len svet, sa pozrú pohľadom ducha na pravý život 

─ keď vinníci všetkého zla, ktoré trápi ľudstvo, hodia do ohňa svoje knihy, v ktorých často popierali 

pravdu. 

89 Ja, ktorý nemôžem nikomu odoprieť svoje svetlo, ho dám všetkým a otvorím tak dvere mysle 

inšpirácii ako pozvanie k múdrosti, večnosti a povzneseniu. 

90 Skúmajte, žiaci, moje učenie a povedzte, či niektorá z jeho častí znamená zaostalosť, 

spiatočníctvo, stagnáciu alebo zmätok. 

91 Ak je vaša viera v moje Slovo dokonalá, noste ju nezničiteľne vtlačenú vo svojej duši, aby sa 

duchovnosť prejavovala v každom vašom konaní. 

92 Moje slovo vám sľubuje kráľovstvo, ktoré podľa mojej vôle vznikne vo vašom srdci, aby 

osvetľovalo váš život a aby jeho svetlo bolo v domoch, u rodičov, v manželstvách, u detí a u blížnych, aby 

vládcovia boli veľkodušní, učitelia múdri a sudcovia spravodliví. 

93 Toto je moje učenie. Nedovoľte, aby sa miešala s tými vedami, prostredníctvom ktorých ľudia 

hľadajú len prejavenie a realizáciu svojej duše. 
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94 Svoje učenie som nazval špiritizmom, pretože učí o vzostupe duše a odhaľuje človeku všetky dary, 

ktoré má pre svoje zdokonalenie. 

95 Ako málo je do tejto chvíle tých, ktorí tušia pravú podstatu tohto učenia! Len málo je tých, ktorí 

Mi postupne rozumejú! Vidím, že väčšina z vás je stále ponorená do tradícií a zvykov, ktoré vašej duši 

neprinášajú nič dobré. 

96 Koľko strachu vidím v mnohých srdciach, keď ide o opustenie týchto zvykov, tradícií a činností, 

ktoré ste vytvorili v mojom Diele! A ako veľmi cítite svoje srdce zranené, keď vám to hovoria bez toho, 

aby ste chceli pochopiť, že kvôli nasledovaniu týchto tradícií sa zriekate pravého plnenia Môjho zákona. 

97 Uvedomte si, že externalizované uctievanie Boha ľudstvom bolo vždy príčinou jeho duchovnej 

stagnácie. Nemali by ste však znovu upadnúť do tejto chyby a vždy si uvedomovať, že na to, aby ste mohli 

duchovne napredovať a dosiahnuť dokonalosť, je nevyhnutné, aby uctievanie Mňa bolo vnútorné, čisté, 

hlboké, duchovné. 

98 Budem skúšať svoj ľud múdrosťou a spravodlivosťou, aby som ho oslobodil od nevedomosti alebo 

omylu. Budem ich chrániť pred upadnutím do fanatizmu a aj preto ich budem skúšať. 

99 Na to, aby ste milovali blížneho, šírili pokoj, šírili moje slovo, preukazovali milosrdenstvo a 

modlili sa za pokoj ľudstva, čo je duchovné uctievanie, ktoré od vás očakávam, nepotrebujete vonkajšie 

prejavy uctievania ─ ani v zhromaždeniach, kde sa zhromažďujete, ani vo svojich domovoch. 

100  Pamätajte: Pokiaľ sa nezjednotíte v skutočnej spiritualizácii, vaša modlitba nebude mať potrebnú 

silu, aby ju pocítili vaši blížni. 

101  Kvôli týmto slovám nech nepovstanú tí, ktorí si myslia, že sú dosť čistí na to, aby súdili svojich 

blížnych. Veru, hovorím vám, že len ja môžem súdiť skutky jedného a druhého. 

102  Ani vy nebudete súdiť svojich bratov, aj keby prišla hodina, keď ich uvidíte, ako ma zradia. 

Pamätajte si, že som vám povedal, že iba ja môžem posúdiť duchovnú čistotu alebo nečistotu. 

"Nesúďte," povedal som vám, ale dávajte dobré rady, snažte sa nepokúšať svojich blížnych. Ak však 

nič z toho nemôžete urobiť, snažte sa zostať v pravde. Potom príde deň, keď sa tí, čo zišli z cesty, na ňu 

vrátia, presvedčení o svojom omyle, a uveria, že ste vytrvali v Mojich prikázaniach. 

103  Bdejte a modlite sa, aby ste boli zjednotení a v pokoji. Už ste v posledných dňoch môjho slova a 

chcem, aby som vás, keď príde posledný deň, našiel duchovne zjednotených. 

104  Dal som vám mnoho lekcií, aby ste vedeli, ako zabrániť tomu, aby sa jeden z vašich bratov a 

sestier oddelil od ľudu. Pochopte, že tí, ktorí ma počuli len veľmi málo, môžu byť slabí. Daj im silu a 

vieru. 

Aj medzi tými, ktorí ma často počúvali, môžu byť srdcia bez pevnosti, aby si ich zahrial a povzbudil na 

ceste života. 

105  Keď sa zjednotíte, ľudia, zhromaždíte sa, aby ste sa modlili za mier vo svete, a pošlete svoju dušu, 

premenenú na krídlach myšlienky na holubicu mieru, k národom. 

106  Nikdy neočakávajte, že výsledok vašich modlitieb bude okamžitý. Niekedy budeš musieť čakať 

trochu, niekedy dlho a niekedy ani nebudeš môcť zažiť realizáciu toho, o čo si ma žiadal. Ale vaša misia 

bola napriek tomu splnená. 

107  Budete rozsievačmi pokoja, ale opakujem vám, že nečakajte, že budete žať predčasne. Toto 

semienko necháte vyklíčiť, vyklíčiť, rásť a prinášať ovocie, a až potom môžete žať úrodu a nechať svoju 

dušu naplniť spokojnosťou. 

108  Učeníci, žasnite nad tým, že sa to všetko dozvedáte prostredníctvom jedného z vašich bratov a 

sestier, ktorého som premenil na svoj nástroj, aby ste boli svedkami skutkov, ktoré koná moja moc, keď 

premieňa nešikovné stvorenie na bytosť duchovne užitočnú pre všetkých a hriešnika premieňa na bytosť 

čistého srdca a mysle, ktorá odovzdáva moje slovo. 

109  Zveril som vám aj svojich nositeľov hlasu, aby ste ich viedli k pokroku a dokonalosti, a teraz, v 

posledných dňoch mojich ohlasovaní, sa spoločenstvá, ktoré dokázali priviesť svojich nositeľov hlasu k 

povzneseniu, tešia z duchovnej "chuti" zrelého ovocia, o ktoré sa starali s vytrvalosťou a láskou. 

110 Nie všetci vedeli, ako to robiť, pretože mnohí z nich zanedbali nositeľov hlasu, opustili ich. Iných 

bezohľadne a bez milosti zbavili krvi života a ďalším odrezali zelené konáre stromu života. Tu máte 

príčinu tej horkej chuti, ktorú zástupy často dostávali namiesto sladkosti, a z toho vzniklo mnoho omylov, 
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ako napríklad považovať za dokonalé to, čo bolo zo strany nositeľa hlasu iba nedokonalé, alebo Mi 

pripisovať nečistoty, zhmotnenia alebo nedokonalosti nositeľov hlasu. 

Po mojom odchode budete musieť oddeliť zrno od pliev, to znamená, že budete musieť odstrániť 

všetky nečistoty, ktoré mali byť pridané k môjmu slovu, aby ste mohli toto učenie šíriť po svete. 

111. Ak by sa ťa niekto opýtal, prečo som sa dal poznať prostredníctvom toľkých hlasateľov, povedz 

mu, že keby som prišiel odovzdať svoje slovo, ako som to vtedy urobil v Ježišovi, stačil by mi jeden 

človek. Ale keďže Moje zjavenie sa uskutočnilo prostredníctvom jednoduchých a neškolených ľudí a 

zároveň Moje posolstvo bolo veľmi veľké, nemohol stačiť jeden ľudský intelektuálny orgán, ale muselo 

ich byť toľko, koľko bolo potrebné. 

112. Od Roque Rojasa, predchodcu Môjho ohlasovania, cez ktorého hovoril Eliáš, a od Damiána 

Ovieda, cez ktorého som dal svoje prvé slovo v tomto čase, až po posledných nositeľov hlasu, každý z 

nich oznámil len časť Môjho diela, ale nie celé Moje posolstvo. 

113. Napríklad som vám prostredníctvom Roqueho Rojasa oznámil, že pre ľudstvo nastáva tretia éra. 

Zjavil som vám otvorenie šiestej pečate, ktorá obsahuje múdrosť, súd, dary a naplnenie mnohých dávnych 

proroctiev, aby vyliala svoje svetlo na každého ducha a každé telo. 

114. Tajomstvo "charakteristiky" alebo "znamenia" vám odhalil onen muž a pripomenul vám 

symbolický počet vyvolených tretej éry. 

115. Neskôr vám bol prostredníctvom Damiány zjavený účel môjho príchodu ─ dary, ktoré v sebe 

každý učeník nosí, a tiež dátum, kedy sa moje zjavenie skončí. Z tých úst vyšlo slovo, ktoré môj Duch 

priniesol v tom čase a vyjadril ho prostredníctvom jednoduchého učenia a malých podobenstiev pre prvých 

učeníkov. 

Duchovné slovo však prišlo od Márie aj ako posolstvo nekonečnej nehy a nevýslovnej útechy pre 

každé utrápené srdce. 

116 U Roqueho a Damiany bolo všetko len začiatkom, prísľubom. Ale ako roky plynuli, nositelia 

hlasu, ktorí ich nasledovali, čoraz viac prenikali do tajomstva úlohy nositeľa hlasu, čo umožnilo, aby sa 

moje slovo rozšírilo, aby moja práca nadobudla jasný tvar a aby sa tajomstvá rozlúštili. 

117. Koľko sŕdc bolo povzbudených a potešených, keď ste počuli Moje Slovo prostredníctvom orgánu 

mysle Mojich vyvolených! Koľko duší bolo zachránených z temnoty, pretože ma počuli prostredníctvom 

sprostredkovania! 

118 Žehnám svojim nositeľom hlasu, ktorí sa vedeli pripraviť a zasvätili sa mojej službe. 

119. Hovorím vám však aj to, že mnohé Moje deti sa Mi obrátili chrbtom a zapreli Mňa pre 

nedostatočné oduševnenie nositeľov hlasu. Týmto ľuďom odpúšťam a dávam im príležitosť, aby si svoje 

škvrny vyčistili sami. 

120 Milovaný ľud: Bdejte a modlite sa až do posledných chvíľ môjho prejavu, aby ste mohli začať 

novú etapu môjho prejavu pevným krokom od ducha k duchu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 357 
1 V tento deň predo mnou stojí mladík a panna, aby ma prosili, aby ich zväzok bol požehnaný a 

potvrdený mojou láskou. 

2 A ja vás prijímam, deti moje, nielen v tejto hodine, lebo vy ste vždy boli so mnou a ja s vami. 

3 Prišli ste osláviť svoj zväzok, ale ja vám hovorím: Už dlho vás spája osud. Stále je však potrebné, 

aby ľudia slávili akt, ktorý svedčí o spoločenstve, o manželstve dvoch ľudí, aby bolo duchovne a ľudsky 

uznané a rešpektované. 

4 Nechodíte na obrady, prichádzate, aby ste dostali pohladenie, radu od Otca a inštrukcie od Majstra. 

5 Ste dve duše, dve srdcia, ktoré sa spájajú do jednej bytosti a jednej vôle. Boli ste ďaleko od seba v 

rôznych svetoch a prišli ste na zem ─ najprv jeden a potom druhý, a pri tomto prechode ste boli skúšaní vo 

svojej láske, vo svojej trpezlivosti a zostali ste mi verní. Svoje sľuby ste splnili tým, že ste s láskou a 

vierou prekonali všetky prekážky. 

6 Si v prítomnosti svojho Pána, ktorý zdobí tvoju dušu a povzbudzuje ju, aby si touto ťažkou úlohou, 

na ktorú ti poukazujem, splnil to najvznešenejšie, čo som ľuďom v človeku dal. 

7 Teraz vstupujete do tejto inštitúcie lásky, obety a života ─ zriekania sa a poslušnosti osudu ─ aby 

ste naplnili ideál. A aby bol váš krok na novej ceste bezpečný, prichádzate s túžbou po svetle, a to na vás 

hojne vrhám. 

8 Ty, človek: Schopnosti, ktoré som dal prvému človeku na zemi, som dal aj tebe: Talent, vôľa a 

energia ─ aj sila, život a semeno. V pravej ruke symbolicky držíte meč a v ľavej štít. Pozemský život vás 

totiž vyzýva na boj, v ktorom ste vy, muži, vojakmi, strážcami mieru, spravodlivosti a cnosti, obrancami 

ľudskosti. 

Urobím z vás vojakov v tomto boji a na ľavý bok, blízko vášho srdca, položím pannu. Duchovne, 

mravne a telesne je kvetinou, o ktorú sa starám v nádhernej záhrade ─ záhrade rozkoše, po ktorej túžia 

ľudské vášne a ktorú Mária, Božská Matka, vždy stráži, chráni a zalieva krištáľovo čistou vodou svojho 

panenstva a čistoty. 

9 Pokorne si ma požiadala o tento kvet a ja som ti ho s láskou dal. To je to najväčšie, čo môže človek 

v tomto živote mať. 

Nie ste viazaní na svojich rodičov. Aby ste totiž naplnili tento osud, musíte sa od nich vzdialiť a zostať 

na ceste životného boja. Aj vaše deti sa od vás vzdiali, keď príde čas vydať sa na cestu svojho osudu, 

opustia rodičovský dom a vtedy mužovi zostane pri srdci len jeho životná družka - žena, ktorú si vybral, 

ktorá zdieľala jeho radosti a utrpenia a ktorej spojenie s ním môže prerušiť len smrť. 

10 Je to moje slovo lásky, ktoré vás spája a dáva silu vášmu podnikaniu. 

11 Pozdvihnite svoju tvár, kráčajte pevným krokom, buďte jeden pre druhého ako palica! Buďte 

milujúcim plášťom, ktorý osuší slzy, hovorím vám obom. Duchovne ste totiž obaja rovnakí, v duchu 

neexistuje pohlavie ani rozdiel. Ani jeden z vás nie je nadradený tomu druhému. Ale keď som sa vtelil, 

postavil som muža pred ženu. 

12 Byť mužom je skúška pre dušu, ktorej ju podrobujem. Byť ženou je tiež zadosťučinením pre dušu. 

13 V človeku je moc a mal by ju vždy používať s porozumením. V žene, ktorá bola stvorená s nehou 

a citlivosťou, prebývajú láska a obetavosť a obe sa navzájom dopĺňajú. Z tohto spojenia, z tohto 

spoločenstva duší a tiel vyviera život ako nevyčerpateľný prúd. Z tohto semienka a tejto úrodnej pôdy 

vyklíči semienko, ktoré nemá konca. 

14 Požehnávam ťa a spájam ťa s ramenom svojho Majstra, so svojím božským bozkom. Nechávam 

vás ako príklad medzi týmto ľudom, pretože ste sem prišli s duchovnou prípravou a s úctou. 

15 Ľud ti bude slúžiť ako svedok a ja ho považujem za zodpovedného za teba. Chcem, aby svojím 

vyvýšením v tejto chvíli posiali tvoju cestu šťastím, aby sa vždy tešili, keď uvidia tvoj úsmev a tvoj pokoj, 

a aby ťa požehnali v tvojom rozmnožovaní, ako ťa požehnávam ja. Toto je moja vôľa. 

16 Tvoju zmluvu nepotvrdila ruka duchovného, ale môj večný zákon, moja láska. Vediem vás po 

ceste naplnenia, a keď sa vaša životná cesta skončí, budete skladať účty svojmu Pánovi. A v tej chvíli opäť 

počujete zvuk tohto slova, ale už nie ľudský hlas, ale ten, ktorý počujete v hĺbke svojho svedomia, a 

poviete si: "Otec, ktorý vytýčil cestu našej duši, nám dnes hovorí, že sme dosiahli cieľ a máme predstaviť 

svoje dielo." 
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Tam vás očakávam vo svojom príbytku na vrchole hory, aby ste videli svojho Pána. V tejto chvíli vás 

prijmem, udelím vám svoje dobrodenia a požehnám vás. 

17 Dnes ti dávam semeno, len jedno, ale zajtra mi ho vrátiš rozmnožené. Ale ak chceš vedieť, či sa mi 

tvoja práca páči, spoznáš to vtedy, keď ťa tvoje srdce poteší a prinesie ti uspokojenie. 

Mária vás rovnako požehnáva, dáva vám teplo a blaženosť, pozýva vás, aby ste krok za krokom kráčali 

po ceste cnosti, vždy s tou cnosťou a trpezlivosťou, ktorej vám dala príklad. 

18 Žehnám vám a zjednocujem vás. 

19 Ľudia, toto sú moje posledné vyhlásenia prostredníctvom človeka. "Ako budeme v budúcnosti 

sláviť tento akt manželstva?" pýtate sa ma, milovaní učeníci, a ja vám odpovedám: Urobte to v lone 

svojho spoločenstva. Zjednotite sa pred tými, ktorí sa pripravili ako apoštoli tohto učenia. Ale oni vás 

nezjednotia, pretože som túto úlohu nezveril žiadnemu človeku. Ja som Pán vášho osudu. Pripravte sa 

fyzicky a duchovne na spoločenstvo so Mnou, potom vaša zmluva o živote zostane nezmazateľne zapísaná 

vo večnej knihe. 

20 Ak si v tejto slávnostnej chvíli, keď sa dve bytosti spájajú do jedného celku a kráčajú po tejto ceste 

lásky, sebazaprenia a obety, želáte prečítať moje učenie, ktoré o týchto veciach hovorí, môžete tak urobiť. 

Vtedy sa vaše srdcia na moje slovo povzbudia vo svojom rozhodnutí a vaše kroky budú isté. 

21 Chcem, aby ste žili s touto jednoduchosťou a nazvali šťastnými tých, ktorí oslavujú svoje 

manželstvo so spokojnosťou a radosťou. Na svojej ceste životom totiž dostanú milosť a požehnanie. 

22 Prídu vaši spolubratia z rôznych náboženských komunít, a kým niektorí pochopia pravdivosť tohto 

duchovného činu, iní budú pobúrení. Vy však svojimi cnostnými skutkami dokážete, že som vás požehnal 

a vaše spojenie je nerozlučiteľné. 

23 V tento deň som vám povedal, že okamih, keď sa tento akt slávi, je len potvrdením vašej zmluvy. 

Veď ste sa mali stretnúť už predtým a príťažlivosť a láska medzi vami už existovali. Dovoľujem a 

poverujem vás, aby ste tento akt vykonali v prítomnosti svojich príbuzných, priateľov a rodičov, aby bolo 

vaše manželstvo uznané a rešpektované. 

24 Ešte stále nie je ľudská vznešenosť a intuícia dostatočne veľká na to, aby rozpoznala, že dvaja 

ľudia sú spojení vo svätej zmluve v mojom mene, a to aj bez toho, aby ich spojil matrikár alebo duchovný. 

Ale ten čas príde, a potom už nebude pochybovať ani muž, ani žena, keď sa stretnú. Spoznajú mnou 

určenú hodinu a budú vedieť, ako sa pripraviť na slávenie manželského zväzku s dôverou a istotou, a 

spoločnosť ich nebude odsudzovať za to, že ich duchovný nepotvrdil pred oltárom. Ten čas príde, ale 

najprv, keď sa svet posunie nahor v duši, konajte tak, ako som vám dnes prikázal. 

25 V druhej ére som vstúpil do domovov mnohých párov, ktoré sa zosobášili podľa Mojžišovho 

zákona, a viete, ako som mnohých z nich našiel? Hádky, ktoré ničia zárodky mieru, lásky a dôvery. Videl 

som v ich srdciach, pri ich stole a v ich tábore nepriateľstvo a svár. 

Vstúpil som aj do domu mnohých, ktorí bez toho, aby ich manželský život bol potvrdený zákonom, 

milovali a žili ako škovránky vo svojom hniezde, hladili a chránili svojho miláčika. 

26 Koľko je takých, ktorí žijú pod jednou strechou, a predsa sa nemilujú, a keďže sa nemilujú, nie sú 

zjednotení, ale duchovne oddelení! Svoje rozdelenie však nedávajú najavo zo strachu pred božím trestom, 

ľudskými zákonmi alebo odsúdením spoločnosti, ale to nie je manželstvo; s týmito ľuďmi neexistuje ani 

spoločenstvo, ani pravdivosť. 

Napriek tomu predvádzajú svoju falošnú pospolitosť, navštevujú rodiny a kostoly, chodia na 

prechádzky a svet ich neodsudzuje, pretože vedia, ako skryť svoj nedostatok lásky. Na druhej strane, 

koľko ľudí, ktorí sa navzájom milujú, sa musí skrývať, tajiť svoju skutočnú jednotu a znášať nepochopenie 

a nespravodlivosť. 

27 Človek sa nevyvinul natoľko, aby dokázal správne vidieť a posúdiť život svojho blížneho. Ľudia, 

ktorí majú v rukách duchovné a svetské zákony, neuplatňujú skutočnú spravodlivosť pri trestaní takýchto 

prípadov. 

Ale prídu časy pochopenia a vhľadu, ktoré vám oznamujem, v ktorých sa ľudstvo zdokonalí, a vtedy 

zažijete, ako za čias patriarchov pred Mojžišom, že spojenie milencov sa uskutoční tak, ako som to urobil 

v tento deň so svojimi deťmi: duchovným spôsobom. Tak to budete robiť aj v tých časoch, ktoré prídu: v 

prítomnosti rodičov tých, ktorí sa spoja, priateľov a príbuzných, v najväčšej duchovnosti, bratstve a 

radosti. 
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28 Keď sa na zemi rozmnožia ľudia mieru a dobrej vôle, uvidíte, že moje božské inštitúcie budú 

prekvitať a moje zákony urobia váš život krajším. Vrátia sa časy mieru, súladu a blahobytu bez toho, aby 

sa znížila úroveň vašej civilizácie alebo vedy. Skôr vám hovorím, že ak človek napriek nedostatočnej práci 

na sebe objavil mnohé veci pre nedostatok vznešenosti, lásky a milosrdenstva a vytrhol prírode mnohé z 

jej tajomstiev ─ o koľko viac dosiahne, ak povstane ku Mne a požiada, aby som mu zjavil tajomstvá a 

osvietil jeho bytosť, aby konal veľké, blahodarné skutky! Dám ľuďom, aby sa tento svet stal ríšou svetla, 

spásy a blahobytu pre všetky moje deti, pretože chcem, aby ste mali moju múdrosť a pokoj. 

29 Zahaľujem vás svetlom svojho univerzálneho lúča, ktorý zostupuje a preniká do vášho srdca a 

zakladá si tam svoj domov, svoj chrám. V ňom prijímam vašu obetu, daň od vás, ktorí ma milujete, a 

počujem váš hlas, ktorý je zároveň žiadosťou a poslušnosťou Mojej vôli. 

30 Napriek nešťastiam, ktorými prechádzate, sa ukazujete silní vďaka svojmu povzneseniu a cítite sa 

šťastní, že ste mojimi učeníkmi. Ste zapojení do veľkého duchovného a pozemského zápasu, využite čas, 

ktorý som vám dal, a v tomto zápase očakávajte, že v pravý čas zožnete ovocie. 

Tvoja práca na zemi bude prinášať úrodu deň za dňom, keď pôjdeš odpočívať, a tvoje duchovné diela 

naplno rozkvitnú, keď dosiahneš koniec svojho poslania v plnení mojich zákonov. 

31 Z vašej duše vychádza neustála modlitba za pokoj a úľavu pre iné národy, ktoré trpia nekonečne 

viac ako vy. 

Do vášho národa sa dostávajú správy o ničení, zúfalstve a smrti, ktoré vás napĺňajú bolesťou a 

strachom ─ nie o váš život alebo život vašej rodiny, ale o život iných, ktorí trpia ďaleko od vás a sú vašimi 

susedmi. Cítim súcit, keď počúvam vaše prosby a keď prinášam týmto národom vaše posolstvá pokoja a 

milosrdenstva. 

32 Milovaní učeníci, žijete v srdci tohto kontinentu. Páčilo sa mi poslať vaše izraelské duše do tejto 

bohatej a úrodnej krajiny s jej žiarivým slnkom, so žiarivou oblohou, s údoliami a horami pokrytými 

zeleňou, krásnymi a vodnatými riekami a nádhernými kvetmi ─ všetko, čo môže osviežiť a skrášliť váš 

pozemský život. No uprostred tejto nádhery a pôvabu ohrozuje životné prostredie nemilosrdná vojna. 

     Dostanú sa k vám výkriky bolesti, náreky, rúhania a urážky. Nevidím však medzi vami vojnovú náladu, 

nepozbierali ste zbrane na svoju obranu ani na útok. V tomto národe vidím len odovzdanosť spravodlivosti 

a nechuť k ľudskej zlobe. Žiadam vás však o niečo viac. Chcem vidieť vašu dôveru vo mňa, vašu 

duchovnú prípravu na pomoc blížnemu v jeho ťažkej skúške. 

33 Dnes, rovnako ako v minulosti, žije ľudstvo zapletené do vojen. Nechcela pestovať semienka 

pokoja, ale tieto semienka vždy padnú ako manna na púšti do srdca každého človeka, ktorý túži po pokoji. 

34 Poslal som do lona rodín bytosti veľkého vzrastu, aby sa vtelili ─ anjeli, ktorí majú od detstva za 

úlohu ohýbať a milovať srdcia ľudí rôznych rás a vyznaní. Čo však ľudstvo urobilo týmto vyslancom: 

spochybnilo ich posolstvo, prenasledovalo ich a zabilo. 

35 Videl som, ako ľudia viedli vražedné vojny už v prvých dobách: V starovekej Fenícii a Sýrii a u 

Rimanov a Grékov. Neexistovala úcta, láska a spravodlivosť ani medzi nimi, ani medzi ľuďmi navzájom. 

Nikdy silný nepozdvihol slabého a mocný nevystrel ruku k núdznemu. Ten, kto ukázal svetlo civilizácie, 

ho nepriniesol s láskou, s pravým idealizmom národom, ktoré boli v temnote. Jeho víťazstvá boli vždy 

založené na sile, nepriateľstve, túžbe po moci alebo nespravodlivosti. 

Keď som Ja, Otec, videl, že u jedných i u druhých vládne nevedomosť, poslal som do lona národov, 

ktoré sa líšili svojimi svetonázormi a zvyklosťami, svojich prorokov a ukazovateľov ciest, aby hovorili o 

jedinej pravde a viedli ich k jednému a tomu istému cieľu. 

     Hovorili a pripravovali mysle ľudí na môj príchod v tej ére, ktorú teraz nazývate druhou érou. A keď 

prišiel čas môjho príchodu, potvrdil som slová tých verných prorokov a všetko sa stalo, ako povedali. 

36 Moje učenie nebolo určené len židovskému národu, aj keď bol duchovne pripravený, už v prvých 

časoch očistený veľkými skúškami, aby mohol prijať Mesiáša do svojho lona. Ale testament, ktorý som 

mu zveril, bol určený pre všetkých ľudí všetkých rás. 

Medzi týmto ľudom sa objavili apoštoli, mučeníci a množstvo mužov a žien, ktorí žili príkladným 

životom a vedeli zasiať semeno lásky. Ale aj v iných krajinách a v krajinách vzdialených od Judey začalo 

kvitnúť moje slovo, ktoré priniesli moji prví učeníci. 
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37 Bolo však potrebné, aby v tomto "novom svete", obývanom ľuďmi, ktorí Mňa vrúcne milujú a 

hľadajú Mňa, aby Mi priniesli svoj dar a obetu, zažiarilo svetlo, prišlo Moje posolstvo lásky, Moje učenie, 

ktoré od vás vyžaduje len to, aby ste sa vo Mne navzájom milovali. 

38 Prijal som nedokonalé uctievanie tých tvorov, ktorí ma milovali, pretože bolo ponúkané z 

nevedomosti. Neskôr, keď bola prekonaná vzdialenosť medzi oboma kontinentmi a semeno bolo prinesené 

sem, aby bolo rozptýlené v tomto Novom svete a vložené do milujúcich sŕdc jeho obyvateľov, koľko 

nespravodlivosti a násilia vykonávali tí, ktorí sa nazývali Mojimi učeníkmi, nad ľuďmi s jednoduchými 

srdcami a povznesenými dušami! 

39 Ich čisté a úprimné rituály a zvyky sa stretávali len s odsúdením a prísnosťou tých, ktorí sa 

považovali za nadradených, a pritom vykazovali známky najväčšej zaostalosti. Tento ľud len pomaly 

prijímal moje dedičstvo prostredníctvom verných učeníkov a chápal svoju božskú čistotu a pôvod. 

40 Dnes ťa vidím znovu ohrozeného, obklopeného mocnými národmi, ktoré túžia po tvojom dedičstve 

a znepokojujú tvoju dušu. Ešte ste nedosiahli vrchol svojej nádhery, ale stále budete žiariť duchovne i 

pozemsky. Upozorňujem vás, aby ste neupadli do letargie, aby ste sa modlili a strážili svoje dedičstvo. 

41 Prišiel som k vám v tomto čase a opäť vám odovzdávam svoj odkaz lásky. Moje semeno 

nezahynie. Môže ho bičovať silná búrka. Ale keď mu živly odtrhnú klasy, zrná padnú do pôdy a znova 

vyklíčia, aby sa neprestajne množili. 

42 Budete svetlom na tomto svete, váš národ bude pochodňou pred ostatnými národmi, pokiaľ budete 

milovať mier a dobro vo všetkých jeho podobách. Už teraz sú medzi vami tí, ktorí budú apoštolmi pokoja. 

Pripravil som ich duše, aby toto svetlo rozkvitlo v ich slovách a pokynoch. Potom sa vám, ktorí duchovne 

pracujete, spolu s vašimi vládcami, ktorí sa starajú o blaho tohto ľudu, podarí rozšíriť vaše výhody na 

tých, ktorí túžia po mieri, pravde a spravodlivosti. 

43 Svetlo prišlo symbolicky z Východu na Západ, ale teraz sa toto posolstvo, ktoré som vám 

priniesol, presunie zo Západu na Východ a oboje sa spojí do jedného celku, rovnako ako poznanie pravdy, 

civilizácie a rasy. Potom, keď sa spojíte, pochopíte, že svetlo neprišlo od človeka k človeku, ale od 

Božského Ducha k Jeho deťom. 

44 Dnes ma mnohí odmietajú, popierajú ma a snažia sa vytvoriť nové cesty. Ale priama a úzka cesta 

Zákona je všade, kde sú ľudia. Lebo tento zákon je v srdci, v talente, v duchu každého človeka ─ jediná 

cesta, ktorou ku Mne prídete a ktorá vždy vyzýva k dobru, milosrdenstvu a rozvážnosti. Budete môcť byť 

zaťažení veľkými skúškami a zrútiť sa pod ich ťarchou. Ak však miluješ spravodlivosť, povstaneš silnejší 

ako predtým a zvíťazíš, lebo len dobro pretrvá veky. 

45 Ak si želáte mier pre nejaký národ, nie je potrebné, aby ste k nemu išli. Urobte si pokoj vo svojom 

srdci alebo vo svojom dome. To bude stačiť na to, aby sa v duchu tohto ľudu dosiahla harmónia a jednota. 

46 Dobro aj zlo sa môžu prenášať na diaľku. Preto som vás naučil, aby ste s pripravenou dušou 

prichádzali na pomoc tým, ktorí potrebujú vašu pomoc, či už sú blízko alebo ďaleko. Dávajte si však 

pozor na vysielanie myšlienok, ktoré podnecujú vojnu. Neželajte si porážku jedného národa a víťazstvo 

iného, pretože tento vplyv príde a spôsobí otrasy. Milujte nadovšetko a buďte zhovievaví ku všetkým 

svojim blížnym. 

47 Ak ťa otriasa bolesť zranených, ktorí trpeli nemilosrdnosťou vojny, a chceš im poslať trochu 

pokoja a útechy, vyhľadaj najbližšieho chorého, vezmi si ho ako zástupcu neprítomných a v mojom mene 

do neho vlož svoju milosť a ja pohladím a uzdravím množstvo chorých v tých bolestných národoch. 

48 Uistite sa, že váš domov je chrámom, z ktorého vyžaruje svetlo, ktoré obklopuje všetkých, ktorí 

vás obklopujú, a že za týmito hranicami ostatní cítia pohodu a podieľajú sa na vašej príprave. 

49 Čoskoro si budete pripomínať narodenie Mesiáša. Blížia sa dni, keď si ľudstvo bude túto udalosť 

pripomínať. Národy, ktoré ešte žijú v mieri, ho budú oslavovať s radosťou. Ale je mnoho ľudí vo 

vzdialených národoch, pre ktorých nastal čas súženia a ktorí sa pokúsia na chvíľu zabudnúť na úzkosť, na 

strach, aby vzývali môjho Ducha a pripomenuli si túto udalosť. Iní už trpia následkami vojny, ktorá ich 

uvrhla do sirotinca, do biedy a prinútila ich spoznať bolesť vo všetkých jej podobách. 

50 Zahalím všetkých do svojej lásky, odpoviem na ich modlitby a prúd svetla bude žiariť nad týmto 

ľudstvom. 

51 Je potrebné, aby ste sa pripravili, aby ste vo svojich srdciach uchovávali všetku lásku, ktorú som 

vám zjavil pri dvoch príležitostiach, aby ste sa navzájom milovali dokonalou láskou a vždy boli 
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orodovníkmi a prostredníkmi pravej spravodlivosti. Veď som si ťa vyvolil, aby som tvojím 

prostredníctvom uzavrel zmluvu so všetkými ľuďmi. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 358 
1 Blahoslavení ste vy všetci, ktorí počúvate jeho slovo ako jedna duša, a to nielen na tomto mieste, 

ale na všetkých miestach, kde sa zhromažďujete, aby ste boli so svojím Otcom. 

2 Zostáva vám veľmi málo času, aby ste prijali Moje učenie ústami Mojich nositeľov hlasu, aby ste 

sa naučili, ako sa pripraviť na to, aby ste Mňa potom počúvali v duchovnom tichu. Ale naozaj ti hovorím, 

nikdy ťa neopustím, vždy ti budem tak blízko, ako v týchto chvíľach. 

3 Som všadeprítomný, som v celom vesmíre a v každom zo svojich detí. Nie všetci však cítite 

blízkosť svojho Otca, prítomnosť svojho Boha. 

4 Mám svoju svätyňu vo vašom srdci, dal som vám kľúč, aby ste ju mohli otvoriť. Ale to sa musí 

zrodiť z vašej vlastnej vôle, to je vaša povinnosť. 

5 Dal som vám ducha, ktorý je súčasťou Mňa samého, a hmotnú schránku, aby ste mohli žiť na 

zemi. Ale naozaj vám hovorím, že ak viete, ako prekonať skúšky, ktorými musíte v tomto živote prejsť, 

dosiahnete duchovné oslobodenie. 

6 V Prvom čase som dal osvieteným duchovným bytostiam poslanie vteliť sa na túto planétu a 

prehovoriť k ľudstvu ako proroci. V druhej ére sa z môjho veľkého milosrdenstva moje Božské Slovo 

stalo človekom, aby ste lepšie pochopili svojho Boha. Prišiel som v Ježišovi, aby som vám hovoril o láske. 

A teraz, v tretej ére, som opäť prišiel v Duchu, aby som vám dal svoje učenie. 

7 Muselo uplynúť veľa času, aby ľudstvo dosiahlo duchovnú zrelosť. Vždy ste podliehali dvom 

extrémom: jedným z nich bol materializmus, ktorým ste hľadali väčšie svetské pôžitky, ale ten je v 

skutočnosti škodlivý, pretože bráni duchu plniť jeho úlohu. Musíte sa však vyhnúť aj druhému extrému: 

umŕtvovaniu "tela", úplnému popretiu všetkého, čo patrí k tomuto životu; lebo ja som vás poslal na túto 

zem, aby ste žili ako ľudia, ako ľudské bytosti, a ukázal som vám správnu cestu, aby ste žili tak, že "dáte 

cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie". 

8 Stvoril som tento svet pre teba s celou jeho krásou a dokonalosťou. Dal som vám ľudské telo, 

prostredníctvom ktorého môžete rozvíjať všetky schopnosti, ktoré som vám dal, aby ste dosiahli 

dokonalosť. 

9 Otec nechce, aby ste si odopierali všetko dobré, čo vám tento svet ponúka. Telo by ste však nemali 

nadraďovať nad dušu, pretože telo je pominuteľné, ale duša patrí večnosti. 

10 Zápaste, zápaste, aby ste dosiahli dokonalosť duše. Ukázal som vám cestu, ako dosiahnuť tento 

cieľ. Zveril som vám modlitbu ako "zbraň", ktorá je nadradená akejkoľvek materiálnej zbrani, aby vás 

chránila pred zradou na ceste života. Ale najlepšiu zbraň budeš mať, keď splníš môj zákon. 

11 Z čoho pozostáva modlitba? Modlitba je prosba, príhovor, adorácia a duchovné rozjímanie. Všetky 

jeho časti sú potrebné a jedna vychádza z druhej. Lebo v pravde vám hovorím: Prosba spočíva v tom, že 

ma človek prosí, aby som splnil jeho túžby, uspokojil jeho túžby ─ to, čo považuje za najdôležitejšie a 

najspasiteľnejšie vo svojom živote. A naozaj vám hovorím, deti moje, že Otec počuje prosby a dáva 

každému, čo najviac potrebuje, kedykoľvek je to pre jeho dobro. Dajte si však pozor, aby ste nežiadali 

niečo, čo je v rozpore so spásou vašej duše. Lebo tí, ktorí žiadajú len hmotné statky, telesné pôžitky a 

pominuteľnú moc, žiadajú, aby ich duša bola spútaná. 

12 Fyzické pôžitky prinášajú len utrpenie ─ nielen na tomto svete, ale aj po prechode do duchovného 

sveta; pretože aj tam môže vplyv týchto fyzických túžob dosiahnuť, a keďže sa od nich duša nemôže 

oslobodiť, naďalej ju tieto túžby trápia a chce sa stále vracať na zem, aby sa znovu a znovu prevtelila a 

pokračovala v hmotnom živote. Preto, deti moje, žiadajte len to, čo naozaj potrebujete pre dobro svojej 

duše. 

13 Druhý druh modlitby, príhovor, vychádza z lásky k blížnemu, z lásky, ktorú som vás naučil ako 

Majster, keď som prišiel na tento svet. Modlite sa za svojich blízkych i vzdialených bratov a sestry, za 

tých, ktorí trpia následkami vojny v rôznych krajinách, ktorí znášajú tyraniu dočasných vládcov tohto 

sveta. 

14 Pripravte sa, deti moje, modlite sa za svojich blížnych, ale aj v tomto príhovore musíte vedieť, ako 

prosiť, lebo dôležitá je duša. Ak je chorý brat, rodičia alebo deti, modlite sa za nich, ale netrvajte na tom, 

aby zostali v tomto živote, ak to duša nepotrebuje. Skôr pros, aby bola táto duša oslobodená, aby bola 

očistená vo svojom utrpení, aby bolesť podporovala jej rozvoj smerom nahor. Preto vás Majster už v 
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Druhom čase naučil hovoriť: "Otče, buď vôľa Tvoja." Otec totiž vie lepšie ako všetky jeho deti, čo duša 

potrebuje. 

15 Tretí druh modlitby, adorácia Božieho Ducha, znamená adoráciu všetkého, čo je dokonalé, pretože 

prostredníctvom tohto druhu modlitby sa môžete spojiť s dokonalosťou, s láskou, ktorá zahŕňa celý 

vesmír. V adorácii môžete nájsť stav dokonalosti, ktorý musíte všetci dosiahnuť, a adorácia vás vedie 

ďalej k duchovnej kontemplácii, ktorá vás spolu s adoráciou privádza k zjednoteniu s Božským Duchom, 

Zdrojom večného života ─ Zdrojom, ktorý vám deň čo deň dáva silu dosiahnuť Otcovo kráľovstvo. 

16 Takto by ste sa mali modliť: začínajúc prosbou a končiac duchovným rozjímaním. To vám dodá 

silu. 

17 Keď ste dobre pripravení, mali by ste bojovať nielen za seba, ale aj pomáhať svojim blížnym, aby 

sa vydali touto cestou. Nemôžete totiž dosiahnuť spásu len pre seba, ale musíte bojovať za spásu celého 

ľudstva. 

18 Ľudia kričia: "Ak je Boh milosrdný a milujúci, prečo musia dobrí trpieť z rúk zlých a spravodliví z 

rúk hriešnikov?" Veru, hovorím vám, deti moje, nikto neprichádza na tento svet len pre svoju spásu. Nie je 

osamelým jednotlivcom, ale súčasťou celku. 

19 Netrpí zdravý a dokonalý orgán v ľudskom tele, keď sú ostatné orgány choré? 

Ide o materiálne porovnanie, aby ste mohli pochopiť vzťah, ktorý existuje medzi každou osobou a 

ostatnými. Dobrí musia trpieť rukami zlých, ale dobrí nie sú úplne nevinní, ak nepracujú pre duchovný 

pokrok svojich bratov a sestier. Ale ako jednotlivec má každý svoju vlastnú zodpovednosť, a keďže je 

súčasťou Môjho Ducha a je Mu podobný, má vôľu a inteligenciu prispievať k pokroku všetkých. 

20 Od prvej éry som k vám hovoril prostredníctvom svojich prorokov, aby som vás viedol, ale nie aby 

som vás nútil plniť môj zákon. 

Čas však pokročil a ľudská duchovná duša sa vyvinula, dosiahla zrelosť a teraz môže pochopiť svoje 

poslanie duchovnej duše. Ľudstvo, ktoré je tak blízko priepasti, záhube, potrebuje od vás duchovnú pomoc. 

21 Je to bitka, posledná bitka, najstrašnejšia a najhroznejšia bitka medzi temnotou a svetlom. Všetci 

duchovia temnoty sa v tomto čase spájajú a všetci duchovia svetla sa musia tejto sile postaviť. 

22 Vy, ktorí ste ma počuli, ktorí v sebe nosíte svetlo Ducha Svätého, prebuďte sa! Už neplytvajte 

časom na pozemské radosti, na dočasné ciele. Bojujte za ľudstvo, bojujte za príchod Otcovho kráľovstva 

na tento svet. Je to poslanie, ktoré dávam všetkým, od tých najmenej vzdelaných až po tých 

najvzdelanejších. 

Duchovný svet je s vami a predovšetkým Otec plný lásky, plný milosrdenstva ─ Otec, ktorý s 

nekonečnou bolesťou vidí utrpenie, ktoré si ľudia navzájom spôsobujú. 

23 Toto je boj svetla proti temnote a každý z vás musí bojovať, kým nezvíťazí. 

Modlite sa, deti moje, so všetkou úprimnosťou. Nasledujte cestu, ktorú vám ukázal Otec, keď vám v 

toto milostivé ráno hovoril o modlitbe. Toto je vaše poslanie, takto dosiahnete oduševnenie seba samých a 

spásu tých, za ktorých sa modlíte. 

24 Už sa blíži hodina, keď budete naposledy počuť môj hlas prostredníctvom ľudských nástrojov. Ale 

Otec vám znovu hovorí: Po roku 1950 sa nemusíte ničoho báť, ak sa zjednotíte v láske. 

25 Nemyslite si, že hľadám len tých, ktorí majú čisté srdce ─ nie, hľadám stratených, pošpinených, 

ktorí najviac potrebujú moje milosrdenstvo. Ani si nemyslím, že mám preferencie ─ ani pre tých, ktorí žijú 

v luxuse, ani pre tých, ktorí žijú v chudobe. Hľadám dušu, ktorá potrebuje svetlo ─ chorého, trpiaceho, 

hladného, a tieto potreby uspokojujem u bohatých i chudobných. 

26 Prichádzam ku všetkým, aby som im priniesol posolstvo svetla, útechy a nádeje prostredníctvom 

učenia plného milujúcej spravodlivosti. Veru, hovorím vám, že ktokoľvek sa napije z tohto prameňa, 

nikdy nebude sklamaný. 

Každý, kto v ňom hľadá niečo pre svoje dobro, to nájde. Čokoľvek vám ponúkam, je pravda, čokoľvek 

vám sľúbim, sa splní. V mojom slove nie je lož, ktorej je váš svet v tomto čase plný! 

27 Súhlasím s vami, že ste sa stali pochybovačmi na zemi, pretože vaši blížni vám sľúbili veľa vecí a 

nič nesplnili. Preto existujú milióny ľudí, ktorí ničomu neveria a nič neočakávajú, pretože sa stali obeťami 

jedného sklamania za druhým. Ale pýtam sa vás: Čo očakávate od materialistického, sebeckého a 

neľudského sveta? Čo očakávate od tých, ktorí vládnu svetu a neriadia sa svedomím, ktoré je jediným 

svetlom vedúcim na pravú cestu? 
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28 Vráťte sa ku Mne, ale pristupujte bez sťažností a odporu voči svojim blížnym. Poď ku Mne a 

dovoľ, aby Moje Slovo opäť zapálilo svetlo viery v tvojej duši. Potom už nebudete slabí, odíde od vás 

zatrpknutosť a namiesto nedôvery a strachu z ľudí budete mať odvahu žiť, nádej a lásku k blížnemu. 

29 Keď moje svetlo prenikne do všetkých sŕdc a ľudia, ktorí vedú národy, ktorí ich poučujú, a všetci 

tí, ktorí majú plniť najdôležitejšie úlohy, sa nechajú viesť a inšpirovať tým vyšším svetlom, ktorým je 

svedomie, vtedy si budete môcť navzájom dôverovať, vtedy budete môcť dôverovať svojim bratom, 

pretože moje svetlo bude vo všetkých a v mojom svetle bude prevládať moja prítomnosť a moja 

spravodlivosť lásky. 

30 Dnes žijete v čase duchovného zmätku, v ktorom zlo nazývate dobrom, v ktorom veríte, že vidíte 

svetlo tam, kde je tma, v ktorom uprednostňujete zbytočnosti pred podstatnými vecami. Ale moja vždy 

pripravená a nápomocná milosť včas zasiahne, aby vás zachránila a ukázala vám svetlú cestu pravdy, z 

ktorej ste zišli. 

31 Národy napredujú a ich vedecké poznatky sa rozširujú. Ale pýtam sa vás: Čo je to za "múdrosť", 

ktorou ľudia čím viac prenikajú, tým viac sa vzďaľujú od duchovnej pravdy, v ktorej spočíva zdroj a 

pôvod života? 

32 Je to ľudská veda, je to vedecké bádanie, ako ho chápe ľudstvo choré na egoizmus a 

materializmus. 

33 Potom je toto poznanie falošné a táto veda zlá, pretože ste si ňou vytvorili svet bolesti. Namiesto 

svetla vládne temnota, lebo vy stále viac a viac ženiete národy do záhuby. 

34 Veda je svetlo, svetlo je život, je sila, zdravie a mier. Je to plod vašej vedy? Nie, ľudstvo! Preto 

vám hovorím: Pokiaľ nedovolíte, aby svetlo Ducha preniklo do temnoty vašej mysle, vaše diela nikdy 

nebudú môcť mať vysoký a duchovný pôvod, nikdy nebudú môcť byť viac než len ľudskými dielami. 

35 Pravé poznanie, poznanie dobra, je vo Mne a Ja ho vdychujem tým, ktorí Mi ponúkli svoju myseľ 

ako úschovňu pre Moje zjavenia. Sú to tí ľudia, ktorí svoju existenciu obetavo zasvätili objavu, odhaleniu, 

ktoré je pre dobro ľudstva. Títo ľudia skutočne otvorili cesty svetla, skutočne priniesli svojim blížnym 

posolstvo mieru, zdravia a útechy. Niektorí dosiahli dokonalé diela, iní boli priekopníkmi. Ale niektorí, 

podobne ako iní, vás prostredníctvom skutkov naučili, že dobrota, láska, povznesenie duše boli kľúčom k 

ich víťazstvu. 

36 Veru, hovorím vám, že s ideálom konať dobro a prinášať pokoj tým, ktorí ho potrebujú, budete 

môcť otvoriť najtajnejšie dvere Mojej pokladnice, pretože tam nie sú 

dvere, ktoré odolávajú volaniu lásky. Na druhej strane ten, kto, inšpirovaný sebeckými a arogantnými 

cieľmi, túži po poznaní, vedomostiach a moci, musí kradnúť, musí sa zmocniť, aby získal niečo z toho, čo 

chce, aby mu bolo zjavené. 

37 Z toho všetkého môžete usúdiť, že ak je cieľom vašej vedy blaho a vyšší rozvoj ľudstva, dvere 

pokladnice budú otvorené a odhalia človeku nekonečné tajomstvá života. 

38 Ako málo ste získali pre svoje dobro a ako veľa ste proti nemu ukradli, aby ste mu uškodili! 

39 Požehnaný ľud Izraela: Vstaňte na modlitbách, aby ste pocítili moju prítomnosť. Blahoslavení sú 

tí, ktorí prostredníctvom modlitby pociťujú vplyv môjho Božského Ducha, lebo sa nebudú cítiť osirelí, 

keď sa moje Slovo prestane prejavovať prostredníctvom nositeľov hlasu. 

40 Blahoslavení sú tí, ktorí sa modlia s láskou, s čistotou a povstávajú, aby sa mi priblížili. Veru, 

neposudzujem, či sú vaše modlitby lepšie alebo horšie. Som pozorný na každú prosbu, ale som Majster a 

učím vás modliť sa. Som dokonalý a opravujem vás, aby ste sa nedopustili žiadnej nedokonalosti. 

41 Milovaný ľud: Koľkokrát Otec videl, ako ľudia na zemi vykonali dokonalé dielo v človeku, a bolo 

mi to milé. Ešte Mi však neukazujete dokonalé diela v duchovnom, pretože duchovnú dokonalosť 

nedosiahnete, kým sa nezbavíte všetkej materializácie. Potom, ľudia, váš duch uvidí vyšší život, uvidí 

moju tvár a bude počuť môj milujúci hlas. Skutočne pochopí môj zákon a bude vedieť, kým je, kým bol a 

kým bude vo večnom živote. 

42 V tomto čase, ľud Izraela, ste v tejto telesnej schránke, do ktorej som vás poslal reinkarnovať sa, 

ako dieťa. Ale nebojte sa, snívajte o dokonalosti, hľadajte ju a usilujte sa o ňu. Vaším osudom je pripraviť 

cestu pre ľudstvo, cestu mieru, cnosti, poučenia a zjavení. 

43 Vaším poslaním, vyvolený ľud, je vytvoriť priepasť pre ľudskú dušu, aby našla svojho Stvoriteľa 

vo svojej vlastnej bytosti. 
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44 V troch časoch ste našli cestu, ktorá vedie k dokonalosti, pretože vaše svedomie je ako žiarivý 

maják, v ktorom je horiaca pochodeň. Vy ste však boli krehkí a neboli ste schopní vnímať duchovnú slávu 

na tejto ceste. Márnivosť a arogancia si podmanili vašu dušu a svoje dary ste použili len na to, aby ste 

vytvorili kráľovstvá na tomto svete, ku ktorým nepatríte, ale boli ste pánmi a vlastnili ste bohatstvo, mali 

ste sluhov a získali ste tituly, povýšili ste sa nad iných a zabudli ste na svojho Otca, zabudli ste na svoje 

poslanie. 

Ale potom sa proti vám postavil aj svet, ponížil vás a podriadil si vás. Ale v tom otroctve, do ktorého si 

upadol, Izrael, si na Mňa nezabudol, využil si čas prípravy, aby si opäť vstúpil na cestu, ktorá ťa vedie ku 

Mne, a počúval si hlas svojho svedomia. 

45 Prečo Otec dopustil tieto pády? Prečo ti Otec dovolil poznať všetky márnosti, všetky ťažkosti a 

falošnú slávu tohto života? Skutočne to Otec dovolil? 

Áno, Môj vyvolený ľud, dovolil som, aby sa predo mnou týčila veža skazenosti a ľudského hriechu. 

Dovolil som, aby v mojom stvorení vzniklo sedem veľkých hriechov, za ktoré sú zodpovedné všetky 

ostatné. Ale naozaj vám hovorím: Hriech nepochádza odo mňa, nepochádza vo mne. Dovolil som, aby 

existovala len preto, aby vaša duša získala skúsenosť, aby ste mohli oceniť veľkosť svojho Boha, Jeho 

dokonalosť, Jeho spravodlivosť, Jeho lásku, Jeho pravdivosť ─ aby ste mohli oceniť to, čo je dokonalé, a 

tiež spoznať to, čo je nedokonalé. 

46 Ale Otec vám hovorí: Teraz to stačí! Nachádzam vás uväznených, obťažených reťazami, 

ťažkosťami a chorobami. Ani uprostred svojho väzenia ste na mňa nezabudli a ja vám hovorím: Ver vo 

mňa a v teba, Izrael, ja ťa oslobodím! 

47 Tvoj vývoj je veľký, tvoja duša je veľká a pozná ma. V ňom zhromažďujete pravdu, úprimnosť, 

milosrdenstvo a lásku a s týmito darmi budete schopní priniesť svetu mier, harmóniu, svetlo a spásu. 

48 Kto vám môže dať pokoj na tomto svete a obmedziť vojny, ktoré zachvacujú národy? Toto sú vaše 

schopnosti, toto je vaša skutočná veľkosť, ktorá sa zakladá na pokore, na miernosti. Blahoslavení ľudia, 

nikdy nedávajte slovo lásky alebo pravdy za peniaze zeme, nikdy nefalšujte skutok milosrdenstva 

lichotením, lebo potom nebudete svedčiť, že ste moji učeníci. 

49 Izraelský ľud tohto tretieho veku má byť vzorom pokory, miernosti a duchovnosti. Kráčajte po 

ceste dokonalosti. Teraz viete, požehnaní ľudia, že pokoj, múdrosť a poučenie, ktoré vám vlievam do 

duše, nie sú určené len na to, aby ste ich zhromažďovali, ale aby ste ich rozdávali ďalej, aby ste ich šírili 

medzi ľuďmi. Vy ste tí, ktorí boli poverení, aby to urobili. 

50 Majster vám hovorí: Nebude vám stačiť, keď nebudete robiť zlo. Mali by ste konať dobro, aby ste 

boli hodní môjho nebeského kráľovstva. Odpustil som ti všetky tvoje chyby, všetky tvoje pády, očistil som 

ťa od všetkých tvojich škvŕn svojím slovom, svojou krvou a svojimi slzami. Preto vás žiadam, aby ste 

bojovali, aby ste sa snažili, aby ste sa dostali na koniec životnej cesty tam, kde som ja. 

51 Ľudia, uvedomte si svoje veľké poslanie, ktoré vám Otec zveril v okamihu vášho stvorenia. 

Neviete, či to nie je posledná príležitosť obývať zem. Ale ak necháte svoje poslanie nedokončené, pošlem 

vás znova do sveta, aby ste jedni žali úrodu a druhí dokončili poslanie, ktoré ste začali. Ostatní z vás sa 

však na zem nevrátia. Dám im misie, aby mohli pracovať a bojovať v duchovnej oblasti. 

52 Odhalím vám veľké lekcie z Vysokého záhrobia. V súčasnosti vás totiž pripravujem na duchovný 

život, na pravý život, ktorý nemá začiatok ani koniec. Pripravím ťa, ukážem ti cestu a ukážem ti aj dvere, 

lebo ty si prvorodený, ktorého som vždy učil ceste, ktorej budeš učiť aj ostatných. A tak, ako som vám 

ukázal cestu v tomto svete, musíte ju spoznať aj vo vyššom svete. Potom budete naďalej viesť duše po 

ceste, ktorá vás vedie k pravému mieru. 

53 Ľudia: Prišiel čas, aby ste sa vedeli modliť. Dnes vám nehovorím, aby ste padli na zem, neučím 

vás modliť sa perami ani ma vzývať vybranými slovami v krásnych modlitbách. Dnes vám poviem: 

Obráťte sa ku Mne duševne, pozdvihnite svoju dušu a Ja vždy zostúpim, aby ste pocítili Moju prítomnosť. 

Ak nevieš hovoriť so svojím Bohom, tvoje pokánie, tvoje myšlienky, tvoja bolesť mi budú stačiť, tvoja 

láska mi bude stačiť. 

54 Toto je jazyk, ktorý počujem, ktorému rozumiem, jazyk bez slov, jazyk pravdivosti a úprimnosti. 

Toto je modlitba, ktorú som vás naučil v tejto tretej ére. 

55 Vždy, keď ste vykonali dobré dielo, pocítili ste môj pokoj, uistenie a nádej, pretože Otec je vám 

vtedy veľmi blízko. 
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56 V mojom slove je oheň a týmto ohňom ničím kúkoľ. 

57 "Milujte sa navzájom! Nevysmievajte sa falošnému bohu, ktorého uctievajú vaši blížni. 

Nevyhlasujte učenie svojich blížnych za falošné, nech je akokoľvek mylné. Ak chcete, aby vás ľudia 

rešpektovali a nasledovali, musíte im najprv preukázať úctu. Ale nikoho sa nebojte, lebo som vám dal 

pravdu a dar slova. Postavte sa, hovorte a presvedčte svojich spoluobčanov. V slove je balzam, láska, sila 

a život. V slove je sila, aby ste sa mohli otvoriť. 

58 Moje Slovo zostane zapísané na všetky časy, z neho zostavíte Knihu tretieho veku, Tretí zákon, 

posledné Otcovo posolstvo; veď vo všetkých troch storočiach mal Boh svoje "zlaté perie "*, aby zanechal 

ľudstvu svoju múdrosť. 
* Tento termín sa vzťahuje na označenie účastníkov Božích ohlasovaní, ktorí mali za úlohu zapisovať Pánovo 

slovo v stenografickom zápise. 

59 Mojžiš bol prvým "zlatým perom", ktoré Otec použil, aby nezmazateľnými písmenami napísal na 

zvitok udalosti prvej éry. Mojžiš bol "zlatým perom" Jehovy. 

60 Medzi mojimi apoštolmi a nasledovníkmi druhej éry mal Ježiš štyri "perá" a tými boli Matúš, 

Marek, Lukáš a Ján. Boli to "zlaté perá" Božského Majstra. Keď však nastal čas, aby sa Prvý zákon spojil 

s Druhým zväzkom lásky, poznania a duchovného pokroku, stal sa jednou knihou. 

61 Teraz, v treťom čase, keď budete mať znova moje slovo, som určil aj "zlaté perá", aby sa 

zachovalo v písomnej podobe. 

Keď príde čas, zostavíte jedinú knihu a táto kniha, kniha Tretej éry, bude ─ keď príde čas ─ rovnako 

spojená s knihou Druhej a Prvej éry a potom zo zjavení, proroctiev a slov týchto troch dôb vznikne Veľká 

kniha života* pre budovanie všetkých duší. 

Potom spoznáte, že všetky slová ─ od prvého po posledné ─ sa naplnili v pravde a v duchu, že všetky 

proroctvá boli očakávaným priebehom dejín, ktoré Otec zjavil ľudstvu. Lebo len Boh môže spôsobiť, aby 

sa zapísali udalosti, ktoré sa stanú.  
* Vysvetľujúci text z inštrukcie 85, verš 24, Knihy pravého života: "Nemusíte sa namáhať, aby ste tento (práve 

vznikajúci) zákon alebo knihu spojili s predchádzajúcimi, pretože som to Ja, kto v tejto knihe spojil zjavenia a učenia troch 

dôb, z ktorých som čerpal podstatu, aby som vytvoril jedno posolstvo." 

62 Keď proroci hovorili, neboli to oni, ale Boh, kto to robil prostredníctvom nich. 

63 Svojim novým vyvoleným som dal dostatočnú prípravu, ako ju mal Mojžiš a štyria učeníci druhej 

éry, aby Moje Slovo bolo napísané úplne čestne, jasne a pravdivo, lebo je určené pre budúce generácie; ak 

by však niekto chcel do tejto Knihy niečo pridať alebo z nej niečo vymazať, budem vás volať na 

zodpovednosť. 

64 Nuž, moje milované deti: kto prikladá dôležitosť knihe, ktorú začínate zostavovať? Po pravde ─ 

nikto! Ale príde čas, keď si ľudstvo, plné túžby, plné zvedavosti, vypýta vašu knihu, a vtedy sa prebudí, 

preskúma moje slovo a bude o ňom diskutovať. V tomto strete ideí sa objavia strany ─ vedci, teológovia a 

filozofi. Národom bude prinášané svedectvo o tvojom Slove a o Knihe múdrosti a všetci budú hovoriť o 

mojom učení. To bude začiatok novej bitky, vojny slov, myšlienok a ideológií, ale nakoniec, keď všetci v 

pravde a v duchu spoznajú, že Pán napísal Veľkú knihu života, budú sa navzájom objímať ako bratia a 

milovať sa navzájom, ako je moja Vôľa. 

65 Prečo v prvej ére nestačilo na zjednotenie sveta Jehovovo slovo a v druhej ére to nedokázalo 

Ježišovo učenie? Prečo v tomto čase nestačilo, že od roku 1866 prinášam svoje Slovo, aby sa národy 

navzájom milovali a žili v mieri? 

66 Je potrebné, aby tieto tri knihy tvorili jeden celok, aby toto Slovo mohlo osvietiť celý svet. Potom 

bude ľudstvo nasledovať toto svetlo a kliatba Babylonu bude zrušená, pretože všetci ľudia budú čítať 

Veľkú knihu pravého života, všetci budú nasledovať to isté učenie a milovať sa navzájom v duchu a v 

pravde ako Božie deti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 359 
1 Milovaní učeníci: Radujte sa z posledných prejavov svojho Majstra a po tomto čase príďte na cestu 

modlitby, aby ste sa so Mnou rozprávali. Modlite sa vždy ─ v dňoch pokoja, v dňoch skúšky, aby ste sa 

cítili silní a odvážni čeliť skúškam. 

2 Tento čas bol časom rozširovania duchovných obzorov a šťastia pre tých, ktorí pochopili, ako si 

vykladať moje učenie. Dieťa sa stretlo so svojím Otcom a vďaka učeniu, ktoré dostalo, sa cítilo na jeho 

hrudi také bezpečné, také silné vo svojom presvedčení a tiež také milované, že bude žiť len preto, aby si 

strážilo svoj poklad a pamätalo na výsadu, ktorou bolo odmenené. Uvedomte si však, že všetky svoje deti 

milujem rovnakou láskou. Všetci tvoríte moju rodinu, a aj keď len malá časť z vás bola priamym svedkom 

môjho prejavu prostredníctvom človeka, všetci ste odo mňa dostali svetlo a inšpiráciu. 

3 Každý človek má stretnutie so mnou a všetci prídete ku mne. Cesty sú pripravené. Najprv boli 

povolané najjednoduchšie mysle, potom prídu ostatné. Prídu pokorne, so sklonenými dušami, bez vzbury a 

falošnej vznešenosti. A v tej hodine im odpustím ich pokoru a sebapoznanie a dám im veľké poverenie na 

splnenie veľkého poslania, ktoré ich čaká. 

4 V tom čase, keď všetkých zavolám, sa zatvrdliví stanú oddanými, zatvrdliví budú mať láskavé 

srdce a pyšní sa budú vedieť skloniť s pravou poslušnosťou. Lebo môj Duch bude všetkých učiť, osvieti a 

požehná moje veľmi milované deti a z ich duší bude vychádzať modlitba, jediná pieseň lásky k ich Otcovi 

a Stvoriteľovi. V tých dňoch na túto planétu vstúpia duše veľkých cností a tí, ktorí sa tu už obrátili, odídu 

do iných duchovných domovov s veľkou túžbou po dokonalosti. 

5 Veru, hovorím vám, vy, ktorí ste nasledovali Moje učenie, keď títo nositelia hlasu zmĺknu a 

nebudú už odovzdávať Moje slovo, nebudete mať pocit, že sa od vás vzďaľujem. Budeš ma cítiť blízko, 

budeš ma mať vo svojom vnútornom chráme a v ňom budeš naďalej počuť môj hlas a s ním aj moje 

vedenie a útechu. 

6 O tom, čo príde na tento svet po roku 1950, viete len málo. Ale varujem vás a hovorím vám, že v 

tom horkom pohári, ktorý ľudstvo v súčasnosti pije, na jeho dne ešte zostali kvasinky a bolesť bude 

narastať. Ale potom, keď sa skončí jej pokánie, bude z nej odstránený a bude jej ponúknutý nový kalich 

radosti. 

7 Duchovný svet bude aj naďalej poskytovať ľuďom útočisko a ochranu ako pozorný strážca ich 

života a dokonalosti, a tak plniť poslanie, ktoré odo Mňa dostal. 

8 Po mojej poslednej lekcii budete pokračovať v štúdiu mojich slov, aby ste vedeli, čo máte robiť, a 

keď sa tak stane, vytvoríte so mnou jednotného ducha pomoci a ochrany ľudstva. 

9 Božská Matka vlieva svoju najnežnejšiu lásku do všetkých svojich detí. Je ochranným plášťom pre 

chudobných a siroty a nežnou starostlivosťou o chorých a bezmocných. Jej duch, ktorý sa zastáva 

všetkých, pomáha tomuto svetu v hodine skúšky. 

10 Prechádzajte v myšlienkach svojím svetom a prinášajte svojim blížnym posolstvo útechy a 

bratstva. V posledný deň svojho zjavenia budem hovoriť ku všetkým národom a moje slová zostanú 

nezmazateľne zapísané v mojich učeníkoch. Nechávam vás ako apoštolov, aby ste išli k tým, ktorí vás 

potrebujú. 

11 Cíťte sa pokojne na Mojej hrudi a zabudnite na svoje súženia. Lebo v posledný deň svojho 

zjavenia vám vyriešim veľké problémy, ktoré mi predkladáte. 

12 Pripravte sa, lebo hodina skúšky sa už blíži! Požehnaní sú nositelia hlasu, ktorí odovzdane a s 

vedomím svojho poslania odovzdávali moju inšpiráciu až do poslednej chvíle. 

13 Vidiaci budú mať dojem, že sa vo mne odohráva nová obetná smrť, pretože môj Duch z lásky k 

ľuďom donekonečna opakuje svoje umučenie. Pamätajte na všetky tieto dôkazy lásky, aby ste našli spásu. 

14 Mária sa o vás postará na vašej dlhej ceste, bude stáť pri vás, ako stála pri mojich učeníkoch v 

druhej ére. Bola milujúcou a nežnou matkou, ktorá svojou nehou dodávala odvahu dušiam, napĺňala ich 

srdcia radosťou a zdieľala s nimi hodiny bolesti. A keď sa modlila, aj Matkine myšlienky sa zdvihli a 

čakali na Otcovu vôľu. 

15 V tomto čase vás Mária prikryje svojím duchovným plášťom, aby ste neboli prekvapení blížiacimi 

sa skúškami. 
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16 Svojimi dušami a srdcami budete tvoriť chrám, v ktorom sa Duch Svätý bude prejavovať, aby ste 

vo svete zanechali stopu poslušnosti a zduchovnenia. 

17 Moje slovo ako svetlo nového úsvitu postupne osvieti a prebudí obyvateľov všetkých národov. 

18 Ja som hviezda, ktorá vás vedie do zasľúbenej zeme. Tu je koncert môjho Slova, preniknutý 

láskou, ktorý povzbudí vašu dušu na jej ceste. 

19 Keď vás bolesť priblížila ku Mne, prijímam vás s láskou ─ dôverujte Mi. Chcem byť s tebou a ty 

budeš so mnou, aby sme boli v tejto harmónii jedno. Chcem byť vaším spoločníkom, ktorý vám ukazuje 

cestu k vášmu rozvoju ─ svetlom, ktoré vás vždy predchádza. 

20 Ja som Majster, ktorý vás premieňa a oduševňuje, ktorý napĺňa vaše srdce nehou, aby sa mohla 

prejaviť vo vašich slovách, vo vašom pohľade a vo vašich skutkoch. 

21 Buďte v súlade s láskou, ktorá je silou, ktorá hýbe svetmi vo všeobecnej zhode. Pristúpte ku Mne, 

aby ste prijali podstatu Môjho Slova, aby ste pocítili nesmiernosť Mojej lásky, aby ste aj vy povzbudili 

trpiaceho a osušili slzy plačúceho. 

22 Dám ti útechu v tvojom utrpení, zahojím tvoje rany a zanechám v tebe len svetlo skúsenosti, aby si 

sa mohol zamyslieť a zabezpečiť, aby sa tvoja duša priblížila ku mne. 

23 Ak sa oduševníte, vaše skutky budú predo mnou ako voňavé ruže. Keď sa modlíš, odpoviem ti bez 

hlasu, bez viet, so sladkou utešujúcou vibráciou. Ako povznášajúci bude okamih, keď pocítiš moje 

pohladenie ako odpoveď. 

24 Ľudstvo, počúvajte ma, nechcem, aby niekto z vás zahynul. Príďte na volanie, ktorým pastier volá 

svoje ovce. Mnohí zostávajú roztrúsení na ceste bolesti. Všetci však dosiahnete prekážku, kde vás čaká 

moja láska, aby vás vykúpila. 

25 Milovaný ľud: spojte sa so svojimi bratmi, aby ste v spoločenstve so mnou vďaka láske, ktorú som 

vám vnukol, odpustili aj tie najťažšie urážky. Prečo by ste nemali odpustiť tomu, kto nevie, čo robí? Nevie 

to, pretože si neuvedomuje, že toto zlo robí sám sebe. 

26 V druhej ére žil Mesiáš medzi ľuďmi, aby ich s láskou viedol, zmiernil ich utrpenie a dal im svoje 

učenie, aby sa navzájom milovali. 

27 V tých dňoch som našiel ľudí, ktorí upadli do hlbokého spánku a stali sa veľkými len vďaka 

bohatstvu a bohatstvu sveta. Keď sa dozvedeli, že prisľúbený Mesiáš sa narodil na nenápadnom mieste, 

boli veľmi zmätení. 

28 Zistil som, že moji ľudia sa stali poddanými cisára. Napriek tomu som im dal svetlo, pokoj a 

útechu. Bolo napísané, že Otcovo Slovo príde, aby hovorilo k ľuďom, naučilo ich dodržiavať Zákon a 

zachránilo ich pred záhubou. Bolo potrebné, aby vypil kalich utrpenia, aby vám ukázal cestu k spáse. 

29 Od svojho útlého detstva som hovoril učiteľom Zákona a bol som ako spásonosná hviezda, ktorá 

vedie stratených do prístavu ich spásy. 

30 Milovaný ľud: Ťažký bol boj mojich apoštolov, aby pripravili ľudstvo mojím učením. Po mojom 

odchode sa bez váhania pustili do boja, nehanbili sa za zlobu svojich druhov. Dôverovali mi a deň čo deň 

šírili moje učenie lásky a milosrdenstva. Ale čo im ľudstvo urobilo? Odmietnite ich a odvlečte ich na 

krvavé popravisko. Boli prenasledovaní a vysmievaní, ale do poslednej chvíle svojho života plnili moje 

poslanie. 

31 V tomto čase vám hovorím, ľudia: už nebudete mučeníkmi, dnes od vás žiadam len prípravu, aby 

ste mohli priniesť ľudstvu chlieb a vodu. Ale aj v tomto čase sa vám ľudia postavia do cesty. 

32 Ty si Izrael, silný z ľudstva, ktorého som ustanovil za oporu tvojich blížnych. Prostredníctvom 

teba získajú milosrdenstvo, odpustenie, lásku a súcit tvojho Boha. 

33 V druhej ére mi mudrci, ktorých ste nazvali "mágovia", ponúkli zlato, kadidlo a myrhu ako dôkaz 

svojho poznania. Aj jednoduchí pastieri mi kládli k nohám svoje obety. Dnes však prijímam od vašich duší 

ako obetu lásky vaše pozdvihnutie, vašu modlitbu. 

34 Milovaný ľud: Vo všetkých vekoch som k vám hovoril a v tomto treťom veku som vás mnohému 

naučil. Niektorí z vás ma počuli len málo. Moje veľké učenia však boli zapísané mojimi "zlatými perami" 

a keď ma už nebudete počuť prostredníctvom nositeľa hlasu, budú vás naďalej viesť a povzbudzovať. Veď 

pokrm, ktorý ti dám pri svojom stole, bude chutný a posilní tvoju dušu. 
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35 Zabudnite na svoju bolesť vo chvíli, keď dostanete moje slovo. Odstráňte sa od pokušení tohto 

sveta, buďte zbožní pri tomto duchovnom stole. Blahoslavení, ktorí počúvajú moje slovo s touto 

prípravou, lebo je to život pre vašu dušu. 

36 Pokušenie vás oberá o čistý odev. Ale keď v tebe vidím smútok a hlbokú bolesť, znovu ťa 

prikryjem svojím duchovným plášťom. 

37 Buďte silní tvárou v tvár skúškam tohto života, riešte svoje problémy prostredníctvom svetla, ktoré 

som vám zveril. Odstráňte zo svojej cesty všetky prekážky, ktoré by vás mohli zastaviť vo vašom rozvoji. 

Odstráňte zo svojho srdca fanatizmus a pokrytectvo, buďte silným duchom v tomto svete a vytvorte reťaz 

lásky a bratstva. 

38 Ste spiritualisti, nestaviate materiálne kostoly s bronzovými zvonmi, staviate kostol vo svojej duši, 

vo svojom srdci, a Otec príde do tohto kostola a bude s vami naveky. Ja sám budem svetlom tejto cirkvi. 

39 Pochopte, že som prišiel v tomto čase, aby som vás prebudil zo spánku smrti, aby som vám ukázal 

nový deň, aby ste počuli môj hlas a aby ste ma uvideli. 

40 Vy ste deti svetla, ktoré majú za úlohu osvetľovať tajomstvá, ktoré ľudia objavili v Mojom diele, 

aby Mi všetci porozumeli. 

41 Všetky predchádzajúce zvyky, ktoré ste pridali k mojej práci, budete musieť opustiť, potom sa 

oduševníte s jediným cieľom a s jedinou vôľou. 

42 Boli ste utláčaní zlobou a spútaní materializmom a čakali ste ma pod strechou kamenných 

chrámov, ktoré vytvoril človek. Nepochopili ste, že v tomto čase som prišiel v duchu, aby som vám dal 

svoje učenie. Napriek tomu som tu a dávam sa poznať pokorným, aby mohli svetu priniesť posolstvo, 

ktoré duchovne oslobodí ľudstvo. 

43 Prichádzam k vám ako milujúci Otec, aby som vám ukázal svoju lásku. Veď aj pred Sudcom som 

váš Otec, ktorý vám odpúšťa a svojím plášťom prikrýva vašu duchovnú nahotu. Ale ako dokonalý Sudca 

vám dávam svoje Slovo a dávam vám možnosť obnoviť svoju dušu do jej pôvodnej čistoty. 

44 Teraz je čas, aby ste naplnili môj zákon. Chceš, aby som ťa opäť volal na zodpovednosť, lebo si 

Mi nerozumel? Musíte byť dobrými a vernými učeníkmi tretej éry ─ už nespite! Pamätajte, že z mojich 

rán sa stále prelieva božská krv. 

45 Nečakajte, kým sa medzi vami prejaví moja spravodlivosť. Vstaňte, ľudia, a ukážte mi 

rozmnoženie semena, ktoré som vám zveril. Ale ak ste ešte nezažili obrátenie sveta, je to preto, že ste sa 

naň nepripravili a neoduševnili. 

46 Izrael, priprav sa, lebo sa musíš vydať na cestu a šíriť moje učenie, aby ho ľudstvo pochopilo, a 

potom, keď už nebudeš počuť moje slovo, nebudeš mať v sebe bolesť. 

47 Vyvolený ľud: Oduševnite sa, postupujte vpred, aby vás prívaly času nezastihli nepripravených. 

Urobte sa hodnými odmeny, ktorá na vás čaká v záhrobí. 

48 Prišiel čas, keď vám Majster už nebude dávať svoje slovo prostredníctvom nositeľov hlasu. Ale nie 

je mojou vôľou, aby ste sa vrátili k spôsobom, ktorými by ste mohli stratiť vybavenie, ktoré ste získali 

praktizovaním môjho učenia. Použite moju moc a vo vašich mysliach bude svetlo. 

49 Osvetlil som vám cestu, pretože som sprievodcom vašej duše. Pracujem na tom, aby som vás 

zachránil. Ja som váš Otec a ako Otec som vám dal svoje Slovo, aby ste už nepadali na svojej ceste. 

50 Hľadajte ma, deti moje, vo svojom srdci, lebo tam prebývam. Cíťte pokánie, aby ste mohli žiť v 

zasľúbenej krajine. 

51 Ja som svetlo, ktoré neprestajne vyžaruje. 

52 Ja som "večné Slovo", ktoré sa vás pýta: Kedy sa ku mne vrátite? 

53 Buďte zdraví, požehnaní ľudia, môj pokoj, moje svetlo a moja láska sú s vami. 

54 Môj ľud: Dnes je pamätný deň, keď sa celé ľudstvo pripravuje na oslavu Ježišovho narodenia. 

Ľudia sa duchovne spojili, aby predniesli svoje prosby a žiadali o mier vo svete. Ale kým u niektorých táto 

modlitba vyviera z hĺbky srdca, u iných pozostáva len zo slov. Pravú modlitbu, ktorá sa rodí z 

oduševnenia, praktizuje len veľmi malý počet ľudí. Ale príprava všetkých národov zeme, spojená s 

prípravou duchovného ľudu, tvorí jedinú modlitbu, jedinú prosbu, ktorá sa ku Mne dostane. 



U 359 

127 

55 Láska, ktorú som hlásal svetu ako Majster, nebola pochopená, a preto človek svojimi 

nepriateľstvami vyvoláva vražedné vojny. Práve vaše skutky prinášajú ovocie, ktoré potom budete žať. Ak 

chcete byť spravodliví, máte všetky možnosti konať dobro. 

Vlievam do vás svoju milosť, aby ste svoje poslanie plnili so všetkou dokonalosťou. Ale ak chcete 

presadiť svoju vôľu a svoj egoizmus a neposlúchate môj zákon, budete zodpovední za zlo, ktoré ste 

spôsobili. 

56 Duchovní ľudia: Vašou úlohou je spojiť sa s duchovnými silami, ktoré pôsobia vo vesmíre, aby 

pomohli svetu. Spojte sa aj s tými, ktorí myslia na svet mieru a pokoja, lásky a blahobytu. 

57 Milovaný ľud: Moje slovo živí nielen vás. Moje slovo vyžaruje ako inšpirácia do všetkých, ktorí 

cítia ľudskú bolesť ─ do tých, ktorí túžia po dobre a milosrdenstve pre ľudstvo. Blahoslavení sú tí, ktorí 

odpúšťajú a ľutujú svoje dlhy, ktorí sú pripravení očistiť sa a prekonať samých seba, aby sa duchovne 

pozdvihli a slúžili ľudstvu. Dávam im svoju milosť, svoju inšpiráciu, svoje odpustenie. 

58 Jediný spôsob, ako môžu národy žiť v mieri, je poslušnosť kresťanským zásadám, ktoré Ježiš učil 

svet v druhej ére a ktoré vám teraz pripomínam. 

59 Ide o princípy lásky, porozumenia a milosrdenstva, ktoré musí ľudstvo praktizovať, aby mohlo žiť 

v mieri. Svoju lásku a milosrdenstvo však dávam aj tým, ktorým chýba duchovný rozvoj a nevenujú 

pozornosť svojim dlhom. Všetkých vás považujem za svoje stádo a všetkých vás rovnako milujem. Preto 

vám hovorím: Nikto nie je ďaleko odo mňa, moje odpustenie zahŕňa celý svet. Aj keď sa vzbúrite proti 

môjmu zákonu a živíte v sebe nepriateľstvo, ja vám raz a tisíckrát odpúšťam, aby ste mali rovnaké 

možnosti obnoviť sa a dosiahnuť večnú dokonalosť. 

60 Špiritizmus nie je náboženstvo; je to to isté učenie, ktoré som šíril v osobe Ježiša pre vedenie 

všetkých ľudí všetkých čias na svete. Je to moje učenie o láske, spravodlivosti, porozumení a odpustení. 

61 V tomto treťom čase som k vám hovoril jasnejšie len vďaka vášmu duchovnému, fyzickému a 

intelektuálnemu rozvoju. 

62 Spiritualita bude vo všetkých a v každom človeku. Hovorím k duši, aby povstala spolu so svojím 

telom a aby toto telo dostalo od svojej duše zjavenie a inšpiráciu, ktoré môže použiť pre seba a pre 

všeobecné dobro, a tak naplniť univerzálny zákon pracovať pre dobro ľudstva. 

63 Moja duchovná práca bola vždy pochopená všetkými ľuďmi, ktorí sa prebudili a vyvinuli k večnej 

dokonalosti. Dostali z nevyčerpateľného zdroja mojej milosti a mojej božskej múdrosti a inšpirovaní 

duchovným svetom pripravili pre ľudstvo lepšiu budúcnosť. Všetok vedecký a prospešný rozvoj ľudstva 

bol inšpirovaný vysokými duchovnými bytosťami, ktoré ako učitelia neprestajne usmerňujú mozgy, ktoré 

sa pripravujú na prácu pre spoločné dobro. 

64 Takto mozog prijíma zmysel môjho poučenia, inšpiráciu mojej múdrosti. Podľa duchovnej 

prípravy človeka, jeho sklonov a slobody myslenia však môže tieto myšlienky prijať pre svoje dobro alebo 

na svoju skazu. 

65 Ak vedec pracuje svojimi intelektuálnymi schopnosťami na zničení a deštrukcii ľudstva, nech to 

nepripisuje inšpirácii vysokých duchovných bytostí. 

66 Tieto duchovné bytosti inšpirovali jeho mozog, aby mohol pochopiť prírodu, aby ju mohol 

skúmať, objavovať jej veľké tajomstvá a pochopiť všetky jej prejavy. Človek má však slobodu uplatniť 

túto inšpiráciu, túto milosť, ako chce. Prichádza k nemu ako úžitok, ale ak sú jeho city bez ušľachtilosti 

alebo ak chce pre svoje skazené inštinkty či nedostatok duchovnosti využiť túto inšpiráciu na spôsobenie 

zla, môže to urobiť tiež. 

67 To je sloboda vôle, ktorú som udelil človeku, aby bol zodpovedný za svoje činy a aby ich 

prostredníctvom získal zásluhy alebo sa očistil, čo prinášajú jeho nedokonalé skutky. 

68 Ľudská bytosť bola stvorená na "obraz a podobu" svojho Boha, pokiaľ ide o jej duchovnú časť, 

pretože je obdarená rovnakými schopnosťami ako Boží Duch. Tvoje telo patrí zemi, ale tvoja duchovná 

duša vyšla odo mňa a musí sa ku mne vrátiť čistá a dokonalá. Preto je cesta duše cestou dlhého vývoja. 

69 Vo večnej existencii nestačí pre vašu dušu jedno telo, rovnako ako nestačí pre vaše telo počas jeho 

života na tomto svete jeden odev. Preto je reinkarnácia duše nevyhnutná pre jej rozvoj. Na každom stupni 

sa dozviete o bohatstve a chudobe, zdraví a všetkých chorobách, ktoré trápia ľudí. Dozviete sa o egoizme, 

pýche, smútku a nedostatku milosrdenstva, ale aj o odpustení a láske, šľachetnosti a štedrosti. 
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70 Až do tohto času ste sa inkarnovali do rôznych tiel. Tvoja duša sa postupne očistila od škvŕn. Od 

začiatku sa totiž nechala ovládnuť sklonmi tela, a tak sa vzdialila od čistoty a dokonalosti, ktorú mala, keď 

zo Mňa vyšla. 

71 Dosiahli ste Tretí čas a vaša duša sa vyvinula, ale nie natoľko, aby dokázala úplne ovládnuť svoje 

fyzické inštinkty a žiť v úplne duchovnom štádiu. 

72 V tomto treťom čase som vysvetlil Svoje učenie prostredníctvom ľudského orgánu chápania, aby 

som vám dal novú príležitosť na ceste vývoja vašej duše. 

73 Blahoslavený ľud: Tak ako Moji učeníci v druhej ére nechápali veľkosť Môjho učenia, kým ma 

počúvali a boli svedkami Mojich veľkých skutkov, až kým som už nebol s nimi, a až potom sa rozhodli čo 

najviac prispôsobiť svoje konanie Môjmu učeniu, tak sa to stane aj s vami, ľud. Zanechávam vám 

duchovnú múdrosť, aby vaše skutky boli dôstojné a hodné Môjho diela a aby vám to isté slúžilo ako 

základ a inšpirácia a aby ste každým svojím dielom povedali svetu, že Kristus sa duchovne zjavil a vylieva 

svoju inšpiráciu prostredníctvom intelektu, ktorý pripravil svojou nekonečnou milosťou ako 

nevyčerpateľný zdroj milosti a múdrosti. 

74 Učil som vás myslieť na Boha ako na Všejediného, ako na zázrak bez hraníc vašej duchovnej 

predstavivosti, ako na Silu, ktorá spôsobuje pohyb a činnosť v celom vesmíre ─ ako na Život, ktorý sa 

prejavuje tak v najjednoduchšej rastline, ako aj v tých svetoch, ktoré bežia miliónmi vo vesmíre, bez toho, 

aby niektorý z nich porušil Zákon, ktorý ich riadi. 

75 Týmto zákonom som ja, váš Boh, je zákon neustálej evolúcie, ktorý človeka udivuje a otvára mu 

rozsiahle oblasti výskumu, ktoré mu umožňujú stále viac preniknúť do tajomstiev prírody. 

76 Takto sa spoločenstvo medzi človekom a Bohom potvrdí aj poznaním tejto prirodzenosti, v ktorej 

sa zjavuje Božia veľkosť a moc. 

77 Boh teda nie je postava, symbol ani fenomén. 

78 Všetko, čo bolo stvorené, vzniklo neustálym vývojom ─ už som vám to povedal ─ od počiatku 

života, to znamená od chvíle, keď som prejavil život v atóme, a ten sa vyvinul v molekuly a molekuly v 

prvky a z nich vznikli svety, ktoré sa osídlili podľa rovnakého zákona logického a prirodzeného vývoja. 

79 Moje učenie je základom všetkého poznania, všetkej činnosti ─ je svetlom, ktoré umožňuje 

rozpoznať všetky zázraky, ktoré človek ešte nie je schopný pochopiť pre svoju nedostatočnú duchovnosť. 

80 Je to človek, kto stavia prekážky svojmu duchovnému pokroku. Boh netrestá, ani nie je katom. 

Boh je všemohúci, je moc, svetlo, život a láska. Vtelil svoje "Slovo", aby žilo ako vy na zemi, podliehalo 

tým istým pokušeniam, a preto vás miloval ešte viac. Keďže Boh je múdrosť, porozumenie, všeobecný 

pokoj, ako môžete veriť, že hoci vás milujem tak, ako vás milujem, že hoci obdarúvam človeka toľkými 

milosťami a darmi, že hoci ho pripravujem na večný duchovný život, mohol by som ho potrestať? 

Nie, ľudstvo, ste to vy sami, kto znáša všetky tieto skúšky bolesti, ktoré vás postihujú. Hodíš kopiju, 

ktorá zraní tvojho blížneho, zdvihneš vražednú ruku, aby si odstránil toho, kto ti prekáža. Preto vám 

hovorím, že podľa mojej božskej spravodlivosti ste to vy, na koho sa vzťahuje očistenie. Ak vaše skutky 

smerujú k všeobjímajúcej dokonalosti, potom ste si svojimi zásluhami zaslúžili odmenu. Ale ak sú vaše 

skutky zlé, očistenie, či už telesné alebo duchovné. 

81 Mocnosti, ktoré predstavujú zlo, postupne vytvárajú mocné jadro, ktoré vrhá svet do svojich vojen, 

takže ľudia sa navzájom odmietajú a všade 

Ničenie je. 

82 Tento rok je posledný, v ktorom vám pripomínam kresťanské princípy lásky a odpustenia 

prostredníctvom ľudského orgánu porozumenia. 

83 Milujte svojho blížneho, žite v pokoji sami so sebou, odpúšťajte tým, ktorí vás urážajú. Veď 

Kristus vám odpúšťa a váš Majster, zjavený v tejto tretej ére ako Svetlo Ducha Svätého, rovnako odpúšťa 

ľudstvu. 

84 Môj ľud: Otvorte svoje pery a poskytnite útechu, povzbudenie a radu. Každý váš čin nech je 

príkladom lásky, aby sa moje poučenie dalo pochopiť viac z vašich skutkov ako zo slov. 

85 Takto svet pochopí, že Kristus opäť chodil po zemi - nie v telesnej podobe, s telom, ktoré Ježiš 

vlastnil 33 rokov, ale prostredníctvom svetla a duchovnej múdrosti, ktorá bola vyliata na každého z jeho 

učeníkov. 
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86 Milovaný ľud: Pre to, čo je vo vašich dušiach ušľachtilé a veľkorysé, vám hovorím: Prinášajte 

moje učenie, robte, čo je dobré, nikoho neodsudzujte. Dbajte na to, aby vaše telo nebolo nástrojom, ktorý 

spôsobuje vašu degeneráciu a nečistotu, ale aby vám pomáhalo pozdvihnúť vašu dušu, a aj keď ste 

vystavení pokušeniam, aby ste z nich mohli vyjsť víťazne. 

87 Chápte svoje telo ako niečo krehké, čo bolo dané duši na jej rozvoj. 

88 Neodsudzujte ostatné učenia ako nedokonalé, obmedzte sa na prácu v dobrom. 

89 Vkladám do vašich rúk svoje čisté a nefalšované dielo a vy budete zodpovední za to, ako sa bude 

spiritualita rozvíjať. 

90 Nezanechávam vám žiadne pevné obrady, ani povinnosť vykonávať určité obrady. Nie je totiž 

mojou vôľou, aby ste opäť upadli do fanatizmu. Máte sa zhromažďovať, aby ste študovali moje Slovo a 

starali sa o to, aby sa ostatní podieľali na tomto poznaní. 

91 Oduševnenie sa stane hmatateľným, keď budú mať všetky národy rovnaký pohľad na svet. Vtedy 

bude Kristovo kráľovstvo. 

92 Kresťanský princíp zvíťazí a duchovnosť bude slúžiť ľuďom ako vodítko pri zavádzaní 

spravodlivých zákonov, ktoré majú riadiť ľudstvo. Iba tak bude na svete mier. 

93 Ako často sa stretávate, aby ste študovali moje slovo, aby ste sa podelili o svoje problémy, aby ste 

urobili niečo pre všeobecné dobro, aby ste požiadali o duchovnú pomoc, aby ste sa duchovne modlili. 

Sústreďte sa na seba a potom každý z vás, kto je takto pripravený, bude hovoriť a radiť. V ňom sa budú 

opakovať slová Majstra, ktoré dal prostredníctvom nositeľov hlasu. Nebude však potrebné, aby bol vo 

vytržení, len vďaka inšpirácii bude mať možnosť konať milosrdenstvo a spôsobiť, aby moje dielo bolo 

uznané a pocítené. 

94 Ľudia, choďte k ľuďom, hovorte k nim tak, ako Kristus hovoril k vám, s rovnakým 

milosrdenstvom, cieľom a nádejou. 

95 Nech si uvedomia, že existujú cesty povznesenia, ktoré prinášajú väčšie uspokojenie ako tie, ktoré 

prinášajú pozemské dobrá. Nech si uvedomia, že existuje viera, ktorá ich núti veriť a dúfať vo viac, než na 

čo si môžu siahnuť. Povedzte im, že ich duša bude žiť večne, a preto sa musia pripraviť na to, aby si mohli 

užívať večnú blaženosť. 

96 Takto splňte svoju úlohu, vydajte sa na cestu s pravdivosťou a veľkorysosťou svojich skutkov, a 

keď ma raz dosiahnete, poviem vám: Buďte požehnaní, tvorte časť Mňa samého, užívajte si nevýslovné 

šťastie Mojej Božskosti. Zabudnite na vec, zabudnite, že ste na svete trpeli, a už nebudete mať dôvod cítiť 

bolesť a byť vystavení nespočetným pokušeniam. 

97 Budete len duchovnými bytosťami, ktoré vďaka svojim zásluhám vystúpili po rebríku k 

dokonalosti - Jakubovom rebríku do neba, rebríku rozvoja, ktorý sa začína na zemi a stráca sa v 

nekonečne. Budete stúpať krok za krokom a nakoniec vás to dovedie k večnému životu, do kráľovstva 

svetla. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 360 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Milovaní učeníci Božského Majstra: Príďte ku Mne ešte raz a Ja vám dám miesto pri svojom stole. 

Vidím, že ste sa naučili hovoriť s láskou. Aj v najhorších dňoch sa viete usmievať s nádejou a vierou 

uprostred najväčšej bolesti, pretože ste sa povzbudzovali mojím učením. 

2 Takto vás chcem vidieť, vždy plných pokoja, odvahy a dôvery. Dosiahli ste čas, keď ma úplne 

cítite vo svojom vnútri i mimo neho, blízko seba v každom okamihu. Už nie ste tí, ktorí hovorili: "Otče, 

prečo na mňa zabúdaš v skúške, prečo ma nevyslyšíš?" Dnes sa viete modliť v skúške a po modlitbe 

pokorne očakávate príchod môjho pokoja. Poslušne dovolíte Majstrovi, aby vás skúšal. 

3 Teraz ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte hodnotu svojich zásluh a viete odhaliť a posúdiť svoje 

chyby. Dnes je tvoja duša osvietená takým veľkým jasom, že vieš, kedy si bol svojmu Otcovi milý a kedy 

si ho urazil. 

Máte chvíle chladu, skľúčenosti. Ale keď sa tieto chvíle skončia, vo vašich srdciach opäť vzplanie 

plameň lásky a viery, oltár vášho vnútorného uctievania Boha sa opäť rozžiari a vy pocítite prítomnosť 

Otca vo svojej svätyni ─ toho Otca, ktorý je vždy vo vás ─ či už ste pripravení, alebo nie. 

4 Nemôžem odsúdiť žiadne zo svojich detí, lebo by som im tým vzal život. Stvoril som vás pre 

život, nie pre smrť. 

5 Ó, žiak! V siedmy deň človek tohto času odpočíva, na chvíľu pozdvihne svoju dušu k Otcovi s 

vďakou alebo s prosbou o pomoc. Ale nie všetci sú bdelí, nie všetci sa modlia. Ale kvôli tým, ktorí žijú v 

bdelosti, kvôli tým, ktorí pracujú pre mier, pre blaho ľudí, spôsobujem, že svet dostane kúsok môjho 

plášťa pokoja, kvapku môjho božského balzamu, môj bozk lásky, v ktorom je moje odpustenie a možnosti, 

ktoré dávam každej duši pre jej spásu. 

6 Teraz je rozhodujúci čas pre duše, skutočne čas boja. Všetko je boj a zápas. Táto vojna sa 

odohráva v srdci každého človeka, v lone rodiny, vo všetkých inštitúciách, vo všetkých národoch, vo 

všetkých rasách. 

Bojuje sa nielen na pozemskej úrovni, ale aj v duchovnom údolí. Je to Veľká bitka, ktorú v 

symbolickej podobe videli proroci iných čias a ktorá sa objavuje aj vo víziách prorokov alebo jasnovidcov 

tejto doby. 

Ale tento boj, ktorý sa vedie a ktorý všetkým otriasa, ľudstvo nechápe, hoci je súčasťou a svedkom 

práve tohto boja. 

Beh ľudstva sa v týchto dňoch zrýchľuje ─ ale kam smeruje? Kam sa človek tak ponáhľa? Nájde na 

tejto závratnej ceste šťastie, dosiahne vytúžený pokoj, nádherný život, po ktorom sebecky túži každé 

srdce? 

7 Hovorím vám, že to, čo človek v skutočnosti dosahuje svojím náhlením, je úplné vyčerpanie. 

Duchovná duša a srdce človeka smeruje k únave života a únavy a túto priepasť vytvoril sám človek. 

8 Do tejto priepasti padne a v tomto úplnom vyčerpaní, v tomto chaose nepriateľstiev, rozkoší, 

neuspokojených túžob po moci, hriechu a cudzoložstva, znesväcovania duchovných a ľudských zákonov 

nájde zdanlivú smrť pre dušu, dočasnú smrť pre srdce. Ale ja spôsobím, že človek povstane z tejto smrti k 

životu. Spôsobím, aby sa vzkriesil a v tomto novom živote bojoval za znovuzrodenie všetkých ideálov, za 

vzkriesenie všetkých princípov a cností, ktoré sú vlastnosťami a dedičným vlastníctvom duše, ktoré sú jej 

pôvodom, jej Alfou. Lebo zo mňa duša vzišla, zo mňa život vzala, z mojej dokonalosti sa napila, z mojej 

milosti sa nasýtila. 

9 Svojimi modlitbami stojte pri ľuďoch v tomto čase veľkého duchovného zápasu. Keď ich uvidíte 

plakať, nesústreďte svoj plač na príčinu, ktorá ich rozplakala, ale plačte kvôli nim, lebo sú to vaši blížni a 

vaše slzy lásky budú balzamom a útechou. Ak ich vidíte nemiernych, nepodieľajte sa na ich nemiernosti, 

lebo ste deti mieru. Ale modlite sa za nich a všetci sa stanú anjelmi pokoja. Nech pokoj zostúpi z vašej 

duše ako rosa, ktorá je plodom lásky pre celý svet. 

10 Keď zistíte, že začínajú diskusie a úvahy, ktoré sú v rozpore s názorom ostatných, povzneste sa 

nad to všetko. V tejto chvíli uvažuj o mojom diele, o mojom slove a prekonávaj dôvody, ktoré 

povzbudzujú ľudí v ich zápasoch a vojnách svetlom Ducha Svätého, tvojou modlitbou, tvojím príkladom a 



U 360 

131 

tvojím slovom. Keď vidíte, že vyrážajú so zbraňou na pleci a potom bez milosti súdia vlastného brata, aj 

vy sa chopte zbrane lásky, milosrdenstva, odpustenia a večného života. 

11 Získajte duše pre kráľovstvo pokoja! Obráťte hriešnikov k životu milosti. Takto sa budú množiť 

Otcovi služobníci a kráľovstvo hriechu, skazy a smrti bude zdecimované vaším bojom! 

12 Blahoslavení sú tí, ktorí uprostred takej veľkej temnoty ešte nájdu silu vo svojom srdci, aby ma 

hľadali, alebo ktorí si v ňom ešte zachovajú trochu čistoty, aby ho na krátky čas premenili na svätyňu a 

dovolili svojmu svedomiu, aby im hovorilo o mne, o sebe a o svojich blížnych. 

13 Ohlásil som vám čas, keď ľudský duch bude uctievať Boha ako nikdy predtým v minulosti, keď 

bude svojmu Otcovi vzdávať duchovnú úctu, ktorú som učil človeka od najstarších čias prostredníctvom 

svojho dokonalého učenia. Vždy som robil veľké zjavenia, vždy som bol učiteľom a tiež som ako Otec 

odhrnul závoj zo svojich tajomstiev, aby ma ľudské stvorenia mohli lepšie spoznať, a tak ma mohli 

milovať s väčšou dokonalosťou. Ale človeku sa pozemská existencia zdala taká nádherná, tak bohatý 

poklad, ktorý tento svet obsahuje, že vždy zabudol na učenie, ktoré mu hovorí o duchovnom živote. Mal 

oči len pre nádherné hmotné stvorenie, ktoré je dielom Otca a zrkadlom, slabým odrazom života vo 

Vysokom záhrobí. A kým otváral oči, myseľ, zmysly, aby sa pozeral, dotýkal, túžil po dobrách tohto 

sveta, zatváral oči svojho ducha a zabúdal, že nad tým všetkým je ešte jedna nádherná existencia, ďalší, 

ešte bohatší život a iné, skutočne väčšie bohatstvo. V tejto láske, v tomto príklone človeka k pozemským 

dobrám sa zhmotnil. 

Jeho duša však na Mňa nezabudla, zachováva si tušenie Mojej existencie a navyše cíti túžbu po 

potrave, ktorú jej zem nemôže poskytnúť, a hľadá Mňa. Ale hľadá ma polovičato a nie vždy tým najlepším 

spôsobom. 

14 Keďže človek je zhmotnený, musí Mňa hľadať prostredníctvom rozumného uctievania, a keďže 

oči jeho ducha nie sú otvorené, musí si vytvoriť Môj obraz, aby Mňa videl. Keďže sa v duši nestal 

citlivým, vždy žiada hmotné zázraky a dôkazy, aby uveril v Moju existenciu, a kladie si podmienky, aby 

Mi slúžil, nasledoval Mňa, miloval Mňa a niečo Mi vrátil za to, čo mu dávam. Takto vnímam všetky 

cirkvi, všetky náboženské spoločenstvá, všetky sekty, ktoré ľudia vytvorili po celej zemi. Sú ponorené do 

materializmu, fanatizmu a modlárstva, do tajnostkárstva, klamstva a profanácie. 

15 Čo si z toho mám vziať? Len zámer. Čo ma z toho všetkého dosiahne? Duchovné alebo fyzické 

potreby mojich detí, ich malá láska, ich túžba po svetle. To je to, čo sa dostáva ku Mne, a Ja som so 

všetkými. Nehľadím na kostoly ani na formy, na obrady. Prichádzam ku všetkým svojim deťom rovnako. 

Prijímam ich dušu v modlitbe. Priťahujem ju k svojej hrudi, aby ju objala, aby pocítila moje teplo a aby 

toto teplo bolo pre ňu podnetom a stimulom na ceste návštev a skúšok. Ale pretože uznávam dobré úmysly 

ľudstva, nemusím mu dovoliť, aby zostalo navždy v temnote, zahalené do svojho modlárstva a fanatizmu. 

16 Chcem, aby sa človek prebudil, chcem, aby sa duša pozdvihla ku mne a vo svojom pozdvihnutí 

uvidela pravú slávu svojho Otca a zabudla na falošnú nádheru liturgie a obradov. Chcem, aby sa, keď 

dosiahne svoj pravý vzostup, obnovila, oslobodila od ľudských potrieb, prekonala zmyselnosť, vášne, 

neresti a našla samu seba; aby nikdy nepovedala Otcovi, že je dážďovka; aby vedela, že ju Otec stvoril na 

svoj obraz a podobu. 

17 To je dôvod vašej zodpovednosti v tomto treťom čase, ó, ľud Izraela! 

18 Povedal som vám, že ľudstvo je ako pole, ktoré som urobil úrodným, a v tejto úrodnosti sa 

prebúdzajú jeho dary a skryté schopnosti. V súčasnosti ľudstvo prijíma moje posolstvo prostredníctvom 

intuície, duchovných snov a v rôznych iných formách. Môj duchovný svet sa tiež prebúdza a pripravuje 

ľudí. 

     Udalosti, udalosti jasne prehovárajú k srdcu a duši a vďaka tomu všetkému ľudstvo získalo trochu 

vybavenia. Vie, že sa nachádza na križovatke - cíti, že vstúpila do éry významu a duchovnej plnosti. Cíti, 

že božská spravodlivosť neúprosne dolieha na všetky stvorenia. Chýba mu však živé Slovo a definitívny 

dôkaz pred jeho očami. Ale tento dôkaz a toto slovo, ktoré máte, ľudia. Vám som ho zveril, vy ste 

nositeľmi tohto zjavenia, ktoré je semenom božskej lásky, ktoré zasiate na polia už úrodné vďaka mojej 

dokonalej múdrosti. 

19 Naďalej sa ochotne ponárajte do modlitby, aby som vás mohol naďalej formovať, aby som vás 

čoskoro premenil na služobníkov a apoštolov tohto Diela, ktoré, ako viete, som nazval spiritualistickým, 

trinitárskym, mariánskym, čo sú mená, ktoré zmiznú, keď svet splní Moje zákony. Potom už nebudú 
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potrebné žiadne mená ani symboly, pretože všetci budete vo svojom vnútri nosiť duchovný kameň, ktorý 

bude spolu s ostatnými tvoriť pravý chrám, pravú svätyňu, v ktorej prebýva váš Otec a Stvoriteľ. 

20 Je celé ľudstvo trojičné? Nie, žiaci. Nie všetci si v duši nesú dedičstvo troch časov. Mnohí 

nezachovávajú ani závet dvoch minulých časov a niektorí dokonca ani závet prvého času. Vy však 

prinesiete trojičné semeno ─ môj Zákon, moje Učenie alebo Poučenie, akokoľvek ho chcete nazvať, ktoré 

som vám zveril v troch časoch ako semeno do srdca všetkých národov a všetkých ľudí. 

Nevnucujte moje učenie nadávkami, hrozbami ani bolesťou. Prezentujte ho len tak, čisto a nahlas, ako 

je. Ponúkni tento prameň večnej múdrosti a nechaj smädných piť z jeho krištáľovej vody. Veru, hovorím 

vám, že tí, ktorí cítia, že uhasili svoj smäd, budú potom s vami. Tí, ktorí pijú, ale nedokázali uhasiť svoj 

smäd, zostanú odmietnutí. Túto záležitosť však prenechajte na Mňa. A budú aj takí, ktorí odmietnu piť, ale 

vy počkajte, lebo Zdroj je večný. 

Ak tí, ktorí dnes odmietajú, nebudú piť túto vodu, zajtra bude ich smäd ešte väčší. Ich smäd ich bude 

trápiť, a potom prídu k prameňu, a ak ho nenájdu nablízku, budú ho hľadať cez púšte a po dlhých cestách a 

spomínať, že bol svieži a osviežujúci, kým ho nenájdu. Lebo hoci mi bola odopretá voda, vám ju nikdy 

neodopriem. 

21 Ľudstvo ešte nie je spirituálne, ale duše sa už prebúdzajú a uvedomujú si hluchotu a slepotu 

svojich modiel, už si uvedomujú zbytočnosť falošných obetí a pokánia a mnohí, ktorých stretávam, sú 

unavení a unavení fanatizmom. Túžia po jedle, ktoré je sladké a príjemné pre duchovný vnem, túžia po 

víne, ktoré skutočne oživuje dušu. 

22 Vidím zhromaždenia, malé sekty a veľké združenia ľudí, ktorí sa usilujú o zduchovnenie, ktorí 

vstupujú do duchovnej svätyne, do domova duší ─ niektorí na cestách blízkych duchovnému zámeru, 

ktorý je tým, čo ma dosahuje. Jedného dňa ich odmením a pravá spiritualita, hlboké učenie plné náuky a 

zjavení, útechy a duchovnej potravy Ducha Svätého sa zjaví všetkým ─ túžiacim, smädným, ale aj 

chladným a ľahostajným. 

23 Je celé ľudstvo mariánske? Veru, hovorím vám: Nie, mnohí Máriu ani nepoznajú. Vidím časť 

ľudstva, ktorá ani nepozná jej meno, ďalšiu veľkú časť, ktorá prostredníctvom vás prepadla veľkému 

fanatizmu, najväčšej modloslužbe, profanácii, chamtivosti. A ďalšia časť ľudstva a náboženských 

spoločenstiev, ktoré vás neuznávajú ako Duchovnú Matku ľudstva. 

24 Nazval som vás "mariánsky ľud", pretože vy budete učiť ľudstvo, kto je Mária. 

25 Hovorím vám, ľudia: Mária nie je len žena, ktorá prijala Spasiteľa v druhej ére. Všetkým tým 

častiam ľudstva, ktoré som práve spomenul, všetkým sektám a náboženským spoločenstvám, všetkým 

rasám a všetkým ľuďom hovorím, že Mária je materská, božská podstata, ktorá vždy existovala. Je to 

ženská, univerzálna podstata, ktorú môžete objaviť a vidieť vo všetkých dielach stvorenia. Ona je neha, 

ona je príhovor a lono, ktoré živí. 

Už v minulých časoch vám bola zjavená existencia Márie a jej pozemský príchod. Vskutku, od prvého 

do posledného som všetkým hovoril ako Otec, ako Sudca a ako Majster. 

26 Už v prvej ére začali patriarchovia a proroci hovoriť o príchode Mesiáša. Mesiáš však neprišiel len 

v duchu ─ prišiel, aby sa narodil zo ženy, aby sa stal človekom, aby dostal telo od ženy. 

Materinský Boží Duch sa tiež musel stať človekom, ženou, kvetom čistoty, aby z jej kvetinovej koruny 

prúdila vôňa Božieho "Slova", ktorým bol Ježiš. 

27 Keď tá žena dosiahla dievčenský vek, bola zasnúbená. Otec jej poslal anjela, aby jej oznámil jej 

poslanie. Ale ako sa s ňou anjel stretol, ako prekvapil zasnúbenú pannu? Modliť sa. Keď ju našiel 

pripravenú, povedal jej: "Buď pozdravená, Mária, ktorá si našla milosť v Božích očiach. Neboj sa, lebo 

tvoje lono prijme toho, ktorý bude kraľovať v Jakubovom dome, a jeho kraľovanie nebude mať konca." 

28 Mária vedela, že dostane Kráľa mocnejšieho a väčšieho ako všetci králi zeme. Ale či sa kvôli tomu 

korunovala za kráľovnú medzi mužmi? 

29 Hlásali jej pery na námestiach, uliciach, v jednoduchých chatrčiach alebo v palácoch, že sa stane 

Matkou Mesiáša, že z jej lona vyjde "jednorodený Syn" Otca? Určite nie, ľud môj: bola v nej najväčšia 

pokora, miernosť a milosť a prísľub sa splnil. Jej srdce ľudskej matky bolo šťastné a ešte pred pôrodom ─ 

v tom čase a potom počas celého Synovho života ─ bola najláskavejšou matkou, ktorá duchovne poznala 

Ježišov osud, jeho poslanie medzi ľuďmi a to, čo prišiel urobiť. Nikdy sa tomuto osudu nebránila, pretože 

sa podieľala na tom istom diele. 
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30 Ak občas ronila slzy, bol to plač ľudskej matky, bola to telesná prirodzenosť, ktorá cítila bolesť v 

synovi, vo svojom vlastnom tele. 

Bola však učeníčkou Majstra, svojho Syna? Nie. Mária sa od Ježiša nemusela nič učiť. Bola v 

samotnom Otcovi a vtelila sa len preto, aby splnila túto krásnu a ťažkú úlohu. 

Bolo srdce tej vynikajúcej matky obmedzené na to, aby milovalo len jej najmilšieho Syna? Určite nie; 

skrze toto malé ľudské srdce sa zjavilo materinské Srdce v úteche a vznešených slovách, v radách a 

dobrodeniach, v zázrakoch, vo svetle a v pravde. 

Nikdy sa nevychvaľovala, nikdy nepochopila Majstrovo slovo. Ale tak ako bola pri nohách jaslí, ktoré 

jej slúžili ako kolíska, bola aj pri nohách kríža, na ktorom Syn, Majster, Otec všetkého stvorenia zomrel a 

naposledy vydýchol ako človek. 

31 Naplnila tak svoj osud ľudskej matky a stala sa vznešeným príkladom pre všetky matky a všetkých 

ľudí. 

A aby ju ľudstvo počúvalo, aby aj ona bola milovaná a aby jej príklad nebol vymazaný z ľudských 

sŕdc, krvácajúci Majster na kríži venoval jedno zo svojich siedmich slov na kríži Matke a povedal jej: 

"Matka, toto je tvoj Syn!" A Synovi, ktorým bol v tej chvíli Ján, Pánov apoštol, povedal: "Syn, toto je 

tvoja Matka!" 

32 Týmto chcel Majster zanechať Jána ako predstaviteľa ľudstva a v srdciach ľudí svätyňu lásky a 

úcty k Univerzálnej Matke. 

33 Tvrdil apoštol Ján, že je matkou len pre seba? Nie, naozaj, išiel k svojim, k spoločníkom v boji a v 

učení, k ostatným učeníkom a povedal im: "Toto povedal Majster pred svojou smrťou." A tam učeníci 

zostali s Máriou, kým nebola vyzdvihnutá do nekonečna. 

34 V deň Letníc, na sviatok, ktorý ľud slávil od prvej chvíle ako Paschu, sa zišli učeníci a uprostred 

nich bola Mária. A Duch Svätý, symbolizovaný bielou holubicou, sa k nim priblížil, zalial ich svojím 

svetlom a naplnil ich svojou milosťou. 

35 Učeníci cítili k Márii hlbokú úctu a lásku. A keďže títo rozsievači, títo lekári duše, pociťovali túto 

úctu k Matke Vykupiteľa ako človek, prečo by ju nemali pociťovať generácie, ktoré prišli po nich? 

Povedal som vám, že Mária je večná, a naozaj vám hovorím, že ak sa k nej obrátite, mnohí z vás ju nájdu. 

36 Keď bol môj učeník Ján sám na ostrove Patmos, na mieste svojho ústrania, kde dostal veľké 

zjavenia o budúcich časoch, kde duchovne prenikol do vyššieho sveta a videl veľké tajomstvá Pána, odeté 

do alegórií a znázornené postavami, videl tam aj postavu Márie. 

V tomto veľkom zjavení, ktoré Otec zveril Jánovi pre ľudí budúcich vekov, tam po veľkom znamení 

uvidel ženu odetú slnkom a mesiacom pri nohách a na jej čele korunu s dvanástimi hviezdami. Tá žena 

pociťovala pôrodné bolesti, a keď boli najväčšie, Ján videl zlo v podobe draka, ktorý ju prenasledoval a 

čakal len na narodenie dieťaťa, aby ho zožral. 

     Ale Majster vám hovorí: Keďže toto zjavenie, ktoré dal Otec Jánovi, hovorilo o budúcich časoch, 

poviem vám: videl Máriu v tretej ére, tesne pred tým, ako porodila mariánsky ľud, a zlo, ktoré čakalo na 

Pánov ľud. 

Ján tiež videl, že v okamihu narodenia sa rozpútala veľká bitka anjelov proti drakovi, ktorý stelesňoval 

zlo ľudí ─ bitka, ktorá sa v súčasnosti odohráva medzi vami, pretože mariánsky ľud sa už narodil, objavil 

sa na povrchu zeme a dnes dostáva svoj štít a meč lásky, aby vyšiel do veľkej záverečnej bitky. 

37 Toto znamená toto zjavenie, milovaný ľud! Preto vám Otec dnes povedal: Tí, čo poznajú Máriu, 

nepoznajú ju v jej pravde. Vidia ju len ako ženu, považujú ju len za ľudskú matku a okolo nej vytvorili 

kulty, obrady, slávnosti a obrady. Týmto modloslužobným uctievaním zabudli na plnenie Pánových 

zákonov, na Pánovo slovo a na vzájomnú lásku. 

38 Otec nechce, aby svet takto poznal Máriu, ani ja nechcem, aby ste ju takto milovali. Mária nie je 

len žena, to som vám už povedal: Mária je materská podstata, ktorá existuje v Božstve a ktorá sa prejavuje 

vo všetkom, čo je stvorené. 

39 Ak ju hľadáš v samote noci, v tichu, ktoré nič neruší, tam vo vesmíre, stretneš Jej obraz, a ak ju 

hľadáš vo vôni kvetov, tiež ju stretneš, a ak ju hľadáš v srdci svojej Matky, budeš ju mať. Ak sa s ňou 

chcete stretnúť v čistote Panny, tam ju tiež uvidíte, a ako v nej v nespočetných dielach, kde sa odráža 

večné ženské bytie, ktoré existuje v Bohu a existuje vo všetkom jeho stvorení. 
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40 Keď sa fyzicky vydáte na cestu plnenia poslania, hlásania učenia, narazíte na tvrdé srdcia, na tých, 

ktorí vytvorili zatvorené dvere, aby nedovolili vstúpiť podstate Máriinej lásky a jej menu. 

Pre mnohých táto podstata neexistuje. Čo teda urobíte, ó, ľudia? Použijete silu, aby ste zbúrali tento 

múr, tieto dvere, aby mariánske učenie preniklo k týmto ľuďom a národom? Nie. Povedal som vám, aby 

ste len prezentovali moje dielo, len poukazovali na moje učenie, ale aby ste hovorili s takou dušou, s 

takým srdcom, s takou pravdivosťou, že mnohí z tých zatvrdnutých sa obrátia a povedia: "Skutočne, 

podstata Univerzálnej Matky zaplavuje celý pozemský kruh, toto učenie je jasné a zrozumiteľné. Je ako 

prameň života, ktorý pozýva k pitiu, ale nenúti k používaniu." 

41 Veru, hovorím vám, že keby sa to malo stať, už dávno by som bol priviedol všetky duše so svojou 

mocou, aby som ich vykúpal v tejto vode, dal im z nej piť a priviedol ich k cieľu, ku ktorému ste všetci 

určení. Ale nielen cezo mňa, ale aj cezo seba sa dostanete ku mne. 

Preto som vám dal ducha, vôľu, inteligenciu, schopnosti a zmysly. Preto som vám zjavil Svoj Zákon, 

dal som vám potrebný čas a vašu dušu som postavil na cestu rozvoja, pokroku a vykúpenia. 

Chcem, aby tvoje srdce a tvoje slovo bolo ako prameň, ako nevyčerpateľný prameň medzi ľuďmi, a 

aby tvoj hlas pokorne pozýval piť z môjho slova, ktoré budeš šíriť. 

42 Keď bude táto voda krištáľovo čistá, keď bude taká čistá, ako som vám ju zveril, veru vám 

hovorím, že ľudia v nej nájdu svoje zdravie a spásu. Potom budú kričať z plných pľúc a vyznávať, že u vás 

našli Moju pravdu, a to je zodpovednosť Izraela v tretej ére ─ to je bremeno, ktoré spočíva na spirituálno-

trinitársko-marijánskom národe. 

43 Vaša jemná a pokorná cesta otrasie náboženskými spoločenstvami, otrasie základmi a princípmi. 

Tvoje slovo, ktoré bude vždy moje, zbúra falošné svätyne a nezostane z nich kameň na kameni. Zničí 

modly, všetko to modlárstvo, ktoré ste si vytvorili okolo uctievania Boha, rovnako okolo Márie a jej mena, 

až ste dospeli k najväčším prehreškom. To všetko musí zmiznúť, spálené ohňom Slova Ducha Svätého, 

ktoré som do vás vložil a budem vkladať. 

44 Keď sa toto Moje Slovo prestane prejavovať prostredníctvom nositeľov hlasu, nájdem vás 

zhromaždených ako Mojich učeníkov druhej éry pri Pasche a Môj Duch Svätý príde v hojnosti, spojený 

duchom s duchom s vami, priekopníkmi tejto tretej éry, priekopníkmi dokonalého spoločenstva medzi 

Duchom Svätým a duchom ľudí. 

45 Čo vám Otec v tom čase zjaví? To, čo som vám nepovedal prostredníctvom ľudského orgánu 

intelektu. Uvedomte si však, že sa musíte skutočne zasvätiť a zduchovniť ─ uvedomte si, že na 

dosiahnutie tejto prípravy sa musíte zbaviť všetkých stôp fanatizmu a materializmu. 

Ako dosiahnete toto veľké vybavenie? Prostredníctvom štúdia dnešného dňa, prostredníctvom 

neskoršieho vývoja, neskôr prostredníctvom vašej pravej lásky. Lebo moje slovo nie je dokončené. Moje 

slovo sa neskončí v roku 1950. Moja proklamácia bude pokračovať. Avšak už nie prostredníctvom 

hlasateľov, už nie týmto spôsobom ohlasovania, pretože vaše vytrhnutie bude po roku 1950 čoraz 

dokonalejšie. Vaše duchovné povznesenie bude väčšie a moje ohlasovanie sa uskutoční len 

prostredníctvom ducha. 

46 Tí, ktorí boli nositeľmi môjho hlasu, prešli dlhú cestu. Tí, ktorí často prijímali môj lúč, budú 

pokračovať v rozvíjaní a odovzdávaní veľkých inšpirácií alebo zjavení. U tých, ktorí prijali môj božský 

lúč len niekoľkokrát a u ktorých bolo moje slovo vzácne, bude potom moja inšpirácia veľká, veľmi veľká. 

Nech im nebránia v rozvoji, v kráčaní po tejto ceste. Lebo to, čo nedosiahli v tomto čase prejavu 

prostredníctvom ľudského intelektu, môžu potom prijať z ducha do ducha a vtedy bude v ich duši radosť a 

vďačnosť. 

47 Ja sa však slávne neprejavím len prostredníctvom tých, ktorí boli zasvätení nositelia hlasu. Môj 

Božský Duch bude slávne žiariť aj nad nositeľmi darov. Táto milosť nebude u nich menšia, bude rovnaká 

pre všetkých. 

Môj Duchovný svet bude rovnako žiariť, jeho prúdiaci lúč, premenený na inšpiráciu a na myšlienku, 

bude na učeníkov Pána, aby sa tieto Bytosti Svetla mohli naďalej zjavovať bytostiam tejto planéty 

prostredníctvom vodcov spoločenstva, "základných kameňov", vidiacich a "zlatých pier", prostredníctvom 

označených a neoznačených; prostredníctvom tých, ktorí zažili symbolický akt označenia, ako aj 

prostredníctvom všetkých tých, ktorí sa považujú za príliš neužitočných na to, aby tvorili súčasť môjho 

ľudu. 
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Na "prvých" a "posledných" budú ohnivé jazyky, ktoré vyleje Duch Svätý, aby ste sa zajtra, veľmi 

blízko "zajtra", mohli predstaviť všetkým svojim blížnym ─ na tom úsvite, ktorý sa k vám blíži a na 

ktorom budete môcť priniesť moje slovo nielen tým, ktorí hovoria vaším jazykom, ale aj tým, ktorí 

hovoria jazykmi, ktoré dnes ešte nepoznáte. 

48 Ako s nimi budete môcť komunikovať? Vďaka vašej dobrej vôli, vášmu úsiliu, vášmu zápalu a 

vašej láske. Ja vám pomôžem, hovorí Otec. Budem medzi vami robiť zázraky. Postarám sa o to, aby z 

vašich spoločenstiev vyšli priekopníci, poslovia, tí, ktorých pripravila moja Vôľa, ktorí hovoria inými 

jazykmi, aby priniesli Dobrú novinu, tretie Božie posolstvo iným národom, iným ľuďom, iným rasám. 

Takto bude Babylonská veža, ktorá bola v hmotnom svete postupom času zničená rukami ľudí, postupne 

zničená aj v duchovnom svete a nad ňou sa vznesie veža Ducha Svätého, pravá Cirkev, pravé miesto 

uctievania a svätyňa, v ktorej sa všetci spoja, v ktorej sa spoja všetky jazyky, v ktorej sa spoja všetky rasy 

a pokolenia v láske k Otcovi. 

49 V toto milostivé ráno, keď ste prijali moje slovo na mnohých miestach stretnutia, ktoré však tvoria 

jeden ľud, vás Majster prosí o príhovor, milosrdenstvo, modlitbu za svet. Odstráňte zo svojho srdca 

akýkoľvek nesúlad alebo predsudky a duchovne sa priblížte, aby ste vytvorili ľud silný v duchu, a táto 

duchovná sila bude pomáhať ľuďom. 

Prečo ste ešte nedokázali robiť veľké zázraky vo svojej duši a svojimi myšlienkami? Prečo sa zbraň 

modlitby, ktorú som vám zjavil, v týchto časoch ešte neprejavila so slávou? 

50 Ľudia, svojou nedostatočnou prípravou, svojou nedostatočnou jednotou ste dovolili dravému 

vtákovi, pokušeniu, ktoré vždy číha, aby do vás vstúpilo, aby vás rozdelilo a oslabilo: ľstivý ťah 

pokušenia, ktorý vám nikdy nedovolil zjednotiť sa. 

Hoci moje slovo lásky bolo vždy s vami, vaše srdce sa stále prikláňa k zlému našepkávaniu, stále sa 

nechávate zvádzať pretvárkou a falošnosťou vôle. Ale bdejte, ľudia, bdejte, ó, spiritualisti, trinitárni 

mariánski učeníci, aby ste v týchto časoch prípravy pre vás ─ v týchto časoch skúšky pre ľudstvo, ktoré v 

súčasnosti ešte raz pije kalich utrpenia ─ mohli podať dôkazy o svojej sile ─ uchopiť nie mnoho zbraní, 

ale jediný meč svetla a ním pretrhnúť povrazy pokušenia, reťaze otroctva, rozbiť múry, otvoriť dvere, aby 

ste oslobodili duše a umožnili im vystúpiť do svetla Tretej éry. 

51 Ľudia, môžete to urobiť prostredníctvom sily myšlienok, prostredníctvom modlitby. Musí však 

prameniť z pravej lásky, ktorou vás v tomto čase inšpirujem. Zjednoťte sa, uznajte sa navzájom, odpustite 

si, milujte sa navzájom, potom zažijete zázraky na celej zemeguli a budete svedkami toho, ako toto 

ľudstvo, ktoré sa obrovskou rýchlosťou rúti k priepasti, o ktorej vám hovorím, veľmi skoro zažije pád a 

tiež "až sem a nie ďalej", čo bude znechutenie, únava, vyčerpanie duše v nenávisti, v materializme, v 

zmyselnosti a v pôžitkoch, aby ste k nej natiahli bratskú ruku, láskyplne sa jej dotkli a prebudili ju, aby jej 

to povedala: 

52 "Hľa, už niet palácov sebectva. Vládcovia opustili svoje tróny, chamtivé ríše zmizli a vojnové 

zbrane už nevychrľujú z úst smrť. Vojenskí velitelia a vojaci sú porazení. Pozdvihni svoju tvár a uzri na 

obzore svetlo nového dňa, nového úsvitu, ktorý osvetľuje nový život." 

53 Teraz prijímam vašu dušu v jej modlitbe. Chcem v nej nájsť vďačnosť, a preto sa ešte raz zjavujem 

vo svete, aby som vylial svojho Ducha na ľudstvo v rôznych podobách. Mohol by som to urobiť aj bez 

vášho sprostredkovania, ale prostredníctvom neho preukážem svoje milosrdenstvo. 

54 Takto vás opúšťam v toto milostivé ráno: pozdvihnutí v láske a milosrdenstve voči svojim blížnym 

─ duchovne pozdvihnutí, aby ste vo svojom bytí pocítili Otcovo požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 361 
1 Stretávam sa s vami v modlitbe a môj Duch sa s vami usadzuje. Živím sa tvojou láskou, tvojou 

vierou. Ochutnal som vaše ovocie a je mi príjemné. Preto vás žehnám a udeľujem vám pokoj. 

2 Tvoju dušu som skúšal rôznymi spôsobmi. Ale keď prežiješ smutnú chvíľu, vznesieš sa a spýtaš sa 

ma, či som ťa opustil, a veľmi skoro si so mnou. Veru, hovorím vám, že nie ste sami a vaša viera vám 

pomohla prekonať ťažkosti a veľké skúšky tohto obdobia. 

3 Vy, ktorí ste prešli dlhé cesty, aby ste ma hľadali, ste ma nakoniec našli, a keď ste počuli Moje 

slovo, vaše pochybnosti sa rozptýlili a dostali ste jasnú odpoveď na svoju žiadosť. Všade ste počuli prosby 

a volania o môjho Ducha, a aj keby ste ma neboli volali, bol by som k vám prišiel, ako som sľúbil. Veď 

som vám povedal, že budem stáť pri vás vo vašich súženiach v týchto dňoch bolesti. 

4 Dal som vám citlivosť, aby ste vycítili, čo má prísť, aby ste žili v strehu pred každým duchovným 

prejavom a rozpoznali príchod mojich slov. 

5 Hovorím k vám s tou istou láskou a múdrosťou, s akou som hovoril v minulých časoch, a 

potvrdzujem svoje slová z minulých čias a potvrdzujem, že proroctvá sa naplnia. 

6 Ján vo svojom veľkom zjavení videl, ako sa v tomto čase zjaví môj Duch, ako po uvoľnení šiestej 

pečate osvieti duše Kniha múdrosti. Videl veľké bitky medzi ľuďmi a ich súženia. Videl, ako sa Kniha 

zatvorila a nakoniec ju otvoril Nepoškvrnený Baránok. A spolu s vami som otváral stránku za stránkou 

tejto knihy pre vášho ducha. Obsahuje zákon, ktorý som vám dal od počiatku vekov. 

7 Posúďte moju prácu, pochopte ju od začiatku do konca. Spomeňte si na celú minulosť a spojte ju s 

týmto zjavením, aby všetko ožilo vo vašej duši. Vyhlásil som zákony a ustanovenia pre hmotný život ľudí, 

dal som pokyny pre morálny a duchovný život. Umiestnil som ťa do oblastí ducha a vdýchol som ti pokoj 

a blaženosť tohto domova, aby si ho plne spoznal a dosiahol poznanie mojich zákonov. 

8 Žite pre vysoký ideál, uistite sa, že vaša duša získava odvahu a energiu pri plnení svojho poslania. 

Šírte pokoj na svojej životnej ceste, pozývajte ľudí, aby sa modlili modlitbou, ktorú som vás naučil, aby sa 

opäť cítili hodní svojho Stvoriteľa. Pestujte ich srdcia, ktoré sú panenskou poľnohospodárskou pôdou, 

úrodnou pôdou pre moje učenie. 

9 Keď budete nasledovať moje učenie a pracovať pre dobro ľudstva, vaša duša zosilnie, budete sa 

radovať, ale aj trpieť a uvedomíte si, akú hodnotu má viera a láska. Nenechajte sa teda v boji zmiasť 

rôznymi vierovyznaniami. Moje učenie je nad každým náboženstvom a každou sektou. Prinášajte moje 

slovo, ktoré je prejavom mojej lásky, a nepoužívajte ho ako zbraň v boji proti svojim blížnym, pretože 

neuráža, neubližuje, je len životom pre dušu. 

10 Vyčistite nádobu zvnútra i zvonku, aby mohla pojať esenciu, ktorú vám dávam. Vaše poslanie je 

skvelé. Ak chcete zvíťaziť, musíte spolupracovať. Zmiešajte sa so všetkými národmi, spojte sa so 

všetkými rasami, prineste všetkým moje posolstvo mieru. Potom vás privediem do "údolia", v ktorom si 

budete všetci rovní, v ktorom zmizne ľudská bieda a ľudský egoizmus, aby ste boli len duchovnými 

bytosťami. 

11 Viem, že na istý čas napravíte svoj nesúlad. Ale príde deň, keď sa unavení svojou slabosťou 

spojíte, aby ste boli silní jednotou a svornosťou. 

12 Chcem, aby si bol čistý. Preto sa v tomto čase očisťujete v bolesti, aby ste duši vrátili jej pôvodnú 

čistotu a cnosť. Skúšky, ktorými teraz trpíte, vám nespôsobia smrť. Len vás prebudia z hlbokého spánku, 

aby ste sa mohli usilovať o dokonalosť svojej duše. 

13 Aj keď ste sa svojimi skutkami ešte neosvedčili, príde deň, keď pokora, vytrvalosť, láska a viera 

tohto ľudu budú právom chválené. Mnohí vám potom, keď vo vás spoznajú tieto cnosti, budú chcieť dať 

meno, titul alebo vám na hlavu nasadiť korunu. Ale potom si spomeniete na Ježiša a pokorne sa skryjete. 

Ako som vám povedal, vaše kráľovstvo nie je na tomto svete. 

14 Ak si chcete podmaniť srdcia ľudí, hovorte pravdivo, čo najpravdivejšie. Buďte pokorní medzi 

najpokornejšími, aby ste vo svojich slovách a skutkoch našli vieru. 

15 Ako veľmi sa bude môj duch radovať, keď uvidí, že sa tvoje dielo vynára spod morálnych a 

duchovných trosiek ľudstva. Vaša práca sa už začala. Hľa, chorí, ktorí sa uzdravili ─ neveriaci, ktorí sa 

narodili pre vieru ─ obnovení hriešnici. Vaša práca je ešte malá, ale považujem ju za dobrú a 

rozmnožujem jej plody. 
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16 Izrael: Majster je s vami plný lásky a milosrdenstva. Znova a znova som vám dával dôkazy svojej 

lásky na ceste, ktorú som vám vytýčil. 

17 Moje Božské Slovo hovorí k ľuďom a toto Slovo vám posiela Otec, aby ste poznali dielo, ktoré 

som zveril do vašich rúk. 

18 Ukazujem vám svojich apoštolov ako príklad pre vás. Preto sa v tomto čase vlievam do vašej duše, 

aby ste mohli zvíťaziť nad svojím telom. Dotkol som sa tvrdej skaly, aby z nej vytryskla krištáľovo čistá 

voda. 

19 Nemyslite si, že ste už dospeli ku koncu svojho poslania, ani že po roku 1950 budem naďalej 

hovoriť prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Všetko, čo som vám povedal, sa stalo a stane, 

milovaný ľud. 

20 V treťom čase bola vaša duša vyslaná na reinkarnáciu, aby ste mali novú príležitosť naplniť svoje 

poslanie pomocou prítomnosti môjho Božského Ducha v tomto čase. 

21 Som s vami pre svoju veľkú lásku a dávam vám silu, pretože vás nechcem vidieť slabých. 

22 Ja som zdrojom milosti a lásky. Napite sa, oživte svoje srdce a dušu. Odstráňte sa od materializmu, 

aby ste pochopili veľkosť poslania, ktoré som vám dal. 

23 Milovaný ľud: Keď sú vaše srdcia plné bolesti, príďte ku mne, lebo ja premením vaše utrpenie na 

radosť a posilním vás duchovne i telesne, aby ste pokračovali na ceste plnej spokojnosti a nádeje. 

24 Prijímam zástupy ľudí, ktorí ma húfne vyhľadávajú, aby ma upozornili na svoju bolesť. Počúvam 

ich v tichosti; sú to zástupy ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych siekt a cirkví na tieto skromné miesta 

stretnutí, aby počuli Moje slovo, aby prijali do svojich duší a sŕdc Moje posolstvo pokoja a nádeje. 

25 Keď prídu k tomuto stromu, pocítia chládok jeho tieňa, ktorý ich upokojí, a potešia sa, keď počujú 

spev mojich slávikov. Vtedy pocítia moju prítomnosť a sladkosť ovocia tohto stromu. 

26 Je napísané, že v tejto tretej ére prídem v Duchu a ako hlasný zvon budem volať ľudstvo, aby som 

mu dal útechu, chlieb a duchovnú vodu. Svoju Cirkev som vybudoval v srdci a duši svojich detí. V 

slávnosti a tichu tohto kostola pocítite moju prítomnosť, tam dostanete to, čo ste mi položili na srdce vo 

svojom rozjímaní a modlitbe. V tomto kostole sa budete cítiť osvietení svetlom Ducha Svätého. 

27 V tomto čase som pripravil dvanásť kmeňov svojho vyvoleného ľudu, aby všetky národy prijali 

svetlo ich prostredníctvom, aby pri zvuku trúby prebudili tých, ktorí spia, a oni, pozdvihnúc svoj pohľad k 

nebu, aby ma uvideli očami svojho ducha. 

28 Ľudstvo je dezorientované, ale ja som prišiel, aby som ho viedol svetlom Ducha Svätého a aby 

poznalo moje slovo podľa jeho významu. 

29 Časom ľudia zmenili spisy, ktoré zanechali moji učeníci, a preto sú medzi jednotlivými 

denomináciami nezhody. Ja však vysvetlím všetky svoje učenia, aby som zjednotil ľudstvo v jednom 

svetle a v jednej vôli. 

30 Rok 1950 sa čoskoro skončí. Ale zanechal som vám podrobný návod, aby ste ho oznámili novým 

generáciám, aby našli pokoj a život pre dušu. 

31 Do vašich rúk zverujem knihu Tretieho zákona, aby ste s ňou priniesli ľudstvu radostnú zvesť. 

32 Tvoje srdce už teraz očakáva smútok, ktorý pocítiš, keď ma už nebudeš počuť v tejto podobe. 

Preto som vám povedal: Uplatňujte Moje učenie a nenechajte sa zviesť tými, ktorí zajtra povstanú a budú 

klamlivo tvrdiť, že sa stále prejavujem prostredníctvom ich orgánov intelektu. 

33 Ste svedkami toho, že všetko, čo som vám povedal vo svojom Slove, sa stalo skutočnosťou, ale 

musíte žiť ostražito, aby medzi mojím ľudom nebola neposlušnosť. Budete cítiť bolesť tých, ktorí sú slabí 

a ktorí ešte nepochopili moje učenie. Ty im však budeš vysvetľovať moju pravdu a viesť ich 

prostredníctvom môjho Slova. Dám sa poznať prostredníctvom tých, ktorí sú pripravení, a dokonca aj 

prostredníctvom "posledných" sa budem šíriť ako svetlo a inšpirácia. 

34 Nenechám ľudstvo osirelé, zachránim stratených a zavolám k svojmu stolu tých, ktorí nepočuli 

moje slovo v tejto podobe. 

Eliáš bude naďalej zjednocovať zástupy, aby ste im mohli ukázať knihu, ktorá obsahuje moje slovo. 

Tvojím pričinením prebudím spiace duše a odstránim z nich modloslužbu. Ale ak by ste nemali byť 

pripravení hovoriť k ľudstvu, potom budú hovoriť kamene a uvidíte, že tí najnevedomejší sa stanú Mojimi 

pravými učeníkmi a budú hovoriť o Mojej pravde. 
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35 Podeľte sa o Dobrú zvesť s ľudstvom bez toho, aby ste narušili moje dielo, buďte pokorní ako váš 

Majster a neobliekajte sa do nádherných šiat, aby ste upútali pozornosť svojich blížnych. 

36 Zajtra nesmiete falšovať moje učenie, učte len to, čo som vám zveril. Dal som vám svoje učenie v 

hojnosti, aby ste boli sprievodcami a vyslancami medzi ľudstvom. Keď už nebudete počuť moje slovo 

prostredníctvom nositeľa hlasu, budete si navzájom pomáhať a milovať sa, aby ste mohli riešiť problémy, 

ktoré sa objavia na vašej ceste. 

37 Vy ste ľudia, ktorých v súčasnosti zjednocujem, aby ma ľudstvo mohlo spoznať prostredníctvom 

vás. Som najvyššie Milosrdenstvo a živím vás tým najlepším jedlom. Čaká vás veľký boj. Preto k vám 

hovorím s láskou, aby som z vás odstránil chyby, ktoré pripisujete Môjmu dielu, aby ste, keď príde čas, 

boli svetlom sveta. 

38 Duchovné zástupy obklopujú vaše duše, sú pripravené pustiť sa do boja, pretože v tomto boji o 

svetové názory nie ste sami. Môj duchovný svet bude tiež s vami. Títo duchovia vás inšpirujú pokojom a 

harmóniou, aby ste sa mohli ukázať pred ľudstvom. 

39 Váš boj bude veľký. Budeš príkladom poslušnosti a vo svojom srdci budeš prejavovať zákon 

svojho Majstra. Budete povzbudzovať ľudí, ale môj univerzálny lúč sa už nebude prejavovať, ani môj 

duchovný svet sa nebude prejavovať prostredníctvom vašej mysle. Napriek tomu vám Majster dá svoje 

poučenie vo vyššej forme a ako Duch Svätý, moc, požehnanie a milosť. 

40 Blíži sa koniec roka 1950 a spiace ľudstvo ma nepocítilo. Ja ich však prebudím, aby ma videli. 

41 Kedy sa tieto podujatia uskutočnia? Tento čas sa blíži. Čoskoro nastane koniec Môjho prejavu 

prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Prostredníctvom nositeľov hlasu, ktorí sa vedeli pripraviť na 

tieto posledné dni, som vám dal veľké a jasné pokyny, láskyplné príkazy, aby ste ich mohli uskutočniť, 

keď už nebudete počuť moje slovo v tejto podobe. 

42 Otvoril som pred tebou knihu svojej múdrosti a poučil ťa, ako máš plniť svoje poslanie, ako máš 

kráčať po mojej ceste. Ukázal som vám nebezpečenstvá a dal som vám silu prekonať prekážky a prelomiť 

bariéry. 

43 Skôr než k vám prestanem hovoriť v tejto podobe, musím vás pripraviť, aby ste zajtra boli 

učiteľmi, ktorí budú novým učeníkom predkladať moje poučenia. 

44 Ak sa cítite ochudobnení o toto poučenie, neobviňujte ma z toho, lebo som vám v hojnosti dal 

svoje slovo, chlieb večného života pre vašu dušu. 

45 Svoje učenie som vám odovzdal dokonalým spôsobom. Ale ak k nemu pridáš niečo, čo doň 

nepatrí, tvoje svedomie ti povie, čo musíš odstrániť, aby zajtra ľudstvo dostalo len moje dokonalé učenie. 

46 Povedzte ľudstvu, že ja, všemohúci Boh, som bol vždy s vami. Nič vám nechýba, pretože som 

vašu dušu naplnil milosťou a silou v každom štádiu vývoja. 

47 Ľudia, sľúbili ste, že ma budete milovať v prítomnosti môjho Božského svetla. Ale váš 

materializmus bol vždy prekážkou naplnenia mandátu Ducha, pretože nepoznáte sami seba, ani neviete, čo 

je vaším cieľom a ideálom. Ale moja milosť vás spojila v prekážke, aby ste pocítili oheň mojej lásky a 

spoznali pokoj môjho Ducha Svätého. 

48 Ja som Darca, môžem vám dať viac, než ma môžete prosiť. Poznám potreby tela, poznám dušu a 

poznám vaše trápenia a bolesti. 

49 Lukáš, Marek, Ján a Matúš boli vybraní z mojej vôle. Každej duši som dal poslanie, 

zodpovednosť, a oni vytrvalo, odhodlane a s láskou šírili moje učenie a vytvorili tak Testament druhej éry. 

A tak ako oni, aj ja dnes prebúdzam vašu dušu, aby spoznala čas, pocítila a pochopila prísahu, ktorú 

zložila pred mojím Božstvom, a začala plniť svoje poslanie. 

50 Ježiš svedčil o Božej moci, pretože v ňom bol sám Boh, ktorý sa ukázal na zemi, aby ho svet 

spoznal. Bol to sám Otec, ktorý sa dal ľuďom v slove, v láske, v pravde a vo svetle. 

51 To, čo je napísané v Knihe zlatých spomienok, sa stane a splní. Časom sa všetko naplní. 

52 Izrael: V tomto čase som nehovoril len s vami. Ale tvoja duša bola zviazaná a nepoužila to, čo som 

jej dal v Prvom čase, v Druhom čase a dnes v Treťom čase. Čo však očakávate od Pána v tomto čase? Aké 

je vaše rozhodnutie a vaša túžba? 

V súčasnosti k vám hovorím tak, že vylievam Svoje Božské Slovo. Ale už vám nedám čas, aby ste 

Mňa nasledovali pri prejavovaní sa prostredníctvom Nositeľa hlasu, a ak sa duša vzoprie a telo odmietne 
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poslúchať Moje prikázania, budete sa Mi musieť dlho zodpovedať. Lebo ako sudca vás vyzvem, aby ste 

pochopili, čo je napísané v knihe vášho osudu. 

Keď sa duša postaví pred najvyššieho sudcu, spozná svoje previnenie a plná zármutku ma požiada o 

ďalší čas na nápravu, o ďalšiu reinkarnáciu. 

53 Nehovoril som len k vašej duši, ale aj k vášmu telu. Dal som jej ďalší život, silu a milosť, aby duša 

mohla plniť svoje poslanie. 

54 S láskou som vylial svoje Božské Slovo, obdaroval som vás všetkým, čo pre vás zamýšľal môj 

Duch a najláskavejšie Otcovo Srdce. Si najvzácnejšia z môjho božstva. 

55 Ste na konci môjho ohlasovania prostredníctvom orgánu mysle nositeľa hlasu. Ale ak už nebudete 

počúvať moje učenie, budem vás naďalej viesť, lebo by som už nebol Otcom, keby som vás opustil na 

púšti bez chleba a vody. 

56 Pripravujte sa mojím poučením, študujte, čo som dal vášmu srdcu v mojom Slove. 

57 Pripravte svoj mozog na prijímanie vibrácií môjho svetla. Rozvíjajte svoje dary, aby ste mohli 

zastaviť prírodné sily, pretože ľudstvo postihnú veľké katastrofy. 

58 Moje najláskavejšie otcovské srdce sa otvára, aby aj ten posledný pocítil vo svojej duši teplo mojej 

Božskej lásky. Som otvorená kniha, Pravda a Zákon. 

59 Dal som ľudstvu svoje učenie ducha, učenie lásky a učenie harmónie. Nielen v tomto čase som 

vám dal svoje učenie. Od prvého okamihu, keď môj Božský Duch dal vašej duši zem, hovorím k nej 

prostredníctvom svojich vyvolených a nikdy som vás nezaviedol do temnoty, fanatizmu ani modlárstva. 

Lebo tieto skutky nie sú príjemné v mojich očiach, lebo to vzďaľuje tvoju dušu od svetla, od mojej lásky, 

robí ju pomalou a predlžuje čas jej spásy a spôsobuje jej veľkú bolesť. 

60 Čo robiť, aby ma ľudia spoznali, pochopili a aby ma ich srdcia cítili? Čo urobiť, aby duša pretrhla 

reťaz, ktorá ju zväzuje s materializmom? Dať jej ďalší čas a vyzvať duše vyvoleného národa Izraela, aby 

sa postavili ako dobrí vojaci a pracovníci na čelo ľudstva a stali sa jeho vodcami v bitke, ktorá sa blíži. 

61 Božský Majster zostupuje, aby sa dal spoznať prostredníctvom ľudského mozgu, ale hľadaj ma na 

dne svojho srdca, tam som. 

62 Ponorte sa do hlbokej meditácie, ľudia. Zavrite oči a pokúste sa duchovným pohľadom vidieť 

zástupy ľudí, ktorí sa k vám budú približovať v túžbe po svedectve, ktoré im bude hovoriť o mojej 

prítomnosti. 

63 Pamätajte, že ich musíte očakávať so srdcom plným milosrdenstva. Lebo tí, čo hladujú a túžia po 

láske, prídu, ako ste prišli vy, aby som uhasil váš smäd. 

64 Netrúfajte si vykonávať veľké diela bez toho, aby ste boli pripravení. Snažte sa dosiahnuť väčšiu 

duchovnosť, lebo potom slovo, modlitba alebo skutok lásky dokážu väčšie zázraky, než aké by ste chceli 

vykonať vo svojej márnivosti. 

65 Milosrdenstvo a opäť milosrdenstvo je to, čo som vo vás vyvolal. Milosrdenstvo je pocit, ktorý 

som najviac oživil svojím učením. Milosrdenstvo je totiž prejavom lásky a múdrosti. Veru, hovorím vám, 

že ak sa pripravíte na milosrdné prijatie svojich blížnych, ktorí ešte len prídu, prijmete ich s tým najlepším 

prijatím, s tým najvýrečnejším svedectvom, aké môžete o Mojej pravde vydať. Len málokto odolá tomuto 

dôkazu lásky. 

Ale ak ich chcete presvedčiť, aby pochopili moje posolstvo inými prostriedkami, budete musieť veľa 

bojovať, pretože svet má už dosť slov, učení a filozofií. To, po čom svet strašne túži a po čom žízni až na 

smrť, je láska. Preto vám opakujem, že skutok milosrdenstva, aj keď je malý, ale úprimný, precítený a 

pravdivý, bude mať väčšiu silu ako tisíc kázní alebo rozhovorov s krásnymi slovami bez obsahu a pravdy, 

aké počúvajú národy sveta deň čo deň bez toho, aby sa tieto slová uplatnili. 

66 Ešte viac sa pripravte na to, čo budete hovoriť, hoci vám pomôže plynulá znalosť jazyka a Písmo 

vám poslúži aj ako palica či opora pre vašu pamäť. Nezabúdajte však, že to, čo si vaša duša uvedomuje, čo 

vyviera z hĺbky vašej bytosti, bude najplodnejším z vašich semien ─ to, čím preukážete svojim blížnym 

najväčšiu láskavosť a čím zároveň získate najväčšie šťastie, keď príde čas na vašu odmenu. 

67 Milovaní ľudia, príďte ku mne, spojte myšlienky so svedomím, aby ste pocítili môj pokoj. 

68 To, čo vám dávam vo svojom Slove, bude zajtra vašou ochranou, vaším mečom a štítom, a potom, 

keď sa zjednotíte v duchovnosti, prídu k vám rôzne náboženské spoločenstvá, aby ste sa navzájom 

milovali. 
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69 Vo svojom Slove som vám povedal, že čas môjho prejavu prostredníctvom ľudskej schopnosti 

chápania sa čoskoro skončí. Vy však budete naďalej prijímať zvuk môjho božského hlasu v 

najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

70 Keď sa objavilo svetlo tohto nového dňa, vnímali ste volanie hlasného zvona, ktoré bolo počuť 

medzi ľuďmi. Boli ste slepcami, ktorí videli nádheru tohto svetla a ktorí sa cítili byť na túto cestu 

privedení mojou milosťou. 

71 Vy ste moji učeníci, predchodcovia zástupov, ktoré zajtra prídu ku mne a budú niesť toto posolstvo 

pokoja, života, lásky a svetla ako poslovia. Svojimi príkladmi budete svedčiť o pravde, ktorú hlásate. 

72 Skúšky a pády, ktoré ste zažili, budú pre vás svetlom skúsenosti, aby ste zajtra kráčali po mojej 

ceste spravodlivo. 

73 Zjavil som vám dôvod každej udalosti a každej bolestnej skúšky ľudstva, dôvod, prečo som vás v 

tomto čase najväčšej skazy osvietil svetlom Ducha Svätého a zjednotil dvanásť kmeňov svojho 

vyvoleného národa Izraela. 

74 Tak ako ste prišli do krajiny Kanaán v prvej ére, chcem, aby ste sa dnes vydali na cestu do 

skutočnej zasľúbenej zeme. Už ste začali robiť prvé kroky na horu, na vrchole ktorej sa nachádza veľké 

mesto, ktoré na vás čaká. 

75 Zajtra sa nebudete cítiť osirelí, pretože ja a môj duchovný svet sa za vás postavíme, aby ste mohli 

plniť svoje poslanie a stránku po stránke oboznamovať ľudstvo s knihou mojich pokynov. 

76 Vaša práca sa neskončí v roku 1950, ale mnohí z vás zablúdia. Ale dobre tým, ktorí zostanú pevní, 

lebo budú ako stĺpy môjho chrámu. 

77 Pýtate sa sami seba: "Odíde 'Slovo' Otca a my už nebudeme cítiť tú lásku? Odíde Majster a my už 

nebudeme počuť to slovo, ktoré bolo radosťou našej duše a jej povzbudením?" Nie, ľud môj, Otec 

neodchádza, Majster bude pokračovať vo svojej misii svetla. Dnes ste ma počuli prostredníctvom jedného 

alebo druhého orgánu mysle. Ale zajtra nebude vaša príprava obmedzená, pretože všetci budete môcť 

komunikovať so Mnou od ducha k duchu. A cez každého, kto je vybavený, vylejem svoju inšpiráciu. 

Potom spoznáte pravé vytrženie, potom nebude mať prejav Majstra žiadne hranice. Rovnako sa vám budú 

prejavovať duchovia vysokej duchovnej úrovne. 

78 Budeš sa modliť v tichosti a ja prijmem tvoju obetu a odpoviem ti tým, že ťa ozdobím svojím 

požehnaním. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 362 
1 Majster vás vo svojom nekonečnom milosrdenstve prijíma, aby ste počúvali jeho slovo. 

2 Otec vám hovorí: Pochopte, čo vám duchovne zverujem, aby ste sa mohli pripraviť na šírenie tohto 

posolstva medzi ľudstvom. Čoskoro totiž príde čas, keď už nebudete počuť moje pokyny prostredníctvom 

hlasového nosiča. Oznámil som vám to a moje slovo je slovom kráľa a musí sa splniť. 

3 Od roku 1866 som pripravoval ľudskú myseľ na odovzdanie Môjho Slova a tento prejav sa teraz 

končí. 

4 Moja práca nie je nová. Už ste v treťom čase, v ktorom sa ľudstvo vyvinulo. 

5 Zmýlilo vás moje slovo, milovaní ľudia? Stretol som sa s vami rôznymi spôsobmi: Niektorí vo 

fanatizme, iní v modlárstve, pripisujúc osud ľudí hviezdam, a ešte iní, ktorí popreli Moju prítomnosť v 

tomto čase, a preto som vás stretol slabých. V tejto tretej ére som prišiel duchovne, aby som vás živil 

svojím Slovom. 

6 V troch časoch som vás učil, ale v tomto treťom čase niektorí popreli pravdivosť Môjho trinitárno-

mariánskeho duchovného diela a opäť upadli do modlárstva a zmätku, mysliac si, že plnia Moju vôľu. 

7 Už v Prvom čase sa moje Dielo začalo prejavovať tým, že ste spoznali jediného pravého Boha. 

8 V tomto čase som pripravil netrénované mozgy, prostredníctvom ktorých som vám odovzdal svoje 

Slovo. Vždy som sa totiž usiloval o jednoduchosť. 

9 Rovnako som vycvičil intelekt Mojžiša, jednoduchého človeka plného cností, veľkého ducha. 

Prostredníctvom neho som dal svojmu ľudu Izraelu Zákon a štyridsať rokov som ho viedol cez púšť, aby 

som ho priviedol do zasľúbenej krajiny. 

10 V druhom čase sa "Slovo" Jehovovo stalo človekom, ako to videli proroci. Ešte predtým však 

prišiel Eliáš, aby mu pripravil cestu. 

11 Teraz ste v treťom čase, v čase Ducha Svätého. Od roku 1866 pripravujem ľudský orgán chápania, 

aby slúžil ako podnož pre Môj Božský lúč, a odvtedy k vám hovorím prostredníctvom mužov a žien. 

12 Je to obdobie, v ktorom má duša s láskou ohýbať telo a telo má byť poslušné príkazom duše. 

13 Duša sa bude vyvíjať z jedného stupňa rebríka na druhý, a tak splní svoje poslanie, ktoré nemohla 

dokončiť v pozemskom tele. 

14 Kde je klamstvo? Kde sa z môjho Diela stal biznis, kde sa moje slovo, ktoré som vždy dával, 

nesprávne vykladalo? Vždy som ťa prosil o môj chrám v tvojej duši. Ale váš zmätok bol veľký, keď ste 

namiesto toho stavali kostoly zo žuly a bohato ich zdobili kamennými ornamentmi a obrazmi vyrobenými 

ľudskými rukami. 

15 Ľudstvo: Zistil som, že ste sa stali modloslužobníkmi a hľadáte môjho Ducha v obmedzených 

číslach. Nepamätáte sa, že som vás v druhej ére viedol k brehom riek, aby som vám dal svoje poučenie? 

Učil som vás v tom čase modloslužbe? Nie. 

Teraz, v tomto čase, hľadám chrám vo vašom srdci ─ chrám, ktorý nezničia živly, pretože moje dielo, 

ktoré budete zvestovať, bude tak jasné a čisté ako moje učenie. Takto sa zničí fanatizmus a modlárstvo. 

16 Chcem vidieť chrám tvojho srdca vždy pripravený, aby som v ňom mohol prebývať. Nemali by ste 

ho zdobiť poľnými kvetmi, ale dobrými skutkami svojho srdca, modlitbou. V tomto chráme chcem vidieť 

pochodeň, ktorej svetlo nikdy nezhasne: vieru. Keď sa rozpúta živel, budete záchranným člnom pre 

svojich blížnych. 

17 Poďte ku mne, milovaný ľud, aby vo vás bola manna môjho slova. Nech je jeho podstatou život vo 

vašej duši. V tomto čase som prišiel, aby som vám opäť dal svoj Zákon, svoju Pravdu a svoju Lásku. 

18 Uvažujme o ľudstve, ktoré sa trápi pre svoje hriechy. Musíte sa jej snažiť pomôcť tým, že jej dáte 

moje učenie, aby sa mohla pozdvihnúť v modlitbe. 

19 Izrael: Čas boja pre vás už nastal a nie je ďaleko chvíľa, keď ľudstvo vypije veľmi horký kalich. 

Potom povstanete v modlitbe a pocítite veľkú bolesť svojich blížnych. Ale pochopte, že z lásky k vám a k 

celému ľudstvu som vám ukázal cestu k naplneniu poslania tým, že som vylial svoju krv do poslednej 

kvapky a prostredníctvom nej som prišiel pripraviť svet svojím slovom - prostredníctvom vás. 

20 Ja som Tešiteľ utrápených, ja som milujúci Otec, ktorý vás povzbudzuje na vašich cestách. Národy 

nariekajú, potrebujú moje slovo, hľadajú ma a nevedia, ako ma nájsť. Sú bičovaní víchricami a v moriach 
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svojej zloby nachádzajú smrť. Ale vy, ľudia, povstaňte ako odvážni vojaci, aby ľudstvo bolo v tomto čase 

so mnou. 

21 Izrael, pripravujem ťa svojou mocou. Oprite sa o môj zákon, kajajte sa, aby vám svet hriechu ležal 

pri nohách. 

22 Moje slovo vám dáva svetlo pravdy. 

23 Nechcem vidieť túto zem pokrytú mŕtvolami. Chcem, aby ľudstvo vstalo z hrobu ako nový Lazár a 

aby ste mu pomohli nájsť večný život mocou, ktorú som vám dal. 

24 Ľudia, čo vám chýba, aby ste sa vydali plniť moju vôľu? Vstaňte s krížom plnenia svojich 

povinností. Blahoslavený je ten, kto si plní svoju povinnosť, lebo mu dám všetko, čo som sľúbil, a potom, 

keď prídete do môjho kráľovstva, poviem vám: "Buďte vítaní, milovaný ľud, pripravte si srdce ako 

otvorenú knihu, aby ste do nej mohli napísať moje Božie pokyny." 

25 Som medzi vami, pretože potrebujete moje svetlo. V tejto Tretej ére ste ešte neoduševnili svoje 

srdcia, ale Ja som prišiel, aby som to s láskou pripravil. 

26 Dávam vám útechu a skúsil som vás, aby ste vedeli, či ste použili moje slovo. Splňte môj zákon a 

nájdete skutočné šťastie. Vždy, keď ste neposlúchli, pocítili ste len bolesť. 

27 Mnohí ma spoznali, počuli môj hlas a pozdvihli sa pri mne. Aj svet, unavený svojím 

materializmom, hľadá svojho Otca. Vy ste však moji vyvolení, ktorých som živil svojím slovom, aby ste 

volali k svojim blížnym, aby prijali svetlo, ktoré som vám dal. 

28 Pripravil som vás, lebo chcem, aby ste konali skutky pravej lásky ako ja. 

29 Ľudia sú zmätení, vyprázdňujú pohár utrpenia a nevedia, čo som im dal vo svojom diele s takou 

veľkou láskou. Podľahli pokušeniu vo svojich srdciach a dovolili burine, aby sa rozrástla, hoci to nie je 

Moja vôľa. 

30 V tretej ére som využil ľudí dobrej vôle. U niektorých som našiel dobrú vôľu, u iných inšpiráciu a 

u ďalších poslušnosť a nasledovanie môjho učenia. 

31 Ale veru vám hovorím, že pokušenie hľadá Môj ľud, aby ho pripravilo o Moju milosť a Moje 

svetlo. Veľký je boj Majstra, a predsa udeľujem Svoje milosrdenstvo Svojmu vyvolenému ľudu, lebo 

vidím roztrhané biele rúcho, ktoré som im dal. 

32 Všetko, čo tvojej duši chýbalo, som jej doprial. Dal som vám svoje slovo, aby ste zduchovnili 

svoje srdce. 

33 Pripravte sa, ľud môj, svet vás potrebuje. Uvedomte si, ako roznecuje svoje vojny, ako ju sužuje 

pokušenie, a ako preto ľudia nemôžu povstať. V súčasnosti však osviecujem ľudstvo, aby mohlo prijať 

Môj pokoj. 

34 Moje kráľovstvo pozostáva z pokoja a lásky. Vyžadujem od vás, môj ľud, trochu dobrej vôle, 

pevné rozhodnutie a nekonečnú túžbu slúžiť ľudstvu. Chcem, aby ste v hĺbke svojej bytosti cítili ich 

bolesť, aby ste sa zmilovali nad tými, ktorí nepočuli moje slovo a ktorí len zápasia so svojím utrpením. 

Uvedomte si, deti moje, že krik bolesti je počuť na všetkých miestach, že ľudstvo je otrasené, že vinník sa 

očisťuje. 

35 Rozvíjajte semienka lásky medzi svojimi blížnymi, využívajte svoje dary, aby mohli dosiahnuť 

spásu. Vy ste tí, ktorí sú na to oprávnení, pretože som vám vložil do rúk kľúč, aby ste otvorili dvere 

mojich nových zjavení ľudstvu. 

36 Keď splníte svoje poslanie, prijmem vaše rozmnožené semeno. Ty si lampa, ktorá osvetľuje 

temnotu národov. 

37 Pochopte, že to, čo som vám dal, je večné, pretože som to vložil do vašej duše. Vložil som svoje 

dielo do vašich rúk, aby ste pracovali na spáse ľudstva. Dal som vám zákon, ktorým sa budú riadiť národy. 

Ale nezablúdite na tejto ceste. Keď spolupracujete s Otcom na tomto duchovnom diele, nevykonávajte 

obrady a nepestujte modloslužbu. Skúmajte moje božské pokyny, pochopte môj božský zámer, ktorý vám 

dávam prostredníctvom inšpirácie, keď sa zjednocujem s vašou dušou. 

38 Poslal som vás na tento svet, ste moji služobníci. Niektorí sú vtelení a iní sú v duchu; a tí sa dali 

poznať prostredníctvom pripravených mozgov. Prišli si po odškodnenie. V týchto mojich služobníkoch je 

láska, pretože pochádzajú zo mňa. Sú osvietení, lebo som ich zaplavil Svojím Božským Svetlom a 

všetkých som ním obdaroval. Vo svojej pokore však budú služobníkmi, a nie pánmi ľudstva. 
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39 Eliáš prišiel na svet ako predchodca môjho príchodu v druhej ére. On bol Prorokom Pravdy, 

ktorého som poslal, pretože ľudstvo viedli falošní učeníci a bolo potrebné, aby sa všetci vrátili k Prekážke, 

pretože všetci musia dosiahnuť Kráľovstvo nebeské. 

40 V treťom čase som opäť poslal Eliáša, ale v duchu, aby sa zjavil prostredníctvom Roque Rojasa, 

aby človek potom prijal moje zjavenie prostredníctvom nositeľov hlasu. 

41 Precíťte utrpenie ľudstva, že neobjavilo záchranný čln, že nedokázalo uvidieť svetlo nového 

úsvitu. 

42 V súlade s proroctvami z minulých čias som prišiel v duchu do tejto tretej éry a dal som sa poznať 

prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. Môj Duch osvecuje ľudstvo z "oblaku". 

43 Ja som Pravda a prichádzam pripraviť srdcia, aby spoznali moju cestu a uvedomili si, že som 

neopustil svet. 

44 Som s vami ako otvorená kniha. V súčasnosti vám dávam rovnaké pokyny, aké vaša duša dostala v 

predchádzajúcich časoch. Teraz ste sa však vyvinuli, a preto sa moje Božské Slovo stalo známym 

prostredníctvom ľudskej mysle. 

45 Posielam svoj univerzálny lúč, aby som učil vašu dušu, aby sa prebudila a uvedomila si, v čom 

spočíva jej náprava a ako musí začať plniť svoje poslanie. Časy pre ňu totiž ubiehali príliš rýchlo a vo 

svojich rôznych reinkarnáciách nevedela, ako dosiahnuť potrebný vývoj. 

46 Nevedeli ste, ako ovládať svoje telo, aby bolo ochotné a poslušné môjmu zákonu. Lebo ste sa cítili 

slabí a upadli ste do pokušenia, pretože ste sa neposilnili podstatou môjho Božského slova. 

47 Hoci som Sudca a Všemohúci, neopustil som vás a neodsúdil som vás, hoci ste ma porušili a 

porušili môj zákon. 

48 Opäť som vám oznámil, ako musíte prísť na dokonalú cestu, ktorú som vám vytýčil, aby ste našli 

život Ducha. 

49 Všetci ste sem prišli v tomto čase, aby ste splnili poslanie, ktoré som vám dal. Ale keď som ťa 

videl spať, prehovoril som k tebe a volal som ťa na zodpovednosť, lebo si nepočúval hlas svojho 

svedomia. 

50 Vylial som na vás svoje Božské slovo ako krištáľovo čistú vodu. Do vašich sŕdc som vložil svoju 

lásku a podstatu svojho Slova ako dokonalé a jedinečné poučenie. Aký príklad ste však dali svojim 

blížnym? 

51 Svet pre vašu nepripravenosť nepoznal veľkosť diela, ktoré som zveril do vašich rúk. 

Ľudia necítia vo svojich srdciach pokoj môjho Božského Ducha, sú rozdelení a živia rôzne ideály, hľadajú 

nové božstvá a nové zákony, aby sa mohli nazývať zástupcami Boha v tomto svete. 

52 Hovoril som k vám spravodlivo, aby ste spoznali svoje chyby a boli príkladom pre ostatných. Veď 

vy ste deti svetla, vôňa a soľ sveta, uznávaní ako ľud duchovného Izraela. 

53 Ja som váš Majster a posielam vám svoje svetlo, aby som z vás odstránil všetku temnotu a 

premenil vás na dobrých učeníkov, ktorí nasledujú moje učenie a obracajú svojich blížnych. 

54 Hovoril som vám o apoštoloch, ktorých si Moja milosť vybrala v druhej ére. Dal som im dôkaz, 

aby vo mňa uverili a nasledovali ma. Keď si uvedomili, že sú skutočne s Majstrom, pokľakli a ponúkli sa, 

že ma budú nasledovať a stanú sa mojimi učeníkmi, hlásateľmi môjho zákona, môjho diela. 

55 Ich srdcia boli rovnako krehké ako vaše. Bolo potrebné, aby im Majster vtisol do srdca slabiku za 

slabikou, aby ich premenil na dobrých učeníkov. 

Keď prijali Moje učenie a všetky dôkazy lásky, ktoré som im udelil, bolo Mojou vôľou poslať ich von, 

aby hovorili o tom, čo počuli odo Mňa. 

56 Ale skôr ako Majster odišiel, bolo potrebné vyskúšať ich srdcia. Preto som ich poslal rôznymi 

spôsobmi, aby som videl ich dôveru, odvahu a presvedčenie o mojej pravde. Ale keď boli bez prítomnosti 

Majstra, cítili sa ako malé deti, ich odvaha klesala a ich vôľa slabla. Ešte stále v nich bolo málo 

povznesenia a dôvery v seba samých. Preto prežívali horkosť a ronili slzy. Majster ich však opäť spojil, 

aby im vzbudil dôveru a lásku. 

57 Keď som prišiel na tento svet, neinšpiroval som sa žiadnym ľudským ideálom, ani som neprijal 

učenie žiadneho náboženstva či vedy. Ja sám som bol Poznanie, Dokonalosť, Boh sám, ktorý sa stal 

človekom na tomto svete, aby verne naplnil Mojžišov zákon, ktorý bol nesprávne pochopený. 
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58 Keď sa zhromaždil zástup, aby počúval Ježišovo učenie, moji apoštoli naň upriamili svoju 

pozornosť a s úctou počúvali moje slovo. Stačila jedna veta a už spoznali nekonečnú milosť "Božieho 

slova". Stačilo jedno slovo a vytvorili knihu nesmiernej múdrosti a poznania učenia, ktoré som šíril. Dal 

som im totiž dokonalé pokyny, aby sa Moji vyvolení mohli postaviť tvárou v tvár ľudstvu a viesť ho po 

ceste lásky, pokoja a porozumenia. 

59 Nikdy som vás neopustil, vždy som sa za vás prihováral, za celé ľudstvo, a každému som dal to, čo 

mu chýba, aby vaša duša mohla zosilnieť a sama mohla pretrhnúť putá, ktoré ju viažu k zhmotneniu. 

60 Znovu som prišiel, v tomto čase v Duchu ako Moc a Láska nad týmto ľudstvom, ktoré zblúdilo a 

ľudia vydali volanie do vojny ─ teraz, keď sa rozpútali sily prírody, skúšky a choroby sužujú krajiny a 

domovy sú zahalené do smútku ─ teraz, keď srdcia vzlykajú a utrápené telá idú svojou cestou bez toho, 

aby sa orientovali, a nenachádzajú ruku, ktorá by im milostivo ponúkla chlieb, posilu a pomoc. 

61 Milujúci Otec nemôže opustiť ľudstvo v jeho neistote, v jeho trápení alebo v jeho súžení. 

Proroctvá, ktoré som vám dal, sa teraz napĺňajú. 

62 Odstráňte sa z materializácie, aby ste mohli naplniť Božský a Duchovný zákon, ktorý som vám 

dal. Je dokonalá, čistá a plná svetla, aby ste našli život, milosrdenstvo a vedeli sa viesť po ceste lásky, 

porozumenia a morálky. 

63 Vaše srdce sa nesklonilo pred mojou láskou, vaša temnota a nepochopenie vám nedovolili objaviť 

zmysel môjho učenia v dokonalom svetle, ktoré vlievam do vašich duší, a váš sluch ma nepočul. Chceš, 

aby Ježiš zostúpil a stal sa človekom, aby si ho mohol cítiť pri sebe a dotknúť sa rukou jeho rán, jeho šiat? 

Nie, tento čas sa už skončil. 

64 Milovaní učeníci, veru vám hovorím, že práve na vás vylievam svojho Ducha Svätého a do vášho 

srdca podstatu svojho Slova. 

65 Ako Otec prijímam každého, kto počúva moje slovo, a každého, kto je ochotný vydať sa na všetky 

cesty, ktoré mu moja vôľa naznačuje. 

66 Prichádzam v tomto čase, aby ste nanovo pocítili vieru, dôveru a teplo Mojej lásky, aby ste žili so 

Mnou po celú večnosť, aby ste sa občerstvili a čítali Moje zjavenia a učenie ako v otvorenej knihe. 

67 Môj Božský Duch je v tomto čase ako žiariaca hviezda pred vašou dušou. Dávam vám svoje svetlo 

a svoju lásku, aby ste vždy mali dôveru vo svojho Otca a Stvoriteľa. Prišiel totiž čas, keď vás chcem 

vidieť s vybavením vo vašej duši. Už nechcem, aby ste hovorili, že váš Otec od vás odišiel. Nie, deti moje, 

nie ste sami. 

68 Nechcem ťa vidieť na ceste s utrpením v duši, lebo svetlo poludnia osvetľuje tvoje srdce. 

69 V tejto chvíli vám dávam to, čo som pre vás uschoval vo svojej pokladnici. Na to je potrebné, aby 

ste Mňa hľadali v najhlbších zákutiach svojho srdca. Je potrebné, aby ste plnili Môj Božský zákon, aby ste 

sa nemýlili a nevnášali zmätok do svojich blížnych, ale aby ste chápali a pochopili Moje učenie a boli 

Mojimi pravými učeníkmi, ktorí ho nasledujú. Tak už nikdy nebudeš mať slepotu v duchovných očiach a 

tvoje uši budú pripravené počuť môj hlas, aby si skutočne pocítil, že Majster, Spasiteľ sveta, sa usadil v 

tvojom srdci a dáva sa odtiaľ poznať. Takto budete vydávať svedectvo pred ľuďmi. 

70 Aby sa tento svet očistil, je potrebné, aby ste zduchovnili svoj život, aby ste boli živou svätyňou a 

odvrátili sa od toho, čo vám nevyhovuje, a očistili svoju dušu od malomocenstva a špiny. 

71 Bez toho, aby ste vedeli, čo ste prišli robiť a prečo vás Otec povolal, prišli ste a ja som vás prijal a 

s láskou pripravil. Ak ťa bolesť trápila krátko, potom som ťa potešil a daroval ti život, povzbudil som ťa 

svojím milosrdenstvom, aby si sa kajal zo zlých skutkov. Lebo naozaj chcem, aby ste sa predo mňa 

postavili čistí a očistení. 

72 Keby to tak nebolo, nesadli by ste si v tomto treťom čase k môjmu stolu, nesúhlasili by ste s 

užívaním vody, ktorá vás očisťuje, a zablúdili by ste. Ale Otcov hlas zaznel vo vašom srdci a vrátil vám 

citlivosť, a tak ste sa mohli objaviť pred svojím Pánom. 

73 Vybavím vás a posilním, keď bude hroziť, že vaša viera zhasne. To ja som ho zapálil, aby ste ho 

živili, lebo nechcem, aby zhasol. Chcem, aby ste sa svojou prípravou očistili od škvŕn. Vy ste naozaj 

vyvolení a chcem, aby ste jedného dňa oslobodili svojich blížnych od temnoty. Na to musíte z hĺbky 

svojho srdca poznať svojho Boha a šíriť poznanie Môjho učenia po celom svete tým, že zapálite pochodeň 

v každom srdci. Toto je služba, ktorú od vás očakáva váš Boh a Pán a ktorú očakáva aj ľudstvo. 



U 362 

145 

74 Učil som vás, ako pozdvihnúť svoju dušu a spojiť ju s Božským Duchom. Žiadam od vás obnovu a 

hovorím vám: váš Otec je samá láska a milosrdenstvo a ja sa zjavujem v plnosti svojho stvorenia. Naučil 

som vás, ako odovzdávať svoju lásku, oslobodil som vás a už nie ste v otroctve, pretože som spálil všetko, 

čo bolo vo vás nečisté, a tento oheň očistil vaše skutky a vaše myšlienky. Pretrhol som putá, ktoré ťa 

spájali s týmto svetom. 

75 Zablúdili ste na cestách, ktoré vás priviedli k smrti. Preto vás moje Slovo poučilo ako hlas, ktorý 

vás napravil a prebudil z hlbokého spánku. Pripomenul som vám, na čo ste zabudli. Zušľachtil som ťa a 

premenil tvoje srdce na svätyňu. 

76 Toto je Môj boj o vašu záchranu, aby som vám sňal pásky, ktoré vám zakrývali oči, aby som vás 

naučil rozpoznať Mňa v Mojej pravde. Z vyvrheľov, ktorými ste boli predtým, som vás premenil na deti 

svetla, na vyvolené deti, ktoré nosia tie najlepšie šaty, aj keď sú ešte vtelené. Mojou vôľou bolo, aby ste si 

uvedomili moju prítomnosť, aby ste sa mohli pripraviť a žiť v mojom kráľovstve. 

Chcel som, aby ste ma ako prví duchovne videli a cítili, aby ste o tom vydali svedectvo svojim 

blížnym. Povedzte im, že prišla hodina, aby sa pripravili, aby neveriaci mohli mať vieru. Povedzte ľuďom, 

že moje kráľovstvo je prítomné v ich dušiach. Klopte na srdcia od dverí k dverám, aby ste prebudili tých, 

ktorí spia, lebo medzi nimi vládne smrť. 

77 Ľudia rozpútali vojny, aby bránili svoje pominuteľné tróny a majetky. Choďte a povedzte im, že 

Knieža pokoja prišiel bojovať proti zlu. Tento boj však prebieha so zbraňami lásky a svetla. Lebo som 

počul vzdychanie a plač vdov, nárek sirôt, videl som nepokoj a nepriateľstvo ľudí. 

78 Choďte k nim a povedzte im, že prišiel živý Boh, že nepotrebujú modly, ktoré si vyrobili 

vlastnými rukami, ani hmotné chrámy ─ že Boh lásky, svetla a pokoja vyzýva všetky svoje deti, aby sa 

obnovili a počúvali hlas svedomia. 

79 Hovorím vám: Buďte vítaní ako "márnotratný syn". Veľa ste plakali, pretože ste sa stretli so 

zlobou a vzdialili ste sa od môjho večného milosrdenstva. Videli ste len priepasti, púšte. Ale teraz sa 

pozrite na pramene živej vody, ktoré navždy uhasili váš smäd. Pozrite na strom života, ktorý vám dáva 

svoje ovocie a tieň pod svojimi listami. Ponúkam vám prístrešie a výživu a odstránim váš materializmus z 

minulých čias. 

80 Zverujem vám evanjelium, aby ste ho hlásali, aby ma ľudstvo spoznalo a povstalo v túžbe po 

mojej láske. Povedzte svojim blížnym, že ich očakávam s otvorenou náručou ako Otec plný lásky. 

Povedzte im, že teraz nastal čas na ich duchovné spojenie ─ na zrušenie ich hraníc a odstránenie 

vzájomnej odlúčenosti. Lebo pre mňa ste všetci moje deti a všetkých vás rovnako milujem. Prinášajte im 

tieto posolstvá, choďte k nim ako moji zástupcovia a berte si ma za príklad na svojej ceste, aby vaše slová 

boli plné povzbudenia, útechy a života. 

81 Bojujte na svojej ceste životom a porazte temnotu sveta. Odstráň zo sŕdc modloslužbu, priprav 

cestu, aby všetci mohli prísť ku mne. Kamkoľvek zavoláš, nebudeš to ty, ale Ja, kto vydá svoj hlas, a 

kamkoľvek pôjdeš, tam budem aj Ja. 

82 Otec vám hovorí: Pripravte sa, lebo budem prebývať vo vašich srdciach. Ak ste toho hodní a vaše 

duše sú silné, nebudete to vy, kto obdaruje ľudstvo, ale ja s nekonečnou láskou. 

83 Pochopte, že vás využijem. Musíte sa pripraviť na to, aby ste mi vydali svedectvo a ukázali 

ľudstvu štandard pokoja a zákona ako prístavu spásy pre stroskotancov. Hovorte bez strachu z teórií, 

falošných učení o oduševnení. Povedzte im, že Otec nechce záhubu ľudstva, že túži po spáse všetkých 

svojich detí. 

84 Povedz, že aj ty si prišiel ku Mne bez všetkého dobrého, že si bol hluchý a slepý voči pravde. 

Povedz, že potvrdený hriešnik, ktorý stratil vieru, sa bude môcť zachrániť, že budem vedieť, ako očistiť a 

očistiť jeho dušu. Preto sa nebojte zostúpiť do priepastí, aby ste zachránili svojich blížnych. Vylezte na 

hory a darujte aj tam. Buďte však pokorní srdcom, tichí a cnostní. Ako váš sprievodca vám dám svetlo 

Ducha Svätého, ktoré je vyliate v celom vesmíre. 

85 Ak sa falošný výklad vašich blížnych stavia proti vašej ceste, povedzte im, že tí, ktorí sú zdraví, 

nepotrebujú lekára. Bdejte a modlite sa, duchovne sa pozdvihnite ku mne. Veď zbúram babylonskú vežu, 

zničím modly, zmätiem učencov, ukážem svoje svetlo, odstránim z ľudí slepotu a vykorením nepriateľstvá 

a zlé úmysly. Spôsobím, že mŕtvi vstanú z mŕtvych, že tí, čo si mysleli, že sú veľkí, uvidia svoju malosť, a 

spôsobím, že pyšní sa predo mnou sklonia. 
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86 Usilujem sa o spásu duše a v tomto čase veľkého boja musíte hovoriť s tými, ktorí ma chcú nanovo 

ukrižovať. 

87 Otec vám hovorí: Ak ma milujete, plňte môj zákon, pracujte na sebe. Ak sa cítite slabí alebo vám 

niečo chýba, požiadajte Otca, lebo ja vás vypočujem. Ale pros o to, čo je správne, a ja ťa naplním svojou 

milosťou. 

88 Ak sa pripravíte, urobím z vás svojich apoštolov, ktorí zjavia moju lásku. Ale nechváľte sa a 

nerobte veľké kroky, aby ste nezablúdili. Keď príde čas, Eliáš vás vybaví svetlom Ducha Svätého. 

89 Dary, ktoré som vám dal, neberiem späť, ani ich nemením. Zostanú vo vašej duši navždy, a keď 

dosiahnete vrchol hory, uvidíte ovocie svojho boja. 

90 Riaďte sa mojimi najdokonalejšími pokynmi, noste vo svojich srdciach pokoj a mier, aby ste ho 

mohli dávať aj iným. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 363 
1 Milovaní učeníci, počúvajte slovo, ktoré vás posilní. Buďte presvedčení o pravdivosti môjho diela, 

aby ste ho mohli praktizovať a svojím príkladom ukazovať svojim blížnym. 

2 Keď sa človek obnoví, keď v ňom zavládne moja pravda a jeho duchovné schopnosti zvíťazia nad 

svetskými vášňami, vtedy pochopí moje dielo. 

3 Veľká je námaha mojich robotníkov a cesta, ktorú musia prejsť, je veľmi dlhá. Jeho dielo sa začalo 

a semeno bolo zasiate. Ale časom prídu iní robotníci, aby pozbierali ovocie a znovu zasiali semeno. Je 

vašou úlohou, môj ľud, aby ste v tejto dobe spôsobili, že moje dielo bude uznané a že ľudstvo prijme 

milosť mojej nekonečnej múdrosti, pretože ju nikdy nemohlo pocítiť. 

4 Moje svetlo, ktoré sa šíri po celom svete, spôsobilo, že sa moja pravda hľadá v každom učení. To 

je dôvodom správania ľudí v ich rôznych vierach. 

5 Je to naplnenie toho, čo bolo predpovedané. Ktorý z nich predstavuje pravdu? Kto skrýva 

hladného vlka v ovčom rúchu? Kto si čistým odevom zabezpečuje absolútnu vnútornú úprimnosť? 

6 Aby ste odhalili moju pravdu, musíte si osvojiť spiritualitu, pretože ľudstvo sa rozdelilo na toľko 

vierovyznaní a svetonázorov, koľko zodpovedalo vývoju ľudského myslenia. 

7 Takto vzniká čoraz viac siekt a denominácií a pre vás bude veľmi ťažké posúdiť pravdivosť 

obsahu každej z nich. 

8 Moje učenie osvieti myšlienky a predstavy ľudí a postupne každý pochopí základy, aby zdokonalil 

svoje diela a nasmeroval ich na dokonalejšiu a vyššiu cestu. 

9 Špiritizmus nie je nové učenie, ktoré sa snaží rozvinúť učenie viery minulých čias ─ nie, je to to 

isté zjavenie ako v prvej a druhej dobe. Je to základ všetkých náboženstiev, ktorý chcem ľudstvu 

pripomenúť v týchto časoch oddelenosti, aby nezabudlo na svoj pôvod. 

Človekove diela, zvyky a spôsoby, ako zapôsobiť na zmysly, aby si lichotil a bol hrdý na svoje rôzne 

náboženstvá, sú v rozpore s tým, čo chce moja práca ukázať svetu. 

10 Zanechal som dokonalé učenie prostredníctvom Ježiša, aby sa medzi ľuďmi rozšírilo pochopenie 

lásky. Jeho účinky boli pre svet požehnaním. Teraz sa opäť zamyslíme nad kresťanskými princípmi. Svet 

je však od nich tak vzdialený, že len skúšky, ktorými ľudstvo v súčasnosti prechádza, mu pripomenú 

lásku, ktorú svojím príkladom učil Majster. 

11 Moje učenie je svetlo, ktoré musíte hľadať, aby medzi ľudstvom vždy vládol mier. 

12 V každom konaní, v ktorom sú obsiahnuté úmysly dobra, sa zjavuje moja práca. Je podstatnou 

súčasťou všetkého, čo človek môže budovať prostredníctvom charitatívnych cieľov, prostredníctvom 

čestných úmyslov pomáhať ľudstvu, zbližovať národy, viesť ľudí na ceste k vyššiemu rozvoju a 

zušľachťovaniu. 

13 Spiritualizácia, ktorú vás opäť učím, je Božské Dielo, ktoré, hoci je také veľké, sa môže obmedziť 

na to, aby sa prejavilo v akte lásky. Ale nemýľte sa a nepodliehajte bohoslužobným úkonom žiadneho 

náboženského spoločenstva, ani nenasledujte myšlienky, ktoré iní ľudia zaviedli ako nemenné. 

14 Povedal som vám, aby vás moja práca nerozdeľovala, aby ste zjednotili svoje myšlienky a konali 

dobro tým, že sa podelíte o moje učenie so svojimi blížnymi. Ak ich nasledujú, nezáleží na tom, aké je ich 

učenie. Budú cítiť oduševnenie, keď budú šíriť svoju lásku medzi svojimi blížnymi. 

15 Je veľa ľudí, ktorí chápu duchovnú podstatu mojej práce a robia ju pre uspokojenie z rozdávania 

lásky a milosrdenstva. 

16 Keď príde čas, keď Moje slovo už nebude možné počuť ľudským rozumovým orgánom, budú tu tí, 

ktorí sa budú snažiť hovoriť tak, že budú brať Moje meno nadarmo. Ale už som vám povedal: budú to 

podvodníci! 

17 Nenechám ťa na pokoji. Váš orgán mysle bude neustále prijímať moju inšpiráciu. Budem vo 

vašich slovách, vo vašich skutkoch. Aj naďalej sa budete môcť zhromažďovať, aby ste si pripomínali moje 

slovo. Preto som dovolil, aby sa zachovala v písomnej podobe, aby vám bola predmetom neustáleho 

štúdia. Ale nie je mojou vôľou, aby ste na svojich stretnutiach mali zmyselné rituály. Potom by sa totiž to, 

čo som vás učil, zmenilo na obrady a tradície. 

18 Zveril som vám svoje Dielo, každý z vás musí ísť svojou cestou, splniť svoju povinnosť. 

Prispôsobte svoje potreby učeniu môjho učenia. Vo všetkých svojich činoch objavíte príležitosť milovať a 
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odpúšťať blížnemu, odpúšťať svojim blížnym ─ nie z mystického hľadiska, ale ako prirodzený čin v 

súlade s momentom evolúcie, ktorý prežívate. Takto, postupne, svet pochopí moje Dielo. 

19 Keby ľudstvo počulo, pochopilo a pochopilo moje učenie, otvorila by sa pred ním na obzore cesta 

pravdy a lásky a neprechádzalo by skúškami bolesti a strachu, v ktorých sa nachádza. 

20 Pochopte, že nikto nie je spravodlivý a dokonalý. Vaše prehrešky sú veľké, bojujete sami so sebou. 

Práve preto som vám dal svoju milosť. 

21 Ako tá skupina učeníkov, ktorých som si vybral, oplakávala Ježišov odchod, ale ktorí potom 

dostali Božie vnuknutie, ktorých myseľ bola osvietená a ktorí položili svoje životy na obranu Môjho diela, 

tak aj vy budete oplakávať odchod Majstra, pokiaľ ide o Jeho prejavy. Ale tvoj mozog sa otvorí, tvoje 

srdce sa zapáli láskou a milosrdenstvom k blížnemu a ty ma budeš naďalej milovať tým, že budeš milovať 

a odpúšťať blížnemu. 

22 Potom sa moja pravda duchovne zjaví a všetko bude väčšie, spravodlivejšie a pravdivejšie. 

23 Keďže ľudstvo nie je v súlade s univerzálnym zákonom, ktorý riadi všetko stvorenie, nastane 

nekontrolovateľný stav, ktorý sa prejaví v násilí prírodných síl. 

24 Človek rozdelil atómy, jeho vyvinutý mozog využíva tento objav na získanie najväčšej moci a 

prinášanie smrti. 

25 Keby sa človek duchovne rozvinul do rovnakej miery ako jeho veda a intelekt, objavovanie nových 

prírodných síl by využil len v prospech ľudstva. Jeho duchovná zaostalosť je však veľká, preto jeho 

sebecký rozum využíva svoju tvorivú silu na škodu ľudstva, používa sily deštrukcie a odvracia sa od 

Ježišových zásad lásky a milosrdenstva. Preto keď uvidíte, že z neba padá záplava ohňa, nebude to preto, 

že by sa otváralo samotné nebo alebo vás trápil oheň slnka ─ nie, je to dielo človeka, ktorý rozsieva smrť a 

skazu. 

26 Prišiel som v tomto čase, aby som vám pripomenul svoje učenie lásky a zajtra budú môcť vaše 

vnúčatá počuť zvuk môjho hlasu, ktorý ich vyzýva, aby si uvedomili, že existujú väčšie sily, ktoré ich 

môžu zničiť. 

27 Hovorím vám to isté, čo som vtedy povedal svojim učeníkom: "Bdejte a modlite sa, aby ste 

neupadli do pokušenia", lebo zažijete trpké chvíle. Ale ak je vaša viera veľká, uvidíte, že všetko je pre 

dobro ľudstva. A v budúcnosti, keď ľudia pochopia, že pracovali len na nepriateľstve a ničení, prírodné 

sily sa uvoľnia pre dobro ľudstva a prinesú lásku a zachovajú mier. Vtedy duša nájde priaznivejšie pole 

pre svoj rozvoj, lebo ja, milovaní učeníci, som vám prišiel dať pokoj a útechu. Hovoril som ti o lepšom 

živote a zjavil som ti veľké zázraky, ktoré bude môcť tvoja duša ukázať svetu. Lebo slepým dáš zrak a 

duševne chorých uzdravíš mojím slovom lásky. Chromých prinútiš, aby opustili svoje lôžka a nasledovali 

ma. 

28 Príde čas, keď Mi budete lepšie rozumieť vďaka plneniu svojho poslania a oduševneniu. Potom sa 

budete cítiť zjednotení a vo vašej duši zavládne radosť. Potom budete všetci vedieť, ako bdieť a modliť sa, 

aby svet videl moje požehnané dielo s čistotou, s akou som vám ho zveril. 

29 Príde čas, keď každá sekta a cirkev bude hľadať, čo patrí k môjmu Dielu. Aby však tento poklad 

našli, musia pozdvihnúť svoju dušu a počúvať hlas Ducha. 

30 Dnes vás Majster naďalej učí a premieňa ľudí na skutočných kresťanov. 

31 Moji učeníci, vy neviete, kedy uvidíte koniec svojho poslania, kedy dosiahnete víťazstvo vo 

svojom boji. Budete totiž pokračovať v práci z generácie na generáciu, aby ste dosiahli oduševnenie 

ľudstva. Prekročíš hranice a moria, pôjdeš do provincií, krajín a národov, aby si oznámil moju pravdu. 

32 Tak ako v druhej ére, keď sa moji učeníci, preplnení svetlom Ducha Svätého, bez strachu zo sveta 

a bez merania vzdialeností, vydali odovzdávať moje učenie, tak aj vy by ste sa mali vyzbrojiť a, keď príde 

čas, vydať sa plniť svoje poslanie. 

33 V tejto ére som bol najlepším učiteľom, nikdy som vám neklamal, vždy som k vám hovoril 

jednoduchými a jasnými slovami, aby ma vaše duše a srdcia cítili a živili sa esenciou, ktorá posilňuje a 

oživuje. 

34 Poznám vás a vždy, keď som vás poslal reinkarnovať sa, som sa vám zjavil. Ale váš mozog si 

nemôže pamätať vaše minulé reinkarnácie. 

35 Nikdy som vás nezviedol z cesty plnenia povinností, nikdy som vám nedal iný zákon, ani som vás 

nezaviedol na odchýlky, ktoré vytvoril človek. Vo všetkých dobách sa ľudia riadili svojou vlastnou vôľou 



U 363 

149 

a ukazovali množstvám božstiev, ktoré si vytvorili vo svojich mozgoch. Z ich úst vychádzali falošné slová, 

lživé proroctvá a boli slabé srdcia, spútané duše, ktoré sa nedokázali oslobodiť a uvedomiť si, že ich čaká 

večný život. 

36 Áno, Izrael, ľudské srdce sa vždy snažilo uctievať materiálne veci, ucho lahodilo melodickým 

slovám. Preto človek zmenil to, čo som priniesol ako kresťanské učenie v druhej ére, keď ho premenil na 

"náboženstvo". 

V ľudskom srdci sa vždy prebúdzal egoizmus, chamtivosť a márnivosť, ktoré sa stali kráľmi a pánmi, 

aby sa im ľudia klaňali, aby z nich urobili vazalov, otrokov, aby ich pripútali k hriechu a uviedli do 

temnoty, dezorientácie a zmätku. 

37 Svet ma odmietol ako Ježiša, pribil ma na drevený kríž a neskôr si z kríža urobil predmet 

modloslužby a klaňal sa pred ním, aby prosil o odpustenie. Dnes živíte materializmus, nepriateľstvo a zlú 

vôľu. Ľudstvo dnes žije v najväčšej skazenosti. 

38 Na ceste života dospelí, mladí, panny a deti blúdia a nenachádzajú dokonalú cestu, ktorú som im 

vytýčil svojimi príkladmi lásky a milosrdenstva. 

39 Veľké masy ľudí zabudli, ako hľadať svojho Stvoriteľa. Duše sa nechali určovať hmotou a dnes 

plačú, pretože stratili milosť a autoritu, ktorú im moja milosť dala vo chvíli, keď ich poslala na zem. 

40 Čo sa stalo s Izraelom? Čo ľudstvo pociťuje dodnes? S čím všetkým sa na svojej ceste stretli? Len 

bodliaky a tŕne, vojna svetonázorov. Celé ľudstvo sa ocitlo v omyle. Ale kto musí napraviť to, čo človek 

pokazil, v čom sa pomýlil? Kto musí dať to, čo ľudstvu chýba, aby sa mohlo riadiť týmto zákonom, týmto 

učením a týmto svetlom? Ja, Utešiteľ, ktorý zostupujem "v oblaku" v tretej ére, aby som hovoril k ľuďom 

a učil ich, aby si znovu uvedomili, že na ceste všetko stratili a že Ja, ako Stvoriteľ, som ich vzal za ruku, 

aby som ich viedol po Svojej ceste, aby som im sprístupnil duchovný život. 

41 Zajtra budú veľké udalosti svedčiť o tom, čo som vám dal ako proroctvo, a cez bolesť spôsobenú 

prírodnými silami v krajinách a národoch povstanú ľudia a budú hľadať ľud Izraela. 

42 Vojnová atmosféra, epidémie, choroby, hlad sa stupňujú, a preto človek nemá pokoj v srdci ani vo 

svojom dome. Ale či som si to prial a či Môj Svätý Duch zostupuje, aby hodoval na vašej bolesti a 

utrpení? Nie, milovaní ľudia, v mojom Božskom Duchu existuje nekonečný smútok. 

43 Ľudstvo zabudlo na požehnané najvyššie prikázanie, ktoré som mu dal v druhej ére: "Milujte sa 

navzájom". 

44 Pripravil som vek, keď ľudstvo povstane v poslušnosti. Tvoji vnuci uvidia slávu, ktorú vylejem na 

túto zem. 

Moja vôľa sa totiž musí naplniť na tomto svete, ktorý som vám dal ako pozemský raj, a príde čas, keď 

na túto planétu prídu duše, ktoré dosiahli vysoký stupeň rozvoja, ktoré bojovali. Moje božské svetlo bude 

žiariť nad zemou a bude na nej vládnuť naplnenie môjho zákona. 

45 Pamätaj na moje slovo až do poslednej chvíle svojho života v hmote, potom ti tvoj duch 

pripomenie všetko, čo si počul v mojom slove a na čo rozum zabudol. 

46 V tomto poslednom okamihu bude vaša duša túžiť po ďalšom okamihu života, aby naplnila svoj 

cieľ, ale váš osud sa musí naplniť. 

47 Povedal som, že príde čas zmätku, neposlušnosti, keď povstane ten "robotník" a bude tvrdiť, že 

moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského intelektu sa neskončí. Ale príde čas, keď sa moje slovo 

naplní, aj keď sa človek bude chcieť vzoprieť mojej vôli. 

48 Koľko chýb na ceste sa dopustili mnohí z tých, ktorým som zveril poslanie a milosť. Koľko 

nepochopenia vidím šíriť sa medzi mojimi deťmi po roku 1950. 

49 Kvôli nepochopeniu a hlúposti človek odmieta moju pomáhajúcu lásku, autoritu a milosť a stojí 

mimo pravej cesty zákona, harmónie a pravdy. 

50 Nepopieram, čo som vám dal pred rokmi. Od roku 1866 som hovoril k ľudu prostredníctvom 

prvého nositeľa hlasu a prorokoval som mu, že príde čas, keď sa moje slovo už nebude zvestovať ľudu. 

Keď som však videl, že sa ich sŕdc zmocňuje skľúčenosť, dal som im jednoduchými slovami najavo, že 

rok 1950 bude posledným rokom pre prejavenie môjho učenia prostredníctvom intelektu nositeľov hlasu, 

slova, ktoré bolo práve dané v tom dome modlitby, ktorý nesie meno "Damiana Oviedo". 

51 Izrael sa opäť rozdelí z kmeňa na kmeň, opäť sa rozdelí a bude chcieť pošliapať čistý a 

bezzákonný Zákon, ktorý som mu dal do rúk; opäť bude Izrael hľadať predchádzajúce cesty a upadne do 
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modlárstva a fanatizmu. Obráti sa k sektám a upadne do zmätku, do temnoty a bude hodovať na 

príjemných a falošných slovách, ktoré mu ponúkne človek. 

52 Koľko bolesti spôsobili Môjmu Srdcu služobníci, ktorí nepochopili Môj Zákon, a koľko bolesti v 

súčasnosti spôsobujú tí, ktorí, hoci som ich vycvičil a ustanovil, dnes poskytli útočisko pochybnostiam, 

neistote a v dôsledku svojho nepochopenia a sebectva povedali, že zostanem medzi ľuďmi ešte nejaký čas, 

že podľa ich ľudskej vôle ešte raz pošlem Svoj univerzálny lúč a budem sa ešte dlho prejavovať. 

Preto som vám povedal: Kedy som vo svojom slove prejavil nerozhodnosť, neistotu alebo nesúlad 

vôle? Nikdy, naozaj, lebo potom by som už nebol dokonalý, nebol by som už vaším Bohom a Stvoriteľom. 

53 Vo Mne je rozhodnosť, jediná vôľa, a preto hovorím jasne ako jasné denné svetlo, aby ma všetci 

pocítili v Mojej prítomnosti, v Mojej podstate a Mojej moci, aby duch spoznal (základný) rozum a Slovo, 

ktoré som dal prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania. 

54 Majster vám povie: Človek postavil budovy a nazval ich kostolmi a ľudia, ktorí do nich vstupujú, 

sa im klaňajú, pestujú fanatizmus a modlárstvo a uctievajú to, čo vytvoril sám človek. To je v mojich 

očiach odporné, a preto som od vás, ľud Izraela, odstránil všetko, čo ste pôvodne poznali a počuli, aby ste 

zanechali svoj fanatizmus. 

55 Domy modlitby izraelského ľudu budú známe ľudstvu, nebudú zatvorené, lebo budú poskytovať 

útočisko slabým a strateným, unaveným a chorým. Vašou prípravou, poslušnosťou Mojej najvyššej Vôli a 

dodržiavaním Môjho Zákona sa osvedčím v skutkoch pravých učeníkov Môjho Božstva. 

56 Nech vás nezarmucuje, že sa objavujú aj falošní hlasatelia, falošní cirkevní vodcovia, falošní 

"pracovníci", že ich rúhavé pery hovoria k ľuďom a tvrdia, že moje Slovo a môj univerzálny lúč zostanú 

ako poučenie medzi ľuďmi. 

Dám poznať, kto je podvodník, kto nedodržiava zákon podľa mojej vôle, kto je ten, kto vyjadruje iba 

svoju vlastnú vôľu, a dám poznať dielo, ktoré vykonal zle, a zákon, ktorý vytvoril, a títo budú zavrhnutí a 

vyhnaní. 

Ja totiž zadržím božskú milosť a moc a pokušenie ich chytí do svojich sietí, a preto ten, kto ich hľadá, 

nepocíti vo svojej duši milosť môjho Ducha Svätého. 

57 Keď cirkev a sektári uvidia, že Izrael je rozdelený, že sa navzájom popiera a je slabý, budú hľadať 

dôvody, aby sa zmocnili klenotu nevyčísliteľnej hodnoty, aby sa zmocnili archy Novej zmluvy a zajtra 

povedali, že oni sú praví poslovia Boha medzi ľuďmi a predstavitelia môjho božstva. 

58 Všetci poznáte význam prvého prikázania Zákona: "Milovať budeš Boha viac ako svojich rodičov 

a svoje deti ─ viac ako seba samého a tiež všetko, čo máš na zemi." Ak by ste takto konali, pocítili by ste 

pokoj v duši, vaše utrpenie by bolo miernejšie a prírodné sily by k vám boli milosrdné. Potom budete 

prežívať skúšky, ktoré majú zdokonaliť vašu dušu, bez pocitu zlyhania. 

59 Keď pochopíš toto prikázanie a budeš ho dodržiavať, budeš spokojný so svojím údelom, budeš 

milovať ľudí a vážiť si ich život. Vo vašich skutkoch bude spravodlivosť a vy potom využijete svoje dary 

pre svoje dobro a dobro blížneho. 

60 Je pravda, že cesta, ktorú som vám vytýčil, nie je príjemná, ale je to život plný odriekania a 

prísneho dodržiavania mojich prikázaní, ale nie je to cesta obetí. Láska a milosrdenstvo neznamenajú 

bolesť, ale radosť a život pre dušu, a ja vám ponúkam túto radosť, aby ste spoznali pravé duchovné šťastie. 

61 Svoju bolesť si spôsobujete sami, keď ste sa odchýlili od plnenia Zákona. Chcete zastaviť šírenie 

vojny a jej následky? Potom milujte a odpúšťajte, podeľte sa o svoj chlieb a budete sa cítiť spokojnejší. 

Dôverujte v účinnosť božských zákonov, v ich múdrosť a spravodlivosť, a budú vás chrániť. 

62 Buďte dušami, ktoré si dávajú pozor na svoje skutky a žijú v modlitbe a neustálej príprave, aby ste 

boli pevní tvárou v tvár pokušeniam a zvíťazili nad prevládajúcim materializmom. 

Spočiatku budú vaše kroky neisté ako kroky malého dieťaťa, ktoré začína chodiť. Potom sa však stanete 

silnejšími, budete získavať vedomosti, až dosiahnete rozvinutie svojich duchovných darov, ktorých 

hodnota je na zemi nevyčísliteľná. 

63 Ak sa vydáte na cestu, stanete sa ľuďmi veľkých cností, budete schopní ovládať svoje telo a žiť 

duchovne. Na svojej ceste životom budete mať svedomie ako maják. Bude vaším priateľom a sudcom. 

Vždy k vám bude hovoriť pravdivo a jeho pokyny budú správne a presné vo chvíli, keď ich budete 

potrebovať. Tento hlas je môj vždy nežný a milujúci hlas, ktorý vám ukazuje dobro. 
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64 Kto sa môže niečoho báť predo mnou, ktorý som Otec a Pán tvojho života? Stvoril som pre vaše 

potešenie a trvalé šťastie všetko, čo poznáte, ale aj to, čo nepoznáte. Nepochybujte o tom, ktorý vás miluje 

nekonečne viac, než dokážete pochopiť a uchopiť svojou mysľou. Spomeňte si na význam môjho 

umučenia a keď pochopíte, kto ste, zbožne upnete svoj pohľad na mňa, aby ste mi dali svoju lásku a 

poslušne sa podriadili mojim zákonom. 

65 Dávam vám svoje slovo, ktoré vám dáva život ako nebeský koncert. Niektorých z vás som našiel 

ponorených v hlbokom spánku. Ale ako som dal život Lazárovi, tak dnes prebúdzam vašu dušu k životu 

milosti. Využite moju silu a povstaňte, aby ste mohli začať cestu, ktorá vás privedie k životu Ducha, ktorý 

je životom večným. 

66 Zostáva už len málo času, kým Božský Majster odvolá svoje slovo. Predtým však chcem, aby ste 

boli pripravení splniť poslanie, ktoré som vám určil. Chcem vás naučiť skutkom, ktoré sa páčia môjmu 

Božskému pohľadu. 

67 Práve odovzdávam vášmu intelektu knihu, ktorú si musíte zajtra prečítať a vyložiť. Po mojom 

odchode v ňom nájdete oheň mojej lásky a vaši spoluobčania sa budú podieľať na jeho božskom učení, 

ktoré svedčí o inteligencii, poznaní a moci - o všetkom, čo má v sebe moje božstvo. 

68 V tomto treťom veku som vás učil, že ste všetci deťmi jedného Otca, že ste všetci bratia a sestry v 

očiach Môjho nekonečného milosrdenstva a že som všetkým dušiam dal rovnaké dary. 

69 Požehnaní ľudia, začína sa pre vás nová etapa naplnenia, v ktorej budete zverejňovať moje učenie. 

Lebo vy ste moji učeníci, moji vyvolení, a budete pripravení, aby ste rozsievali semeno lásky na ľudských 

cestách ako ja. Nemyslite si však, že vám všetci vaši blížni uveria, pretože od mnohých z nich sa dočkáte 

len posmechu a opovrhnutia. Ale semeno predsa len vyklíči a oni prídu ku mne. 

70 Keď všetky kráľovstvá prírody a všetko stvorenie vydá dôkazy a prejavy mojej spravodlivosti, 

neber to ako trest. Bude to len skúška, ktorá spôsobí, že ľudstvo, ktoré nepočúvalo moje slová, spozná svoj 

omyl po tom, čo prežilo zmätok a utrpenie a pripísalo rozpútanie prírodných síl rôznym príčinám. Vy by 

ste sa však nemali nechať zmiasť, mali by ste byť pripravení víťazne prejsť touto skúškou s pravou vierou, 

s láskou a milosrdenstvom k svojim blížnym, čo poslúži na záchranu ľudských más. 

71 Pripravte sa, ľud Izraela. Zanechávam vám svoju milosť, aby ste aj naďalej boli silní. Nech výzva 

smeruje k ľudstvu. Chcem sa zjaviť v každom srdci, chcem sa cítiť v každej duši a dať jej vodu a chlieb, 

ktoré ju živia a posilňujú. Pochopte, že ľudstvo je smädné a že ho nesmiete opustiť, pretože trpí na púšti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 364 
1 Plný lásky prichádzam k vám, aby som osvietil vašu myseľ a urobil vaše srdce citlivým 

prostredníctvom svojho Slova. 

2 V tomto čase prijímam toho, kto počúva toto učenie, aj toho, kto je od neho vzdialený ─ toho, kto 

na mňa zabudol, aj toho, kto si vytvoril svätyňu na dne svojho srdca. 

3 Majster je plný radosti, keď vidí, že ste dobrí robotníci, ktorí vypleli semená a odstránili slamu z 

obilia, aby ste Mi ponúkli iba zlatý klas pšenice. 

4 Vy, ktorí takto pracujete, ste splnili sľub, ktorý ste dali svojmu Otcovi vo chvíli, keď ste prišli do 

Mojej prítomnosti, aby som vám zveril semeno a pozemky. Svojou poslušnosťou mi pripomínaš 

rozmnožené semeno. 

5 Počet mojich pracovníkov sa znásobil. Ale rozlúčte sa s tými, ktorí vedia siať a starať sa o svoje 

polia, lebo prinesú veľkú úrodu. 

6 Hlas môjho Otca vysiela volanie všetkým ľuďom. Ale tí, ktorí žijú pre svetské pôžitky, si vytvorili 

bariéru, ktorá bráni ich duši počuť moje volanie. Bude to bolesť, ktorá ich prebudí a prinúti ich počuť môj 

hlas cez svedomie. 

7 Ten, kto sa riadi mojím zákonom, bude vedieť dodržiavať aj zákony ľudí a nebudú existovať 

žiadne prekážky ani bariéry, ktoré by mu bránili v práci v rámci môjho Diela. 

8 Keby ľudstvo žilo podľa môjho zákona, nebolo by otrokom svojich vášní a nevyprázdnilo by 

pohár utrpenia. 

9 Svojou neposlušnosťou premenila túto zem na slzavé údolie. Všade počuť nárek bolesti, v sektách 

a náboženstvách neexistuje jednota myšlienok, ani bratstvo medzi nimi. 

10 Pripravil som tu tento ľud, aby s mocou a múdrosťou Otca zjavil posolstvo pokoja, svetla a lásky, 

ktoré sa musí dostať ku všetkým národom. Zveril som jej meč, štít a zástavu, aby mohla neúnavne 

bojovať, kým jej moja vôľa neurčí koniec. 

11 Milovaný ľud, pripravte sa a vydajte sa na putovanie ako v prvej ére, opustite toto "údolie" a 

vydajte sa do zasľúbenej zeme. Dôverujte mi, lebo ako v tom čase ustúpia vody morí, aby vás nechali 

prejsť, a na púšti opäť nebude chýbať manna ani voda vyvierajúca zo skaly. 

12 Keď sa ľudstvo bude riadiť mojimi pokynmi, odstráni zo svojej cesty bolestivé očistenie, ktoré si 

na seba nabralo. 

13 Dnes k tebe, Izrael, zostupuje moje Slovo, aby ti pomohlo v tvojom rozvoji, aby si splnil náročné 

poslanie, ktoré som ti zveril, aby si bol príkladom pre svojich blízkych a pre svojich blížnych. Lebo ľud 

Izraela v spojení sŕdc a duší bude príkladom, bude zrkadlom pre celé ľudstvo a to musí vidieť svoje 

vlastné tváre, ktoré sa odrážajú v duchu Izraela. 

14 Osvetľujem vaše mysle, aby ste mi všetci vydávali svedectvo svojimi myšlienkami, slovami a 

skutkami. Lebo vy, ktorí ste začiatočníci, ste povolaní byť mojimi veľkými učeníkmi a neskôr učiteľmi 

medzi ľuďmi ─ dobrými učiteľmi učenia Ducha Svätého, nezhmotnenými, nezhlúpnutými podľa 

predchádzajúcich zvykov. 

15 Preto od vás v tomto čase vyžadujem duchovnosť, vznešenosť, jednoduchosť a čistotu v každom 

vašom konaní a postupe v rámci Môjho zákona. 

16 Eliáš duchovne pripravuje celý svet, ducha Izraela na môj blízky odchod, aby ste boli odvážni a 

plní svetla do boja, ktorý vás čaká. 

Po mojom odchode neupadnite do letargie, nezostávajte na praktickej ceste ani sa od nej neodchyľujte, 

ale pokorne, dôstojne zaujmite moje miesto učiteľa. Vy sa so svojím sebazaprením, prípravou a 

povznesením duše, so svojou láskou a milosrdenstvom vydáte rozsievať spiritualisticko-trinitársko-

mariánske semeno na všetky cesty a chodníky, kde vás čakajú srdcia, kde sa otvára náruč, aby vás prijala, 

kde duše žízniace a hladné po mojej pravde a láske očakávajú príchod mojich vyvolených. Čoskoro sa 

totiž vydáte na cestu, aby ste otriasli svetom a nedovolili mu viac spať, pretože taká je moja vôľa. 

17 Ó, milovaný ľud Izraela! Eliáš vám pomohol pozdvihnúť vaše duše. On spojil vaše myšlienky a 

vašu vôľu do jedného celku. Zjednotil všetky duše, aby sa môj požehnaný lúč usadil v samotnom duchu 

Izraela. 
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18 Eliáš ide pred vami a pripravuje cesty, robí ich priechodnými. On je ten, kto vás očisťuje, kto vám 

pomáha vyčistiť aj tú najmenšiu škvrnu vo vašom srdci, aby vaše svedomie bolo vždy pokojné a 

pripravené na službu môjmu Božstvu a na službu vašim blížnym. On je ten, kto ti dodáva novú odvahu na 

ceste, keď ťa vidí smutného a skľúčeného ─ on je ten, kto ti oznamuje nebezpečenstvá a osvecuje ťa vo 

chvíľach klamu a temnoty. Je to Eliáš, ktorý vás utešuje vo chvíľach bolesti a vedie vás krok za krokom k 

jedinému bodu zjednotenia ─ k bodu, ku ktorému sú povolané všetky duše, ktorý je vysoko nad, a ku 

ktorému sa dostanete prostredníctvom pozdvihnutia svojej duše, pravej modlitby a pravého uctievania 

Boha. 

19 Nebojte sa odsúdenia ani kritiky ľudí. Aj ja budem odsúdený, diskutovaný, bičovaný, ale nie 

zabitý v tomto čase. Moje Dielo, moje Svetlo a moja Pravda nebudú porazené. Špiritizmus, ktorý je mojím 

učením, nemôže zaniknúť, bude sa naďalej prejavovať napriek nepochopeniu, neposlušnosti, nevďačnosti, 

nedôvere a márnivosti ľudí. Môj Božský Duch a moje učenie sa budú naďalej šíriť a postupovať od srdca 

k srdcu, od ducha k duchu, od ľudí k ľuďom a od sveta k svetu, bez toho, aby sa zastavili. Lebo niet sily, 

niet moci, zákona ani prekážky, ktorá by mohla zastaviť môjho Ducha a moje Svetlo ─ niet tieňa, ktorý by 

mohol zakryť moje Univerzálne Svetlo. Preto budem vždy Svetlom, budem vždy Pravdou, budem vždy 

Duchom. 

20 Ale ako som vám povedal: Vy ste moje deti, ktoré som urobil svojimi učeníkmi, aby ste si ma 

vzali za vzor a stali sa podobnými môjmu božstvu, aby ste úplne pochopili svojho Otca, ktorý je Duch 

Svätý. Pochopíte to však vďaka svojmu zduchovneniu prostredníctvom tejto spirituálno-etrinitársko-

marijánskej doktríny. 

21 Modlite sa za "prvých" a pracujte aj za nové generácie ─ za tých, ktorí prídu po vás. Ak "prvý" 

urobil prvý krok, vy urobíte druhý a tí, čo prídu po vás, urobia tretí. A tak sa bude ľudstvo z generácie na 

generáciu a z obdobia na obdobie duchovne stále viac približovať ku Mne, až kým nedosiahne skutočné 

duchovné povznesenie a dokonalé uctievanie Môjho Božstva. Ale ja vám hovorím: Mier na celom svete 

nezávisí od jedného srdca, ani od mnohých sŕdc ─ ani od šírenia Môjho diela, ktoré je celosvetové a 

duchovné. Všetko závisí od Mojej vôle, ale vo svojom milosrdenstve, vo svojej nekonečnej láske ti, Izrael, 

udeľujem účasť na svojom diele duchovného zdokonaľovania, na celosvetovom upokojení. Deti moje, 

chcela som, aby ste sa podieľali na mojom diele, na diele lásky, na tomto boji svetla proti temnote. 

22 Pamätajte, že svet vás očakáva, že národy očakávajú môj ľud, že tento svet, ktorý nenachádza 

nápravu, ktorý nepozná pravé uctievanie Boha, ─ tento svet, ktorý nenachádza svojho Boha, sa stretáva s 

vami a že vo vás ma nájde, bude ma počuť a uvidí ma. Chcem totiž, aby ste boli mojím obrazom ─ chcem, 

aby sa moja tvár a moja láska odrážali vo vašej duši a vo vašich skutkoch. 

23 Neupadnite do fanatizmu, pretože to nie je to, čo by ste mali učiť. Neupadnite do modloslužby, 

lebo to nie je to, čo by ste mali dať svetu. Duchovne budete dávať vodu, ktorá uhasí smäd, chlieb, ktorý 

nasýti hladného, odev, ktorý prikryje nahého. 

24 V tejto Tretej ére som sa dal poznať prostredníctvom ľudského intelektu a tí, ktorých som 

požehnal ako "podnožky", mali jeden z najväčších darov Ducha Svätého: prenášať prostredníctvom nich 

Môj Božský lúč, aby svetu odovzdali Moje Slovo. A vy ste zažili veľmi pokorné, nevedomé a 

bezvýznamné srdcia, cez ktoré som vás ohromil svojimi slovami dokonalosti, múdrosti, zdravia, 

milosrdenstva a povzbudenia ─ mojím slovom, ktoré je vždy nekonečným pohľadom, ktorý číta vo vašich 

srdciach vašu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. A vždy, keď ste to počuli prostredníctvom nositeľov 

hlasu v tomto treťom čase, pocítili ste, že Majster je s vami a že vás pozoruje, počuje a je pozorný aj na 

posledné vaše prosby ─ že prijíma plnenie vášho poslania a posudzuje každú vašu myšlienku, slovo a 

dielo. 

25 V tejto Tretej Ére môj Svätý Duch úplne otvoril dvere Vysokého Nadpozemského sveta, aby vám 

umožnil príchod môjho Duchovného Sveta Svetla plného evolúcie, túžiaceho po naplnení misie, aby sa 

vám dal spoznať prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania, hovoriť s ľuďmi, vysvetľovať moje 

Božské slovo a liečiť duchovné a fyzické choroby duchovnou tekutinou, ktorou Ježiš, váš Majster, liečil 

chorých v druhej ére, tekutinou lásky, života a duchovného zdravia. 

26 Môj duchovný svet bol tvojím priateľom, lekárom, bratom, ale dokonalým bratom plným lásky, 

trpezlivosti a milosrdenstva. 
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27 Požehnaný ľud Izraela, do vašich rúk som zveril archu novej zmluvy. Vy ste moji vyvolení, 

ktorých premieňam na pramene krištáľovo čistej vody, aby ľudstvo medzi vami našlo oživujúcu vodu. 

28 Do vás som vylial svoje duchovné dary milosti, vy ste môj chrám, v ktorom je moje svetlo a moja 

láska. Vy ste tí, ktorí plní pokory musia vyjsť k zástupom, ktoré upadli do fanatizmu a modlárstva, aby ste 

ukázali moje svetlo tým, ktorí skryli moju pravdu a sfalšovali môj zákon. 

29 Ľudia, verili ste v moju duchovnú prítomnosť, pretože ste ma cítili v najtajnejšej časti svojho 

srdca: je to vaša duša, ktorá sa časom vyvinula. 

30 Hovoril som k vám prostredníctvom hriešnikov, aby som vás naučil hľadať moje kráľovstvo. Vy 

ste však zhmotnili to, čo patrí k môjmu Dielu. Vytvorili ste etapu života, ktorá nie je tou, o ktorej som vám 

hovoril. Zhmotnili ste kríž, ktorý je symbolom spásy. 

Kríž, na ktorom vás Baránok svojím božským príkladom vykúpil, už v tej druhej ére zmizol z vašich 

hmotných očí, aby ste sa nepremenili na modly. 

31 Už v prvej ére k vám Otec hovoril prostredníctvom svojich prorokov, aby ste neupadli do 

pokušenia a modloslužby. V druhej ére som prišiel skrze Ježiša, aby som dal celému ľudstvu svoje učenie 

lásky a pravdy. Ja som vás neučil nijakému náboženstvu, lebo náboženstvá vytvorili ľudia. 

32 Už v druhej ére som vám povedal: "Vrátim sa k vám" a svoje slovo som splnil. Akokoľvek veľký 

je fanatizmus a modlárstvo, tu je opäť váš Majster, duchovne zjavený. Očisťujem tvoje srdce svojím 

slovom, aby som povzniesol tvoju dušu a ona dosiahla spásu. 

33 Blahoslavený, kto prijal moju lásku, môj pokoj a moje svetlo, vie zachrániť toho, kto hynie, a 

svojou modlitbou dokáže osvietiť aj tie bytosti, ktoré prebývajú v "duchovnom údolí" - tie temné sily, 

ktoré neboli schopné prijať svetlo Ducha Svätého. 

34 Ste skromní, vyvolený národ, ale urobím vás veľkými a múdrymi v duchu, aby ste poskytovali 

ľudstvu vedenie a útechu. Hovoril som k vám prostredníctvom rôznych nositeľov hlasu, aby ste so Mnou 

spolupracovali ako príklad obnovy tohto ľudstva. 

35 Vy ste ľudia, ktorých som učil spiritualizácii, aby ste tak vydávali verné svedectvo o svojom 

Otcovi. 

36 Prineste plné pochopenie môjho diela, aby ste ma mohli uctievať z ducha do ducha. 

37 Nebuďte ochotní zostať vo svojom materializme, nepadajte viac do sietí zmätku a temnoty. V 

tomto čase, keď vás zachraňujem z bahna hriechu, spoznajte ma v mojom svetle, v mojej láske a v mojej 

spravodlivosti. 

38 Nechcem, aby ste boli rozdelení, ani nechcem, aby ste porušovali moje pokyny. 

39 Prečo medzi vami vypukla búrka? Kvôli vašej nedostatočnej príprave a nepochopeniu môjho 

Slova. Keď sa skončí Moje zjavenie sa vám v tejto podobe, chcem, aby ste sa pred svojím Majstrom 

zjednotili s uspokojením, že ste splnili Moje prikázania. 

40 Buďte pripravení, môj ľud, a nenechajte sa zviesť zlými cirkevnými vodcami ─ nedovoľte im, aby 

vám predkladali svoj zákon. Vidím totiž, že zatajujú moje učenie a zverejňujú len svoje, začali 

obchodovať s mojím dielom a prezentujú ho plné tajomstiev a zhmotnení. Mojou vôľou je, aby ste moje 

dielo zviditeľňovali čistotou, oduševnením. Lebo toto Dielo vyšlo z môjho Ducha a obsahuje podstatu 

môjho Slova pre obnovu ľudstva. 

41 Chcem, aby ste sa všetci pustili do skutočného plnenia poslania a odstránili z mojej práce svoje 

nedokonalosti. Uvedomte si, že od začiatku môjho prejavu prostredníctvom ľudského orgánu chápania bol 

môj boj veľký, aby som vás zachránil od hriechu. 

42 Stále vidím svoje ovce na rôznych cestách, ale Eliáš ako žiarivý maják vás v súčasnosti spája a 

zhromažďuje na jednej ceste. Hlasným zvonením posiela výzvu Môjmu vyvolenému ľudu, aby sa dostal 

do prístavu spásy. 

43 V prvej ére Otec zachránil svoj ľud prostredníctvom Mojžiša. On bol vyvolený, aby splnil toto 

náročné poslanie. Bol poslušný a išiel pred vami plný odvahy a nepochopenie ľudí mu nedovolilo ani na 

chvíľu poľaviť. 

44 V druhej ére som prišiel ako "Slovo" Otca, aby som sa stal človekom a dal sa ľuďom spoznať. 
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45 Bolo to Otcovo prikázanie a muselo sa splniť. Bolo potrebné žiť so samotnými ľuďmi, aby som im 

mohol priniesť svoje učenie a svoju pravdu. Moje Slovo sa zjavilo vo svojej podstate, prítomnosti a moci 

zaklopať na dvere sŕdc a otvoriť ich. 

46 K ľudstvu som vždy hovoril ako intuícia, ako zjavenie prostredníctvom prorockých vízií. Dnes, v 

tomto čase, som prišiel naplniť proroctvá v Duchu, aby ľudstvo spoznalo svetlo nového úsvitu a povstalo. 

Znamenia boli predpovedané už v prvej ére a mali sa naplniť v tejto tretej ére, v ére Ducha Svätého. 

47 Hovorím k vám jasne, aby vám nič nezostalo skryté, a ak som vám v prvom a druhom čase 

nehovoril o tom, čo vám zjavujem dnes, je to preto, že to bola Otcova vôľa. Lebo Ja Sám som splnil Svoje 

slovo a svedčím vám o Svojej prítomnosti s vami v tomto čase. 

48 Obklopuje ma dvanásť kmeňov izraelského ľudu a všetkým dávam svoje slovo, aby ste, keď príde 

čas, povstali a vydali ľudstvu svedectvo o mojej prítomnosti. 

49 Povstaňte v posledných chvíľach Môjho prejavu v tejto podobe, zjednoťte sa ako jeden pracovník, 

ako jeden vodca spoločenstva, aby som mohol odísť s radosťou v Srdci, že som spôsobil, aby Môj ľud 

tvoril jedno telo a mal jednu vôľu. 

50 Som nepremožiteľný hriechom ľudstva a vy nebudete schopní zničiť moje svetlo, moju lásku, 

moje milosrdenstvo svojimi nedokonalosťami, pretože som nad všetkými stvorenými vecami a neexistuje 

žiadna moc, nech je akokoľvek silná, ktorá by mohla poraziť moju múdrosť a moju moc. Preto k vám 

hovorím a dávam vám lásku, aby ste ma spoznali ako Otca a aby ste ma uctievali ako Boha. 

51 Robotníci na mojom poli: zverujem vám svoje slovo ako dobré semeno, aby ste mi ho na konci 

svojej práce ukázali rozmnožené. 

52 Splňte svoje poslanie, aby Otec mohol splniť zasľúbenia dané vášmu duchu. Prečo chceš, aby som 

ti dal to, čo si nezaslúžiš? Prečo chcete žať to, čo ste nezasiali? Predtým však musíte vynaložiť úsilie a 

pracovať. Nechcem, aby vám to vyčítalo vaše svedomie. 

Buďte požehnaní, deti moje, pretože chápete svojho Otca a chcete si zaslúžiť túto odmenu vďaka úsiliu 

a práci. Musíte bojovať za tento cieľ, a ak sa ľudia obetujú pre hmotný cieľ a stratia aj život, vy dosiahnete 

tento duchovný cieľ, pri ktorom nestratíte život. Ak totiž vytrváte až do konca, dosiahnete večný život. 

53 Získajte zásluhy, aby ste mohli dosiahnuť zasľúbenú zem. Tam si oddýchneš od veľkej bitky. 

54 Keď sa dvaja alebo traja Moji vyvolení stretnú a pozdvihnú svojho ducha k Môjmu Božstvu, 

budem s nimi a budem ich inšpirovať. Na každom mieste, kde ma budete vzývať, budem prítomný. Veď 

som vám povedal, že ma uvidí každé hriešne i nehriešne oko a všetci pocítia moju prítomnosť. 

55 Vy, robotníci, ste pod mocným stromom, lebo viete, že vás čakám s otvorenou náručou. Viete, že 

som to ja, komu musíte preukázať splnenie úlohy. Lebo len ja to budem môcť posúdiť, pretože je to moja 

vec a len ja vás môžem odmeniť alebo zavolať na zodpovednosť. 

Ty však dôveruj svojmu Otcovi a vedz, že nech je moje pokarhanie akokoľvek prísne, spolu s 

pokarhaním na teba vylievam aj svoje milosrdenstvo a súcit. Lebo vás milujem, mám s vami súcit a dávam 

vám silu, aby ste vydržali nápor môjho pokarhania. 

Každý z vás má na mojej pôde svoje pole a na ňom musíte siať a žať. Ja ako Otec prijímam vaše úsilie, 

vašu obetu a vaše utrpenie. Vidím vaše slzy a povzbudzujem vás svojím slovom, aby ste pokračovali v 

napredovaní, vždy vpred do večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 365 
1 Učeníci, posadil som vás k svojmu stolu a pri ňom som vám ponúkol bohatú hostinu môjho 

poučenia: moje Telo a moju Krv, Slovo a jeho význam, aby ste vďaka tejto strave boli nesmrteľní a 

neporaziteľní vo veľkých bojoch života. 

2 Obklopuješ ma a Majster vstupuje do tvojho srdca a vidí tvoj smútok. Prečo, deti moje? Pripravil 

som vás na pravý prejav ─ v tomto čase, keď som bol s vami a dával som sa poznať prostredníctvom 

jednoduchých a pokorných ľudí. Ale toto nebola najlepšia ani najdokonalejšia z foriem, ktoré som si zvolil 

na komunikáciu s ľudstvom. Toto bol prípravný prejav, aby ma oči tvojho ducha mohli čoskoro vidieť 

prichádzať "na oblaku" a aby sa potom tvoja duša mohla spojiť s anjelmi v ich vyvýšenosti. 

3 Najdokonalejšia komunikácia s Majstrom je tá, ktorá nastane po oddelení sa od Môjho Slova. 

Absencia týchto prejavov oslabí vieru mnohých, ktorí Mi nerozumejú a nevedia si vyložiť Moje učenie. 

Ale tí, ktorí dobre pochopili Moje Slovo a využili čas na skutky lásky, vedia, že som stanovil hranicu 

Svojho prejavu vo vhodnú hodinu, vo vhodnom čase, aby som vás potom zanechal Nekonečnému, 

Večnosti, Duchovnému. 

4 Bdejte a modlite sa, tento čas je rozhodujúci, je to hodina skúšky, môj ľud! Musíte bdieť nad 

ľudstvom a nad sebou samými, lebo vaša modlitba bude ako plášť, ktorý ich prikrýva ─ aj ako 

nezničiteľný múr, ktorý ich chráni. Pokušenie na vás čaká v tisícich podobách, nenechajte sa zviesť. 

Majster vám dáva tieto proroctvá, lebo budete piť veľmi horký kalich, ktorý si ľudia pripravili ─ 

kalich, ktorý som pil na onom svete a ktorý vám teraz dám piť. Teraz si silný, lebo som vložil do tvojej 

duše svoju múdrosť a svoju pripravenosť, a ak budeš bdieť, budeš schopný odolať skúškam a búrkam. 

5 Čo je v tomto pohári, ktorý zanechal takú horkú chuť na Majstrových perách? Je to nevera tohto 

ľudu, je to jeho neposlušnosť, materializmus, modlárstvo, fanatizmus, nedostatok obnovy, málo 

oduševnenia, ktoré dosiahol, a to málo, čo si vážil a používal v čase učenia ─ nezhody a spory, ktoré vždy 

panovali medzi týmto ľudom, medzi pracovníkmi a medzi zbormi. A toto všetko spolu teraz tvorí pohár, 

ktorý budete sami piť. Ale ja vám dávam silu obstáť v skúške. 

6 Vám, ktorí počúvate toto slovo, hovorím: nenaplnili ste tento kalich, ale predsa z neho trochu 

vypijete, lebo budete v boji a nebudete ľahostajní ─ lebo sa dotknete nedostatočnej citlivosti tých, ktorí 

zdanlivo vždy bdeli a modlili sa a v skutočnosti hlboko spali vo svojej rutine ─ lebo budete musieť čeliť 

slabým, mnohým obetiam neposlušnosti, znesväteniu mnohých, lebo budete vojakmi môjho diela medzi 

sebou i medzi cudzincami. 

7 Chcem, aby ste zajtra boli ochrannou armádou. Ale pripravte sa, nazbierajte duchovnú silu, aby ste 

ani na chvíľu neochabli. Týmito slovami vás povzbudzujem, aby ste sa modlili a pripravovali na boj, aby 

ste dosiahli moju hruď, vrchol hory, kde som ja. 

8 Poďte ku mne, milovaný ľud, a poslúchajte moje prikázanie. Poď ku mne, Izrael, a nasýť sa mojím 

slovom, aby ťa netrápil hlad a smäd. Blahoslavený, kto počúvajúc moje slovo, prijíma ho s pokorou a 

uchováva ho vo svojom srdci. Lebo príde čas, keď ľudstvo bude hľadať tento chlieb a vy mu odovzdáte to, 

čo som vám zveril vo svojom diele. 

9 Doba pokročila, vaša duša sa vyvinula a teraz ste v období, keď ste pokročili a zduchovneli. 

10 V troch časoch som vložil svoj zákon do vašich rúk. Moje dielo je rovnaké ako to, ktoré som vám 

dal po prvý raz, keď som vám prostredníctvom Mojžiša zveril tabule Zákona a on bol vaším sprievodcom 

na púšti štyridsať rokov. 

11 V druhej ére som naplnil tento zákon, aby som vykúpil ľudstvo. A v treťom čase som opäť prišiel 

ako Duch Svätý, aby som vám vysvetlil ten istý zákon. 

12 Potom vydáte svedectvo o Mojej pravde ľudstvu, ktoré očakáva, že ma uvidí telesnými očami, aby 

uverilo, a potom ma popiera. 

13 Je to čas zmätku vo svete, čas boja pre vás. Tri roky pred koncom roka 1950 som vám dlho 

hovoril, aby ste sa pripravili a duchovne zjednotili, ale teraz, keď sa rok 1950 končí, mnohí z vás zblúdili 

vo svojom materializme. 

14 Čaká vás bitka a vy povstanete ako vojaci. Zveril som vám zbrane, aby ste boli v boji 

neporaziteľní. Začnite tým, že porazíte sami seba. 
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15 Už mnoho rokov vám zverujem svoje slovo. Ale tí, ktorí nepochopili svojho Majstra, žiadajú, aby 

som sa im dal spoznať prostredníctvom ľudského intelektu inokedy. Ale moje slovo je slovom kráľa a 

musí sa splniť. 

16 Falošní učeníci budú naďalej existovať a budú mýliť ľudstvo. Vtedy budú kričať a hovoriť: "Kde 

si, môj Bože, kde je tvoja pravda, aké je tvoje dielo a kde sú tvoji vyvolení? 

17 Po mojom odchode budete vydávať svedectvo o mojej prítomnosti a budete poslušní môjmu 

zákonu, aby ste mohli toto dielo zverejniť v celej jeho čistote. 

18 Po skončení Môjho ohlasovania prostredníctvom nositeľov hlasu sa svet pozdvihne k oduševneniu, 

k svetlu, k mieru, a keď prídu nové generácie, nebude už fanatizmu ani modlárstva. Potom ma budú 

hľadať v chráme Ducha Svätého, kde budem navždy. 

19 V tento deň milosti zjednocujem a zhromažďujem dvanásť kmeňov, ktoré tvoria môj vyvolený 

národ Izrael, na úpätí hory. 

20 V tejto tretej ére ste boli pripravení Mojím Slovom, svetlom Ducha Svätého, aby ste splnili 

poslanie, ktoré som vám zveril od začiatku, aby ste boli ľuďmi poslušnými Môjmu Zákonu, poslami 

Môjho Božstva pre ľudí. 

21 V tento deň rozjímam nad tvojou prípravou a prijímam tvoju dušu. Ukážte mi, čo ste sa odo mňa 

naučili. Lebo som do vás vylial svoje Božské Slovo, aby som vás poučil, oživil a oduševnil, aby ste boli 

duchovne "na môj obraz a podobu". 

22 Môj otcovský pohľad v tento deň preniká do vašej bytosti a skúma všetko. Vidím, že vaše duše sú 

pripravené, a dávam im Svoje príkazy, aby ste ich splnili, ako bolo napísané od Prvej éry a ako to v tomto 

čase potvrdili aj Moji nositelia hlasu. 

23 Ako Majster som sa vám neúnavne venoval a dal som vám pokyny, aby ste sa stali mojimi 

učeníkmi. Očistil som vás a dal som vám život svojou krvou. Odvrátil som vás od iných ciest a odstránil 

som z vás fanatizmus a modlárstvo. Teraz ste od toho všetkého slobodní, pretože som vložil pravdu do 

vášho srdca a duše a prostredníctvom nej som vás oduševnil a v tento deň vám ukazujem novú stránku 

Knihy múdrosti. Ale všetko svetlo, zjavenie, vám dám z ducha do ducha. 

24 Pripravte svoje srdcia a pozdvihnite svoje duše, aby ste prijali moju múdrosť v dokonalom 

spoločenstve ducha s duchom. 

25 Rozvíjajte svoje dary a buďte vždy pripravení, aby sa na vás mohol vyliať môj Duch Svätý. 

26 V tento deň vám vo svojej prítomnosti, v prítomnosti Márie, Eliáša a patriarchov prvej éry 

hovorím: Vy, duše, ktoré tvoríte môj vyvolený národ Izrael, zasväcujem vás, aby ste urobili prvé kroky pri 

plnení veľkého a vznešeného poslania, na ktoré som vás pripravil. 

27 Prijmite pohladenie mojej lásky a venujte sa plneniu svojho poslania medzi ľuďmi. 

28 Postav sa na všetky cesty, ukáž svojim blížnym Moje dielo a svedč o Mne, potom s Mojou 

múdrosťou, s Mojím poučením oživíš "mŕtvych" a ukážeš ľuďom Môj zákon. 

29 Podeľte sa so všetkými o milosť, ktorú som vám zveril, pocíťte v duchu zodpovednosť za dielo, 

ktoré som vám dal, a neste tento kríž, aby ste oduševnili svet. 

Tí z vás, ktorí sú pripravení, budú učiť ľud ─ prvých aj posledných ─ podľa mojich pokynov. Buďte 

ako pochodne, ktoré osvetľujú duše, a prestierajte stôl s chlebom večného života pre tých, ktorí hladujú, a 

pre tých, ktorí hľadajú moju múdrosť. 

30 Vydávajte svedectvo svojimi skutkami milosrdenstva, ktoré nosíte vo svojej duši. Bojujte 

neúnavne deň čo deň a "bdejte" za ľudstvo a za seba, pretože vás chcem vidieť zjednotených pred mojím 

Božským Duchom. 

31 V ruke nosím knihu, Knihu života. Napíš do nej svoje mená, Izrael, aby si mal večný život a dostal 

odo mňa všetko, čo som ti sľúbil od počiatku vekov. 

32 Zanechávam vám svoju prítomnosť, Eliášovu prítomnosť a Máriinu nehu. Pripravujem duchovné 

zástupy, aby sa s vami spojili v duchu a v pravde. Vy budete chrámom svojho Boha, lebo taká je moja 

vôľa. 

33 Moja vznešená láska ako požehnaný tieň zostupuje, aby vás prikryla na vašej ceste. Vidím totiž, v 

akej chvíli sa nachádzaš a akou skúškou prechádza tvoj duch. 

34 S veľkou úzkosťou sa pripravujte, aby ste v ten deň počuli moje slovo. 
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Blahoslavený ľud: Osemdesiatštyri rokov bol Majster s vami, aby vás cvičil. Vidím však, že ešte stále 

koktáte prvú slabiku a ste slabí pred mojimi prikázaniami. 

35 Ľudstvo je dezorientované, zmätené a korisť hladného vlka. Hoci je môj odchod prostredníctvom 

ľudskej mysle tak blízko, neviete, akej veľkej skúške je od tejto chvíle vystavený váš duch. 

36 Uznaj, Izrael: Tri roky som vám dal na veľkú prípravu, aby ste sa všetci zjednotili a zhromaždili 

ako ovce v ohrade Mojej lásky, aby ste pracovali a žali veľkú úrodu, aby ste v ten deň neprišli do Mojej 

prítomnosti so sklonenými hlavami a nepredložili Mi iba zlatý klas. 

37 Ale vy ste moje slovo úplne nepoznali a nepochopili ste ani moje vnuknutie. Si v slepej uličke, 

zanechal si kríž na ceste a trápi ťa tvoja neposlušnosť. Váš boj sa však neskončil: budem k vám hovoriť 

prostredníctvom zjavenia a intuície, aby ste mohli pokračovať v práci na mojom Diele a byť duchovne 

zjednotení. 

38 Po mojom odchode sa nositelia hlasu rozdelia medzi sebou. To všetko vidí môj pohľad. Mojou 

vôľou však je, aby ste všetci mali rovnaké vybavenie. Ak sa budeš správať takýmto spôsobom, nebudem 

ťa nechávať spať. 

Zanechal som vám v srdciach svoje Slovo a jeho význam a to, čo "zlaté perá" zapísali z môjho učenia, 

bude tvoriť Tretiu zmluvu. 

39 Majster od vás nikdy neodíde, lebo každému, kto sa naozaj vie pripraviť na to, aby ma hľadal, dám 

podľa jeho povznesenia a oduševnenia od ducha k duchu. Dám sa poznať ako zjavenie, ako intuícia a ako 

inšpirácia, aby ste mohli viesť zástupy a dosiahnuť vrchol hory. 

40 Dám vám prejsť veľkými skúškami, pretože každá skúška vás vyzýva, aby ste plnili svoje 

povinnosti a poslúchali. 

41 Preto dnes hovorím k stádu, ktoré si Eliáš vybral v tomto treťom čase, a ako Otec prijímam vaše 

poslanie, vaše úsilie a vašu ochotu. 

42 Prostredníctvom nositeľov hlasu som vám povedal, že v posledný deň roku 1950 budete naposledy 

počuť moje slovo a že ktokoľvek by po tomto dni zavolal môj lúč alebo môj duchovný svet, aby 

komunikoval v predchádzajúcej forme, upadol by do klamstva, do podvodu. Dnes vám opakujem svoj 

pokyn. 

43 Keď sa začne rok 1951, môj Svätý Duch vás osvieti pre dialóg Ducha s Duchom a ja ako Otec od 

vás neodvrátim svoj pohľad a svoju lásku. 

44 V tento deň na vás padá slza lásky z môjho Ducha, pretože ste mohli využiť moje duchovné 

dobrodenia a cítiť moju prítomnosť vo svojej duši. 

45 Vy budete plniť moje príkazy na zemi, lebo vás vidím pripravených, plných poučenia, sily a 

múdrosti. 

46 Boli ste poslušní mojej vôli. Zduchovnil som vás na ceste života, odstránil som vo vás existujúci 

materializmus a svoju prítomnosť som pre vás urobil hmatateľnou v pozdvihnutí vašej duše. 

47 Otváram väčšie dvere, ale plné svetla a duchovnej dokonalosti, ktorými prejdete a ktorými 

umožníte svojim blížnym dosiahnuť ríšu oduševnenia. 

48 Odovzdávam proroctvo, zjavenie, intuíciu a skutočné pochopenie svojej Božskej Vôle. Budete ako 

klarinety a trúby, ktoré zvestujú moje učenie a prebúdzajú tak ľudstvo. 

49. Čakám ťa na vrchole hory, a keď splníš moje príkazy, odmením ťa vavrínovým vencom. Objímem 

ťa vo svojom otcovskom náručí a ako odmenu za tvoju poslušnosť vstúpiš do zasľúbenej zeme, a keď 

budeš so mnou, poviem ti: 

50 "Buď vítaný učeník vzhľadom na knihu dokonalého poučenia." 

51 Od okamihu, keď ste boli poznačení mojím božským svetlom, ste dostali ťažké a veľké poslanie 

postaviť sa na obranu ľudstva. 

52 Vidím, akými ťažkosťami ste prešli, ale naozaj vám hovorím: Nebol som to ja, kto ti do cesty 

postavil bolesť. Boli ste to vy, kto to spôsobil, a ja dnes vraciam vašej duši to, čo je vaše. Ale ja som vás 

naplnil svojou milosťou a povedal som vám: Vy budete silnými ľudstva a dáte mu moje svetlo. 

53 Musíte byť živým príkladom lásky a milosrdenstva pre svojich blížnych, keď im ukazujete moje 

dielo. Lebo vy ste deti, ktoré Mňa pochopili, a vidím, že ste vždy pripravení počúvať Mňa a kráčať v 

stopách svojho Majstra. 
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54 Dlho som vám hovoril, že dezorientovaní ľudia k vám prídu, aby vás požiadali o moje učenie. 

Dnes vám hovorím: Ukážte im v pravde, že nie ste modloslužobníci, že žijete v čase svetla, aby ma hľadali 

od ducha k duchu. Takto nájdu milujúceho Otca, všemohúceho Boha, najlepšieho lekára a zároveň 

najlepšieho priateľa. 

55 Keď k tebe prídu filozofi, vysvetlíš im, čo nemohli pochopiť, a keď prídu vedci, dáš im svetlo 

mojej múdrosti. Lebo svetlo môjho Ducha Svätého je so všetkým mojím ľudom. 

56 Milovaní učeníci Majstra: V tejto Tretej ére som vám oznámil, že keď sa skončí rok 1950, 

prestanem vám dávať Svoje Slovo prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Ale zanechal som vám 

slová útechy a usmernenia, aby ste podľa nich usmernili svoje konanie, aby ste posilnili svoju vieru a 

zajtra boli ako váš Majster. 

57 V tomto období duchovného a duševného rozvoja, keď človek bojuje sám so sebou, s rôznymi 

pohľadmi na svet, aby našiel pravdu, musíte sa pustiť do práce, aby ste sa postarali o to, že ľudstvo opustí 

svoje zvyky, obrady a návyky z minulosti, aby mohlo komplexne spoznať a pochopiť oduševnenie. 

58 V dnešnej dobe sa svet navzájom zle posudzuje: jeden brat zabíja druhého, ženy zabúdajú na svoju 

hanbu a dôstojnosť, rodičia zle posudzujú svoje deti a deti zle posudzujú svojich rodičov. Hodnota života 

nie je dostatočne docenená. Ľudia vyznávajú rôzne ideály a neexistuje medzi nimi jednota. Vodcovia 

národov si navzájom nerozumejú. 

59 Preto som prišiel v Duchu a dal som sa poznať prostredníctvom ľudského rozumu, aby svet 

pochopil, že Moje Dielo je záchranný čln, a aby som mu pripomenul to isté učenie, ktoré som mu dal v 

druhej ére. 

60 Majster sa od vás neodlúči, ale už sa vám nebude dávať poznať v tejto podobe, pretože vstupujete 

do nového štádia duchovného vývoja, v ktorom je potrebné, aby ste rozvinuli svoje dary. Iba tak totiž 

dokážete, že ste využili moje učenie a že ste hodní šíriť moje dielo. 

61 Iba raz sa "Slovo" Otca so všetkými svojimi schopnosťami moci a lásky prejavilo v dokonale 

pripravenom tele, a to v tele Ježiša. V súčasnosti však boli vďaka môjmu milosrdenstvu a súcitu 

pripravené "podnože", aby sa mohol prejaviť Duch útechy, ktorý je mojím vlastným Duchom. Ak sa 

pripravíte, v nadchádzajúcich časoch budete prijímať moju inšpiráciu komplexným spôsobom. 

62 Prečo som opäť prišiel, deti moje?..: Pretože človek sa vďaka vlastným inštinktom, vďaka 

vlastným vášňam stále viac prikláňa k tomu, čo ho vzďaľuje od oduševnenia. Vydal sa takými odlišnými 

cestami, že v snahe pochopiť Moje dielo ho skreslil. 

Človek duchovne stagnuje, pretože jeho duchovný vývoj nie je v súlade s jeho vedeckým vývojom. 

Ľudia nedosiahnu väčší vzostup dodržiavaním obradov, ani strachom z trestu či trestom za svoje skutky. 

63 Duša inkarnovaná v jednom a druhom tele má rôzne skúsenosti, aby sa naučila zásluhám dobra a 

opovrhnutiahodnosti zla. Takto, keď budete cítiť uspokojenie z konania dobra z lásky k Stvoriteľovi, 

budete môcť dosiahnuť večnú dokonalosť. 

64 Moje dielo je láska a láska sa dáva bez sebectva, bez toho, aby hľadala výhody pre seba. Preto bolo 

potrebné, aby som vám prišiel pripomenúť svoje učenie. 

65 Každý z vás bol vybavený mojím svetlom a pocítili ste aj prítomnosť vysokých bytostí, ktoré vám 

pomohli práve vo chvíli, keď ste ich potrebovali. Cítili ste, že Majster je s vami. Prežíval som so svojimi 

deťmi chvíle súženia a pochybností. Kto by mohol pochybovať o prejavoch, ktoré Pán dopustil pre útechu 

ľudstva v tomto čase? 

66 Nikoho neobmedzujem. Musíte nechať moje Dielo rozkvitnúť a dať ho poznať podľa svojej 

prípravy. Praktizovanie milosrdenstva bude pre vás tou najlepšou skúsenosťou a vďaka tejto cnosti sa 

duchovne pozdvihnete. 

67 Tieto prejavy, ktoré ste odo Mňa dostali prostredníctvom nositeľa hlasu, sa teraz končia, ale budete 

naďalej dostávať Moje inšpirácie, pretože vaša duša bola Mnou osvietená a pripravená na dialóg medzi 

duchmi. 

68 Moja duchovná práca nepotrebuje materiálne symboly a obrady. Je to pokračovanie učenia, ktoré 

Ježiš zanechal v druhej ére. 

69 Špiritizmus nie je náboženstvo, nie je to sekta, nie je to nové učenie, je to zákon všetkých čias. Je 

to láska, odpustenie a svetlo, ktoré Ježiš zanechal svetu v druhej ére. Ak pochopíte moje učenie a budete 

sa ním riadiť, budete sa môcť nazývať spiritualistami. 
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70 Tí, ktorí od roku 1950 naďalej presviedčajú svojich blížnych, že sa stále dávam poznať 

prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, si na seba privolávajú súd a v pravý čas vyvodia dôsledky a 

prebudia sa zo spánku. 

71 Otec sa už neprejavuje v tejto podobe, ale všetko, čo som vám dal, zostáva v písomnej podobe. 

72 Zanechal som vám svoje slovo poučenia a vylial som svoju lásku, aby ste sa ňou všetci nechali 

inšpirovať pri svojich skutkoch. Odpustil som všetky urážky, pretože som odpustenie a láska, pretože sa 

prejavujem v spravodlivosti. Ale nie tak, ako to chápete vy, ak si myslíte, že vás trestám tým, že vás ničím 

rozpútanými živlami. 

Nie, Moja spravodlivosť sa ti zjavila, keď som ťa pripravil a osvietil, aby si ma pochopil, keď som ti 

ukázal tvoje vlastné dielo a dal ti spoznať, čo si a čo budeš, keď som ti zjavil, čo svet získal a čo musí 

ľudstvo získať tvojím pričinením. 

73 Budete sa zhromažďovať, aby ste študovali moje slovo, ktoré sa zachová v písomnej podobe, a čím 

viac mu budete rozumieť, tým väčšiu silu a budovanie budete mať. 

74 Odchádzam od vás zjednotený a presvedčený o dôležitosti mojej práce vo svete v budúcnosti. Už 

som vám povedal, že ste rozsievači, ale že žatvu nebudete žať vo svojom pozemskom živote. Nie, pretože 

to, čo zasievaš v tomto čase, je určené pre svet zajtrajška. 

75 Moja práca bude pre vás ako krištáľovo čisté zrkadlo, ktoré odráža vaše činy a umožňuje vám 

spoznať samých seba. 

76 Môj ľud: nenechám vás samých. Kedykoľvek to bude potrebné, budem s vami, a keď budete 

hovoriť v mojom mene, budem tam, aby som vám dal lásku a milosrdenstvo. 

77 Podľa svojej prípravy budete môcť odo mňa prijímať život, inšpiráciu, lásku, poznanie, 

porozumenie, silu, liečivú moc a všetko, čo vám chýba, kedykoľvek budete v súlade so mnou. 

78 Vaša očistná fáza sa skončí, aby ste mohli začať fázu vzostupu. Takto pocítite nevýslovnú 

blaženosť vo svojej duši, keď splyniete s láskou svojho nebeského Otca. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Inštrukcia 366 
Môj pokoj nech je s vami! 

1 Z výšin Nového Sionu vám posielam svoje slovo, milovaný ľud. Vo svojej podstate, prítomnosti a 

moci sa naposledy dávam poznať prostredníctvom ľudskej schopnosti chápania, prostriedku, ktorý si Moja 

Božská Vôľa vybrala v tejto tretej ére, aby som sa dal poznať, vylial Svoje Slovo medzi ľudí a pripravil 

ich na dokonalý prejav z ducha na ducha a prostredníctvom tejto prípravy prijal od človeka dokonalé 

uctievanie Svojho Božstva. 

2 Toto bol čas príprav, v ktorom vám Otec, obklopený svojimi duchovnými zástupmi, dal inštrukcie, 

ktorými pred vami otvoril Veľkú knihu života, Knihu Božskej múdrosti, Knihu siedmich pečatí, aby tento 

ľud, čítajúc stránku za stránkou, počul Božské vysvetlenie všetkých jeho učení, mohol premeniť na 

učeníka Ducha Svätého, na silného apoštola, ktorý by svojím príkladom, svojím spôsobom myslenia a 

svojím slovom priniesol moje Dielo do srdca tohto ľudstva, tohto sveta, ktorý sa v tejto chvíli, keď vám 

dávam svoje posledné posolstvo, zmieta vo svojom súžení, vo svojej bolesti a vo svojej vlastnej krvi. 

3 Prišiel som k vám a videl som vás pripraveného. V modlitbe, ktorú prednášate Otcovi, milovaný 

ľud, vidím stavbu svätyne, ktorá ma pozýva, aby som v nej bol. Je to vaše vlastné srdce, ó, moje deti. V 

ňom prijímam obetu, vašu vôňu, a pri nohách duchovného oltára vidím vašu úrodu ─ to, čo ste v priebehu 

času obrobili a zožali a čo ste teraz, keď ste boli mojimi robotníkmi, priviedli na vrchol. 

Môj pohľad ako Sudcu, Otca a Majstra posudzuje semeno vás všetkých. Sú v nej obsiahnuté vaše boje, 

vaše túžby po duchovnom pokroku, vaše utrpenie, ideály, ktoré ste videli naplniť, a tie, ktoré ste ešte 

nevideli rozkvitnúť. Ale pokora tvojho ducha priniesla svoju obetu, ktorú skutočne prijímam. Ruka môjho 

Otca sa naťahuje, aby prijala ovocie, ktoré mi ponúkate. 

4 Vedomie môjho ľudu sa očisťuje a posudzuje sa. Spomienky sa vyjasňujú a vy si spomínate na 

chvíle, na tú rannú pobožnosť, ktorá bola šťastná pre vašu dušu, na tú, keď ste prvýkrát kráčali po ceste, na 

ktorej ste dnes, na tú, keď ste počuli hlas, ktorý zaznel na púšti, a tiež na chvíľu, keď vás oslovil. A od 

toho dňa, napriek nepriazni osudu, prekážkam a tŕňom, ste krok za krokom nasledovali moju stopu. 

5 Koľko ste toho zažili, koľko ste toho videli a pocítili, a konečne ste dosiahli dátum, ktorého sa môj 

ľud obáva! Na ten deň súdu, svedomia a prípravy! 

6 Nikto nevedel, či mu Otec doprial byť svedkom posledného z mojich prejavov v jeho terajšom 

pozemskom živote a v jeho terajšej telesnej schránke. Ale vy ste tu! Postupne si vytvoril jediné srdce, 

jediného robotníka, jediný kvet, ktorý vydáva vôňu, ktorá siaha až do výšky môjho trónu. A vďaka tejto 

duchovnej príprave prichádzam k vám opäť plný sily, svetla, pokoja a milosti, aby som vám povedal, 

milovaný ľud: nie ste siroty. Nedovoľte, aby do vašich sŕdc vstúpil smútok ─ nedovoľte, aby sa vás 

zmocnila skľúčenosť, keď už nebudete počuť Moje Slovo cez tieto vysielače. Neohliadajte sa späť, vždy 

kráčajte vpred, hľadajte v jadre môjho Diela povzbudenie, ktoré vás krok za krokom povedie k cieľu. 

7 Ľudia sa pripravili a za nimi, nad vami, je pripravené aj nebo. Je oblečená ako nevesta, ktorá 

očakáva príchod Snúbenca, a táto univerzálna príprava má čistotu panny, vôňu kvetov a svetlo nového 

úsvitu. 

Za tebou, ale tam, kam sa tvoj duch v tejto chvíli slávy a súdu vzniesol, sú veľkí duchovia, ktorí 

obklopujú Otca ─ duchovné bytosti, ktoré ešte nepoznáš, ktoré zajtra uvidíš a budeš milovať ako svojich 

vlastných bratov a sestry, ako svojich poslov, ktorí ti osvetľujú cestu existencie z Nekonečna ako žiarivé 

hviezdy, a medzi nimi sú aj tí, ktorých poznáš po mene. Je to Mojžiš so zákonom vo svojom duchu, s 

nesmrteľným, nemenným zákonom. Sú to patriarchovia, apoštoli, proroci, mučeníci, svätí, spravodliví, 

nevinní a veľkí kajúcnici. Každý sa pripravil sám. 

8 Duchovné údolie nad tebou žiari a aj sily prírody pozdvihujú svoj hlas ako zvestovatelia, aby 

otriasli dušou, srdcom človeka a povedali mu: "Táto hodina je ako tá, v ktorej Ježiš naposledy vydýchol na 

kríži." V tejto chvíli by som mohol zopakovať svojich sedem slov z druhej éry, ktoré som vyslovil, keď 

som visel na kríži. Ale naozaj, hovorím vám, sú už zapísané vo vedomí ľudstva božskou krvou. 

9 Prišiel som s novými slovami, ktoré však obsahujú to isté svetlo, podstatu a múdrosť, aby človek 

nepovedal, že Duch Svätý len opakuje učenie zjavené v minulých časoch. 
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10 Ak sa na to pripravíte a budete čoraz viac vnikať do toho, čo na vás v tejto chvíli svieti, budete 

môcť ako Ján vo svojom videní uzrieť Všemohúceho na Jeho tróne. Je to Ten, kto k vám hovorí ─ Ten, 

ktorého tvár nevidíte ─ Ten, ktorý vám len dáva tušiť, že je Kráľ kráľov a Všemohúci. Je to On, kto k vám 

v tejto chvíli hovorí z najvyššej výšky vrchu Nového Sionu a kto sa necháva vidieť každému duchovnému 

oku, ktoré sa zdvihne a pripraví. 

Je tiež obklopený staršími = dvanástimi po pravici a dvanástimi po ľavici, patriarchami kmeňov 

Božieho vyvoleného národa, apoštolmi druhej éry, Ježišovými nasledovníkmi. Oni sú tí, ktorí obklopujú 

Otca naveky, aby odtiaľ na vás svietili po celú večnosť. 

Niektorí vám dajú život na tejto zemeguli, Krv, silu a začiatok cesty. Ostatní vám dajú duchovný život 

svedectvom o mojom diele, o mojej vášni, o mojom slove. A v tejto chvíli spolu s Otcom súdia svoj ľud, 

súdia svoje potomstvo, skúšajú svoje ovocie a rovnako sa skláňajú pred Božím Sudcom. 

11 Môj úsudok sa však v tejto chvíli netýka len žiakov tretej éry, ani len dvanástich duchovných 

kmeňov, z ktorých niektorí sú vtelení a iní v duchovnom stave. Môj úsudok je všeobjímajúci. Každé 

stvorenie, každá duša sa v tejto chvíli váži na mojich božských váhach. A potom, čo boli súdení, som ich 

opäť postavil na bezpečnú cestu. 

12 Od začiatku môjho ohlasovania prostredníctvom ľudského orgánu chápania, od nositeľa hlasu k 

nositeľovi hlasu, z pokolenia na pokolenie, od pracovníka k pracovníkovi, vám bol oznámený deň, hodina 

určená mojou spravodlivosťou na koniec môjho ohlasovania. 

Pre Otca bol tento čas len okamihom vo večnosti, ale pre tento ľud to bol dlhý a dostatočný čas na jeho 

prípravu, duchovnú premenu a znovuzrodenie medzi ľuďmi, a koniec tohto obdobia bol mojou vôľou 

stanovený na rok 1950. 

13 Tento rok som nevenoval len vám. Bola to milosť, ktorú Otec udelil ľudstvu a ktorá zažiarila 

svetlom Majstra v každom svedomí, ktoré 

inštitúcie sa otriasli aj vo svojich základoch a otriasli ľuďmi, ktorí plnia úlohy duchovných v sektách a 

cirkvách, aby sa v tomto čase, v tomto roku ľudstvo spamätalo, prebudilo a modlilo, aby dosiahlo mier, 

svornosť a bratstvo, aby si od úst odňalo kalich utrpenia a svoje vražedné zbrane premenilo na nástroje 

práce. 

14 Všetko bolo dané tomuto svetu na začiatku roku 1950. Duchovne som všetkým svojim deťom 

poslala posolstvo pokoja, povzbudenia a svetla. Požehnal som všetky cesty a dal som plodnosť všetkým 

semenám. 

Ale teraz na konci roka, keď prichádzam prijať úrodu z rúk človeka, keď spytujem jeho vlastné 

svedomie, čo mi ponúka? Čo je to, čo mi ponúka tento svet?..: Jej neposlušnosť, materializmus, nedôvera 

voči Mojej Božskej spravodlivosti, nedostatok úcty voči Mojej moci. 

Ale naozaj vám hovorím, že tento ľud, ktorý som učil, je ako zrkadlo celého ľudstva, je odrazom 

nesúladu, ktorý existuje vo svete. Keď totiž vidíte, že tento svet je rozdelený na mocenské bloky, aj vy ste 

sa rozdelili na duchovné mocenské bloky. Ak veľké národy, veľké národy zeme majú v úmysle pohltiť 

ostatné, pripojiť si ich a zotročiť, potom aj medzi týmito ľuďmi vidím mnohých, ktorí chcú byť prví a 

pritiahnuť ostatných na svoju stranu. A keď vidíte medzi ľudstvom, v tých veľkých ľuďoch a národoch, 

vražedné vojny ─ keď vidíte, ako ľudia smerujú k smrti pod novými zbraňami, ktoré vytvorili, vidím aj 

medzi týmto ľudom tých, ktorí sa vybavujú novými zbraňami, aby zničili vieru ľudí, aby jedných povýšili 

nad druhých, aby "prvých" ponížili "posledných" a aby sa navzájom zavrhli. Ale ak mi tento svet 

nedôveruje, prijímam jeho nedôveru, nechávam sa vystaviť skúške a skutočne podlieham skúške. Ako 

však obstojíte pred Mojím súdom, ó, ľudia? 

15 Keď som prijal vaše ovocie, keď som vás obdaril požehnaním, poviem vám: Duchovné nemôže 

zomrieť. Zmizne len hriech. Vášne pominú, pyšné sily tohto ľudstva tiež padnú a nezostane z nich kameň 

na kameni. Tú ľudskú vedu, ktorá má slúžiť zlu a záhube, Moja spravodlivosť zničí a aj medzi vami 

odstránim vaše klamstvo, vašu svetskosť a rozpory a zachovám len vašu dušu, do ktorej som vložil svetlo 

Šiestej pečate ─ tej Kapitoly, ktorá sa otvorila v tomto čase a v ktorej je napísané, že v nej zažijete veľký 

deň Božskej spravodlivosti Pána. 

16 Tento deň je veľký, netvorí ho dvadsaťštyri hodín. Lebo neviete, ako dlho bude trvať súdny deň, 

neviete, kedy sa skončí. Ale v každom prípade ste už na vrchole časov a žijete pod Pánovým súdom. 



U 366 

163 

17 "Bdejte a modlite sa v tomto čase" som vás naučil. Vy ste moje semeno, vy ste moji učeníci, vy ste 

môj ľud, ktorého pošlem medzi ostatné národy tejto zeme, ktorého zavediem do tmy, lebo je to svetlo ─ 

ktorého uvediem medzi chorých, malomocných, zúfalých, aby ste tam prinášali svetlo a útechu, balzam a 

pokoj. Dám ti vidieť siroty a vdovy, biedu vo všetkých jej podobách, hriech na najnižšej úrovni, takže 

tvárou v tvár týmto obrazom súženia, opustenosti a smrti tvoja duša povstane, tvoje city sa prebudia, tvoje 

srdce sa otvorí ako prameň lásky a ty konečne naplníš medzi ľuďmi božský osud, ktorý som ti od začiatku 

predpovedal. 

18 Kedy opäť uvidíte slnko spravodlivosti vo svojom svete? Kedy opäť uvidíte pokoj v ľudských 

srdciach? Kedy budete, milovaný ľud, počuť pieseň, hymnus pokoja, ktorý vychádza z duše človeka k 

srdcu Otca? 

19 Naozaj, ešte budete musieť vidieť, ako na tomto svete prebehnú veľké udalosti, kým príde ten čas. 

Šiesta pečať je stále otvorená a budem musieť obrátiť mnoho strán, aby sa medzi vami uvoľnila siedma 

pečať. 

20 Aké znamenia vám dám, aby ste na celom svete spoznali, že sa človeku otvára siedma pečať?: 

Keď na celom svete zavládne veľké ticho. Toto bude moje znamenie. Aké však bude toto veľké ticho, ó, 

ľudia, ktorým môžete svedčiť ohromenému ľudstvu, že sa končí jedno obdobie a začína druhé? 

21 Keď vojny na krátky čas ustanú, keď sa prírodné sily upokojia, keď prestane prenasledovanie 

mojich zákonov a môjho učenia, nastane v ľudstve veľké ticho a toto ticho bude oznámením, že sa otvára 

Siedma pečať, aby ľudstvu odhalila svoje tajomstvá. Je to posledná časť knihy, ktorú musíte spoznať, 

ktorú musí mať váš duch, aby poznal Otca a sám seba. 

22 Oduševnenie sa objaví v celom ľudstve. Čas boja je veľmi blízko, znamenia sa už blížia. Ľudia si 

ich dajú sami. Postihnem svojou spravodlivosťou hlavy cirkví, kňazov, všetkých duchovných a pastierov. 

V tejto chvíli hlboko v duchu cítia môj súd. V tejto hodine nie je nikto pokojný. Niektorí ohýbajú krk, iní 

vzlykajú, ďalší sa snažia umlčať hlas svojho svedomia. Ale všetci ma cítia, všetci ma vnímajú, pretože 

som so všetkými v tejto chvíli. 

23 Chcem v ľudstve objaviť Cirkev, ktorú založil Peter, ale vidím, že na tomto základnom kameni 

nebola postavená žiadna svätyňa. Ako málo sa ich obetovalo, keď nasledovali jeho kroky. 

Vidím veľké kostoly, veľké náboženské organizácie, nádheru a bohatstvo, lesk a moc, ale nevidím 

duchovnú nádheru, nevidím slávnostné rúcha cnosti, neobjavujem moc, ktorá je súčasťou Mojej 

univerzálnej moci. A naozaj, hovorím vám, vidím, ako títo "Petrovi nasledovníci" vzlykajú v duchovnom 

údolí, keď uvažujú o tých, ktorí ich nasledovali a viedli ľudstvo do nešťastia a smrti ─ že pery tých, ktorí 

sa v tejto dobe nazývajú apoštolmi a Petrovými nasledovníkmi, hoci hovoria o láske, hovoria o Kristovi, 

hovoria o celosvetovom mieri, za ich slovami sa roznecujú vražedné vojny. 

Peter nezasial smrť. Vytrhol som mu meč z ruky. Naučil som ho položiť svoj život, aby dal život iným. 

Naučil som ho prelievať svoju krv, aby bola ako semeno lásky, ako svedectvo pravdy, ako pravá pečať 

jeho vlastných skutkov, a on to splnil až do konca svojej životnej cesty. 

24 Preto v tejto tretej ére, keď posudzujem potomstvo tých, ktorých som zanechal medzi ľuďmi ako 

príklad, ako vyslancov, môžem ľuďom povedať len toľko, že stavali na piesku ako blázni a že nevedeli 

stavať na neochvejnej Petrovej skale, na ktorej mal človek postaviť pravú Cirkev svojmu Otcovi a Pánovi. 

Aj ja vám hovorím: Zo všetkej tej slávy, zo všetkej tej moci nezostane kameň na kameni. 

Čo však budú masy robiť potom? Čo budú robiť stáda bez pastierov a bez prekážok? Kam budú ovce 

smerovať svoje kroky, keď ich zvonce už nebudú volať do ohrady? 

25 Vtedy, ľudia, keď sa ovce obrátia a budú bečať smerom k záhrobiu, keď budú hľadať svojho 

pastiera na vrchole hory, vtedy príde moje kráľovstvo ku všetkým. Prídem podľa svojho zasľúbenia, podľa 

slov svojich prorokov "v oblakoch", a uvidí ma každé oko hriešnikov i nehriešnikov. Vtedy sa ľudia, 

otrasení duchovným, vydesení pravdou, pozrú hore a zabudnú na všetko, čo im leží pod nohami. A už 

nebudú rozjímať o svätyniach zo žuly a ich uši nebudú počuť tóny zvonov. Vtedy sa ľudstvo prebudí od 

srdca k srdcu, od ľudí k ľuďom a od národa k národu a povstane v túžbe po Duchu Svätom, ktorý otvoril 

svoju pokladnicu, aby odhalil poklad a vložil ho do všetkých ľudí dobrej vôle. 

26 Ale v tom čase ─ kto bude vysvetľovať moje zjavenia? Kto vysvetlí tajomstvá Ducha Svätého 

ľudstvu, ktoré sa už vtedy prebudí k Otcovi? 
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27 Dobre viete, že nimi budete, že vás roznesiem na rôzne miesta zemegule, aby vaše ústa boli ako 

trúby uprostred noci, aby vaše svedectvá boli mocnými skutkami, ktoré pohnú srdcom ľudí. Potom budete 

môcť povedať svetu: "Tu je šiesta pečať vo svojej nádhere! Tu je šiesta pečať na vrchole svojej doby! Tu 

sa Duch Svätý odovzdáva ľudskému duchu ─ Pastier hľadá ovce a dáva im počuť svoj hlas, svoje slovo, 

svoj koncert bez sprostredkovania čohokoľvek hmotného!" A mnohí vás budú počúvať, pretože vy budete 

tí, ktorí kráčajú pevne. 

Nebude vidieť, že by si váhal, na tvojich perách nebude žiadne koktanie. Budete prinášať svoje jasné, 

hlboké a komplexné svedectvo všetkým, ktorí ho chcú prijať. A budete považovaní za apoštolov, budete 

vypočutí ako proroci a prijatí v lone spoločenstiev, domov a inštitúcií ako priekopníci a poslovia môjho 

božstva! 

28 Posilňujte sa, ľudia! Buďte pripravení a dovoľte mojej práci, aby do vás hlboko prenikla. Nechajte 

si ju, nechajte si ju tam, lebo ju teraz budete študovať. Veru, hovorím vám, že hoci už rozumiete mnohému 

z môjho Diela, ešte ste nepochopili všetko. V čase, ktorý vám venujem na premýšľanie, budete schopní 

pochopiť mnohé lekcie, ktoré vás prekvapia. 

     Teraz žijete v tretej ére, ale ešte ste nepochopili, ako vykladať prorokov prvej éry. Ešte ste sa hlboko 

neponorili do Slova, ktoré vám Ježiš povedal v druhej ére, a Dielo, ktoré vám zjavil Duch Svätý, ste si ešte 

neosvojili do svojho chápania. Ale budete musieť spojiť tieto tri zákony, tieto tri zjavenia do jedného vo 

svojom duchu, pretože všetky predstavujú jeden zákon, jednu knihu, jednu cestu, jednu pravdu. 

29 Blíži sa čas, keď sa knihy Prvého a Druhého času vrátia do vašich rúk, do vašich očí, do vašich 

myslí, a vtedy budete môcť pochopiť minulosť na základe prítomnosti a potvrdiť prítomnosť na základe 

zjavených učení minulých časov. 

30 Dovolil som ľudským rukám svojich poslov, aby zapísali históriu, ktorá je vašou minulosťou. V 

tejto Tretej ére som sa dal poznať prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, ktorých som vybral a pripravil, 

aby vám odovzdali nové zjavenia. Toto je váš darček. 

Hovoril som k vám aj prorockým tónom a v tejto tretej ére som vzbudil prorokov, aby vám hovorili o 

udalostiach, ktoré prídu, a toto proroctvo je vašou budúcnosťou. 

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú ako vy, obsahujú všetko. Ja vám dávam večnosť, v ktorej žijete a 

ktorú budete vlastniť podľa mojej vôle, takže nevlastníte len pozemský čas, ani nie ste len pánmi tohto 

času. 

31 Roztiahnite svoje duchovné ruky! Roztiahnite krídla! Otvorte oči a prijmite večnosť, pretože ste 

spiritualisti, ktorí si uvedomujú život, osud udalostí a chápu všetko, čo bolo, čo je a čo bude. Moje svetlo 

vám umožnilo pochopiť mnohé veci a keď sa pripravíte, pochopíte ešte viac. 

     Budete stáť pred teológmi a teozofmi a oni budú žasnúť. Vtedy v tebe nebude zbabelosti, nebude ti 

chýbať viera, Izraelu. lebo vtedy by si sa triasol pred tými, ktorí naozaj, naozaj nie sú veľkí v mojich 

očiach. Aj ostatné duchovné oči vás budú vidieť ako rovnocenných, ako "pracovníkov" tejto doby ─ ako 

duše, ktoré dnes tvoria súčasť mojich duchovných zborov, ktoré sú už dlho medzi vami ako pracovníci 

týchto chodieb, ako hľadači ciest, poslovia a nositelia hlasu. 

32 Pozrite, veštci! Cíťte, milovaní ľudia, tieto veľké légie, ktoré sú tu, ktoré sú plné lásky, plné úcty, 

plné radosti vo svojich dušiach nad vami a s vami. 

Sú tu Roque Rojas, Damiana Oviedo, všetci nositelia hlasu, ktorí odišli do Duchovného údolia ─ 

"robotníci", "stĺpy", vodcovia spoločenstiev a mnohí z tých, ktorí nesú duchovné znamenie Môjho 

označenia a tvoria ľud, légiu duchovných pracovníkov, ktorí sa v tejto chvíli miešajú s vami, aby vytvorili 

ľud Tretej éry, duchovného pracovníka tejto Tretej éry, ktorý sa pripravuje na prijatie Ducha Svätého, 

ktorý sa prejavuje medzi ľudstvom. Aj oni mi ponúkajú splnenie svojho poslania, ukazujú mi svoje 

semeno a pomáhajú vám v príprave, aby ste boli hodní ukázať ho Otcovi. 

33 V tejto požehnanej hodine, v tejto chvíli súdu a lásky ste všetci zjednotení a tvoríte jednu rodinu, 

jeden ľud pred Otcom. V akej oblasti vibruje vaša duša v tejto chvíli? V duchovnej oblasti. Preto 

pociťujete pokoj a blaženosť. Zabudli ste na nešťastie sveta. Už necítiš ťarchu svojho bremena a horkosť v 

tvojich ústach je v tejto chvíli len sladká. Prečo, ľudia? Pretože ste sa povzniesli nad ľudí, náboženské 

predstavy a všetky sekty. Vstávaš potajomky, pokorne, pretože tvoj výkrik radosti nenachádza ozvenu v 

rozľahlom svete. Ale v duchovnej sfére vidíte povýšenie, dematerializáciu všetkých bytostí, aby vzdali 

hold Stvoriteľovi. 
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34 Máte pocit, že ste obklopení nekonečným množstvom bytostí, ktoré sa prejavujú, pretože sa 

prebudili k hlasu spravodlivosti. Ale keď to počujete znieť prostredníctvom ľudského hlasu-nosiča, celý 

pozemský kruh to počuje v najvnútornejšom duchu a pýtate sa ma: "Otče, bude teraz nebeské kráľovstvo, 

Tvoje kráľovstvo, úplne s nami?" Ale Otec vám hovorí: "Chcel som, chcel som, aby ste nebeské 

kráľovstvo nosili už vo svojom srdci. Ale dodnes ste to nedosiahli, ó vojaci Mojej veci!" 

35 Stále budete musieť bojovať, stále budete musieť pracovať a trpieť, aby ste dosiahli svoju úniu. 

Ale práve dosiahnutie vašej vlastnej jednoty vám dá pocítiť, že Otcovo kráľovstvo je v najvnútornejšej 

časti vášho srdca. Toto kráľovstvo je druhý Jeruzalem, biele mesto, kde budete bývať podľa mojej vôle. 

Jeho brány sú otvorené, jeho obyvatelia sú pripravení a v jeho múroch je pokoj, spása, večný život. 

Budete musieť ešte chvíľu kráčať po ceste a potom sa dostanete do tohto mesta. Dnes vám môžem 

povedať, tak ako kedysi Mojžišovi: "Vidíte na obzore 

Zasľúbená zem!" 

36 Mojžiš vo svojej poslednej hodine nevidel váš vstup do zasľúbenej zeme. Ani Majster v predvečer 

svojej smrti ako človek nemohol vidieť, ako sa ľudia obracajú k jeho Zákonu. Keď Pán vystúpil na vrch, 

ako naň vystúpil Mojžiš v prvej ére, a videl pozemský Jeruzalem, ktorý hrešil ako vždy, ponorený do 

svojho stáročného spánku, oči a srdce Majstra vyronili slzy nad týmto milovaným mestom a on zvolal: 

"Jeruzalem, Jeruzalem, ty si nepoznal dobro, ktoré bolo s tebou! Chcel som vás zhromaždiť, ako 

škovránok zhromažďuje svoje mláďatá. Ale ty si zaspal a nepocítil si moje kroky, ani si nepočul moje 

slová." 

V tomto čase, v tejto hodine, ti hovorím to isté, ó, ľud: "Izrael, Izrael, tak dlho ma máš pri sebe, ale 

nedokážeš sa milovať navzájom takou láskou, akou som ja miloval teba. Nespojili ste sa, hoci Otec vám 

toľkokrát vnukol túto lásku a toto bratstvo a premenil sa na škovránka, pod ktorého krídlami by všetky 

mláďatá našli miesto a navzájom sa uznali. Ale tak ako v minulosti, aj teraz vo vás zostáva sila pokračovať 

v ceste životom. 

37 Prídeš si vziať zasľúbenú zem? 

38 Áno, milovaní ľudia. Odtiaľto už môžete zahliadnuť svetlá Veľkého mesta. Už tu vnímate vôňu 

jeho záhrad. Aj odtiaľto počujete hlasy jeho obyvateľov, jeho ľudí, a tento dojem reality vás povzbudzuje 

na ceste, aby ste sa od nej neodklonili. Táto nádherná nebeská panoráma vás pozýva neustále napredovať, 

aby ste mohli prísť k jej bránam a nakoniec povedať: "Svojím úsilím som sa zmocnil zasľúbenej zeme". 

39 Mojžišova viera a odvaha vás po prvýkrát priviedli do Zasľúbenej zeme ─ zeme, ktorá bola 

odrazom nebeskej vlasti, večnej vlasti. Krv Baránka, krv Majstra vás zachránila v druhom čase. Toto je 

vaša výhra. Nikto mi nebude môcť vziať, čo je moje. A v tomto čase vás Moje Slovo odovzdané 

prostredníctvom ľudského orgánu chápania pozdvihuje na Cestu ─ prostriedok, ktorým som vám ešte raz 

zjavil veľké učenie Tretej éry ─ a to je to, čo vám chcem povedať. Je to svetlo vášho svedomia, ktoré vám 

nedovolí zísť z cesty, je to tá istá otvorená priepasť pre pravdu. 

Nikdy sa od nej nevzdiaľujte, pretože sa blížia časy vojny slov a svetonázorov, vojny názorov, 

interpretácií v mojom Diele. Nikdy nesprávne neposudzujte môj zákon, moje zjavenia, moje učenie, ale 

dávajte si pozor na výklady, ktoré im dávajú vaši spolubratia. Výklad, ktorý iní podávajú môjmu zákonu, 

podriaďte svojmu úsudku, svojej duchovnej citlivosti, a ak ho považujete za správny, prijmite ho. Ak sú 

iní v chápaní pred vami, buďte nestranní a spravodliví a dajte prednosť tým, ktorí sa prebudili pred vami a 

ktorí objavili v jadre môjho Diela jeho pravdu, jeho večnú hodnotu, jeho svetlo. 

40 Opäť vás opúšťam ako ovce medzi vlkmi. Ale tieto ovce sú pripravené, nejdú bez pastiera. 

Poznajú bezpečnú cestu a vedia, kde je prekážka. Pokiaľ kráčaš po ceste, nemáš sa čoho báť. Je totiž 

ľahšie, aby sa vlk stal ovcou, ako aby sa ovca stala vlkom. Ak by ste však zišli z cesty a skĺzli do kože 

arogancie, neposlušnosti, sebectva alebo materializmu, stali by ste sa dravými vlkmi, dravými vlkmi. Ale 

potom beda vám! Lebo budú silnejší vlci a silnejšia spravodlivosť, pasce a priepasti. 

41 Moja cesta je zapísaná vo vašom svedomí. Čoskoro už nebudete mať na zemi pastierov duší, ani 

duchovných, ktorí by pred vašimi očami slávili obrady, ani zhromaždiská, ktoré by symbolizovali 

univerzálny Boží chrám. Celý svet budeš mať ako svoj chrám, pred svojím duchom budeš mať Pána, 

Majstra, svojho milujúceho Ježiša plného múdrosti a lásky, vždy pripraveného ťa vypočuť. Nebudeš mať 

iný oltár ako svoje srdce ani iného vodcu ako svoje vlastné svedomie. 
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42 Tieto lekcie vám boli zjavené a nadobudli tvar vo vašich mysliach. Už nebudeš môcť zísť z cesty, 

lebo si ju dobre poznal. 

Keď svet uvidí, že žijete bez pozemských bohov, bez obradov a bez pastierov, bude pobúrený, odsúdi 

vás a to, čo by im mohlo vydať svedectvo o mojej pravde, a že to budú vaše skutky, vaše cnosti, váš život, 

ktoré spôsobia, že nezostanete sami. Veď moje Dielo nebudete šíriť len ústami, musíte ho žiť, pretože 

jeden skutok vášho života má väčšiu cenu ako tisíce vašich slov, nech sú akokoľvek presvedčivé. Láska, 

jemnosť, obeta ─ tak ma svet vo vás spozná. 

43 Nechávam vás na svojom mieste ako učiteľov, a aj keď sa pri mne vždy cítite ako malé deti, pri 

ľuďoch budete ako majstri, ako starší bratia a sestry, ktorí vkladajú do opozdilcov všetko, čo som vám dal. 

A ak sa pre svoju lásku, pre svoju oddanosť Môjmu dielu stanú väčšími ako vy, priznajte im to a 

usmievajte sa ─ ale s úsmevom lásky, duchovného uspokojenia. Lebo pre vás skutočne príde nový čas, v 

ktorom ich na ceste dobehnete, aby ste si boli všetci rovní, pretože ste všetci vyšli rovnakým spôsobom od 

začiatku a musíte ku Mne tiež prísť ako rovní. 

Všetci mi budete skvele rozumieť. Všetci budete duchmi s mocou, múdrosťou a láskou, aby ste cítili a 

chápali Otca a spolu s Ním riadili vesmír podľa Mojej vôle. 

V súčasnosti ste totiž nadradení nižším ľuďom, ale tak ako som vám zveril tento svet, aby ste mu 

vládli, tak aj neskôr, keď vás privediem do svojho kráľovstva, budete všetci kniežatami voči Otcovi a 

budete vládnuť celému stvoreniu. Potom budete vládcami skutočnej veľkosti. Nikto sa nebude cítiť 

nadradený druhému. Láska bude riadiť všetky vaše skutky a vy budete mať vždy dokonalú duchovnú 

blaženosť, ak budete milovať Otca a seba samých. Nebudete cítiť, že Otec alebo váš blížny sú neprítomní 

alebo vzdialení. Jeden svet bude susediť s druhým svetom, tak ako je v súčasnosti jeden dom vedľa 

druhého. 

44 Takto vás, ľudia, takto vás, učeníci, chcem priviesť k dokonalosti, takto podľa Mojej vôle prídete 

do tohto veľkého "mesta" pripraveného od večnosti, aby ste sa stali obyvateľmi, večnými obyvateľmi v 

tomto pokoji a v tejto dokonalosti. 

45 Všetko, čo som vám zjavil od roku 1866 do roku 1950 prostredníctvom predchádzajúcej formy 

prenosu, nájdete v Knihe siedmich pečatí a všetky udalosti tohto ľudstva potvrdzujú, čo je v nej napísané. 

Vždy som sa dával poznať svojim deťom. V súčasnosti ešte stále máte túto formu prejavu, ktorá s vami 

teraz skončí. 

46 Príde nový spôsob, ako sa dať poznať: Dokonalá forma komunikácie ducha s duchom. Duchovný 

prejav dosiahne medzi ľuďmi vysoký stupeň dokonalosti, ale najvyšší stupeň dosiahne až vtedy, keď 

opustíte svet a telesnú schránku. Prostredníctvom tohto daru budem pokračovať v odhaľovaní mnohých 

tajomstiev, urobím vám nové a veľké zjavenia. Ľudia vstúpia na cestu spiritualizácie a vďaka tomu nájdu 

svetlo pre svoje podniky, pre svoje misie, pre svoje poverenia a pre svoju vedu. 

47 Prostredníctvom dialógu medzi duchmi sa ma budú všetci naďalej pýtať a hľadať. Týmto 

spôsobom budem hovoriť k svojim deťom a inšpirovať ich. Blahoslavený je ten, kto ma hľadá 

prostredníctvom tejto milosti s pokorou, tichosťou a úctou, lebo vo mne nájde bohatý a nevyčerpateľný 

zdroj svetla, zjavenia a dobrodenia. Ale beda tomu, kto ma hľadá zlým spôsobom, lebo ho navštívim, aby 

pochopil svoj omyl. Ak by bol potom ešte hlúpy, bude sa stretávať len so zdanlivým svetlom, ktoré je 

temnotou a pokušením! 

48 Kúsok po kúsku ste prichádzali od začiatku môjho učenia. Prišli ste k mojim nohám unavení z 

cesty, chorí ─ a mnohí bez všetkého dobrého ─. Moje slovo a moje dôkazy lásky prekonali všetku neveru. 

Moja duchovná podstata porazila materializmus. Tvrdé srdcia, ktoré sa podobali skalám, som premenil na 

citlivé a hriešnikov som urobil svojimi služobníkmi. Mužov a ženy, ktorí sa oddávali neresti, som nechal 

prejsť obnovou, aby som ich premenil na svojich pracovníkov. Mnohých, ktorí neboli schopní riadiť svoje 

vlastné kroky, som premenil na vodcov komunity, aby vyostrili svedomie ľudí. 

Mnohé profánne ústa museli neskôr vysloviť Božie slovo. Mnohé nevzdelané a nešikovné mysle, 

uzavreté pred svetlom vedy a ľudského poznania, sa ochotne otvorili, aby umožnili prístup k svetlu 

duchovného sveta. Ale veru vám hovorím: Svojich povolaných som nerozdelil na triedy, kasty alebo 

rodové pohlavia. Neodmietol som vedca, neodmietol som pisára. Nezatvoril som dvere pred vzdelaným 

človekom, pretože vzdelaní ľudia ma často pochopili skôr a lepšie ako nevzdelaní. V iných prípadoch 

nevzdelaní a nevedomí ľudia už skôr priznali, že u nich došlo k osvieteniu duše. 
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49 Zavolal som všetkým. Postavil som vyslanca, zvestovateľa na cestu mojich detí, a ak mnohí boli 

poslušní a počúvali hlas môjho volania, iní boli hluchí a nikdy ku mne neprišli. Ale z tých, ktorí vytrvali ─ 

jedni vo svojom presvedčení, vo svojej viere, iní, aby premohli svoju neveru, až kým nezvíťazili, iní vo 

svojej chorobe, až kým nenadobudli zdravie, a ešte iní, ktorí mi povedali: "Otče, ak ma neuzdravíš, aj tak 

ťa budem nasledovať." 

50 Zo všetkých týchto ľudí, ktorí ma milovali, som vytvoril Svoje Telo "pracovníkov", Svoj nový 

apoštolát, a dovolil som prítomnosť mnohých skromných a chudobných miest stretávania, aby sa ľudia 

zhromažďovali v ich tieni a tam prijímali Moje Božské prejavy prostredníctvom Mojich Nositeľov hlasu, 

Nositeľov darov, Vedúcich Cirkvi, "Pilierov", Vidiacich, "Zlatých pier" a "Základných kameňov". Lebo 

som hovoril k tomuto ľudu prostredníctvom siedmich darov, ktoré stelesňujú sedem duchov (pred Božím 

trónom), viedol som ich a pripravoval som ich. 

     Napriek nedokonalosti Mojich vyvolených, napriek ich chybám a nepochopeniu som vždy zjavil Svoje 

Dielo ─ či už slovom, tvárou, skúškou, aby to bolo pre tento ľud podnetom a stimulom a aby tí, ktorí už 

uverili v pravdu tohto zjavenia, už nikdy nepochybovali. 

51 Hoci sa Mi mnohí obrátili chrbtom, mnohí zostali na ceste a nasledovali Mňa až do konca tohto 

obdobia. Títo vytrvalí, títo pracovníci, títo vodcovia zástupov ste vy. Vy všetci ste totiž za sebou pritiahli 

zástupy duší, sŕdc a boli ste svedkami premeny týchto zástupov v ich zdraví, morálke a náboženskej praxi. 

Hoci ste ich pri prvých krokoch videli chudobných, chorých, núdznych a nevedomých, teraz vidíte svetlo 

na perách zástupov Izraela, pravdivosť v ich konaní, obnovu v ich živote a túžbu, túžbu a dokonalosť v ich 

uctievaní Boha. 

52 Nikomu som neodoprel svoje slovo. Vždy som bol v pohotovosti pre tento ľud a prostredníctvom 

všetkých týchto sprostredkovateľov som vylieval podstatu, pravdu a život. Nie všetci sa vedeli pripraviť, 

nie vo všetkých som objavil duchovnosť. Tí, ktorí dosiahli najviac, to bolo vďaka ich príprave, ich 

povzneseniu a ich oddanosti Môjmu dielu. Teraz však prišiel posledný deň, ktorý som všetkým oznámil. 

Lebo niet nikoho, kto by nevedel, že v tento deň musí Otec navždy ukončiť svoje slovo v tej podobe, v 

akej ste ho mali. 

53 Sú ľudia na túto udalosť pripravení? 

54 Je žiak dostatočne silný na túto skúšku? 

55 Jedných vidím silných a druhých slabých a Majster hovorí silným: Požiadajte o slabé! A pre 

prebudených: Dávajte pozor na tých, ktorí spia! A tým, ktorí sa posunuli najviac: Cíťte zodpovednosť voči 

tým, ktorí zostali pozadu! A tým, ktorí dostali najviac: Buďte si vedomí a podeľte sa o toto učenie s 

ostatnými, keď príde čas! 

56 Ale Otec sa pýta všetkých svojich ľudí: Prečo chcete ešte dlhšie zadržiavať Majstra? Prečo žiadaš 

Otca, aby prekročil svoje vlastné slovo a dal ti príklad nedokonalosti? Nepochopili ste, že som nemenný, 

že som neúprosný, že som dokonalý? Chýba vám moje Slovo, ktoré som vám trpezlivo dával toľko rokov? 

57 Moje slovo bolo dokonalým dielom, ktoré sa teraz u vás skončilo. Máte dary, máte učenie, máte 

moje zjavenia. Pripravil som vás: Čo viac si môžete priať? Čo ešte chcete od Otca, ľudia? 

58 Avšak tí, čo spia, ─ neposlušní, ktorí si zvykli znesväcovať, nerešpektovať moje prikázania a 

hovoria: "Môžeme nerešpektovať Pánovo slovo. On môže svojmu ľudu udeliť čokoľvek. Naša vôľa sa 

môže naplniť." 

59 Ó, veru, títo nevedia, čo hovoria, ani nevedia, čomu sa vystavujú, pretože Otcov súd môže byť 

rozpútaný! 

60 Veľký deň Pánovej spravodlivosti je už s vami a aj ľudská spravodlivosť ─ bdelá, hrozivá, 

osvetlená mojou božskou spravodlivosťou ─ sa môže postaviť pred súd nad skutkami ľudí! 

61 Všetci tí, ktorí prijali Božie Dielo, Duchovné Slovo ─ všetci tí, ktorí použili Moje Učenie a Moje 

Zákony, aby riadili ľudí, aby ich učili, aby ich obmedzovali v ich nerestiach a hriechoch, aby ich viedli 

cestou večnosti, sú na súde. Medzi nimi si ty, Izrael, prvý a po tebe prídu všetky náboženstvá. 

62 Tu sú moje váhy! Tu je Moja spravodlivosť a tiež Môj neľútostný meč! Už mi nedôveruj, môj ľud! 

Nebuďte ako toto ľudstvo, ktoré v Roku rozjímania, v Roku odpustenia a zmierenia povstalo, chopilo sa 

svojich vražedných zbraní, poškvrnilo bielu stranu mieru bratskou krvou a ─ naozaj, hovorím vám ─ 

vzoprelo sa môjmu návrhu mieru! 
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63 Beda svetu! Stojí na pokraji svojej priepasti! Je blízko k vyprázdneniu veľkého kalicha utrpenia až 

na dno a bude musieť vydať veľký výkrik bolesti, aby sa prebudila. 

64 Tak to chcel človek. Ponúkol som mu svoj pokoj, ponúkol som mu svoju lásku, priblížil som sa k 

nemu viac, a predsa nechce nič z môjho kráľovstva, chce svoje vlastné. Ani nič z mojej moci ─ dal 

prednosť svojej vlastnej moci. Ani nič z mojich slávnostných šiat ─ chce sa naďalej zahaľovať do pýchy. 

Nechce život vo večnosti, chce len dočasnú moc a smrť, ktorá vyrieši všetky ľudské skutky. 

65 Predurčil som miesto pre všetkých, ktorí hľadajú môj pokoj a nachádzajú smrť v nespravodlivých 

ľudských vojnách. Veď je mnoho tých, ktorí sú na bojiskách so zbraňou v pravej ruke, ale hovorí k nim 

svedomie. Vzlykajúce svedomie, zúfalstvo v srdci, hovorí Otcovi: "Odpusť mi, lebo rozsievam smrť. Lebo 

som Ťa tým zranil." 

66 To sú tí, ktorí ma pocítili. Zachránim ich. Modlite sa za nich, ľudia. Mnohí sa vrátia do mieru, 

mnohí sa vrátia domov. Tí, ktorí padnú, ktorí zanechajú svoje telá v troskách, povstanú slávni na duchu, 

pretože môj hlas ich volá do tejto ríše pokoja a spravodlivosti, aby im povedal: Na zemi ste nenašli 

spravodlivosť, ale moja spravodlivosť existuje a volá vás, obklopuje vás a pozdvihuje k životu. 

67 Stále budete prežívať mnohé bolestivé skúšky. Rok 1951, do ktorého začiatku zostáva už len 

niekoľko hodín, prinesie ľudstvu "dar" skúšok, a ak rok 1950, pripravený svetlom Otca, bol zatienený 

tragédiou ľudí, bol zaliaty krvou ich samých, bol otrasený veľkými udalosťami, veru, hovorím vám, rok 

1951 otrasie ľudstvom ešte viac. 

68 Vy, ktorí ste mojou súčasťou a boli ste pripravení prežiť všetky tieto skúšky, neprestávajte "bdieť", 

neprestávajte sa modliť. Pamätajte, že ste ako plášť pokoja. Nezabudnite, že ste majiteľmi balzamu. 

Pamätajte, že ste útechou v tomto svete, a preto vás neberiem so sebou v tejto hodine, keď chcete zostať 

spojení s Mojím univerzálnym lúčom a s Mojím duchovným svetom a nechcete opustiť tento svet, aby ste 

mohli zažiť Najvyššie kráľovstvo. Tento čas pre vás ešte nenastal. Zostaňte s ľuďmi a buďte im 

požehnaním a odpustením. 

69 Vaše zbrane sú pripravené. Vaša sila vás udrží až do konca. Ale naozaj vám hovorím: Nemyslite 

si, že tieto nešťastia pociťujete len vy. Mysli si, že v každej skúške ti udeľujem milosť. Každé utrpenie a 

nešťastie bude sprevádzať dobrodenie a dôkaz lásky k vám. 

70 Hovoril som k vám ako sudca. Bol som s vami ako sudca, ale moja jurisdikcia je univerzálna. 

Ako Majstra ste ma mali počas týchto rokov vyučovania, ktoré vyvrcholilo v posledných troch rokoch, 

ktoré som venoval pamiatke tých troch rokov, v ktorých som kázal v druhej ére, a tiež ako pripomienku 

troch časov. 

Moja učiteľská práca ako učiteľa je celým mojím slovom. Moje zjavenie ako Ducha Svätého je všetko, 

čo som vám povedal počas tohto obdobia učenia. Táto kniha je napísaná ohňom Ducha Svätého vo vašom 

svedomí, v samotnom tele vášho srdca, kde moje slovo zostane nezmazateľne. Vychádza v ústrety celému 

svetu. A všetko, čo bolo do vás vložené ako niečo, čo bolo v minulých časoch nepreniknuteľným 

tajomstvom, sa teraz v tejto Tretej ére objasňuje lúčmi svetla, ktoré sú pre vášho ducha nádherné. 

71 Nechávam vás ako vykladačov môjho diela, môjho slova, mojich prikázaní. Pozrite, ako sa ľudia 

len zmätene snažili preniknúť do Pánovho slova, do jeho zákona, do jeho proroctiev a do všetkého, čo Ján 

odovzdal ľudstvu na môj božský príkaz! Ako budú ľudia, teológovia, vykladači schopní dospieť k pravde? 

Svedectvo, ktoré vydávate o tom, čo vám Duch Svätý povedal. 

Duch Svätý vrhá svetlo na všetky svoje učenia. Nič neskrýval. Všetky závoje boli stiahnuté a 

pokladnica bola otvorená ľuďom. Vy ste správcami tohto svetla, lebo ste boli povolaní za učeníkov a deti 

Ducha Svätého. Choďte teda k ľuďom a nechajte ich pochopiť. Uvidíte, aká veľká bude ich radosť, keď si 

konečne budú môcť prečítať prepisy a pochopiť to, čo predtým nemohli pochopiť ─ proroctvá, ktoré 

videli, že sa naplnili, a tie, ktoré sa ešte len stanú skutočnosťou. 

72 Takto naplníte tento vznešený osud, ó proroci a apoštoli Ducha Svätého, ó požehnaný ľud Izraela! 

Takto ste boli Mojimi učeníkmi v tomto čase, takto ste ma mali za Majstra, ale chcem, aby ste ma konečne 

uznali za Otca. 

73 Ešte raz si zasadol k môjmu stolu lásky. Všetci ste moji učeníci. Vždy som rozdelil chlieb na 

dvanásť častí a dvanásť kmeňov môjho ľudu zjedlo rovnaké množstvo. 
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     Pri svätom prijímaní, keď som naposledy jedol obklopený svojimi apoštolmi v druhej ére, som im 

povedal, keď som bral chlieb: "Vezmite a jedzte, toto je moje telo." Požehnal som víno a dal som im ho 

piť so slovami: "Pite, toto je moja krv." Ale potom som dodal: "Robte to na moju pamiatku!" 

74 Počas celého druhého veku sa ľudstvo živilo týmto symbolom. Ale keď sa Otec opäť zjavil medzi 

vami, už nie v tele skrze Ježiša, ale duchovne medzi oblakmi, a dal sa poznať svetlom svojho Božského 

Ducha prostredníctvom pokorných ľudských stvorení, povedal som vám: Časy sa zmenili, časy pominuli a 

dnes je moje slovo telom a jeho významom je krv. Vaše spoločenstvo s Majstrom je duchovné. 

Ale v tejto chvíli, keď vám dávam svoje Slovo naposledy v tejto podobe, vám hovorím: nezabúdajte, 

že toto Slovo, ktoré bolo pre vás pokrmom a podstatou a životom, vykúpením a obnovou, zdravím a 

nádejou pre tento ľud, obsahuje večnú podstatu, a že aj keď ho už nebudete počuť prostredníctvom 

nositeľov hlasu, vždy bude vo vás ako zdroj života, ako chlieb, ako vynikajúci pokrm, ako balzam a nádej. 

75 Uchovajte si to, čo som vám zanechal, a vždy to noste vo svojej duši. Ale ak chceš vstúpiť do 

dokonalého spoločenstva so svojím Majstrom, ak Ho chceš úplne prijať do svojho srdca, stačí príprava, 

čistota myšlienok a srdca, aby si nechal uniknúť dušu, ktorá ma bude vedieť veľmi rýchlo nájsť. Nájde ma 

premeneného na jedlo, na potravu plnú života a dobrej chuti. 

76 Takto sa pripravujte, ľudia, aby ste vždy mohli vstúpiť do tohto dokonalého spoločenstva. Nikdy 

vám nebude chýbať moje povzbudenie a pokoj. 

Sedíte okolo mňa, jete tento Chlieb života a Majster vám tiež hovorí, ako to urobil inokedy: Medzi 

pokornými, medzi tými, ktorí ma veľmi milovali ─ medzi tými, ktorí ma trpezlivo a vytrvalo nasledovali 

napriek skúškam, sú tí, ktorí vydajú moje dielo do rúk ľudskej spravodlivosti. Niektorí budú naďalej 

falšovať Moje dielo, Moje vlastné slovo, Môj testament za ošúchané peniaze a vy sa budete ešte raz pýtať 

sami seba: "Zmením sa zajtra z usilovného a poslušného pracovníka na zradcu?" 

"Kto je ten Majster?" pýta sa ma tvoj duch a ja ti poviem: Neviete. Ale v tejto chvíli vás pripravujem, 

dávam vám silu, aby ste to mohli nechať na Mňa samého, aby som vás súdil. 

77 Ak vidíš na svojej ceste zradcu, neúprimného, tvrdého, slabého alebo neveriaceho, rúhača, svetáka, 

povstaň, odpusť mu ─ áno. Hovorte k nemu s láskou, s týmto slovom súdu, s ktorým som k vám hovoril. 

Ale nech je to môj súd, nie váš, ľudia, lebo váš ešte nie je dokonalý. 

Kým pracujete v rámci môjho diela a plníte ho, myslite si, že neexistujú žiadni zradcovia ─ zabudnite, 

že existujú svetsky zmýšľajúci, a myslite si, že existujú len poslušní. Nikoho neodsudzujte a len milujte, 

odpúšťajte a pracujte. Lebo za splnením vášho poslania bude stáť moja spravodlivosť, ktorá všetko určí, 

vráti všetkým ich svetlo, ich dokonalosť, napraví a urobí hodnými v rámci môjho Diela a mojich Zákonov 

tých, ktorí sú dokonalí na začiatku svojho života a rovnako aj na jeho konci. 

78 Moje posledné slová ─ veríš, že ťa môžem viesť z výšky kríža? Ľudstvo sa neobnovuje. Dostávajú 

sa ku mne náreky, rúhania ľudí, ohlušujúci hluk ľudských vojen, plač detí, opustenosť mužov a žien. 

Vidím smútok a biedu, vidím ríše v úpadku a mocnosti blízko kolapsu, vidím dychy smrti v celom 

ľudstve. A uprostred všetkých týchto hlasov preklínania a zvolávania sa ozýva hlas, ktorý sa ozýva medzi 

ľuďmi a siaha ku Mne, hýbe Mojím Božským Duchom. Je to slovo, ktoré hovorí: "Príď!" Tento svet mi 

hovorí: "Poď!" Pretože Duch má môj prísľub, pretože ľudia vedia, že som ohlásil svoj návrat, pretože 

ľudia sa navzájom budili a hovorili: "Pán ohlásil, že sa vráti." Lebo tvárou v tvár absencii ľudskej 

spravodlivosti sa ku mne obracajú v túžbe po mojom pokoji a spravodlivosti, aby mi povedali: "Pane, 

prečo neprichádzaš?" Prečo nevidíš moju bolesť? Prečo sa nezamýšľaš nad mojou tragédiou?" 

79 Teraz sa pozerám na teba, ó, ľudstvo. Môj pohľad ako Otca vás vidí, ale moje oči sú aj očami 

sudcu. Nikdy si ma nechcel za otca. Nepriznali ste mi nadvládu nad vami. Nechceli ste ma ako Majstra, 

iba ako Sudcu, a ako Sudcu ma máte teraz, v tejto chvíli. 

Aby som vám nerobil ťažšie bremeno vo svedomí, nehovorím vám, že visím na kríži. Neviditeľne som 

na hore, na vrchole hory, ale ─ ako na tom kríži ─ s otvorenou, nesmierne otvorenou náručou, aby som vás 

objal. A ako sa vtedy otvoril môj bok, aby na vás vylial vodu a krv lásky, tak sa dnes otvára môj Duch, aby 

na všetkých vylial božskú vodu a krv odpustenia, milosrdenstva a pokoja. 

80 Moje ruky sú roztiahnuté! Celý môj duch cíti vašu bolesť. Ale nie tá fyzická bolesť, nie tá ľudská 

bolesť, nie tá bolesť mučených duší. Je to božská bolesť ─ nepochopiteľná pre obmedzené stvorenia, je to 

bolesť, ktorú nemôžete poznať. Veru, hovorím vám: Žíznim, ľudia, žíznim, ľudstvo, po tvojom pokoji, po 

tvojej spáse a tvojej láske! 
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81 Tí, ktorí práve teraz počúvajú prostredníctvom ľudského nosiča hlasu, by sa v tej chvíli neodvážili 

zdvihnúť ruku, aby urazili vlastného brata vo viere. Nemohli otvoriť ústa, aby pred svojím Pánom 

vyslovili akúkoľvek urážku. Tí, ktorí však nie sú prítomní pri tomto zjavení, si veľmi dobre ubližujú, 

zabíjajú sa navzájom, oberajú sa o vzácny poklad života, blahobytu a lásky. Stáva sa to preto, lebo vôbec 

nevedia, čo robia. 

Ale v tento vznešený deň, deň celosvetovej lásky a spravodlivosti, všetci tí, ktorí opustia svoje telá a 

vydajú sa na cestu duchovnými priestormi, opäť počujú mocný Ježišov hlas, ktorý im z vrcholu tejto hory 

hovorí: "Veru, práve dnes budete so mnou v raji." 

82 Všetci tí, ktorí sú pripravení pod týmto božským vplyvom, sa prebudili a hovoria Mi: "Pane, v 

posledný deň tohto roka, ktorý sa nazýva "svätý", opúšťam svoje telo, aby som povstal do neznáma. 

Prijmite ma!" Veru, hovorím vám: Nájdu ma v mojom kráľovstve. Ale tí, ktorí sa rúhajú Bohu, keď 

navždy zatvoria oči tela, budú mať oči v duchovnom svete zatvorené pre moje svetlo a otvoria ich až po 

svojom vlastnom súde. 

83 Keď Kristus ako ľudská bytosť pocítil všetku bolesť a Duch ho na krátky čas opustil v tejto bolesti, 

povedal ako človek, ako ľudská bytosť: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 

84 Dnes hovorím všetkým, ktorí so mnou žijú, chodia, trpia a hrešia: Keď pocítiš slabosť "tela", 

vzývaj svojho ducha, ako to urobil Majster. Duch je silnejší ako telo. "Telo" je a vždy bude slabé. Ak by 

však skúšky boli pre ducha veľmi veľké a silnejšie ako on, obráťte sa ku mne. Toto bude jediný prípad, 

keď dovolím vašej telesnej schránke, aby povedala, keď pocíti neprítomnosť ducha v dôsledku práve tejto 

sily skúšky: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Vtedy sa vo vašich očiach, vo vašej duši, 

okamžite objaví lúč svetla, ktorý ju pozdvihne na cestu svetla a dá jej dôkaz, že nie je sama, že Boh ju 

nikdy neopúšťa, že Otec nemôže opustiť svoje deti, a už vôbec nie vo chvíli veľkých skúšok, keď naplno 

svedčia o svojom Pánovi. 

85 Zanechávam vás zjednotených a kladiem na vás plášť nehy, ktorý vás vždy obklopoval a ktorého 

teplo ste už spoznali. 

86 Mária bola pri Kristových nohách bez toho, aby vyslovila jedinú sťažnosť alebo výčitku voči 

tomuto ľudstvu. Preto bola v Otcových očiach veľká ako žena a ako duch. Ona je totiž Duchom 

univerzálneho materstva, ktoré existuje v Bohu. A v tejto požehnanej hodine zanechávam túto lásku 

vtlačenú do môjho ľudu, pretože vy ste mariánsky ľud tretej éry, ktorý dá súčasnému a budúcemu ľudstvu 

spoznať prítomnosť tejto lásky, tejto vône, tejto nekonečnej nehy, tohto príhovoru a tohto panenstva, ktoré 

ľudia nechápu. A tá, ktorá je vo Mne a vo všetkých, počuje ten hlas, ktorý jej hovorí: "Zostaň vždy ako 

Matka vo vesmíre!" A tomuto ľudu, ktorý predstavuje celé ľudstvo tejto a iných dôb, hovorím: "Ľudia, 

synu, tu je vaša Matka!" 

87 Nechcem vás nechať v bolesti alebo smútku. Lebo hoci je Môj Božský Duch smutný, smrteľne 

smutný, chcem vám zanechať spomienku na to, že ste boli na poslednej hostine, aby táto posledná hodina 

bola tou, ó, milovaný ľud, ktorá zanechá vo vašom srdci nezmazateľnú spomienku ─ sladkou hodinou, 

hodinou spoločenstva, šťastia, pretože počujete "Slovo", ako ste ho počúvali tak dlho. 

Nemyslite na utrpenie sveta v tejto hodine, keď budete jesť hojný duchovný pokrm, kým neukojíte svoj 

duchovný hlad a smäd. Som s vami všetkými. V tejto chvíli nemyslite na prítomnosť. Žite krátko v 

budúcnosti, v čase pokoja, ktorý pre vás pripravujem, a uvidíte všetkých, ako obklopujú Otca pri tomto 

stole naplnenom láskou ─ stole lásky, poučenia, zjavenia a odpustenia. 

88 Vezmi a jedz! Moje slovo je moje telo. Vezmite a pite! Moja Krv je esencia, ktorú som vložil do 

Svojho Slova, kde ste ma v tomto treťom čase skutočne objavili. Nie v nositeľovi hlasu, nie v tóne jeho 

hlasu, nie vo vonkajšej podobe ľudského slova, ale v jeho najhlbšom zmysle. Je tu podstata, ktorá je 

samotnou krvou môjho Slova. Vypite ho, lebo zajtra budete chlebom a vínom, telom a krvou medzi 

ľuďmi! 

89 Zanechávam vás zjednotených pri tomto stole, ktorý nikdy nebude tribunálom, ale lavicou pre 

učeníkov a žiakov, ktorí sú ponorení do Majstrovho učenia, ktorí sa svojou prípravou robia hodnými toho, 

aby sa im v každej hodine dával spoznať. Zajtra vás prekvapím ako pocestných z Emauz, ako tých 

apoštolov, ktorí potrebovali moju prítomnosť a moje dôkazy, aby ich povzbudili a pozdvihli, a rovnako 

prekvapím aj vás. 
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Nikdy medzi vami nebude lož, vaše svedectvo bude vždy pravdivé. Potom tvoje prorocké pery 

bezpečne povedú kroky zástupu, ktorým je tento milovaný ľud, a ten sa nikdy nezakopne. Uchrániš ho 

pred veľkými nebezpečenstvami a víťazne ho privedieš k bránam Nového Jeruzalema ─ mesta, ktoré som 

ti daroval v tejto tretej ére, aby si ho mohol ponúknuť ľudstvu ako jeho strážca ─ s jeho bránami 

otvorenými celému svetu, cez ktoré musia vstúpiť tí, ktorí túžia po pravde, tí, ktorí túžia po oduševnení. A 

vy, ako dobrí vodcovia a sprievodcovia národov, ich pevným krokom privediete do srdca bieleho 

žiariaceho mesta. 

90 Môj úsudok bol daný, moje pokyny a moje zjavenia tiež. Môj otcovský pokoj, Moje pohladenie je 

so všetkými. Cíťte, cíťte, že vás v pravde a v duchu tlačím k svojmu božskému Srdcu! 

91 Počuj, počuj hlas Otca, ktorý sa začína ozývať v hĺbke tvojho srdca, ktorý v tejto chvíli začína 

hľadať ozvenu v hĺbke teba. Od tejto chvíle vás totiž zanechávam v čase milosti, v čase dialógu ducha s 

duchom. 

92 Ó, milovaný ľud: vydajte sa na cestu, vstúpte do domov a všade nastoľte pokoj! Prineste Môj 

Testament a do poslednej chvíle obhajujte Moje trinitárno-mariánske duchovné dielo, ktoré som vám 

zjavil a ktoré som vám zveril v súlade s Mojím Slovom daným v minulých časoch v tejto Tretej ére. 

93 Prišiel som "na obláčiku". Z neho som zoslal Svoj univerzálny lúč a prostredníctvom neho ste ma 

od roku 1866, od Roque Rojasa, až do roku 1950 mali v slove, v podstate, v prítomnosti a v moci, a to 

prostredníctvom posledných hlasových nositeľov, cez ktorých som opakoval Svoje univerzálne Slovo. Ale 

ak ste dnes spoznali niekoľko ľudí, ktorí tvoria môj ľud, členov izraelského ľudu, dvanásť kmeňov, zajtra 

sa prostredníctvom týchto svedkov a vyslancov, ktorých zanechávam medzi ľuďmi, moje slovo stane 

známym po celom svete. Bude vyhlásená za pravdu a bude záchranným lanom, ochranným prístavom, 

vodiacou hviezdou pre pútnikov na zemi a kráľovstvom mieru pre celý svet, pretože taká je moja vôľa. 

94 Nechávam vám svoj pokoj. Zbohom, milovaní ľudia! čoskoro ma budete mať v Duchu Svätom v 

hojnosti... Prečo plačete, ľudia? uvidíte, ako vám práve teraz dokazujem svoje slovo. Naďalej k vám 

hovorím a neporušujem svoj mandát. 

95 Poďte ku mne, ľudia! Plačte, plačte, lebo prijímam vaše slzy. Telo je slabé, ale duch je silný. Vie, 

čo dostala, a je poslušná a v súlade s mojou vôľou. Ale vaša telesná schránka je dieťa, ktoré sa na svojej 

ceste životom občas cíti slabé a ktoré vy sami posilníte. 

96 Poďte, ľudia, a zanechajte svoju bolesť pri mojich nohách! Otvor svoje srdce a prenechaj mi 

posledný nárek, aby som ho premenil na pokoj. Dlho ste umlčiavali svoju bolesť, ktorú spôsobovalo 

poznanie absencie môjho Slova. Ale v poslednej chvíli vás zradilo "telo", telesná schránka zoslabla, 

pretože je nezrelá. Beriem ju do náručia, kolíska ju v ňom a hovorím jej: Neboj sa. Lebo naozaj, ak je 

život pre tvoje ústa kalichom horkosti, ja viem, ako ho osladiť tvojím duchom. 

97 Oči, ktoré ronia slzy, a tak nechávajú pretekať bolesť vašej bolesti: Plačte, lebo takto sa očisťujete, 

aby ste jasne videli novú éru! 

98 Poďte ku Mne, muži, ženy, mladí, dospelí i deti, ktorí ste sa stali robotníkmi, a uľavte bolesti 

svojho srdca v Mojej Božskej prítomnosti, keď ste v ňom vyronili poslednú slzu, keď ste zložili posledný 

dych smútku a posledný vzdych v Otcovi. Zostane len radosť, pokoj, veselosť. Chcem totiž, aby ste boli 

ľuďmi, ktorí majú pokoj, ktorý im dáva svedomie pre splnenú povinnosť a nádej pripravovaného Nového 

veku. 

99 Ste majiteľmi môjho hojivého balzamu. Dajte mu silu, uzdravte svoje telo a toto zdravie si všade 

prineste so sebou. 

100  Všetko, čo ste položili na Otcovo srdce, je v ňom. Skutočne som vás počul a záleží mi na vás. 

101  Kvôli tejto žiadosti ─ prijímajte, prijímajte! 

102  Celý svet dostane môj pokoj, moje požehnanie, ak sa vie pripraviť ─ ak dokáže roniť slzy tvárou v 

tvár rozlúčke s týmto časom ─ nech je požehnaný! Blahoslavená je, ak sa pozdvihne k oduševneniu, 

obnove a pokoju! 

103  Prijmi, zemský kruh, môj pokoj, moje požehnanie ─ moju zbraň, aby si zvíťazil! Moji hostitelia sú 

s vami, aj môj balzam, a čoskoro budete počuť univerzálny hlas Otca, hlas Ducha Svätého a pôsobivý hlas 

duchovného sveta, ktorý sa práve túto noc dá poznať ľuďom v kostoloch, v domoch a na cestách, lebo taká 

je moja vôľa. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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