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Poznámka k tomuto problému: 
Tento zväzok bol spracovaný verne podľa obsahu uvedeného nemeckého originálu pre prekladateľský 
program DeepL, ProVersion, https://www.deepl.com/translator , ktorý prekladá do 12 jazykov.  
Doteraz s ním 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, očistiť sa a 
zdokonaliť s cieľom vrátiť sa k Bohu a znovu vstúpiť do lona Otca.  
 
Anna Maria Hosta 
Pokojný Kristus na zemi 
 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

Obsah 
Kniha o skutočnom živote ..................................................................................................................................... 1 

Pokyn 29 ................................................................................................................................................................ 8 

Pokyn 30 .............................................................................................................................................................. 12 

Pokyn 31 .............................................................................................................................................................. 17 

Pokyn 32 .............................................................................................................................................................. 22 

Pokyn 33 .............................................................................................................................................................. 27 

Pokyn 34 .............................................................................................................................................................. 33 

Pokyn 35 .............................................................................................................................................................. 38 

Pokyn 36 .............................................................................................................................................................. 42 

Pokyn 37 .............................................................................................................................................................. 47 

Pokyn 38 .............................................................................................................................................................. 53 

Pokyn 39 .............................................................................................................................................................. 59 

Pokyn 40 .............................................................................................................................................................. 64 

Pokyn 41 .............................................................................................................................................................. 69 

Pokyn 42 .............................................................................................................................................................. 75 

Pokyn 43 .............................................................................................................................................................. 80 

Pokyn 44 .............................................................................................................................................................. 85 

Pokyn 45 .............................................................................................................................................................. 91 

Pokyn 46 .............................................................................................................................................................. 97 

Pokyn 47 ............................................................................................................................................................ 103 

Pokyn 48 ............................................................................................................................................................ 108 

Pokyn 49 ............................................................................................................................................................ 114 

Pokyn 50 ............................................................................................................................................................ 120 

Pokyn 51 ............................................................................................................................................................ 125 

Pokyn 52 ............................................................................................................................................................ 131 

Pokyn 53 ............................................................................................................................................................ 137 

Pokyn 54 ............................................................................................................................................................ 143 

Pokyn 55 ............................................................................................................................................................ 148 

 

 

Literatúra a webové stránky. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 



Úvod 

5 

Predbežná poznámka 
Čitateľ si všimne, že v texte zväzkov, ktoré tvoria "Knihu pravého života", sa niektoré témy opakujú, 

niekedy až príliš často, hoci sú vždy rozvinuté iným spôsobom; to je opakujúca sa zvláštnosť tejto zbierky 

učení prijatých od Pána. 

V tejto súvislosti musíme mať na pamäti, že posolstvá obsiahnuté v tejto knihe boli prijaté na viac ako 

50 rôznych miestach stretnutia roztrúsených po celom hlavnom meste a celej krajine (myslí sa tým 

Mexiko, pozn. red.) a že na druhej strane boli tieto posolstvá prijaté prostredníctvom veľkého počtu 

sprostredkovateľov slova. 

Skutočne obdivuhodná je vnútorná súdržnosť celého učenia Božského Majstra, ktorá potvrdzuje, že 

slovo, ktoré vyšlo z úst tých, ktorí boli vybraní na toto ohlasovanie, je pravda. 

"Moje Slovo je jedno so všetkými," povedal Pán prostredníctvom svojich nositeľov hlasu, a tak to aj v 

skutočnosti bolo, pretože to, čo zjavil jednému, potvrdil všetkým ostatným a dodal: "Veľké pravdy vám 

zjavujem prostredníctvom rôznych nositeľov Slova, pretože jeden by nestačil na odovzdanie svetla môjho 

Božstva." 

To isté sa stalo s posolstvom, ktoré Božský Majster zjavil ľudstvu v druhej ére. Štyria žiaci jeho učenia 

zanechali ľuďom písomné svedectvá o tom, čo počuli, a podobnosť, ktorá existuje medzi týmito štyrmi 

spôsobmi podania, je prekvapujúca - mnohé pasáže sa v každom z nich opakujú v takmer rovnakej 

podobe. Presvedčivá sila, ktorú štyri evanjeliá získavajú vzájomným potvrdením, je mimoriadna, pretože 

vo všetkých sa poukazuje na jadro pravdy. 

Dúfame, že toto krátke vysvetlenie poslúži čitateľovi, aby v posolstvách tretej éry objavil prítomnosť 

zázraku podobného tomu, o ktorom sme hovorili. 

Komisia pre zostavenie knihy Pravý život  
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Úvod 
Po vydaní prvého zväzku mnohí čitatelia vyjadrili želanie dozvedieť sa viac o pôvode Kristovho 

duchovného diela. V reakcii na túto požiadavku sa tento druhý zväzok začína kapitolou: 

VZNIK A PRVÉ POČIATKY BOŽSKÝCH ZJAVENÍ V MEXIKU. 

Veľká udalosť, ktorú nepochybne predstavujú Božie zvestovania, bola múdro pripravená Božou rukou. 

Vybraným nástrojom bol Roque Rojas, ktorý sa narodil v hlavnom meste Mexika v roku 1812. Bol to 

jednoduchý, zbožný muž, ktorý sa od mladosti venoval náboženským veciam. V noci 23. júna 1861 mal 

duchovné videnie a vnútorný hlas mu povedal: "Roque, ty si vyvolený, aby si bol silnou "Skalou Izraela"." 

- Odvtedy často počul vnútorné hlasy, ktorých významu spočiatku nerozumel. Prichádzali k nemu aj 

duchovné zjavenia. To všetko ho veľmi mátalo a bál sa, že príde o rozum. V zúfalstve požiadal hlas, ktorý 

počul, aby mu povedal, kto k nemu hovorí. A jasne počul: "Je to Gabriel, ktorý k tebe hovorí." - Od tej 

chvíle sa Roque Rojas vnútorne upokojil, pretože teraz už vedel, od koho ten hlas prichádza, a keď ho 

počul, sústredil sa, aby pochopil význam slov. Jeho úloha mu bola jasná a podľa pokynov okolo seba 

zhromaždil podobne zmýšľajúcich mužov a ženy. Na jednom z týchto stretnutí sa duch Eliáša zjavil 

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

Prítomným predniesol prvé učenie a otvoril im, že sa začína "tretí vek", vek Ducha Svätého. Eliášov Duch 

neúnavne pracoval na vybavení prvých učeníkov, tak ako už pripravil cestu pre Ježiša v druhom veku 

prostredníctvom Jána Krstiteľa. 1. septembra 1866 Eliáš uprostred početného zhromaždenia pomazal 

prostredníctvom svojho nástroja Roque Rojasa sedem veriacich, ktorí mali stáť na čele siedmich 

zhromaždení a predstavovať sedem pečatí. Pravdepodobne v tento deň bolo oznámené aj Božie zjavenie, 

ktoré predtým dostal Roque Rojas a ktoré zjednotilo Mojžišove prikázania, Ježišovo učenie a Eliášove 

pokyny do jedného zákona s 22 prikázaniami. - Na predchádzajúcom stretnutí bolo pomazaných 12 mužov 

a 12 žien, ktorí neskôr slúžili ako "nositelia hlasu" Božského Majstra. 

Keď prišiel ten čas, Božský lúč po prvýkrát spočinul na mladej žene menom Damiana Oviedo ako na 

vyvolenom nástroji, cez ktorý prehovoril Kristus. 

Všetko sa dialo vo veľkej jednoduchosti, podľa Božej vôle; začiatok bol skromný, kvôli ľudským 

slabostiam a nedokonalostiam. Na začiatku tohto storočia však už existovalo niekoľko spoločenstiev, v 

ktorých sa Kristus zjavoval prostredníctvom vybraných nástrojov. Tieto osoby, mužov a ženy, si Boh 

vybral a pripravil, aby pôsobili v duchovnom vytržení ako nástroje na ohlasovanie jeho posolstiev. V 

španielčine sa toto slovo volá "portavoz", čo znamená nositeľ hlasu, nositeľ slova alebo hovorca. - V 

rokoch 1930 až 1950 sa duchovné učenie upevnilo a rozšírilo do mnohých komunít v hlavnom meste a v 

celej Mexickej republike. Kristus, ktorého si veľký zástup nevšimol, sa zjavil v slávnom učení. Bol to 

návrat Krista v Duchu, v Slove. Podľa Božej vôle trvali manifestácie v Mexiku do roku 1950 a v 

posledných rokoch pred tým boli zaznamenané kázne Božského Majstra. Skupina verných nasledovníkov 

duchovného hnutia zozbierala prepisy a v roku 1956 začala vydávať prvý zväzok v španielčine. Celkovo 

má učenie teraz 12 zväzkov. - Ak vezmeme do úvahy, že Božie zjavenia boli oznámené prostredníctvom 

rôznych nositeľov hlasu v príslušných početných zhromaždeniach a že posolstvá sa svojím významom 

plne zhodujú, je to ďalšie potvrdenie toho, že slovo, ktoré vyšlo z úst vyvolených, je Božou pravdou. 

Po roku 1950 sa členovia zborov naďalej schádzali na rôznych miestach stretnutí a riadili sa pokynmi, 

ktoré im Pán vopred dal: Duchovné pozdvihnutie sa uskutočnilo prostredníctvom tichej modlitby a potom 

sa čítalo učenie. Potom "proroci", ktorí majú dar duchovného videnia, vydali svedectvo o tom, čo im 

nebeský Otec dal vidieť. Iní, vybavení darom intuície, vysvetľovali a prehlbovali rôzne témy prečítaného 

kázania. Týmto spôsobom sa malo podporiť zduchovnenie členov. 

Pisateľ týchto riadkov mal to šťastie, že v roku 1930 odišiel na odbornú stáž do Mexika. Dlhé roky 

som si užíval radosť z nového sveta a profesionálneho úspechu. V roku 1942, keď na rôznych vojnových 

frontoch zúril veľký boj národov, som sa v hlavnom meste Mexika stretol s Božím zvestovaním a 

okamžite som sa ním cítil oslovený. Napriek tomu som tieto posolstvá spočiatku skúmal kriticky, až som 

čoskoro pochopil, že ide o skutočné zjavenia od nebeského Otca. Vtedy som im bol horlivým poslucháčom 

a osobným svedkom. - Boli časy, keď sme v mexickej komunite, kde sme boli poslucháčmi, tvorili 

skupinu do 20 Nemcov. Niektorí krajania sa však opäť stiahli. 
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Pred jedenástimi rokmi, keď nastal čas, keď som chcel ukončiť svoje profesionálne pôsobenie v 

Mexiku, som sa vrátil do Nemecka. Krátko nato som spolu s priateľom Traugottom Göltenbothom začal 

prekladať prvý zväzok do nemčiny, aby som sprístupnil obrovské odhalenia nemecky hovoriacim 

záujemcom. Prvý zväzok je už nejaký čas preložený a pred časom vyšiel vo vydavateľstve Otto Reichl 

Verlag, Remagen, pod názvom: "Kniha skutočného života". Teraz bol dokončený druhý zväzok a my si 

želáme, aby aj on našiel požehnanú cestu do sŕdc nemeckých duchovných bratov a sestier. 

 

Walter Maier 

Zamestnanec Traugott Göltenboth 
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Pokyn 29  
1 Učeníci, opäť som medzi vami, ale pretože podoba, v ktorej sa zjavujem, je nová, bez pochopenia 

pochybujete, že sa nesmiete zaoberať podobami, lebo tak nezistíte, kde je pravda. 

2 Prostriedkom, ktorým sa prejavujem v tomto čase, je človek; to je dôvod, prečo pochybujete o 

Mojom zjavení. Moje posolstvo spočíva v podstate slova, ktoré vychádza z úst nositeľa hlasu. 
Označenie osôb, cez ktorých myseľ, ako nástroj, sa Pán dáva poznať. V španielčine je to slovo "portavoz", t. j. 

nositeľ hlasu, sprostredkovateľ slova alebo hovorca. 

3 Dnes pochybujete nanovo. Chcete, aby som prišiel ako v minulosti? Nezabudnite, že aj vy ste 

vtedy pochybovali! 

4 Nehovorím k vám prostredníctvom učenca alebo filozofa, lebo potom by ste slovo nepripisovali 

Mne, ale jemu. Namiesto toho sa zjavujem prostredníctvom pokorného, nevedomého a nešikovného 

človeka, takže keď porovnáte bezvýznamnosť a bledosť jeho ľudského zjavu s veľkosťou a múdrosťou 

Slova, ktoré vychádza z jeho úst, mali by ste dospieť k poznaniu, že takto k vám môže hovoriť iba Pán. 

5 Sú aj takí, ktorí si vo svojich pochybnostiach kladú otázku: Je to naozaj Majster? Som na dobrej 

ceste? Nie je to dielo pokušenia? - Keď sa však takto pýtate, počujete Moje milujúce Slovo, ktoré vám 

hovorí: Cítili ste na tejto ceste pokoj? Našli ste útechu a zotavili ste sa zo svojich chorôb? - Potom sa 

vyspovedajte pred svojím svedomím a povedzte: Áno, toto všetko som zažil a prijal. 

6 Ešte nenastal čas, aby ste všetci uverili. Časy, skúšky a udalosti prebudia ľudí a zajtra povedia: 

Veru, Ten, ktorý tu bol a hovoril k nám, bol Božský Majster. 

7 Odhaľujem vám mnohé tajomstvá ducha, aby ste spoznali sami seba, a tak lepšie spoznali svojho 

Otca. 

8 Ľudia, ktorí študujú Boha, s tým nesúhlasia. Ktoré z nich sú pravdivé? Vedci s tým nesúhlasia. 

Ktoré z nich majú pravdu? Náboženstvo a veda boli vždy vo vzájomnom rozpore, bez toho, aby ľudia 

pochopili, že duchovné a hmotné žije spolu v dokonalej harmónii a spolu s ňou tvorí skutočné dielo 

Stvoriteľa. Jeden má medzi ľuďmi iné poslanie ako druhý; ale mali by konať ako božské dielo tým, že 

budú vo vzájomnom súlade ako všetky bytosti stvorenia. 

9 Koľko nadávok vrhlo náboženstvo na vedu a koľkokrát veda poprela existenciu duchovného života 

náboženstva! Náboženstvo sa opiera o zlo, ktoré ľudstvu spôsobila veda, a veda používa ako zbraň 

fanatizmus a povery, ktorým ľudstvo naučili služobníci náboženstiev. 

10 Veru, hovorím vám, že niektorým chýba poznanie pravdy, ktorú má príroda, a iným chýba náležitý 

výklad Môjho zákona. 

11 Ja som Kráľ pokoja. Vytasil som svoj meč a prišiel som s úmyslom bojovať, aby som zničil všetok 

hriech a temnotu. Tí, čo ma nasledujú, sa nesmú báť, ak ich rodičia alebo deti zle ohodnotia, lebo moja 

láska im to vynahradí v ich boji. 

12 Už v druhej ére niektorí nesprávne posudzovali iných, pretože kým jedni Ježiša počúvali, iní ho 

odmietali. 

13 Moji noví vojaci sa budú musieť vydať hlásať toto posolstvo medzi ľudí, ktorí svojimi skutkami a 

príkladom zabudli na moju pravdu. Dnes nachádzam Moje slovo len v zaprášených knihách. Ľudstvo zišlo 

z pravej cesty a zvyklo si na hriech, neresti a zhýralosť. Hriech ich už neodrádza, zločin ich už nenapĺňa 

hrôzou, ani cudzoložstvo ich nezasahuje. 

14 Ľudstvo, tu máte Moje Slovo v obmedzenej podobe, aby ste mu mohli porozumieť. Ak však chcete 

dôkazy o Mojej prítomnosti, už som vám ich dal a dám vám ďalšie, ale neplačte a netrhajte si vlasy, keď 

prídu. 

15 V druhej ére sa raz Ježiš vydal na cestu, nasledovaný niekoľkými svojimi učeníkmi. Vystúpili na 

horu, a kým ich Majster svojimi slovami napĺňal obdivom, zrazu uvideli premenené telo svojho Pána, ako 

sa vznáša v priestore, s duchom Mojžiša po pravici a Eliáša po ľavici. 

16 Pri tomto nadprirodzenom pohľade sa učeníci vrhli na zem, oslepení božským svetlom. Oni sa 

však hneď upokojili a navrhli svojmu Majstrovi, aby mu na plecia prehodil purpurový plášť kráľov, ako aj 

Mojžišovi a Eliášovi. Vtedy počuli hlas, ktorý prichádzal z nekonečna a hovoril: "Toto je môj milovaný 

Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho!" 
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17 Keď učeníci počuli ten hlas, zmocnil sa ich veľký strach, a keď zdvihli zrak, uvideli len Majstra, 

ktorý im povedal: "Nebojte sa a nikomu nehovorte túto tvár, kým nevstanem z mŕtvych." Potom sa spýtali 

svojho Pána: "Prečo zákonníci hovoria, že Eliáš musí prísť skôr?" Ježiš im odpovedal: "Skutočne Eliáš 

príde skôr a všetko napraví. Ale ja vám hovorím, že Eliáš už prišiel, a oni ho nepoznali, ale robili mu, čo 

chceli." Potom učeníci pochopili, že im hovorí o Jánovi Krstiteľovi. 

18 Koľkokrát som v tomto čase pred vašimi očami nechal zmiznúť telo, skrze ktoré som sa vám 

zjavil*, aby ste ma mohli vidieť v ľudskej podobe, v ktorej ľudstvo poznalo Ježiša, a predsa ste sa 

nepoklonili pred novým premenením. 
* Pán sa odvoláva na mnohé svedectvá duchovných vidiacich, ktorí svedčili o tom, že telo nositeľa hlasu zmizlo a 

oni na jeho mieste videli Ježišovu podobu. 

19 Moja práca je duchovnou horou, na ktorú vás pozývam vystúpiť po cestách lásky, milosrdenstva a 

pokory. Je to nová hora Tábor, kde sa minulosť, prítomnosť a budúcnosť spájajú do jedného celku a kde sa 

Zákon, Láska a Múdrosť spájajú do jednej podstaty. 

20 Mojžiš, Ježiš a Eliáš - to je cesta, ktorú Pán vytýčil človeku, aby mu pomohol vystúpiť do 

kráľovstva pokoja, svetla a dokonalosti. 

21 Cíťte vo svojom živote prítomnosť Pánových poslov. Nikto z nich nezomrel, všetci žijú, aby 

osvetľovali cestu ľuďom, ktorí zablúdili, a pomáhali im povstať z pádov a posilňovali ich, aby sa s láskou 

venovali tomu istému v skúškach svojej viny. 

22 Spoznajte dielo, ktoré Mojžiš splnil na zemi z vnuknutia Jehovu. Dôkladne študujte učenie Ježiša, 

skrze ktorého hovorilo Božie Slovo, a hľadajte duchovný význam môjho nového zjavenia, ktorého vek 

predstavuje Eliáš. 

23 Keď dosiahneš úplné poznanie týchto božských zjavení, vytvor z nich knihu, ktorá bude rozdelená 

na tri časti, a zistíš, že prvá hovorí o Zákone, druhá o Láske a tretia o Múdrosti. Potom pochopíte, že 

zákon je ten, ktorý vedie, že láska povznáša a múdrosť zdokonaľuje. Nakoniec pochopíte, že tieto zjavenia 

vám boli dané v dokonalom poradí a osvetľujú ľudský život: že učenie o láske vám bolo dané, keď ste už 

mali rozsiahle vedomosti o spravodlivosti, a že podobne k vám príde múdrosť, keď budete žiť v súlade s 

učením, ktoré obsahuje láska. 

24 Pán vždy hovoril k ľudstvu prostredníctvom ľudských bytostí, pretože medzi Božskou bytosťou a 

ľudskou bytosťou stojí váš duch, ktorý reprodukuje nebeské posolstvo, ktorý vníma a rozoznáva Večné. 

25 Mojžiš, Ježiš a Eliáš predstavujú tri stupne vývoja, v ktorých som sa vám dal poznať: Mojžišova 

ruka, ktorá držala tabuľu Zákona a ukazovala cestu do Zasľúbenej zeme; Ježišove pery, ktoré hlásali Božie 

Slovo; a Eliáš, ktorý svojimi duchovnými prejavmi otváral brány, ktoré vás vedú k Nekonečnu a k 

poznaniu toho, čo nazývate Tajomstvom. 

26 Rozprávam sa s tebou, hovorím k tvojmu srdcu; kým ty ma musíš počuť cez ľudské ústa, ja ťa 

počujem, keď ku mne hovoríš v najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

27 Ja som Kristus, ktorý bol na tomto svete prenasledovaný, rúhaný a obžalovaný. Po všetkom, čo ste 

mi v druhej ére v Ježišovi urobili, prichádzam k vám, aby som vám ešte raz dokázal, že som vám odpustil 

a milujem vás. 

28 Nahého ste ma pribili na kríž a rovnako sa k vám vraciam, lebo svojho Ducha a svoju pravdu 

neskrývam pred vašimi očami za rúcho pokrytectva alebo lži. Ale aby ste ma mohli spoznať, musíte najprv 

očistiť svoje srdce. 

29 Chcete ma vidieť v celej Mojej veľkosti a takto sa chce Majster ukázať svojim učeníkom, ale stále 

sa s vami stretávam pri prvých krokoch a musím sa obmedzovať, kým ma nepochopíte. 

30 Čo by sa stalo, keby ste zrazu uvideli moje svetlo v celej jeho kráse?: Oslepli by ste. A keby ste 

počuli môj hlas v celej jeho sile, stratili by ste rozum. - Keby sa všetka Moja moc uvoľnila v nositeľovi 

hlasu, skrze ktorého sa dávam poznať, čo by sa s ním stalo? jeho telo by bolo zničené. 

31 Preto súhlaste s tým, že Otec sa obmedzuje, aby ho ľudia mohli pochopiť, pocítiť a duchovne 

vidieť, pretože aj v tomto obmedzení je dokonalý, múdry a nekonečný. Mnohí z vás by chceli, aby som 

konal hmotné zázraky, aby ste uverili, že som to Ja, kto sa dáva poznať. Takto ste postupovali v prvej ére, 

keď Mojžiš povolal ľud, aby ho viedol cez púšť do zasľúbenej zeme. Mnohí z vás žiadali, aby konal 

mocné skutky, aby uverili, že je Božím poslom, a preto ho nasledovali. 
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32 Mojžiš poskytol dostatok dôkazov o tom, že pravý Boh je s ním, ale ľud chcel viac svedectiev, a 

keď posol priviedol zástupy k úpätiu hory Sinaj, vzýval Jehovovu moc a Pán ho vypočul a udelil mu veľké 

dôkazy a zázraky. 

33 Keď bol ľud smädný, využil som to ako príležitosť a zjavil som Mojžišovi svoju moc skrze vieru 

tým, že som spôsobil, že zo skaly vytryskla voda. Keď bol ľud hladný, dal som dôkaz svojej prítomnosti v 

modlitbe toho, kto viedol Izrael, tým, že som mu poslal mannu. 

34 Ľudia chceli počuť a vidieť Toho, ktorého Mojžiš počul a videl svojou vierou, a Ja som sa zjavil 

ľuďom v oblaku a dal som im počuť svoj hlas celé hodiny. Bol však taký silný, že si ľudia mysleli, že 

zomrú od strachu; ich telá sa triasli a ich duše sa chveli pred týmto hlasom spravodlivosti. Ľud potom 

prosil Mojžiša, aby požiadal Jehovu, aby už viac nehovoril k svojmu ľudu, pretože ho nepočujú. 

Uvedomili si, že sú ešte príliš nezrelí na to, aby mohli komunikovať priamo s Večným. 

35 V čase, keď Kristus prebýval medzi ľuďmi v Ježišovi, ľudia hovorili, keď ho videli: Ako môže byť 

syn tesára a Márie zasľúbeným Mesiášom, ktorého ohlasovali proroci a očakávali patriarchovia? Ako 

môže byť tento bezvýznamný človek Božím Synom, Vysloboditeľom? - Ale Majster prehovoril a jeho 

slovo rozochvelo tých, ktorí k nemu prišli v dobrej viere, ba aj neveriacich. Ľudia od Ježiša na každom 

kroku žiadali zázrak a on ho urobil. Prišiel slepec a na počudovanie farizejov mu Majster daroval zrak 

jednoduchým dotykom. Podobne vrátil pohyblivosť ochrnutému, malomocného očistil od zla, posadnutého 

vyslobodil, cudzoložnicu premenil jediným slovom a mŕtvi vstali na jeho hlas. 

36 Všetko, o čo ma ľudia prosili, aby mi uverili a spoznali ma, som im dal, lebo vo mne bola moc dať 

im všetko, o čo prosili, keďže v Ježišovi bol skrytý Boží Duch, aby sa dal spoznať a naplnil Zákon. 

37 Keď Ježiš visel na kríži, nebolo ducha, ktorý by sa neotriasol pri hlase lásky a spravodlivosti toho, 

ktorý zomrel - nahý ako samotná pravda, ktorú priniesol vo svojom slove. Tí, ktorí študovali Ježišov život, 

si uvedomili, že nikto pred ním ani po ňom nevykonal také dielo ako on, pretože to bolo božské dielo, 

ktoré prostredníctvom jeho príkladu spasí ľudstvo. 

38 Pokorne som sa prišiel obetovať, lebo som vedel, že moja krv vás má premeniť a zachrániť. Do 

poslednej chvíle som hovoril s láskou a odpúšťal som vám, lebo som vám prišiel priniesť vznešené učenie 

a ukázať vám cestu do večnosti na dokonalých príkladoch. 

39 Ľudstvo ma chcelo odradiť od môjho zámeru tým, že hľadalo slabosť tela, ale ja som neprestával. 

Ľudia ma chceli pokúšať, aby som sa rúhal, ale ja som sa nerúhal. Čím viac ma dav urážal, tým väčší súcit 

a lásku som k nim mal, a čím viac zneucťovali moje telo, tým viac krvi z neho vytrysklo, aby som oživil 

tých, ktorí zomreli pre vieru. 

40 Táto krv je symbolom lásky, ktorou som vyznačil cestu ľudskému duchu. Svoje slovo viery a 

nádeje som zanechal tým, ktorí túžia po spravodlivosti, a poklad svojich zjavení duchovne chudobným. 

41 Až po tomto čase si ľudstvo uvedomilo, kto bol na svete. V dôsledku toho sa Ježišovo dielo 

chápalo ako dokonalé a božské, uznávané ako nadľudské. - Koľko sĺz pokánia! Koľko výčitiek svedomia 

v dušiach! 

42 V súčasnosti sa vám duchovne zjavujem na hore dokonalosti a podobne ako vo videní tých 

učeníkov mám po svojom boku Mojžiša a Eliáša - sú to traja poslovia, ktorí ľuďom ukázali cestu ducha 

prostredníctvom naplnenia zákona. 

43 Mojžiš dal ľudstvu Zákon vytesaný do kameňa, Ježiš priviedol na kríži svoj Zákon lásky k jeho 

najvyššiemu naplneniu a Eliáš ako božský lúč osvietil v tomto období každého ducha Múdrosťou. Každý 

vyslanec mal svoj čas, aby ľudstvo pochopilo božské posolstvo, zjavenia a proroctvá. 

44 Mojžiš bol zachránený z vody, aby ako dospelý mohol oslobodiť svoj ľud a odovzdať mu Boží 

zákon. 

45 "Slovo" sa stalo človekom, aby svojím príkladom povedalo ľudstvu: "Ja som cesta, pravda a 

život." Panna Mária bola požehnaným rebríkom, po ktorom Kristus zostúpil k ľudstvu. Mária, svätá a 

sladká Ježišova Matka, živila vo svojom lone Toho, ktorý mal neskôr živiť všetkých duchov božským 

chlebom svojho Slova. 

46 Všetko, čo vám Kristus povedal a čo vás naučil svojimi skutkami, bol zákon, ktorý potvrdzoval to, 

čo ste dostali skrze Mojžiša. Ale nie všetko bolo povedané, nie všetko bolo zjavené, ešte len malo prísť, 

aby Eliáš prišiel naplniť proroctvá a moje slovo a pripravil môj nový príchod. Preto sa dal poznať 

prostredníctvom ľudskej mysle ako sprostredkovateľ prostredníctvom svojho svetelného lúča, aby osvietil 
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duchov, srdcia a zmysly, aby priniesol pochopenie toho, čo už bolo zjavené, a aby pripravil ľudí na nové 

zjavenia a osvietenia, ktoré vám chcem zveriť v tomto Slove. 

47 Tí, ktorí počúvali prvé zhromaždenia v roku 1866, počuli tieto slová, ktoré zneli: "Ja som Eliáš, 

prorok prvej éry, tej z Premenenia na hore Tábor; pripravte sa, lebo vám bude oznámených sedem pečatí a 

otvoria sa vám brány tajomstva, aby ste mohli uzrieť cestu k svojej spáse." 

48 Aj v tejto chvíli ma spolu s Mojžišom a Eliášom vidia v duchovnej tvári tí, ktorí si tento vzácny 

dar osvojili. - Niektorí vystrašení a iní kajúcni stojíte pred týmto premenením, ale toto svetlo a táto milosť 

sa vyleje na celý svet. 

49 "Mojžiš *, pozri sa na svoj ľud. Sú to tí istí ľudia, ktorých si viedol cez púšť pri hľadaní zasľúbenej 

zeme. Rozptýlené a túlavé sa pohybujú po svete. Zatiaľ čo niektorí pochopili, že zasľúbená krajina je v 

mojom lone a dá sa dosiahnuť láskou, ktorú učí moje slovo, iní sa zmocnili sveta, akoby to bol ich 

posledný domov a ich jediný majetok. Títo neverili v Mesiáša a necítili prítomnosť Ducha Svätého. Vráťte 

sa k nim v duchu a znovu im ukážte cestu do zasľúbenej zeme, do nebeskej vlasti. Ale ak ti neuveria - 

nech sa zatmie slnko, nech mesiac stratí svetlo a nech sa zem zachveje, lebo tento ľud sa prebudí a už 

nikdy nezablúdi." 
* Pán tu hovorí k Mojžišovi prítomnému v duchu. 

50 Moja pomocná láska sa týka ľudstva. Za každého úsvitu ponúkam ľuďom pokoj, ale oni nechceli 

moju lásku. Vyvolali vojnu, a tak si zabezpečujú svoje právo. Preto bude burina vytrhaná a všetko nečisté 

bude zmyté vo vodách lásky a obnovy. 

51 Po smrti príde vzkriesenie k pravému životu, po vojne nastane mier, a len čo sa skončí chaos, vo 

svedomí zažiari svetlo, lebo ja som svetlo sveta. 

52 Príde rok 1950 a dovtedy budú mnohí nositelia hlasu odovzdávať Moje slovo. Budem vypočutý aj 

v iných národoch. Ale v posledný deň môjho zjavenia sa na vás bude pozerať "duchovné údolie": budú 

tam duše obyvateľov zeme, duše vašich rodičov, patriarchov a spravodlivých. Blahoslavení sú tí, ktorí 

poslúchajú môj zákon, lebo budú klasifikovaní ako ovce Božského pastiera; ale beda neposlušným, lebo 

budú súdení ako kozli. 

53 "Eliáš, ty si svetlo*. V tomto čase, ktorý je váš, bolo ľudstvu zjavené, že mu nie sú dané tri 

zákony, ale jeden, vysvetlený v troch časoch, zhrnutý do dvoch prikázaní: milovať Boha viac ako všetky 

stvorené veci a milovať sa navzájom." - Dnes sa dávam poznať, aby som svojmu ľudu pripomenul minulé 

učenia a tiež mu oznámil svoje nové zjavenia. 
* Tu Pán hovorí k Eliášovi prítomnému v duchu. 

54. V tento deň, keď si pripomínate chvíľu, keď Eliáš otvoril* ľudstvu Tretí čas, keď sa dal poznať cez 

myseľ človeka - pocíťte lásku svojho Majstra, zbavte sa zatrpknutosti a upevnite svoje kroky na ceste 

spásy! 
* 1. septembra 1866 

55. Žite v súlade s Mojimi zjaveniami troch časov a urobte svoju večnú existenciu nevyčerpateľným 

záprahom spravodlivosti, lásky a múdrosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 30  
1 V učení, ktoré vám dávam, som vás nazval "ľudom Izraela" alebo "semenom Jákoba", a ako 

postupne chápete Moje učenie, uvedomujete si, že duchovne patríte k rase tohto starobylého ľudu, 

vyvoleného medzi národmi zeme, aby plnil poslanie odovzdávať Moje zjavenia ľudstvu. 

2 Semeno, ktoré som zveril Jakubovi, sa týka ducha, a nie tela, ako sa ľudia mylne domnievali. Lebo 

vám hovorím: Keby dedičstvo, ktoré Izraelu zanechali prví patriarchovia, bolo fyzické, stále by sa rodili 

proroci, vyslanci a osvietenci. Hľa, ten ľud má na sebe reťaze duchovnej a hmotnej biedy, lebo vie, že už 

nemôže dúfať v príchod Mesiáša, pretože pochopil, že ten, ktorý mu bol prisľúbený, žil v lone jeho ľudu a 

nebol spoznaný. 

3 Duch Izraela ako rasy zaspal, upadol do sna, ktorý trval celé stáročia, a nevidí pravdu, pretože žil 

len pre rozkoše tohto sveta a očakával, že tu dosiahne svoju zasľúbenú zem, svoj súd a svoju slávu. 

Nemyslite si však, že jeho spánok bude večný. Nie, teraz, keď tento ľud vypil biedu, bolesť a poníženie 

ako nový kalich utrpenia, jeho duch sa začína prebúdzať a nachádzať svoju cestu prostredníctvom reflexie, 

a tak postupne zisťuje, že všetky proroctvá a znamenia, ktoré mu ohlasovali príchod Mesiáša, sa verne 

naplnili v Kristovi. 

4 Nie je ďaleko jeho prebudenie v najrozsiahlejšom zmysle; už sa blíži jeho duchovný úsvit. Ale ešte 

predtým uvidí, ako sa ľudstvo zničí pre svoje ctižiadostivé ambície, sebectvo a nízke vášne. 

5 Keď sa tento ľud presvedčí, že kráľovstvo pravého pokoja a milosti nie je na zemi, potom bude 

hľadať Krista, vyvrhnutého, zavrhnutého, a povie mu: "Majstre, mal si pravdu, sloboda je len v tých, ktorí 

milujú oduševnenie. Lebo my, ktorí sme sa usilovali o hmotné statky, sme sa tým stali len otrokmi." 

6 Keď sa v týchto srdciach objaví toto vyznanie Mňa, zjaví sa medzi nimi Moji noví proroci, ktorí 

im pomôžu pripraviť sa na cestu oduševnenia, ktorá bude cestou ich oslobodenia. Nečudujte sa, že tí, ktorí 

stáli vo svojom vývoji celé stáročia, dokážu v krátkom čase prejsť cestu, ktorá iným, ktorí ich predišli, 

trvala tak dlho, a že ich dokonca predbehnú. 

Nezabúdajte, že mnohí z nich majú v sebe ducha poslaného na zem od najstarších čias a že po 

dokončení ich vykúpenia opäť zaujmú svoje miesto medzi Pánovými vyvolenými, aby prinášali svetlo 

svojim bratom zo všetkých národov. 

7 Keď sa tí, ktorí nesú meno "Izrael" na základe svojej rasy, stretnú s tými, ktorí sú ním na základe 

Ducha rovnakým spôsobom, obaja sa spoja a uvedomia si, že obaja patria k požehnanému semenu, ktoré 

vzklíčilo prostredníctvom prorokov, prostredníctvom patriarchov prvej éry a ktoré bolo napojené krvou 

Vykupiteľa, aby rozkvitlo v tomto čase svetla, v ktorom ma počúvate. Teraz ma máte v duchu pri sebe, 

hoci niekedy o tom pochybujete a hovoríte: "Ako môžem veriť, že Majster s nami komunikuje a používa 

na to takého nedokonalého a slabého prostredníka?" - Ale nie je to prvýkrát, čo pochybujete o Mojej 

prítomnosti medzi vami; už v druhej ére ľudia hovorili: "Ako môže byť syn tesára očakávaným 

Mesiášom?" 

8 Deti moje, nemôžete preniknúť do mojich vysokých rád. Ale teraz, keď vám odhaľujem tajomstvá, 

ktorým ste nerozumeli, otvorte svoje zmysly a svoje srdcia, aby ste mohli spoznať hlbší zmysel mnohých 

božských prejavov, pokiaľ to váš Pán uzná za vhodné, aby vám ich zjavil. 

9 Keď sa v druhej ére medzi mojimi učeníkmi alebo medzi zástupmi, ktoré ma nasledovali, niekto 

opýtal, či sa k vám vrátim, nemal som dôvod to pred nimi tajiť a vysvetlil som im, že môj návrat bude v 

čase veľkých skúšok pre ľudstvo, ktorým budú predchádzať veľké udalosti a prevraty v rôznych oblastiach 

vášho života. 

10 Splnil som sľub, ktorý som vám dal, lebo nechýbalo žiadne z predchádzajúcich znamení ani žiadna 

z ohlásených udalostí. Napriek tomu ľudstvo, ponorené do duchovnej letargie, nechalo znamenia mojej 

prítomnosti medzi ľuďmi prejsť bez povšimnutia. 

11 Nikto ma nečakal, našiel som vaše srdcia chladné, lampa lásky zhasnutá. Spali ste niekoľko 

storočí. Len málo z vás sa prebudilo na volanie Pánovho posla, ktorý sa k vám priblížil, aby vám oznámil, 

že klopem na dvere vašich sŕdc. 

12 Moje prvé zjavenie sa uskutočnilo jednej noci, keď ľudia spali, rovnako ako v tú noc, keď som sa 

stal človekom, aby som žil medzi vami. Ak bolo málo tých, ktorí ma vtedy prijali, ešte menej bolo tých, 
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ktorí boli prítomní pri mojom novom zjavení. Ale neberte moje slová ako výčitku, lebo nie sú: Ja som 

dokonalá Láska, ktorá vás oživuje naveky. 

13 Prišiel som, aby som vám ukázal cestu, ktorá vás dovedie k spáse uprostred tohto obrovského mora 

zloby. Od chvíle môjho prvého ohlasovania však uplynuli mesiace a dokonca roky a odvtedy prichádzali 

"pocestní", jeden za druhým, hľadajúc Majstrovu prítomnosť, a dnes ich na mojich ohlasovaniach nie je 

málo, teraz tvoria veľké zástupy. 

14 Nemyslite si, že všetci, ktorí ma počúvajú, sú o tejto pravde presvedčení. - Nie. - Zatiaľ čo pre 

niektorých je toto Dielo najväčšou vecou, ktorá oživuje ich srdce, pre iných je to niečo, čo nedokážu 

pochopiť, a potom posudzujú, analyzujú a skúmajú, a keď nenájdu pravdu v podobe, v akej si ju želajú, 

žiadajú odo Mňa dôkaz, aby uverili, tak ako Tomáš. Na to som im povedal: "Nevyzývajte ma na skúšku, 

dávam vám dosť dôkazov o svojej prítomnosti, o svojej pravde a láske. - Oni však trvajú na svojej 

požiadavke a hovoria: "Ak sa v Druhom čase, keď už bol v Duchu, Majster zhmotnil* pred Tomášom, aby 

podal dôkaz o jeho nevere, - prečo teraz neurobí nám, neveriacim, láskavosť a nezhmotní sa pred nami 

aspoň na chvíľu?" 
* mať viditeľnú podobu 

15. Áno, deti moje, mali by ste pravdu, keby ste odo mňa žiadali dôkazy, keby vaša nezrelosť 

zodpovedala skutočnosti a vaša nevedomosť bola pravdivá. Vy však v sebe nosíte vyvinutého ducha, ktorý 

nepotrebuje hmotné dôkazy, aby uveril. Musíte sa odhmotniť*, potom si uvedomíte, že ste schopní 

pochopiť Moje nové učenie a že nie je potrebné, aby som zhmotnil Svoju prítomnosť. 
* získať duchovné 

16 Verte mi, pretože duchovný význam môjho slova je jasný a neuvedie vás do zmätku. Spomeňte si, 

že som vám vtedy povedal: "Strom sa pozná po ovocí." Teraz vám hovorím: Moje slovo sa bude poznať 

podľa duchovného významu. 

17 Ľudia sa často zamýšľali nad tým, prečo sa Ježiš aj po ukrižovaní nechal vidieť hriešnicou 

Magdalénou a potom išiel za svojimi učeníkmi, ale o tom, že by navštívil svoju Matku, sa nič nevie. Na to 

vám hovorím, že nebolo potrebné, aby som sa Márii predstavil rovnakým spôsobom, ako som to urobil 

týmto. Spojenie medzi Kristom a Máriou totiž existovalo vždy, ešte pred vznikom sveta. 

18 Skrze Ježiša som sa zjavil ľudstvu, aby som zachránil hriešnikov, a po ukrižovaní som im dovolil 

pozrieť sa na mňa, aby som oživil vieru tých, ktorí ma potrebovali. Ale naozaj vám hovorím, že Mária - 

ako ľudská bytosť, moja milujúca Matka - sa nemusela umývať od žiadnej škvrny, ani jej nemohla chýbať 

viera, pretože vedela, kto je Kristus, ešte predtým, ako mu ponúkla svoje materské lono. 

19 Nebolo potrebné antropomorfizovať Môjho Ducha, aby navštívil tú, ktorá ma s rovnakou čistotou 

a jemnosťou, s akou ma prijala vo svojom lone, vrátila do kráľovstva, z ktorého som prišiel. Ale kto by 

mohol poznať podobu, v akej som k nej hovoril v jej samote, a božské pohladenie, ktorým ju obklopil Môj 

Duch? 

20 Takto odpovedám tým, ktorí mi položili túto otázku, pretože si často mysleli, že Ježišova prvá 

návšteva mala byť u jeho Matky. 

21 Ako veľmi sa musela líšiť forma, v ktorej som sa dal spoznať Márii, od tej, ktorou som sa dal 

pocítiť Magdaléne a svojim učeníkom. 

22 Mária ma cítila vo svojom duchu. Mária za mnou nesmútila, ani neoplakávala Ježišovu smrť. Jej 

smútok bol za celé ľudstvo, ktoré prijala pod krížom svojho Syna ako božský dar od Večného a za ktoré 

obetovala čistotu svojho tela a svojej krvi, aby sa Slovo mohlo stať človekom. 

23 Ale keď som na ceste do Emauz dostihol niektorých svojich učeníkov, hoci ma videli, nespoznali v 

tom pocestnom svojho Majstra, kým som im nedovolil počuť moje božské slovo. Keď ma Tomáš uvidel, 

nechal si ukázať ranu na mojom boku, aby sa presvedčil, že ten, o ktorom si myslel, že je mŕtvy, v 

skutočnosti žije. Veď to som prišiel urobiť: spôsobiť, aby sa jedni narodili k viere a druhí k nej povstali. 

24 Dnes som vám chcel nielen zjaviť svoje posolstvo, ale aj naučiť vás, ako ho najlepšie zverejniť. 

25 Počas môjho kázania som pomáhal vašej duši v jej rozvoji, odstraňoval som ťažkosti, zjemňoval 

charaktery, prebúdzal žiakov, aby zasvätili svoje srdcia láske, aby plnili moje prikázanie, ktoré som vám 

tak často opakoval, keď som vám hovoril: "Milujte sa navzájom." Ale hoci ešte nenastal čas, aby ste začali 

šíriť Moje Slovo, pretože ste nezískali potrebnú výzbroj, doprial som všetkým, ktorí pijú z tohto prameňa 
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zdravia, mravnosti a života, aby začali praktizovať Moje božské učenie, aby sa vycvičili a pripravili na 

nadchádzajúci boj, aby svojimi dobrými skutkami presvedčili nové srdcia, ktoré budú neskôr aj 

robotníkmi a novými rozsievačmi na Pánových poliach. 

26 Dnes vidím, že kým niektorí sú príliš plachí a tajnostkárski, iní sa naopak chvália. Nechcem však, 

aby ste sa dostali do jedného z týchto extrémov. Nechcem, aby vás strach z odsúdenia vašich blížnych 

prinútil skrývať sa, lebo tým by ste dokázali, že nemáte dôveru v moje pokyny, a ak nemáte vieru v silu 

obsiahnutú v semene, ktoré chcete odovzdať, aká bude úroda vášho semena? 

27 Obávajte sa však, že vaše zlé správanie vám uškodí medzi vašimi bratmi. Pokiaľ však budeš mať 

čistotu vo svojom živote, budeš sa javiť ako hodný, budeš hlásať Moje slovo a oboznamovať svojich 

blížnych s Mojím poučením. 

28 Nechváľte sa svojimi darmi a poznaním pravdy, ktorú máte. Hovorím vám, že ak by ste to urobili, 

vystavili by ste sa nebezpečenstvu, že vás vaši bratia vystavia veľkým skúškam. 

29 Nedal som vám svoje slovo, aby ste ho hlásali na uliciach a námestiach. Ježiš tak urobil, ale vedel 

odpovedať na každú otázku a skúšať tých, ktorí sa ho pokúšali skúšať. 

30 Si malý a slabý, preto nesmieš provokovať hnev svojich bratov. Nesnažte sa na seba upozorniť, 

nemyslite si, že máte niečo výnimočné. Ani sa nesnažte ľuďom dokazovať, že všetci sú v omyle a že len 

vy poznáte pravdu, lebo tak svojím semenom nedosiahnete nič dobré. 

31 Ak sa chcete duchovne a morálne rozvíjať, neodsudzujte chyby svojich bratov, aby ste neupadli do 

rovnakého omylu. Zlepšite svoje nedokonalosti, pokorne sa modlite k svojmu Majstrovi, aby vás 

inšpiroval svojou jemnosťou, a pamätajte na Jeho radu, aby ste nikdy nezverejňovali svoje dobré skutky, 

aby sa vaša ľavá ruka nikdy nedozvedela, čo urobila pravá. 

32 Tiež vám hovorím, že nie je potrebné vyhľadávať ľudí, aby ste im hovorili o mojom učení, pretože 

moje milosrdenstvo k vám privedie tých, ktorí potrebujú vašu pomoc. Ak však v rámci plnenia môjho 

zákona pocítite potrebu vykonať skutok dobročinnosti a vo vašej blízkosti nie je nikto v núdzi, netrápte sa 

z tohto dôvodu a nepochybujte o mojom slove. Práve v tejto hodine by ste sa mali modliť za svojich 

neprítomných bratov, ktorí dostanú moju milosť, ak budete skutočne veriť. 

33 Nesnažte sa vedieť viac ako vaši bratia. Pochopte, že všetci dosiahnete vedomosti zodpovedajúce 

vášmu rozvoju. Keby som vám udelil svoje svetlo bez toho, aby ste mali zásluhy, mysleli by ste si, že ste 

veľkí, a boli by ste skazení vo svojej márnivosti a vaša múdrosť by bola falošná. 

34 Chcem ťa vidieť pokorného. Ale aby ste takí boli predo mnou, musíte to ukázať aj svojmu 

blížnemu. 

35 Učeníci, láska a múdrosť nie sú nikdy oddelené, jedna je súčasťou druhej. Ako je možné, že sa 

niektorí snažia oddeliť tieto dve cnosti? Obe sú kľúčom, ktorý otvára bránu svätyne, ktorá vám umožní 

dosiahnuť úplné poznanie môjho učenia. 

36 Povedal som vám: Chcete mať veľa priateľov? - Potom využite láskavosť, jemnosť, zhovievavosť 

a milosrdenstvo. Lebo len s pomocou týchto cností bude môcť váš duch svietiť na ceste blížnemu, pretože 

všetky sú priamym prejavom lásky. Duch totiž obsahuje lásku vo svojom vnútri, pretože je božskou iskrou 

a Boh je láska. 

37 Svojimi pokynmi vás duchovne formujem, aby ste sa mohli zúčastniť na duchovnej hostine, kde si 

môžete vychutnať pokrm múdrosti a dokonalej lásky. 

38 Pochopte, že vaším osudom je žiť tak, ako som vás to učil, teda v pokore, v láske, v oduševnení, a 

že tým umožníte, aby vašou bytosťou prúdil nevyčerpateľný prúd lásky k blížnemu. 

39 Vo svojom učení vám ukazujem široký obzor, a ak budete svoj život formovať podobne ako ten 

môj, buďte si istí, že prídete k pravému odpočinku v mojom kráľovstve. 

40 Moje Dielo vám zaručuje večné šťastie v duchu. Nepočuli ste vo svojom srdci sladký a 

harmonický hlas, ktorý sa vám prihovára vždy, keď urobíte niečo dobré, keď potešíte alebo keď veľkoryso 

odpustíte? Kto je Ten, kto k vám takto hovorí vo vašom vnútri a odmeňuje vašu dobrotu? - Je to váš 

Majster, ktorý sa neoddeľuje od svojich učeníkov. 

41 Týmto učením vám dávam pochopiť, že cnosti sú jediným tovarom, ktorý môže zdobiť vašu dušu. 

Tiež vám hovorím, že chyby, previnenia a zlé pocity môžete prirovnať k handrám, ktorými si niekedy 

prikrývate dušu. Chcem vás vidieť čistých a ozdobených, lebo s handrami biedy nebudete môcť zažiariť 

vo všeobecnom paláci svojho Otca. 
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42 Dobré skutky sú krištáľovo čistou vodou, ktorou sa duše očisťujú. Využite ho! 

43 Hovorím vám to preto, aby ste pochopili, že ste mimo svojho kráľovstva a že sa doň musíte vrátiť, 

lebo Boh vás očakáva. 

44 Z každého človeka chcem urobiť apoštola a z každého apoštola majstra. Lebo vás milujem 

nekonečnou láskou a skôr, ako sa stratí čo len jeden z vás, radšej by som na svojom duchu pocítil všetku 

bolesť, ktorá je a bola prítomná v ľudstve. 

45 Vo svojom srdci mi hovoríte: "Učiteľ, ty nás tak veľmi miluješ?" Ale ja vám hovorím, že ešte 

nemôžete pochopiť moju lásku, ale malo by vám stačiť, aby ste vedeli, že každé dieťa, ktoré sa vracia k 

Bohu, je pokladom, ktorý sa vracia k Otcovi. - Musím vás upozorniť na to, že všetko sa vráti do Božieho 

lona. Všetky plody, ktoré vzišli z tvorivého semena, sa vrátia do Jeho sýpky. 

46 Milovaní učeníci, pracujte na sebe, aby ste s pevnou vierou túžili dosiahnuť pravý chrám, ktorý je 

vo vás vybudovaný mojou milosťou. Tam ma totiž nájdete a Ja vás budem sprevádzať na vašej ceste 

vývoja ku Mne. 

47 Ja som ten, kto vás vedie, lebo som dokonalý. Vždy viem, kam idem a kam vás vediem. Ja som 

Dobrý pastier, ktorý vás chráni, hladí a miluje tak, že som ani na chvíľu nezaváhal dať vám lekciu svojou 

obetou na kríži, ktorá vás privedie k pravému životu. 

48 Ľudia verili, že ak Ježišovi vezmú život, zničia moje učenie, pričom nevedeli, že tým prispievajú k 

môjmu osláveniu. 

49 Vrátil som sa k ľudstvu a budem sa na týchto miestach zhromaždenia zjavovať až do roku 1950 

prostredníctvom ľudí malého rozumu, ktorí sú Mnou určení na túto úlohu. Kým s vami komunikujem v 

tejto podobe, budem čakať na príchod učencov, ktorí Mňa budú spochybňovať a popierať. 

50 Toto slovo, jednoduché a skromné vo svojej forme, ale hlboké vo svojom význame, opäť zmätie 

učencov v ich nadutosti a márnivosti a dokáže im, že učenie Krista Spasiteľa nemôže nikto vyhasnúť, 

pretože On je Život. 

51 Nikto mi nebude môcť urobiť koniec, vstanem z mŕtvych, ako som vstal v onom čase, keď ma 

ľudia vyhnali zo svojho lona a odsúdili na potupnú smrť. Ale ak sa teraz znovu objavujem na tomto svete, 

je to preto, že vás všetkých milujem. 

52 Ó, učenci, filozofi a lekári! Keď sa ma prídete spýtať, dozviete sa, že som váš Pán, lebo budete 

svedkami toho, ako odpovedám na vaše zlé a zlomyseľné otázky, a pri mojich protiotázkach budete mlčať. 

Ak však budete kajúcni a skľúčení, bez toho, aby ste ma žiadali o dôkazy, dám vám ich a tie dôkazy budú 

o láske a odpustení. 

53 Ja som jediný, kto môže vyriešiť vaše konflikty, kto skutočne uzdravuje vaše choroby, kto hladí 

deti a žehná starcov, kto, keď hovorí k človeku, hladí a osvecuje jeho ducha. Ľudia a storočia pominú, ale 

nie moje trojičné mariánske duchovné dielo. 

Veru vám hovorím, že toto Dielo, ktoré je Mojím zákonom a Mojím učením, osvieti ľudstvo. 

Nepochybujte o mojej múdrosti a nespochybňujte moju spravodlivosť. Keby som prijal tvoju výzvu, stačil 

by slabý závan mojich prírodných síl, aby som tvoju vedu a teórie premenil na prach alebo na nič. 

Nehľadajte ma ako sudcu, hľadajte ma ako Otca, lebo ja som láska. 

54 Ó, milovaný ľud, ktorého úlohou je šíriť Moje Slovo medzi ľuďmi, ktorí sú dnes skamenení 

svojím materializmom, učte sa ich milovať a vždy majte súcit s tými, ktorí nechápu Moje učenie o 

nekonečnej láske. 

55 Zatvorte svoje pery pred klebetami, posmechom, posudzovaním alebo kritikou. Zbavte sa tohto 

dvojsečného meča, ktorý bolí napravo aj naľavo, keď ním narábate. Ak chceš bojovať v mojom mene, 

vezmi meč lásky. 

56 Zatvorte svoje pery, aby nehovorili rúhania a nespôsobovali novú hanbu. Namiesto toho otvorte 

oči, aby ste objavili zlo a oddelili sa od neho. Ale neodsudzujte svojich bratov a sestry, ľudstvo, pretože k 

nemu patríte a trpíte rovnakými neduhmi. Keď sa tvoje pery a tvoje srdce očistia vo vodách pokánia a 

dobrých skutkov, začnú hovoriť pravdou môjho slova, ktoré ti dám. 

57 Ak by ste hovorili o Mojej náuke bez toho, aby ste sa predtým obnovili a vybavili, namiesto toho, 

aby ste prebudili vieru v srdciach, dočkali by ste sa len posmechu tých, ktorí sú informovaní o vašich 

omyloch. Na druhej strane, ak sa posmech a kritika dostanú do vašich sŕdc po tom, čo ste "bdeli" a modlili 
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sa, nebudú vám môcť ublížiť, pretože ste sa už chránili zbraňami, ktoré som vám dal, a to trpezlivosťou, 

milosrdenstvom, jemnosťou a láskou. 

58 Buďte pokorní a tí, ktorí vás milujú, to budú robiť v pravde. Ak ste nedosiahli toto vybavenie 

ducha a tela, bolo by pre vás lepšie, keby ste nepokračovali v hlásaní Môjho slova, pretože sa vám 

nepodarí zasiať Moje semeno v čistote, v akej som vám ho dal, a vždy bude zmiešané s vašimi 

nedokonalosťami. Predtým, ako zasiate, musíte preskúmať moje učenie a preštudovať si ho, aby ste boli 

schopní pochopiť moje pokyny a riadiť sa nimi. 

59 Ak viete prijať facku na pravé líce a ponúknuť ľavé svojmu urážlivému na znak odpustenia, lásky 

a pokory, potom môžete veriť, že sa začnete stávať mojimi učeníkmi. Až keď sa medzi ľuďmi objaví 

odpustenie, prestanú bratovražedné vojny a začne sa jednota všetkých národov. 

60 Týmto učením chcem zabrániť tomu, aby ste sa jedného dňa nestali pokrytcami, aby ste hovorili o 

láske, nezištnej pomoci a oduševnení a svojimi skutkami robili pravý opak. Hovorím vám to preto, lebo sú 

medzi vami takí, ktorí vyhlasujú, že ma milujú, ale v ich srdci nie je láska k ich bratom. 

61 Chcem, aby ste boli úprimní v duchovnom i hmotnom, aby som vás mohol nazvať svojimi 

hodnými deťmi. Lebo inak sa môj hlas nezmieriteľne dostane k vášmu duchu a nazvem vás pokrytcami, 

ako som nazval sektu farizejov v druhej ére, ktorí boli živým obrazom hrobky - zvonku natretej na bielo, 

vyleštenej a pokrytej kvetmi, ale vnútri ukrývajúcej iba hnilobu a smrť. 

62 Počujem tých, ktorí mi hovoria: "Učiteľ, myslíme si, že je to veľmi ťažká skúška, keď musíme 

nastaviť ľavé líce tomu, kto nás udrel po pravom. Napriek tomu chceme byť tvojimi učeníkmi. 

63 Ó, ľudia, ktorí, keď počúvajú Moje slovo, vždy ho berú v jeho hmotnom zmysle a neprestávajú ho 

chápať v jeho duchovnom zmysle. Hovorím vám, že tak, ako môžete dostať ranu do tváre, môžete byť 

zranení v srdci, morálne alebo dokonca v duši. Nemyslite si však, že táto skúška, ktorú od vás žiadam, je 

tou najväčšou, ktorú môžete zniesť. V tomto treťom čase sa vás pýtam trochu viac, keď sa vás pýtam vo 

svojom učiteľskom slove: Keby vrah vášho otca videl, že ho prenasleduje ľudská spravodlivosť, a zaklopal 

by na vaše dvere, aby vás požiadal o ochranu, poskytli by ste mu útočisko bez toho, aby ste ho prezradili, 

na znak odpustenia? 

64 Toto je skúška, ktorú teraz žiadam od všetkých, ktorí chcú byť učeníkmi Ducha Svätého v tomto 

čase. 

65 Ak budete toto učenie uskutočňovať, veru vám hovorím, že získate veľkú odmenu. Nesmiete však 

očakávať odmenu, kým ste na tomto svete. 

Znovu vás vyzývam, aby ste nesúdili činy svojich bratov, lebo aký bude váš súd, také bude aj vaše 

odsúdenie. Nechajte vec na Mňa, či už spravodlivú alebo nespravodlivú, známu alebo neznámu, lebo Ja 

dám vašim bratom, čo im patrí, a vám, čo vám patrí. 

66 Buď pokorný vo všetkých činoch svojho života, necíť sa byť informovaný o múdrosti svojich 

blížnych. 

67 Blahoslavený, kto sa pripravuje, lebo ma bude počuť v pravde. Blahoslavený, kto sa očisťuje a 

poslúcha prikázania svojho Pána, lebo ma uvidí. "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské 

kráľovstvo." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 31  
1 Pri tomto prejave zatvorte svoje hmotné oči a pozdvihnite svojho ducha k Stvoriteľovi, pretože to 

je váš duch, ku ktorému budem hovoriť. 

2 Sľúbil som, že sa k vám vrátim, a nemohol som sa nedostaviť na toto stretnutie s vaším duchom. 

3 Buďte pokojní, pozorne ma počúvajte a dovoľte, aby dláto môjho Slova postupne formovalo vášho 

ducha. 

4 Veľa si putoval a hľadal miesto, ktoré by ti dalo pokoj, ale nenašiel si ho. - Keď ste prvýkrát prišli 

na tieto skromné miesta, aby ste počúvali moje slovo, nepredstavovali ste si, že v nich - chudobných a 

nevýrazných, aké sú - nájdete pokoj, po ktorom tak veľmi túžite. 

5 Získam vás pre seba láskou. Preto vám dávam Svoje poučenie, ktoré je zdrojom nevyčerpateľného 

požehnania. Zanechávam vám tento prameň, aby ste v ňom prijímali svojich bratov, "pocestných", 

"putujúcich", s rovnakou starostlivosťou a láskou, s akou som ja prijímal vás. 

6 Človek nežije len z chleba, ale aj z môjho slova. V tvojom vnútri je hlad a smäd, ktorý nie je 

fyzický, a aby si získal novú silu, hľadáš vodu a chlieb Ducha. Bolo potrebné, aby vás trápila bolesť, aby 

ste mohli pochopiť učenie, ktoré som vám dal v druhej ére. 

7 Niektorí sa ma zdesene pýtajú: "Pane, je ľudská láska pred Tebou zakázaná a odporná a Ty 

schvaľuješ len duchovnú lásku?" Ja vám však odpovedám: Nebojte sa. Najvyššia a najčistejšia láska patrí 

duchu. 

Ale do telesnej hmoty som vložil aj srdce, aby mohlo milovať na zemi, a dal som človeku zmysly, aby sa 

nimi mohol tešiť zo všetkého, čo ho obklopuje. 

8 Zveril som ľudský život duchom, aby obývali zem a potom na nej vyskúšali svoju lásku k Bohu. 

Preto som rozdelil ľudskú prirodzenosť na dve časti a jednej som dal silnejšiu časť a druhej slabšiu: tými 

časťami boli muž a žena. Len zjednotení môžu byť silní a šťastní; preto som ustanovil manželstvo. Ľudská 

láska je mnou požehnaná, keď ju povznáša láska Ducha. 

9 Láska, ktorá je pociťovaná iba telom, je vlastná len zmyslovým bytostiam, pretože nemajú ducha, 

ktorý osvetľuje život rozumných bytostí. Zo zväzkov plného duchovného porozumenia musia vzísť dobré 

plody a musia sa v nich vteliť duchovia svetla. 

10 Je čas očistiť svoje semeno, aby ste vytvorili duchovne a fyzicky silnú rodinu. 

11 Pochopte ma, deti moje, vyložte si moju vôľu správne, rok 1950 sa už blíži. Pamätajte, že je to ten, 

ktorý som označil za koniec tohto ohlasovania. Chcem, aby ste v tom čase boli vybavení, pretože len tí, 

ktorí to dosiahli, zostanú pevní na duchovnej úrovni zrelosti, ktorú dosiahli. Práve títo mi budú vydávať 

pravdivé svedectvo. 

12 Iba tí, ktorí sa zduchovnili, budú schopní odhaliť Moje dielo v jeho novej forme prejavu. Ale ako 

to urobia, aby získali potrebnú inšpiráciu na prijímanie mojich myšlienok a odovzdávanie mojich 

duchovných posolstiev? - Pozorovaním a modlitbou. 

13 Chcem, aby tento pokrok dosiahli všetci, nielen niektorí, aby ste sa dostali tak ďaleko, aby vaše 

svedectvo bolo pre dobro ľudstva. Pamätajte, že ak niektorí z vás zmýšľajú tak a iní inak, vnášate do 

svojich bratov len zmätok. 

14 Podstata tohto slova sa nikdy nezmenila, odkedy ho Damiana Oviedo začala vyslovovať. Ale kde 

je výsledok týchto slov? Čo sa s nimi stalo? - Skryté sú prepisy tých božských slov učenia, ktoré boli prvé 

v tomto čase, keď sa Moje Slovo tak hojne vylialo medzi vás. 

Tieto učenia musia vyjsť na svetlo, aby ste zajtra mohli podať svedectvo o tom, aký bol začiatok tohto 

prejavu. Tak budete mať v tejto tretej ére kompletnú knihu Môjho Slova, budete poznať dátum Môjho 

prvého učenia, jeho obsah a posledné učenie, ktoré vám dám v roku 1950, keď sa toto obdobie skončí. 

15 Dnes ešte netušíte, aký chaos zavládne v ľudstve po tom, čo moje slovo prestane platiť. Viete si 

predstaviť ten zmätok, ktorý takýto stav vyvolá medzi národmi? - V duchu sa bude vyskytovať 

roztopašnosť a vy musíte byť pripravení jej čeliť. Pamätajte, že s každým vekom sa zvyšuje vaša 

zodpovednosť, pretože s každým novým vekom, ó, ľudia, máte väčšie a väčšie poznanie Môjho zákona. 

Tvoje dedičstvo je veľmi veľké a je dôležité, aby si ho zanechal svojim bratom, ktorí ho potrebujú, 

skôr než odídeš z tejto zeme. 
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16 Urob svoje srdce citlivým, aby si pochopil moje slovo, lebo si ho ešte nepochopil. Ak sa 

nevybavíte, ako prijmete a pochopíte moje učenie, keď vám ho zajtra zverím prostredníctvom inšpirácie? 

17 Zjednoťte sa v pravde a v duchu, potom sa už nebudete rozdeľovať ani v najväčších skúškach. Len 

jeden Boh, len jedna vôľa a len jedno Slovo boli s vami. Preto v budúcnosti nevznikne iný druh zákona 

ako ten, ktorý som vám dal teraz. 

18 Nebuďte slabí, ľudia! Pamätaj na každý okamih, keď som ťa povolal za silného. Ak som 

nesklamal vašu vieru a dokázal som vám, že duchovný obsah môjho slova je nemenný, prečo by ste mali 

sklamať svojich bratov a dávať im zlý príklad? Je čas, aby ste postupne pripravili to, čo zanecháte ako 

dedičstvo budúcim generáciám. 

19 Mnohí mi v hĺbke srdca hovoria: "Učiteľ, vidíš, že sa chystáme stať nevernými? Je to možné?" - Ja 

však odpovedám rovnako, ako som povedal svojim apoštolom v druhej ére: "Bdejte a modlite sa, aby ste 

neupadli do pokušenia." Lebo aj keď ste dnes len "malé deti", ktoré sa snažia premeniť na mojich 

učeníkov, vaša vytrvalosť vám umožní dosiahnuť vznešené vykúpenie. Neodídem, kým vám nedám svoje 

posledné pokyny na konci roku 1950. 

20 Cíťte moju lásku vo svojej blízkosti, zverte mi svoje starosti, v pokoji sa so mnou rozprávajte a 

naozaj vám hovorím, že potom sa budete cítiť posilnení. Prečo ku mne prichádzate s bázňou? Myslíte si, 

že vás zrádzam vašim bratom? 

21 Počujem, ako mi v hĺbke svojho srdca hovoríš: "Učiteľ, ako nás máš prijať, keď sme tak 

poškvrnení našimi hriechmi a Ty si dokonalosť sama?" 

22 Odpovedám vám, synovia ľudskí: Myslíte si, že som nevedel, že ste poškvrnení, keď som vás 

prišiel hľadať? - Vedel som všetko, nič mi nie je neznáme. Preto som sa na vás obrátil, aby som vám dal 

Svoje učenie lásky, ktoré vás zachráni pred každou nástrahou a pomôže vám očistiť sa od každého 

hriechu. 

23 Prečo sa chudobní, vyvrheli sveta, cítia byť najviac nehodní mojej lásky? Je to preto, že počuli, že 

som kráľ? - Ako pomaly chápete Božie učenie! Nepochopili ste, že som sa stal človekom v druhej ére, aby 

som vám dal najväčšiu lekciu pokory? Pamätajte, že v Ježišovi som sa narodil medzi chudobnými a žil 

som medzi nimi, že som s nimi chodil po cestách, že som navštevoval ich domy a sedával pri ich stole, že 

som uzdravoval ich choré telá, hladil ich deti, trpel a plakal so všetkými. 

24 Hľa, tu je ten istý Pán, ale dnes prichádza v duchu. Tento kráľ nemá korunu, purpurový plášť ani 

žezlo. Jednoducho žijem v dokonalosti a vládnem láskou. 

25 Prečo by som sa mal zjavovať v nádherných palácoch, s pompou a ceremóniami, ak to nie je pre 

Mňa? Veru vám hovorím, že tí, ktorí si Mňa predstavujú v prepychu a vonkajšej nádhere, majú mylnú 

predstavu o tom, čo je Moje Božstvo. 

26 Mnohí sa budú čudovať, že som si ako Kristus teraz priznal božstvo, a možno povedia: "Ako je 

možné, že Ty, ktorý si kedysi povedal, že si prišiel len preto, aby si plnil vôľu svojho Otca, nám teraz 

hovoríš, akoby si bol sám Otec?" - Ale ja vám odpoviem: Pochopte, že Kristus hovoril ako Božstvo, ako 

Božie Slovo, a že dnes k vám toto Slovo znova hovorí v Duchu. Preto vám hovorím, že Otec, Slovo a 

Duch Svätý sú jeden Boh. 

27 Ste stvorení z hmoty, do ktorej som vložil dušu, a tú som obdaril duchom. Preto hovoríte, že v 

každom človeku prebývajú tri osoby? 

28 Tieto tri sily tvoria jednu bytosť, aj keď každá z jej častí sa prejavuje iným spôsobom. 

29 Keď v ľudskej bytosti existuje dokonalá harmónia medzi tromi prirodzenosťami, z ktorých je 

vytvorená, podobá sa harmónii, ktorá existuje v Bohu, pretože vtedy je v ňom len jedna vôľa, a to 

dosiahnuť vrchol svojej duchovnej dokonalosti. 

30 Ľudia, už dlho vás učím vášmu boju. Ale zostávajú so Mnou len tí, ktorí sa oslobodili od 

ambicióznych, materiálnych cieľov a svoj zmysel života vidia len v učení sa duchovným učeniam. 

Dokonca aj medzi tými, ktorí už odišli do záhrobia, je mnoho tých, ktorí Mi načúvajú zo svojho 

vývojového štádia. 

Koľkí z tých "prvých" neboli schopní vytrvať a byť mi verní! Nechceli čakať, kým prvé semená 

prinesú ovocie. Kolísali vo svojej viere, pochybovali, nepredvídali veľkosť, ktorá sa mala vyliať na 

"posledného". Keď sa však vrátia, priťahovaní krikom a radosťou tohto ľudu, budú musieť zaujať posledné 

miesto. 
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31 To by malo slúžiť ako poučenie pre tých, ktorí dnes síce vidia rozmnožovanie semena, ale stále 

pochybujú o rozkvete tohto učenia. 

32 Odhmotnite sa, od dnešného dňa sa oddávajte Bohu v mimoriadne jednoduchých formách, čím sa 

pripravíte a pripravíte na spojenie ducha s duchom, ktoré budete mať so svojím Pánom. Aj dnes k vám 

musím prehovoriť prostredníctvom týchto tiel, aby ste sa posilnili vo viere a pocítili, že som vám blízko v 

hĺbke vášho srdca. 

33 Splňte (svoju úlohu), ľudia, a ja vám splním (svoje sľuby). Vydávajte svedectvo o mne a ja ho 

vydám o vás. Osloboďte sa od všetkého sebectva, ak chcete v pravde patriť k Mojim pracovníkom, ktorí 

majú medzi ľuďmi zvestovať Moje Slovo. Prestaňte sa starať len o seba a začnite sa starať o svojich 

blížnych. Chcem, aby ste objavili najvyššiu blaženosť, ktorú prináša zmiernenie bolesti niekoho iného. 

34 V mojom slove útechy, svetla a lásky prineste svojim bratom balzam, ktorý som vám zveril. 

35 Jedného dňa pochopíte, že múdrosť ducha je nadradená vede intelektu, pretože inteligencia 

človeka objavuje len to, čo mu odhalí jeho duch. Dávam vám túto radu, pretože mnohí z vás povedia: 

"Ako mám uzdravovať chorých, keď nepoznám vedu o uzdravovaní?" 

36 Zmilujte sa nad svojimi bratmi, majte vieru, vedzte sa modliť a týmito zásluhami sa urobte 

hodnými mojej milosti. Veru, hovorím vám, potom zažijete, ako je možné robiť zázraky. 

37 Ak napriek môjmu poučeniu niekto pochybuje o tom, že toto Slovo pochádza od Otca, nech sa 

opýta mojich pracovníkov, tohto ľudu, ktorý ma nasleduje, a dostane tisíce svedectiev, ktoré mu povedia o 

skutočných zázrakoch, ktoré by ohromili vedcov, ktorí sa o nich dozvedia. 

38 Dobre počúvajte: Keď vám prestanem dávať svoje slovo, nech je tento ľud rozsievačom môjho 

duchovného semena. Ale pýtam sa vás: Aké bude tvoje rozhodnutie v súvislosti s pokynmi, ktoré si odo 

Mňa dostal? Budete ochotní verne odovzdávať moje inšpirácie? - Nesľubujte mi nič z toho, čo budete 

robiť v tých dňoch, radšej pokračujte v počúvaní tohto učenia a ponorte sa do neho. Dnes ste zjednotení 

okolo Majstra, o "zajtrajšku" neviete, koľkí z vás sa mi otočia chrbtom a nebudú poslúchať moje 

prikázania. 

39 Nedovoľte, aby vám roky ubiehali nevyužité, každý deň sa snažte urobiť ďalší krok vpred na 

duchovnej ceste. Kráčajte pevným krokom, nikto sa neponáhľajte len preto, aby ste sa cítili pred 

ostatnými, lebo jeho zakopnutie by bolo veľmi bolestivé. 

40 Chcem, aby ste sa stali silnými svojím myslením, intuíciou, oduševnením svojich diel, aby ste vo 

svojom živote nespôsobili ani najmenšiu bolesť a boli pripravení zmierniť všetky utrpenia, ktoré sa 

objavia na vašej ceste. 

41 Dal som vám mnoho učení, ó ľudia, niektoré hlbšie ako iné. Hovorím ku všetkým svojim deťom, k 

tým, ktorí odchádzajú skôr, aj k "posledným". Je to potrebné, pretože stále prichádzajú nové "malé deti", 

ktoré túžia po tomto Slove, a tak ako som to urobil s vami, začnem tým, že im dám to najjednoduchšie 

učenie. 

42 Pýtam sa "posledných": Myslíte si, že nemáte žiadne duchovné poslanie? Necítite sa zodpovední 

za ľudstvo? Ak si to myslíte, ste na omyle, lebo vaše dary a poslanie sú rovnako veľké ako tie, ktoré 

vidíte, že používam, aby som vám dával svoje pokyny. Keď ma prvýkrát počuli, mysleli si to isté, čo vy, a 

pozrite sa na nich teraz: Ako veľmi sa mýlili! 

43 Zostaňte na tejto ceste, pretože čoskoro pochopíte, čo všetko máte a aké poslanie máte na zemi 

plniť. 

44 Pochopte, že ja, váš Boh, som nemal začiatok a ani nebudem mať koniec. Som večný a v tomto 

čase vám odhaľujem mnohé tajomstvá duchovného života. Toto poznanie vás povedie k naplneniu zákona 

v láske a vernosti svojmu osudu. 

45 Prišiel čas, keď vám zjavujem nové učenie, a to sa vám zdá, akoby sa Otec vrátil k svojim deťom 

po dlhej neprítomnosti. 

46 Dal som ti dar slobodnej vôle, lebo tvoja duša sa ocitla na začiatku dlhej cesty, na konci ktorej je 

cieľ jej očistenia a zdokonalenia. Aby ste dosiahli toto šťastie, musíte k nemu dospieť vďaka zásluhám 

lásky, viery a vytrvalosti. 

47 Aký krásny je dar slobodnej vôle a ako zle ho človek využíva. Ale po tejto dlhej skúsenosti duch 

povstane, presadí sa nad vášňami sveta a túto požehnanú slobodu využije len na oslavu svojho Otca. 
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48 Kvety vyrastajú z rastlín a ponúkajú mi svoju vôňu. Je to ich osud, ktorému nemohli uniknúť, 

pretože im chýba duch, a teda dar slobody. Vtáky mi ponúkajú svoj spev, ale nemohli by robiť nič iné, 

pretože na to boli stvorené a nemajú slobodnú vôľu. 

49 Aké veľké budú vaše zásluhy v deň, keď aj vy budete ako kvety alebo ako vtáky, hoci srdce vás 

bude chcieť kvôli svojej slobodnej vôli zviesť svojimi vášňami z cesty plnenia vašich úloh. Bude to čas 

ducha, pretože zaujme svoje právoplatné miesto, a bude to aj čas hmoty, keď uzná svoje podriadené 

postavenie a obaja sa nechajú viesť svedomím. Harmonia, ktorá bude potom existovať v človeku, bude 

rovnaká ako tá, ktorá existuje vo všetkých stvorených veciach. Ľudia moju prítomnosť nielen spoznajú, ale 

dokonca pocítia. 

50 Blíži sa čas, keď mi ľudia budú obetovať pravú daň, keď prestanú páliť kadidlo, ktoré mi obetovali 

od prvých dní - kadidlo, ktoré mi vždy nehovorilo o čistých skutkoch, ale často bolo presiaknuté ľudskou 

zlobou. Daňou, ktorá nahradí kadidlo, bude vaša láska, ktorá ma dosiahne. 

51 Viete, že ste boli stvorení "na môj obraz a podobu", ale keď to vyslovíte, myslíte na svoju ľudskú 

podobu. Hovorím vám, že moja podoba nie je tam, ale vo vašom duchu, ktorý, aby sa mi pripodobnil, 

musí sa zdokonaľovať cvičením v cnostiach. 

52 Ja som Cesta, Pravda a Život, Ja som Spravodlivosť a Dobro, a to všetko pochádza z Božskej 

Lásky. Už chápete, akí musíte byť, aby ste boli "na môj obraz a podobu"? 

53 Dôvodom vášho stvorenia bola láska, božská túžba podeliť sa s niekým o svoju moc, a dôvodom, 

prečo som vás obdaril slobodnou vôľou, bola takisto láska. Chcel som, aby sa moje deti cítili milované - 

nie podmienené zákonom, ale spontánnym citom, ktorý by slobodne vychádzal z ich ducha. 

54 Ľudia, zmietaní násilím svojich vášní, klesli vo svojich hriechoch tak hlboko, že sa vzdali 

akejkoľvek nádeje na spásu. Ale neexistuje nikto, kto by nemohol byť uzdravený. Lebo duša - keď sa 

presvedčí, že ľudské búrky neprestávajú, kým nepočúva hlas svedomia - povstane a bude plniť Môj zákon, 

kým nedosiahne cieľ svojho osudu, ktorý nie je na zemi, ale vo večnosti. 

55 Tí, ktorí si myslia, že existencia nemá zmysel, a myslia si, že boj a bolesť sú zbytočné, nevedia, že 

život je majstrom, ktorý formuje, a bolesť je dlátom, ktoré zdokonaľuje. Nemyslite si, že som vytvoril 

bolesť, aby som vám ju podal v kalichu, nemyslite si, že som spôsobil váš pád. Človek sa stal 

neposlušným sám od seba, a preto sa musí aj vlastným úsilím pozdvihnúť. Nemali by ste si myslieť, že vás 

zdokonalí iba bolesť; nie, dosiahnete ma aj prostredníctvom láskyplnej činnosti, pretože Ja som láska. 

56 Ak som ťa vydal na dlhú a ťažkú cestu, pamätaj, že ťa na nej sprevádzam, naďalej ťa učím a 

pomáham ti s tvojím krížom. A aby som vám dal dôkaz, že som s vami, zašiel som tak ďaleko, že som sa 

stal človekom, aby som bol viditeľný a dotykový. Ale vy ste hlúpi vo svojich súdoch, pochybujete, keď 

ma vidíte poľudšteného, a hovoríte, že nie je možné, aby vaše oči videli Boha. Ale keď vám poviem, že 

som Duch, poviete: "Ako je možné spoznať a veriť v to, čo nevidíte?" 

57 Dosiahli ste takú úroveň rozvoja, že ma môžete chápať v Mojej Božskej Bytosti a cítiť ma ako 

Ducha. Vývoj a reinkarnácia ducha vás postupne pripravili na prijatie Môjho nového učenia. 

58 Keď sa temnota, ktorá zahalila ľudstvo, rozptýli a v duchoch sa rozžiari, pocítia prítomnosť 

nového veku, pretože Eliáš sa vrátil k ľudstvu. Keďže ho však nemohli vidieť, bolo potrebné, aby sa jeho 

duch prejavil prostredníctvom ľudskej mysle, a tak sa pred vidiacimi zjavil v symbole proroka Eliáša: nad 

oblakmi na svojom ohnivom voze. 

59 Eliáš prišiel v tomto čase ako predchodca, aby pripravil môj príchod. Prišiel ako prorok, aby vám 

oznámil nový vek s jeho bojmi a skúškami, ale aj s múdrosťou jeho zjavení. Prichádza so svojím vozidlom 

svetla, aby vás pozval naň, vyniesol vás nad oblaky a priviedol do duchovného domova, kde vládne pokoj. 

Dôverujte mu ako Dobrému pastierovi, nasledujte ho duchovne, ako ľudia nasledovali Mojžiša v prvej ére. 

Modlite sa, aby vám pomáhal pri plnení vášho poslania, a ak ho chcete nasledovať, urobte tak. 

60 Predtým, ako Eliáša vzal ohnivý voz a vyniesol ho do nebeských výšin, Elizeus ho požiadal, aby 

naňho preniesol svoj prorocký dar a ducha, aby bol ako Eliáš na zemi, a Eliáš mu zanechal svoj plášť ako 

dôkaz, že plní želanie svojho učeníka. Ale Eliášov duch a jeho prorocký dar boli v Elizeovi zjavným 

znakom duchovného spojenia s ľuďmi a reinkarnácie ducha. 

61 V každom veku a pri každom božskom zjavení sa ľuďom zjavuje Eliáš. 
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62 Mesiáš ešte neprišiel na zem, o chvíľu sa narodí ako človek, a už sa duch proroka vtelil do Jána, 

ktorý bol neskôr nazvaný Krstiteľ, aby ohlasoval blízkosť nebeského kráľovstva, ktoré bude prítomnosťou 

Slova medzi ľuďmi. 

63 Neskôr, keď som sa premenil na vrchu Tábor, aby som sa v duchu ukázal pred niektorými svojimi 

učeníkmi, prišiel Eliáš s Mojžišom, aby zaujal miesto vedľa svojho Pána. Týmto spôsobom dal pochopiť, 

že v budúcnosti mu bol zverený čas, keď bude musieť dať ľudstvu pocítiť svoju prítomnosť, aby prebudil 

spiaceho ducha ľudí k žiarivému a dokonalému životu. 

64 Toto je čas, ktorý bol zverený Eliášovi, aby prebudil ľudstvo. On je predchodca, ktorý bude chodiť 

od ľudí k ľuďom, od národa k národu, od človeka k človeku, aby k nim hovoril, ako to svojho času urobil 

Ján na brehu Jordánu, keď hovoril k zástupom a povedal im, aby sa pripravili, pretože Božie kráľovstvo je 

už blízko. Teraz im svojím duchovným hlasom povie, aby sa zhromaždili vo vnútri, pretože prítomnosť 

Pána ako Ducha Svätého je s ľudom. 

65 Keď Eliáš pripraví ľudstvo a pripraví Pánove cesty, vráti sa k Otcovi. 

66 Keď sa tak stane, nežiadajte ho, aby vám zanechal svoj plášť, ako ho zanechal Elizeovi, lebo sa 

duchovne prejavil, časy sa zmenili a vy zabudnete na emblémy. Ale prorocký dar vám zanechá ako dar 

lásky a ako svedectvo, že bol medzi vami. 

67 Vybavte sa, učeníci, učte sa odo mňa, aby som vás mohol poslať medzi ľudí, aby ste zjavili môj 

prejav ako Ducha Svätého a povedali im ako Ján: "Robte pokánie, lebo sa ľuďom priblížilo nebeské 

kráľovstvo." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 32  
1 Pripravte sa, lebo chcem, aby ste jasne pochopili duchovný význam Môjho Slova, ktoré vám 

predkladám v tejto tretej ére. 

2 Ste ešte malé deti, ale už by ste mali byť veľkými učeníkmi, pretože ste prežili niekoľko 

inkarnácií. Len v prvom čase máte byť deťmi, aby ste v druhom čase vyrástli na mladých mužov a v 

treťom čase dosiahli dospelosť. 

3 Vždy som vás vnímal ako malé deti. Vo svojom duchovnom detstve ste žili nevinne, s 

nedostatočne vyvinutými schopnosťami a citlivosťou, bez poznania začiatku svojho života. Potom ste 

dostali Moje prvé učenie a zjavenia. 

V druhej ére by ste už mali byť mladí a žiť v plnej duchovnej mladosti vo vznešenej forme. Ale našiel 

som vás utláčaných, utláčaných, spútaných obradmi a tradíciami, a keď som videl, že ste nevyužili Moje 

učenie, prišiel som vám ukázať na príkladoch Svojho milosrdenstva a lásky cestu, ktorá vás privedie do 

Zasľúbenej zeme, a pripraviť vás na súčasnú etapu nového učenia, ktoré som vám sľúbil dať. 

Povedal som vám, aby ste boli silní, aby ste bojovali a neupadli do nového otroctva. Ale čo ste urobili 

z môjho učenia? - Ešte stále nepoznáte Moje učenie. Prečo ste zabudli na prísľub, ktorý som vám dal, že sa 

k vám duchovne vrátim? Som prítomný v duchu, ako som vám ponúkol, ale vy ma nepoznáte. 

Pýtate sa, prečo vás nazývam Izraelom, a žiadate odo mňa dôkaz, aby ste mi uverili. - Prečo ste sa 

oddali modloslužbe a mystike* a zamieňate si materiálne uctievanie s duchovným uctievaním Boha? Zistil 

som, že ste zmätení falošnými učeniami, ktorými vás vaši bratia zviedli z cesty k vášmu vyššiemu rozvoju. 
* Ide o vieru, že samotné prijatie sviatosti alebo účasť na púti vyvoláva zázračnú moc. 

Sťažujete sa, pretože vám chýba sloboda. Vidím, čo ste vytrpeli v pohári takom horkom, ktorý ste 

vyprázdnili až do dna. Nemyslite si však, že som vás potrestal: Nie, vždy som chcel viesť vaše kroky, aby 

ste ma milovali ako Otca a cítili moju božskú ochranu. 

4 odo dňa, keď som vám dal svoje slovo a posledné napomenutia prostredníctvom Ježiša, uplynulo 

mnoho storočí, ale dnes sa vám zjavujem ako Duch Svätý, aby som splnil svoj prísľub. Nestal som sa 

človekom, prichádzam v Duchu a uvidia ma len tí, ktorí sú na to pripravení. Zatiaľ čo vy veríte v Moje 

Slovo a nasledujete Mňa, iní Moje prejavy neprijímajú a popierajú ich. Musel som im dať veľké dôkazy a 

vďaka nim som postupne zvíťazil nad ich neverou. 

Láska a trpezlivosť, ktoré som vám vždy prejavoval, vám dávajú pochopiť, že takto vás môže milovať 

a poučovať iba váš Otec. Bdiem nad tebou a zľahčujem ti tvoj kríž, aby si sa nepotkol. Dávam vám pocítiť 

svoj pokoj, aby ste mohli ísť svojou cestou plní dôvery vo mňa. 

5 Vždy ste trpeli, pretože ste nepočúvali môj príklad pokory. Neuvažovali ste, ako nízko som 

zostúpil, aby som sa vám stal zrozumiteľným a pochopiteľným. Ale ja vám odpúšťam, lebo patríte k 

prvému ľudu, k prvorodeným. 

Žite podľa môjho príkladu a zabezpečte, aby ma ľudstvo milovalo, aby sa ku mne priblížilo. Ľudia už 

totiž nechápu, ako ma majú hľadať, necítia moju prítomnosť, nepoznajú moje dobrodenia a moje zázraky 

pripisujú náhode. Nedôverujú mi a žijú bezstarostne vo svojom veľkom zmätku. 

Povedal som vám, že žiadny list zo stromu sa nepohne bez Mojej vôle. Viete, že vesmír riadim Svojimi 

zákonmi lásky a že všetky bytosti sú Mi poslušné. Iba človek sa snaží tieto zákony obísť bez toho, aby 

chcel využiť svoju slobodnú vôľu. 

6 Odpočiňte si od životných peripetií. Dnes si sklonený pod ťarchou svojho utrpenia, v tvojom 

duchu je bolesť a z očí ti tečú slzy výčitiek za tvoje previnenia. - Boli ste nesprávne posúdení, pretože ste 

nasledovali Moju vec. Ale ja som vám povedal, že ak sa pripravíte, budete schopní zvíťaziť a znášať súdy 

svojich bratov so silou, ktorú vám dá praktizovanie lásky. 

7 Nie nadarmo som si vás vyvolil ako nástroje na šírenie svojho Slova. Dôverujem ti. Zverujem vám 

ťažké poslanie, aby ste svojím príkladom prinášali spásu svojim bratom. Semeno je v tebe, je to to isté 

semeno, ktorým som ti od začiatku dal život. Vďaka vašej práci a starostlivosti očakávam od vášho osiva 

dobré ovocie. Uľahčite si kríž, ktorý nesiete, tým, že budete s láskou plniť poslanie, ktoré som vám zveril. 

Dokončite svoju prácu, nebojte sa smrti tela, pamätajte, že váš duch nikdy nezomrie. Zbaví sa len telesnej 

hmoty, ktorá mu bola poskytnutá ako nástroj na život na zemi a ktorá po splnení svojej úlohy vzdá hold 
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zemi. Váš duch sa však stane slobodným a vydá sa na cestu k neobmedzeným horizontom, čím sa pre vás 

začne nový život, v ktorom nájdete odmenu za svoju prácu na tomto svete. 

8 Odmietnite chybné zvyky a tradície. Využívajte svetlo v mojom učení, aby sa rozptýlili vaše 

pochybnosti a objasnili tajomstvá, ako je to moja vôľa. 

9 Ukazujem vám pravý život ducha, aby ste nežili pod neoprávnenými hrozbami a neplnili Môj 

zákon len zo strachu pred trestom, o ktorom vám hovorili tí, čo nepochopili (správne), ako vykladať Moje 

slovo. Pochopte môj zákon, nie je zložitý ani ťažký na pochopenie. Nikto, kto ju pozná a koná podľa nej, 

sa nedá zahanbiť, ani nedá na falošné slová či predpovede, mylné predstavy alebo zlé výklady. Môj zákon 

je jednoduchý, vždy ukazuje cestu, po ktorej musíte ísť. Dôveruj mi, ja som cesta, ktorá ťa dovedie do 

Bieleho mesta, do zasľúbenej zeme, ktorá má svoje brány otvorené v očakávaní tvojho príchodu. 

10 Bolo mi potešením dať vám dedičstvo, ktoré patrí nielen vám, ale celému ľudstvu. Dostali ste tak 

veľa, že máte povinnosť podeliť sa o túto hojnosť s každým, kto o to požiada. Neste svetlo svojim bratom, 

ktorí vo väzení pykajú za svoje previnenia, utešujte chorých, "pomazávajte "* ich svojou láskou, ako som 

to urobil v druhej ére, a uvidíte, ako na nich prúdi balzam môjho milosrdenstva. Povzbudzujte trpiacich, 

učte ich odovzdanosti a dávajte im novú silu. Takto využijete svoje dary a budete sa cítiť posilnení. 
* Pozri poznámku 1 v prílohe knihy 

11 Máš okolo seba svet cnostných duchov, ktorí ti prichádzajú na pomoc. Proste verne a s úctou a 

dostanete ich dobrodenia. Zavolajte ich bez akýchkoľvek preferencií, pretože všetci boli pripravení Mnou 

rovnakým spôsobom, všetci sa stali hodnými prísť na pomoc ľudstvu v tomto čase. Napodobňujte ich 

príklad a spojte sa s nimi vo vysokom cieli duchovného pokroku. 

Dovolil som tomuto "duchovnému svetu "*, aby vás učil, a v bitke, ktorá sa blíži, budú 

neporaziteľnými vojakmi a vašou obranou. 
* Pozri poznámku 2 v dodatku 

12 Môj zákon nie je obmedzený, je nekonečný a môžete ho naplniť mnohými spôsobmi. 

Nevyžadujem od vás dokonalé skutky, ale musíte ju študovať a ponoriť sa do nej, aby ste ju mohli 

prakticky používať. 

13 Nechcem, aby ste po takom dlhom čase, keď ste počúvali moje Slovo, považovali tieto "chvíle" za 

stratené alebo zle využité. Ak vytrváte, podarí sa vám oduševniť sa a potom budete pre svojich bratov ako 

otvorená kniha. - Po roku 1950 sa dostanete do vyššej nadmorskej výšky. Budem s vami naďalej 

komunikovať prostredníctvom inšpirácie a ľudia budú prijímať vaše slová ako posolstvá, ktoré im 

posielam. Vtedy si uvedomíte, aké múdre a hlboké bolo Moje učenie. 

14 Po roku 1950, v ktorom sa skončí Moje prejavy v tejto podobe, bude ľudstvo prechádzať veľkými 

skúškami. Príroda bude trpieť otrasmi, všetko sa bude otriasať, vo všetkých oblastiach sa objavia známky 

rozpadu. Pripravte sa a stojte v tom čase pri slabých, lebo mnohí v týchto skúškach podľahnú. 

15 Čoskoro príde rok 1950, ktorého sa niektorí obávajú a po ktorom iní túžia. Mnohé sekty a 

náboženstvá myslia na tento dátum a čakajú na udalosti, ktoré nastanú v tomto čase, aby posúdili Moje 

dielo. Iní sa budú pýtať na príčinu pozemského chaosu a ty sa im prihovoríš v mojom mene a oznámiš im, 

že po tomto chaose dosiahne ľudstvo vytúžený mier. 

16 Veď ja nie som necitlivý voči vášmu utrpeniu, prichádza ku mne a spôsobuje mi bolesť. Prečo sa 

považujete za cudzincov, hoci žijete v tom istom dome, ktorým je tento svet, a delíte sa na rasy, triedy a 

vierovyznania? Sľubujem vám, že odstránim hranice a všetkých zblížim. Koruny a žezlá padnú, moc 

zmizne a bohatstvo tiež, pretože je čas, aby tieto rozdiely prestali existovať. Príde deň, keď budete všetci 

vlastniť zem rovnako. Prejdete od jedného pólu k druhému bez toho, aby vás niekto zastavil. 

17 Pokrytectvo, zlá vôľa a márnivosť zmiznú, aby uvoľnili miesto láske a harmónii. A nárek, ktorý sa 

ku mne vznáša od vdov, sirôt, z nedostatku chleba, z nepokojov a neradosti, sa zmení na pieseň chvály 

lásky a vďačnosti, ktorá sa rozľahne od všetkých mojich detí. 

18 Vo svojom národe sa necítite nepokojne, pretože sa tešíte mieru a blahobytu. Ale ja vám hovorím, 

aby ste tomu príliš nedôverovali. Ak si chcete zachovať tento mier, nesmiete spať, ale bdieť a získavať 

zásluhy. 
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19 Pracovníci, hľadám vás v skúškach, ako som to inokedy urobil s trpezlivým Jóbom. Nemyslite si 

však, že to robím s túžbou, aby ste trpeli. Nie, je to s úmyslom posilniť vášho ducha v tomto kruciálnom 

utrpení. 

20 Nesnažte sa predo mnou ukázať čistými, keď vás vaše svedomie obviňuje z vašich priestupkov a 

hriechov. Je lepšie, ak sa vyspovedáte pred svojím Otcom a dovolíte, aby vás Jeho slovo očistilo od každej 

škvrny ako očistný prúd. Potom sa budete cítiť hodní predstúpiť pred svojich bratov a učiť ich pravdu, 

ktorú obsahuje Moje učenie. 

21 Môj pokoj je vo vašom národe. Bdejte a modlite sa, aby ste túto milosť nestratili pre svoje zlé 

skutky. Zachovaj si môj pokoj, zhromažďuj moju múdrosť ako poklad. - Neuvedomili ste si, ako na vás 

vojna číha, klope na vaše dvere a kladie nástrahy, aby vás zničila? Ale ak viete, ako sa máte pozerať, 

nebojte sa, lebo ja budem stáť pri vás, aby ste zvíťazili vo svojom boji. 

22 Ja som Jehova, ktorý vás vždy vyslobodil od smrti. Ja som jediný Boh, ktorý k vám vždy hovoril. 

Kristus bol moje Slovo, ktoré k vám prehovorilo skrze Ježiša. Povedal vám: "Kto pozná Syna, pozná 

Otca." A Duch Svätý, ktorý k vám dnes hovorí, som aj ja, lebo je len jeden Duch Svätý, len jedno Slovo, a 

to je moje. 

23 Počúvajte, moji učeníci: V prvom veku som vám dal Zákon, v druhom som vás naučil láske, s 

ktorou máte tieto prikázania vykladať, a teraz, v tomto treťom veku, vám posielam Svetlo, aby ste prenikli 

do zmyslu všetkého, čo vám bolo zjavené. 

24 Prečo teda chcete objaviť tri božstvá, keď existuje len jeden Božský Duch, ktorý je Môj? 

25 Ja som dal Zákon prvým ľuďom, a predsa som Mojžišovi oznámil, že pošlem Mesiáša. Kristus, v 

ktorom som vám dal svoje slovo, vám povedal, keď sa už jeho poslanie chýlilo ku koncu: "Vraciam sa k 

Otcovi, od ktorého som vyšiel." On vám tiež povedal: "Otec a ja sme jedno." Potom vám však prisľúbil, že 

vám pošle Ducha pravdy, ktorý podľa Mojej vôle a podľa vášho vývoja osvetlí tajomstvo Mojich zjavení. 

26 Kto však môže objasniť moje tajomstvá a vysvetliť tieto záhady? Kto môže rozviazať pečate 

Knihy mojej múdrosti, ak nie Ja? 

27 Veru, hovorím vám, že Duch Svätý, o ktorom si teraz myslíte, že je niečo iné ako Jehova a Kristus, 

nie je nič iné ako múdrosť, ktorú dávam poznať vášmu duchu, aby ste pochopili, videli a cítili pravdu. 

28 Dnes vás pripravujem na prijatie môjho slova, aby padalo ako rosa na smädné rastliny, ako 

krištáľovo čistá voda, ktorá uhasí smäd vášho ducha. Prijímam vás vo svojej otcovskej láske ako nežné 

deti. 

29 Začínate robiť prvé kroky na pevnej pôde. Ale ak sa zastavíš a neskôr nebudeš počúvať moje 

prikázania, nezataras cestu svojim bratom, tým, ktorí prídu po tebe plní túžby slúžiť mi, tým, ktorí sa 

pripravili a čakajú na mňa. čo môžeš naučiť, ak sa nenaučíš moju lekciu? preniknite do Môjho diela a 

nechajte sa osvietiť, aby ste Mňa mohli pochopiť. Ja som Alfa a Omega, začiatok a koniec každého 

učenia. 

30 V tomto čase vám oznamujem návštevy, ktoré musia byť. Tri štvrtiny zeme zmiznú, bolesť 

zaklope na dvere každého a svet bude trpieť veľkými ťažkosťami. Ale ak sa pripravíte, skrze jedného z vás 

bude zachránený región. 

Veda, ktorú človek dosiahol, nebude stačiť na liečenie zvláštnych chorôb, ktoré sa objavia. Potom 

pochopíte, že sa musíte povzniesť nad pozemské, aby ste uzdravili a zabránili zlu. "Izrael" oslobodí 

ľudstvo od veľkých ťažkostí. Ale ako veľmi sa musíte vybaviť, aby ste naplnili svoj osud. Apoštoli tohto 

času budú chodiť z krajiny do krajiny a prinášať radostnú zvesť a ich dary budú ako nevyčerpateľný 

prameň, ktorý prelieva svoje dobrodenia všetkým ľuďom. 

31 Každým zázrakom, ktorý im udelím, prebudia vieru nových apoštolov a ich poslanie bude veľké. 

Ale beda im, ak sa stanú márnivými, lebo potom stratia svoje dary. 

32 Rešpektujte dary, ktoré boli udelené vašim bratom. Starajte sa o strom, ktorý som vám zveril, lebo 

všetci ste robotníci na jednom poli. Moja milosť ťa všade sprevádza, poznám tvoje skutky a myšlienky. 

Bdejte a modlite sa, pretože ľudia potrebujú vašu modlitbu za svoj duchovný rozvoj. 

33 Mnohí z vás si myslia, že vaše utrpenie je v rozpore s Otcovým zákonom lásky, pretože si myslíte: 

"Ak som Božie dieťa, ak ma stvoril všadeprítomný Otec, prečo ma nechal padnúť, prečo ma nestvoril 

poslušného, dobrého a dokonalého?" 
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34 Naozaj vám hovorím, že ste sa nezamysleli nad tým, čo si myslíte. To, čo považujete za rozpor s 

Mojimi zákonmi, je práve potvrdením Zákona lásky. Ale aby ste tomu lepšie porozumeli, dobre počúvajte: 

Na Božskom rebríku nebies je nekonečné množstvo bytostí, ktorých duchovná dokonalosť im 

umožňuje stúpať na rôzne stupne podľa stupňa rozvoja, ktorý dosiahli. Váš duch bol stvorený s vhodnými 

vlastnosťami, aby sa mohol rozvíjať na tomto rebríku dokonalosti a dosiahnuť cieľ stanovený vo vysokých 

radách Stvoriteľa. 

35 Vy nepoznáte osud týchto duchov, ale ja vám hovorím, že je dokonalý ako všetko, čo som stvoril. 

36 Ešte stále nerozumiete darom, ktoré vám dal Otec. Ale nebojte sa, pretože neskôr si ich uvedomíte 

a zažijete, ako sa naplno prejavia. 

37 Nekonečný počet duchov, ktorí - podobne ako vy - obývajú rôzne úrovne života, je medzi sebou 

spojený vyššou silou, ktorou je láska. Boli stvorené pre boj, pre svoj vyšší rozvoj, nie pre stagnáciu. Tí, 

ktorí splnili Moje prikázania, sa stali veľkými v Božskej láske. Pripomínam vám však, že aj keď váš duch 

dosiahne veľkosť, moc a múdrosť, nestane sa všemocným, pretože jeho vlastnosti nie sú nekonečné ako u 

Boha. Budú však stačiť na to, aby vás priviedli na vrchol vašej dokonalosti na priamej ceste, ktorú vám od 

prvého okamihu vytýčila láska Stvoriteľa. 

38 Pri vašom stvorení som vám daroval slobodnú vôľu, aby ste ma oslavovali svojou vlastnou vôľou, 

láskou a milosrdenstvom, ktoré preukazujete svojim bratom. 

39 Myseľ bez slobodnej vôle by nebola stvorením hodným Najvyššej bytosti. Bola by to inertná 

bytosť bez snahy o dokonalosť. 

40 Dnes stále žijete materialistickým životom, pretože vám chýba bratstvo. V duchovných sférach 

totiž všetko žije v dokonalej harmónii. 

41 Nepochopenie Božskej lásky spôsobuje regresiu ducha, ktorej sa dá vyhnúť len návratom na 

správnu cestu, neodvolateľným pokáním a poslušnosťou. 

42 Vo vašom súčasnom svete vás vaši bratia, ktorí pestujú vedy, neviedli k vrcholu vášho rozvoja. 

Priviedli vás k bolesti, k priepasti a arogancii. Ale v žiadnom okamihu som vás neopustil, to vy ste váhavo 

odpovedali na moje volanie lásky. 

43 Keďže ste zneužili láskyplnú a spravodlivú slobodu, ktorú vám dal váš Otec, musíte sa očistiť 

bolesťou a slzami od škvŕn, ktoré ste si na dušu nanosili. Avšak ten, kto odčiní svoje previnenia 

odovzdaním sa, dosiahne vyšší rozvoj a jeho vzostup bude rýchlejší ako pád. 

44 Počas mnohých storočí som vám dával príklady a dôkazy nežnosti, Božej lásky, ktoré sa niekedy 

dokázali dotknúť vašich sŕdc a prinútiť vás zvolať: "Milujem ťa, Pane, obdivujem ťa." Ale pýtam sa vás: 

Ak ma milujete, prečo ma nenapodobňujete a neuskutočňujete moje učenie? Prečo ste sa vzdialili od 

duchovného života, a tým spomalili svoj vývoj? Ako sa opovažuješ obviňovať Boha za svoje pády, bolesť 

a nerozvážnosť? 

45 Dnes, keď vás volám, nie všetci ma počúvate. Napriek tomu vám sľubujem, že všetci ma budú 

stále počúvať a že žiadne z mojich detí sa nestratí vo večnosti Ducha. 

46 Niektorí ma budú hľadať za moju lásku, iní, sklonení bolesťou, budú prosiť, aby moje 

milosrdenstvo odvrátilo ich kalich utrpenia. 

47 Rozširujem posolstvo, ktoré som vám dal prostredníctvom Ježiša. Ale vy ešte nechcete opustiť 

neisté cesty, po ktorých ste blúdili. 

48 Budete ma obviňovať zo všetkého, čo nepochádza odo mňa a čo ste spôsobili vy? - Povedal som 

vám, aby ste rozsievali lásku, a namiesto toho ste zasiali nenávisť. Chcete žať lásku? 

49 Učil som vás žiť jednoduchý, čistý a veľkorysý život v mieri a vy trváte na tom, že chcete žiť v 

neustálej vojne nenávisti, materializmu a šialených ambícií. 

50 Takmer vždy prosíte Boha bez toho, aby ste vedeli, o čo ho prosíte, ale nikdy mu nedáte to, o čo 

vás žiada kvôli vám samým. 

51 Keď ste sa stali takými márnivými a takými stratenými v božskom učení, ako môžete žiadať Boha, 

aby vám dal to, o čo neviete požiadať, alebo aby riadil vesmír podľa vašich predstáv alebo vašej vôle? 

Veru, hovorím vám, že vesmír by nevydržal ani sekundu, keby vás nechal riadiť ho podľa vašich ľudských 

chúťok. 
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52 Dal som vám ďalšiu kvapku Božskej múdrosti. Viac vám poviem v nasledujúcich lekciách. Ale 

neprijímajte moje učenie bez toho, aby ste o ňom dôkladne premýšľali. Pomôže vám to len pocítiť moju 

žiaru, ktorá vás naplní svetlom, aby ste lepšie pochopili moje zjavenia. 

53 Pochopte zmysel učenia a vyložte si ho podľa svojho svedomia a srdca. 

54 Spiritualizácia sa nenachádza v textoch náboženstiev ani vied. Spočíva (skrytá) vo vašom duchu, 

ktorý by bol zmysluplne zapojený, keby vždy plnil prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom". 

55 Nevytvárajte nové filozofie alebo teórie odvodené z tohto učenia, nestavajte hmotné chrámy, 

nevytvárajte alegórie ani symboly. Dám vám všetky zjavenia, ktoré k vám v týchto časoch prídu. 

56 Veru, hovorím vám, že nie ste jediní, ktorí budú mať pravdu. Duchovní rôznych náboženstiev, 

vedci, veriaci aj neveriaci, všetci sú vo svojom pôvode duchovné Božie stvorenia, ktoré budem počas ich 

životnej cesty obdarúvať milosťami. 

57 Pokorne pozývajte svojich bratov, aby študovali moje učenie o láske, milosrdenstve a duchovnom 

povznesení. Nezabúdajte, že žiadne z vašich diel nebude dokonalé, ak nebude založené na láske ku 

všetkému, čo vidíte, a dokonca aj k tomu, čo vo chvíľach rozjímania len tušíte. 

58 Existuje mnoho životov v neviditeľnom svete, ona ich tuší, žehná im a miluje ich. 

59 Nevytvárajte modlárstvo, fanatizmus ani pozemské rebríčky. Nič nie je väčšie ako svetlo, ktoré 

zdobí myseľ, ktorá dosiahla dokonalosť prostredníctvom cnosti. 

60 Ten, kto miluje viac, je väčší ako ten, kto hovorí, že je väčší kvôli svojmu úradu alebo márnivosti. 

61 Pamätajte na Ježiša! 

62 Vaše chápanie je v týchto časoch jasnejšie a aj moje slovo je zrozumiteľnejšie. 

63 Mojím chrámom je tvoje srdce, jeho svetlom je moja láska. Najväčšou obetou, ktorú v ňom môžeš 

zložiť, je pokoj tvojho ducha, keď v živote konáš dobro, žehnáš svojich bratov a miluješ ich. 

64 Načo by vám boli spevy, modlitby a obrady, keby ste v sebe prechovávali len nízke vášne? Túžim 

po tvojej láske, nie po kadidle. Pre vašu existenciu si želám menej sĺz a viac svetla. 

65 Za všetko sa musíte zodpovedať a podľa svojich zlých skutkov sa dočkáte najprísnejších súdov 

prostredníctvom seba samých. Lebo ja vás nesúdim, to je zlé. Je to váš vlastný duch, ktorý je vo svojom 

stave jasnosti vaším hrozným žalobcom a hrozným sudcom. Ja vás naopak bránim pred divokými 

obvineniami, oslobodzujem vás a vykúpim, lebo som Láska, ktorá očisťuje a odpúšťa. 

66 Dám vám nové učenie, aby ste mohli pochopiť túto lekciu, ktorá je ďalším listom, ktorý vám 

dávam, aby ste mohli zostaviť "Knihu pravého života". 

67 Plňte môj zákon, a potom sa tieto malé zástupy vďaka vášmu príkladu pokory, milosrdenstva a 

lásky rozmnožia a bude ich toľko ako hviezd na nebi a ako piesku na mori. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 33  
1 Majster opäť otvára Knihu Svojich inštrukcií, aby vám slabiku po slabike vysvetlil Svoje učenie 

lásky. Ak ma chcete počúvať ako Otca, hovorím vám: Pozrite, tu je prestretý stôl, aby ste si mohli sadnúť 

k jedlu, ktoré som pre vás s takou láskou pripravil. 

2 Prichádzam v duchu, aby som sa dal spoznať svojim učeníkom. Tento čas nazývate časom svetla, 

pretože každý duch a všetka hmota pocítili moju duchovnú prítomnosť. 

3 Ja som Svetlo a Cesta, ale nie všetci si uvedomujete účel môjho zjavenia sa medzi vami. Namiesto 

toho, aby ste sa tešili z Mojich Božských pokynov a zjavení, zostávate otupení voči Mojim vnuknutiam* a 

myslíte si, že som prišiel len preto, aby som vás zbavil hmotných potrieb a starostí, a obmedzujete sa na 

prosby o chlieb, prácu, peniaze alebo zdravie, pričom si neuvedomujete, že vám okrem toho poskytujem aj 

všetky hmotné výhody. 
* Pozri poznámku 3 v dodatku 

4 Niektorí z vás prichádzajú so srdcom plným vďačnosti a radosti, pretože dostali dobrodenie, o 

ktoré žiadali pre svoj pozemský život, a ja im žehnám. Ale naozaj, hovorím vám, väčšie sú duchovné dary 

prítomné vo vašej bytosti, ktoré vám začínajú prinášať svoje prvé ovocie pod vplyvom môjho poučenia, a 

za tie ste mi ešte nepoďakovali. 

5 Otvorte svoje srdce, aby ste v ňom pocítili všetko, čo vám udeľujem. Vidíte, preto som vám často 

hovoril, že hoci som medzi vami, necítite ma. 

6 Musím opäť robiť skutky, ktoré nazývate zázrakmi, ako v druhej ére, aby som našiel vieru? Musím 

dať slepému zrak, ochrnutému pohyblivosť a Lazárovi život, aby som prebudil vašu vieru? Veru, hovorím 

vám, že mnohí "slepí" v tomto čase uzreli svetlo, mnohí "ochrnutí" opäť chodili a mnohí "mŕtvi" vstali k 

životu v milosti. 

7 Pred tvojím zrakom sa objavia dve nové cesty, tie isté, ktoré poznáš od začiatku svojej púte. Jeden 

je široký a kvetnatý, druhý úzky a pokrytý tŕním. Chcete kráčať po úzkej ceste, ktorá je cestou cnosti, bez 

toho, aby ste opustili tú druhú, ale to nie je možné. 

8 Veru vám hovorím, že nepoznáte Moju cestu a neuvedomujete si, že napriek nespočetným 

skúškam je na nej pokoj, na rozdiel od veľmi širokej cesty, ktorá prináša rozkoše, ktoré zanechávajú v 

srdci len bolesť a odpor. 

9 Chcem, aby tvoj duch žil večne v mojom pokoji. Preto sa mu zjavujem, aby som ho takto učil. 

Nezabúdajte, že v tomto čase pred archou novej zmluvy ste uzavreli novú zmluvu so svojím Otcom. 

10 Mojou vôľou je, aby ste v nadchádzajúcich bolestných časoch zostali pevní a vydali sa na cestu, 

aby ste dávali Moje pokyny svojim blížnym. Keď budete šíriť moje slovo a svoje svedectvo medzi ľuďmi, 

nestrácajte odvahu tvárou v tvár pochybnostiam svojich bratov. Verili ste všetci, keď ste ma prvýkrát 

počúvali? - Použite toto telo alebo schránku, ktorú máte, aby ste splnili svoje poslanie pre ľudstvo. Koľkí z 

tých, ktorí žijú v duchovnom priestore, by chceli vlastniť telesnú hmotu, ktorú považujú za poklad! 

11 Vášmu duchu hovorím: "Nech vás vedie vaše svedomie" a vašej hmote: "Nech vás vedie váš duch 

a môj pokoj bude s vami". Ak tak urobíte, váš duch bude bdieť ako panny z podobenstva, ktoré s horiacou 

lampou očakávali príchod Ženícha. Blahoslavení sú tí, ktorí žijú "bdejúc", lebo budú pozorní, aby ma 

prijali. A keď pre nich príde posledná hodina a budú klopať na dvere duchovného údolia, otvorím im. 

12 Ak budeš horlivo pracovať, zajtra budeš so mnou. Pripravte sa na toto učenie, aby ste sa ako Moji 

učeníci druhej éry mohli vydať na cestu a priniesť svetlo svojim bratom a útechu trpiacim. Prebuďte sa zo 

svojej ľahostajnosti! Lebo ak vy, ktorí máte Zákon, nepochopíte Moje slovo a nebudete svedčiť o Mne, 

prídu návštevy, budú sa vás pýtať, a ak ste neprijali Moje učenie do svojho vnútra, čo odpoviete? Vtedy 

budete odsúdení, budete cítiť strach a výčitky svedomia a spomeniete si na to, čo vám Majster s láskou a 

bez prestania hovoril. Ale ak budete študovať Moje Slovo a uvažovať o ňom, budete pripravení, keď 

budete musieť hovoriť o tomto zjavení, a tí, ktorí vám rozumejú, povedia: "Božský Majster bol naozaj s 

nami!" - Ak by ťa tvoji bratia napriek tvojmu plneniu nesprávne hodnotili, neznepokojuj sa, lebo Ja uznám 

tvoju prácu a po tom, čo zvíťazíš vo veľkých skúškach, ti dám najvyššiu blaženosť pokoja. 

13 V budúcnosti sa mnohí z vás budú venovať šíreniu tohto učenia medzi ľudstvom a uvidíte, že vaša 

práca prinesie ovocie a Božské semeno sa rozmnoží. 
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14 Vyzývam všetkých pozemských pútnikov, aby počuli môj hlas, ktorý ich pozýva k duchovnému 

vzostupu a získaniu večného života. V tento deň, keď sa Božie Slovo dáva poznať, používajte Jeho Slovo 

a nechajte sa ním osvietiť, lebo v poznaní je svetlo a vaša spása. 

15 Ak vás Môj zákon učí morálke, spravodlivosti a poriadku vo všetkých činnostiach vášho života, 

prečo hľadáte opačné cesty a spôsobujete si bolesť? A keď odchádzaš na onen svet a zanechávaš svoje telo 

na zemi, plačeš, pretože si tú schránku príliš miloval. 

Keď cítiš, že telo ti už nepatrí a že musíš pokračovať na ceste, kým neprídeš ku Mne, hovorím ti: "Syn 

môj, čo mi chceš ukázať? Žili ste na zemi podľa mojich prikázaní?" Ale ty, zahanbený a skľúčený, pretože 

nemáš dar lásky k Tomu, ktorý ťa tak veľmi miluje a ktorý ti tak veľa daroval, si ukoval reťaze, ktoré 

utláčajú tvojho ducha, a ten sa zdá byť bez svetla, plače a narieka nad sebou samým, pretože stratil milosť. 

Počuje len hlas Otca, ktorý ho volá. Ale keďže sa nevyvinul a necíti sa hoden prísť k Nemu, stojí a čaká. 

Prechádzajú časy a duch opäť počuje hlas a úplne naplnený svojím utrpením sa pýta, kto k nemu 

hovorí, a ten hlas mu hovorí: "Prebuď sa! Či nevieš, odkiaľ si prišiel a kam ideš?" Potom zdvihne oči a 

uvidí nesmierne svetlo, ktorého nádhera ho pohltí. Uvedomuje si, že už predtým, ako bol poslaný na zem, 

existoval, bol už milovaný Otcom, od ktorého vychádzal hlas a ktorý teraz, keď ho vidí v žalostnom stave, 

prežíva nad ním smútok. Uvedomuje si, že bol poslaný do rôznych príbytkov, aby prešiel cestou boja a 

získal odmenu za svoje zásluhy. A Syn sa pýta: "Ak som bol pred poslaním na zem Tvojím veľmi 

milovaným stvorením - prečo som nezostal pevný v cnosti a musel som padnúť, trpieť a namáhať sa, aby 

som sa vrátil k Tebe?" Hlas mu odpovedal: "Všetci duchovia sú podriadení zákonu evolúcie, a tak ich môj 

Otec-Duch stráži naveky a má radosť z dobrých skutkov Syna. Ja som vás však poslal na zem, aby sa stala 

miestom boja o duchovnú dokonalosť, a nie údolím vojny a bolesti. Povedal som vám, aby ste sa množili, 

aby ste neboli neplodní. Ale keď sa vrátite do Duchovného údolia, neprinesiete žiadnu úrodu, len plačete a 

prichádzate bez milosti, ktorou som vás obdaril. Preto vás opäť posielam a hovorím vám: Očistite sa, 

hľadajte to, čo ste stratili, a pracujte na svojom duchovnom vzostupe. 

Duch sa vracia na zem, hľadá malé a krehké ľudské telo, aby si v ňom oddýchol a začal novú cestu 

životom. Nájde telo malého dieťaťa, ktoré mu bolo pridelené, a použije ho na odčinenie svojich 

priestupkov proti Môjmu zákonu. S poznaním príčiny prichádza duch na zem, vie, že je dychom Otca a 

pozná poslanie, ktoré od neho prináša. 

16 V prvých rokoch je nevinný a zachováva si čistotu, zostáva v kontakte s duchovným životom. 

Potom začne spoznávať hriech, zblízka vidí pýchu, aroganciu a bezuzdnosť ľudí voči spravodlivým 

Otcovým zákonom a prirodzene nepoddajné telo sa začne poškvrňovať zlom. Upadne do pokušenia, 

zabudne na poslanie, s ktorým prišla na zem, a začne konať skutky v rozpore so zákonom. Duch a hmota 

ochutnajú zakázané ovocie, a keď spadnú do priepasti, prekvapí ich posledná hodina. 

Duch sa opäť ocitá v (duchovnom) príbytku, unavený a sklonený pod ťarchou svojej viny. Potom si 

spomenie na hlas, ktorý k nemu kedysi prehovoril a stále ho volá, a po preliatí mnohých sĺz, keď sa cíti 

stratený a nevie, kto je, si spomenie, že na tom mieste už raz bol. A Otec, ktorý ho stvoril s takou láskou, 

sa mu zjavuje na ceste a hovorí mu: "Kto si, odkiaľ si a kam ideš?" - Syn v tom hlase spoznáva slovo toho, 

ktorý mu dal bytie, inteligenciu a schopnosti, Otca, ktorý mu stále znova odpúšťa, očisťuje ho, vyvádza ho 

z temnoty a vedie ho k svetlu. Chveje sa, lebo vie, že stojí pred Sudcom, a hovorí: "Otče, moja 

neposlušnosť a môj dlh voči Tebe je veľmi veľký a nemôžem očakávať, že budem žiť v Tvojom 

kráľovstve, lebo nemám žiadne zásluhy. Dnes, keď som sa vrátil do Duchovného údolia, vidím, že mám 

len nahromadenú vinu, ktorú musím odčiniť." Ale milujúci Otec mu opäť ukáže cestu, vráti sa do tela a 

opäť patrí k ľudstvu. Teraz však už skúsený duch podmaňuje fyzickú schránku väčšou silou, aby získal 

prevahu a podriadil sa božským prikázaniam. Bitka sa začína. Bojuje proti hriechom, ktoré človeka zrážajú 

na dno, a chce využiť príležitosť, ktorá mu bola poskytnutá na vykúpenie. Bojuje od začiatku do konca, a 

keď sa mu na spánkoch lesknú biele vlasy a jeho predtým odolné a silné telo sa začína ohýbať pod ťarchou 

rokov a stráca silu, duch sa cíti silný, zrelší a skúsenejší. Aký veľký a odporný sa mu zdá hriech! Odvráti 

sa od nej a dosiahne cieľ. Teraz už len čaká na chvíľu, keď ho Otec povolá, pretože dospel k záveru, že 

Boží zákon je spravodlivý a Božia vôľa dokonalá, že tento Otec žije, aby dal život a spásu svojim deťom. 

Keď prišiel posledný deň, pocítil smrť vo svojom tele a necítil bolesť. Odišiel v tichosti a úcte. Videl sa 

vo svojej mysli a akoby mal pred sebou zrkadlo, videl sa krásny a žiariaci svetlom. Vtedy k nemu 

prehovoril hlas a povedal: "Synu, kam ideš?" A on, vediac, kto je, vystúpil k Otcovi, nechal Jeho svetlo 
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vstúpiť do svojej bytosti a takto povedal: "Ó, Stvoriteľ, ó, všeobjímajúca Láska, prichádzam k Tebe, aby 

som si odpočinul a dal Ti naplnenie." - Účet bol vyrovnaný a duch bol zdravý, čistý a bez pút hriechu a 

videl pred sebou vysokú odmenu, ktorá ho čakala. 

Potom pocítil, že splynul so svetlom toho Otca, že jeho radosť vzrástla a uvidel miesto pokoja, svätú 

zem, pocítil hlboký pokoj a spočinul v Abrahámovom lone." - — 

17 Hovorím vám o zázrakoch, ktoré obsahuje duchovný život, a ponúkam vám svoje poučenie. Splníš 

svoju úlohu na zemi a prídeš ku mne, ó ľud Izraela, ó ľudstvo, moja dcéra? Vďaka zásluhám vstúpite do 

Nebeského kráľovstva a praktizovaním cností dosiahnete mier na zemi. 

18 Znovu a znovu ste prichádzali do tela a s každým ďalším vtelením ste zvyšovali svoju vinu a 

povinnosť odčinenia. Neobviňujte ma za svoje utrpenie, lebo ja vás netrestám, ale vy sami vynášate 

rozsudok. 

19 Teraz máte poslednú príležitosť napraviť svoje prehrešky. 

20 Vrátil som sa k vám, pretože som vám dal sľub. Od prvých čias som s vami uzavrel zmluvu a 

budem vás viesť až do konca. Veď vy ste ľudia, ktorí sa pripravili sedieť za mojím stolom. Ja som jedlo a 

ovocie, chlieb a víno. 

21 Neúnavne prichádzate, aby ste ma počúvali a uhasili svoj hlad a smäd po spravodlivosti, ako v 

druhej ére, keď za mnou išli aj ľudia túžiaci po láske. Svoje slovo som vydal v údoliach a na horách, aj na 

mori a na púšti ma nasledovali zástupy. Ich viera nepoznala únavu, ich istota bola nezničiteľná. Potom sa 

nad týmito ľuďmi rozprestrelo moje milosrdenstvo a obklopilo ich najvnútornejšou podstatou môjho 

Slova. Matky niesli svoje deti na rukách, muži opustili svoju prácu, aby si ma vypočuli, starci, opierajúc sa 

o palice, nasledovali zástup. 

22 Pri jednej z týchto príležitostí Majster urobil zázrak chlebov a rýb ako dôkaz, že akýkoľvek chlieb 

postačí, ak sa rozdáva s láskou a bez ohľadu na osobu. Jednota a bratstvo budú aj jedlom. 

23 Dokonca aj učeníci pochybovali, že takéto skromné zásoby budú stačiť na nasýtenie takého 

veľkého zástupu. Keď však videli, že zázrak sa stal skutočnosťou, zahanbene si povedali: "Veru, toto je 

Mesiáš!" 

24 Teraz, v tretej ére, ma máte nanovo. Dávam vám chlieb večného života, z ktorého bude jesť 

ľudstvo. 

25 Toto Slovo vám dávam prostredníctvom ľudského intelektu. Aby som sa mohol takto zjaviť, musel 

som počkať na duchovný a intelektuálny rozvoj človeka, aby som ho mohol v tomto čase využiť. Moja 

vôľa sa naplnila a toto tajomstvo sa zmení na jasnosť pre všetkých, ktorí ho zatiaľ správne nechápu. 

26 Nebojte sa odsúdenia a posmeškov siekt a denominácií. Sú to tí, ktorí síce majú v rukách knihy 

proroctiev, ale nevyložili ich (správne), a preto ma nevedeli očakávať. Na druhej strane vy, ktorí ste 

nepoznali proroctvá, ktoré hovorili o mojom príchode ako Ducha Svätého, ste ma očakávali. Teraz je tu 

tretia éra, ale ľudstvo nepochopilo, ako si má vykladať evanjelium. 

27 Koľko ľudí ide ako ovce bez pastiera. Ale Ja som s vami, a aby som sa dal spoznať, zjavil som sa v 

chudobe a v poníženosti ako v druhom veku. Ak ma chce ľudstvo identifikovať prostredníctvom tých, 

ktorí ma nasledujú, môže sa mu to podariť: chorí, utrápení, ponížení, vyčerpaní, tí, ktorí hladujú a túžia po 

spravodlivosti, tí, ktorí sú mŕtvi vo viere, to sú tí, ktorí ma nasledujú. 

28 Nikoho neprekvapuje, že som sa v tomto období neobjavil v lone žiadnej cirkvi, rovnako ako som 

sa neobjavil v náboženstve v druhej ére. 

29 Nezastavím sa tam, kde vládne márnivosť, materializmus a modlárstvo. Dám sa spoznať v lone 

najväčšej jednoduchosti a pokory, kde nie sú žiadne obrady, ktoré by vám dali zabudnúť na podstatu 

môjho zákona. preto sa nečuduj, keď ma uvidíš obklopeného núdznymi, nevzdelanými a hriešnikmi, lebo 

som do nich vložil svoju milosť, premenil som ich na užitočné bytosti, dal som im dary, aby obrátili 

mnohých, a prostredníctvom nich, čo si ty, som podal jasné dôkazy svojej moci. Ale ak máte stále 

pochybnosti, nebojte sa, lebo "nikto nie je prorokom vo svojej krajine". Zajtra prídu cudzinci a uveria 

vám, alebo pôjdete do neznámych krajín a prijmú vás, lebo nie všetci o vás pochybujú. Sú aj takí, ktorí vás 

nasledujú a spoliehajú sa na vašu lásku a pomoc, čím vás povzbudzujú a podnecujú na náročnom výstupe 

na cestu. - Čo sa stane s tými, ktorí ťa nasledujú a nachádzajú v tebe silu, keď ochabneš? Keď sa budeš 

cítiť skľúčený, hľadaj ma a ja ťa posilním. Keď sa stretnete s bolesťou, nemyslite si, že som vás potrestal. 

Z tohto pokusu čerpajte výhody, ktoré obsahuje pre váš rozvoj. 
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30 Stačilo by, aby som to chcel, a bol by si čistý. - Aká by to bola zásluha, keby som to bol ja, kto by 

vás očistil? Nech každý odčiní svoje previnenia proti môjmu zákonu, to je zásluha. Potom sa totiž budete 

vedieť vyhnúť pádom a chybám v budúcnosti, pretože bolesť vám ich pripomenie. 

31 Ak je medzi spáchaným priestupkom a jeho prirodzenými dôsledkami úprimná ľútosť, bolesť vás 

nedosiahne, pretože vtedy už budete dostatočne silní, aby ste skúšku znášali odovzdane. 

Svet pije veľmi horký pohár, ale ja som ho nikdy nepotrestal. Ale po svojej bolesti príde ku Mne, ktorý 

ju volá. Potom tí, ktorí boli nevďační, budú vedieť, ako sa poďakovať Tomu, kto do ich existencie vlieva 

len dobrodenia. 

32 Doteraz vo svete neprevládala ľudská láska. Tak ako od počiatku ľudstva, aj teraz vládne a víťazí 

násilie. Kto miloval, stal sa obeťou zloby. 

33 Zlo rozšírilo svoje kráľovstvo a na zemi sa stalo silným. Ale práve v tomto čase prichádzam, aby 

som sa postavil proti týmto mocnostiam svojimi zbraňami, aby sa medzi ľuďmi presadilo kráľovstvo lásky 

a spravodlivosti. Predtým budem bojovať. Aby som vám mohol dať pokoj svojho Ducha, je potrebné, aby 

som viedol vojnu a zničil všetko zlo. 

34 Deň spravodlivosti je už s vami; živí i mŕtvi v tomto čase počujú hlas svedomia. 

35 Tento svet nie je večným domovom pre vášho ducha. Keby to tak bolo, nevideli by ste umierať 

svoje telo, ktoré tak veľmi milujete, nevideli by ste vyhasínať život svojich rodičov, tých, ktorí vám dali 

existenciu. Všetko je pominuteľné, nič nie je na tomto svete trvalé. Keby tu bolo všetko len šťastie a 

rozkoš, nikdy by si si nespomenul na svojho ducha, nemyslel by si na druhých, ani na Mňa. 

36 Tvoja duša prešla veľmi dlhú cestu bolesti a ja nechcem, aby si sa stretla s ešte väčšou bolesťou, 

než akú si už zažila. Vráťte sa ku Mne a hľadajte pokoj, usilujte sa o svoju dokonalosť a Ja vás premením 

na majstrov, ktorí budú poučovať a zachraňovať tých, ktorí sa stratili v temnote nevedomosti. 

37 muži, ktorí ste plakali pri mojich slovách o odpustení, prečo k vám ešte neprišla spravodlivosť, 

hoci sa mi vaša pravica ukázala poškvrnená krvou vášho brata? - Neboj sa, lebo tvoja pravá ľútosť bude 

ako plášť, ktorý ťa bude chrániť, a moje odpustenie ako krištáľovo čistá voda, ktorá ťa posilní v tvojom 

pokání. Ale beda tomu, kto zabil a nezaplatil svoj dlh! Beda tomu, kto podvádzal, kto robil hanbu alebo 

kto si nesplnil povinnosť voči rodičom! Lebo potom ich život a bolesť bude súdiť ako múdry sudca a učiť 

ako majster. 

38 Dnes ste prišli ku Mne, pretože ste prekonali všetok odpor a túžite znovu počuť Moje Slovo. Veď 

túžite stať sa mojimi učeníkmi, a preto prichádzate počúvať a študovať moje božské učenie. 

39 Viete, že na obnovu a nájdenie sily na prekonanie vášní nie je nič lepšie ako moje Slovo, ktoré 

osvieti vášho ducha a prebudí vo vás pravú lásku k vašej duchovnej čistote. 

40 Toto je čas, keď je Moje Slovo predstavené podrobnejšie, aby ste nevedeli, čo vám zjavujem. Ale 

keď k vám niekedy hovorím v obrazoch, je to preto, aby ste si lepšie zapamätali moje učenie. 

41 Som záchranný čln, ktorý sa objavil na dosah stroskotancovi, ktorý sa topil. Tí, ktorí sa dostali 

vcelku na breh, kde vládne pokoj, neskôr v sebe cítia povinnosť urobiť to isté pre svojich blížnych, keď im 

hrozí zánik. 

42 Lode nestačia a je tu veľa stroskotancov, ktorí volajú o pomoc. Hľa, ľudstvo hynie v nerestiach, v 

skazenosti a v zločinoch! Hľa, ľudia oddaní životu v materializme a sebectve! Ženy si zvykli na hriech, 

ktorý všade vládne, strácajú svoju cnosť a jemnosť, domov, ktorý je chrámom človeka, je znesvätený, 

pretože sa z neho vytráca svetlo, teplo a pokoj. 

43 Prichádzam na túto planétu a hľadám na nej dušu človeka, ktorá je chrámom Božím, a zapaľujem v 

nej vieru tým, že jej hovorím o novom svete, svete mieru, ku ktorému môže dospieť prostredníctvom 

morálnej obnovy a bratstva. 

Niektorí cítia, že ich srdce pulzuje silou, a urobia z božského ideálu svoj ideál; iní sa sťažujú na 

prekážky a ťažkosti ako na výhovorky, aby ma nenasledovali. Týmto chýba viera a nepochopili, že kto sa 

odvráti od svojho osudu, musí prísť na to isté miesto znova a znova, kým neprekoná celú cestu. 

44 Nehovorím vám, aby ste sa odvrátili od svojich hmotných povinností alebo od zdravých pôžitkov 

srdca a zmyslov. Žiadam vás len, aby ste sa zriekli toho, čo otravuje vašu dušu a spôsobuje choroby vášho 

tela. 

45 Kto žije v rámci zákona, plní to, čo mu diktuje svedomie. Ten, kto odmieta dovolené rozkoše, aby 

sa ponoril do zakázaných, sa aj vo chvíľach najväčšej rozkoše čuduje, prečo nie je šťastný ani pokojný. 
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Lebo od rozkoše k rozkoši klesá stále hlbšie a hlbšie, až kým nezanikne v priepasti a nenájde pravé 

uspokojenie pre svoje srdce a ducha. 

46 Niektorí musia podľahnúť a do poslednej kvapky vyprázdniť pohár, v ktorom hľadali potešenie a 

nenašli ho, aby mohli počuť hlas Toho, ktorý ich navždy pozýva na hostinu večného života. 

47 Prijímam obetu svojich učeníkov. Eliáš vás pripravil a prihováral sa mi, aby ste boli hodní počúvať 

moje slovo a aby ste vedeli používať jeho duchovný zmysel. Môj prísľub je, že každý, kto ma hľadá vo 

svojej bolesti srdca, bude potešený. 

48 Je to čas Ducha Svätého, keď vstupujem do kontaktu s človekom. Z tých, ktorí ma počuli, ma 

niektorí začínajú poznávať a iní ma už milujú. Keď sa tento čas môjho zjavenia skončí, ľudstvo bude 

vedieť, kto prišiel. Spoznajú Eliáša ako predchodcu plného milosti a moci a tiež ako Majstra, ktorý 

zostúpil z lásky k ľudstvu. 

49 Milovaní učeníci, vezmite si ma za príklad, aby ste čoskoro dosiahli koniec svojho pokánia, keď 

vás Eliáš, Pastier, ktorý vás viedol po celé veky, predstaví mne. 

50 Nechcem, aby sa duchovia po odchode z tejto zeme cítili osamelí alebo stratení v nesmiernom 

duchovnom údolí, ktoré všetkých čaká. Preto k vám hovorí Eliáš a pripravte sa na tento prechod a 

oboznámte svojich bratov s tým Duchom, ktorý je Pastierom a Prostredníkom medzi človekom a jeho 

Stvoriteľom. 

51 Prežívate obdobie ťažkostí a spravodlivosti, všetci teraz žnete plody svojej práce. Tento čas musel 

prísť, bolo napísané. Varoval som vás, aby ste sa modlili a činili pokánie, ale našiel som vás spať, bez 

pamäti na moje slová. Ja však nad vami bdiem a opäť som prišiel, aby som vám priniesol Svoje učenie, 

ktoré vám ukazuje veľmi široké obzory. Ak ho dokážete pochopiť, budete odvážni a silní, a keď toto 

svetlo prenikne do vášho ducha, choďte k ostatným a pomôžte im oslobodiť sa z letargie. Zmiluj sa nad 

tými, ktorí z nevedomosti hrešia, a ukáž im cestu, ktorá vedie k ich spáse. 

52 Robím učeníkmi tých, ktorí boli kedysi deťmi, a priťahujem ich k sebe ešte bližšie. Všetkých som 

vás postavil na jeden nebeský rebrík a podieľal som sa na vašich súženiach. Bolesť ľudstva sa dostáva ku 

mne, Eliáš bojuje za duchovnú jednotu ľudstva. Nová babylonská veža vyrástla v pýche a svároch, ale ja 

oproti nej staviam vežu Izraela so základmi pokory a lásky. Boj bude veľký, ale nakoniec cnosť zvíťazí 

nad hriechom a obnoví sa mier. Potom sa tí, ktorí boli slabí, stanú silnými, slepí otvoria oči a nastane 

skutočné prebudenie duše, aby mohla vstúpiť do života plného rozvoja. 

53 Zlato a moc, po ktorých človek tak túži, nedajú pokoj jeho duchu ani útechu jeho chorému lôžku; 

iba zatvrdia jeho srdce. Koľkokrát som bohatým predkladal obrazy bolesti, aby som vyskúšal ich city, a 

oni boli ľahostajní k sirotám, biede a bolesti svojich blížnych, nechápajúc, že som ich urobil iba správcami 

hmotných statkov, aby ich rozdeľovali spravodlivo a s láskou. 

54 Existuje mnoho bytostí, ktoré čakajú na súcitnú ruku, ktorá ich uzdraví, na slovo útechy alebo na 

príklad, ktorý ich vykúpi. Duch trpí hladom po láske, úprimnosti a spravodlivosti a ty, Izrael, môžeš dávať, 

lebo som ti dal hojnosť duchovných dobier, aby si ich rozdával. 

55 Nie všetky časy budú pre vás pokojné. Preto dnes, kým máte ešte slobodu konať, usilovne pracujte 

a pripravujte svojich bratov z iných národov modlitbou. Vy už viete, že Duch nepozná vzdialenosti, a 

preto v deň, keď sa moje učenie bude šíriť prostredníctvom mojich poslov, nebudú sa potkýnať, ale nájdu 

priateľov, bratov, ktorí pochopia ich poslanie a poskytnú im podporu a teplo. 

56 Komu je toto posolstvo zverené a kto žije v spoločenstve so mnou, tomu vnuknem dokonalé 

skutky a zjavím svojho Ducha v jeho slovách. 

57 Mnohí z vás pocítili opovrhnutie ľudí za nasledovanie Majstra. Iní boli odmietnutí doma svojimi 

rodičmi a ďalší boli odmietnutí svojím manželským partnerom. Pamätajte však, že to všetko vidím a že 

vašu obetu hojne odplatím. 

58 Vo všetkých, ktorí vás obklopujú, nevidíte nepriateľov, ale bratov. Nežiadajte pre nikoho trest, 

buďte zhovievaví, aby ste boli príkladom odpustenia a aby vo vašom duchu nevznikli výčitky svedomia. 

Zatvorte svoje pery a nechajte ma posúdiť vašu vec. 

59 Uzdrav chorých, navráť zdravý rozum zmäteným. Vyžeňte duše, ktoré zahmlievajú myseľ, a 

zabezpečte, aby obe* získali späť svetlo, ktoré stratili. 
* Pozri poznámku 4 v dodatku 
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60 Modlite sa za národy, lebo ja budem bdieť nad vami. Odneste moje slovo do všetkých sŕdc. Potom 

mi poďakujte za dobrodenia, ktoré ste dostali, lebo potom spoznáte, že ani jeden list stromu sa nepohne 

bez mojej vôle. 

61 Veru, hovorím vám: Tí, ktorí sa odo mňa najviac vzdialili, si uvedomujú, že je čas súdu, lebo majú 

predtuchy a obavy. 

62 Môj hlas volá a prebúdza duchov ako trúba. Keby sa však ľudstvo venovalo štúdiu a pochopeniu 

proroctiev prvej a druhej éry, nič z toho, čo sa deje teraz, by ho neprekvapilo ani nezmátlo, pretože všetko 

už bolo predpovedané. 

63 Moje včerajšie slovo sa dnes splnilo, lebo skôr by prestala svietiť Kráľova hviezda, ako by sa 

nesplnilo to isté. 

64 Znášajte trpkosť, ktorú vám spôsobuje vojna národov, nežiadajte od nich (božskú) spravodlivosť, 

lebo ich kalich utrpenia je už dosť trpký. Buďte milosrdní vo svojich súdoch, myšlienkach a modlitbách. 

65 Tí, ktorí sa ešte tešia určitému pokoju, majú povinnosť modliť sa, aby pomohli tým, ktorí trpia 

ťažkosťami a útrapami vojny. 

66 Ak namiesto súcitu pociťujete hnev alebo opovrhnutie voči tým, ktorí spôsobujú ľudstvu toľko 

utrpenia, veru vám hovorím, že sa zbavujete všetkého duchovného povznesenia a pochopenia. 

67 Nechajte môj hlas rezonovať vo vašom srdci, uvádzajte moje slovo do činnosti: to bude cesta, 

ktorou moje učenie získa moc na zemi. Je to svetlo, ktoré sa postaví myšlienkam, ktoré vzišli z chorého a 

rozkladajúceho sa ľudstva. 

68 Všetku spravodlivosť, všetku veľkosť a všetko svetlo, ktoré si ľudia môžu priať pre rozvoj svojho 

ducha, nájdu v mojom učení. Ale aby sa človek zastavil pri skúmaní môjho učenia a zaujímal sa o jeho 

obsah, musí si najprv uvedomiť jeho prvé plody v obnove a cnostiach mojich učeníkov. 

69 Sľubujem, že vám odhalím veľké tajomstvá, ak budete žiť v pokoji. Potom bude môcť moje svetlo 

žiariť vo vašej bytosti. 

70 Vy všetci chcete patriť medzi tých, ktorí svedčia o mojej pravde a sú ako maják pre námorníka 

alebo hviezda pre pútnika na ceste ľudstva. 

71 Dnes ma máte medzi sebou prostredníctvom tohto ohlasovania. Využite môj pobyt a staňte sa 

učeníkmi od malička, aby ste mohli dôstojne kázať mojím slovom, keď prestanem hovoriť. 

72 Učte sa, bdejte a modlite sa, rozsievajte lásku a milosrdenstvo medzi svojimi bratmi, aby som 

prostredníctvom vašich skutkov povedal ľuďom: Milujte sa navzájom! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 34  
1 Milovaní ľudia, nečakajte na lepšie časy, aby ste ľudstvu zjavili toto posolstvo, pretože nepríde 

vhodnejší čas ako tento. 

2 Otvorte oči realite a nesnívajte už o márnostiach tohto sveta. Pochopte, že vaším poslaním je 

zvestovať Moje učenie na všetkých pozemských cestách. 

3 Tu medzi týmito zástupmi objavujem budúcich vyslancov, nových apoštolov, robotníkov, ktorí 

budú neúnavne plniť svoju úlohu. 

4 Jedni pôjdu na Východ, iných pošlem na Západ a rôznosť jazykov nebude prekážkou šírenia 

môjho Slova. 

5 Meč svetla, lásky a spravodlivosti prítomný v mojom učení dláždi cesty, ničí múry nevedomosti a 

odstraňuje hranice. Všetko bude pripravené na zjednotenie národov. 

6 Na začiatku zápasu niektorí s radosťou prijmú trojično-mariánsku duchovnú náuku. Iní ju však 

odmietnu a budú vás prenasledovať, pretože v nej vidia ohrozenie svojej pozemskej moci a svojich 

mylných interpretácií. Ale veru vám hovorím, že to bude, akoby dlaňou svojej ruky chceli zabrániť slnku, 

aby vydalo svoje svetlo. 

7 Musím vás upozorniť, že kto toto Slovo odmietne, odmietne aj mňa, a kto ho prijme, prijme aj 

mňa. V jeho duchovnom význame som sa totiž v tomto čase zjavil ľuďom, môj duch je v ňom prítomný. 

Preto vám hovorím: Kto prijme moje slovo, spozná môj hlas, otvorí mi dvere svojho srdca a bude ma mať 

v sebe. 

8 Moja spravodlivosť vám ponúkla skvelú príležitosť na nápravu a splatenie dlhu. Nenechaj 

premárniť ani jeden deň svojho života, ktorý som ti zveril. 

9 Ty si márnotratný syn, ktorý sa kajúcne vrátil do Otcovho domu, a ja som ťa prijal s láskou, aby si 

získal späť svoje dedičstvo. 

10 Viem, ktorí z tých, čo prichádzajú s plačom do mojej prítomnosti, sú skutočne kajúcni, ktorí plačú 

svoju vinu slzami úprimnej ľútosti a prosia ma o možnosť nápravy. Plačú, pretože ublížili svojmu Otcovi, 

neplačú kvôli sebe. Naproti tomu sú iní, ktorí sa tvária, že ľutujú, že mi ublížili, a plačú, sľubujú a 

dokonca prisahajú, že už viac nezhrešia. Ale zároveň, keď skladajú sľub, žiadajú ma o nové pozemské 

dobrá. To sú tí, ktorí čoskoro opäť odídu z Otcovho domu. 

11 Ak sa im podarí získať odo mňa to, čo hľadali, premrhajú to. Ak ju nezískali, budú sa mi rúhať. 

Myslia si, že na tejto nízkej ceste sú len tŕne, a nevedia, že tá, ktorú si vybrali, je najistejšia, 

najhrboľatejšia a najnebezpečnejšia. Myslia si, že ak sa úplne oddajú pôžitkom tohto sveta, zväčšia svoje 

bohatstvo, a tým zmiernia svoje ťažkosti, pričom si neuvedomujú, že odmietnutím sladkého bremena 

duchovného kríža si na plecia naložili obrovské materiálne bremeno, pod ktorého ťarchou skončia zdrvení. 

12 Ako málo je tých, ktorí sa snažia žiť v raji mieru, svetla a harmónie tým, že s láskou napĺňajú 

božské zákony. 

13 Veľmi dlhá je cesta, ktorú ľudia prešli, a stále radšej jedia zakázané ovocie, ktoré v ich živote len 

hromadí utrpenie a sklamanie. Zakázané plody sú tie, ktoré sú dobré, pretože ich stvoril Boh, ale ktoré sa 

môžu stať pre človeka škodlivými, ak sa na ne správne nepripravil alebo ich používa v nadmernej miere. 

14 Muž a žena prijímajú plody života bez prípravy a neuvedomujú si svoju zodpovednosť voči 

Stvoriteľovi, keď spôsobujú, že sa na zemi stávajú novými bytosťami. 

15 Vedec si s úctou odkrojí plod zo stromu vedy bez toho, aby predtým počúval hlas svojho 

svedomia, v ktorom k nemu prehovorí Môj Zákon, aby mu povedal, že všetky plody stromu múdrosti sú 

dobré, a preto ten, kto ich odtrhne, môže tak urobiť výlučne pre dobro blížneho. 

16 Tieto dva príklady, ktoré som uviedol, vám ukazujú, prečo ľudstvo nepozná ani lásku, ani pokoj 

toho vnútorného raja, ktorý by mal mať človek navždy vo svojom srdci vďaka poslušnosti Zákonu. 

17 Aby som vám pomohol nájsť to isté, učím hriešnikov, neposlušných, nevďačných a arogantných, 

aby ste pochopili, že ste obdarení duchom, že máte svedomie, že môžete plne posúdiť a zhodnotiť, čo je 

dobré a čo zlé, a aby som vám ukázal cestu, ktorá vás privedie do raja pokoja, múdrosti, nekonečnej lásky, 

nesmrteľnosti, slávy a večnosti. 
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18 Hovorím vám, ktorí ste zhrešili, lebo spravodliví už žijú v duchovnom raji a ostatné bytosti, ktoré 

nemajú ducha, a teda ani svedomie, si užívajú svoj raj, ktorým je príroda, kde žijú v dokonalej poslušnosti 

a v dokonalej harmónii s celým stvorením. 

19 Dnes vám osvetľujem cestu, na ktorej sa máte rozvíjať a na konci ktorej sa so Mnou stretnete. 

Nenútim vás, ale upozorňujem vás na to, že ak nepočúvnete túto výzvu, čoskoro prídete sami od seba 

hľadať cestu spásy. Ale potom utečiete pred hrôzami svojej neľudskosti, opovážlivosti a arogancie. 

20 Neprichádzam k vám s prísnosťou. To vy sami dávate svojim priestupkom trest, ktorý si zaslúžia. 

21 Môj ľud, vo vašom srdci zanechávam podstatu svojho Slova, aby ste sa z neho duchovne živili. 

Lebo tvoje srdce je ako kvet a jeho vôňa je esencia lásky, ktorú som doň vložil. Nenechajte tento kvet 

zvädnúť, pretože by čoskoro stratil svoju vôňu. Citlivé sú kvety vašich záhrad, ale ešte citlivejšie je vaše 

srdce a ešte citlivejšia je jeho božská podstata. 

22 Po roku 1950 už nebudete prijímať Moje slovo prostredníctvom týchto komunikačných orgánov, * 

ktoré ste nazvali nositeľmi hlasu alebo tlmočníkmi. Niektorí prejdú z tejto zeme do 

Ostatní zostanú, aby prijali prvé inšpirácie, znamenia, ktoré predchádzajú spojeniu ducha s duchom. 
* Pozri poznámku 9 v dodatku 

23 Keď sa medzi vami začne rozvíjať toto spojenie, v skutočnosti začnete chápať a rozumieť učeniu, 

ktoré práve prijímate, a zároveň budete vedieť oddeliť duchovný význam Môjho Slova od všetkých 

nedokonalostí, ktoré do Môjho Slova mohol pridať nositeľ hlasu. 

24 Teraz sa vás pýtam: Súhlasíte s tým, aby ste boli chudobní na zemi, ale bohatí duchom? Alebo 

dávate prednosť pôžitkom tohto sveta pred poznaním večného života? - Žehnám ťa, lebo mi v srdci 

hovoríš: "Pane, nič sa nevyrovná sláve počúvania tvojho slova." 

25 V tomto čase vám dávam nové posolstvo: Tretí zákon. Mnohí boli svedkami tohto prejavu. Ale 

naozaj vám hovorím, že to nebudete vy, kto pochopí plný význam toho, čo som vám zjavil, ani nedoceníte 

význam, ktorý toto posolstvo má. 

26 Často som vám dával učenie a vy ste si ho vysvetľovali nesprávne, pretože ste zhmotnení, a keď 

som vám hovoril o duchovných poznatkoch, vy ste im dávali hmotný význam. Prídu ďalšie, duchovne 

vyspelejšie generácie, a keď budú študovať učenie, ktoré tieto zjavenia obsahujú, budú sa chvieť 

duchovným pohnutím. Inokedy sa budú tešiť z jemného pokoja môjho slova a inokedy budú žasnúť nad 

tým, čo nájdu v mojom učení lásky. Potom povedia: Ako je možné, že svedkovia tohto Slova, ktorí boli 

vtedy prítomní, si neboli vedomí jeho významu, jeho veľkosti a jeho svetla? - Nebude to prvýkrát, čo sa to 

stalo: Aj v druhej ére, keď som hovoril k srdcu ľudí, nerozumeli Mi, pretože žili a mysleli len na svet a na 

hmotu. 

27 Keď telo, ktoré mi slúžilo ako schránka v druhej ére, vstúpilo do agónie a ja som vyslovil posledné 

slová z kríža, medzi mojimi poslednými vetami bola aj jedna, ktorej nikto nerozumel ani v tých chvíľach, 

ani dlho potom: 

"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 

28 Mnohí kvôli týmto slovám zapochybovali, iní boli zmätení a mysleli si, že je to ľahkomyseľnosť, 

zaváhanie, chvíľa slabosti. Ale oni si neuvedomili, že to nebola posledná veta, ale že po nej som povedal 

ďalšie, ktoré ukázali plnú silu a jasnosť: "Otče, do tvojich rúk zverujem svojho Ducha" a: "Všetko sa 

stalo". 

29 Teraz, keď som sa vrátil, aby som vniesol svetlo do vašich zmätkov a osvetlil to, čo ste nazvali 

záhadami, vám hovorím: Keď som visel na kríži, agónia bola dlhá, krvavá a Ježišovo telo, nekonečne 

citlivejšie ako telo všetkých ostatných ľudí, znášalo dlhú agóniu a smrť neprichádzala. Ježiš už splnil svoje 

poslanie na svete, povedal posledné slovo a dal posledné učenie. Vtedy sa to umučené telo, to roztrhané 

telo, ktoré cítilo odlúčenie od Ducha, pýtalo Pána v úzkosti: "Otče, Otče, prečo si ma opustil?" - Bol to 

nežný a trpiaci nárek zraneného baránka nad svojím pastierom. Bol to dôkaz, že Kristus, Slovo, sa v 

Ježišovi skutočne stal človekom a že jeho utrpenie bolo skutočné. 

30 Môžete tieto slová pripísať Kristovi, ktorý je večne spojený s Otcom? - Teraz už viete, že to bolo 

skomolenie Ježišovho tela, ktoré bolo poškvrnené ľudskou slepotou. Ale keď Pánovo pohladenie zostúpilo 

na toto umučené telo, Ježiš pokračoval v reči a jeho slová zneli: "Otče, do tvojich rúk zverujem svojho 

Ducha." - "Všetko je splnené". 
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31 Kedy sa so mnou budeš takto rozprávať, ľudstvo? Kedy vyslovíš ten jemný nárek, ktorý nie je 

výčitkou, nie pochybnosťou, nie nedostatkom viery, ale dôkazom lásky k Otcovi, ktorým mu oznamuješ, 

že ho chceš cítiť blízko v poslednej hodine? - Premýšľajte o každej Mojej vete, lebo Ja som pravda, ktorá 

vám bola prisľúbená. 

32 Teraz, keď vás učím, využil som nevzdelancov a nevedomcov, lebo vedci a vzdelanci ma zapreli. 

Vyhľadal som aj hriešnikov, aby som ich obrátil a poslal ich svedčiť o mojej pravde. Tieto Moje deti, 

prostredníctvom ktorých sa dávam poznať, musia dokázať, že sú hodné tejto milosti, a to tak, že sa 

prebudia do svetla učenia, ktoré budú hlásať, aby dosiahli plné poznanie svojej úlohy a pochopili, že len 

keď budú príkladom a budú preukazovať dobré skutky, ich blížni im uveria. 

33 Tento čas vyučovania bude priaznivý na vybavenie zástupov. 

34 Moje učenie je čistá a priezračná voda rieky života, ktorou sa očistíte a dosiahnete premenu, ktorá 

vás urobí hodnými nazývať sa učeníkmi Ducha Svätého. Pripravte si srdce v mojom Slove a naozaj vám 

hovorím, že z neho vzíde dobré semeno. Formujte svojho ducha a myseľ počúvaním Mňa, potom vaše 

skutky, slová a myšlienky budú vyžarovať Moju Pravdu. 

35 Pravdaže, nielen vy budete svedčiť o Mne, lebo celé stvorenie je živým dôkazom Mojej pravdy. V 

tejto práci však máte úlohu, ktorú musíte splniť, a dlh, ktorý musíte splatiť sami sebe. Veru, hovorím vám: 

Nič mi nedlhujete, ale sami sebe. 

36 Ak nechceš vydať svedectvo o svojom Pánovi, vydám ho ja, ale budeš horko plakať, lebo si nebol 

s Majstrom v hodine boja. 

37 Chcete vedieť, ako dosiahnuť, aby vaše svedectvo bolo prijaté ako pravdivé? - Buďte k sebe 

úprimní, nikdy nehovorte, že máte niečo, čo nemáte, nesnažte sa odhaliť niečo, čo ste nedostali. Učte len 

to, čo viete, svedčte len o tom, čo ste videli. Ak sa vás však niekto opýta na niečo, na čo nemôžete 

odpovedať, mlčte, ale nikdy neklamte. Opäť vám hovorím, že vaše áno by malo byť vždy áno a vaše nie 

vždy nie, potom budete verní pravde. 

Ani ty by si nemal prisahať, lebo ten, kto hovorí pravdu, nepotrebuje prísahu, aby si získal vieru, lebo 

svojimi skutkami prináša osvietenie. Nech prisahá ten, kto bol falošný a kto - keď príde chvíľa, keď bude 

potrebovať dôveryhodnosť - sa musí dovolávať Božieho mena, aby dodal svojim slovám silu. Nebudeš 

prisahať na Boha, ani na Máriu, ani na svojich rodičov, ani na svoj život. Opäť vám hovorím, že vaše 

skutky by mali svedčiť o vašich slovách, potom oboje bude svedčiť o mne. 

38 Ak hovoríte pravdu a veria vám, blahoslavení sú tí, ktorí vám veria. Ak vás odmietnu, urazia alebo 

sa vám vysmejú za to, že hovoríte pravdu, prenechajte to na mňa, lebo pravda je moja; ja vás potom 

budem brániť. Ani sa nesnažte zahaliť pravdu závojom klamstva, lebo potom bude váš súd veľký. Neviete 

nič o tom veľkom jeruzalemskom chráme, do ktorého ľudia po mnoho storočí vstupovali v túžbe po moci 

a múdrosti? Bola totiž veľká, kým bolo jej lono ako prístav pokoja pre duchov. Ale keď do nej vstúpilo 

pokrytectvo, lož a chamtivosť, jej opona sa roztrhla a neskôr z nej nezostal ani kameň na kameni. 

39 Znovu vám hovorím, aby ste začali byť čestní voči sebe, aby ste sa nesnažili klamať sami seba, to 

znamená, aby ste začali milovať pravdu. Blíži sa čas, keď padnú veľké hlavy sveta, keď národy pocítia 

moju božskú spravodlivosť. Koľko nárekov bude potom medzi ľuďmi! Svet falošnosti, omylov a 

nespravodlivosti zanikne, aby na jeho mieste vzniklo Božie kráľovstvo, ktoré je spravodlivosťou a 

svetlom. Pre mnohé ľudské diela to bude koniec, ale pre čas oduševnenia to bude začiatok. 

40 Svet, ktorý zanikne, bude svetom zloby, ktorý ste vytvorili, kde silní utláčajú slabých, z ktorého sa 

vytratila aj nevinnosť detí, kde rodičia nerozumejú deťom a deti nerozumejú rodičom. Tento svet, v 

ktorom ľudia znesvätili najsvätejšie princípy a inštitúcie a v ktorom sa ľudia navzájom zabíjajú, namiesto 

toho, aby sa milovali ako bratia. 

41 Aby tento nový Bábel zanikol, musí byť jeho bezbožnosť vykorenená ako burina. Bolesť bude 

veľká, ale v tomto kalichu utrpenia sa nečistí očistia a slepí otvoria oči, smrť zastaví pozemský beh 

mnohých ľudí, ale nie preto, aby ich zničila, ale aby ich priviedla k životu. 

42 Zo zlých skutkov ľudstva nezostane nič. Ale na troskách vašej minulosti vzbudím nový svet ako 

veľké kráľovstvo, v ktorom bude ľudstvo ako rozšírená rodina, ktorá bude žiť v mieri, milovať, cítiť a 

myslieť podľa Môjho Zákona lásky. 

43 Nové generácie budú obývať zem a duchovne i materiálne žať plody skúseností a rozvoja, ktoré im 

zanechali ich predchodcovia, pretože z celej minulosti si vyberú dobré plody. 
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44 Nad nedokonalými kultmi Môjho božstva povstane skutočne duchovné uctievanie Boha, rovnako 

ako nad materialistickou vedou ľudí súčasnosti povstane nová veda v službe bratstva, blahobytu a mieru. 

45 Oddelenie ľudí zmizne, a tak ako sa vo svojej nejednotnosti od seba vzďaľovali a vytvárali si 

nárečia a jazyky, tak keď na zemi zažiari harmónia, všetci pocítia potrebu komunikovať jedným jazykom. 

Veru, hovorím vám, bratská láska k sebe navzájom im uľahčí toto dielo, lebo bude vychádzať z môjho 

prikázania, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

46 Ako by mohlo byť správne, aby si ľudia nerozumeli, keď si rozumejú aj zvieratá toho istého druhu, 

aj keď niektoré pochádzajú z jedného regiónu a iné z iného? 

47 Zjednoťte sa v láske pod vplyvom svojho Otca a On, ktorý je Alfou a Omegou všetkého stvorenia, 

vám dá univerzálny jazyk. 

48 Osviežte sa, osviežte sa Mojím Slovom, ono je nad rozpoltenosťou vašich jazykov, nad vaším 

začiatkom a nad vaším koncom. Ak ste sa však čudovali takému podrobnému a nevyčerpateľnému 

spôsobu, akým som k vám hovoril ústami Svojich nositeľov hlasu, vedzte, že to bola len iskra Môjho 

Božského Svetla, ktorú som vyslal do týchto myslí. 

49 Pýtaš sa ma: "Pane, ak si si nás vyvolil, aby sme boli svedkami tohto zjavenia, prečo si nás 

nevylúčil z utrpenia a nešťastia na zemi?" - Na to vám odpovedám, že je potrebné, aby ste vyprázdnili - 

hoci len trochu - kalich utrpenia, ktorý pijú vaši bratia, aby ste pochopili ich utrpenie. 

50 Ak som vám povedal, že v tomto čase bude zničené všetko, čo vytvorila ľudská arogancia a zloba, 

neveríte, že aj vo vás je niečo, čo treba zničiť, orezávať alebo odčiniť? 

51 Ste nadaní, ale zároveň veľmi sužovaní skúškami. Ak vás však bolesť udržiava v pohotovosti, 

pamätajte, že je to len kvapka horkého nápoja, ktorý pijú ostatní ľudia. Keď vaše srdce pocíti bolesť, je 

podnietené k modlitbe a v nej intuitívne rozpozná jednu z úloh, ktoré tento ľud priniesol na zem. 

52 Modlite sa, deti moje, s myšlienkami svetla, pokoja a bratstva, lebo tieto modlitby sa nestratia vo 

vesmíre, ale ich sila ich udrží v duchovnej vibrácii a nasmeruje ich k srdcu tých, za ktorých ste sa modlili. 

Moje slovo sa vám nesmie stať všedným, prichádzajte s rovnakou pokorou a horlivosťou ako v prvých 

dňoch, aby vašu modlitbu pocítili aj vaši bratia. Lebo príde deň, keď pocítiš, že sa celá tvoja bytosť 

otriasa, a ten deň bude posledný, keď k tebe budem hovoriť v tejto podobe. 

53 Na čo si myslíte, že som vás povolal v tomto čase, vy zástupy ľudí? Bolo to len preto, aby uzdravil 

vaše choroby, alebo aby obnovil váš stratený pokoj? - Nie, ľudia, ak som vás vzkriesil k pravému životu, 

zapálil vieru vo vašich srdciach, vrátil úsmev do vašich tvárí a silu do vašich tiel, bolo to preto, že som vás 

chcel takto vystrojiť, aby ste mohli povstať do boja. Vidím však, že mnohí myslia na seba a navštevujú 

Moje lekcie len preto, aby hľadali pokoj v duši, bez toho, aby chceli čo i len trochu poznať úlohu, ktorá 

ich čaká. Iní odchádzajú hneď, ako dostali to, po čom túžili, bez toho, aby sa zaujímali o štúdium a 

pochopenie zmyslu Môjho učenia. 

54 Všetci ste boli povolaní, aby ste sa podieľali na tomto diele, a preto som vylial na tento ľud Svoje 

Slovo, aby si ho uchoval vo svojich srdciach, aj keď je to len jedna z Mojich viet. 

55 Moje učenie vám hovorí: Ak nedáte moje slovo poznať ľudstvu, kamene budú hovoriť, aby 

svedčili o mojej pravde a o časoch, v ktorých žijete. Nečakajte však, kým kamene prehovoria, pretože ony 

samy spôsobia, že sa zem zachveje, moria rozbúria alebo sa vyvalia v prúdoch z kráterov sopiek. 

56 Bude lepšie, ak sa včas pripravíte, aby ste, keď tento svet spustošia morové epidémie, neznáme 

choroby a súženia všetkého druhu, vy - roztrúsení po všetkých cestách zeme - priniesli do sŕdc Moje 

láskavé, posilňujúce Slovo, aby ste prišli ako jemný vánok k tým, ktorých bičujú hurikány. 

57 Odložte svoju lenivosť a využite vzácny čas, ktorý máte dnes, lebo neviete, či v budúcich časoch 

budete mať pokoj na štúdium a ponorenie sa do môjho Slova. 

58 Modlite sa ako dobrí učeníci a naplňte svoje srdcia ušľachtilými cieľmi. Nezabúdajte, že medzi 

vami nerobím rozdiely medzi rasami, triedami ani náboženstvami, aby ste sa všade, kam pôjdete, cítili ako 

vo svojej vlasti a považovali každého, koho stretnete, nech je akejkoľvek rasy, za svojho skutočného brata. 

59 Priniesol som vám toto Slovo a nechal som vás počuť ho vo vašom jazyku, ale poveril som vás, 

aby ste ho neskôr preložili do iných jazykov, aby bolo známe všetkým. 

60 Takto začnete budovať pravú vežu Izraela, ktorá duchovne zjednocuje všetky národy do jedného 

celku, ktorá spája všetkých ľudí v tom božskom, nemennom a večnom zákone, ktorý ste zakúsili vo svete 

z Ježišových úst, keď vám povedal: "Milujte sa navzájom!" 
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61 Skúmajte moje slovo, kým si nebudete istí jeho čistotou a pravdou. Len tak budete môcť ísť 

odvážne svojou cestou a pevne sa postaviť proti vnikaniu materialistických myšlienok, ktoré ohrozujú 

ducha. Lebo materializmus je smrť, temnota, jarmo a jed pre ducha. Nikdy nevymieňajte svetlo a slobodu 

svojho ducha za pozemský chlieb alebo za mizerné materiálne statky! 

62 Veru, hovorím vám: Kto dôveruje môjmu zákonu a vytrvá vo viere až do konca, tomu nikdy 

nebude chýbať materiálna obživa a vo chvíľach spojenia s mojím Duchom bude vždy dostávať chlieb 

večného života vďaka môjmu nekonečnému milosrdenstvu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 35  
1 Blahoslavení sú tí, ktorí ma s pokorou a vierou prosia o pokrok svojho ducha, lebo dostanú, o čo 

prosia svojho Otca. 

2 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia čakať, lebo moja milosrdná pomoc sa im dostane do rúk vo vhodnej 

chvíli. 

3 Naučte sa prosiť a tiež čakať, lebo viete, že nič neunikne mojej vôli lásky. Dôverujte, že moja vôľa 

sa prejavuje v každej vašej potrebe a v každej vašej skúške. 

4 Dieťa má právo žiadať od svojho otca to, čo je v rámci jeho zákona spravodlivosti a lásky, a otec 

má zasa povinnosť dieťa zaopatriť. 

5 Hovorím vám, že tí, ktorí poslúchajú moju vôľu tu na zemi, sa budú tešiť z mojej lásky, keď budú 

v duchu. 

6 Keď ťa ťaží bremeno tvojho kríža, zavolaj svojho Pomocníka a ja ti hneď prídem na pomoc. 

7 Modlite sa krátku, ale hlasnú a úprimnú modlitbu vo chvíľach skúšky a budete sa cítiť upokojení; a 

keď dosiahnete súlad so svojím Pánom, budem vám môcť povedať, že Moja vôľa je vaša a vaša vôľa je 

Moja. 

8 Modlite sa nielen vtedy, keď prechádzate bolestnou skúškou, ale aj vtedy, keď ste v pokoji, lebo 

vtedy sa vaše srdce a myšlienky budú môcť venovať iným. Nemodlite sa ani len za tých, ktorí vám urobili 

dobre, alebo za tých, ktorí vám neublížili, lebo aj keď je to záslužné, nie je to také veľké ako prihovárať sa 

za tých, ktorí vám akýmkoľvek spôsobom ublížili. 

9 Pamätajte, že ja, váš Majster, som bol pomocníkom a vykupiteľom práve tých, ktorí pred Pilátom 

kričali: "Ukrižuj ho! Ukrižuj ho!" - Aj vy môžete pomôcť svojim bratom niesť svoj kríž v odovzdanosti: 

modlitbami, myšlienkami, slovami, ale aj materiálnym spôsobom. Takto budete môcť urobiť pokánie toho, 

koho ťaží ťarcha jeho bolesti alebo jeho boja, znesiteľnejším. 

10 Toto je vhodný čas na milosrdenstvo. Preto sa modlite, proste a pracujte, polia sú úrodné a čakajú 

na vás. 

11 Modlite sa za pokoj pre národy, priťahujte ho svojimi modlitbami. Posielajte svojimi myšlienkami 

liečivý balzam a posielajte svetlo do myslí svojich bratov. Veru, hovorím vám, že váš Otec vaše prosby 

nikdy nevyslyší a nevyslyší. 

12 Buďte pripravení, lebo mnohí budú popierať, že som sa dal poznať prostredníctvom ľudskej mysle. 

Vy im však poviete, že sa to nestalo po prvý raz: že Boh hovoril prostredníctvom človeka v troch 

storočiach, že od počiatku vekov boli všetky proroctvá, vnuknutia a zjavenia dané ľudstvu božskými 

hlasmi prijatými prostredníctvom človeka, ktorý viedol ľudí všetkých čias. 

13 Tí, ktorí vaše svedectvo popierajú, popierajú alebo sa nad ním pohoršujú, tak konajú preto, lebo 

nevedia, čo je to duchovný prejav, aj keď sa nazývajú učencami na zemi. 

14 Mojou vôľou je, aby sa ľudstvo prostredníctvom tohto ľudu, ktorý bol svedkom Môjho prejavu v 

tejto podobe, naučilo, že človek bol od svojho pôvodu predurčený na to, aby bol v spoločenstve so svojím 

nebeským Otcom, aby Mu slúžil na tejto planéte ako nositeľ hlasu, a že hoci v minulých časoch boli 

prípady ľudí, ktorých ústami hovoril Pán, ojedinelé, teraz prežívate čas, keď ľudia z generácie na 

generáciu dosiahnu väčšiu dokonalosť a jasnosť v duchovnom spoločenstve s Otcom. 

15 Oznámite, že v tom čase sa ľudia budú o všetkom radiť so svojím Pánom, aby v rámci prikázaní 

Božieho zákona vykonali svoje diela vo svete. Otec rodiny bude hovoriť k svojim deťom slovami, ktoré 

mu Pán vloží na pery. Učitelia budú vyučovať pod vyšším vnuknutím, vládcovia budú vedieť, ako 

sprostredkovať Božiu vôľu svojim národom, sudcovia sa budú podriaďovať hlasu svojho svedomia, ktoré 

je svetlom Toho, ktorý všetko pozná, a preto je jediný, kto môže dokonale súdiť. Lekári budú v prvom 

rade dôverovať Božej moci a ich slovo a uzdravujúca moc budú pochádzať od Pána. Vedci pochopia takú 

náročnú úlohu, ktorú si so sebou priniesli na Zem, a vďaka svojej duchovnej výbave dostanú božské 

vnuknutia. Napokon všetci tí, ktorí priniesli na svet poslanie viesť duše na ceste vývoja, budú vedieť, ako 

povstať, aby prijali Moje zjavenia a priniesli ich do sŕdc ľudí so svetlom a čistotou, s akou ich prijali. 

16 Hovorím vám o veku, ktorý prichádza a ktorý by ste mali ohlasovať a prorokovať s istotou, že sa 

uskutoční. Ale ak by sa vaši bratia posmievali vášmu proroctvu, nezúfajte, lebo aj apoštol Ján, keď 

oznámil, čo prijal v spojení s Otcom, bol vystavený posmechu a dokonca ho považovali za blázna. 
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Napriek tomu prišla hodina naplnenia všetkého, čo sa niektorým zdalo nemožné a iným čudné a 

nepochopiteľné. 

17 Čas, v ktorom dnes žijete, je presne ten, v ktorom sa napĺňa všetko, čo som povedal ústami toho 

vidiaceho, proroka a nositeľa hlasu Majstra. 

18 Pre svoju duchovnú víziu bol tento apoštol lásky a pravdy prenasledovaný, umučený a vyhnaný. 

Napriek tomu mu nechýbala moja ochrana pred jeho prenasledovateľmi a katmi, preto vám hovorím, aby 

ste sa nebáli. Ak ťa z tohto dôvodu uväznia, ja ťa prepustím na slobodu; ak ti odoprú prácu alebo chlieb, ja 

ťa zachránim; ak ťa ponížia alebo ohovoria, ja ťa pochválim a učiním ti zadosť; a ak ťa zabijú, ja ťa 

vzkriesim k pravému životu. 

19 Preto vám stále hovorím, aby ste sa pripravovali modlitbou, aby ste mohli šíriť toto proroctvo a 

vydávať toto svedectvo svojim bratom so srdcom plným jemnosti, sily, viery a lásky. 

20 Všetko, čo budete robiť v rámci tejto prípravy v mojom mene, bude musieť priniesť dobré ovocie a 

uvidíte, že sa splní všetko, po čom ste túžili. 

21 Tak ako som splnil všetky svoje prisľúbenia ľuďom v minulých časoch, splním ich aj vám. 

22 Žijete v časoch strachu, v ktorých sa ľudia očisťujú tým, že vyprázdňujú svoj pohár utrpenia až do 

posledného dna. Ale tí, ktorí študovali proroctvá, už vedeli, že sa blíži čas, keď všade vypuknú vojny, 

pretože národy si nebudú rozumieť. 

23 Neznáme choroby a nákazy sa medzi ľuďmi ešte len objavujú a mätú vedcov. Ale keď bolesť 

medzi ľuďmi dosiahne vrchol, budú mať ešte silu kričať: "Boží trest!" Ale ja netrestám, to vy sa trestáte, 

keď sa odchyľujete od zákonov, ktorými sa riadi váš duch a vaše telo. 

24 Kto rozpútal a spochybnil sily prírody, ak nie nerozumnosť ľudí? Kto sa vzoprel Mojim zákonom? 

- Arogancia vedcov! Ale veru, hovorím vám, že táto bolesť poslúži na to, aby vykorenila burinu, ktorá 

vyrástla v ľudských srdciach. 

25 Polia budú pokryté mŕtvolami, zahynú aj nevinní. Niektorí zomrú v ohni, iní od hladu a ďalší vo 

vojne. Zem sa bude triasť, prírodné sily sa dajú do pohybu, hory budú chrliť lávu a moria sa rozbúria. 

26 Dovolím ľuďom, aby svoju skazenosť posunuli až na hranicu, ktorú im dovolí ich slobodná vôľa, 

aby v duchu pocítili skutočné výčitky svedomia, zdesení vlastným dielom. 

27 Pokorní učeníci, muži lásky k bratom, hoci ste plní nedokonalostí: pôsobte proti vplyvu vášní 

rozpútaných vojnou myšlienkami pokoja, modlitbami nasýtenými duchovným svetlom, slovami bratstva a 

skutkami pravdy a lásky. Musíte byť pripravení, pretože na konci vojny, keď sa tento boj skončí, prídu 

zástupy ľudí zďaleka hľadať balzam pre telo a dušu. 

28 Neopúšťaj nás, keď príde tá hodina, ó, Majster," hovoria mi títo ľudia. Na to odpovedám, že vás 

nemôžem opustiť, pretože som prítomný vo všetkom, čo je stvorené. 

29 Budem hovoriť k ľuďom prostredníctvom prírodných síl, z morí bude vychádzať Môj Hlas a od 

jedného konca tejto planéty až po druhý sa duchovia budú cítiť dotknutí Svetlom Toho, ktorý vám ako 

jediný môže s pravou nehou povedať: "Milujte sa navzájom!" 

30 Toto prikázanie sa pre mnohých stane ich sudcom, iní ho budú cítiť v srdci ako otvorenú ranu a pre 

niektorých bude ako strážca, ktorý im nedá spať kvôli jeho naplneniu. 

31 Teraz vidíte, že sa od vás nebudem môcť odlúčiť, ako raz povedal jeden z mojich prorokov: že v 

tomto čase sa môj Duch vyleje na každé telo a na každého ducha. 

32 Kamkoľvek pôjdeš, pôjdem pred tebou. Kdekoľvek ma hľadáte, nájdete ma. Kamkoľvek obrátiš 

oči, uvidíš ma. Nechcem vám však dnes svojím slovom ohlasovať iba trpkosť a predzvesť veľkých súžení. 

Keď vám o tom všetkom hovorím, je to preto, aby ste boli bdelí a modlili sa, aby vás skúšky neprekvapili, 

keď na vás prídu. 

33 Tak ako som vám oznámil vojnu a veľké pohromy, ktoré čakajú ľudstvo, hovorím vám aj to, že 

príde deň, keď sa všetky národy zeme budú tešiť z pokoja, keď sa ľudia budú vo Mne navzájom milovať a 

ich život, ich práca, ich diela vo svete budú príjemným uctievaním, ktoré bude ku Mne stúpať ako voňavé 

kadidlo z tejto planéty. 

34 Pýtate sa ma: "Pane, kedy príde tento čas?" A ja vám odpovedám: Keď sa ľudstvo očistí 

prostredníctvom bolesti, pokánia, obnovy a praktizovania dobra. 
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35 Ak duch človeka splní zmluvu, ktorú uzavrel so svojím Otcom, ja zasa splním svoje sľuby do 

posledného. Dám poznať svoje tajomstvo a budem ho šíriť v múdrosti, pokoji a zjaveniach medzi svojimi 

deťmi. 

36 Môj ľud, bdejte a modlite sa, kým chodíte po tomto svete. Pripravte sa duchovne i fyzicky, lebo 

čoskoro vás pošlem hovoriť o Mojej pravde. 

37 Pripravte svojho ducha cvičením modlitby, lásky a pokory, ktoré vám ukazuje moje učenie, a 

pripravte aj svoje telo tým, že ho zbavíte necností, zlých návykov a urobíte ho poddajným, kým ho 

neurobíte dokonalým spolupracovníkom Ducha. Keď budete vybavení, zažijete jasnosť, s akou sa pred 

vami objaví cesta. Preto vám hovorím, že život ducha od jeho odchodu z Božieho lona až po jeho návrat je 

rebríkom vývoja. 

38 Keď vás Otec stvoril, postavil vás na prvú priečku tohto rebríka, aby ste mali možnosť skutočne 

spoznať a pochopiť svojho Stvoriteľa, keď budete putovať po tejto ceste. Ale ako málo z nich začalo 

stúpať po opustení prvej priečky! Väčšina sa spojila vo svojej neposlušnosti a vzbure, zle využila dar 

slobody a nepočúvala hlas svedomia; nechali sa ovládnuť hmotou, a tak svojím vyžarovaním vytvorili moc 

- moc zla - a vykopali priepasť, do ktorej boli nútení svojím vplyvom vtiahnuť svojich bratov, ktorí začali 

krvavý boj medzi svojimi slabosťami a skazenosťou a túžbou po povznesení a čistote. 

39 Ako inak by vyzeral tvoj život na zemi, keby si neustále zostával v dobrom a spravodlivom. Lebo 

v ňom by ste žali ovocie mojej lásky. Napriek tomu nie ste stratení, ani som vás nevyhnal zo svojho 

kráľovstva. Dôkazom toho je, že keď som k vám prišiel a zabalil Svoju prítomnosť do ľudskej podoby, 

zostúpil som do sveta, ktorý ste vytvorili s toľkými chybami a nedokonalosťami. 

40 Tu na tomto svete som vám dal svoju krv a svoje telo, aby som vám dokázal, že vás milujem 

napriek vašim úchylkám a nevďačnosti. 

41 Môj nemenný Zákon, ktorý som vám dal v prvých časoch, napomenutia prorokov na dobro, Moje 

učenie a každé Moje posolstvo sú duchovným svetlom, ktoré človek dostal skrze svedomie; a jeho duch by 

splynul s Mojím, keby bol zostal v Zákone a v čistote od začiatku svojho vývoja. 

42 Smilstvo ľudí, ich nevedomosť, nedostatok duchovného povznesenia a utrpenie spôsobené ich 

previneniami boli dôvodom, prečo Otec zostúpil, aby ich zachránil tým, že im dal poznať Knihu múdrosti, 

ktorou pohŕdali kvôli pôžitkom tohto sveta, a aby im znovu ukázal pravú cestu. 

43 Uplynulo mnoho storočí a bytosti sa mnohokrát museli vrátiť na svet, ale stále nechápu podstatu 

Môjho zákona a podstatu svojho ducha. 

44 Stále sa ľuďom dávam poznať ľudským spôsobom, hoci vám tiež hovorím, že to, čo zjavujem v 

tomto čase, je učenie, ktoré pozdvihne duchov na úroveň, o ktorej vám hovorím a z ktorej môžu rozpoznať 

a napraviť každú chybu, obnoviť to, čo bolo zničené, a získať späť všetko, čo stratili. 

45 Pri mojom božskom zasievaní sa nestratí žiadne semeno, hoci pády ľudí oddialili jeho duchovný 

rozkvet a plodnosť. 

46 V tomto čase je zem s veľkou bolesťou pre ľudstvo prekopávaná, ale je potrebné, aby som našiel 

svoje semeno a oddelil ho od kúkoľa. 

47 Čo bolo príčinou vášho hriechu a neposlušnosti voči môjmu zákonu? 

48 Počúvajte, učeníci: Skôr než ste vstúpili do života, už som bol prítomný a v mojom Duchu bol 

skrytý váš. Nechcel som však, aby ste zdedili moje kráľovstvo bez toho, aby ste si ho zaslúžili. Nechcel 

som, aby ste vlastnili to, čo bolo, bez toho, aby ste vedeli, kto vás stvoril, ani aby ste odišli bez smeru, bez 

cieľa a bez ideálu. 

49 Preto som vám dal svedomie, aby vám slúžilo ako vodítko. Dal som vám slobodnú vôľu, aby vaše 

skutky mali predo mnou skutočnú hodnotu. Dal som ti ducha, aby vždy túžil vzlietnuť k svetlému a 

čistému. Dal som vám telo, aby ste prostredníctvom srdca mali cit pre dobro a krásu a aby vám slúžilo ako 

skúšobný kameň, ako stála skúška a tiež ako nástroj na život v hmotnom svete. Zem bola školou pre vášho 

ducha; nikdy jej nechýbala prítomnosť Božského Majstra. Ľudský život je pre vteleného ducha knihou 

hlbokej múdrosti. 

50 Keď bol priestor prvýkrát osvetlený prítomnosťou duchov, títo - ešte stále sa potácajúci a koktajúci 

ako malé deti a nemajúci ani vývoj, ani silu, aby zostali na miestach vysokého zduchovnenia - pocítili 

potrebu opory, základu, aby sa cítili silní, a tak im bola daná hmota a hmotný svet, a vo svojom novom 

stave získali skúsenosti a poznanie.* 
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* Pozri poznámku 5 v dodatku 

51 Ešte ste si neuvedomili poslanie, ktoré máte v tomto čase plniť medzi ľudstvom, ale Ja vám 

prostredníctvom Svojho Slova oznámim váš boj a spôsob, ako dosiahnuť cieľ. 

52 Váš mozog je malý a sám o sebe nedokáže pochopiť hodnotu darov, ktoré máte, a význam diela, 

ktoré chce Otec vykonať medzi ľudstvom prostredníctvom tohto ľudu. 

53 Moja múdra a mocná vôľa pripravuje cestu pre mojich poslov, mojich učeníkov, mojich prorokov, 

aby išli s dobrou správou o zjavení môjho Slova, aby zároveň pripravili cestu pre veľké zástupy vašich 

bratov, ktorých nazývate cudzincami, aby prišli do lona vášho národa. 

54 Zdá sa, že tieto zástupy prídu hľadať chlieb pre telo a pokoj pre srdce. Viem však, že to bude ich 

duch, ktorý sa bude usilovať o naplnenie môjho prísľubu, ktorý bol zachovaný v najvnútornejšej časti 

každého ducha. 

55 Zo vzdialených krajín a národov uvidíte svojich bratov prichádzať s túžbou po oslobodení svojho 

ducha. Z tej starobylej Palestíny budú tiež prichádzať húfy, ako keď izraelské kmene prechádzali púšťou. 

56 Jeho púť bola dlhá a strastiplná, odkedy vyhnal zo svojho lona toho, kto mu ponúkol svoje 

kráľovstvo ako nové dedičstvo. Ale už sa blíži k oáze, kde si odpočinie a bude uvažovať o mojom Slove, a 

potom, posilnená poznaním môjho Zákona, bude pokračovať na ceste, ktorá jej ukáže jej dávno zabudnutý 

vývoj. Vtedy budete počuť mnohých hovoriť, že váš národ je novou zasľúbenou krajinou, novým 

Jeruzalemom. Vy im však poviete, že tá zasľúbená zem je za hranicami tohto sveta a že sa do nej musí 

človek dostať v duchu, keď prešiel veľkou púšťou skúšok tohto veku. Povedzte im tiež, že tento národ je 

len oázou uprostred púšte. Ale pochopte, ľudia, že oáza musí poskytovať tieň vyčerpaným pocestným a 

navyše musí ponúkať krištáľovo čistú a sviežu vodu vyprahnutým ústam tých, ktorí v nej hľadajú 

útočisko. 

57 Čo je to ten tieň a tá voda, o ktorých vám hovorím? - Moje učenie, ľudia, moje božské poučenie o 

činnosti lásky. A do koho som vložil toto bohatstvo milosti a požehnania? - Ľudia, aby ste čoraz viac 

oslobodzovali svoje srdce od všetkého sebectva a v každom svojom diele ho ukazovali ako čisté zrkadlo. 

58 Nenaplnili by sa vaše mysle a srdcia radosťou, keby ste svojou láskou dokázali obrátiť tento ľud, 

ktorý je tak pripútaný k svojim tradíciám a duchovne stagnuje, na trojično-mariánske duchovné učenie? 

Nebola by medzi vami radosť, keby sa starý Izrael obrátil prostredníctvom nového Izraela, to znamená, 

keby prvý získal milosť prostredníctvom druhého? Zatiaľ nič nepresvedčilo židovský národ, že sa musí 

rozlúčiť so starými tradíciami, aby dosiahol svoj morálny a duchovný pokrok. Sú to ľudia, ktorí veria, že 

plnia zákony Jehovove a Mojžišove, ale v skutočnosti stále uctievajú svoje zlaté teľa. 

Blíži sa čas, keď sa tento bludný ľud, roztrúsený po celom svete, prestane pozerať na zem a pozdvihne oči 

k nebu, aby hľadal Toho, ktorý im bol od začiatku prisľúbený ako ich Vykupiteľ a ktorého zle posúdili a 

zabili, pretože ho považovali za chudobného a nenašli v ňom nič dobré. 

59 Teraz prichádza hodina, keď sa ten kríž, ktorý na Mňa uvalili rozsudkom, stane lakťom 

spravodlivosti pre každého z týchto duchov, až nakoniec ich pery vykríknu: "Ježiš bol Mesiáš!" 

60 Budú ma hľadať vo svojej duchovnej chudobe, biede a bolesti a budú prekvapení, keď uvidia, že 

Ten, ktorý v ich očiach nevlastnil nič na svete, vlastní všetko, a že tie poklady a kráľovstvo, o ktorých im 

tak často hovoril, boli pravdou, a uvedomia si, že nič na svete - žiadny poklad, žiadne bohatstvo - sa 

nemôže vyrovnať pokoju Ducha. 

61 Ak sa mi títo ľudia obrátili chrbtom, stále na nich čakám. Ľudia totiž môžu porušiť svoje slovo a 

dokonca aj svoje zmluvy, ale ja som nemenný a nikdy neporuším svoje sľuby. 

62 Ak mu bolo povedané, že budem jeho Vykupiteľom, vykúpim ho; ak mu bolo povedané, že ho 

uvediem do svojho kráľovstva, uvediem ho do svojho kráľovstva. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 36  
1 Tvárou v tvár nežnej láskavosti môjho Slova sa na ducha, ktorý zišiel z cesty rozvoja, valia hlboké 

výčitky svedomia. Láskavá nežnosť mojich slov spôsobuje, že človek plače, pretože prijíma, že jeho 

hriechy si nezaslúžia odpustenie. 

2 Utešujem toho, kto sa úprimne kaja, odpúšťam mu jeho previnenia a pomáham mu odčiniť zlo, 

ktoré spôsobil. Vedzte, že ten, kto nerobí pokánie, ma nedosiahne, lebo len z pokánia môže vzísť obnova, 

náprava a očistenie. Vedzte tiež, že do Mojej prítomnosti môžu vstúpiť len očistení duchovia. Ale ako by 

ste mohli skutočne cítiť pokánie, keby ste nepoznali veľkosť svojich previnení? Musel som prísť k ľuďom, 

aby pochopili, čo to znamená pred Božou spravodlivosťou: vziať život blížnemu, zničiť vieru, oklamať 

ducha, zradiť srdce, znesvätiť nevinnosť, spôsobiť hanbu, vziať bratovi to, čo mu patrí; klamať, ponižovať 

a toľko nedokonalostí, ktoré ste nechali bez povšimnutia, lebo ste si na to všetko zvykli. Ale prišlo moje 

Slovo lásky a v jeho podstate ste našli prítomnosť dokonalej spravodlivosti, ktorá vám prostredníctvom 

vášho svedomia umožnila spoznať každý váš zlý skutok, prinútila vás preskúmať svoje myšlienky a 

pripomenula vám vaše duchovné naplnenie, na ktoré ste už zabudli. 

3 Až vtedy ste si uvedomili veľkosť svojich previnení, veľkosť svojich chýb, ktoré sa vám predtým 

zdali bezvýznamné, a až vtedy ste správne zhodnotili závažnosť mnohých utrpení a bolestí, ktoré ste 

spôsobili. Vtedy ste sa za seba hanbili, cítili ste, že sa na vás pozerám v celej vašej nahote a so všetkými 

vašimi škvrnami. Preto si sa pri počúvaní môjho slova plného nehy, pokoja a čistoty na chvíľu cítila 

nehodná mojej lásky. Ale hneď ste počuli, že hľadám práve vás, a vaše srdce, ktoré sa umývalo v slzách 

na dôkaz, že ľutujete, že sa máte očistiť a slúžiť Mi, začalo cestu svojho duchovného vývoja. 

4 Nie je možné, aby na mňa jedno z mojich detí zabudlo, pretože nosí so sebou vo svojom duchu 

svedomie, ktoré je svetlom môjho Ducha, vďaka ktorému ma musí skôr či neskôr spoznať. 

5 Pre niektorých je ľahké preniknúť do významu môjho slova a nájsť v ňom svetlo, ale pre iných je 

moje slovo hádankou. 

6 Hovorím vám, že nie všetci môžu v tomto čase pochopiť duchovnosť môjho posolstva. Tí, ktorí to 

nedokážu, budú musieť čakať na nové časy, aby ich duch mohol otvoriť oči svetlu Mojich zjavení. 

7 Nikdy som neprišiel k mužom zahaleným rúškom tajomstva. Ak som k vám hovoril obrazne, aby 

som vám zjavil Božské alebo predstavil Večné v nejakej hmotnej podobe, bolo to preto, aby ste Mi 

rozumeli. Ak sa však ľudia zastavia pri uctievaní foriem, predmetov alebo symbolov namiesto toho, aby 

hľadali zmysel týchto učení, je prirodzené, že budú trpieť stáročiami stagnácie a vo všetkom budú vidieť 

tajomstvo. 

8 Od čias pobytu Izraela v Egypte, keď bola Moja krv stelesnená v krvi baránka, žili ľudia, ktorí sa 

riadili len tradíciami a obradmi, bez toho, aby pochopili, že táto obeť bola obrazom krvi, ktorú mal Kristus 

vyliať, aby vám dal duchovný život. Iní, ktorí veria, že sa živia mojím telom, jedia hmotný chlieb bez 

toho, aby chceli pochopiť, že keď som pri Poslednej večeri dal chlieb svojim učeníkom, bolo to preto, aby 

pochopili, že ten, kto prijíma význam môjho slova ako pokrm, živí sa mnou. 

9 Ako málo je tých, ktorí sú schopní pochopiť Moje božské učenie v pravde, a ako málo je tých, 

ktorí ho vykladajú duchom. Pamätajte však, že som vám Božie zjavenie nedal naraz, ale že vám ho 

vysvetľujem postupne pri každom svojom učení. 

10 Ak ste občas upadli do zmätku a navážali sa do iných kvôli chybnému výkladu, je prirodzené, že 

dnes duchovnému učeniu tretej éry nerozumiete jasne a ani ho neinterpretujete správne. 

11 Je potrebné, aby ste začali vyvracať svoje modly, ničiť svoje staré omyly a usporiadať svoje 

myšlienky, aby ste si uvedomili, že Otec k vám od prvých čias vždy hovoril o Duchu, a hoci často 

používal hmotné obrazy, aby vás poučil, vždy hovoril o duchovnom živote. 

12 Prebuďte sa zo spánku, ľudia, nechajte svojho ducha skúmať moje slovo. Lebo veru vám hovorím, 

že ak dobre preštudujete jedno z Mojich učení a pochopíte ho, preniknete do duchovného jadra Mojich 

zjavení. 

13 Spomeňte si na pokyn, ktorý som vám povedal: "Proste, proste, aby vám bolo dané". Dnes vám 

hovorím: Naučte sa pýtať. 

14 Keď vám teraz hovorím, že sa musíte naučiť prosiť, je to preto, že v minulosti ste prosili neúplne a 

sebecky; mysleli ste len na to, aby ste prosili pre seba alebo svojich blízkych. Moje dnešné učenie vám 
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hovorí, že sa musíte naučiť cítiť smútok druhých. Zažite a precíťte bolesť a utrpenie blížneho, nešťastie, 

ktoré trápi vašich bratov. Musíte sa naučiť chápať toho, kto nesie rany v skrytosti, a cítiť utrpenie tých, 

ktorých nevidíte, lebo sú ďaleko. Medzi tými druhými musíte myslieť na tých, ktorí sú doma u iných ľudí 

a národov, na tých, ktorí sú v iných svetoch alebo na onom svete. Nebojte sa, ak jedného dňa zabudnete na 

seba a budete myslieť len na druhých, lebo nič nestratíte. Vedzte, že kto sa modlí za iných, robí to aj za 

seba. 

15 Koľko radosti dávate môjmu Duchu, keď vidím, že pozdvihujete svoje myšlienky, aby ste hľadali 

svojho Otca. Dávam ti pocítiť svoju prítomnosť a zaplavujem ťa pokojom. 

Hľadajte Mňa, hovorte so Mnou, nevadí vám, že vaše myšlienky sú príliš ťažkopádne na vyjadrenie 

vašej žiadosti; Ja im budem vedieť porozumieť. Hovorte so mnou s dôverou, s akou sa človek obracia na 

svojho Otca. Zverte sa mi so svojimi sťažnosťami ako najlepšiemu priateľovi. Pýtajte sa ma na to, čo 

neviete, na všetko, čo vám je neznáme, a ja vám budem hovoriť slovom Majstra. Ale modlite sa, aby ste v 

tej požehnanej chvíli, keď sa váš duch pozdvihne ku mne, dostali svetlo, silu, požehnanie a pokoj, ktoré 

vám udelí váš Otec. 

16 V budúcnosti ma ešte čaká mnoho zjavení pre ducha prostredníctvom modlitby. Zdokonaľujte sa v 

tomto prejave a budete schopní dosiahnuť dokonalosť vo svojich prosbách, to znamená, že sa naučíte 

prosiť. 

17 Keď tvoj duch príde do duchovného údolia, aby zložil účet zo svojho pobytu a zo svojich skutkov 

na zemi, najviac ťa budem žiadať o všetko, o čo si prosil a čo si urobil v prospech svojich bratov. V ten 

deň si spomeniete na moje slová. 

18 Koniec jedného veku a začiatok nového spôsobil túto krízu a chaos, ktorý prežívate. Je to to isté, 

čo sa stáva vážne chorému človeku, keď sa blíži uzdravenie: zdá sa, že prišla skôr smrť. 

19 Čím väčšia bude táto kríza v ľudstve, tým väčšie bude jeho následné zdravie. Veru, hovorím vám: 

Takto to bude a oznámil som vám to už pred tisícročiami. Teraz sa musíte vyzbrojiť, posilniť vo viere a 

pripraviť sa na boj. 

20 Vám, ktorí často počúvate toto slovo, hovorím: Bdejte a modlite sa, lebo prichádza čas veľkého 

súženia pre všetkých, čas, keď ľudia nevyužijú všetku svoju moc, zlato ani svoju učenosť, aby zmiernili 

vážnosť Božej spravodlivosti. V tých dňoch budete svedkami udalostí, ktoré sa pyšným a namysleným 

budú zdať absurdné a nelogické, pretože sa stane, že učení sa budú obracať k tým, ktorých považovali za 

nevedomých, že bohatí a mocní budú vyhľadávať núdznych, pretože u nich bude viac porozumenia a 

vyrovnanosti tvárou v tvár skúškam, viac lásky a viac duchovného bohatstva. 

21 Niektorí mi v srdci hovoria: "Učiteľ, nemusel som čakať na tieto časy bolesti, ktoré ohlasuješ, lebo 

celý môj život pozostával z utrpenia." Na to vám hovorím: Blahoslavení ste vy, ktorí ste sa zachovali v 

utrpení, lebo keď prídu tie dni, nebudete už plakať a budete môcť dodať odvahu a útechu tým, ktorí takéto 

utrpenie nepoznajú. 

22 Veru, hovorím vám: Ak dnes väčšina ľudí pije kalich utrpenia, je to preto, že vojak je len v boji, a 

ja vám hovorím, že posledná bitka, veľká bitka, sa blíži. Nezatvárajte si v tých chvíľach oči a uši pred 

bolesťou svojich bratov, ani sa nesnažte skryť pred smrťou. Lebo veru, hovorím vám: Kde ľudia malej 

viery alebo bez viery vidia koniec, tam bude začiatok; kde si myslia, že vidia smrť, tam bude život. Budem 

totiž prítomný, aby som vás zahrnul svojou láskou a pomohol vám vstúpiť do sveta, ktorý máte obnoviť. 

23 O všetkom vás vopred informujem, aby vás nič neprekvapilo. Hľadajte prostriedky, ako varovať 

ostatných a nabádať ich k príprave, modlitbe, náprave a bdelosti. 

24 Pamätajte, že som Slovo Otca, že božská podstata, ktorú dostávate v tomto slove, je svetlo od 

Ducha Stvoriteľa, že som v každom z vás zanechal časť svojho Ducha. Keď však vidíš chudobu, ktorá 

obklopuje zástup, ktorý ma teraz počúva, a pokoru miestnosti, v ktorej sa zhromažďujete, potichu sa ma 

pýtaš: "Učiteľ, prečo si si pre svoje zjavenie v tomto čase nevybral niektorý z veľkých chrámov alebo 

kostolov, kde by Ti mohli ponúknuť bohaté oltáre a slávnostné obrady, ktoré by Ťa boli hodné?" 

25 Odpovedám tým srdciam, ktoré takto zmýšľajú o svojom Majstrovi: Nie ľudia ma priviedli do tejto 

chudoby. Sám som si vybral pre svoje zjavenie skromný príbytok na chudobnom predmestí vášho mesta, 

aby ste pochopili, že od vás nehľadám hmotnú daň ani vonkajšie obety, ale naopak: vrátil som sa práve 

preto, aby som vám opäť hlásal pokoru a aby ste v nej našli oduševnenie. 
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26 Odmietam všetko, čo je ľudská márnivosť a ľudská okázalosť, lebo len to, čo je duchovné, čo je 

ušľachtilé a veľkorysé, čo je čisté a večné, dosahuje môjho ducha. Spomeňte si, že som povedal 

samarijskej žene: "Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde." Hľadajte 

Mňa v Nekonečnom, v Čistom, a tam Mňa nájdete. 

27 Z hmotných darov, ktoré mi ľudstvo prináša, prijímam dobrý úmysel len vtedy, ak je dobrý v 

pravde, pretože veľkorysý a ušľachtilý úmysel nie je vždy vyjadrený v dare. Ako často Mi ľudia prinášajú 

svoje obete, aby zakryli svoje zlé skutky alebo aby odo Mňa na oplátku niečo požadovali. Preto vám 

hovorím, že pokoj ducha sa nedá kúpiť, že vaše temné škvrny nezmyje materiálne bohatstvo, aj keby ste 

mi mohli ponúknuť najväčší poklad. 

28 Pokánie, ľútosť nad tým, že ste ma urazili, obnova, náprava, náprava spáchaných priestupkov, to 

všetko s pokorou, ktorej som vás naučil, áno, potom mi ľudia prinesú pravé obety srdca, mysle a 

myšlienok, nekonečne milšie vášmu Otcovi ako kadidlo, kvety a sviečky. 

29 Prečo mi ponúkaš to, čo som pre teba vytvoril? Prečo mi ponúkate kvety, keď nie sú vašou 

prácou? 

Na druhej strane, ak mi ponúkneš skutky lásky, milosrdenstva, odpustenia, spravodlivosti, pomoci 

blížnemu, táto pocta bude určite duchovná a vznesie sa k Otcovi ako pohladenie, ako bozk, ktorý deti 

posielajú svojmu Pánovi zo zeme. 

30 Môj prejav prostredníctvom ľudskej mysle je jasný a jednoduchý, rovnako ako forma, v ktorej sa 

vyjadrujem. Napriek tomu ťa to núti chvieť sa a chápať minulosť, ktorú tvoj duch už pozná, a jasne vidieť 

udalosti, ktoré patria budúcnosti. Preto zostanete uchvátení, kým ma budete počúvať, lebo nikto nevie 

čítať v srdciach tak ako tento Majster. 

31 Z rôznych krajín prichádzate, aby ste sa uchýlili do blahodarného tieňa rozľahlého stromu, ktorý 

pozýva všetkých pocestných, aby sa občerstvili pod jeho listami. Ale ja vám hovorím, že sa už blíži čas, 

keď k tomuto národu prídu ľudia z ďalekých krajín. 

32 Intuícia a predtucha budú tým, čo ich k vám privedie; budú hľadať vaše svedectvo a váš pokoj. 

Mnohým z nich bude stačiť slovo od tých, ktorých vás učím, aby sa pustili do plnenia svojej úlohy 

skutočných apoštolov spiritualizmu. 

33 Beda tomuto národu, ak by nebol pripravený prijať cudzinca s láskavým srdcom, lebo z jeho miest 

by nezostal kameň na kameni, ako sa to stalo Jeruzalemu! 

34 Neuvedomili ste si, že vaše očistenie vás má urobiť hodnými prijať Moje učenie, ktoré máte 

odovzdať tým, ktorí klopú na vaše dvere? Či si nepamätáte, že v tomto čase búrok, vojen a vášní chcem, 

aby ste boli záchranným člnom, ktorý bude bezstarostne plávať medzi vlnami zloby a zachráni vašich 

bratov? 

35 Blahoslavený, kto sa pripravuje, lebo ma bude počuť od ducha k duchu. 

36 Modlite sa za svojich bratov v tomto národe, v ktorom žijete, aby boli trpezliví v skúškach a 

dosiahli očistenie. Tento ľud priviedol na zem veľký duchovný osud a na jeho naplnenie je nevyhnutné, 

aby bol hlučný, vybavený a bdelý. 

37 Pochopte, že nesmiete miešať neužitočné veci s učením Mojej náuky. Musíte ich zverejňovať s 

rovnakou čistotou, s akou ste ich odo mňa prijali. Šírte moje učenie svojím príkladom a svedectvom po 

krajoch, dedinách a provinciách a dbajte na to, aby sa v ňom upevňovali aj vaši bratia. Tento ľud sa musí 

rozmnožovať, vybavovať a duchovne žiť, lebo svojimi skutkami sa stane obrancom tejto pravdy. 

38 Získajte zásluhy, ó, ľudia, a vďaka nim získajte túto milosť pre tých, ktorí vás zajtra prijmú do 

svojich domovov alebo ktorých budete musieť prijať do svojich. 

39 Nauč ich chápať a porozumieť, že dnes som prišiel v Duchu, aby som sa zjavil prostredníctvom 

neschopných a hriešnych tiel. Nech nikto v tomto ľudskom tele 

Vidieť Boha! Budete počuť slovo, lebo v ňom je božská podstata, ktorá vychádza z môjho Ducha. Toto 

Slovo je "Slovo" a "Slovo" som Ja, Ten, ktorý k vám hovorí z nekonečna. 

40 "Slovo" je Láska a je Múdrosťou zjavenou v Slove. Počúvajte tento hlas, vy zástupy, a nebuďte 

ľahostajní, lebo ste vo svätyni Môjho Božstva. Musíte sa obnoviť. Ak neočistíte svoju myseľ, nebudete 

schopní pochopiť Moje učenie. 

41 Blahoslavení sú tí, ktorí sa usilujú plniť môj zákon, lebo v nich čoskoro zažiari svetlo múdrosti. 
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42 Blahoslavený je ten, kto bojuje za dokonalosť svojho ducha, lebo ho inšpiruje najvyšší ideál, aký 

môže Božie dieťa dosiahnuť. 

43 Leštím vaše srdcia, lebo z nich spôsobím, že vytryskne voda života pre smädných. 

44 Keď nastane hodina splnenia tvojej úlohy, nekonaj podľa svojej vôle a vyvaruj sa pridávania 

svojich nedokonalých nápadov k môjmu slovu alebo môjmu dielu. Lebo by ste upadli do poškvrny a falše 

a vaše dobré skutky by boli vymazané z Knihy pravého života. 

45 Vyzbrojte sa mojou pravdou a choďte do príbytkov. Nechajte zaznieť moje slovo, potom príde 

pokoj. 

46 Niekedy budete rozpoznaní ako poslovia alebo pracovníci trinitársko-mariánskeho duchovného 

učenia. Na druhej strane sa stane, že vás vyhodia na ulicu, ohovárajú alebo obviňujú z podvodu. Ale neboj 

sa, lebo ak ťa odsúdia, príde aj na nich chvíľa ich súdu, a ak neboli schopní otvoriť oči pravde, keď si k 

nim hovoril, keď raz budú pod mojím súdom, spomenú si na tvoje slová a uvidia svetlo. 

47 Keď sa duch nejakého veľkého hriešnika odpúta od hmotného života, aby vstúpil do duchovného 

údolia, s úžasom zistí, že peklo, ako si ho predstavoval, neexistuje a že oheň, o ktorom mu v minulosti 

hovorili, nie je ničím iným ako duchovným dôsledkom jeho skutkov, keď sa stretne s neúprosným 

Sudcom, ktorý je jeho svedomím. 

48 Tento večný* súd, tento jas, ktorý sa rozžiari uprostred temnoty, ktorá obklopuje hriešnika, horí 

silnejšie ako najhorúcejší oheň, aký si viete predstaviť. Nie je to však vopred pripravené mučenie ako trest 

pre toho, kto Mňa urazil, nie, toto mučenie pramení z uvedomenia si spáchaných priestupkov, zo smútku, 

že urazil Toho, kto mu dal existenciu, že zle využil čas a všetky dobrá, ktoré dostal od svojho Pána. 
"Večný" tu znamená opak pozemského - časný, t. j. iný svet, ale nie: trvajúci do večnosti. 

49 Myslíš si, že mám trestať toho, kto mi ubližuje svojimi hriechmi, hoci viem, že hriech viac ubližuje 

tomu, kto ho pácha? Nevidíš, že zlo si robí sám hriešnik a že nechcem svojím trestom zväčšovať nešťastie, 

ktoré si spôsobil? Umožňujem mu len pozrieť sa na seba, počuť neúprosný hlas svojho svedomia, pýtať sa 

sám seba a odpovedať si, obnoviť duchovnú pamäť, ktorú stratil v dôsledku hmoty, a spomenúť si na svoj 

pôvod, svoj osud a svoje sľuby; a tam, na tomto súde, musí zakúsiť účinok "ohňa", ktorý odstraňuje jeho 

zlo, ktorý ho nanovo taví ako zlato v tégliku, aby z neho odstránil to, čo je škodlivé, neužitočné a všetko, 

čo nie je duchovné. 

50 Keď sa duch zastaví, aby počul hlas a súd svojho svedomia, veru vám hovorím, že v tú hodinu je v 

Mojej prítomnosti. 

51 Tento okamih pokoja, upokojenia a vyjasnenia neprichádza ku všetkým duchom v rovnakom čase. 

Niektorí sa rýchlo pustia do skúmania seba samých, a tak si ušetria veľa utrpenia. Hneď ako sa totiž 

prebudia do reality a uvedomia si svoje chyby, pripravia sa na to, aby do poslednej chvíle odčinili svoje 

zlé skutky. Iným, ktorí sú zaslepení - či už neresťami, nejakou zášťou alebo preto, že viedli hriešny život - 

trvá dlho, kým sa zo svojej slepoty dostanú. Iní, nespokojní, lebo sa domnievajú, že boli vytrhnutí zo zeme 

príliš skoro, keď sa na nich ešte všetko usmievalo, preklínajú a rúhajú sa, odďaľujúc možnosť vyslobodiť 

sa zo svojho zmätku; a podobne je mnoho prípadov, ktoré pozná len Moja múdrosť. 

52 Neexistujú ani miesta, ktoré by som vytvoril špeciálne na odčinenie priestupkov mojich detí. 

Hovorím vám, že niet sveta, do ktorého by som nevložil svoje zázraky a požehnania. 

53 Nehovoríte, že tento svet, v ktorom žijete, je slzavým údolím, teda údolím zmierenia? - Ale kto z 

neho urobil slzavé údolie, Boh alebo človek? - Urobil som z neho obraz nebeského raja tým, že som ho 

posial zázrakmi a vymoženosťami a myslel som aj na tie najmenšie a najnepodstatnejšie veci, ktoré vás 

urobia šťastnými. A predsa vo svete, ktorý bol takto stvorený pre blaho a pokrok, pre potešenie a 

duchovný rozvoj ľudstva, ľudia trpia, plačú, zúfajú a ničia sa. 

54 Ale opakujem vám, že som tento svet nestvoril pre bolesť človeka; svety sú také, aké si ich 

obyvatelia vytvoria. Uvedomte si, ako veľmi človek skreslil pravdu svojimi zlými interpretáciami, ako 

odlišne si vyložil symbol, ktorým mu bol zjavený duchovný život. 

55 V nesmierne veľkom duchovnom údolí neexistuje ani tma, ani oheň, ani reťaze. 

56 Výčitky svedomia a utrpenie z nedostatku poznania, utrpenie z nedostatočného zduchovnenia, aby 

si mohli užívať tento život, to všetko a ešte viac je prítomné v odčinení hriechov duchov, ktorí prichádzajú 

na prah duchovného života poznačení alebo nepripravení. Uvedomte si, že hriech, nedokonalosť alebo 
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skazenosť ľudí nemôžem považovať za ujmu spôsobenú Otcovi, pretože viem, že ľudia si zlo spôsobujú 

sami. 

57 Ani zem nie je poškvrnená; je rovnako dobrá a čistá ako kedysi z Otcových rúk. Preto vás 

nebudem žiadať, aby ste jej vrátili jej čistotu, pretože sa neodklonila od svojho určenia byť matkou, 

prístreškom a domovom pre ľudí. Na druhej strane od ľudí budem vyžadovať, aby sa kajali, obnovovali, 

očisťovali svoje duše a telá, slovom, aby sa vrátili k svojej pôvodnej čistote a navyše, aby vo svojom 

duchu prejavovali svetlo, ktoré získali rozvojom, bojom a praktizovaním cnosti. 

58 Zastavte sa na tejto strane, učeníci, nepokračujte v učení tejto knihy bez toho, aby ste si ju predtým 

nezapísali do pamäti a dlho o nej nerozmýšľali. Veru, hovorím vám: poslúži vám v tomto živote a uľahčí 

vám cestu v tom, ktorý vás čaká. 

59 Učenie som vám dával po kúskoch v priebehu vekov a dôb. Dnes sa vám zdá, že to, čo vás teraz 

učím, je posledné, pretože svojím intelektom si neviete predstaviť väčšiu dokonalosť duchovného učenia. 

Napriek tomu to nie je moje posledné slovo, ani toto ohlasovanie prostredníctvom ľudského 

intelektuálneho orgánu nie je posledným učením. A aby ste na to už nemysleli, hovorím vám, že nikdy 

nedostanete moje posledné slovo, môj posledný pokyn. Keďže som "Večné Slovo", je prirodzené, že k 

vám večne hovorím a osvecujem vás. Veď nemám ani začiatok, ani koniec. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 37  
1 Vo všetkých dobách ľudstva existovali ľudia veľkého duchovného svetla, ľudia, ktorí osvetľovali 

cestu rozvoja svojich blížnych. 

2 Odkiaľ prišli tieto bytosti na Zem? Z najbližšieho sveta*, kde žijú tí, ktorí sa musia vrátiť na túto 

planétu? - Nie, Môj ľud, hovorím vám, že z poznania a dobroty bytostí môžete vyvodiť závery o svete, z 

ktorého pochádzajú. 
Ide o sféry blízko zeme, nadpozemské sféry, nižšie stupne "rebríka do neba", kde sa nachádzajú duchovné bytosti, 

ktoré sa ešte musia očistiť. 

3 Stupne duchovného vzostupu predstavujú nekonečný rebrík stupňov vo večnosti. Cesta k 

dokonalosti sa však skladá zo siedmich stupňov, ktorých odrazom je ľudský život, ktorý sa tiež delí na 

sedem vývojových stupňov. 

4 Všetky časti ľudskej bytosti sa musia rozvinúť a rozvinúť, aby dosiahli svetlo, ktoré musia mať, a 

aby dosiahli skutočné zduchovnenie. 

5 Jeho telo, myseľ, mravy, duch a celá jeho bytosť musia prejsť týmito siedmimi veľkými 

skúškami*, z ktorých vyjde očistený, plný svetla, veselosti, plný sily, poznania a skúseností. Potom bude 

schopný pochopiť, že v jeho duchu je prítomné Božie kráľovstvo. 
* Pozri vysvetlenia o siedmich pečatiach v prvom zväzku "Knihy pravého života". 

6 Poslušnosť Božej Vôli, vnímavosť, aby ste dokázali interpretovať duchovnú inšpiráciu, spojenie s 

Otcom a duchovným svetom prostredníctvom myšlienok sú pokroky vo vašom vývoji, ktoré vám 

pripravuje nová doba. 

7 Ľudstvo už malo obdobia, keď žilo pre hmotné pôžitky, iné, keď sa hnalo za mocou, panstvom a 

pominuteľným bohatstvom, ďalšie, keď rozvíjalo niektoré zmysly, aby hľadalo krásu všetkého, čo ho 

obklopovalo, ďalšie, keď vstúpilo na cestu náboženstva v túžbe po pokoji ducha, a ešte iné, keď chcelo 

urobiť z tejto zeme svoje panstvo, z tohto života svoju večnosť a z hmoty svojho Boha. 

8 Teraz je rozhodujúci čas pre život človeka, a ak ho pozorne sledujete, objavíte vo všetkých 

oblastiach, vo všetkých silách prírody a mocností gigantický boj, veľkú bitku. 

9 Je to koniec jednej etapy, ľudstva. Vy však neviete, kedy sa začne nový čas; to vám poviem len ja, 

Baránok, ktorý rozlomí pečate. Stále žijete v čase šiesteho zjavenia, v ktorom sa udalosti napĺňajúce 

proroctvá dejú jedna za druhou. 

10 Koľko náboženstiev, koľko siekt a doktrín padne pod svetelným mečom Mojej moci a koľko vied 

a teórií bude pochovaných v zabudnutí, keď svitne nový deň a do sŕdc vstúpi ticho a pokoj a medzi ľuďmi 

nastane pravá modlitba a pravé oduševnenie. 

11 Nebudú to náboženstvá, ktoré sa zjednotia, pretože ich rozdiely im to nedovoľujú. Budú to ľudia, 

ktorí sa zjednotia v zákone lásky, spravodlivosti a pravdy, ktorý jediný vychádza od Boha. 

12 Toto ľudstvo, ľahostajné voči všetkým božským vnuknutiam, si neuvedomuje, že stojí na prahu 

najvýznamnejšieho obdobia pre svojho ducha. Teraz sa však prebudí z hlbokého spánku, keď sa zamyslí 

nad predpovedami, ktoré ešte len prídu a týkajú sa mojej prítomnosti medzi ľuďmi. Všetci sa totiž budete 

musieť zobudiť, keď sa otvorí siedma pečať, aby vám priniesla svetlo. 

13 Medzitým pripravujem tento ľud svojím Slovom, aby sa mohol vydať na cestu inšpirovaný 

pravdou a vyučovať svojich bratov láskyplnému učeniu môjho učenia. 

14 Živte sa len pravdou a odmietajte všetko, čo neobsahuje čistotu, potom z vás vzídu deti svetla. 

15 Nechajte deti, aby spolu s vami videli duchovnú vznešenosť, aby mali bezpečnú cestu, po ktorej 

budú v tomto živote kráčať. 

16 Bdejte nad všetkými deťmi, ktorým vaše srdce môže ponúknuť láskyplné city, myšlienky plné 

nehy, potom ste im urobili dobre. Svojimi skutkami učte láske ku všetkým ľuďom. 

17 Budem bdieť nad všetkými, ktorých nemôžete strážiť, a nedovolím, aby zlé semeno, ktoré ľudia v 

tomto čase rozosievajú, nakazilo a zmiatlo týchto duchov. 

18 To Ja posielam duchov, aby sa vtelili v súlade so Zákonom evolúcie, a naozaj vám hovorím, že 

vplyvy tohto sveta moje plány nezmenia. Lebo nad všetku ctižiadostivú snahu o moc sa má stať Moja 

vôľa. 
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19 Každá ľudská bytosť prináša na zem poslanie, jej osud je vopred určený Otcom a jej duch je 

pomazaný mojou otcovskou láskou. Márne ľudia vykonávajú obrady a žehnajú maličkým. Veru, hovorím 

vám, že v žiadnom veku voda neočistí dušu od jej previnení proti môjmu zákonu. A ak posielam ducha 

čistého od každého hriechu, od akého poškvrnenia ho očisťujú služobníci denominácií krstom? 

20 Je čas, aby ste pochopili, že pôvod človeka nie je v hriechu, ale že jeho zrod je výsledkom 

naplnenia zákona prírody, zákona, ktorý nenapĺňa len človek, ale všetky stvorenia, ktoré tvoria prírodu. 

Pochopte, že som povedal "človek" a nie "jeho duch". Človek má Moju moc stvoriť bytosti, ktoré sú mu 

podobné, ale duchovia pochádzajú len odo Mňa. 

21 Rast a rozmnožovanie je univerzálny zákon. Aj hviezdy vznikli z iných, väčších hviezd, tak ako sa 

rozmnožilo semeno, a nikdy som nepovedal, že tým zhrešili alebo urazili Stvoriteľa. Prečo by ste sa teda 

pri plnení tohto Božieho prikázania mali považovať za hriešnikov? Pochopte, že naplnenie Zákona nikdy 

nemôže poškvrniť človeka. 

22 To, čo poškvrňuje človeka a odvádza dušu z cesty rozvoja, sú nízke vášne: zhýralosť, neresti, 

smilstvo, pretože to všetko je proti zákonu. 

23 Študujte a hľadajte, kým nenájdete pravdu. Potom už nebudete nazývať prikázania Stvoriteľa 

života hriechom a budete posväcovať existenciu svojich detí príkladom svojich dobrých skutkov. 

24 Keď si spomenieš, že som ti povedal, že pochádzam z nekonečna, z hrude ti unikne smutný 

povzdych pri pomyslení na vzdialenosť, ktorá ťa delí od tvojho Otca. Potom namáhajte svoje zmysly, aby 

ste ich pozdvihli ku Mne a prostredníctvom nich svojho ducha tam, kde si predstavujete príbytok 

Najvyššieho. Niekedy sa stane, že vás vaša modlitba uspokojí, ale stáva sa, že sa vám nepodarí dosiahnuť 

miesto, kde prebýva Boží Duch. 

25 Počúvajte, žiaci: Nekonečno, o ktorom vám hovorím, nikdy nebudete schopní zmerať svojím 

intelektom. Toto Nekonečno vám hovorí o nežnosti, svetle, čistote, múdrosti, láske a dokonalosti, pretože 

to všetko nemá ani začiatok, ani koniec, pretože sú to Božie atribúty. 

26 Po objasnení tejto skutočnosti pochopte, keď vo svojom slove hovorím o svojej láske, že sa stala 

mužom, a o svojej nežnosti, že sa stala ženou. 

27 Nemám žiadne vymedzené alebo ohraničené miesto, kde prebývam v nekonečne, pretože Moja 

Prítomnosť je vo všetkom, čo existuje, tak v božskom, ako aj v duchovnom či hmotnom. Nemôžete zo 

Mňa vyčítať, ktorým smerom leží Moje kráľovstvo, a ak zdvihnete svoj pohľad k výšinám a ten smeruje k 

nebu, robte to len ako niečo symbolické. Vaša planéta sa totiž neprestajne otáča a každým pohybom vám 

ponúka nové časti neba a nové výšky. 

28 Týmto všetkým vám chcem povedať, že medzi vami a Mnou nie je žiadna vzdialenosť a že jediné, 

čo vás odo Mňa oddeľuje, sú vaše nedovolené skutky, ktoré kladiete medzi Môj dokonalý Zákon a svojho 

ducha. 

29 Čím väčšia je tvoja čistota, čím vznešenejšie sú tvoje skutky a čím stálejšia je tvoja viera, tým 

bližšie, dôvernejšie a prístupnejšie ma budeš cítiť vo svojej modlitbe. 

30 Rovnako aj: Čím viac sa vzďaľujete od dobra, od spravodlivého, od dovoleného a oddávate sa 

materializmu temného a sebeckého života, tým viac budete musieť cítiť, že som vám stále vzdialenejší. 

Čím viac sa vaše srdce vzďaľuje od plnenia Môjho zákona, tým necitlivejšie bude na Moju Božskú 

prítomnosť. 

31 Pochopte, prečo v tomto čase zjavujem Svoje Slovo v tejto forme a pripravujem vás na dialóg 

medzi duchmi. 

32 Keďže ste si mysleli, že som nekonečne vzdialený, nechápali ste, ako ku Mne prísť. Prišiel som k 

vám, aby ste pocítili moju božskú prítomnosť a aby som vám dokázal, že medzi Otcom a jeho deťmi nie 

sú žiadne medzery ani vzdialenosti, ktoré by ich oddeľovali. 

33 Pochopte tiež, že to bola milosť, ktorú vám udelil váš Otec, keď som sa dal spoznať 

prostredníctvom vašej mysle, čím som skrátil duchovnú vzdialenosť, ktorá vás oddeľovala odo Mňa - 

ďalší dôkaz Jeho milosti vzhľadom na vašu obmedzenosť a nedostatok duchovnosti. 

34 Z tohto dôvodu bude tento čas milosti Môjho prejavu prostredníctvom myslí týchto nositeľov 

hlasu krátky, pretože to nie je dar, ktorý ste získali vďaka svojmu zduchovneniu a zásluhám, aby mohol 

byť súčasťou vašich duchovných úspechov. Znovu vám hovorím, že to bola milosť, ktorú som vám udelil, 
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a že keď sa skončí rok 1950, nechám túto formu komunikácie skončiť v očakávaní, že vďaka vašim 

zásluhám ma budete cítiť ešte bližšie k sebe v spojení ducha s duchom. 

35 Toto nové spojenie bude hlboko duchovné, jednoduché, prirodzené, čisté a dokonalé. Bude 

znamenať začiatok konca každého nedokonalého, modlárskeho, fanatického, temného kultu a otvorí 

svätyňu vašej bytosti, aby v nej mohol Môj Duch prebývať po celú večnosť. 

36 Nebude tu ani vonkajšie nadšenie, ani vytrženie, ani žiadna exhibícia, iba čistota, úcta a pravda, 

jedným slovom: zduchovnenie. 

37 Pomyslite na všetky zázraky, ktoré pre vás môže znamenať splnenie tohto prísľubu, a teraz začnite 

konať záslužné skutky, aby ste nimi nakoniec dosiahli milosť, ktorú som pre vás pripravil a ktorá bude 

súčasťou vášho života. Preto už nebude existovať určitý čas jeho konca, ako je to teraz, pretože keďže je 

to niečo v podstate Božské, musí to s vami zostať naveky. Potom pochopíte, v čom spočíva priblíženie 

nebeského kráľovstva k ľudstvu. 

38 Teraz vám hovorím: Pracujte na zemi, ale robte to s vierou, s pravou láskou k bratom, a nebude 

vám chýbať obživa. 

39 Ak vtákom, ktorí nepriadajú ani nesejú, nikdy nechýba ochranný odev ani potrava, prečo by vám 

mala chýbať Moja starostlivosť, keďže ste veľmi milovaní? Aby ste zahynuli od hladu alebo zimy, vaša 

zloba a nevďačnosť by mali spôsobiť, že odmietnete moje dobrodenia. 

40 Ja som život, teplo a svetlo. Ja som chlieb a krištáľovo čistá voda a prišiel som nanovo vzkriesiť 

mŕtvych k životu a prebudiť tých, ktorí žijú v temnote, k životu vo svetle. 

41 Kedysi dávno bolo predpovedané, že ma uvidí každé oko, a ja som prítomný a pripravený nechať 

ľudstvo uzrieť moju pravdu. 

42 Čo ľuďom chýba, aby ma mohli vidieť, cítiť a pochopiť? - Spiritualizácia. Oduševnenie robí 

človeka citlivým v jeho duchu aj v jeho tele. Keď sa očistí a z jeho srdca vzíde pravá modlitba ku Mne, po 

prvýkrát ma pocíti pri sebe, bude vnímať Moju nehu, bude sa cítiť zaliaty Mojou nekonečnou láskou a 

zvolá: "Videl som Pána, cítil som Ho vo svojom srdci!" 

43 Keby som našiel na zemi spravodlivého človeka, použil by som ho ako nástroj, aby som vám 

prostredníctvom neho dal poučenie a príklad, ale veru, hovorím vám: Na celej zemi som nenašiel ani 

jedného spravodlivého človeka. 

44 Kde sú spravodliví prvej a druhej éry, aby ste mohli študovať ich cnosti, ich vernosť a horlivosť pri 

plnení Môjho zákona, ich vieru a odvahu? - Žijú v duchovnej sfére, a hoci pracujú pre vás, nevidíte ich, 

ani ich necítite, pretože vaša hmotná prirodzenosť je stále hustým závojom, ktorý vám nedovoľuje vidieť 

duchovno. 

45 Ste ako trosečníci, bičovaní divokými vlnami vášní, zabalení v tieni veľmi dlhej noci. Uprostred 

tejto búrky som sa zjavil a moja pomáhajúca láska bola ako maják, ktorý osvetľuje cestu, ktorá vás vedie 

do prístavu spásy. 

46 Myslíte si však, že som prišiel, aby som vášmu duchu daroval schopnosť vidieť za hranice tohto 

hmotného života? - Nie, ľudia, neudeľujem vám nový dar ani novú schopnosť; všetko ste si v sebe niesli 

od svojho pôvodu. Musíte však pochopiť, že vo vašej bytosti zažiarilo len to, čo ste vyvinuli a používali. 

Na druhej strane to, na čo ste zabudli, čo ste zanedbali alebo čo ste si nevšimli, naďalej existuje - hoci 

tajne - ako spiaca schopnosť. Lebo čo ti dám, to ti už nikdy nevezmem. 

47 Mnohé skryté schopnosti vo vašej bytosti spia a čakajú na Môj hlas, ktorý ich prebudí. Ale teraz 

prišiel čas vzkriesenia, keď všetci budete počuť ten istý hlas, ktorý počul Lazár po tomto živote, keď som 

mu povedal: "Vstaň a choď!" 

48 Blahoslavený je ten, kto vedel čakať na Môj príchod, lebo jeho prebudenie bude úplné a jeho 

oduševnenie mu umožní rozpoznať všetko, čo nové posolstvo obsahuje. 

49 Pracujte s láskou, v materiálnej i duchovnej oblasti, a budete mať Môj pokoj. Naučte sa vytrvať, 

kým nakoniec nezožnete ovocie svojich obetí a bojov. 

50 Lásku, aby ste mohli dosiahnuť svoj duchovný vyšší rozvoj. Pýtam sa vás, ľudia: "Čo ste urobili so 

svojím duchom?" A vám, duchovia: "Čo ste urobili s telom, ktoré som vám zveril?" Ani jeden, ani druhý 

mi nebudú môcť odpovedať, pretože si ani zďaleka neuvedomujete závažnosť svojich previnení a slabostí. 
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Ja jediný môžem posúdiť vaše skutky, a preto vám posielam tento lúč svetla, aby ste sa osvietení svojím 

svedomím mohli pozrieť do zrkadla mojej pravdy. 

51 Zabudli ste, že váš duch podlieha zákonu evolúcie, pred ktorým nesmiete uniknúť? Čo sa stalo s 

pôvodnou esenciou, ktorú som vložil do vášho srdca a ktorá je semenom lásky, života a vzostupného 

vývoja? Týmto slovám už nerozumiete; zdá sa, akoby som k vám hovoril cudzím jazykom. 

52 "Milovať bolo cieľom, pre ktorý ste boli stvorení. Milovať svojho Otca a v ňom všetkých svojich 

bratov, to je zákon, na ktorý ste zabudli a vymazali ho z mysle. 

53 Život ti na každom kroku dáva pocítiť a zaplatiť za svoje previnenia strašnou bolesťou, ale 

namiesto toho, aby si sa zastavil a prehodnotil svoje činy, dovolíš, aby sa tvoje srdce ešte viac zatvrdilo a 

otrávilo. 

54 Nechceli ste počúvať hlasy, ktoré vás oslovovali, aby vás zastavili v šialenom konaní, a dostali ste 

sa na okraj priepasti, do ktorej sa chystáte vrhnúť a vziať so sebou svojich bratov. 

55 Kto z vás si vie predstaviť hĺbku tej priepasti, ktorú ste roztrhali takou nenávisťou a skazenosťou? 

- Nikto, nikto si nedokáže predstaviť temnoty a utrpenie, ktoré sa v tom obrovskom pohári utrpenia 

nahromadilo počas storočí, tisícročí a eónov. 

56 Pýtam sa ľudí tejto doby, ktorí sa považujú za najvyspelejších v celej histórii tohto sveta: Nenašli 

ste s celým svojím bohatstvom spôsob, ako dosiahnuť mier, moc a prosperitu bez toho, aby ste zabíjali, 

ničili alebo zotročovali svojich susedov? Veríte, že váš pokrok je pravdivý a skutočný, keď sa morálne 

váľate v bahne a duchovne blúdite v tme? Ja nebojujem proti vede, pretože som ju sám dal človeku; čo mi 

prekáža, je účel, na ktorý ju niekedy používate. 

57 Chcem, aby ste boli veľkí v chápaní a múdri v učení, ktorým som vás obklopil, ale aby ste vždy 

mali svoje svedomie ako maják vo všetkých svojich životných krokoch. Potom uvidíte, ako sa rozvíjajú 

nielen schopnosti vášho ducha, ale pocítite aj to, ako do vášho tela vstupuje zdravie a sila. 

58 Spomeňte si, že som vám povedal: "Človek nežije len chlebom, ale každým slovom od Boha." 

Tým som vás chcel poučiť, že vo vašej bytosti je niečo, čo nemôžete uspokojiť len tým, čo máte na tomto 

svete, ale že na to, aby ste to uspokojili, musíte hľadať to, čo je nad hmotným, teda to, čo sa nachádza len 

v dokonalej sfére, z ktorej vychádza duch: Boh. 

59 Ani na chvíľu ti neuniklo moje svetlo. Ale vy ste ako studené kamenné dosky, ktoré zakrývajú 

hroby, ktoré sa na chvíľu trochu zohrejú, aby hneď zase vychladli. 

60 Moja moc a Moja trpezlivosť sú nevyčerpateľné, a ak chceš, aby som ti dal ďalší dôkaz lásky na 

okraji priepasti, dám ti ho. Musím vám však povedať, že v tejto nekonečnej láske, ktorú vám teraz ešte raz 

preukazujem, bude prítomná moja múdra a neúprosná spravodlivosť. 

61 Aby som vám pomohol, musíte veriť vo mňa, ale buďte bdelí a pripravení na boj. Buďte 

bojovníkmi, ale nie z tých, ktorí ničia životy svojich blížnych, ale z tých, ktorí budujú láskou, morálkou, 

pokojom a dobrými skutkami. 

62 Nedovoľte, aby vás potreby alebo útlak priviedli späť k materialistickému spôsobu života. Naopak, 

tvárou v tvár pokušeniam a skúškam povstaňte s duchovnosťou. Veru, hovorím vám, že ak viete, ako 

využiť tieto skúšky a životné peripetie, budete schopní povzniesť sa cez ne k vyššiemu životu a stať sa 

odvážnymi, ušľachtilými a horlivými učeníkmi lásky vášho Otca. 

63 Mužom a ženám, ktorí sú prítomní ako otcovia a matky rodín na mojom vyučovacom slove, 

hovorím, aby sa vyzbrojili odvahou, svetlom a pokojom, pretože na zem prichádzajú veľké udalosti a oni 

musia pokojne zotrvať na svojich miestach. 

64 Vždy hľadajte to, čo dáva vašim deťom česť a silu, a odstráňte z ich cesty chyby, ktoré by im 

mohli byť prekážkou. 

65 Nezabudol som na sľuby, ktoré ste mi dali, že sa odvrátite od hmotného úsilia a vrátite sa na 

duchovnú cestu, ktorá je zákonom lásky a milosrdenstva a ktorú vždy osvetľuje svetlo vášho svedomia. 

66 Je potrebné, aby ste - keď sa vaše kroky na tejto ceste stanú bezpečnými - zabudli na seba, aby ste 

sa mohli venovať potrebám svojich bratov. 

67 Potom zakúsite, že vo všetkých, ktorých ste nechali ľahostajne prejsť, bol kalich trpkého utrpenia, 

rana alebo ťažký kríž. 
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68 Koľko je sŕdc, ktoré v tichosti plačú nad svojím utrpením bez toho, aby si to niekto všimol! Koľko 

horkosti sa skrýva za úsmevom, ktorý nevieš interpretovať! Ale ja, ktorý cítim každé trápenie a bolesť a 

čítam v srdciach, vám hovorím: Pripravte sa na to, aby ste mohli rozvinúť intuíciu a čítať vo vnútri svojich 

bratov, pretože srdcia sa vám nie vždy otvoria, aby vám ukázali svoju bolesť. 

69 Kvôli tomuto tajnému náreku, tomuto vnútornému plaču, tomuto smútku, ktorý sa neukazuje v 

tvári trpiacich, je potrebné preniknúť do sŕdc, čo je možné len prostredníctvom oduševnenia, ktoré 

spôsobí, že vo vás rozkvitne láska. 

70 Ach, keby ste vedeli, že napriek všetkej svojej chudobe môžete dať a urobiť tak veľa! Ale vy ste 

stále tak materiálne založení, že mnohí z vás veria, že dobré skutky môžete robiť len za peniaze. Preto som 

musel prísť za vami, aby som vám povedal, že nie je správne, aby ste plakali od bolesti, hladu a utrpenia 

bez toho, aby ste si uvedomili, že vás skláňa ťarcha pokladu, ktorý nesiete bez toho, aby ste si to 

uvedomovali. 

71 Nie, vy ľudia, nie je to len bremeno vašich hriechov, ktoré vás ťaží. Ide o to, že vaše telo, čoraz 

viac oslabované vášňami a bojmi tohto života, nie je schopné odolávať sile, moci vlastného ducha, ktorý 

bojuje, aby oslobodil svoju hmotu od jej slabostí. 

72 Spomeňte si na noc, keď som sa narodil ako človek: Bolo chladno a tma, ale nie taká, aká je v 

tomto čase v srdci ľudstva. Zatiaľ čo môj Duch bol v tú noc naplnený radosťou, pretože prišiel prebývať 

medzi ľuďmi, oni spali v hlbokom spánku, nevnímali moju prítomnosť a nevedeli, že prišiel ten, ktorý bol 

prisľúbený. Potom sa začala Moja cesta utrpenia. 

73 Slama, ktorá slúžila ako kolíska pre novorodenca, a teplo nenáročných zvierat boli jediné veci, 

ktoré mala táto rodina v okamihu môjho príchodu k dispozícii. 

74 Myslíte si, že príroda je necitlivá na božské prejavy, ale to je ľudský omyl, pretože okrem vás 

všetko stvorené, od najväčšieho po najmenšie, podlieha Môjmu zákonu, od ktorého sa nemôže odchýliť. 

Iba človek, ktorý bol stvorený inak ako všetky stvorenia, pretože má ducha, svedomie a slobodu vôle, je 

ten, kto zostáva necitlivý voči Môjmu Božstvu. 

75 Prečo si zatvrdil svoje srdce do takej miery, že necítiš prítomnosť svojho Otca ani nepočuješ jeho 

hlas? - Kvôli vašej slobodnej vôli. Teraz som neprišiel ako človek, a predsa som pocítil chlad srdca bez 

lásky, ktorým ma ľudstvo prijalo. 

76 Nemyslite si, že toto miesto na zemi, kde zaznieva toto slovo, je jediným miestom, kde sa 

nachádzam so svojimi deťmi. Veru vám hovorím, že Moje prejavy v rôznych podobách sú univerzálne. 

77 Eliáš, ktorý sa medzi vami prejavil ako predchodca môjho ohlasovania prostredníctvom ľudskej 

mysle, neprišiel len do tejto krajiny, kde bývate. Chodil z jedného miesta na zemi na druhé a ohlasoval 

novú éru a príchod nebeského kráľovstva. 

78 Zo všetkých strán sa ozývali hlasy, ktoré oznamovali Môj príchod k vám: príroda sa otriasala v 

pohybe, veda žasla nad novými zjaveniami, duchovný svet sa vrhol na ľudstvo, a predsa ľudstvo zostalo 

hluché k týmto hlasom, predzvesťami nového veku. 

79 Zostúpila záplava božského svetla, aby vyviedla ľudí z ich temnoty. Títo sebeckí a materializovaní 

ľudia však zďaleka neusilovali o dokonalosť duše, o mravné zdokonalenie svojho života na zemi, ale 

využívali toto svetlo na to, aby si vytvorili tróny a slávu, pohodlie a pôžitky pre telo, a ak to považovali za 

potrebné, aj zbrane na ničenie života svojich blížnych. Ich oči boli oslepené intenzitou môjho svetla a ich 

márnivosť sa im stala osudnou. Ale hovorím vám, že práve vďaka tomuto svetlu nájdu pravdu, objavia 

cestu a zachránia sa. 

80 Tí, ktorí dokázali prijať toto svetlo do svojej mysle a prijali ho ako božské posolstvo, spôsobili, že 

ich svedomie viedlo ich kroky a slúžilo ako vodítko pre ich skutky. Mali totiž predtuchu, že Pán opäť 

prišiel a že je s ľudom. 

81 Predstavitelia rôznych siekt a denominácií ma nechceli prijať, ich srdce, ich dôstojnosť a falošná 

veľkosť im bránili prijať ma v duchu. Preto sa po celej zemi vytvorili skupiny, bratstvá a združenia tých, 

ktorí cítia prítomnosť novej éry, ktorí hľadajú samotu, aby sa modlili a prijímali Pánove vnuknutia. 

82 Vy, deti moje, patríte k týmto zástupom, ktoré sa postupne formovali pod svetlom božského 

vnuknutia, hoci vám musím povedať, že toto vnuknutie, premenené na ľudské slovo, máte z milosti. Preto 

musíte bdieť, modliť sa a veľa rozjímať, aby ste neupadli do omylu a nepremeškali účel tohto duchovného 

učenia. 
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83 Čo by vás mohlo na ceste rozmaznať? - Márnosť, ľud môj. 

84 Veru vám hovorím, že táto inšpirácia zvíťazí medzi pokornými, milosrdnými a tými, ktorí túžia po 

pravde, spravodlivosti a pokoji. 

85 Pokoj a sila, ktoré získaš v modlitbe, ťa urobia usilovným a neúnavným v rozsievaní dobra, v 

pozdvihovaní padlých, v zapaľovaní viery a v požehnaní a úteche medzi všetkými národmi zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 38  
1 Prijímam "posledných" a zaplavujem ich tým istým svetlom, ktoré som dal "prvým", aby povstali a 

zvestovali moje učenie. 

2 Krátky je čas, keď ešte budete počuť Moje Slovo, pretože som vám oznámil, že k vám prestanem 

hovoriť v roku 1950 a po tomto čase už Môj hlas nebude znieť cez ľudskú myseľ. Tí, ktorí ju počuli a 

uverili jej, sa budú cítiť spokojní a silní, ale tí, ktorí o nej po vypočutí pochybovali, budú zmätení. Naopak, 

mnohí, ktorí ma nikdy nepočuli, budú vyhľadávať mojich učeníkov, aby sa ich opýtali na to, čo sa naučili 

od Majstra. 

3 Hľadajte svetlo a ten, kto ho má, nech pomôže nájsť svetlo všetkým, ktorí kráčajú v tme. Kto má 

počas tohto života zmätočné predstavy, bude ešte zmätenejší, keď vstúpi do duchovného údolia. Preto som 

počas týchto troch období stál pri všetkých svojich deťoch a ukázal som im cestu, po ktorej musia stúpať 

prostredníctvom rozvoja svojho ducha. 

4 O živote ducha som vám zjavil všetko, čo ste postupne schopní pochopiť. Dnes vám ukážem ešte 

hlbšiu stránku tohto poznania. 

5 Toto je čas, o ktorom som vám prorokoval, že ma uvidí každé oko. Každý duch Mňa bude počuť, a 

keď toto učenie ľudstvo pochopí, ľudia už neupadnú do modlárstva alebo fanatizmu, pretože sa naučia 

pozdvihnúť svojho ducha ku Mne s jednoduchosťou a čistotou, ktorú dáva oduševnenie. 

6 Duch ľudí sa pomaly prebúdza, keď počujú ozvenu nebeského zvona v hlase svojho svedomia. Je 

to duch Eliáša, je to hlas toho, ktorý volá na púšti, neviditeľný posol tohto času, ktorý ako pastier s láskou 

vyzýva svoje ovce, aby poslušne vstúpili do ohrady pokoja, ktorý ich čaká. 

7 Kto si myslí, že je zvláštne, že opúšťam svoje kráľovstvo, aby som hľadal hriešnikov, ten ma 

naozaj nepozná. Spravodlivých nechávam za sebou, lebo sú spasení a majú všetko. Prichádzam k 

vydedeným, strateným a poškvrneným, pretože aj oni sú moje deti, ktoré milujem ako spravodlivých, a 

pretože ich chcem priviesť do svojho domu, aby sa mohli tešiť zo svojho Otca. 

8 Keby som miloval len spravodlivých a opovrhoval hriešnikmi, myslelo by si tvoje svedomie, že 

Otec koná spravodlivo? 

9 Ukazujem vám spôsob, akým máte zmyť svoje škvrny a ospravedlniť sa predo mnou: Konaním 

dobra svojim bratom a praktizovaním dobročinnosti v rôznych formách. 

Už dnes môžete odovzdať to, čo ste sa naučili. Aj vy môžete navštevovať chorých a svojou láskou im 

dávať balzam v mojom mene, lebo vo svojej viere nájdete moc uzdravovať a vaše milosrdenstvo bude 

najlepším balzamom. Nech nikto nepochybuje o tom, či má na to dar alebo nie. 

10 Nemajte výčitky svedomia, keď robíte charitu, pretože si myslíte, že ste chudobní. Keď bol Ježiš 

so svojimi učeníkmi v druhej ére, povedal im toto podobenstvo: "Jeden mýtnik vošiel do chrámu a nechal 

mincu ako almužnu. Vtedy jeden dobre oblečený farizej dal sedem peňazí, pričom jeden po druhom 

upúšťal, aby sa to, čo urobil, pozorovalo a aby všetci videli, že jeho dar je veľký. Neskôr si kľakla jedna 

chudobná a chorá žena, aby sa modlila, a potom položila dve mince malej hodnoty, ktoré boli všetko, čo 

mala. Ježiš povedal svojim učeníkom: "Hľa, ten, kto chcel dať viac, dal menej, a tá, ktorá dala menej, dala 

viac, lebo dala všetko, čo mala, a tak aj chlieb, ktorý mala v ten deň jesť." 

11 Vám, ktorí ma počúvate, dám pochopiť, koľko toho v sebe nosíte, aby ste sa nikdy necítili núdzni 

tvárou v tvár skutočne núdznym. 

12 Vy ste tí, o ktorých sa kedysi hovorilo, že budú žiť vo veku Ducha Svätého. Toto je vek svetla, v 

ktorom každý duch otvorí oči pravde. Môj srp už začal vytrhávať burinu z koreňa. Nečudujte sa, že som 

prišiel, keď sa svet zmieta vo vojnách; bolo to predpovedané. 

13 Ľudia videli toľko svetla prostredníctvom vedy, že boli oslepení. Ale keď sa táto slepota skončí, 

vďaka môjmu milosrdenstvu spoznajú pravú cestu a stretnú sa na nej so mnou, aby oslobodili a zachránili 

stratené, ako to robí pastier so stratenými ovcami. 

14 V tomto čase som sa nestal človekom medzi vami, prišiel som len ako svetlo, ktoré posielam zo 

svojho kráľovstva vášmu duchu. Z nekonečna ťa inšpirujem, aby sa zajtra tvoj duch vo svojej modlitbe 

vzniesol ku Mne. 

15 Dnes sa musíte postarať o to, aby sa vaša duša očistila prostredníctvom vášho vybavenia a pocítila 

moju prítomnosť medzi vami. Oduševnite sa, aby ste vedeli prijať to, o čo žiadate, čo pre Mňa nikdy 
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nebude priveľa. Nezabúdajte na potreby svojej duše, ktorú zaťažujú požiadavky vášho tela. Uvedomte si, 

že to, čo vám najviac chýba, je Božie poučenie, a teraz, keď ho v tejto forme hojne dostávate, hľadajte ho, 

pochopte ho a použite ho v skutkoch lásky k svojim bratom. 

16 Chcem, aby ste pochopili moje učenie a zlepšili sa vo svojom živote, aby ste toto dielo, ktoré som 

vám zjavil, strážili ako drahokam neoceniteľnej hodnoty, aby ste sa nestali márnivými vlastníkmi tejto 

milosti a neodopierali ju nikomu, kto ju potrebuje, a určite z nej nemali hmotný prospech. 

17 Veru, hovorím vám: Chrám šiestej pečate nikdy nebude trhoviskom ani lúpežným brlohom. Táto 

svätyňa, ktorá je v duchovnom svete, má otvorené brány, aby do nej mohli vstúpiť všetky moje deti. Tam 

hriešnik nájde vykúpenie, nenávisť, túžba po pomste a zlé sklony zmiznú. 

18 V tomto čase ste pripravovaní, aby ste mohli ohlasovať túto dobrú zvesť s pravou vierou a 

odvahou. Chcem, aby aj výklad, ktorý dávate môjmu slovu, bol správny, aby vaše činy boli hlasnejšie. 

Nechcem, aby medzi mojimi učeníkmi boli fanatici, puritáni alebo nadšenci, ale aby povznesenie vášho 

ducha bolo vnútorné a všetky vaše vonkajšie činy jednoduché a prirodzené; aby, keď sa tento ľud 

rozmnoží ako hviezdy na nebi a ako piesok na mori, bol zložený z pravých učeníkov môjho duchovného 

učenia, aby boli vykladačmi slova, ktoré počuli, a aby boli tými, ktorí svojimi skutkami dosvedčujú 

pravdivosť môjho učenia. 

19 Nebojte sa času, keď budete musieť hovoriť, nedôverujte mne ani sebe. Povedal som vám, aby ste 

v hodine skúšky nerozmýšľali nad tým, čo poviete, že vaša viera a duchovné povznesenie budú stačiť na 

to, aby Moje Božské svetlo prehovorilo vašimi ústami. Ak vás ľudia požiadajú o vysvetlenie alebo 

ospravedlnenie vnuknutia, ktoré ste dostali, aj vám dám pochopiť pravdu o mojich zjaveniach, aby ste ich 

mohli vysvetliť svojim bratom. 

Medzi poslami budú aj moji proroci, ktorých úlohou bude prebudiť ľudí. Nesmú však urobiť to, čo 

urobil prorok Jonáš, ktorý prišiel do pohanského a hriešneho mesta, aby ho varoval a ohlásil jeho 

obyvateľom katastrofu, utrpenie, pohromy a choroby, ak sa neobnovia. Keď prišiel čas, aby sa jeho 

proroctvo naplnilo, s veľkým údivom videl, že sa jeho slová nenaplnili, pretože namiesto pohromy, ako 

ohlásil, sa ľudia tešili pokoju, zdraviu a prosperite. 

Potom sa prorok zahanbený odobral do samoty, kde sa rozprával so svojím Pánom a povedal mu: 

"Prečo sa nesplnilo slovo, ktoré si mi vložil do úst? Pozri, namiesto toho, aby ma títo ľudia považovali za 

Tvojho proroka, považujú ma za podvodníka." 

Potom však počul Otcov hlas, ktorý mu odpovedal: "Poslal som ťa, aby si oznámil návštevy, ktoré sa 

mali stať, keď tí ľudia budú hluchí k môjmu slovu. Ale oni ťa počúvali a činili pokánie, zvrhli svojich 

falošných bohov a pokľakli, aby sa mi klaňali, plakali pri vedomí svojich priestupkov a s hrôzou očakávali 

môj súd. 

20 Videl som, že sú vybavení, a namiesto utrpenia som im poslal radosť a pokoj. Myslíš si, že len 

preto, aby som splnil tvoje slovo, ako ho chápeš ty, by som mal ublížiť tisícom? Ak nesympatizujete s 

jedným z nich - sympatizujem so všetkými! Slovo, ktoré ste dali, bolo preto, aby sa obnovili a vyhli sa tak 

návštevám. Robili pokánie, a preto pozri, ako sú tam plní radosti a viery v pravého Boha!" 

21 Majte na pamäti tieto učenia, žiaci, sú to príklady, ktoré vám budú užitočné na vašej ceste. V tebe 

spočívajú dary duchovného videnia, prorockých snov a intuície, aby si vždy videl svoju cestu osvetlenú a 

aby si upozornil svojich bratov. 

22 Vašou úlohou je varovať, prebúdzať, oznamovať. Uvedomte si však, že ak sa vaši bratia budú 

modliť, budú môcť zmeniť udalosti. Nemali by ste sa však kvôli tomu cítiť oklamaní alebo stratiť vieru. 

Váš osud je obmedzený na predchádzanie utrpeniu a nastolenie mieru. Ak dosiahnete tento výsledok so 

svojimi darmi, môžete byť spokojní. Modlite sa za pokoj ľudstva, všetci spoločne vytvorte svätyňu, v 

ktorej vaši bratia môžu nájsť spásu, pokoj a inšpiráciu. 

23 Poďte a jedzte z tohto chleba, ktorý je mojím slovom, aby som medzi vami, kým budete živiť 

svojho ducha mojou milosťou, uhasil svoj smäd po láske. Vždy, keď ste milovali svojich bratov, milovali 

ste aj mňa; keď ste odpustili svojim nepriateľom, zmierili ste sa so mnou a na oltár svojej viery ste položili 

obetu svojich zásluh, obetu vždy milú môjmu Božstvu. 

24 Počúvajte: Ja som ten, ktorý vás stvoril na svoj obraz a podobu. Som jediný Boh, nikto predo 

mnou neexistoval, môj Duch nebol stvorený, som večný, vždy som bol a vždy budem. 
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25 Zjavil som vám Svoju bytosť a Trojicu, ktorá vo Mne existuje, tú Trojicu, ktorú spoznávate v 

Otcovi, ktorý je Jehova, ktorý vám dal Zákon v Prvej ére, v "Slove", ktoré vás naučilo láske 

prostredníctvom Ježiša v Druhej ére, a v Duchu Svätom, ktorý vás napĺňa svetlom a múdrosťou a 

vysvetľuje vám všetky zjavenia v tejto Tretej ére, v ktorej dáva vzniknúť vibráciám v každom duchu a 

prejavuje sa medzi vami prostredníctvom ľudskej mysle. 

26 Otec ústami svojich prorokov ohlásil príchod Krista a Ježiš ohlásil zjavenie Ducha Svätého, Ducha 

pravdy. Toto sú tri fázy zjavenia, prostredníctvom ktorých som sa dal ľudstvu poznať - ako Zákon, Láska 

a Múdrosť; tri spôsoby zjavenia a jeden Boh, tri spôsoby konania a jedna Vôľa, jedna Láska. 

27 Ak je Otec večný, je večný aj Syn, pretože Božské Slovo, ktoré prehovorilo v Ježišovi, bolo vždy v 

Otcovi. Duch Svätý je večný, pretože je Božou Múdrosťou, ktorá v ňom bola vždy. Keď som teda stvoril 

človeka na svoj obraz a podobu, čím sa hovorí, že v ňom existuje obraz tejto Trojice, dal som mu tri 

zložky bytia, a to telo, dušu a ducha. Je to bytosť vytvorená z troch základných zložiek: materiálnej - tela, 

duchovnej - duše a božskej - ducha. 

28 Na najvznešenejšom mieste vašej duše žiari iskra Mojej božskej inteligencie, ktorá je vaším 

duchom, a preto ste v skutočnosti deťmi Môjho ducha. 

29 Chcel som, aby ste sa podieľali na šťastí byť otcom, a tak som vás urobil rodičmi ľudských bytostí, 

aby ste dali podobu takým bytostiam, ktoré sa vám podobajú a do ktorých sa vtelia duchovné bytosti, ktoré 

vám posielam. Keďže v božskom a večnom je materinská láska, chcel som, aby v ľudskom živote 

existovala bytosť, ktorá by ju stelesňovala, a tou bytosťou je žena. 

30 Na (určitom) začiatku života sa ľudská bytosť rozdelila na dve časti, a tak vznikli dve pohlavia, 

jedno - muž, druhé - žena; v ňom sila, inteligencia, dôstojnosť, v nej nežnosť, pôvab, krása. Jedna - 

semeno, druhá - úrodná zem. Pozrite sa na dve bytosti, ktoré sa môžu cítiť úplné, dokonalé a šťastné len 

vtedy, keď sa spoja. Vo svojej harmónii budú tvoriť jedno "telo", jednu vôľu a jeden ideál. 

31 Ak je tento zväzok inšpirovaný svedomím a láskou, nazýva sa manželstvom. 

32 Zákon o manželstve zostúpil ako svetlo, ktoré prehovorilo do svedomia "prvých "*, aby si 

uvedomili, že zväzok muža a ženy znamená zmluvu so Stvoriteľom. Ovocím tohto zväzku bolo dieťa, v 

ktorom tiekla krv jeho rodičov ako dôkaz, že to, čo je spojené pred Bohom, sa na zemi nesmie rozpustiť. 
* Izraeliti v prvej dobe 

33 Šťastie, ktoré pociťujú otec a matka, keď sa im narodí dieťa, je podobné tomu, ktoré prežíval 

Stvoriteľ, keď sa stal Otcom a dal život svojim milovaným deťom. Neskôr, keď som vám dal 

prostredníctvom Mojžiša zákony, aby ste pochopili, čo je to voľba partnera, a netúžili po manželke svojho 

blížneho, bolo to preto, že ľudia na základe svojej slobodnej vôle zablúdili na cesty cudzoložstva a vášní. 

34 Po uplynutí tohto času som prišiel na svet v Ježišovi a povýšil som manželstvo a s ním aj ľudskú 

morálku a cnosť svojím milostivým poučením, ktoré je vždy zákonom lásky. Hovoril som v 

podobenstvách, aby moje slovo bolo nezabudnuteľné, a z manželstva som urobil posvätnú inštitúciu. 

35 Teraz, keď som znova medzi vami, vás prosím, muži a ženy: Čo ste urobili z manželstva? Ako 

málokto dokáže odpovedať uspokojivo! Moja posvätná inštitúcia bola znesvätená, z tohto prameňa života 

pramení smrť a bolesť. Na čistej bielej farbe tohto zákona sú škvrny a stopy muža a ženy. Ovocie, ktoré 

má byť sladké, je horké a pohár, ktorý ľudia pijú, je plný žlče. 

36 Odchýlili ste sa od Mojich zákonov, a keď ste zakopli, s obavami sa pýtate: Prečo je toľko bolesti? 

-: Pretože túžby tela vždy prehlasovali hlas svedomia. Teraz sa vás pýtam: Prečo nemáte pokoj, hoci som 

vám dal všetko, čo je potrebné, aby ste boli šťastní? 

37 Rozprestrel som na oblohe modrý plášť, aby ste si pod ním postavili "hniezda lásky", aby ste tam, 

ďaleko od pokušení a nástrah sveta, žili s jednoduchosťou vtákov, lebo v jednoduchosti a úprimnej 

modlitbe možno pocítiť pokoj môjho kráľovstva a zjavenie mnohých tajomstiev. 

38 Muži, ak je partnerka, ktorú ste si vybrali, ako neúrodná pôda, ktorá vám nedala žiadne ovocie, 

vydali ste sa hľadať novú pôdu a zabudli ste, že by ste sa mali venovať svojmu osudu a svojej povinnosti 

odčinenia. Prečo obviňujete osud zo skúšok a utrpenia, s ktorými sa stretávate vo svojom manželstve, keď 

ste si sami vybrali túto cestu? 
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39 Každý, kto uzavrie manželstvo pred Mojím Božstvom - aj keď jeho zväzok nepotvrdí žiadny 

duchovný -, uzatvára so Mnou zmluvu, ktorá zostáva zapísaná v Božej knihe, v ktorej sú zapísané všetky 

osudy. 

40 Kto odtiaľ vymaže tieto dve prepletené mená? Kto môže vo svete rozpustiť to, čo bolo zjednotené 

v Mojom zákone? 

41 Keby som vás oddelil, zničil by som svoje vlastné dielo. Ak ste ma požiadali o spojenie na zemi a 

ja som vám ho udelil, prečo potom nedodržíte svoje sľuby a nezapriete svoje prísahy? Nie je to výsmech 

Môjmu zákonu a Môjmu menu? 

42 Vám, neplodným ženám, Majster hovorí: Veľmi ste túžili a prosili, aby sa vaše lono stalo 

prameňom života, a dúfali ste, že jedného večera alebo jedného rána sa vo vás ozve tlkot nežného srdca. 

Ale dni a noci ubiehali a z tvojich pŕs unikali len vzlyky, pretože žiadne dieťa nezaklopalo na tvoje dvere. 

43 Koľkí z vás, ktorí ma počúvate a ktorých veda pripravila o všetku nádej, sa budete musieť stať 

plodnými, aby ste uverili v moju moc a aby ma mnohí spoznali vďaka tomuto zázraku. Sledujte a buďte 

trpezliví. Nezabudnite na moje slová! 

44 Otcovia rodín, vyvarujte sa chýb a zlých príkladov. Nežiadam od vás dokonalosť, len lásku a 

starostlivosť o vaše deti. Pripravte sa duchovne aj fyzicky, pretože v záhrobí čakajú veľké légie duchov na 

chvíľu, keď sa stanú ľuďmi medzi vami. 

45 Chcem, aby sa nové ľudstvo rozrástlo a rozmnožilo nielen počtom, ale aj cnosťou, aby ľudia 

videli, že zasľúbené mesto je blízko, a aby ich deti prišli bývať do Nového Jeruzalema. 

46 Chcem, aby sa zem naplnila ľuďmi dobrej vôle, ktorí sú plodmi lásky. 

47 Zničte Sodomu a Gomoru tohto veku, nedovoľte, aby si vaše srdce privyklo na ich hriechy, a 

nerobte to isté ich obyvateľom. 

48 Takto vás pripravujem na tretiu éru, lebo prídu zástupy, ktoré som vám ohlásil. 

49 Každý nech prijme úlohu, ktorá mu patrí, a tak teraz počúvajte moje učenie v podobenstve: 

50 "Pred Bohom bol duch plný svetla, čistoty a nevinnosti, ktorý povedal svojmu Pánovi: "Otče, 

povedz mi, čo je mojou úlohou, lebo ti túžim slúžiť." A Pán mu láskyplne odpovedal: "Buď trpezlivý, 

spojím na svete muža a ženu a z ich spojenia sa narodí syn, do ktorého sa vtelíš, aby si ako ľudské dieťa 

získal skúsenosti v skúškach sveta a aby si pocítil nehu matky a láskyplnú pomoc blízkeho otca." 

51 Duch sa radoval a čakal. Medzitým Pán spojil muža so ženou putami lásky, a tak ich (spojil) poslal 

na cestu života. - — 

52 V lone ženy vyklíčila nová bytosť a potom Boh poslal tohto ducha, aby sa stal telom v tomto tele, 

a v deviatom mesiaci uzrel svetlo sveta. 

Matka žiarila šťastím a otec sa naňho díval s hrdosťou. Tento syn bol dielom oboch, bol plodom ich 

lásky. Žena sa cítila silná a muž sa cítil trochu ako jeho stvoriteľ. Obaja sa venovali starostlivosti o toto 

nežné srdce. 

53 Duch, ktorý oživoval syna, sa rozžiaril, keď uvidel matkin milý pohľad a otcovu vážnu, ale 

milujúcu tvár. 

54 Čas plynul a otec sa v boji o život vzdialil od hniezda lásky, zablúdil a prešiel tak ďaleko, že sa 

stratil a v tŕnistých kríkoch zanechal kúsky svojho rúcha. Jedol jedovaté ovocie a znehodnocoval kvety, 

ktoré našiel po ceste. Keď mu bolo zle a mal depresiu, spomenul si na svojich blízkych, ktorých opustil. 

Pokúsil sa vrátiť a hľadať ich, ale nemal silu. Potom pozbieral všetky sily a vlečúc sa a potácajúc sa po 

dlhej ceste dorazil k bráne svojho domu. Jeho žena ho prijala v náručí so slzami v očiach, jeho syn bol 

chorý a umieral. 

55 Keď otec uvidel svojho umierajúceho syna, prosil o Božie milosrdenstvo za jeho uzdravenie, 

zúfalo si strapatil vlasy a rúhal sa. Tento duch sa však oddelil od jeho tela a odišiel do záhrobia. Rodičia 

zostali zúfalí a striedali sa v obviňovaní za nešťastie, ktoré ich postihlo: on, že odišiel, ona, že ho 

nedokázala zadržať. 

56 Keď tento duch prišiel do prítomnosti Stvoriteľa, povedal: "Otče, prečo si ma vzal z náručia tej 

sladkej matky, ktorú moja neprítomnosť priviedla k vzlykom a zúfalstvu?" Na to mu Pán odpovedal: 

"Čakaj, buď trpezlivý, lebo sa znovu vrátiš do toho istého lona, keď si títo uvedomia svoje chyby a 

pochopia môj zákon." 
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57 Muž a žena naďalej žili v jednote, osamote, vnútorne sa kajali za svoje previnenia, keď ich opäť 

prekvapili znamenia nového dieťaťa. Boh prinútil ducha, aby sa znovu vrátil do toho lona, a povedal mu: 

"Buď v tom tele, ktoré sa pripravuje na život, a znovu sa občerstvuj v tom lone." 

58 Rodičia, ktorí si mysleli, že prvorodený syn sa stratil, nevedeli, že sa vrátil medzi nich. Ale 

prázdnotu po prvom synovi zaplnil druhý, do lona tohto domu sa vrátila radosť a pokoj, matka sa opäť 

usmievala a otec sa tiež radoval. 

59 Ten sa bál odísť od svojich a snažil sa ich s láskou opatrovať, kým bol s nimi. Čas ho však prinútil 

zabudnúť na minulé skúsenosti a zlákaný zlými priateľmi upadol do neresti a pokušenia. Manželka mu 

vyčítala a začala ho odmietať; domov sa zmenil na bojisko. Čoskoro muž ležal porazený, chorý a 

zoslabnutý, zatiaľ čo žena nechala dieťa samé v kolíske a išla hľadať chlieb pre nevinné dieťa a jedlo pre 

toho druha, ktorý ho nevedel ani milovať, ani chrániť. Trpela ponižovaním a zneužívaním, znášala 

nebezpečenstvá a odolávala túžbam zlých ľudí, a tak zabezpečovala každodenný chlieb pre svojich 

blízkych. 

60 Boh sa zmiloval nad nevinným duchom a ešte skôr, ako otvoril oči pre svetlo rozumu, ho znovu 

povolal. Keď sa však duch ocitol pred svojím Pánom, s bolesťou mu povedal: "Otče, opäť si ma vytrhol z 

náručia tých, ktorých milujem. Vidíte, aký ťažký je môj pozemok! Teraz ťa prosím, aby si ma nechal buď 

v ich lone, alebo v Tvojom naveky, ale nech ma už viac neťahajú sem a tam, som unavený." 

61 Keď sa muž prebral z apatie, uvidel nový obraz bolesti: žena bezútešne plakala pri hlave postele, 

kde ležal mŕtvy druhý syn. Muž si chcel vziať život, ale žena ho zastavila slovami: "Neber si život, zadrž 

ruku, uvedom si, že my sami sme príčinou toho, že Boh nám berie deti." Muž sa upokojil a uvedomil si, že 

v tých slovách je svetlo pravdy. 

Dni plynuli a prinášali pokoj do sŕdc, ktoré s bolesťou spomínali na svoje deti, ktoré zomreli a ktoré 

boli radosťou tohto domova, ktorý sa odvtedy ponoril do pustoty. 

62 Potom sa Duch opýtal svojho Pána: "Otče, pošleš ma opäť na zem?" "Áno," povedal mu Pán, "a 

tak často, ako je potrebné, kým sa tieto srdcia nevyleštia do hladka." - Keď sa znovu vtelil, jeho telo bolo 

choré, pretože jeho matka bola chorá a jeho otec tiež. S prosbou o úľavu sa tento duch zdvihol z lôžka 

bolesti k otcovi. Tentokrát sa nedočkal*, na perách jeho rodičov sa neobjavil úsmev, boli tam len slzy. 

Matka plakala od rána do večera pri kolíske dieťaťa a otec, plný výčitiek, cítil bolesť, keď videl, že syn 

zdedil jeho vlastné slabosti. 
* Narodil sa teda slepý v dôsledku choroby svojich rodičov. 

63 Pobyt Ducha v tomto chorom tele bol krátky a on sa vrátil do Pánovej prítomnosti. 

64 Manželov opäť obklopila samota, ale bolesť ich spojila ako nikdy predtým, ich srdcia sa milovali a 

sľúbili si, že budú kráčať spolu až do konca životnej cesty. Manžel si plnil svoje povinnosti, ona sa starala 

o svojho manžela a obaja sa zotavili zo svojich chorôb. 

65 Sotva verili, že im Boh dá ďalšieho syna, ale hľa, keď Pán videl, že v tých bytostiach kvitne 

telesné i duchovné zdravie, poslal im tohto ducha ako odmenu za sebazaprenie ženy a zdokonalenie muža 

a z lona ženy vzišlo malé telíčko, svieže ako púčik kvetu, ktoré zaplavili ten dom šťastím a pokojom. 

66 Muž a žena ďakovali svojmu Pánovi na kolenách, plakali od šťastia, zatiaľ čo ten trpezlivý a 

poslušný duch sa usmieval cez syna a hovoril Bohu: "Pane, už ma neoddeľuj od mojich rodičov. V mojom 

dome je pokoj, v ich srdciach láska, v kolíske teplo, v matkiných prsiach mlieko a med, na stole chlieb. 

Otec ma hladí a v rukách má pracovné nástroje. Požehnaj nás." A Pán ich požehnal radosťou vo svojom 

Duchu a zanechal ich zjednotených v jednom "tele", v jednom srdci a v jednej vôli." (koniec 

podobenstva). 

67 Dnes vám hovorím: Pite z tohto vína, z môjho poučenia, a radujte sa, lebo keď sa zhromaždíte so 

svojím Otcom, bude hostina v Pánovom dome. 

68 Koľkí z vás sa prebudia k novému životu, keď v tomto čase počujú moje slovo. Boli ste mŕtvi vo 

viere, lebo kým jedných pozemskí lekári pripravili o všetku nádej, iným kňazi odopreli účasť na Pánovej 

večeri. 

69 Otvorili ste svoje srdce, keď ste pocítili, že moje Slovo uzdravuje chorých, s láskou odpúšťa 

hriešnikom a že Majster ponúka všetkým chlieb večného života. 
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70 Na svojej ceste životom si videl rieky zloby, močariská a neúrodnú pôdu, ktorú nikto nevedel 

zúrodniť. 

71 Videli ste, ako sa polia, ktoré boli kedysi úrodné a ponúkali svetu bohaté plody mieru a šťastia, 

zmenili na polia krvi, skazy a smrti. 

72 Je potrebné, aby sa Otec priblížil k svojim deťom. Ja som rosa, ktorá v nočnom tichu zostupuje na 

polia a padá na koruny kvetov. Ale kvety, ktoré zvädli, srdcia, ktoré sa vzdali nádeje, nie sú schopné cítiť 

moju lásku. 

73 Učeníci, uvedomte si, že som svojím poučením prebudil vo vašich srdciach cit pre milosrdenstvo, 

aby ste utrpenie ľudí urobili svojím a neboli ľahostajní k ich konfliktom, skúškam a tragédiám. 

74 Zjednoťte svoje myšlienky a modlite sa za svojich bratov. Vypočujem vaše prosby a odmením 

vaše prosby. Stále ste príliš slabí na to, aby ste zabudli na svoje utrpenie alebo starosti a mysleli na 

druhých. Hovorím vám: Potvrdzujte tieto skúšky s odvahou a dôverou vo svojho Pána, pretože sa 

neodstránia ani nerozplynú z vašej životnej cesty pre vašu nepoddajnosť alebo odmietanie. Na druhej 

strane, s duchovným povznesením, s vierou a vnútorným pokojom zvládnete aj tie najstrašnejšie útrapy. 

Každý tŕň, každá priepasť, ktorú prekonáte, zanechá vo vašom duchu iskru svetla. Tí, ktorí vedia prijímať 

svoje skúšky s pokojom, pocítia, že chvíle bolesti, ktoré by sa iným zdali večné, sa skracujú. 

75 Tento život je tvojou krížovou cestou, na ktorej niekedy padáš, ale zároveň cítiš, že so svojím 

krížom nie si sám, pretože neviditeľný a láskavý pomocník ťa znovu dvíha vždy, keď klesneš pod ťarchou 

svojho osudu. 

Keď sa k vám vlk priblížil, zahnal som ho. Keď do lona vašich zhromaždení vtrhli neveriaci a 

špehovia, aby objavili chyby a obvinili vás z nich, prikryl som vás svojím plášťom nežnosti a zavrel som 

im pery. Keď vás ľudia skúšali svojimi otázkami, predčasne som vám vložil na pery hlas Ducha Svätého, 

pretože ste sa ešte nepripravili presvedčiť ich slovami svetla. 

76 Ja vás nekarhám, ale v dobrote svojho slova hľadajte nádej, nápravu a tiež súd. Čo by sa s tebou 

stalo, keby som ti lichotil v tvojich nedokonalostiach a chválil ťa v tvojich hriechoch? Či nie toto robia 

ľudia kniežatám sveta? - Vždy som vás povzbudzoval, keď som vás videl, ako horlivo hľadáte svoj 

duchovný pokrok, keď ste navštevovali chorých bez toho, aby ste mysleli na hodinu alebo na to, či je 

nepriaznivé počasie; a keď ste stáli pred sudcami, zostali ste pokojní a svedčili ste o mne slovami pravdy. 

77 Tak ste sa naučili, že srdcia sú polia, ktoré musíte obrábať, a že čím rozsiahlejšie sú tieto polia, 

tým väčšie musí byť vaše úsilie, a že to, čo ste zasiali, nesmiete opustiť. 

78 Sú medzi vami aj takí, ktorí pôjdu do iných národov hľadať nové polia na siatie. Dal som vám 

univerzálny jazyk, ktorým budete môcť komunikovať medzi sebou - nie rafinovaný jazyk, ktorým hovoria 

ľudské pery, ale jazyk, ktorý vyjadruje Duch prostredníctvom lásky. 

79 Pre ostatných nebude potrebné podnikať tieto veľké cesty. Bude im stačiť pripraviť sa na to, aby 

preukázali milosrdenstvo tým, ktorí sú veľmi blízko, ako aj na to, aby poskytli svetlo beztelesným 

duchom, ktorí sú zmätení. Beda tomu, kto zatvára dvere pred volaním týchto legionárov v núdzi, lebo oni 

vo svojom zmätku neodpustia! 

80 Usilovný učeník ma blahoslaví každým krokom, lebo cíti, že ťarcha jeho kríža je ľahká, a teší sa, 

že mi môže slúžiť. Lenivý človek sa cíti zbavený slobody a sklonený pod veľmi ťažkým bremenom. 

Nikoho nespútavam ani z nikoho nerobím otroka, naopak, dávam vám skutočnú slobodu, aby vás ani 

väzenie, ani smrť nemohli uväzniť, ale aby ste tam, kde sa mnohí považovali za stratených, vy pozdvihli 

svojho ducha na nekonečný rebrík jeho rozvoja. 

81 Učeníci: Ste pripravení odpustiť tým, ktorí vás urážajú? Kto sú vaši nepriatelia? - Veru, hovorím 

vám: Nesmiete nazývať svojich blížnych nepriateľmi! Neposielam vás proti ľuďom, ale proti ich hriechu a 

nevedomosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 39  
1 Ja som pokoj, ktorý na vás zostupuje, lebo vo svete vidím len chaos. 

2 Bdejte a modlite sa, konajte dobro a vojnu zrušíte uplatňovaním milosrdenstva. 

3 Strom vedy, ako ho ľudia ošetrovali, prináša ľudstvu trpké ovocie. Teraz vám však dávam 

krištáľovo čistú vodu lásky, aby ste ju mohli zalievať a zažiť, aké odlišné bude ovocie, ktoré potom 

prinesie práve tento strom. 

4 Skôr než v Mojom učení objavíte tajomstvo starostlivosti o strom vedy, bude bičovaný silnými 

hurikánmi, ktoré do poslednej chvíle zničia jeho zlé plody a očistia ho. 

5 Po tejto búrke postupne uvidíte, že vo vašom duchu žiari nové svetlo, ktoré sa odrazí na všetkých 

vašich životných cestách. 

6 Teraz žijete v čase súdu. Spomeňte si, ako často som vám hovoril, že srp Mojej Božskej 

Spravodlivosti neúnavne odrezáva burinu. 

7 Veda, ako aj náboženstvá alebo ľudia s mocou pocítia moju spravodlivosť. Nič nezostane 

neprezreté mojím pohľadom a nebude odvážené na mojich váhach. Od počiatku ľudstva je hriech 

odsúdený na smrť a moje slovo sa musí naplniť. 

8 Keď vy, Môj ľud, uvidíte na zemi znamenia týchto udalostí, povstaňte ku Mne v modlitbe, spojte 

sa so svojou rodinou v jednej myšlienke a pošlite svojho ducha ako poslov Mojej lásky svojim bratom, 

ktorí potrebujú pokoj. 

9 Nepochybujte o sile modlitby, lebo ak nemáte vieru v praktizovanie lásky, nebudete môcť nič dať 

svojim bratom. 

10 Neučil som ťa, že aj rozpútané prírodné sily môžu počuť tvoju modlitbu a upokojiť sa? Ak 

poslúchajú môj hlas, prečo by nemali poslúchať hlas Pánových detí, keď sa pripravili? 

11 Už počas môjho pobytu s vami vo svete som vás učil modliť sa, aby ste sa vo chvíľach skúšok 

mohli spojiť s Otcom a čerpať od neho silu, aby ste mohli plniť svoje poslanie lásky a milosrdenstva 

medzi ľuďmi. 

12 Modlitba je milosť, ktorú Boh dal človeku, aby mu slúžila ako rebrík na duchovný vzostup, ako 

zbraň na obranu, ako kniha na poučenie a ako balzam na uzdravenie a zotavenie z každej choroby. 

13 Pravá modlitba sa vytratila zo zeme, ľudia sa už nemodlia, a keď sa o to pokúšajú, robia to ústami 

namiesto toho, aby sa so Mnou rozprávali duchom, používajú prázdne slová, obrady a pretvárku. Ako 

budú ľudia vidieť zázraky, ak budú používať formy a postupy, ktoré Ježiš neučil? 

14 Je potrebné, aby sa medzi ľudí vrátila pravá modlitba, a ja som ten, kto vás jej nanovo učí. 

15 Blahoslavený je ten, kto inšpirovaný láskou k druhým im slúži ako krok na ceste hore ku mne. 

Keď totiž otvorí oči a pozrie sa na seba, uvidí sa blízko svojho Otca. 

16 Nepýtajte sa, čo máte robiť, aby ste vedeli, že ste splnili svoje poslanie, lebo môj zákon sa 

obmedzuje na vzájomnú lásku. Pochopte, že každý deň vášho života vám ponúka príležitosť uplatniť toto 

Božie prikázanie. 

17 Každý môže naplniť poslanie lásky svojím vlastným spôsobom. 

Kto vedie duše, kto učí, vedec, správca, otec rodiny, všetci môžete slúžiť blížnemu, ak sa inšpirujete 

mojím najvyšším prikázaním, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

18 Všetko sa očistí, všetko sa obnoví, takže nové generácie nájdu zem pripravenú na splnenie svojej 

veľkej duchovnej úlohy. 

19 Nevyberajte si tých, ktorých máte milovať, milujte všetkých bez rozdielu. Duchovná láska nesmie 

poznať žiadne uprednostňovanie. 

20 Láska, ktorú vás učím, presahuje lásku k vašim blízkym, lásku k vašej vlasti a k vám samým. 

21 Nebojte sa, že nebudete užitoční v tomto diele lásky, ak myslíte na svoju materiálnu chudobu. 

Oduševnite sa a nebudete potrebovať pozemské dobrá, aby ste mohli konať dobro blížnemu. Pozri, ako 

som si vybral svojich pracovníkov medzi týmto ľudom núdznych a jednoduchých myslí a urobil som ich 

radcami, lekármi a dôverníkmi tých, ktorí trpia, a že k nim človek prichádza, keď potrebuje útechu a 

pokoj. 

22 Z ich lásky nevyčerpateľne prúdil balzam uzdravenia, z ich predtým vážnych pier vychádzalo 

slovo svetla, ktoré poučuje, obnovuje, vnútorne pohýna a presviedča. A čo si títo robotníci mysleli, že 
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nosia vo svojich srdciach, kým som im zjavil ich dedičstvo? - Nič, cítili sa ako vyvrheli, neschopní 

praktizovať lásku a viesť sa. 

23 Pozrite sa, ako sa pred pokorou týchto pracovníkov objavujú bohatí a žiadajú o pomoc, lekári, aby 

sa ich pýtali na ich nevyriešené problémy; a tí, ktorí sa vzdelávali v oblasti teologického alebo 

filozofického poznania, prichádzajú, aby sa naučili prvú lekciu. Neobdivujete tento zázrak, ktorý sa stal 

medzi vami? Potom to už pochopíte, ľudia, a pochopíte to aj vy, ľudstvo. Moc a bohatstvo zeme vám 

nebudú stačiť na to, aby ste si priniesli pokoj, aby ste si boli navzájom užitoční tým, že si budete 

poskytovať materiálnu pomoc, ak sa nenaučíte milovať. 

24 Ak je láska vo vašom duchu a dáte ju pocítiť blížnemu, uvidíte, že sa dejú zázraky. Začnite 

praktizovať cnosť, vy, ktorí ste zostali necitliví alebo vzdialení od milosrdenstva, lásky, dobra, ktoré sú 

podstatou duchovného života. A ak niekto príde k vašim dverám vyčerpaný smädom, únavou a hladom, 

posaďte ho k svojmu stolu bez toho, aby ste sa zamýšľali nad tým, či je v škatuli dosť chleba. Spýtajte sa 

svojho srdca, či to robíte s úprimnou láskou, keď pozývate pocestného k svojmu stolu, s pravým súcitom. 

Ak je to tak, uvidíte, že sa chlieb rozmnoží, všetci sa nasýtite a v srdci pútnika sa rozhorí plameň viery, 

aby mi ďakoval a žehnal ma. Vo svojom živote urobí to, čo ste urobili vy jemu, pretože ste mu dali lekciu 

lásky, ktorá je prístupná aj tej najobmedzenejšej mysli. 

25 Buďte pokorní, pamätajte, že Ja, váš Boh, som sa narodil v pokore a neskôr som svoje telo prikryl 

jednoduchým efodom. Prečo vždy snívate o dobrých šatách a túžite po kráľovských rúchach? 

26 Tvoje kráľovstvo tiež nie je z tohto sveta. Tento život je ako bojisko, na ktorom si ideš zaslúžiť 

zásluhy, aby si mohol víťazne vstúpiť do dobytej krajiny a získať odmenu. 

27 Nikdy neopúšťajte kríž na polceste, neopúšťajte svoju úlohu, lebo by to bolo ako zahodiť zbrane v 

boji, zbabelo utiecť z boja a zrieknuť sa triumfu, ktorý čaká vášho ducha. 

28 Ja som dokonalá Cesta, vo svojom pozemskom živote som vám zanechal svoj príklad Knihy 

pravého života, prostredníctvom ktorého učenia sa naučíte bojovať, aby ste zvíťazili vo všetkých bitkách. 

Môj meč lásky bez prestania bojoval proti zlu a nevedomosti ľudstva. Moje zbrane neboli vražedné, 

nepriniesol som vám smrť, ale večný život. Moja jemnosť priviedla tých, čo ma urážali, do zúfalstva a 

zmätku, moje láskavé odpustenie zvíťazilo nad tvrdosťou ich sŕdc, moja smrť ako človeka ich prebudila k 

životu milosti. Nepamätáte sa, že zasľúbený Mesiáš bol ohlásený ako neporaziteľný bojovník? 

29 Je čas, aby zo sŕdc ľudí vytryskla láska, odpustenie a pokora ako pravé zbrane proti nenávisti a 

arogancii. Pokiaľ sa nenávisť stretáva s nenávisťou a arogancia s aroganciou, národy sa budú navzájom 

ničiť a v srdciach nebude mier. 

30 Ľudia nechceli pochopiť, že šťastie a pokrok môžu nájsť len v mieri, a hnali sa za svojimi ideálmi 

moci a falošnej veľkosti, prelievali krv svojich bratov, ničili životy a ničili vieru ľudí. 

31 Človek svojou pyšnou vedou spochybňuje môj zákon a ja vám hovorím, že ešte raz budem bojovať 

proti jeho hriechu. Ale človek vo mne nenájde pyšného a povýšeneckého sudcu - lebo to sú ľudské chyby - 

ani na sebe nepocíti bremeno pomsty, lebo nízke vášne sú vlastné vašej nedokonalosti. Stretne sa s 

neúprosným sudcom a Majstrom, ktorý ho poučí o veľkom učení lásky. 

32 Nie všetci chcete vojny alebo pestujete nenávisť či pýchu voči nevinným, voči ľuďom dobrej vôle 

a viery. Dám znamenia, keď vypuknú vojny, aby (ľudia dobrej vôle) bdeli a modlili sa, lebo svojou 

modlitbou a bdením budú nezraniteľní voči vražedným zbraniam. 

33 Od východu na západ povstanú národy a budú zahanbené a od severu na juh sa tiež vydajú na 

cestu, aby sa všetky zrazili na krížovej ceste. V tomto strete vznikne obrovská pohrebná hranica, na ktorej 

zhorí nenávisť, vyhasne arogancia a bude zničený kúkoľ. 

34 Je potrebné, aby nové generácie našli čistú zem, aby na nej prekvitali mier a láska. Ale ešte 

predtým zmizne aj posledná stopa po Kainovom zločine, ktorého dedičstvo si ľudstvo stále nesie. 

35 Vidíte vy, ktorí ste pod duchovným vyžarovaním môjho učenia, že vo všetkej tejto bolesti, ktorá sa 

blíži, je Boží trest alebo odplata? - Nie, hovoríte mi, je to ovocie, ktoré sme vypestovali a ktoré teraz 

budeme žať. 

36 Vždy mám súcit so svojimi deťmi, pretože ste príliš malí na to, aby ste pochopili všetko zlo, ktoré 

si spôsobujete. Preto sa k vám približujem a zhmotnením Svojho Slova* vám posielam Svojich poslov, 

aby vás napomenuli, aby vás varovali pred vašimi zlými cestami. Ale kedy ste poslúchli moje volanie? - 

Nikdy. - Preto ľudstvo trpí. 
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* To vyjadruje, že Božie slovo k nám prichádza prostredníctvom nositeľov hlasu, je vyslovené materiálne a 

počúvané poslucháčmi materiálne - na rozdiel od duchovne prijatého slova prostredníctvom inšpirácie! 

37 Milovaní ľudia, nebuďte len divákmi chaosu, ktorý uvidíte. Budete mi totiž musieť skladať účty z 

pokoja a sily, ktoré ste dostali. 

38 Pokoj a sila sú tu preto, aby ste sa mohli modliť, aby sa vaša myseľ nezatemnila a aby ste sa 

ukázali ako usilovní a neúnavní v konaní dobra, v rozpaľovaní viery a v šírení útechy medzi ľuďmi. 

39 Milovaní učeníci, šírte moje učenie medzi svojimi bratmi. Prikazujem vám, aby ste hovorili jasne, 

ako som vás to naučil. Pozorne si preštudujte všetky časti tohto diela, lebo, pravdu vám hovorím, zajtra sa 

vás budú pýtať vaši bratia. Viem, že sa vás budú pýtať, akú máte predstavu o Božej Trojici, o Kristovom 

božstve a o Máriinej čistote, a vy musíte byť silní, aby ste tieto skúšky zvládli. 

40 O Trojici poviete, že v Bohu neexistujú tri rôzne osoby, ale iba jeden Božský Duch, ktorý sa dal 

ľudstvu poznať v troch rôznych štádiách vývoja. Ale toto (ľudstvo) vo svojej neschopnosti preniknúť na 

dno (pravdy) verilo, že vidí tri Božstvá tam, kde existuje len jeden Duch. Preto keď počujete meno Jehova, 

myslite na Boha ako na Otca a Sudcu. Keď myslíte na Krista, vidíte v ňom Boha ako Majstra, ako Lásku, 

a keď sa snažíte pochopiť, odkiaľ pochádza Duch Svätý, pochopte, že to nie je nikto iný ako Boh, ktorý 

zjavuje svoju múdrosť pokročilejším učeníkom. 

41 Keby som našiel ľudstvo prvých čias tak duchovne vyvinuté ako dnes, dal by som sa im poznať 

ako Otec, Majster a Duch Svätý, a potom by ľudia nevideli tri božstvá tam, kde je len jedno. Ale oni by 

nemali schopnosť vykladať Moje učenie, boli by zmätení a odklonili by sa od Mojej cesty, aby 

pokračovali vo vytváraní dostupných a malých bohov podľa svojich predstáv. 

42 Teraz už viete, prečo sa Otec zjavoval postupne, a tiež chápete omyl ľudí, pokiaľ ide o pojem 

Trojice. 

43 V Mojom Božskom Duchu je nekonečné množstvo prejavov a vlastností. Ale pretože som sa počas 

troch časových epoch zjavil v troch hlavných vlastnostiach, nazval som vás trinitármi a teraz ma už v 

týchto troch zjaveniach spoznávate a viete ich spojiť do jedného, vidiac v ňom jediného Boha, ktorý sa 

môže rovnako dobre zjaviť dnes ako Sudca, ako zajtra ako Majster a neskôr ako Otec nekonečnej múdrosti 

a dobroty. 

44 Už sa nesnažte dať Mi fyzickú podobu vo svojich predstavách, pretože v Mojom Duchu žiadna 

podoba neexistuje, tak ako nemá podobu inteligencia, láska alebo múdrosť. 

45 Hovorím vám to preto, lebo mnohí si ma predstavujú v podobe starca, keď myslia na Otca; ja však 

nie som starec, lebo som mimo času, môj Duch nemá vek. 

46 Keď myslíte na Krista, okamžite si v mysli vytvoríte jeho fyzický obraz. Ale hovorím vám, že 

Kristus, Božská Láska narodená v tele, Moje Slovo, ktoré sa stalo človekom, keď opustil telesnú schránku, 

splynul s Mojím Duchom, z ktorého vyšiel. 

47 Keď však hovoríte o Duchu Svätom, používate symbol holubice, aby ste si ho predstavili v nejakej 

podobe. Ale ja vám hovorím, že čas symbolov sa skončil, a preto, keď sa cítite pod vplyvom Ducha 

Svätého, prijímate ho ako inšpiráciu, ako svetlo vo svojom duchu, ako jasnosť, ktorá rozptyľuje neistoty, 

tajomstvá a temnoty. 

48 Keď vám hovorím, že Kristus je láska Otca, pochopte, že Kristus je božský. Čo je zvláštne na tom, 

že Boh urobil svoju lásku ľudskou, aby ju dal poznať svetu, ktorému chýbala duchovnosť? Nie je to dôkaz 

dokonalej Otcovej lásky, ktorú dáva tým, ktorí nemôžu ísť k Otcovi, ale On ich hľadá? 

49 Ukážem vám teda, že Kristus nie je menší ako Ja*, ani neprichádza po Mne, lebo ak je Láska, táto 

Láska neprichádza po žiadnej inej sile ani pred ňou, je spojená a zjednotená so všetkými (božskými 

základnými silami), ktoré tvoria Absolútno, Božstvo, Dokonalosť. 
Tu Boh hovorí v jednote všetkých svojich božských síl. 

50 A čo vám mám povedať o Márii, ktorú Pán poslal na zem, aby slúžila ako Matka Ježiša, v ktorého 

tele sa malo zjaviť Slovo? 

51 Veru, hovorím vám, bola vtelenou Božskou nehou. Preto keď vo svojom príbytku počula slová 

Pánovho posla, ktorý jej oznámil, že vo svojom lone počne Mesiáša, v jej srdci neboli žiadne pochybnosti 

ani vzbura voči tomu, o čom vedela, že je to Božia vôľa. Jej príkladom bola pokora a viera, jej konanie 
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bolo tiché a vznešené. Preto bola jediná schopná naplniť toto nebeské posolstvo a prijať tento vysoký osud 

bez márnivosti. 

52 Ježiš strávil svoje detstvo a mladosť po Máriinom boku a v jej lone a po jej boku sa tešil jej 

materinskej láske. Božská neha, ktorá sa stala ženou, osladila Spasiteľovi prvé roky života na svete, keď 

prišla hodina, aby vypil takú veľkú horkosť. 

53 Ako je možné, že si niekto môže myslieť, že Márii, v ktorej lone bolo stvorené Ježišovo telo a po 

boku ktorej žil Majster, by mohla chýbať duchovná vznešenosť, čistota a svätosť? 

54 Kto ma miluje, musí najprv milovať všetko, čo je moje, všetko, čo ja milujem. 

55 Na toto učenie lásky a milosrdenstva musíte upozorniť svojich bratov. Musíte vedieť, že nie je 

potrebné, aby ma celé ľudstvo počulo v podobe, v akej sa vám dávam poznať. Mne stačí, aby bol tento ľud 

prítomný a počul toto učenie, aby potom mohol byť Mojím svedkom a poslom pred svojimi bratmi. 

56 Keby táto forma ohlasovania bola najvyššia, akú by ľudia mohli dosiahnuť, dal by som ju poznať 

po celej zemi a raz zavedená by nemala konca. Ale keďže toto ohlasovanie prostredníctvom ľudského 

nositeľa hlasu je len prípravou na dokonalý dialóg medzi duchmi, poskytol som mu (nositeľovi hlasu) len 

určitý čas a určil som mu čas jeho dokončenia, ktorý bude v roku 1950. 

57. Tieto zástupy, ktoré rok čo rok navštevovali učenie svojho Majstra, sú predurčené šíriť toto 

posolstvo medzi ľudstvom aj potom, keď už nebudú počúvať Moje Slovo. 

58 Pred mojím odchodom nebudú vyučovať, lebo je potrebné, aby počuli moje posledné učenie, ktoré 

bude najhlbšie, a preto ich posilní a pripraví na boj. 

59 Všetci, od najstarších kongregácií až po tie, ktoré sa začínajú zhromažďovať na najmladších 

"miestach", počuli odo Mňa, že toto ohlasovanie sa skončí na konci roku 1950, že je Mojou Božskou 

vôľou, aby sa tak stalo a aby sa ľudia nijako nepostavili proti tomu, čo Otec nariadil. 

60 Bolo by tvrdohlavé snažiť sa, aby som medzi vami dlhšie čakal, bolo by to popieranie Otcovej 

dokonalosti a spravodlivosti a bolo by to popieranie toho, že som to bol Ja, Nezmeniteľný, kto k vám 

prehovoril. 

61 Hoci sa v týchto chvíľach nikto necíti schopný spáchať toto znesvätenie, hovorím vám to, lebo 

viem, že v rozhodujúcich chvíľach, v trpkej a smutnej hodine môjho odchodu, nebude chýbať zradca pri 

mojom stole, slaboch, ktorý odhodí ďaleko od seba chlieb, ktorý ho dlho živil, a ktorý ma s falošným 

bozkom lásky vydá na posmech a opovrhnutie ľudstva. 

62 Čo myslíte, kto sa prostredníctvom týchto mozgov prejaví, keď sa skončí čas môjho zjavenia? 

Chceš ma urobiť spoluvinníkom svojej neposlušnosti? 

63. Pamätaj, že neposlušnosť z tvojej strany by neskôr spôsobila zmätok medzi ľuďmi, že znesvätenie 

takého rozsahu by podporilo chaos medzi ľuďmi. Nikto by neuveril v moje zjavenie ako Ducha Svätého, 

všetci by stratili vieru. 

64 Už teraz vám hovorím, že tí, ktorí by chceli veriť, že sa aj po Mnou určenom čase budem 

prejavovať ich prostredníctvom, budú zavrhnutí a nazvaní podvodníkmi, a ten, kto sa bude prejavovať ich 

chápaním, bude nazvaný "falošný Kristus". Ale veštci, ktorí by sa s týmto podvodníkom spojili, budú 

nazývaní "falošnými prorokmi". 

65 Ľudia, posilnite sa vo všetkom, čo vám dnes hovorím, aby ste, keď príde hodina skúšky, dokázali 

pevne stáť, viazaní mojím zákonom, a rešpektovali moju vôľu. Svojím správaním totiž vydáte najväčšie 

svedectvo o tom, že ste uverili, že toto Slovo je najvyššia pravda. Kto robí opak, zaprel by ma. 

66 Blahoslavení sú tí, ktorí zostanú verní môjmu Slovu, lebo ich použijem, keď príde čas, ako poslov 

a svedkov tohto božského posolstva, ktoré zanechávam ľudstvu prostredníctvom svojho ohlasovania cez 

ľudskú myseľ - ako priekopnícku lekciu pre pravé spojenie ducha s duchom s vaším Otcom. 

67 Dnes hľadám tvojho ducha, pretože duchovný svet si vyžaduje jeho prítomnosť. 

68 Nedokázali ste sa pozdvihnúť, pretože každá vaša nedokonalosť je článkom reťaze, ktorá vás viaže 

k pozemským dobrám a bráni vám vibrovať v oblastiach, ktoré zodpovedajú Duchu*. 
* Pozri poznámku 6 v dodatku 

69 Na čom pracujete po tomto živote? Myslíte si, že váš duch môže pevným krokom vstúpiť do sveta, 

v ktorom je jeho svetlom a oporou len oduševnenie? 
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70 Počúvajte toto slovo, pochopte ho a pochopíte, že vám prichádza na pomoc, aby vás oslobodilo od 

všetkého, čo je zbytočné, pretože tieto vplyvy nenechávajú vašu dušu slobodnú. 

71 Zbav svoju dušu všetkých nečistôt tu, v Mojej prítomnosti, a osloboď ju. Nebojte sa, lebo mi 

neodhalíte žiadne tajomstvo, poznám vás lepšie, ako sa poznáte sami. Vyznaj sa mi vo svojom vnútri, ja ti 

budem rozumieť lepšie ako ktokoľvek iný a odpustím ti tvoje previnenia a viny, lebo ja jediný ťa môžem 

súdiť. Ale keď sa zmierite so svojím Otcom a budete vo svojom vnútri počuť hymnus víťazstva, ktorý 

spieva váš duch, sadnite si v pokoji k môjmu stolu, jedzte a pite pokrm Ducha obsiahnutý v podstate 

môjho Slova. 

72 Keď vstaneš od stola, aby si sa vrátil k svojej dennej práci, nezabudni, že na všetkých tvojich 

cestách je prítomný môj zákon a môj pohľad ťa vidí. Týmto vám chcem povedať, aby ste sa pripravili 

nielen v duchu a v myšlienkach, keď vstúpite do týchto miestností, aby ste počúvali Moje Slovo, ale aby 

vás strach z toho, že ma urazíte, ktorý prejavujete na týchto miestach, sprevádzal vždy a všade. 

73 Moje slovo máte vo svojom svedomí, aby ste sa ho mohli pýtať na radu, keď budete kráčať po 

ceste plnenia svojho poslania. 

74 Všetkým, ktorí ma počúvajú, dávam to isté slovo: ani chudobnému nedávam viac, lebo je v núdzi, 

ani bohatému nedávam menej. Veru, hovorím vám, v duchu ste všetci chudobní. 

75 Milujem vás všetkých rovnako, nevidím rozdiely medzi triedami, rasami, jazykmi ani 

vierovyznaniami, dokonca ani rozdiely medzi pohlaviami. Hovorím za ducha, je to ten, ktorého hľadám a 

ktorého som prišiel učiť, aby som ho viedol do zasľúbenej zeme svetlom svojho poučenia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 40  
1 Váš Otec všetko pripravil, aby "Slovo" Božie mohlo prebývať medzi ľuďmi a ukázať im cestu 

nápravy vznešenými príkladmi svojej lásky. 

2 Najprv inšpiroval prorokov, ktorí mali ohlásiť podobu Mesiáša, ktorý príde na svet, povahu jeho 

diela, jeho utrpenie a smrť ako človeka, aby ho tí, ktorí poznali proroctvá, okamžite spoznali, keď sa 

Kristus zjaví na zemi. 

3 Veky pred mojou prítomnosťou v Ježišovi prorok Izaiáš povedal: "Preto vám Pán dá toto 

znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a bude sa volať Emanuel." (čo znamená Boh s nami). Týmto 

proroctvom okrem iného ohlásil môj príchod. 

4 Dávid mnoho storočí pred mojím príchodom spieval v žalmoch plných bolesti a prorockého 

zmyslu utrpenie Mesiáša počas ukrižovania. V týchto žalmoch hovorí o jednom z mojich siedmich slov na 

kríži, naznačuje opovrhnutie, s ktorým ma zástupy povedú na ukrižovanie, prejavy posmechu ľudí, keď 

ma počujú hovoriť, že vo mne je Otec, opustenosť, ktorú bude pociťovať moje telo tvárou v tvár ľudskej 

nevďačnosti, všetky muky, ktorým ma vystavia, a dokonca aj spôsob, akým budú hádzať žreb o moje šaty. 

5 Každý z mojich prorokov ohlasoval môj príchod, pripravoval cesty a dával presné charakteristiky, 

aby sa v deň, keď príde, nikto nepomýlil. 

6 V Nazarete žila kvetina čistoty a nehy, panna Mária, ktorú prorok Izaiáš ohlásil ako tú, z ktorej 

lona vzíde plod pravého života. K nej prišiel duchovný posol Pána, aby jej oznámil poslanie, ktoré 

priniesla na zem, a povedal: "Buď pozdravená, ty vysoko požehnaná, Pán je s tebou, ty si požehnaná 

medzi ženami." 

7 Nastala hodina, keď sa malo zjaviť božské tajomstvo, a všetko, čo bolo povedané o prítomnosti 

Mesiáša, Spasiteľa, Vykupiteľa, sa malo teraz bezprostredne naplniť. Ale ako málo bolo sŕdc, ktoré cítili 

moju prítomnosť, ako málo bolo duchov pripravených spoznať nebeské kráľovstvo vo svetle mojej 

pravdy. 

8 Ľudia, ktorí sa vo svojej väčšine stali materialistami kvôli svojej ctižiadosti, ktorí všetko podriadili 

svojmu ľudskému poznaniu a skúsenosti a snažili sa overiť duchovné pomocou svojej materialistickej 

vedy, museli byť zmätení tvárou v tvár (pre nich) nepochopiteľnému a nakoniec Mňa zapreli. 

9 Bolo málo tých, ktorí ma milovali a nasledovali ma, a veľa tých, ktorí ma zle posudzovali. 

10 Milovali ma tí, ktorí rozpoznali moju prítomnosť vďaka svojej duchovnej vnímavosti a viere - 

darom vyšším ako ľudský rozum, veda a inteligencia. 

11 Na každom kroku ma skúmali. Všetky Moje skutky a slová boli posudzované so zlým úmyslom, 

väčšinou boli (kritici) zmätení tvárou v tvár Mojim skutkom a dôkazom, pretože ich myseľ nebola schopná 

pochopiť to, čo môže pochopiť iba duch. 

12 Keď som sa modlil, povedali mi: "Za čo sa modlí, keď hovorí, že je plný sily a múdrosti? Čo môže 

potrebovať alebo žiadať?" A keď som sa nemodlil, hovorili, že neplním ich náboženské predpisy. 

13 Keď ma videli, že si neberiem jedlo, kým moji učeníci jedia, usudzovali, že som mimo zákonov 

ustanovených Bohom; a keď ma videli, že si beriem jedlo, pýtali sa sami seba: "Prečo musí jesť, aby žil, 

ten, ktorý povedal, že je život?" Nepochopili, že som prišiel na svet, aby som ľuďom zjavil, ako má 

ľudstvo žiť po dlhom období očisťovania, aby z neho vzišlo oduševnené pokolenie, ktoré bude nad 

ľudskou biedou, nad nevyhnutnými potrebami tela a nad vášňami telesných zmyslov. 

14 Uplynulo mnoho storočí, odkedy som ľudí osvietil svojou prítomnosťou, a keď sa pokúšali 

pochopiť pravdu o Máriinom počatí, o Mojej ľudskej prirodzenosti a Mojej duchovnej podstate, ich 

zmätené mysle to nedokázali pochopiť a ani ich otrávené srdcia túto pravdu nepochopili. 

15 Myseľ a srdce, ktoré sa na chvíľu oslobodia od svojej temnoty, umožnia svojmu duchu uniknúť do 

oblastí svetla, kde sa bude cítiť osvietený vyššou jasnosťou, ktorá nebude jasnosťou jeho rozumu ani jeho 

vedy. 

16 Potom prostredníctvom svojej rozvinutej mysle pochopia pravdu, ktorú im ich malá a obmedzená 

myseľ nemohla odhaliť. 

17 Keby totiž ľudia dokázali pocítiť a pochopiť všetku lásku, ktorú na nich môj Duch vylieva 

prostredníctvom prírody, všetci by boli dobrí. Niektorí sú však nevedomí a iní nevďační. 
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18 Len keď prírodné sily ohlasujú moju spravodlivosť, chvejú sa, ale nie preto, že by chápali, že k 

nim hovorí hlas mojej spravodlivosti, ale preto, že sa boja o svoj život alebo o svoje pozemské statky. 

19 Od počiatku ľudstva až po súčasnosť sa Moja spravodlivosť prejavuje medzi ľuďmi 

prostredníctvom prírodných síl, pretože v surovosti prvých čias a v materializme súčasnej doby boli (a sú) 

citliví len na materiálne útrapy. 

20 Ako dlho sa ešte budú ľudia vyvíjať, aby pochopili moju lásku a cítili moju prítomnosť 

prostredníctvom svedomia? Keď ľudia počujú Môj hlas, ktorý im radí, a plnia Môj zákon, bude to 

znamenie, že časy materializmu sa pre nich skončili. 

21 Zatiaľ ich ešte musia trápiť prírodné sily v mnohých podobách, kým sa nepresvedčia, že existujú 

vyššie sily, proti ktorým je ľudský materializmus veľmi malý. 

22 Zem sa bude triasť, voda očistí ľudstvo a oheň ho očistí. 

23 Všetky prírodné živly a sily sa prejavia na zemi, kde ľudia nevedeli žiť v harmónii so životom, 

ktorý ich obklopuje. 

24 Týmto sa príroda nesnaží zničiť tých, ktorí ju poškvrňujú; usiluje sa len o harmóniu medzi 

človekom a všetkými tvormi. 

25 Ak sa ich spravodlivosť prejavuje čoraz viac, je to preto, že sa previnenia ľudí a ich 

nedodržiavanie Zákonov tiež (stali) väčšími. 

26 Povedal som vám, že žiadny list stromu sa nepohne bez Mojej vôle, a teraz vám hovorím, že 

žiadny prvok prírody neposlúcha inú vôľu ako Moju. 

27 Rovnako vám hovorím, že príroda môže byť pre ľudí tým, čo chcú: matkou štedrou v požehnaní, 

láske a výžive, alebo vyprahnutou púšťou, kde vládne hlad a smäd; majsterkou múdrych a nekonečných 

zjavení o živote, dobre, láske a večnosti, alebo neúprosnou sudkyňou tvárou v tvár ľudským pohoršeniam, 

neposlušnosti a omylom. 

28 Hlas môjho Otca povedal prvým ľuďom a požehnal ich: "Ploďte a množte sa a naplňte zem, 

podmaňte si ju a buďte pánom nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkými tvormi, 

ktoré sa pohybujú na zemi." 

29 Áno, ľudstvo, stvoril som človeka, aby bol pánom a mal moc vo vzdušnom priestore, vo vodách na 

celej zemi a v prírodných silách stvorenia. Ale ja som povedal - pán, lebo ľudstvo, ktoré si myslí, že 

vládne zemi svojou vedou, je otrokom. Hoci sa domnievajú, že ovládli prírodné sily, stávajú sa obeťami 

svojej nezrelosti, opovážlivosti a nevedomosti. 

30 Ľudská moc a veda obsadili zem, moria a vzdušný priestor, ale ich moc a násilie nie sú v súlade s 

mocou a násilím prírody, ktorá - ako prejav Božskej lásky - je Život, Múdrosť, Harmónia a Dokonalosť. V 

dielach ľudí, v ich vede a moci sa prejavuje len arogancia, sebectvo, márnivosť a zloba. 

31 Čoskoro sa ľudstvo prebudí z násilia prírodných síl. Ľudia opustia materializmus cez kalich 

utrpenia, aby uzreli svetlo pravdy, ktoré im ukáže cestu, po ktorej mali dosiahnuť múdrosť a skutočnú 

moc. 

32 Nikdy nebude neskoro na pokánie, na nápravu chyby alebo na obnovu hriešnika. Brány môjho 

kráľovstva budú vždy otvorené a čakajú na dieťa, ktoré po dlhom putovaní za svojou slobodnou vôľou 

konečne otvorí oči pre svetlo a pochopí, že niet dokonalejšej a úžasnejšej slobody, ako je sloboda Ducha, 

ktorý vie plniť vôľu svojho Otca. 

33 Nekonečná sloboda v láske, dobrote, spravodlivosti a dokonalosti. 

34 Aby ste naplnili môj zákon, musíte sa modliť, vždy pozdvihovať svojho ducha k Otcovi. 

35 Videl som, že na modlitbu uprednostňujete samotu a ticho, a dobre robíte, ak hľadáte inšpiráciu v 

modlitbe alebo ak mi chcete poďakovať. Ale rovnako vám hovorím, aby ste sa modlili v akejkoľvek 

situácii, aby ste v najťažších chvíľach svojho života vedeli, ako sa dovolávať mojej pomoci bez toho, aby 

ste stratili rozvahu, sebaovládanie, vieru v moju prítomnosť a dôveru v seba samých. 

36 Modlitba môže byť dlhá alebo krátka, podľa potreby. Ak si to želáte, môžete v duchovnej 

blaženosti stráviť celé hodiny, keď vaše telo nie je unavené alebo keď si vaša pozornosť nevyžaduje 

žiadne iné povinnosti. A môže byť taká krátka, že sa obmedzí na sekundu, keď ste vystavení nejakej 

skúške, ktorá vás náhle zaskočila. 
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37 Nedostanú sa ku mne slová, ktorými sa vaša myseľ snaží sformulovať modlitbu, ale láska, viera 

alebo potreba, s ktorou sa predo mňa staviate. Preto vám hovorím, že budú prípady, keď vaša modlitba 

bude trvať len sekundu, pretože nebude čas na formulovanie myšlienok, viet alebo nápadov, ako ste 

zvyknutí. 

38 Všade ma môžeš vzývať, lebo pre mňa je miesto ľahostajné, pretože to, čo hľadám, je tvoj duch. 

39 Ak sa vám páči modliť sa pod holým nebom, alebo ak cítite väčšiu oddanosť v týchto 

miestnostiach, alebo ak máte radšej svoju spálňu, modlite sa tam, kde sa cítite najbližšie k svojmu Otcovi. 

Nezabúdajte však, že pre Mňa, ktorý som všade, je miesto, kde sa môžete stretnúť so svojím duchom, 

ľahostajné. 

40 Nie vždy sa modlíte s rovnakou vnútornou zbierkou, preto nie vždy zažívate rovnaký pokoj alebo 

inšpiráciu. 

41 Sú príležitosti, keď ste inšpirovaní a povznesiete svoje myšlienky, a sú aj také, keď zostanete úplne 

ľahostajní. Ako budete vždy prijímať Moje správy rovnakým spôsobom? Musíte vychovávať svoju myseľ 

a dokonca aj svoje telo, aby spolupracovali s Duchom vo chvíľach modlitby. 

42 Duch je vždy pripravený spojiť sa so Mnou, ale potrebuje dobrú kondíciu tela, aby sa v tých 

chvíľach mohol pozdvihnúť a oslobodiť sa od všetkého, čo ho v pozemskom živote obklopuje. 

43 Usilujte sa o pravú modlitbu, lebo kto sa vie modliť, nosí v sebe kľúč k pokoju, zdraviu, nádeji, 

duchovnej sile a večnému životu. 

44 Neviditeľný štít môjho zákona ho bude chrániť pred opätovnými udalosťami a nebezpečenstvami. 

V ústach bude nosiť neviditeľný meč, aby zničil všetkých nepriateľov, ktorí sa postavia proti jeho ceste. 

Maják mu bude svietiť na cestu uprostred búrok. Neustále bude mať na dosah zázrak, kedykoľvek ho bude 

potrebovať, či už pre seba alebo pre svojich bratov. 

45 Modlite sa, využívajte tento vysoký dar Ducha, pretože to bude sila, ktorá pohne životmi ľudí 

budúcnosti - tých ľudí, ktorí (už) v tele dosiahnu spojenie (svojho) ducha s (mojím) Duchom. 

46 Otcovia rodín sa nechajú inšpirovať modlitbou, aby viedli svoje deti. 

47 Chorí získajú zdravie prostredníctvom modlitby. Vládcovia budú riešiť svoje veľké problémy tým, 

že budú hľadať svetlo v modlitbe, a vedci budú rovnako dostávať zjavenia prostredníctvom daru modlitby. 

48 Hľadajte tento svet duchovného svetla, cvičte sa v modlitbe ducha, zdokonaľujte túto formu, ako 

len môžete, a odovzdávajte toto poznanie svojim deťom v dôvere, že sa dostanú o krok ďalej, než ste sa 

dostali vy. Aby som vám pomohol v modlitbe, vysvetľujem vám jednoduchým spôsobom Svoje učenie a 

objasňujem vám zjavenia, ktoré som vám dal v minulých časoch. Viete, prečo lepšie rozumiete môjmu 

slovu? - Pretože váš duch sa vyvinul. 

49 Čoskoro budeš hovoriť ľuďom o mojom učení a dokážeš, že si pochopil učenie, ktoré hlásaš, a 

svoje slová podporíš dobrými skutkami. Veru, hovorím vám, že na základe vášho príkladu sa o pravdivosti 

tohto učenia presvedčia aj tí najneposlušnejší. 

50 Len ten z mojich učeníkov, ktorý rozvinul svoje duchovné dary a upevnil svoje srdce v 

praktizovaní lásky k blížnemu, odolá všetkým skúškam, ktorým ho chcú ľudia vystaviť. Keď totiž 

dosiahne, že vyjadruje Moje Slovo v jeho duchovnom význame a pravde, a keď premení svoje srdce na 

nevyčerpateľný prameň lásky a milosrdenstva voči bratom - čím sa hovorí, že sa modlí a že je na ceste 

oduševnenia vďaka svojej cnosti -, potom je tento učeník pripravený vydávať Mi svedectvo. 

51 Keďže do konca môjho prejavu v tejto podobe zostáva ešte niekoľko rokov, uchovávajte si moje 

slovo vo svojich srdciach a učte sa odo mňa. Ak tak budete robiť na ceste svojho boja, budete vedieť, kedy 

sa máte prihovoriť svojim bratom a kedy máte učiť mlčaním. 

52 Mali by ste v sebe nosiť absolútnu dôveru v moju božskú pomoc a pevnú vieru, že to, čo robíte 

alebo odovzdávate, bude mať dobrý výsledok, pretože tým napĺňate môj zákon. 

53 Od tejto dôvery a viery bude závisieť účinnosť vašich slov a skutkov. 

54 Nie vždy budete môcť hovoriť, ale pri každej príležitosti budete preukazovať rozvoj darov svojho 

ducha. 

55 Vybavte sa, potom vaša prítomnosť vo chvíli skúšky bude stačiť na to, aby sa v mysliach (ľudí) 

rozžiarilo svetlo, búrka sa zmenila na pokoj a vaša duchovná modlitba spôsobí zázrak, keď sa nad tými, za 

ktorých sa modlíte, zjaví plášť milosrdenstva a nehy. 
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56 Váš dobrý vplyv by mal prevládať nad duchovným a materiálnym. Nemali by ste sa obmedzovať 

len na boj proti viditeľným prvkom, ale aj proti neviditeľným. 

57 Ak svetlo môjho Ducha osvietilo vedca, aby odhalil príčinu zla tela, ktoré nazývate chorobami, 

osvieti aj vás, aby ste svojím duchovným zmyslom odhalili pôvod všetkého zla, ktoré sužuje ľudský život 

- tak toho, ktoré zatemňuje ducha, ako aj toho, ktoré zaslepuje myseľ alebo trápi srdce. 

58 Existujú sily, ktoré - neviditeľné ľudským pohľadom a nepostrehnuteľné ľudskou vedou - neustále 

ovplyvňujú vaše životy. 

59 Sú dobré a sú zlé, niektoré vám dávajú zdravie a niektoré spôsobujú choroby, sú svetlé a tmavé. 

60 Odkiaľ pochádzajú tieto schopnosti? - Z ducha, žiak, z mysle a z citov. 

61 Každý inkarnovaný alebo dezinkarnovaný duch* vysiela vibrácie, keď myslí; každý pocit má 

vplyv. Môžete si byť istí, že svet je plný týchto vibrácií. 
* Tieto výrazy sa vyskytujú často a znamenajú: Každý duch, ktorý ešte žije vo svojom hmotnom tele alebo už v ňom 

nežije. 

62 Teraz ľahko pochopíte, že tam, kde človek myslí a žije v dobre, musia pôsobiť zdravé sily a 

vplyvy, a tam, kde žije mimo zákonov a pravidiel, ktoré charakterizujú dobro, spravodlivosť a lásku, 

musia pôsobiť zlé sily. 

63 Obe napĺňajú priestor a bojujú proti sebe; majú vplyv na citový život ľudí, a ak sú schopní 

rozlišovať, prijímajú dobré inšpirácie a odmietajú zlé vplyvy. Ak sú však slabí a necvičení v konaní dobra, 

nedokážu týmto vibráciám odolať a hrozí im, že sa stanú otrokmi zla a podľahnú jeho nadvláde. 

64 Tieto vibrácie vyžarujú z vtelených duchov, ako aj z prevtelených bytostí, pretože na zemi, 

rovnako ako na onom svete, existujú dobrí duchovia a zmätení duchovia. 

65 V tejto dobe je vplyv zla väčší ako vplyv dobra. Preto v ľudstve prevláda sila zla, z ktorej pramení 

sebectvo, lož, smilstvo, arogancia, túžba škodiť, ničiť a všetky nízke vášne. Z narušenej morálnej 

rovnováhy pramenia choroby, ktoré človeka trápia. 

66 Ľudia nemajú žiadne zbrane, aby mohli proti týmto silám bojovať. Boli porazení a ako väzni sa 

dostali do priepasti života bez duchovného svetla, bez zdravej radosti, bez úsilia o dobro. 

67 Práve teraz, keď si človek myslí, že je na vrchole poznania, nevie, že je v priepasti. 

68 Ja, ktorý poznám váš začiatok a vašu budúcnosť vo večnosti, som dal ľuďom od najstarších čias 

zbrane, ktorými mohli bojovať proti silám zla. Ale oni nimi pohŕdali a dali prednosť boju zla proti zlu, v 

ktorom nikto nezvíťazí, pretože všetci vyjdú porazení. 

69 Je napísané, že zlo si nezachová nadvládu, čo znamená, že na konci času zvíťazí dobro. 

70 Ak sa ma pýtate, akými zbraňami som vyzbrojil ľudí na boj proti silám alebo vplyvom zla, poviem 

vám, že to bola modlitba, vytrvalosť v Zákone, viera v Moje Slovo a vzájomná láska. 

71 Teraz som sa musel tomuto ľudstvu duchovne predstaviť, aby som mu slovo za slovom objasnil 

pôvod dobra a zla a spôsob boja, aby zvíťazilo vo veľkej bitke tretej éry. 

72 Robím vás bdelými tým, že dávam vášmu duchu citlivosť, aby ste sa naučili prijímať všetko dobré, 

čo k vám prichádza, a odmietať a bojovať proti zlu. 

73 Nech si nikto nerobí posmech z toho, čo hovorím, lebo svojím posmechom by ukázal svoju 

obrovskú nevedomosť. 

74 Viete, že všetci vyslanci, ktorých ste mali - predchodcovia duchovného alebo vedeckého zjavenia - 

boli zosmiešňovaní, a predsa po čase muselo ľudstvo prijať ich zjavenia, presvedčené o pravde, ktorú 

hlásali. 

75 Vedeli starí ľudia, akým spôsobom sa prenáša nejaká choroba alebo čo je príčinou šírenia 

epidémie? - Nie, nevedeli a z tejto nevedomosti vznikli poverčivé predstavy a tajomné kulty. Prišiel však 

deň, keď ľudská inteligencia, osvietená svetlom Stvoriteľa, objavila príčinu svojich telesných chorôb a 

začala sa snažiť nájsť spôsob, ako získať späť svoje zdravie. Potom sa to, čo bolo pre neho skryté a 

neviditeľné, stalo pre vedca pochopiteľným, čím ľudstvo získalo poznanie, ktoré ľudia v minulých dobách 

nemali. 

76 Tak isto nakoniec spoznajú pôvod a vplyv síl dobra a zla na človeka, a keď bude toto poznanie 

všeobecne známe, nebude už nikto, kto by pochyboval o pravdivosti Môjho učenia, keď ho počuje. 
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77 Osvetľujem vás svetlom tohto poučenia, aby ste vo svojom duchu objavili schopnosti, ktorými 

ľudstvo od najstarších čias opovrhovalo, a aby váš duch, prebudený z hlbokého spánku a osvietený 

svetlom svedomia, vedel, ako odmietnuť sily zla a dosiahnuť plný rozvoj svojho duchovného vývoja. Tak 

ako sa k vám v znečistenom vzduchu dostanú zárodky chorôb, tak neviditeľne a potichu prichádzajú zlé 

duchovné vplyvy, mätú vašu myseľ a spôsobujú rozkolísanosť vášho ducha. 

78 Iba modlitba vám môže dať vnútorné poznanie a citlivosť, silu a inšpiráciu, aby ste obstáli v 

každodennom a neustálom boji proti zlu. 

79 Hovoril som vám o mocnostiach a vplyvoch zla, ale spomenul som nejakého ducha? Možno som 

ho oslovil menom? - Nie, povedz mi to ty. V tejto chvíli vás musím skôr poučiť o tom, že neexistuje duch, 

ktorý by bol pôvodcom zla alebo ktorý by ním bol. 
* Pozri poznámku 7 v dodatku 

80 Staré názory, obrazy, postavy a symbolické mená, ktorými ľudia v minulosti predstavovali zlo, 

dávali mu ľudskú podobu a pripisovali mu duchovnú existenciu - názory, ktoré prežili až do dnešných 

generácií - 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. 

81 Pochopte, že zlo vychádza z človeka, z jeho slabostí, a že s nárastom počtu ľudí, ich nedokonalostí 

a hriechov sa zväčšovala aj moc či vplyv zla. Táto sila, tvorená myšlienkami, predstavami, citmi a 

vášňami, začala na ľudí pôsobiť a oni nakoniec uverili, že ide o ducha, ktorý je určite stelesnením zla, 

pričom si neuvedomovali, že táto sila sa skladá z ich nedokonalostí. 

82 "Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 41  
1 Vždy som vám hovoril o večnom živote, ktorý existuje mimo hmotného. Sľúbil som vám, že ju 

budete mať všetci, ale tiež som vám zjavil, že musíte napraviť zlo, ktoré ste spôsobili, aby sa váš duch 

mohol rozvíjať. 

2 Aby som vám pomohol, povedal som vám: Konajte dobré skutky na zemi, aby semeno, ktoré 

zasievate, prinieslo dobré ovocie a aby som úrodu dostal ja, ktorý som Cesta a Život. 

3 Videl som, že ľudstvo je nepoddajné, že sa zhmotnilo, a preto som mu musel dať Svoje pokyny, 

aby pochopilo, akou cestou musí ísť, aby dosiahlo pravý život, a aby som v ňom zapálil nádej, že sa 

dostane ku Mne. 

4 Cesta k dokonalosti je dlhá a bez Mojej božskej pomoci by ste sa tam nedostali. Duchovný život v 

záhrobí je pre človeka tajomstvom, ale študuj Moje poučenia, plň to, čo ťa učí tvoj duchovný zmysel, a 

potom, keď prekročíš prah pravého života, nebudeš prekvapený ani zmätený. 

5 V prvých dobách ľudstva bol ich duchovný vývoj taký nízky, že (nedostatočné) vnútorné poznanie 

života duše po telesnej smrti a (nedostatočné) poznanie jej konečného osudu spôsobili, že duša po opustení 

telesnej schránky upadla do hlbokého spánku, z ktorého sa pomaly prebúdzala. Keď sa však Kristus v 

Ježišovi stal človekom, aby dal svoje učenie všetkým duchom, hneď ako dokončil svoju úlohu medzi 

ľuďmi, poslal svoje svetlo veľkým zástupom bytostí, ktoré od počiatku sveta čakali na jeho príchod, aby 

sa oslobodili od svojho zmätku a mohli povstať k Stvoriteľovi. 

6 Iba Kristus mohol osvetliť túto temnotu, iba Jeho hlas mohol prebudiť duše, ktoré spali, k ich 

vývoju. Keď Kristus zomrel ako človek, Boží Duch vniesol svetlo do duchovných svetov a dokonca aj do 

hrobov, z ktorých vyšli duše, ktoré boli v spánku smrti blízko svojich tiel. Tieto bytosti prešli v tú noc 

svetom a zviditeľnili sa ľudským pohľadom ako svedectvo, že Vykupiteľ bol životom pre všetky bytosti a 

že duša je nesmrteľná. 

7 Iba Ježiš im mohol ukázať cestu na vrchol hory pravého života. Tí, ktorí v Neho veria, veria Jeho 

skutkom a praktizujú Jeho učenie, nezostanú v stagnácii. 

8 Učeníci, necíťte sa nadradení nad svojimi bratmi, pretože počujete tieto zjavenia, ktoré osvetľujú 

vašu cestu. Cesta, ktorú musíte prejsť, je veľmi dlhá a musíte pochopiť, že na nej robíte sotva prvé kroky. 

Ak vám odhaľujem niektoré tajomstvá záhrobia, je to preto, aby ste už poznali cestu a pripravili sa na ňu 

tak, aby ste na nej nezablúdili a nezakopli. Uvedomte si, že tak ako je na tomto svete veľa ciest, po ktorých 

môže človek zablúdiť, aj v obrovskom Duchovnom údolí sú cesty, ktoré môžu dušu zaviesť do zmätku, ak 

sa nepozerá a nemodlí. 

9 Dovoľte, aby vám "životodarná krv" mojej lásky dala život, pamätajte, že som vám povedal: "Ja 

som vinič a vy ste ratolesti". Musíte prinášať ovocie, ktoré oslávi strom, z ktorého pochádzate. 

10 Je potrebné, aby ste trpezlivo študovali moje slovo, aby ste ho zajtra vedeli vysvetliť svojim 

bratom a aby ste ho praktizovali podľa pravdy, ktorú obsahuje. Kedy človek dosiahne dokonalosť, ktorej 

ho učí Môj zákon? - Keď splní prvé prikázanie. Ľudstvo totiž doteraz milovalo všetky dobrá sveta viac 

ako svojho Stvoriteľa. Ale všetci ľudia, keď ku mne vznášajú svoju modlitbu, hovoria, že ma milujú, a 

keď sa stretnú s bolesťou pre svoj hriech, pýtajú sa ma: "Pane, prečo ma trestáš, hoci ťa tak milujem?" Ale 

potom, keď som z ich cesty odstránil tŕň, ktorý ich zranil, zabudli na Toho, ktorý ich tak veľmi miluje. 

Podobenstvo: 

11 Počúvajte: V synagóge sa modlili dvaja ľudia. Jeden z nich mal na sebe nádherné slávnostné 

rúcho, druhý chodil takmer nahý. Ten prvý ďakoval Stvoriteľovi za všetko, čo mal, lebo veril, že to má 

vďaka vlastným zásluhám, a považoval toho, kto bol po jeho boku, za chudobného, nahého a hladného, 

lebo takto dostával úrodu toho, čo zasial svojím hriechom. 

12 Chudák sa cítil nehodný byť v prítomnosti svojho Pána a prosil o odpustenie a silu, aby mohol 

vykonať svoje pokánie. 

13 Mocný sa poďakoval a pomyslel si, že ak je ozdobené jeho telo, jeho duch musí byť ešte 

ozdobenejší. 

14 Čas plynul a oboch zastihla smrť. Boháča oplakávali jeho vlastní, jeho pohreb bol slávnostný a mal 

veľkolepý hrob. Jeho duch sa oddelil od tela, a keď vstúpil do duchovného údolia, bol znepokojený, 
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pretože jeho materializmus mu bránil vo vzostupe. Kamkoľvek zamieril svoje kroky, potkol sa a všetko 

okolo neho sa zdalo byť zahalené tmou. 

Medzitým si chudák tulák, ktorý sa cítil unavený, sadol pod strom a s povzdychom opustil tento život. 

Nikto ho neoplakával, nikto s ním v tú hodinu nebol, nemal hrob, lebo jeho telo sa stalo potravou pre dravé 

vtáky. Aj jeho duch odišiel do záhrobia s vierou, s ktorou žil vo svete, s vierou zameranou na budúcnosť. 

Vstúpil do "údolia duchov" bez toho, aby mu niekto bránil vo vstupe. Pohyboval sa smerom k svetlu, a 

keď k nemu prišiel, cítil sa oblečený a ozdobený a tie šaty mali žiarivú žiaru. Tento duch sa už chystal 

odpočívať na svojej dlhej ceste životom, keď pred sebou uvidel svojho Otca, ktorý mu s láskou 

odovzdával odmenu, ktorú získal svojimi skutkami viery a odovzdanosti. 

15 Ten, ktorý bol mocný, sa stále trápil svojou roztržitosťou. Na chvíľu zabudol, kto je, občas sa 

rozplakal a pýtal sa, kde je, kde je jeho telo a kde nechal svoje poklady. Vtedy si spomenul na svojho Pána 

a povedal mu: "Ja som ten, ktorý prišiel do chrámu ukázať svoje rúcho a svoju moc a povedať ti, že je 

spokojný, že si mu toľko dal. Prečo ma teraz nepoznáš a nezavoláš mi?" - Vtedy počul hlas, ktorý mu 

povedal: "Na zemi si sa staral len o slávu pre svoje ľudské márnosti, bol si povýšenecký, ponižoval si 

chudobných a mal si odpor k malomocným. Nič z toho, čo ste nazhromaždili vo svete, vám nemôže 

pomôcť v tomto živote. Preto ste teraz najnúdznejší z núdznych." 

16 Tento duch, ďaleko od toho, aby prijal a uznal Božiu spravodlivosť a začal svoje pokánie v pokore, 

sa rúhal svojmu Pánovi, nazýval ho nespravodlivým a odišiel od neho. Čoraz viac zmätený hnevom 

stretával na svojej ceste légie bytostí, ktoré sa blížili k Zemi, aby škodili ľudstvu. Spojil sa s nimi a zasial 

na svoju cestu márnivosť, materializmus, sebectvo a aroganciu. Postupne však pocítil odpor a únavu z 

toho, že spôsobil toľko zla, a tak sa na chvíľu zastavil, aby sa zamyslel: prešli stáročia, mnohí mu padli za 

obeť, lebo všetkých, ktorých ovplyvnil, priviedol do záhuby. Cítil sa osamelý, ale vo svojej samote počul 

hlas, ktorý k nemu hovoril z jeho vnútra. Nakoniec sa mu podarilo vypočuť svoje svedomie. Posúdil sám 

seba a uvedomil si, že v porovnaní so stvorením je veľmi malý. Potom v pokore, keď sa sklonil pred 

svojou pýchou, hľadal svojho Pána a v modlitbe sa s ním rozprával, prosil ho o odpustenie za svoje 

previnenia a Otcov hlas mu povedal: "Odpúšťam ti, ale choď hľadať toho hladného, ktorého si odsúdil v 

synagóge." 

Keď bol pripravený splniť toto poslanie, pozdvihol svoj pohľad a uvedomil si, že ten, ktorého videl vo 

svete nešťastného, je odetý do oslnivého bieleho rúcha a venuje sa službe svojmu Pánovi tým, že osvetľuje 

cestu strateným dušiam. Vtedy ten, ktorý sa povyšoval, ale teraz sa kajal, povedal svojmu (duchovnému) 

bratovi: "Pomôž mi splniť moje duchovné zadosťučinenie!" Druhý, plný súcitu a lásky, bez toho, aby cítil 

odpor k nečistotám, ktoré tento človek nosil v duši, mu pomáhal v očisťovaní. (Koniec podobenstva). 

17 Pomocou tohto podobenstva vám uľahčím pochopiť, čo vás môže stretnúť mimo vášho ľudského 

života, aby ste mali predstavu o skúškach, ktoré môžu postihnúť všetkých, ktorí si svojimi skutkami lásky 

nepripravujú vstup do duchovného údolia. 

18 Dám vám pochopiť, že z ducha všetkých, ktorí žijú duchovným, zdravým a spravodlivým životom 

bez fanatizmu, budú vychádzať dobré príklady ako žiarivé svetlá, ktoré budú osvetľovať cestu vteleného 

ducha i cestu Toho, ktorý prebýva v neviditeľnom. 

19 Pred Kristom nikto nedokázal zapáliť svetlo v duchovných bytostiach, ktoré žili v temnote hriechu. 

20 Ako prvý som vstúpil do svetov zmätku, aby som tam priniesol svetlo, a tak som učil svojich 

učeníkov, aby to isté robili so svojimi bratmi. Lebo "Baránok" bol jediný, kto uvoľnil pečate, ktoré 

uchovávali Veľkú knihu pravého života a pravej múdrosti. 

21 Hlas, ktorý počujete, je hlasom Šiestej pečate a nebolo ho počuť vo všetkých národoch len preto, 

že ľudia neboli vybavení, lebo sa povzniesli pred hlasom môjho volania a nechali úplne na hladných a 

odrieknutých*, aby ma počuli. 
* Sú to symbolické výrazy pre duchovné potreby: chudobný - v duchovnom poznaní; hladný - po spravodlivosti a 

láske; vyzlečený - bez rúcha dobrých skutkov. 

22 Dnes vám hovorím: Odpustite a podajte ruku, keď vás o to požiadajú. 

23 Nasledujte Eliášove stopy pokory a trpezlivosti; jeho poslaním je očisťovať duše a privádzať ich 

ku mne. Neúnavne pracoval a ponúkal mi čistý, citlivý a pripravený ľud, aby počúval moje slovo. 

Priviedol vás na vrch Nového Sionu, aby ste počuli Môj hlas, a keď ste ma počuli, boli ste hlboko dojatí. 



U 41 

71 

Nepochybujte, pretože vám teraz dávam Svoje pokyny prostredníctvom človeka. Vždy som vás 

prekvapoval a skúšal vašu vieru. Vstúpili ste do nového obdobia a musíte vystúpiť na ďalší stupeň na ceste 

rozvoja ducha. 

24 Blahoslavení sú tí, ktorí obetujú svoju telesnú schránku, aby zdokonalili svoju dušu; blahoslavení 

sú tí, ktorí nesú svoj kríž s pokorou a trpezlivosťou. Keď vás uvidím pripravených, postavím vás pred 

zástupy, aby ste ich viedli; a ak vytrváte v cnosti, do vášho srdca nevstúpi arogancia, nebudete sa cítiť ako 

páni, ale ako sluhovia, a tieto zástupy sa budú množiť. Ale beda tým, ktorí si nesprávne vysvetľujú Moje 

prikázania a vedú svojich bratov do priepasti, namiesto toho, aby ich viedli k výstupu na horu ich rozvoja. 

Ako veľmi budú musieť bojovať, aby sa ubránili pred svojimi nepriateľmi, a ako často budú ich srdcia v 

tomto boji zlomené. Vy však vo svojej poslušnosti pamätajte, že sa chystáte dobyť vrchol hory, kde bude 

všetko utrpenie vyvážené mojím požehnaním. 

25 V krátkom čase prídu na zem zasľúbené generácie, ktoré dosiahnu veľký pokrok na ceste 

duchovného rozvoja. Oni budú vykladať moje slovo lepšie ako vy a budú ho šíriť medzi všetkými 

národmi. Tieto nové ľudské bytosti, ktoré dnes pripravujem, budú so Mnou hovoriť z ducha do ducha a 

budú vydávať dôkazy o svojej autorite medzi svojimi blížnymi. 

26 Milovaný ľud, keď sa pripravíte, dám vám zákony a skutky, ktoré udivia ľudí. Vaša osvietená 

myseľ objaví v prírode a vo vašom duchu všetko, čo je veľké a dokonalé. Potom budete mať plné poznanie 

svojich schopností a vaše skutky budú veľké v láske a milosrdenstve k vašim bratom. 

27 Buďte dobrými robotníkmi v záhrade svojho Pána, vytrhávajte burinu, starajte sa o rastliny, a keď 

ich uvidíte kvitnúť, radujte sa a ponúknite mi svoju prácu. Pamätajte, že keď vám dám úlohu oživiť 

rastliny, nesmiete týmto tvorom spôsobiť bolesť alebo ublížiť. Hovorím o vašich bratoch, o ich citlivých 

srdciach, aby ste ich vždy strážili s láskou, ako som vás to učil. 

28 Pochopte, že nie je nemožné splniť moje zákony, stačí sa len modliť a byť naplnení pevnou vôľou, 

láskou k Otcovi, ochotou a láskou k bratom, a potom do vás vložím svoju moc. Nechcem, aby ste sa stali 

obeťou. Milujte, buďte cnostní, a spočinie na vás moja priazeň. 

29 Neobviňujte ma zo svojich omylov. Dal som vám svedomie, aby ste sa riadili jeho svetlom. Je to 

nezlomný sudca, ktorý vám vždy ukazoval cestu dobra a varoval vás, aby ste neupadli do pokušenia. 

Obklopil som vás aj bytosťami, ktoré vám pomáhajú pochopiť vašu úlohu a dosiahnuť cnosť pokory a 

miernosti. 

30 Vy, ktorí sa s láskou pripravujete na počúvanie môjho učenia, nechcete zmeškať ani jednu z 

mojich lekcií, ktoré chcete počúvať, a vo svojich srdciach ma prosíte, aby som vám dovolil počúvať 

posledné moje slová v tomto čase. 

Aj naďalej budete dedičmi tejto milosti, ale musíte pochopiť, že keď vám hovorím: "Proste a bude vám 

dané", musíte povstať v modlitbe a prosiť o to, čo je dobré pre vášho ducha, lebo niektorí prosia len o svoj 

pozemský život. Ja vás však vypočujem podľa svojej, a nie vašej vôle. Čo by sa s tebou stalo, keby som ti 

vždy splnil tvoje želania? Ako často ste vytrvalo prosili o niečo, čo sa vám nesplnilo, hoci ste verili, že je 

to pre vaše dobro, a očakávali ste to od rána do večera. Po čase ste si však uvedomili, že ste sa mýlili a že 

Otec mal pravdu. 

Napriek tomu tvrdohlavý, nespokojný, náročný človek dostal to, o čo žiadal, aby ho bolestivé a 

nepriaznivé dôsledky prinútili pokorne uznať pravdu. Ale niektorým aj iným som dal skúšky pre ich 

vlastné dobro: Kým niektorí sa učia prostredníctvom lásky, iní sa učia prostredníctvom bolesti. 

31 Napĺňa ma radosťou, keď vidím, ako prichádzate na moje poučenie, a pri vašom vyvýšení cítim v 

duchu pohladenie dieťaťa. Otec, ktorý túži, aby ho milovali tí, čo sú ďaleko od jeho kráľovstva, sa k vám 

priblížil, aby prijal váš bozk. Ale kým sa ľudstvo nenechá spasiť, niektorí ma budú vidieť, ako na nich 

čakám deň za dňom a storočie za storočím, a iní ma budú podozrievať, že visím na kríži pre ich nedostatok 

lásky. 

32 K nim patríte, ale keď ste počúvali moje slovo, zakúsili ste, že namiesto toho, aby som vás odsúdil, 

som vám odpustil. Videl som vaše pery horké a osladil som ich svojím slovom. Videl som, ako ťa 

vyčerpávajú životné skúšky, a dal som ti svoju silu. 

33 Kto cíti, že jeho telo je zničené bolesťou, pýta sa sám seba, či ho nezneužil, a skrúšene sa so Mnou 

radí, ako môže znovu získať vitalitu, ktorá mu umožní bojovať ďalej. Vtedy mu hovorím: "Prenikni do 
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najvnútornejšej podstaty môjho Slova, ktorým je Zákon, a v jeho prikázaniach a zásadách každý nájde 

potrebné poučenie. 

34 Neodchádzajte, kým nezjete všetky plody tohto stola, a ak sa ani potom nebudete cítiť sýti, môžete 

si ísť hľadať iné jedlá. Ak však chcete pochopiť Moju pravdu, pripravte sa a nepochybujte o Mojej 

prítomnosti len preto, že ste nedostali to, o čo ste Mňa prosili. Veru, hovorím vám, že v ústraní Môjho 

Ducha odpočívajú vaše dobrá, čakajúc na chvíľu vašej prípravy, aby boli vo vašom duchu. 

35 Niektorí zostávajú na tejto ceste pevní, iní každú chvíľu váhajú, pretože počúvajú slová svojich 

bratov, ktorí ich pokúšajú, aby toto učenie opustili. 

36 Majster vám hovorí: Zostaňte ešte niekoľko "svitaní", počas ktorých dostanete Moje učenie, a 

dávajte pozor na to, čo odo Mňa počujete, aby ste si aspoň v duchu odniesli svetlo, pretože ste ešte stále 

slepí. Viem, že sa musíte vrátiť ku Mne a že budete apoštolmi tohto Diela. 

37 Kto ma raz počul, nosí v srdci ranu lásky, ktorá sa nikdy nezavrie. 

38 Veď koľkí z tých, ktorí tu našli pokoj bez toho, aby si ho uvedomili, ho budú musieť (opäť) stratiť, 

aby sa vrátili ku Mne, lebo sa presvedčia, že pokoj sa nedá kúpiť za hmotné statky, lebo je to poklad, ktorý 

pochádza od Boha. 

39 Pokoj od ľudí utiekol, a aby ho našli, budú musieť povstať ku mne. Dnes mocní stratili svoju moc, 

králi sa trasú pred svojimi vzdorovitými poddanými, z pánov sa stali sluhovia. 

Tí, ktorí si mysleli, že sú slobodní, sú zviazaní Mojou spravodlivosťou a učenci sú v rozpakoch. 

40 Uvedomte si, že so všetkými ľudskými pokladmi a silami nemožno získať ani jeden atóm pokoja a 

že dokonca aj dar uzdravovania sa vzdiali od lekárov, ktorí so všetkou svojou vedou nebudú môcť kúpiť 

ani jednu kvapku Môjho balzamu, kým sa ich srdce neoslobodí od vlastného záujmu. 

41 Milovaní učeníci, nepochybujte o milosti, ktorú som vám zveril, ani sa nehanbite pre chudobný 

odev alebo pre nízke postavenie, ktoré zastávate medzi svojimi bratmi. Nebojte sa, lebo vidíte, že ste na 

svojich pracoviskách medzi poslednými. Necíťte sa ponížení, buďte spokojní a dôstojní a myslite si, že 

hoci ste fyzicky podriadení svojim bratom, váš duch je nad nimi. Mohli by ste sa dokonca stať otrokmi 

tohto sveta, ale váš duch bol oslobodený Mojím Svetlom, aby prebýval v Nekonečnom a Večnom. Duch, 

ktorý je naozaj mojím služobníkom, pozná pokoj a skutočnú slobodu. 

42 Musíte plniť svoju úlohu medzi ľuďmi. Budem vás viesť, aby ste prinášali svetlo svojim bratom, a 

nesmiete sa cítiť neschopní naplniť svoj osud, pretože som nikomu neuložil poslanie, ktoré by sa nedalo 

splniť. Mne stačí, ak sa modlíte úprimne a ak ste vždy pripravení. 

43 Modlitbou človek dosahuje múdrosť, je kľúčom, ktorý otvára božské tajomstvá, a je jazykom, 

ktorým sa Duch Syna rozpráva so svojím Pánom. 

44 Koľko zázrakov a koľko milosrdenstva budete môcť šíriť na svojej ceste, ak sa pripravíte tak, ako 

som vás učil. Nepotrebujete knihy o vede alebo filozofii, aby ste mali vedomosti alebo mohli učiť. Bude 

vám stačiť, ak budete študovať a chápať učenie, ktoré som vám dal v Troch časoch. 

45 Ak ste chudobní, nikdy sa nestanete zločincami. 

Bojujte ako všetci o chlieb zeme, ale nenamáhajte sa viac, ako je potrebné, neobetujte svoje telo v snahe 

získať a nahromadiť pozemské dobrá. Rozdeľte si čas tak, aby ste si mohli vyhradiť niekoľko chvíľ na 

rozvoj svojho ducha. 

46 Ak neschvaľujem neobmedzenú materializáciu v človeku, neradím vám, aby ste sa usilovali len o 

duchovno. Pokiaľ ste na svete a máte hmotné telo, musíte zosúladiť potreby tela s potrebami ducha, pokiaľ 

vám to váš vývoj v živote dovolí. Dajte Bohu, čo je Božie, a svetu, čo je svetové. 

47 Oblečte svoje telo a chráňte ho pred nepriazňou počasia, ale svojho ducha oblečte do svetla. 

Zadovážte si chlieb pre svoje telo, a ako sa staráte o to, aby bol dobrej chuti a obsahoval látky, ktoré vás 

živia, tak zadovážte svojmu duchu pokrm pravého života. 

48 Keď prevláda "telo", trpí duch; keď prevláda duch, trpí hmota. Ale veru vám hovorím, že je to 

preto, lebo medzi týmito dvoma zložkami nie je súlad. Tá je prítomná, keď obaja tvoria jedno "telo" a 

jednu vôľu. 

Neuspokojte sa s názorom, že modlitbou ste splnili svoje poslanie. Žiadam vás len o päť minút 

modlitby, aby ste zvyšok času strávili bojom o hmotný život a v ňom plnením povinností svojho ducha, 

rozsievaním semien lásky a milosrdenstva medzi bratmi svojimi dobrými skutkami. Moje Slovo vás 
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pripravuje; nemohol som vás poslať ako slabých, aby ste pozdvihli padlých, ani by som vás neposlal ako 

chorých, aby ste potešili utrápených. 

49 Učeníci, o čo ma prosíte za tých, ktorí vám kladú do cesty kamene, aby vás zvrhli? - Žiadate, aby 

im bolo odpustené. Požehnávam aj tých, ktorí vám spôsobujú utrpenie pre moju vec. 

50 Žite v pokoji vo svojich domovoch, urobte si z nich svätyňu, aby keď do nich vstúpia neviditeľné 

bytosti, ktoré zmätene blúdia v Duchovnom údolí, našli vo vašej bytosti svetlo a pokoj, ktoré hľadajú, a 

mohli vystúpiť do záhrobia. 

51 Čo by sa stalo s týmito bytosťami, keby vo vašom dome videli len rozbroje? Čo by sa stalo s 

týmito núdznymi? 

52 Vezmite si pochodeň, zapáľte ju a nenechajte zhasnúť jej svetlo, ktorým je láska k bratom a viera v 

Otcovo milosrdenstvo; vtedy bude vo vašich domoch môj pokoj. Pripravte si na to svoje srdce, očistite 

svoju dušu pokáním a obnovou, aby ste mohli prijať význam môjho slova a posilniť sa ním. Usádzam sa 

medzi vami a hlásam Svoje učenie vo Svojom Slove, aby ste cítili Moju prítomnosť a vydávali o Mne 

svedectvo. Dávam vám ďalšiu príležitosť počúvať moje učenie, pretože chcem, aby ste plnili moje 

prikázania, aby ste kráčali po správnej ceste, kým nenájdete zasľúbenú zem, bezpečnú krajinu, kde si 

môžete oddýchnuť od svojej púte a získať vysokú odmenu, ktorú vám ponúka váš Otec. 

53 Je potrebné, aby ste rozumeli môjmu slovu, aby ste ho nezahodili, ako to robí pyšné dieťa, keď 

pohŕda chlebom, ktorý sa mu ponúka. Toto Slovo vás chce zachrániť, chce vás odvrátiť od vašich 

falošných zvykov, od fanatizmu a zmätku, do ktorého vás uvrhli náboženstvá. Ak nerozumiete Môjmu 

Slovu alebo ak ho nechcete počúvať a študovať, odmietate Mňa a nepoznáte konečný cieľ Môjho prejavu 

v tretej ére. Príde určený dátum jej ukončenia a vtedy pocítite vo svojich srdciach prázdnotu a uvedomíte 

si, že to bola milosť, ktorú ste si nevážili, a budete ma volať. Ale moje slovo už nebude počuté 

prostredníctvom ľudskej mysle. 

Vtedy na vás padne bremeno nepochopenia a nebudete mať pokoj. Vypijete tento kalich horkosti? - 

Budem na teba hľadieť s bolesťou a čakať na deň tvojho návratu. Nech sa tvoj duch oslobodí a príde ku 

Mne. Oduševnite sa, aby ste mohli kráčať po ceste pozdvihnutia a napredovania k pravému životu. 

54 Buďte spravodliví vo všetkých svojich skutkoch, a keď karháte svojich bratov, nebuďte ani 

sudcom, ani katom. Neberte bič, aby ste potrestali svojho blížneho. 

55 V druhom čase, keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema, zistil, že chrám, miesto zasvätené modlitbe a 

uctievaniu Boha, sa zmenil na trh, a Majster, plný horlivosti, vyhnal tých, ktorí ho takto znesväcovali, a 

povedal im: "Dom môjho Otca nie je miestom obchodu." Títo boli menej vinní ako tí, ktorí boli určení, 

aby viedli myseľ ľudí pri plnení Božieho zákona. Kňazi premenili chrám na miesto, kde vládla honba za 

cťou a nádherou, a táto vláda bola zničená. 

56 Dnes som nepoužil bič, aby som potrestal tých, ktorí znesvätili môj zákon. Dovolil som však, aby 

sa na ľuďoch prejavili dôsledky ich vlastných previnení, aby vedeli vykladať ich význam a aby pochopili, 

že Môj zákon je neohybný a nemenný. Ukázal som človeku cestu, priamu cestu, a ak sa od nej odchýli, 

vystavuje sa ťažkostiam spravodlivého zákona, lebo v ňom sa prejavuje moja láska. 

57 Horlivo ukazujte svojim deťom cestu, učte ich plniť zákony ducha a hmoty, a ak ich porušujú, 

pokarhajte ich, lebo vy ako rodičia ma zastupujete na zemi. Spomeňte si teda na Ježiša, ktorý plný svätého 

hnevu dal jeruzalemským kupcom lekciu na všetky časy, keď bránil Božiu vec, nemenné zákony. 

58 Ľudia Mňa prosia o pokojnú existenciu, pretože v nej majú dar pokoja, ktorý získavajú plnením 

svojich povinností. Ale pýtam sa vás: Je absolútne nevyhnutné, aby ste na dosiahnutie mieru museli najprv 

podstúpiť vojnu? Pozrite, ako dobré semeno zničila zloba! Niektoré národy ničia iné; tí, ktorí sú dnes silní, 

sú zajtra zničení. Izraelský ľud sa však v týchto chvíľach prihovára za ľudstvo a hovorí mi: "Učiteľ, modlil 

som sa, a Ty si mi nedal, o čo som prosil." Viete, ľudia, koľkým trpiacim ste uľavili a koľko nádeje vliala 

vaša modlitba do týchto stvorení? Nie ja rozhodujem o tom, aby bol na svete pokoj, ale človek, keď obráti 

svoje srdce k láske a pokore. 

59 Aká veľká je nevedomosť, ktorú predo Mňa ľudstvo prináša! Ani učenci, ani nevedomci neplnia 

Moje zákony, a hoci som medzi nimi ako Majster, nepočúvajú Moje učenie. Ak ti tvoje previnenia 

prinášajú smrť, prijmi moje slovo ako chlieb večného života. Žite bdelo, pracujte podľa môjho učenia a 

milujte svojich bratov. 
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60 Toto učenie je ako nový deň, ktorý osvetľuje cestu ľudstva. Videli ste, ako vek mizne ako 

zapadajúce slnko a svitá nový deň, v ktorom uvidíte mocné svetlá, ktoré osvietia ľudí vo veľkom 

prebudení. Videli ste, ako sa rozpútali vášne, ako hriech priniesol trpké a smutné ovocie, ako zlo vtrhlo do 

domovov a národov, ako sa ľudí zmocnila nespravodlivosť. Prišiel som však zastaviť toto prúdenie: nie 

aby som súdil svet, ale aby som ho nasmeroval na správnu cestu. A nepripisujte mi bolesť, ktorú ste mi 

priniesli a ktorú ste si sami vytvorili. Stvoril som vás, aby ste žili, získavali skúsenosti a stúpali vďaka 

svojim zásluhám. - Ja vás však milujem, a preto sa vaša bolesť dostala ku Mne a preto som prišiel ako 

Tešiteľ a Majster, aby som vám vrátil to, čo ste stratili, a aby som vám oznámil, že sa k vám blíži 

Kráľovstvo pokoja a že sa musíte pripraviť na vstup do neho. Ľudstvo sa zmení, potom sa v srdciach ľudí 

objaví dobro. 

61 Od počiatku vekov som k vám hovoril v mnohých podobách, aby ste mi rozumeli, a najmä k vám, 

ktorí ste boli mojimi dôverníkmi, nositeľmi môjho hlasu a zvestovateľmi, ktorí prinášali moje posolstvá 

iným národom. Dnes vám hovorím, aby ste trpezlivo pokračovali vo svojej úlohe, aby ste sa nezastavovali 

pred nedôverou a nepochopením svojich bratov. 

Zatiaľ čo vy ste uverili a potvrdili Moje zjavenie ako Božieho Ducha v tomto čase, iní ešte nie sú 

pripravení prijať túto zvesť, ale preto ich nesklamte a nezúfajte: to, čo vy nemôžete vykonať, vykonám Ja a 

predstavím svetu Svoje Dielo a splním Svoj sľub. 

62 Vyvolil som si tento národ a teším sa, že z neho vychádzajú moji robotníci, aby rozptýlili semeno. 

Pripravujem vás, aby ste boli pánmi, ale nie sudcami svojich bratov. Nezabudnite, že som vás zanechal 

medzi vašimi bratmi ako sluhov, a nie ako pánov. Keď sa o tomto slove dozvedia vaši bratia a budú ho 

hľadať, poviem im to: 

63 Poď ku mne, pocestný, mám vodu, ktorá uhasí smäd, ktorý stravuje tvojho ducha. Vidím vás 

chudobných duchom i hmotou, ale chcem vám dať viac, než o čo ma prosíte. Ponúkam vám kráľovstvo 

pokoja, ktoré som ponúkol prvým tvorom, ktorých som poslal na tento svet. Nie je to voda z prameňov 

alebo prchavý pokoj, ktorý trvá len chvíľu, ale večná milosť a pokoj, pravda a svetlo. 

64 Všetkým prinášam odpustenie a úľavu, tak tým, ktorí ma milujú, ako aj ľahostajným. Nepreklínam 

toho, kto mi ublížil, skôr ho žehnám, lebo viem, že ma jedného dňa bude milovať. 

65 Nemali by ste sa usilovať o pozemské pôžitky; čo je dnes, zajtra už neexistuje. Hľadajte a pracujte 

pre večný život, ten život, od ktorého sa nikto neodvráti, pretože je to najvyššia pravda. Prichádzajte k 

nemu cestou môjho poučenia, prichádzajte plnením môjho prikázania, ktoré som vám dal na všetky časy: 

"Milujte sa navzájom." 

66 Ako sa váš Otec teší, keď je v spoločenstve so svojimi deťmi. Po tomto čase, v ktorom som vám 

dal Svoje Slovo prostredníctvom človeka, sa naučíte hľadať Mňa v Nekonečnom a vaše spoločenstvo (so 

Mnou) bude čistejšie a stálejšie, bude to dialóg ducha s duchom. 

67 Akú radosť vidím vo svojich deťoch, pretože ma znovu počuli, ako ma spoznávajú a nasledujú! 

Opäť opakujem, deti moje: "Milujte sa navzájom", ako som vás vždy učil. 

68 Povolal som vás, aby ste sa stali veľkými v duchu, nie pánmi sveta. 

69 Keď sa budeš pre mňa ponižovať, budem ťa chváliť; keď budeš znášať utrpenie, poteším ťa. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 42  
1 Odstraňujem z vašej cesty prekážky, ktoré by mohli brániť vašej práci na mojich poliach, lebo vy 

ste vyvolení, aby ste splnili toto poslanie, vy budete ľudstvu zvestovať pravdu môjho učenia. - Buďte silní! 

Videl som totiž, že vám chýba viera, že sa nechávate poraziť skľúčenosťou a nevstávate zo svojich pádov 

s odhodlaním. Opäť pochybujete, ako ste pochybovali v druhej ére, a aby ste uverili, žiadate odo Mňa 

hmotné dôkazy, ktoré vám nemusím poskytnúť. Nebuďte ako zákonníci a kňazi, ktorí si s Písmom v 

rukách mysleli, že Môj príchod medzi vtedajší ľud sa uskutoční vo veľmi konkrétnej podobe, a keď videli, 

že sa Moje poslanie prejavuje v inej podobe, než očakávali, pochybovali. Lebo zázraky, ktoré žiadali, im 

neboli dopriate, pretože cesta už bola vyznačená Mnou a všetko sa stalo tak, ako bolo napísané od 

večnosti. 

2 Pochybujete, pretože vaše srdce nie je pripravené. Nepoznali ste Moje proroctvá a len málokto 

pochopil a pochopil Moje zjavenia v celej ich pravde. Ale hoci tvoje srdce bolo nevedomé, Duch vedel, že 

k tebe musím prísť ešte raz, a dnes ťa Moje Slovo formuje ako jemné dláto a dokazuje ti pravdivosť 

Mojich prejavov. Veru, hovorím vám: Nesmiete vystavovať svojho Otca skúškam. Modlite sa a ponorte sa 

do hlbokého rozjímania. Teraz je čas, aby ste sa vrátili ku Mne, aby ste sa priblížili k svojmu Stvoriteľovi 

a znovu sa s Ním spojili. 

3 Pamätajte, že ak ste plakali na zemi, nie ja som vám spôsobil toto utrpenie. Neradoval som sa z 

vášho pokánia, ani mi nebola ľahostajná vaša bolesť; chcel som len formovať a povznášať vášho ducha. 

Vždy som ťa miloval a vždy som ti odpúšťal. 

4 Preniknite do významu Môjho Slova a objavte všetko, čo vám chcem vyjadriť cez nemotorné pery 

nositeľov hlasu. Ale nesnažte sa ma počuť len prostredníctvom nich: Naučil som vás dokonalej modlitbe, 

aby ste dosiahli spojenie medzi Duchom a svojím Otcom, vďaka ktorému sa môžete so Mnou rozprávať 

jazykom, ktorý zodpovedá Duchu, a dostávať Moje múdre a láskyplné odpovede. 

5 Prečo si nevšímate Moje dielo oduševnenia a ignorujete hlas svedomia, ktorý sa vám prihovára vo 

vnútri? Prečo veríte len ľudským slovám a úsudkom a dovolíte, aby duch, ktorý žije vo svojom čase*, 

zvädol ako kvety pod páliacim slnkom, keď im chýba zavlažovanie? 
* V období úsvitu Ducha Svätého, Ducha Božieho, ktorý prichádza kraľovať v človeku. 

6 Deti sa so mnou spoja, budú prijímať moje posolstvá a prekvapia vás svojimi pokrokom. Budú vás 

poučovať o mojom učení lásky a ich presvedčenie bude pevné. Necíťte sa však kvôli tomu ponížení! - 

Keď vidíte, že v lone vášho domu vydávajú dôkazy duchovnosti, usmernite ich kroky. Nech sa radujú a sú 

vo vytržení pri pohľade na vznešené kraje, kde prebývajú spravodliví, a počas vytrženia budú cítiť, že sú 

blízko Mňa, a zabudnú na svoje bolesti. 

7 Nevidíš trpezlivosť a zároveň smútok svojho Otca tvárou v tvár (len) pomalému prebúdzaniu sa 

jeho detí? Moja otcovská láska vás vedie k pokoju, návštevy ukazujú ľudstvu úzku cestu, ktorá vedie ku 

mne. Na tejto ceste sa musíte všetci znovu spojiť so svojím Stvoriteľom. 

8 Medzi vami sú "pracovníci", ktorí milujú ľudstvo a bojujú za to, aby mu priniesli svetlo. Dnes plní 

viery ukladajú so mnou ovocie svojej práce. Je tu "dieťa", ktoré počúvalo moje učenie, ktoré prevzalo časť 

práce, ktorá mu patrí, a ktoré mi dnes ponúka prvotiny svojho duchovného semena. Jeho modlitba je 

prosbou o pokoj pre jeho ľudských bratov. Nestačí mu, že je šťastný, že jeho národ je v mieri; dochádzajú 

k nemu sťažnosti ľudí, ktorých nepozná, ale o ktorých vie, že trpia. S rozrušeným duchom sa modlí za 

svojich bratov a ja mu hovorím, že tento pokoj príde, keď Navštívenie zanechá svoje semeno v srdciach 

tých, ktorí dnes trpia, a keď bolesť očistí ich duše. 

9 Keď počúvaš Moje Slovo, pamätaj, že vo chvíľach radosti, keď sa dvíhaš, aby si mi bol veľmi 

blízko, mnohí tvoji bratia padli na bojiskách, že mnohé matky videli rozvedeného syna a ich srdcia boli 

rozorvané bolesťou, že mnohé deti plakali nad tým, že ich opustili rodičia, a všetky sa trápili v bolesti. 

Hovorím vám, že neviete, do akého času ste vstúpili, lebo toto je čas pokánia a ťažkých skúšok. 

Vy ako moji učeníci cítite povinnosť modliť sa, aby na vašich bratov zostúpil pokoj a útecha. Ale 

pýtam sa vás, či viete, ako využiť pokoj, ktorý som vám udelil? 

10 Prečo sa otcovia sťažujú, keď cítia, že rodina je ťažký kríž, ktorý nesú na svojich pleciach, a prečo 

sú iní chorí na duši, hoci som im taký blízky? - Pretože im chýbala viera a dôvera vo mňa a neboli schopní 

obnoviť sa. 
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11 Vy z izraelského ľudu, nehrešte, ale radšej zachraňujte hriešnikov, osvieťte tých, čo sú v omyle, a 

ak si chcete zachovať pokoj, pracujte pre nich, ctite si svojich rodičov, považujte sa všetci za bratov. 

Milujte sa navzájom! 

12 Vždy, keď sa ku mne priblížite, pocítite, ako moja láska posilňuje vášho ducha a vaše telo. Tiež 

viete, že keď odchádzate, odchádza od vás pokoj a váš duch je zarmútený. Vaše svedomie vám vždy 

pravdivo povie, či ste na ceste zákona, alebo ste sa od nej odchýlili. Ja som zákon a vždy vás 

povzbudzujem, aby ste ho plnili. 

13 Ak trváte na tom, aby ste si užívali zakázané pôžitky, dovoľujem vám, aby ste si na základe 

vlastnej skúsenosti uvedomili a pochopili, že tento pohár vám vždy spôsobuje bolesť. Po páde si uvedomíš 

svoju chybu a vrátiš sa ku Mne s prosbou, aby ti táto bolesť poslúžila na odčinenie. 

14 Učte sa, aby ste pripravili srdcia, ktoré túžia poznať moje slovo, a aby ste mohli hovoriť bez 

strachu. Ak sa vo vašom srdci zakorení sebectvo, nemôžete dať nič. Uvedomte si lásku a milosrdenstvo, s 

ktorými hovorím ku všetkým svojim deťom, a s rovnakou láskou sa venujte aj svojim bratom. 

15 Už sa blíži čas, keď vás pošlem do krajín a národov, aby ste prinášali moje svetlo. Musíte sa však 

pripraviť tým, že budete študovať a spoznávať moje učenie a vydávať svedectvo o pravdách, ktoré 

obsahuje, svojimi skutkami lásky a milosrdenstva voči svojim bratom. Nechcem, aby ste neskôr plakali 

nad časom, ktorý ste zmeškali, lebo ste nevedeli, ako využiť moje učenie, lebo prídu veľké návštevy. 

Mnohí budú nariekať, že ma nepočuli a neuverili mi, a niektorí budú už v roku 1950 "v duchu". 

16 Niektoré z mojich detí plačú, keď počúvajú moje slovo; nech tieto slzy slúžia na očistenie tých, 

ktorí sa poškvrnili! 

17 Vy, ktorí ma počúvate, plňte Moju vôľu tak, ako ste ju plnili v prvej a druhej ére, pretože ste tí istí 

duchovia, ktorí prešli z jednej éry do druhej, a keď dosiahnete koniec svojho odčinenia, prídete ku Mne, 

aby ste sa znovu nenarodili do tohto sveta. Mnohokrát som vám povedal: keby som v tomto čase prišiel do 

tela, aby som vám dal svoje slovo, ako som to urobil v druhom čase, bol by som opäť umučený. Tá lekcia 

sa skončila a dnes vám dávam lekciu, ktorá je vhodná pre tento čas. Pochopte, že forma, v ktorej sa 

prejavujem, keď komunikujem prostredníctvom ľudských myslí, je ďalším dôkazom Mojej lásky k vám. 

Tí, ktorí mi slúžia, nesú ťažký kríž, a preto, že ma nasledujú, budú trpieť, budú zle posudzovaní a 

vysmievaní. Ja však budem chrániť ich ducha a neskôr, keď splnia svoje poslanie, dám im odpočinok a 

pokoj. 

18 Dnes ma prosíš o schránku svojho tela, ale ja ti hovorím: Žiadajte radšej svojho ducha, lebo ja vám 

dám zvyšok navrch. 

19 Uvedomte si, že ste na zemi len prechodní, že ste na svojej dlhej ceste zažili bolesť a potkýnali ste 

sa v hriechu a že (až) po páde, keď ste nenašli pomocnú ruku, ktorá by vás zdvihla, ste si spomenuli, že na 

onom svete je láskavý Otec, ktorý je pripravený dať ti všetko, čo potrebuješ, a že v ňom môžeš nájsť 

uzdravenie zo svojich chorôb - nielen z tých, ktoré trápia tvoje telo, ale aj z tých, ktoré trápia tvoju dušu a 

sú ako bolestivé bremeno, ktoré ťa ťaží. 

20 Ó, milované deti! Nechceli ste pozdvihnúť svojho ducha, nechceli ste mu dať potrebný čas na 

premýšľanie a plnenie jeho povinností. Uvažujte, koľko darov máte v sebe; nič vám nechýba, aby ste 

mohli dosiahnuť vrchol hory, kde vás čaká váš Otec, aby vám odovzdal odmenu. Všetci ste osvietení a 

pripravení poznať zjavenia tejto doby. Ak sa oduševníte, budete môcť pracovať nielen v tomto svete, ale 

dovolím vám, aby ste sa preniesli do iných oblastí, kde žijú vaši bratia, a tam ako dobrí pracovníci budete 

tiež rozosievať semená lásky a milosrdenstva, ktoré vám zveril váš Otec. 

21 Neuspokojte sa s prvou lekciou, ktorú ste dostali. Choďte ďalej, hľadajte moje slovo, spoznávajte 

jeho duchovný význam, aby ste mohli presvedčivo hovoriť so svojimi bratmi. Nebojte sa odsúdenia alebo 

posmechu ľudí. Akú vinu ti môžu pripísať, ak máš v srdci úprimnosť a vo všetkých svojich skutkoch 

preukazuješ spravodlivosť? 

22 Je pre mňa potešením prijímať nevinné a dobré srdcia, ktoré ma prosia o pomoc, tých, ktorí ma 

hľadajú ako lekára lekárov. Ale s radosťou vidím aj to, že zabúdate na svoje utrpenie, aby ste mi 

predstavili svojich núdznych bratov, ktorých ste premenili mojím poučením. Žehnám tých, ktorí zmiernili 

utrpenie a zdieľali bolesť, a dávam im silu, aby plnili moje prikázanie, ktoré vám hovorí: Milujte sa 

navzájom. 
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23 Videl som, ako niektoré Moje deti o Mne pochybujú a nedovolia svojmu duchu, aby rozvinul svoje 

dary; a keď bolo potrebné hovoriť ľuďom o Mojej náuke, mlčali bez toho, aby si vzali k srdcu, že som 

povedal, že budem hovoriť prostredníctvom všetkých, ktorí sú pripravení, a ak ich niet, prostredníctvom 

prirodzených síl Môjho stvorenia. 

24 Mojim deťom, ktoré kráčajú po zemi bez toho, aby si uvedomili svoj vysoký osud, hovorím: Kedy 

chcete naplniť svoje poslanie? Ak dnes spíš, zajtra sa prebudíš na onom svete a budeš plakať nad časom, 

ktorý si zmeškal. Požiadate ma, aby som vám dovolil vrátiť sa na zem, ale potom bude vaše odčinenie 

veľmi smutné. 

25 Keď počujete, ako vás Majster varuje, a keď posudzujete svoje skutky vo svetle svojho svedomia, 

zistíte, že semeno, ktoré som vám dal, sa nerozmnožilo. A ja sa vás pýtam: Ako budete vychovávať 

nových učeníkov, ktorí prídu hľadať toto dedičstvo, ak nemôžete svojimi skutkami dosvedčiť učenie, ktoré 

som vám dal? 

26 V prvý deň roku 1939 som vám oznámil blížiacu sa vojnu; hmatateľne ste spoznali zničenie a 

chaos, do ktorého sa ponorili mnohé národy. Videli ste, ako sa míňa jedna vojnová udalosť za druhou, a 

stále si neuvedomujete, v akej dobe žijete. V nasledujúcich rokoch uvidíte veľké rozdelenie medzi 

národmi. 

27 Silní budú čeliť silným a v tomto boji stratia svoju moc a sklonia sa. Medzitým mnohí duchovia 

stratia svoje telá a vstúpia do duchovného údolia s hrôzou a bolesťou, že sa nepripravili na návrat ku Mne. 

Na ceste však stretnú Eliáša, ktorý im ukáže cestu k odčineniu (ich viny). 

28 Dnes vám oznamujem, že sa blíži čas, keď na Zem prídu veľkí duchovia, aby pracovali pre mier a 

vyšší rozvoj ľudstva. Pripravte cestu pre tieto generácie. 

29 Blahoslavení sú tí, čo uverili, keď počuli moje slovo; ale hovorím vám ďalej: Blahoslavení sú tí, čo 

bez toho, aby ma počuli, veria a majú chrám vo svojom srdci, ktorí milujú a prihovárajú sa za svojich 

bratov a ktorých viera je ako ohnivý plameň, ktorý osvetľuje cestu ich zmierenia, lebo oni ma uvidia skrze 

svoju vieru. 

30 Dnes sa postavte k prameňu milosti, aby ste uhasili svoj smäd, a spomeňte si na moje slová, v 

ktorých som vám povedal: "Kto sa napije tejto vody, už nikdy nebude žízniť." V tomto čase túžite po 

svetle, pravde a pokoji. Poznáš len bolesť a 

faloš a hľadajte balzam, ktorý zahojí vaše rany a vráti život vašej nádeji: Tu som, prijímam tvoje srdce a 

potešujem ho. Netrpezlivo očakávate dni, keď vám dám svoje slovo, a hovoríte mi: "Otče, len v tejto chvíli 

nachádza môj duch odpočinok a ja, pozdvihnutý k Tebe, zabúdam na to, čo patrí svetu, a cítim pokoj 

Tvojho Ducha, ktorý prúdi mojím bytím." 

31 Blahoslavení ste vy, ktorí ste si uvedomili, že toto je čas milosti, keď vás moje učenie vedie a 

pomáha vám v náprave. Ak ma viete počúvať a zostať v rámci mojich zákonov, žiadna ľudská moc vám 

neublíži a vy sa budete cítiť milovaní a vedení Otcom. 

32 Hoci ste ma predtým nehľadali, dnes viete, že hodina vášho prebudenia k Mojej pravde bola 

vopred určená a že som vás očakával, aby som vám priniesol vaše dedičstvo. Teraz, keď ste prijali moje 

dobrodenia, s vďačnosťou ma prosíte, aby som vám udelil byť mojimi pracovníkmi, a ja vám to dovolím, 

lebo som vás poslal na zem práve preto, aby ste poznali radostnú zvesť a šírili ju medzi ľuďmi. 

Aby ste však dosiahli poznanie a rozvinutie duchovných darov, ktorými ste obdarení, musíte najprv 

bojovať proti svojej materializácii, proti svojmu hriechu a slabosti, a potom, keď budete cítiť, že ste sa 

pripravili a očistili skrze svoje pokánie, noste svoju lásku k bratom ako klenot neoceniteľnej hodnoty. 

33 Neprišli ste na zem, aby ste vzdávali hold svetu, vaša povinnosť je vyššia, čaká vás úloha učeníkov 

vášho Otca. A ak si sa namáhal šíriť Moje učenie a tvoje nohy sú poranené od bodliakov a tvoje šaty sú 

roztrhané od dlhej cesty, príď ku Mne. Nebojte sa prísť nahí, bez obuvi a bez cestovných zásob. Lebo keď 

všetko rozdelíš medzi svojich bratov, vrátim ti, čo si im zanechal, a obdarím ťa milosťami za lásku a 

dobrodenia, ktoré si im preukázal. 

34 Čaká vás veľký boj, v ktorom sa váš duch nebude cítiť unavený, pretože vás bude podporovať 

Dobrý pastier a duchovný svet. Ak ma miluješ, ak máš vieru, práca bude pre teba ľahká. Prekonám neveru 

nepoddajných duchov a budú vás počúvať. Ostatní toto svetlo v tejto inkarnácii nepoznajú, pretože som 

vám už oznámil, že nie všetci, ktorí dnes žijú v hmotnom tele, spoznajú svetlo tohto učenia tretej éry. 

Mnohí budú musieť ísť do duchovného údolia a odtiaľ budú rozjímať a veriť v toto Dielo lásky. Tí, ktorí 
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ma počuli, ale nepochopili moje slovo a nepoznali moju vôľu, budú pracovať "v duchu", a tak splnia svoje 

poslanie. 

35 Hoci je Moje učenie jasne zrozumiteľné, nie všetci ste ho pochopili a porozumeli mu. Týmto 

ovocím, ktoré som vám ponúkol, ste sa v tomto čase nenasýtili. Povedal som vám, že každý strom sa 

pozná po ovocí a "chuť" môjho Slova je sladká a jeho podstata oživuje ducha, ale vy ste nechceli poznať 

jeho pravdu. 

36 Boli ste krehkými loďkami uprostred rozbúreného mora a často ste nechali svoju vieru vyhasnúť. 

Necítite ma, hoci viete, že som s vami, a často som vám hovoril, že vaše riasy sú ďalej od vašich očí ako 

môj Duch od vašich. 

37 Prebuďte sa, pretože vlk v ovčom rúchu vždy číha, aby vás oklamal. Keď sa už rozhodnete podeliť 

sa o túto božskú lásku a milosrdenstvo so svojimi bratmi, priblíži sa k vám pokušenie a prinúti vás zmeniť 

svoje rozhodnutie. 

38 Keď vidíš, že tvoji bratia, ktorí sa držia iného učenia, poukazujú na tvoje chyby a poučujú ťa, buď 

pokorný, počúvaj ich slová, lebo moje vnuknutie prichádza ku každému, kto sa vyzbrojí, a ty nevieš, či to 

nie je moja vôľa, aby som ich využil na tvoju nápravu. Zo všetkých spoločenských vrstiev som si vybral 

svojich učeníkov - tých, ktorí žobrali, aby im priniesli (každodenný) chlieb do úst; ale sú aj iní, ktorí žili 

pohodlným životom a ktorých som povolal. Ale bez pochopenia pokladu, ktorý dostali, sa hanbia patriť k 

tomuto ľudu. 

39 Odpúšťam vám hriechy, aj keď ste zhrešili s vedomím, že ste sa previnili, a vždy vám ukážem 

cestu, ktorou prídete ku mne. Môže sa dieťa ukázať pred Otcom s poškvrnenou dušou a bez dobrých 

skutkov? - Jeho svedomie mu povie, že ku Mne môže prísť až po splnení (svojej úlohy). 

40 Pochopte, že každá chvíľa, ktorá uplynie, skracuje čas, v ktorom vám dám svoje slovo. Používajte 

ho, aby ste zajtra neplakali nad tým, čo ste zmeškali. 

41 Premýšľajte o tom, že musíte plniť poslanie prinášať dobrú zvesť svojim bratom, tak ako bol na 

vašej ceste niekto, kto vás povolal. Kto môže zabudnúť na toho, kto ti hovoril Moje Slovo a viedol ťa do 

Mojej prítomnosti? Nechceli by ste, aby na vás niekto spomínal s láskou a vďakou? 

42 Vytrvajte v dobrote, nechajte svoje srdce očistiť v cnosti a zažijete rozvinutie svojich duchovných 

darov. Neustupujte, lebo inak budete mať pocit, že vás tieto dary opúšťajú. 

43 Je načase, aby ste nielen prosili, ale aby ste pochopili, ako prosiť, aby ste nehovorili: "Otče, o 

mnoho som prosil, a nič som nedostal." 

44 Nezabúdajte, že vám môžem dať viac, ako odo mňa môžete žiadať, a že kým vy žiadate Otca, aby 

vám dal, ja vás žiadam, aby ste vedeli prijímať. 

45 Patrí mojim dobrým učeníkom, tým, ktorí sa svojej úlohy zhostili s pravou láskou a pravou vierou. 

Ak ste včera kráčali po neistých a zakázaných cestách, dnes musíte kráčať po ceste môjho zákona. Ak ste 

v minulosti v ilúzii zdvihli ruku, aby ste zranili svojho blížneho, teraz sa snažte, aby sa tá istá ruka naučila 

láskavo hladiť. Ak ste včera na svojej ceste životom zasiali semeno nenávisti alebo zlej vôle, teraz sa 

staňte rozsievačmi semena mieru a bratstva. 

46 Veru, hovorím vám, že ktokoľvek si spomenie na vaše včerajšie skutky a uvidí vás teraz 

premenených na mojich učeníkov, bude musieť uznať, že v základe vašej viery je pravda, a nebudete 

musieť veľa hovoriť, aby ste presvedčili tých, ktorých sa snažíte učiť, lebo vaše skutky budú najlepším 

svedectvom, ktoré vydáte pred svojimi bratmi. 

47 Matkám hovorím: Naučte deti robiť prvé kroky v materiálnom aj duchovnom živote. Uľahči im 

cestu, aby ma mohli nájsť, milovať a duchovne povzniesť. Uvedomte si, že každá nová generácia, ktorá 

medzi vami vyrastie, dosiahne stále väčší duchovný pokrok. Využívajte intuíciu, aby ste ich viedli, a 

nedávajte im zlé príklady alebo hluché ovocie na (duchovnú) výživu. 

48 Nechcem, aby tieto nové generácie vašou vinou zakopli alebo zablúdili. Nechcem ich vidieť 

plakať, pretože im chýba láska. 

49 Dnes, keď vidím tvojho ducha pokorného, dávam mu svoje nové prikázania. Kedysi ste všetci 

snívali o moci, bohatstve, sláve sveta a zábavách. V tých dňoch ste kričali proti Ježišovi: "Ukrižuj ho!" 

Pretože Kristus hlásal pokoru a učil vás zrieknuť sa všetkého nepotrebného. Dnes ste spokojní s malým 

pokojom, s kúskom chleba a pevnou strechou. Život vás svojimi lekciami urobil pokornými a váš duch sa 

vďaka nemu dokázal oslobodiť. 
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50 Kým má človek zdanlivý pokoj, ktorý mu dáva svet, a kým verí, že má všetko, nepriblíži sa ku 

Mne. Keď však ľudstvo dosiahne pravé zduchovnenie, bude vlastniť všetko a jeho osvieženie a potešenie 

bude hlboké a pravé, tak ako sa Otec teší a teší zo všetkého, čo stvoril. 

51 Moja otcovská láska hľadí na vás, ľud Izraela, a súdi vaše skutky. Božský súd už stihol všetky 

bytosti a nikto mu neunikne. 

52 Chcel som pre svoje deti len pokoj a blahobyt, ale oni hľadali bolesť, očistenie, lebo môj Zákon 

neznáša nedokonalosti, a preto sa každý, kto sa poškvrnil, musí očistiť a každý, kto zišiel z cesty, sa na ňu 

musí vrátiť. Vidíte z tohto národa víchricu, ktorá bičuje a ničí národy na svojej ceste, a neotriaslo to vami, 

nevážite si pokoj, ktorý máte, ani neuznávate výsady, ktoré som vám udelil. A nie ste spokojní s mojou 

vôľou, považujete svoje skúšky za nespravodlivé a obraciate sa proti mne. - Čakám, kým prejdete týmto 

svetom, aby som sám posúdil vaše životy. Potom budete neľútostnými sudcami svojej duše a budete vo 

mne vidieť len Otca, ktorý odpúšťa, ktorý žehná a miluje. 

53 Unavuje ťa tvoja neustála neposlušnosť a jej výsledok ťa núti plakať. Dlho ste spali a vaše 

prebudenie bude trpké. Sľúbil som ľudstvu, že pošlem armádu pozostávajúcu zo stoštyridsaťštyritisíc 

bytostí, ktoré budú rozptýlené po celom svete, a ono na to čaká, lebo vie, že každý z týchto vojakov je 

zvestovateľom, tlmočníkom mojich prikázaní. 

54 Keď bude zem postihnutá od pólu k pólu a všetky národy, všetky inštitúcie a všetky domy budú 

odsúdené až po korene a keď ľudstvo zmyje každú škvrnu, vyjdete vybavení v Mojom mene, aby ste 

priniesli Mojim bratom Moje učenie. 

55 Ja, Otec, som plakal nad týmto ľudstvom, keď som videl, že dosahuje najväčšie vrcholy 

skazenosti, úmyselne ignoruje Moje slová a poškvrňuje Moje zákony. Ale 

Už sa blíži hodina jej rozjímania a v ten deň na ňu vylejem všetko, čo som pre ňu pripravil, pretože je 

mojou veľmi milovanou dcérou. 

56 Tí, ktorí vo mňa veria, ma uvidia skôr ako tí, ktorí pochybujú. Ako často som klopal na tvoje srdce 

a ty si nepočul, ani si necítil moju prítomnosť. Chcem vám len povedať, aby ste napravili svoje cesty a 

hlasnejšie vstúpili do tohto času svetla a milosti. A ak máte moje semeno, zasejte ho a premeníte 

vyprahnuté polia na úrodné, vaša modlitba vytvorí úrodné zavlažovanie. 

57 Milujte sa navzájom a žite v pokoji vo svojom dome. Videl som totiž, že z piatich (ľudí), ktorí 

tvoria rodinu, sú dvaja proti trom a traja proti dvom. 

58 Ak sa vidíte oddelení od bytostí, ktoré boli telom vášho tela a potom sa nachádzajú v duchovnom 

údolí, nezabúdajte na ne, spojte sa s nimi prostredníctvom svojej modlitby a pomôžte im. Ak máte pocit, 

že sa zastavili (vo svojom vývoji), povzbuďte ich k práci a zdvihnite im náladu. Pamätajte, aký krátky je 

váš život na zemi, preto využívajte svoje schopnosti a sily a konajte veľké skutky, ktoré vás vykúpia a 

prinesú vám spásu. 

59 Ja vám dávam chlieb ducha, vy hľadajte hmotný chlieb; ale ako horlivo hľadáte svoj odpočinok a 

telesné blaho, tak (aj) hľadajte duchovný pokrok. Váš kríž nie je ťažký; ak som vám ukázal, ako vystúpiť 

na vrch Kalvárie, nesúc kríž námahy, utrpenia a hriechov celého ľudstva, prečo by ste ho vy, ktorým som 

zveril (len) malý zástup, nemohli zdolať? Ale ak ťa tvoja sila pod jej ťarchou zlyhá, máš Mňa, ktorý ti 

pomôže, a ja ťa nenechám padnúť. 

60 Bolesť, pred ktorou tak veľmi utekáte, je pre dušu nevyčerpateľným zdrojom očisty a obnovy. 

Sami ste často zažili, že po návšteve sa cítite uvoľnení, očistení a zmierení so svojím svedomím. 

61 Toto slovo obnoví ducha obyvateľov tých národov, ktoré sú dnes vyčerpané utrpením. Ale 

hovorím vám, že čoskoro, veľmi čoskoro ma nájdu s otvorenou náručou ako na kríži, ako na nich čakám, 

aby som ich láskyplne objal a priviedol do svojho Kráľovstva pokoja. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 43  
1 Prečo pociťujete strach vo svojom srdci, keď k vám prichádzam ako Jehova? Ak som váš Otec, 

som Láska, som Ten, ktorý vám dáva každodenný chlieb, ktorý vedie vášho ducha a pomáha mu povstať z 

pádov. 

2 Dávam vám silu v týchto chvíľach skúšky, keď sa prírodné kráľovstvá stvorenia otriasajú 

vojnovým rachotom. Nebojte sa, usilujte sa, aby vaše povznesenie a zápal ožili a aby vás stále viac 

približovali k bolesti vašich bratov - tých, ktorých deprimujú bratovražedné vojny -, aby ste sa s nimi 

podelili o kalich horkosti a aby modlitba, ktorú v tichosti vysielate, bola ako výzva k pokoju, jednote a 

dobrej vôli medzi ľuďmi. 

3 Tvoji synovia budú povolaní do zbrane, nech idú, nezahynú. Už dnes ich robím nositeľmi svojej 

milosti a oni budú šíriť svetlo môjho učenia medzi svojimi bratmi. 

4 Chcem, aby ste napriek všetkému zlu, ktoré vojna spôsobila, nepovažovali obyvateľov týchto 

národov za nepriateľov, aby ste ich zajtra mohli považovať za bratov. 

5 Dnes sa ľudia spojili, aby rozpútali vojnu. Národy sa vrhli na národy, zmazali hranice a zmiešali 

jazyky. Vzájomná láska nebola tým, čo viedlo k zjednoteniu, ale nenávisť, ktorá viedla k bratovražednej 

vojne. Ale Ja, ktorý som Moc, vám dokážem, že vás môžem spojiť tým, že využijem vaše chyby. Keď sa 

totiž tento boj skončí, srdcia sa očistia od bolesti, v myšlienkach sa objaví svetlo a ľudia budú blízko k 

dosiahnutiu pokoja. 

6 Blahoslavení sú tí, ktorí bojovali a pracovali za mier. Blahoslavení sú tí, ktorí uverili môjmu hlasu, 

vydali sa na cestu a šírili moje svetlo a pravdu po cestách. 

7 Môj Duch je hlboko pohnutý tvárou v tvár bolesti ľudstva, ich plač je počuť v nebi, ale naozaj vám 

hovorím, že moja bolesť ako Otca sa zmení na rosu milosti a zostúpi na moje deti. 

8 Vyprázdnite tento kalich utrpenia s trpezlivosťou a jemnosťou, lebo váš plač sa zmení na radosť. 

9 Keby sa vás Otec v tejto chvíli opýtal, či ste splnili svoje poslanie na zemi, či nosíte v rukách zlatý 

klas svojej práce, či ste sa navzájom milovali a či ste si navzájom odpustili, museli by ste mi odpovedať, 

že ste nič z toho nesplnili. Myslíte si, že ste sa vlastnými zásluhami stali hodnými počúvať moje slovo? - 

Nie, hovorí mi tvoj duch. 

10 Môj ľud, uplynuli celé veky a vy stále duchovne spíte; prebuďte sa a uvedomte si, že ste nevyužili 

správne život, ktorý ste prežili na tejto zemi. 

11 Môj hlas vás prebudil láskou, dobrotou, ale neberte toto slovo ako uspávanku, aby ste sa viac 

oddali spánku, lebo v jeho podstate je prítomný Sudca, ktorý posudzuje každý váš čin. 

12 Nebudeš patriť k tým, ktorí čakajú, kým ich Moja spravodlivosť postihne, aby uverili a prebudili 

sa. 

13 Ešte nehovorte, že ma milujete v pravde; počkajte, lebo keď sa to stane, nech to verejne nehlásajú 

vaše pery, ale vaše skutky. Nechváľte sa svojou úprimnosťou a zároveň sa nesnažte zakryť škvrny hanby, 

lebo by ste tým napodobnili pokryteckých farizejov. 

14 Uvedomte si, že stále prichádzam ako Majster a Otec, lebo keby som prišiel len ako Sudca, nemali 

by ste sa kde skryť, lebo všade, kam by ste išli, by bola prítomná Moja spravodlivosť. 

15 Keď prídeš do mojej prítomnosti, budeš musieť skladať účty zo Slova, ktoré si počul a ktoré budeš 

mať zapísané vo svojom svedomí. 

16 Necítiš neúnavného Eliášovho ducha, ktorý osvetľuje tvoju cestu, odstraňuje na nej prekážky a 

pomáha ti palicou svojho milosrdenstva, keď sa cítiš vyčerpaný? Hľadajte ho, vzývajte ho v modlitbe a 

pocítite jeho prítomnosť veľmi blízko. On je totiž Pastierom duchov v tejto tretej ére, ktorý vás dovedie až 

k bránam zasľúbenej zeme, ktorá je "nebeskou ohradou". 

17 Nech je váš duch naplnený radosťou z vedomia, že ste v troch epochách počuli hlas Môjho 

Božstva, lebo opäť budete Mojimi svedkami. Preto vás pripravujem a požehnávam vaše pery, aby z nich 

zajtra vychádzali slová života pre zástupy, ktoré ešte len prídu. 

18 Vaša viera sa roznietila a oživila zázrakmi, ktoré som vám udelil a ktoré ste považovali za 

nemožné. Lebo ja som cesta, dobrá cesta, ktorú som vám vždy ukazoval. Keď po nej kráčaš, znášaš 

nebezpečenstvá, pokušenia a zvody, ale aby som ti pomohol, dal som ti svetlo svedomia ako maják, ktorý 

ti ukazuje cestu a ukazuje správny smer. - Okrem toho som vám udelil duchovnú bytosť ako sprievodcu a 
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ochrancu na celý život. Myslíte si, že by ste sa mohli stratiť na ceste života, ak by ste túto milosť správne 

využívali? Je medzi mojimi deťmi niekto, kto necíti radosť v duchu, keď počuje toto Slovo? Veru, 

hovorím vám, je pre mňa radosťou, keď počujem váš duchovný hlas, keď sa modlíte. 

19 Prebuďte svoju duchovnú vnímavosť, aby ste sa mohli radovať z nádhery Môjho prejavu, ktorý pre 

nedostatok vznešenosti váš duch nepostrehne. Osviežte sa duchovným pohľadom na záhrobie, tak ako 

niekedy žasnete pri rozjímaní nad prírodou, keď obdivujete jej harmóniu, krásu a dokonalosť a zisťujete, 

že žiadna bytosť nemôže žiť bez druhej, ale že všetky žijú, pretože ich spája zákon harmónie. - Taký je aj 

posmrtný život. - Povedal som vám: kým budú existovať duchovia, ktorí sú mimo duchovnej cesty 

rozvoja, nebude ani dokonalý mier, ani dokonalá harmónia, lebo je to, ako keby vo vesmíre niektoré 

hviezdy vyšli zo svojich dráh. Čo by sa stalo s ostatnými? Nestratil by celok rovnováhu? 

20 Keby ľudia dodržiavali prikázania Môjho zákona a zosúladili svoju hmotnú prirodzenosť s 

duchovnou, ich existencia by bola príjemnejšia; životná cesta by bola bez ťažkostí a práca by bola ľahká. 

Nebudú ich sužovať žiadne choroby, ani nebudú predčasne starnúť. 

21 Duchovia existovali pred stvorením hmoty. Nevinne vyšli zo mňa. Ale aby vedeli, z koho sa 

narodili, aký je ich osud a kto sú oni sami, dal som im počuť svoj hlas a povedal som im: "Hľa, tu je váš 

Boh, ja som váš Otec, ja som Duch lásky. Ale hoci ste vyšli odo mňa, musíte rozvíjať a chápať tohto 

ducha lásky. Žite, choďte, spoznávajte a zostávajte stále v dobrom, aby tento hlas, ktorý ste počuli, bol 

navždy svetlom nad vaším duchom; je to vaše svedomie, ktoré vás prinúti vrátiť sa ku Mne - už nie ako 

práve narodené deti, ale ako bytosti rozvinuté v cnosti, v skúsenosti a vo všetkých schopnostiach, ktoré 

som vám dal. Potom ma budeš milovať, skutočne ma spoznáš a budeš v harmónii so všetkým, čo existuje." 

22 Sú bytosti, ktoré nikdy nežili na zemi; ale ak si tí, čo zhrešili a znášali veľkú bolesť na tomto svete, 

myslia, že je nespravodlivé, že niektorí obývajú "slzavé údolie", zatiaľ čo iní, blízki Otcovi, nikdy 

nepoznali bolesť, hovorím vám: Hoci niektorí neprišli na zem, na onom svete svojou láskou pomáhali 

svojim bratom pri ich odčinení. 

23 Dnes žijú bytosti, ktoré obývajú rôzne "údolia "*, duchovne oddelené. Ale lásku bratov som 

neoddialila. Keby ste len vedeli, ako blízko k sebe máte! Bol to človek, kto svojím materializmom pretrhol 

putá, ktoré ho spájali so všetkými jeho bratmi, a čím viac ľudstvo upadalo, tým väčšie bolo jeho 

rozdelenie a nedostatok harmónie. Nielenže sa vzdialila od duchovného, ale dokonca aj vo svojom 

vlastnom svete sa rozdelila na kráľovstvá, národy a krajiny, a tým sa čoraz viac uzatvára do egoizmu. * 

Tento výraz sa vzťahuje na "slzavé údolie", t. j. pozemské "údolie sĺz", a na "duchovné údolie", záhrobie s jeho rôznymi 

sférami. 

24 Preto svetlo vašej viery zhaslo a vnútorné poznanie večného života bolo zmätené. 

25 Dnes, keď sa s vami lúči člen vašej rodiny, aby odišiel do ďalekej krajiny, lúčite sa s ním so 

slzami, pretože viete, že ak odchádza ako dieťa, môže sa vrátiť ako dospievajúci, a ak je to mladý muž, 

vráti sa ako starý muž. Vždy však živíte nádej, že sa vráti, aby ste ho znovu objali, pretože viete, že je stále 

na tomto svete, aj keď ďaleko. Keď však milovaná osoba odíde na druhý svet a vy vidíte, že telo zostáva v 

podzemí strnulé a chladné, vaše srdce je ako prebodnuté mečom, pretože ste stratili nádej, že ho opäť 

uvidíte, a zabudli ste, že duch prežije telo a že sa s ním opäť úzko spojíte, keď sa obaja nájdu na ceste 

vývoja. 

26 Bolo potrebné, aby sa Boh v Ježišovi stal človekom a žil medzi ľuďmi, aby ste si mohli pamätať 

zabudnuté učenie. Učil vás nové lekcie a oznámil, že vám dá nové zjavenia, keď príde čas. 

27 Kristus, Božský Majster, musel prísť, aby vás naučil pravde, pretože ľudstvo už bolo v procese 

straty Jeho semena oduševnenia, hľadalo v tomto živote svoju blaženosť, svoju večnosť a svoje šťastie a 

zabúdalo na existenciu, ktorá ho neúprosne čakala. 

28 Tí, ktorí sa v tomto živote netešili radostiam a bohatstvu, ktorí len ronili slzy, ho preklínali a 

nazývali ho nespravodlivým; vo svojich zmätených úvahách nazývali svoj osud nepriaznivým a 

pomýleným. Ale Kristus vám priniesol nové svetlo. Mŕtvym vrátil ducha, keď už žili v inom svete, 

posadnutých oslobodil a všetkými týmito zjavnými znameniami dal svetu dôkaz, že duchovný život 

existuje a že je to pravý život. Aj po svojom ukrižovaní sa v duchu zjavoval pred veriacimi i neveriacimi 

ako dôkaz pravdy, ktorú hlásalo jeho slovo. 
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29 Prečo zabúdate a považujete za mŕtvych tých, ktorí opustili váš svet, keď cítia, bojujú a žijú? Preto 

vám hovorím, že oni sú živí a vy ste mŕtvi. Čoskoro budete plakať nad svojím nedostatkom viery ako v 

druhej ére, keď ste po Ježišovej smrti hovorili: "Bol to Kristus, ktorého sme zabili, bol to Jehovov posol, 

ktorý nás prišiel vykúpiť z našich hriechov. On bol pravý Život, ktorý vzkriesil mŕtvych a ktorý na tretí 

deň vystúpil do neba." 

30 Teraz, keď som sa k vám vrátil v duchu, vidíte ma zahaleného tajomstvom, hoci sa vám ukazujem 

v najväčšej jednoduchosti; a aby ste našli vieru, musel som zhmotniť svoj prejav a splniť vám všetko, o čo 

žiadate. Potom ľudia uverili, lebo ma videli - jedni duchovnou tvárou, iní vierou, ďalší svetlom svojho 

svedomia. 

31 Moje svetlo vás v tomto čase osvetľuje, aby ste počuli hlas, ktorý vás volá z večnosti. 

32 Väzby, ktoré vás spájajú s vaším Otcom a s duchovným svetom a ktoré ste pretrhli, nanovo 

zväzujem, aby ste cítili, že všetci žijete v harmónii, že v tom nie sú žiadne vzdialenosti. Ale kedy ľudia 

spoja svoje životy putami lásky? - Keď sa vrátia na cestu môjho zákona, kde prebýva spravodlivosť. Keď 

plnia moje prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa navzájom". 

33 Uznajte, učeníci, že tí, ktorí opustili tento svet, nie sú mŕtvi. Blahoslavení sú tí, ktorí sa rozlúčili s 

telom, ktoré uložili do zeme, a už ho nevyhľadávajú, aby mu povedali o svojich problémoch, pretože už 

prestalo existovať a nepočuje (ich). 

34 Keď telo zomrie, je ako kvet, ktorý je odrezaný a následne zvädne, ale jeho vôňa je ako duch, 

ktorý sa uvoľní a zaplaví okolie svojou esenciou. 

35 Vtedy som vám povedal: "Nechajte mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych". Dnes vám hovorím: 

Vychovávajte jedných aj druhých k novému životu. 

36 Povedzte im, že kým telo sa rozkladá na zemi, duša sa očisťuje na onom svete. Smrť je odpočinok 

pre telo a oslobodenie pre ducha, ale nech sa nikto nepokúša oslobodiť sa z vlastnej vôle, teda mimo 

hodiny, ktorú som určil. 

Nemyslite si, že ste spasení, pretože máte v poslednej hodine vo svojom tábore spovedníka, ktorý vám 

duchovne pomáha, ani si nemyslite, že ste ma dosiahli svojím pokáním v tejto hodine, mysliac si, že ste 

dosiahli koniec svojho vývoja. Učte sa vo svojom živote milovať, odpúšťať a žehnať a očisťujte svoju 

dušu skutkami lásky a milosrdenstva voči svojim bratom. 

37 Plňte môj zákon na zemi ako ľudia dobrej vôle a pokoj príde do vášho srdca. Keď sa váš duch 

odpúta od tohto sveta a vstúpi do duchovného sveta, otvorí oči a bude uchvátený kontempláciou toho 

života, ktorý čaká na návrat všetkých duchov, aby ich vykúpil a objal svojou láskou a svetlom. 

38 Aby ste však dosiahli spásu, musíte sa vydať na cestu s úmyslom splniť svoje poslanie. Prinášam 

vám duchovné bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty, pretože ste dedičmi mojej milosti. Ak vezmeš svoj kríž 

s láskou a trpezlivo pôjdeš svojou cestou, budeš so mnou v posledný deň a vstúpiš do pravého života, kde 

nájdeš útechu a pokoj, ktoré si tak veľmi hľadal. 

39 V tejto chvíli som si vzal za sluhov jednoduchých ľudí (s nízkym vzdelaním), aby som vám dal 

dôkaz, že toto slovo, ktoré počujete, nepochádza od teozofa alebo vedca, pretože ste od prírody neveriaci. 

Preto som si pred vašimi očami vybral vašich bratov a sestry, vašich rodičov alebo vaše deti, aby som z 

nich urobil nositeľov môjho hlasu, ktorí sú obdarení mojou duchovnou inšpiráciou. Napriek tomu vám 

hovorím, že musíte študovať Moje Slovo v jeho duchovnom zmysle, pretože príde deň, keď povstanú 

muži a ženy, ktorí vám budú hovoriť slová zdanlivého svetla, používajúc Moje meno, a vtedy sa nimi 

nesmiete nechať zaskočiť. 

40 Sledujte a modlite sa. Ja som pohľad, ktorý hľadá a pozná utrpenie, ktoré je v každom srdci. 

41 Ste deprimovaní a vystrašení, pretože denominácie na vás ukazujú a vyčítajú vám vaše činy. 

Nebojte sa, osušte si slzy a prijmite útechu: 

42 Blahoslavení sú tí, ktorí vo svojom trápení ticho hľadajú kontakt so mnou, lebo ja ich posilním. 

Nie sú Mnou opustení, skôr som ich vyhľadal, aby som ich obdaroval božskou milosťou. Eliáš vás vedie v 

tretej ére a nakoľko budete napredovať na ceste, budete sa cítiť bližšie ku Mne. 

43 Počúvajte moje dnešné podobenstvo: 

44 Na jednej ceste stál starý muž jednoduchého a úctyhodného vzhľadu, ktorý nenosil ani palicu, ani 

cestovnú tašku. Cestou stretol troch mladých turistov, ktorých srdcia boli šťastné a hrdlá im spievali 

krásne piesne. Starec sa obrátil k prvému z nich a povedal mu: "Pútnik, som hladný, smädný a zle 
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oblečený; daj mi niečo z toho, čo máš v cestovnej taške, a daj mi časť svojich šiat. Mladík hľadal vo svojej 

brašni, ale nenašiel ani chlieb, ani vodu a nechcel sa rozlúčiť so svojím oblečením. "Choď k môjmu 

bratovi," povedal mu, "on ti dá, čo potrebuješ, ja ti nemám čo ponúknuť." 

45 Starec sa obrátil na druhého a opýtal sa ho rovnakým spôsobom. Ten hľadá vo svojej cestovnej 

taške, ale nemá v nej ani jedlo, ani vodu na uhasenie smädu. "Obráť sa k tretiemu," hovorí mu, "on ti dá 

to, čo som ti ja nemohol dať." Tretí žiada o to isté a jeho odpoveď je rovnaká: "Nemám ti čo dať." Vtedy 

starec pocítil strach, smäd a hlad ho vyčerpali, ale keď videl, že cestovné vaky mladíkov sú prázdne, 

povedal im: "Ako chcete pokračovať v tejto ceste, ktorú som prešiel, keď neviete, čo vás čaká? Cesta je 

dlhá a pokrytá bodliakmi a tŕním. Polia sú neúrodné, niet stromov, ktoré by poskytovali tieň, niet ovocia, 

slnko páli a niet riek ani prameňov, ktoré by ochladili pocestného." 

46 Pútnici počúvali starca a hovorili: "To nevadí, pôjdeme ďalej, sme mladí a silní, cítime sa plní 

energie a schopní prijať premenlivosť života. S posmešnými úsmevmi chceli starca opustiť, ale on im 

povedal: "Počkajte, radím vám, aby ste si najprv našli niečo na obživu. Nazbierajte si do svojich batohov 

všetko, čo potrebujete na cestu, aby ste mohli cestovať bez toho, aby ste zahynuli." 

Po vypočutí starca mu odpovedali: "Ak si vyčerpaný, nahý a hladný, je to preto, že si starý, námaha ťa 

unavila. Videli ste už veľa úsvitov a vaše vlasy zbeleli ako sneh - preto ste skľúčení. Sme mladí a nebojíme 

sa života." 

47 Starec im odpovedal: "Aj ja som bol kedysi mladý a silný, aj ja som spieval na cestách, aj ja som 

mal energiu v tele, ale čas ma naučil a dal mi skúsenosti. Ukážem ti, čím musíš prejsť." Vzal ich na vrchol 

hory a ukázal im svet. 

Odtiaľto videli, ako sa napravo i naľavo dvíhajú búrky, ktoré bičujú národy a spôsobujú v nich skazu. 

Morské vody zaplavili krajinu a ľudia zahynuli pod náporom rozpútaných živlov. Mladí muži sa spýtali 

starca: "Čo máme s týmito udalosťami spoločné?" Starec im odpovedal: "To, čo teraz vidíte a čo sa vás 

týka, budete musieť zažiť, keď budete kráčať po týchto cestách." - Tí však pochybovali. 

Opäť im povedal: "Pozrite!" a ukázal na východ. Tam videli národy bojovať proti sebe v krutej vojne. 

Videli plačúce matky a synov, ako tí druhí prišli o život na bojisku a v poslednej hodine volali svojich 

blízkych. Videli smútiace ženy, ktoré oplakávali stratu manžela alebo syna, videli hladné a nahé deti. 

Neskôr sa pred ich očami rozprestrel nad spustošenou zemou svetelný duch ako sneh, z ktorého stúpal 

srdcervúci nárek, a tam, kde sa tento duch objavil, sa život ľudí prerušil ako porast na poli, keď je čas 

priniesť úrodu. A mladí muži sa spýtali: "Čo to všetko znamená?" - "Ukazujem ti budúce časy," odpovedal 

starec, "časy, ktoré zažiješ." 

48 Nakoniec ich starec zadržal, aby sa pozreli späť, a oni uvideli, ako sa rozpútali sily prírody: oheň 

pohltil lesy a mestá, mor zahalil ľudí ako hmla, sopky chrlili oheň a pochovávali pod svojím popolom celé 

územia. Ukázal im more, na ktorom sa odohrali veľké katastrofy: niektoré moria vyschli, iné zmenili svoju 

polohu. Nakoniec videli, ako sa na oblohe zjavili štyria anjeli s trúbami a ohlásili zavŕšenie vekov. 

49 Mladí muži boli vydesení. Vtedy im starec povedal: "Pozrite, teraz som vám ukázal udalosti, ktoré 

musia prísť a ktoré musíte pretrpieť. 

50 Títo mladí muži so znetvorenými tvárami volali na prírodu - ale príroda ich nepočula. Ale vo 

chvíli, keď ich srdcia plakali od strachu a bez útechy, ozval sa k nim hlas starca plný otcovskej láskavosti: 

"Nezúfajte, kľaknite si a modlite sa k Všemohúcemu. - Ticho vystrel ruku a všade bolo ticho, pokoj a 

mier. Vízia zmizla. Videli svetlo nového dňa a uvedomili si, že starec tieto udalosti predpovedal, vrhli sa 

na zem a povedali: "Modlime sa, aby nám všemohúci Otec pripravil cestu a aby sme kráčali v jeho svetle 

až do konca nášho života." (Koniec podobenstva) 

51 Ľudia, hlboko sa zamyslite a otvorte oči pre svetlo. Vy ste traja pútnici, ktorých som povolal a učil 

po celé veky, aby ste boli plní Mojej múdrosti a zapálili svoju vieru, aby ste sa pripravili na cestu životom, 

dosiahli cieľ a vstúpili do duchovného života, kde nájdete Môj pokoj. 

52 Kedysi ste sa nedali presvedčiť mojím slovom, a keď od vás Majster odišiel, váš duch nenašiel 

pokoj. Povedal som vám: Blahoslavení sú tí, čo veria. Blahoslavení ľudia viery, lebo oni budú mať večný 

život. 
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53 Hovorím ti, spustošený tohto času: som hladný a smädný po tvojej láske. Deti moje, pre 

nedostatok duchovnosti ste nemohli komunikovať so svojím Bohom. Odmietli ste cnosti, ktorými som vás 

obdaril, a stratili ste svoj poklad. 

54 Teraz vám hovorím: Prijmite Moje učenie, ktoré vám dávam počas šiesteho zjavenia. Nehľadajte 

svetlo pre svojho ducha v knihách sveta, lebo ho tam nenájdete. Nehľadajte v nich odpovede na svoje 

otázky ani riešenie svojich problémov. Modlite sa, spojte sa so mnou, vypočujem vaše prosby. 

55 Ešte skôr, ako mi predložíte svoje bolesti srdca, Božská Matka sa vám prihovára a požehnáva vás a 

žiada vás, aby ste sa zasa prihovárali a modlili za tých, ktorí trpia. Žiada ľudstvo, aby sa zdržalo úsilia o 

moc a vojen a prestalo prelievať nevinnú krv. Jej milujúci Duch vás ochraňuje a pokorne čaká na splnenie 

mojej vôle. 

56 Požehnajte ju a zbožňujte, lebo viete, že je vašou nerozlučnou spoločníčkou v dňoch pokoja i v 

dňoch návštevy. 

57 Moja krv bola vyliata, aby medzi ľuďmi zavládol pokoj a spravodlivosť, ale nebol som správne 

pochopený. Keby ste túto lekciu využili, dosiahli by ste vyššiu úroveň rozvoja a svetlo, ktoré som šíril po 

celé veky, by plne osvietilo vášho ducha. 

58 Nevzali ste si ma za príklad: Učil som vás pokore a vy ste arogantní. Dal som vám tajomstvo 

pokoja a zdravia, a vy žijete vo vojne a ochoriete. Učil som vás utešovať trpiacich, ale vy necítite bolesť 

svojich bratov a ste zatvrdliví. 

59 ľudstvo, ako veľmi ste popreli moju existenciu a svoje duchovné dary! Veru, hovorím vám: 

nekráčate po pevnej skale, ale po sypkom piesku, a táto cesta vás nedovedie k cieľu, pre ktorý ste boli 

stvorení. 

60 Čítajte a učte sa z veľkej "Knihy pravého života", ktorú som vám udelil, a ak sa budete riadiť jej 

učením, buďte si istí, že takto prídete ku Mne. Ale pamätaj, že ak to neurobíš, odídeš odo mňa a tvoje 

odčinenie bude veľmi veľké. 

61 Muži a ženy, ktorí blúdite bez útechy, prečo sa neposilňujete vo mne? Nenazývaj ma 

nespravodlivým Otcom, keď budeš plakať a trpieť vo svojom vyhnanstve. Skôr než ste prišli na zem, 

oznámil som vám, že tento svet je slzavým údolím, že nie je údolím pokoja a odmeny. Zem nie je váš 

večný domov. "Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 44  
1 S láskou prijímam márnotratného syna, ktorý bol dlho neprítomný a ktorý dnes prichádza hľadať 

pokoj a útechu pre svoje srdce. Niektoré z mojich detí sa ku mne približujú pri hľadaní svojho dedičstva, 

iné sú ešte ďaleko, ale vo všetkých je duch pozorný a dúfa, že mu môj hlas povie: Tu som. 

2 Nezabudli na moje slová z druhej éry, a hoci ich telo je slabé, duch je silný; verí a dôveruje môjmu 

prísľubu, že sa vrátim ako Duch Utešiteľ. 

3 Vy, ktorí ma dnes počúvate, spomeňte si na temnotu, ktorú ste prešli, na úskalia cesty, ktorú ste 

prešli, aby ste sa ku mne dostali. Ste na brehu rieky, v tieni stromu, a počujete hlas, na ktorý ste dlho 

čakali. Ale napriek všetkému svetlu, ktoré máte, ste ešte nedosiahli vrchol hory, ani nie ste na vrchole 

dokonalosti. Prišli ste len pred svojho Majstra, ktorý prichádza v duchu, a keď ste ma počuli, stali ste sa 

učeníkmi a potom žiakmi môjho nového učenia. Keď sa budete učiť odo mňa, stanete sa silnými, a hoci 

ste chudobní na zemi, budete mať bohatstvo ducha. 

4 správa o mojom slove v krátkom čase prekročí hranice vášho národa, učenci a tí, čo študujú sväté 

Písmo, sa pripravia popierať moje zjavenie, ale ja budem dávať znamenia a konať zázraky 

prostredníctvom svojich vyvolených, a tým spôsobím veľké vzrušenie medzi ľuďmi. 

Vo všetkých národoch sú roztrúsení muži vysokého ducha, proroci môjho trojično-marijánskeho 

duchovného učenia, ktorým som dal meč svetla na boj proti každej falošnej teórii a učeniu viery, aby 

obstáli len tí, ktorí majú za základ lásku a pravdu. 

5 Vždy som posielal na zem cnostných duchov, aby vás učili a svojimi skutkami vám dávali za vzor, 

ako musíte žiť, aby ste ma dosiahli. Radcovia, služobníci môjho zákona, zákonodarcovia a sprievodcovia: 

ukázali vám vaše povinnosti, povedali vám, že vaša úloha sa neobmedzuje len na lásku k rodine, ale že 

máte milovať a pomáhať aj svojim blížnym. Učili vás tiež, že po týchto životných skúškach vás čaká 

duchovný život, kde budete žať plody svojej sejby na zemi. 

6 Vybavil som duchov a urobil som ich ľuďmi, keď som ich obdaril múdrosťou a mocou; a keď sa 

ich telá vyvinuli a plne ovládali svoje schopnosti, ich duchovia sa ukázali ako silní a veľkí. Sú to vedci, 

pastieri a vládcovia, ale je len málo tých, ktorí naplnili svoje poslanie, rozvíjali svoje dary a pracovali s 

pevnou vierou. Väčšina z nich sa stala márnivou alebo zle využívala svoje schopnosti a neživila ducha 

ľudu, nechápala, ako viesť, ani ako zmierniť bolesť svojich bratov. 

7 Preto, keď som videl, že moje stádo je v tom čase na zemi stratené a bez vodcu, prišiel som ako 

dobrý pastier, aby som vám dal svoje čisté a nefalšované učenie. Dal som vám prikázania Svojho učenia, 

aby ste žili v pokoji, plnili Môj Zákon a stúpali na ceste duchovného rozvoja podľa príkladu, ktorý som 

vám dal svojimi skutkami lásky. 

8 Kde sú nasledovníci mojich pokorných apoštolov, ktorí sa stali obeťou ľudskej zloby? Aké sú 

výhody, ktoré ľudstvu ukázala veda? - Je mnoho ľudí, ktorí sa vyhlasujú za múdrych, a pritom nemilujú a 

neučia láske. Múdrosť znamená svetlo a svetlo je láska a pochopenie božských a ľudských zákonov. 

9 V druhej ére som sa stal človekom z lásky k ľudstvu. To telo bolo dielom môjho Ducha a koľko 

vedcov diskutovalo o tomto tajomstve, ktoré patrí k mojim najvnútornejším radám! Veru, hovorím vám: 

Božie diela sa nedajú posúdiť ľudskou vedou. 

10 Duch, ktorý oživil Ježiša, bol môj vlastný, váš Boh, ktorý sa stal človekom, aby prebýval medzi 

vami a aby ste naňho pozerali, lebo to bolo potrebné. Ako človek som pociťoval všetko ľudské utrpenie. 

Vedci, ktorí skúmali podstatu človeka, prišli ku Mne a zistili, že z Mojej náuky nič nepochopili. Veľkí i 

malí, cnostní i hriešni, nevinní i vinní prijali podstatu môjho slova a ja som ich všetkých poctil svojou 

prítomnosťou. Ale hoci boli mnohí povolaní, len niektorí boli vybraní a ešte menej ich zostalo so mnou. 

11 Obhajoval som hriešnikov. Nepamätáte sa na cudzoložnicu? Keď ju priviedli ku mne, 

prenasledovanú a odsudzovanú davom, prišli farizeji a spýtali sa ma: "Čo s ňou urobíme?" - Kňazi 

očakávali, že poviem: "Nech je spravodlivosti učinené zadosť!", len aby mi odpovedali: "Ako to, že kážeš 

lásku a dovolíš potrestať tohto hriešnika?" A keby som povedal: "Nechajte ju na slobode", odpovedali by: 

"V Mojžišových zákonoch, ktoré - podľa vašich slov - potvrdzujete, je ustanovenie, ktoré hovorí: "Každá 

žena pristihnutá pri cudzoložstve bude ukameňovaná". 

Keďže som poznal ich úmysel, neodpovedal som na ich slová, sklonil som sa a zapísal do prachu zeme 

hriechy tých, ktorí ich odsúdili. Opäť sa ma pýtali, čo majú urobiť s tou ženou, a ja som im odpovedal: 
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"Nech prvý hodí kameňom ten, kto je bez hriechu." Potom si uvedomili svoje previnenia, odišli a zakryli si 

tváre. Nikto z nich nebol čistý, a keď cítili, že som im videl až do hĺbky srdca, už neobviňovali tú ženu, 

lebo všetci zhrešili. Ale žena a s ňou aj ostatní, ktorí tiež porušili manželstvo, sa kajali a viac nehrešili. 

Hovorím vám, že je ľahšie obrátiť hriešnika láskou ako prísnosťou. 

12 Moje učenie bolo zapísané vo svedomí a nemožno ho vymazať, pretože jeho podstata je 

nesmrteľná ako duch, ktorého máte. 

13 Vy, ktorí ma teraz počúvate, učte sa a učte tých, ktorí žijú v iných národoch. Pripomínajte im moje 

slová z druhej éry, kým k nim nepríde moje posolstvo tejto tretej éry. 

14 Chcem, aby ste sa postarali o to, aby sa moje slovo dostalo do iných krajín skôr, než sa ich 

obyvatelia pripravia hovoriť o mojom novom zjavení, a aby ste sa pri stretnutí navzájom neosočovali, ale 

aby ste vydávali svedectvo a oni potvrdzovali moje slová a moje skutky, plniac moje prikázanie, ktoré vám 

hovorí: "Milujte sa navzájom." 

15 "Pozval" som vás k svojmu učeniu, aby som vás učil a oslobodil od hriechu. Hoci sú vaše 

priestupky veľké, väčšie je moje odpustenie. Žite, získavajte skúsenosti, poznávajte Môj Zákon na tejto 

ceste skúšok a premenlivosti, a ak sa budete riadiť svedomím, neporušíte Môj Zákon ani zákony sveta. Ak 

však urobíš chyby, budeš ich ľutovať a očistíš sa od svojich prehreškov, a keď prídeš na koniec cesty, 

nebudeš mať bolesť ani výčitky svedomia - budeš v pokoji. 

16 V tomto treťom čase sa pred učeníkmi nanovo otvára Majstrova kniha, aby im dala lekcie 

skutočného života. Kým sa tvoje telo oddá tichu a rozjímaniu, tvoj duch sa pozdvihne, aby sa osviežil v 

mojom Slove. Prichádza k môjmu stolu, aby sa najedlo jediného chleba, ktorý mu dáva život. 

17 Pre toho, kto vie v týchto chvíľach (duchovne) povstať, zmizne telo, cez ktoré sa prenáša Moje 

Slovo, a dostane ho z božského zdroja priamo do svojho ducha. Uvedomuješ si, že od chvíle, keď si ma 

prvýkrát počul, ti v mysli svieti svetlo. Je to svetlo Mojej Múdrosti, ktoré začína osvetľovať vašu cestu, 

hoci vám musím povedať, že tí, ktorí ma počúvajú a nechápu Moje pokyny, stále kráčajú v tme. Svetlo ich 

duše je stále zhasnuté. 

18 Mojou vôľou je označiť dvanásťtisíc detí z každého kmeňa. Ale veru, hovorím vám, že nielen tí, 

ktorí sú označení, budú mať moje svetlo; každý, kto sa bude riadiť mojimi pokynmi, bude nazvaný "dieťa 

svetla". 

19 Nehovorte, že ste moji učeníci, ale dokážte to skutkami milosrdenstva. Mnohí verejne vyhlasujú, 

že patria k mojim vyvoleným. Ja ho však skúsim tým, že sa ukryjem v srdci jeho vlastného nepriateľa, 

ktorému namiesto odpustenia vrátil úder - úder väčší ako líce jeho brata, ktorý zasiahol Moju tvár. V tej 

chvíli som k nemu prehovoril cez jeho svedomie a on, ktorý sa chválil, že je mojím učeníkom, mi so 

slabou ľútosťou povedal: "Odpusť mi, Majstre." Potom sa považoval za očisteného a hodného môjho 

odpustenia a pokračoval v ceste. 

Potom som videl, ako k nemu prišla panna, ktorej srdce a mladosť sú ako voňavé ruže. Hovorí mu: 

"Prichádzam k tebe plná dôvery v tvoju cnosť, aby som ťa požiadala o radu, ktorá mi bude ako štít proti 

pokušeniam v mojom živote." On však zabúda na svoju úlohu a Moje učenie, necháva sa ovládať nízkymi 

pudmi a pozerá na dievča s nečistými úmyslami. V tej chvíli sa dávam spoznať zlému učeníkovi a hovorím 

mu: "Toto som ťa učil?" Pristihnutý mi odpovedal: "Pane, pred tebou nie je nič skryté." Zahanbený 

pokračoval vo svojej dennej práci, zatiaľ čo Môj hlas sa ho neúprosne pýtal, tak často, ako sa chválil, že 

nasleduje Môj príklad: "Si Môj apoštol?" 

Potom som mu dovolil trpieť hladom a hneď som sa ukryl v srdci bohatého chorého človeka, ktorý síce 

má plné truhlice zlata, ale nemá zdravie, aby si ho mohol užívať. Keď sa ten dozvie, že jeden z mojich 

učeníkov je v jeho blízkosti, vydá sa za ním a povie mu: "Viem, že mi môžeš vrátiť zdravie, a preto som 

ťa vyhľadal. Som bohatý, ale všetko moje bohatstvo mi nepomohlo nájsť liek na moju chorobu." 

Keď apoštol počuje toto vyznanie, do jeho srdca vstupujú temné myšlienky a hovorí chorému: 

"Položím ti ruku na hlavu a kým vyslovím meno svojho Pána, vrátim ti zdravie; ale túto milosť budeš 

musieť štedro odplatiť." Bohatý pacient mu odpovedal: "Vezmi si moje slávnostné šaty, truhlice, dom, 

vezmi si všetko, ale mňa uzdrav!" A chorý sa uzdravil, lebo jeho viera a bolesť boli také veľké, že sa nad 

ním Majster zmiloval. 

Pacient plný radosti odovzdal všetko, čo mal, mužovi, o ktorom veril, že ho uzdravil, zatiaľ čo zlý 

apoštol si povedal: "Teraz už nie som chudobný, lebo keďže som sa namáhal a pracoval, je spravodlivé, 
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aby som dostal svoju odmenu." Ale hľa, v tej chvíli sa v jeho svedomí ozval Môj neúprosný Hlas, ktorý 

mu nanovo povedal: "Je toto Moje učenie? Pamätáte si, že keď bol Ježiš na svete, chcel za svoju lásku 

zaplatiť? - Ten, ktorý si mohol obliecť koruny a vlastniť všetky poklady, keď uzdravoval jednoduchým 

dotykom a svojím výkrikom kriesil mŕtvych?" 

20 V srdci toho učeníka vypukol boj a povedal svojmu Majstrovi: "Prečo si taký neústupný voči 

svojim učeníkom? Prečo nám nedovolíš, aby sme na tomto svete niečo vlastnili?" 

Majster mu však láskavým hlasom odpovedal: "Pretože si v okamihu svojho vyvolenia sľúbil, že sa 

zriekneš ľudských maličkostí výmenou za pravý poklad." 

21 Učeník ešte odpovedá: "Cesta je ťažká, denná práca veľmi dlhá, veľa pracujeme a neprinášame 

úrodu na zemi. Chceš, aby sme veľmi milovali ľudí, aj keď oni nemilujú nás. 

Keď ho Majster počul takto sa rúhať, povedal mu: "Dobre, dieťa, choď podľa svojej vôle, dosiahni to, 

o čo tak horlivo usiluješ." A ten človek, ktorý o sebe hovoril, že je mojím služobníkom, ktorý trúbil, že je 

mojím apoštolom, a ktorý nepočúval hlas svedomia, sa vydal na cestu a našiel na nej množstvo chorých, 

ktorých zvolal, aby im povedal, že je majiteľom liečivého balzamu, ktorý uzdravuje všetko zlo; ale aj im 

hovorí: "Som núdzny, čo mi môžete dať za to, čo vám dávam?" 

Tí, ktorí sú chudobní, mu hovoria, že nemajú nič, ale že sú ochotní pracovať, prekonávať svoje 

utrpenie, aby získali to, čo je potrebné na jeho zaplatenie. - Táto dohoda sa zdá dobrá tomu, kto začne 

vkladať ruky na chorých a zároveň prijíma z ich rúk odmenu, ktorá sa z času na čas zvyšuje. "Pomazal" 

chorých, ale oni sa neuzdravili, naopak, stali sa ešte nešťastnejšími. Snažil sa ich povzbudiť, ale oni sa 

stále viac a viac zhoršovali. Keď potom apoštol videl, že mu ľudia prestali dôverovať, tajne zmizol z ich 

stredu, vzal so sebou bohatstvo v peniazoch a zanechal ich v strachu. 

22 Ďaleko od nich sa obrátil k sídlu jedného boháča, ktorému povedal: "Pane, môžem ti byť užitočný, 

viem pracovať, chcem, aby si ma zamestnal vo svojom honosnom sídle. Môžem ťa utešiť, keď si smutný, 

môžem sa postarať o tvoje záujmy, keď sa cítiš unavený." 

"Kto si?" spýtal sa ho boháč, na čo mu apoštol odpovedal: "Som majiteľom zákona, učenia takého 

mocného a presvedčivého, že ak by sa tvoji poddaní niekedy vzbúrili proti tebe, bude stačiť, aby som k 

nim prehovoril a priviedol ich späť k poslušnosti." 

23 Na toho boháča tieto slová zapôsobili, uveril tomu mužovi a povedal mu: "Tvoje slová zjavujú 

veľkosť, a ak ich splníš tak, ako hovoríš, budem vždy veriť, že sú pravdivé." Boháč mu dal prácu a 

odovzdal mu kľúče od svojho paláca. Ten si lichotením získal srdce svojho pána, ale keď ho vyvrhol zo 

svojho srdca a nepočúval hlas jeho svedomia, čoskoro spôsobil zmenu v živote tohto sídla: ponížil malých 

ľudí, povýšil tých, ktorí mu lichotili, spôsobil, že najlepší sluhovia opustili dom, a na slávnostiach za jeho 

chrbtom premrhal pánovo bohatstvo. 

Prišiel však deň, keď sa pánovi tohto majetku otvorili oči a presvedčil sa o falošnosti toho, v ktorého 

vkladal všetku svoju dôveru, keď ho počul vyslovovať slová veľkej moci a múdrosti, zavolal si ho k sebe 

a rozhorčene mu povedal: "Toto je učenie, ktoré šíriš? Takto dokazuješ svoju moc, o ktorej tvrdíš, že ju 

máš?" A hneď ho dal odviesť do žalára, aby ho neskôr odsúdili na šibenicu. Vo väzení nechápal, ako môže 

byť učeník Božského Majstra uväznený, a už vôbec nie, že ho odsúdia na smrť. Nemohol uveriť, že tieto 

skúšky boli budíčkom, ktorý ho volal k pokániu, aby sa vrátil na (správnu) cestu. Potom sa vrúcne 

prihovoril bohatému pánovi, ktorého oklamal, a sľúbil mu, že už nikoho nebude presviedčať ani klamať, a 

bohatý pán, presvedčený o tom, ho prepustil. 

24 Keď bol tento človek slobodný, pocítil túžbu spoznať nové cesty, a keď ich našiel, vrhol sa na ne. 

Opäť ignoroval volanie svojho svedomia a oddal sa rozkoši ako nikdy predtým, jeho pery sa stali ústami 

rúhania. V tele sa mu urobilo nevoľno a srdce mu prepadlo do najhlbšieho znechutenia. Krok za krokom 

postupne klesal, až sa chtiac-nechtiac ponoril do hlbín priepasti (skazenosti). 

Nevedel, koľko času tam strávil, ale keď sa prebudil, spýtal sa: "Kde to som? Kde je moje dedičstvo? 

Hovorím k svojmu Otcovi, a On mi neodpovedá; som chorý a skľúčený, a On mi neprichádza na pomoc; 

prosím o slovo útechy, povzbudenia, a On neprichádza do môjho srdca. Kde je teda to poučenie a ten 

hojivý balzam, ktorý mi dal a ktorým som sa mohol zbaviť takého veľkého smútku? Chcem si zatvoriť 

rany, ale krvácajú ešte viac. Chcem dať srdcu pokoj, ale ono sa trápi ešte viac. Kto som? Je to klamstvo, čo 

mi dal Otec?" A srdcervúco sa rozplakal. 
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25 Ľudia všetkých spoločenských vrstiev okolo neho prechádzali a ľahostajne sa naňho pozerali, nikto 

ho nepočúval, nikto sa nad ním nezamyslel ani nezastavil, nikto necítil jeho bolesť. Vtedy sa mu zdalo, že 

ho obklopila hlboká tma, a keď si myslel, že už nemôže zniesť také veľké utrpenie, a cítil, že jeho duch už 

čoskoro opustí jeho nečisté telo, počul láskavý hlas, ktorý mu bol známy: "Tu som, zostúpil som tam, kde 

si klesol, aby som ti pomohol." 

Keď ten človek počul láskavý hlas svojho Otca, plný odpustenia a nehy, nevydržal už ťarchu svojich 

výčitiek a povedal svojmu Pánovi: "Nepribližuj sa ku mne, neschádzaj do tejto priepasti a nevstupuj do 

tohto brlohu neresti, lebo tu je tma a blato. Neroztrhaj si odev o bodliaky, nechaj ma tu, lebo som sa na to 

odsúdil." 

26 Syn sa rozplakal a cez slzy si uvedomil, aký je jeho otec spravodlivý. Otec sa nepozeral na synovu 

nečistotu, ani na temnotu, ktorá ho obklopovala, ani na bahno, v ktorom sa nachádzal. Videl len, že je to 

jeho milovaný Syn, ktorého sa opýtal: "Prečo sa to stalo s tebou?" Syn mu odpovedal: "Pretože som 

predpokladal, že mi nie si tak blízko, ani som nechcel veriť, že hlas môjho svedomia je Tvoj. Nevylieč ma, 

dnes som pochopil, že si nezaslúžim zdravie. Neodpúšťaj mi, nezaslúžim si Tvoje odpustenie. Nechajte 

ma trpieť v tejto priepasti, nech odčiním svoje previnenia." 

Keď Otec videl, že Syn si konečne uvedomil rozsah svojich previnení, nedovolil mu viac trpieť a 

dovolil, aby sa v tej bytosti rozjasnilo, aby tie slzy zmyli škvrny hanby, a potom Otec vtlačil bozk pokoja 

na to sklonené čelo; pozdvihol slabé a porazené telo a s nekonečnou láskou ho pritisol k sebe. 

27 Keď toto srdce pocítilo nežnú lásku svojho Otca, pripravilo sa na to, že ho bude navždy nasledovať 

a navždy milovať. Vtedy uvidel, že svetlo, ktoré mu Pán dal na čelo*, zažiarilo nanovo, lebo dary, ktoré 

Boh udelil, nikdy neodstráni od svojich detí. To, čo im však odopiera Jeho milosť, sú ich priestupky proti 

môjmu zákonu. 

A tak sa tento duch vydal na novú cestu životom, ale s väčším svetlom - so svetlom svojej bolestnej 

skúsenosti. Hlas svedomia počul jasne. 
Počas vyučovania boli z času na čas povolaní ľudia, ktorí patrili k 144 000 vyvoleným. Pán symbolicky umiestnil 

svoje svetlo na čelo tejto osoby. 

28 Kto z tých, ktorí deň čo deň prijímajú Moje učenie, by si mohol želať prejsť cestami utrpenia? 

Uvedomte si, že ste už prešli týmito cestami, že váš duch už prešiel veľkými skúškami, vďaka ktorým ma 

dnes môžete odhodlane nasledovať. 

29 Poslal som ťa, aby si rozmnožil svoje semeno, a preto som ťa označil svojím svetlom na čele, aby 

si sa, keď budeš vybavený, rozišiel na cesty (sveta), kde ťa čakajú ľudia. Dvere domov sa otvoria, aby vás 

privítali, a srdcia vás privítajú s radosťou. 

30 Chorí tam budú v nádeji na svoje uzdravenie. 

31 Ja, božský Spasiteľ, prídem ku všetkým prostredníctvom svojich verných učeníkov. Ale nie ako v 

druhej ére: dnes prídem k ľuďom - skrytý v srdci svojich vyslancov - tým, že prehovorím ich ústami a 

nechám prúdiť svoje vnuknutie do ich mysle. Takto prostredníctvom skutkov lásky a milosrdenstva 

mojich učeníkov prídem k chorým, k ľuďom v núdzi a k tým, ktorí túžia po pokoji duše a tela. 

32 Blahoslavené národy, ktoré nezatarasia svoje cesty a neotvoria svoje brány mojim poslom, lebo 

veru, hovorím vám: Ten národ bude spasený. 

33 Počas tohto boja budú niektorí povolaní a vyvolení skôr ako iní, ale pre všetkých príde táto hodina 

a všetci zažijú naplnenie (svojho poslania) medzi ľuďmi. Niektorí začnú a dokončia svoju prácu skôr, iní 

prídu neskôr, ale nakoniec, keď dosiahnete hranice dokonalosti, nebude ani veľkých, ani malých, všetci si 

budete rovní v láske Otca a budete patriť do Jeho dokonalej rodiny. 

34 Všetkým som dal na začiatku ich života rovnaké dary*, ale kým niektorí sa vďaka rozvoju svojej 

cnosti mohli pozdvihnúť a stať sa veľkými, iní zostali stáť na mieste a ďalší zblúdili. 
* V duchovnom stvorení 

35 Rozdelil som dary rovnakej veľkosti medzi všetky svoje deti, preto nesmiete súdiť, že niektorým 

bolo dané viac ako iným, ani že jeden rad je väčší ako druhý. Vo svojej dokonalej múdrosti a 

spravodlivosti a poznajúc vinu každého zo svojich detí som im dal to, čo potrebovali. 

36 Dávam vám tieto vysvetlenia, aby ste boli oddaní, pretože neviete nič o svojom osude, o svojej 

minulosti a o svojom bremene odpustenia. 
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37 Ak považujete moje deti, cez ktoré sa dávam poznať, za veľmi nadané a dokonca ste si želali ich 

dar, v tejto súvislosti vám hovorím, že je to naozaj mimoriadna milosť, rovnako ako je to aj ich duchovná 

povinnosť voči Otcovi, a ich zodpovednosť nepozná hraníc. 

38 Každý zoberte svoj kríž s láskou, ale nehľadajte rozkoše, pocty ani odmeny, lebo budete žať len 

bolesť. 

39 Pamätaj, že som ťa uzdravil svojou láskou, že som ťa očistil od škvŕn a zatvoril tvoje rany. 

Pamätaj, že som ti z úst vzal horkosť, že som ťa vyzliekol zo špinavých a otrhaných šiat, ktoré si nosil, 

aby som ich nahradil inými, bielymi ako snehové vločky. Boli ste najopovrhovanejší a teraz už nie ste. 

Prišli ste bez dedičstva a dnes viete, že máte dar. Nevyzývajte už bolesť, nestaňte sa vyvrheľmi, nevracajte 

sa k tomu, že ste hriešnikmi, ani si nemyslite, že ste nedotknuteľní tým, že dokážete odpustiť, keď vás 

niekto urazí. 

40 Ako často ste mi sľúbili, že odpustíte svojim bratom, nech vás urážajú akýmkoľvek spôsobom. 

Prosili ste ma o silu na splnenie a ja som vám ju dal. Ale ako zriedkavo ste splnili svoje sľuby. 

41 Tých, ktorí sa pokúšali udeliť odpustenie, delím do troch skupín: Prvú tvoria tí, ktorí sa po urážke 

nevedeli ovládať a zabudli na moje poučenie, nechali sa uniesť temnými pocitmi a pomstili sa tým, že 

vracali úder za úderom. Táto skupina je porazená pokušením, je otrokom svojich vášní. 

42 Druhú skupinu tvoria tí, ktorí si po urážke spomenú na môj príklad, zatvoria svoje pery a ovládnu 

svoje pohnútky, aby mi potom povedali: "Pane, bol som urazený, ale namiesto pomsty som odpustil." Ale 

ja, ktorý prenikám do sŕdc, som v ňom objavil túžbu pomstiť ho tým, že vyložím svoju spravodlivosť na 

jeho brata. 

Táto skupina je stále uprostred bitky. 

43 Tretiu skupinu, najmenšiu, tvoria tí, ktorí si berú Ježiša za vzor a keď sa urazia, povstanú k Otcovi 

plní súcitu so svojimi bratmi a povedia mi: Pane, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Urazili ma, ale v 

skutočnosti neurazili mňa, ale seba. Preto Ťa prosím, aby si sa nad nimi zmiloval a aby si mi doprial 

odplácať im len dobrom." Toto je skupina, ktorá zvíťazila. 

44 Vaše svedomie, ktoré od vás žiada a očakáva dokonalé skutky, vás nenechá na pokoji, kým 

nebudete vedieť, ako uplatniť pravé odpustenie na svojich bratoch. 

45 Prečo by si mal nenávidieť tých, ktorí ťa urážajú, keď sú pre teba len etapou, aby si sa dostal ku 

Mne? Ak odpustíte, získate zásluhy, a keď budete v nebeskom kráľovstve, na zemi spoznáte tých, ktorí 

vám pomohli pri duchovnom vzostupe. Potom budete prosiť Otca, aby aj oni našli prostriedky na svoju 

záchranu a prišli k svojmu Pánovi, a váš príhovor im umožní získať túto milosť. 

46 Nesnažte sa odhaliť ani skryté pocity svojho blížneho, pretože v každej bytosti je tajomstvo, ktoré 

môžem poznať len ja. Ale ak by si objavil to, čo by malo byť posvätné len pre tvojho brata, nedaj to 

najavo, neroztrhni tento závoj, radšej ho zhustite. 

47 Ako často som videl mužov, ktorí prenikali do srdca svojho brata, až kým neobjavili jeho morálnu 

alebo duchovnú nahotu, aby sa nad ňou škodoradostne pousmiali a okamžite ju dali najavo. Nech sa nikto 

z tých, ktorí takto zneuctili dôverné informácie blížneho, nečuduje, ak ho niekto v priebehu života odhalí a 

zosmiešni. Nech potom nehovorí, že mu meria meradlo spravodlivosti, lebo to bude meradlo 

nespravodlivosti, ktorým meria svojich bratov. 

48 Vážte si druhých, prikryte odhalených plášťom milosrdenstva a bráňte slabých pred klebetami 

ľudí. 

49 Učeníci, nezakazujem vám študovať v knihách, ktoré vás učia dobru, ale ak ich nenájdete, tu máte 

moje poučenie, ktoré v celej svojej jednoduchosti a skromnosti obsahuje viac múdrosti ako všetky knihy. 

Preto si ho vryte do najhlbšieho vnútra svojho srdca, vžite sa do neho, aby vás viedlo vo všetkých vašich 

skutkoch. 

50 Tí, ktorí prišli plakať do tieňa tohto stromu v mnohých životných skúškach, našli útechu a posilu 

mojej lásky. 

51 Blahoslavený je ten, kto počúva moje slovo v tretej ére, lebo nezablúdi. V okamihu jeho (fyzickej) 

smrti bude jeho duch vzkriesený k večnému životu a bude bezpečne kráčať po ceste, ktorá ho čaká mimo 

tohto života. 

52 Blahoslavený je ten, kto znáša svoje utrpenie s trpezlivosťou, lebo práve v jeho tichosti nájde silu, 

aby mohol ďalej niesť svoj kríž na ceste rozvoja. 
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53 Blahoslavený, kto znáša poníženie s pokorou a vie odpustiť tým, ktorí ho urazili, lebo ja ho 

ospravedlním. Ale beda tým, ktorí súdia činy svojich bratov, lebo aj oni budú súdení! 

54 Blahoslavený, kto plní prvé prikázanie Zákona a miluje ma nad všetko stvorené. 

55 Blahoslavený je ten, kto mi dovolí súdiť jeho spravodlivú alebo nespravodlivú vec. 

56 Moje učenie vás obnovuje, posilňuje vášho ducha, aby sa vaše pery, keď sa otvoria, aby opakovali 

moje učenie, zatvorili pre rúhanie alebo preklínanie. 

57 V tomto čase som prišiel nanovo zaliať semeno, ktoré som zasial do vášho srdca v druhej ére. 

58 Od prvých chvíľ som hľadal formu, v ktorej by som sa mohol ľuďom predstaviť a pochopiť. Preto 

som na tento svet poslal spravodlivých ľudí a prorokov, aby svojimi slovami a skutkami boli poslami 

mojej vôle a mojich prikázaní. 

59 V prvom veku som uzavrel zmluvu lásky s Abrahámom pre jeho poslušnosť môjmu príkazu a 

odmenil som jeho vytrvalosť, horlivosť a vernosť požehnaním a rozmnožením jeho potomstva. Aby som 

vyskúšal jeho poslušnosť a vieru, žiadal som od neho život jeho syna Izáka, ktorého tak veľmi miloval, a s 

odovzdaním veľkých duchov ho bol ochotný obetovať. Ja som ho však zadržal, pretože vo svojom srdci už 

dokázal poslušnosť, a to mi stačilo. 

60 Izák bol otcom Jakuba, ktorému bolo dané vidieť cestu dokonalosti ducha, symbolizovanú 

stupňom, ktorý stál na zemi a strácal sa v nekonečne a po ktorom vystupovali a zostupovali duchovia v 

podobe anjelov. 

61 Títo traja patriarchovia tvoria kmeň izraelského národa, z ktorého vyrástlo dvanásť vetiev a 

nekonečné množstvo listov, ale jeho plody ešte nedozreli. 

62 Izraelský ľud prijal Zákon, keď bol na púti na úpätí hory Sinaj. Mojžiš, jeho vodca, dostal tabule 

Zákona a (božskú) inšpiráciu. Prechod cez púšť sa uskutočnil, aby očistil srdcia, zduchovnil ich a zapálil v 

nich vieru v neviditeľného Boha. 

Keď ľud prišiel do zasľúbenej zeme a zmocnil sa jej, viera v Pána sa mu hlboko vryla do pamäti a 

praktizoval jednoduché, ale vznešené uctievanie Boha, ktoré posilňovalo jeho srdce. Ale hľa, synovia 

synov nevytrvali vo viere a oduševnení, a keď iné - pohanské - kmene zaviedli do lona izraelského ľudu 

svoje modlárstvo a povery, rozdelili ho duchovne a pozemsky. Potom povstali proroci, ktorí napomínali 

zástupy a ohlasovali im Môj súd pre ich neveru a hriech, ale proroci boli zosmiešňovaní a niektorí boli 

zabití. 

63 Hovorím vám to preto, lebo duchovne ste v skutočnosti semenom tých prvých patriarchov a 

Mojžišových "oviec", ale hovorím vám aj to, že patríte k plodom, ktoré v tomto čase dozrejú a dodajú 

ľudstvu život a korenie. 

64 Kristus vtedy zalieval strom života svojou krvou a dnes ho prichádza znovu zalievať svojím 

božským slovom, aby dozreli plody lásky a milosrdenstva všetkých jeho detí. 

65 V tomto čase prichádzam bojovať proti všetkému fanatizmu a modlárstvu vašich sŕdc, pretože 

oduševnenie neumožňuje materializáciu. Ten, kto fanaticky praktizuje Moje duchovné učenie, nekoná 

Moju vôľu, ani si správne nevykladá Moje učenie. 

66 Prečo ľudia ešte v tomto veku zhmotňujú uctievanie Môjho Božstva, hoci som od prvého veku v 

prvom prikázaní Svojho zákona zakázal uctievať Mňa v obrazoch a podobách vytvorených ľudskými 

rukami? 

67 Moje Slovo bude v tomto čase bojovať ako dvojsečný meč, aby odstránilo z ľudského srdca všetky 

omyly, aby sa mohlo oslobodiť od nevedomosti k Môjmu Božstvu a dosiahnuť spojenie ducha s duchom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 45  
1 Zostupuje na vás svetlo môjho Ducha. Prišiel som, aby som vám dal poklad pokoja a obliekol vás 

do slávnostného rúcha pokory. Ak chce ľudstvo roztrhať tvoj odev na kúsky, nech tak urobí, lebo tieto 

kúsky mu poslúžia na zakrytie jeho nahoty. 

2 Medzi týmito zástupmi sú aj takí, ktorí mi veria, milujú ma a nasledujú ma. Blahoslavení sú, lebo 

budú v zasľúbenej krajine. 

3 V tento deň si pripomínate zmŕtvychvstanie svojho Majstra a naozaj vám hovorím, že mnohí z vás 

budú vzkriesení k životu milosti prostredníctvom svetla môjho Slova. 

4 Narodil som sa a zomrel len ako človek, pretože ako Boh som nemal začiatok a ani nebudem mať 

koniec. Ježiš sa narodil z čistej lásky, ktorú Otec prechováva k ľudstvu, a prijal ľudskú podobu v lone 

čistej panny, ktorú si Stvoriteľ vopred vybral. 

5 Ježišove slová a skutky sú cestou, ktorú vám vytýčil, cestou, ktorá vás privedie do nebeského 

kráľovstva. Prostredníctvom Ježišovho tela Kristus pocítil všetky bolesti a strachy sveta, zažil agóniu smrti 

a bol ochotný v duchu vstúpiť do jaskýň temnoty, kde na neho čakali aj duchovné bytosti. Ale hovorím 

vám, že Ježišovu bolesť vo vznešenej hodine jeho agónie na kríži nikto nechápal. V istom okamihu sa cítil 

osamotený medzi nebom a zemou, bičovaný rozpútanými živlami a opustený svojimi učeníkmi. Vtedy sa 

stalo, že zvolal: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" - Ľudia ho vyhnali spomedzi seba a jeho 

Duch ho opustil. 

6 Vďaka svojej moci mohol byť Ježiš odolný voči fyzickej bolesti, ale neprišiel som vás oklamať o 

svojej ľudskej prirodzenosti. Moja bolesť bola nevídaná, moja smrť bola skutočná a moja krv naozaj 

krvavá. 

7 Kým Majstrovo telo ležalo v hrobe, Boží Duch osvetľoval miesta, kde ho očakávali spravodliví a 

hriešnici, aby ich jeho milosrdenstvo priviedlo do nového veku. Baránkova krv totiž otvorila cestu 

duchovného rozvoja nielen pre bytosti tohto sveta, ale aj pre bytosti z Duchovného údolia. 

Po tom, čo sa toto poslanie lásky naplnilo vo všetkých, Kristovo telo splynulo s Božím Duchom 

rovnakým spôsobom, ako na seba vzal ľudskú podobu. 

8 Keďže Ježišovo telo nevzišlo zo "zeme "* - prečo by jej mal platiť daň ako všetci ľudia? 

Povedal vám: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 
* Teda stvorené podľa prírodných zákonov Zeme 

9 Keď počúvate moje učenie, váš duch sa prebúdza k novému životu, pretože jedol chlieb večného 

života, ktorým je moje slovo. Posilňujte sa mojím učením, lebo sa blíži čas, keď sa na vás vrhnú ľudia ako 

hladní vlci, aby vás súdili, a nie je mojou vôľou, aby ste svoju vieru a svoj pokoj nechali v rukách 

prenasledovateľov. 

10 Využite čas, kým je Môj prejav ešte s vami v tejto podobe, lebo ak dnes nezapálite svoje lampy, 

zajtra budete túžiť po tomto čase učenia a milostí a budete plakať v túžbe počuť ešte raz Moje Slovo. 

Mnohí povedia: "Učiteľ, čo by som dal za to, keby som si mohol ešte raz vypočuť jedno z vašich učení 

prostredníctvom tých, ktorých som tak odsúdil ako nedokonalých." 

11 Skutočne používajte moje pokyny, keď vám ich teraz odovzdávam prostredníctvom týchto mojich 

detí, ktoré som si vyvolil a pripravil. Nechal som z ich úst vychádzať slová múdrosti a lásky. V 

odovzdanosti sa odvrátili od sveta a kvôli tebe pijú kalich utrpenia, lebo vedia, že sú Otcovým nástrojom 

pre jeho spojenie s tebou. 

12 Aj keď sa v tomto čase ponáhľate na tieto skromné miesta stretnutia, aby ste počuli Moje Slovo, 

stále môžete vyslať svoju modlitbu na miesto, kde sa práve nachádzate: Či už v tichej izbe, alebo tam, kde 

si zarábate na každodenný chlieb, na ceste, v údolí alebo na brehu rieky - všade počujem vaše prosby. 

13 Naučte sa očisťovať svoje srdce a pozdvihnite svojho ducha ku Mne, aby ste mohli prijať 

duchovné spoločenstvo (so Mnou). Nezabúdajte, že ma nosíte v najvnútornejšej časti svojej bytosti. 

Pozdvihnite sa ku Mne, aby váš duch, keď príde posledná chvíľa roku 1950, nebol naplnený hrôzou a 

nehovoril: "Učiteľ, odvrátil si sa od nás." Veru, hovorím vám, že ten, kto sa pripraví, sa od tej chvíle spojí 

duchom s Mojím Božstvom. 
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14 Keby ste použili jedno z mnohých učení, ktoré som vám dal, a jeho učenie by bolo zákonom, ktorý 

by riadil všetky skutky vášho života, veru, hovorím vám, už by nebolo potrebné, aby som bol medzi vami, 

lebo v tom, čo ste doteraz počuli, je obsiahnuté všetko Moje učenie. 

15 Ešte raz vám dávam svoje slovo, aby váš duch pocítil, že je na hostine večného života. Osviežte sa 

ako môj apoštol Ján pri rozjímaní o zjaveniach záhrobného sveta. 

16 V tom čase medzi vami zmizne všetka nevera, lebo vás zanechám ako lampu viery zapálenú medzi 

ľuďmi. 

17 Vždy, keď sa vám predstavím a odovzdám vám svoje Slovo, vaša bolesť ustúpi, pretože váš duch 

pocíti moju prítomnosť a osvieži sa mojou láskou. 

18 Nielen tí, ktorí sa zhromažďujú na týchto miestach stretnutia, ma počúvajú, ale aj veľké légie 

duchov sú prítomné na tomto zjavení a prijímajú Moje svetlo. Medzi týmito zástupmi sú aj tí, ktorí boli na 

zemi vašimi rodičmi, spoločníkmi, deťmi. Všetci sú v procese stúpania po rebríku evolúcie. 

19 Tvoje srdce je naplnené radosťou, keď ma počuješ takto hovoriť, a cítiš, že je to sláva samotného 

Otca, ktorá sa v týchto chvíľach otvára, aby vyliala svoju milosť na každé Pánovo stvorenie. 

20 Svetlo Mojej lásky, ktoré osvetľovalo cestu vývoja všetkých Mojich detí, spôsobilo, že niektorí 

vedci si pomýlili svoje predstavy, keď prišli na to, že pôvod stvorenia nie je taký, ako si predstavovali. Ja 

však k nim budem hovoriť z "horskej výšky" a prudkosť môjho hlasu bude otriasať zemou 

prostredníctvom živlov a ukážem im pravdu. 

21 Ľudia, ak chcete vstúpiť do spoločenstva s Mojím Božstvom, nepozerajte sa na týchto nositeľov 

hlasu, prostredníctvom ktorých sa dávam poznať, ako na vyššie bytosti. Študujte a skúmajte Moje slovo, 

potom sa budete cítiť ako v Mojej svätyni a budete sa tešiť z duchovného významu Môjho učenia. Tak sa 

stanete silnými, aby ste vydali svedectvo, že toto je tretia éra a že som sa v nej zjavil ľuďom ako Duch 

Svätý. 

22 V súčasnosti si vyberám spomedzi ľudstva svojich nových učeníkov a hovorím mužom: "Obnovte 

sa" a ženám: "Už nehrešte". Všetci ste boli očistení mojím odpustením, aby ste začali nový život. 

23 Vy, ktorí ste okúsili veľa horkosti, teraz pite mlieko a med z tohto pohára lásky, ktorý vám 

ponúkam. 

24 Radujte sa, že máte toto duchovné dobro. Nezarmucujte sa príliš o obživu tela, pamätajte, že som 

vám povedal: "Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré pochádza od Boha." 

25 Všetkých som vás našiel stratených a ukázal som vám cestu, keď som povedal: "Ja som cesta, 

pravda a život, nasledujte ma až do konca." 

26 Nikoho som nenútil, aby ma nasledoval, a nikomu sa nevyhrážam, ak tak neurobí. Určite existuje 

zákon odpustenia, ktorý si každý spôsobuje sám, aby sa jeho duša mohla rozvíjať a dosiahnuť očistenie a 

svetlo. Peklo večného ohňa však neexistuje, rovnako ako neexistuje Boží trest. Neinterpretujte si 

nesprávne to, čo vám bolo povedané v minulosti prostredníctvom alegórií. 

27 Dnes ma počúvate a každý si uvedomuje svoje poslanie, zatiaľ čo Eliáš ako neúnavný Pánov 

služobník zhromažďuje 144 000 nových učeníkov, 12 000 detí z každého kmeňa tohto ľudu, aby dostali na 

čelo znak, ktorý ich označuje ako trinitárno-marijánskych duchovných. 

28 Keď sa budeš cítiť vyčerpaný na ceste života, príď ku Mne a odpočiň si, kým budeš počúvať toto 

slovo, lebo Ja som stále s tebou. 

29 Toto Slovo je chlieb, ktorý ti prinášam do úst. Jeho duchovný význam je krištáľovo čistá voda, 

ktorá vám pomôže očistiť dušu od všetkých škvŕn. 

30 Bojíš sa, že ťa búrky strhnú z tejto cesty a že sa staneš slabým pred telesnými vášňami. Bojíš sa 

rečí ľudí, ich úsudkov, bojíš sa sveta, ktorý ťa odo mňa vzďaľuje svojimi mnohými pokušeniami. 

31 Keďže ste nepochopili Moje Slovo, myslíte si, že od vás vyžadujem, aby ste sa vzdali a zriekli 

všetkého hmotného, zatiaľ čo vás učím, že duchu máte dať to, čo mu patrí, a hmote to, čo patrí vám. 

Pokiaľ sa budete nachádzať v slzavom údolí, nedosiahnete dokonalosť. Musíte sa však vyzbrojiť láskou a 

milosrdenstvom, ktoré šírite medzi svojimi bratmi, aby ste dosiahli duchovné údolie a zožali ovocie svojej 

sejby. 

32 Tajomstvo, ktoré vám zjavujem, je môj vlastný Duch, ktorý je za Jakubovým rebríkom. Nie som 

na "rebríčku", pretože som dokonalý. Na nej sú len bytosti, ktoré smerujú k dokonalosti. - Kto môže cítiť, 
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že Moje učenie je pre jeho ducha ako ťažké bremeno? Ak porovnáš jeho váhu s váhou kríža, pochopíš, že 

teraz som tvojím pomocníkom*.  

* Pozri poznámku 8 v dodatku 

33 Kto sa môže odo mňa vzdialiť, veď som všade? Niektorí sa snažia vzdialiť od Mojej prítomnosti, 

aby tajne zasiali semeno, ktoré som im zveril, a žali úrodu pre seba, ale Ja vám dávam úrodné polia. Kto 

sa pokúsi odstrániť, bude musieť ísť na púšť. - Kedy niekto videl, aby v rozpálenom piesku vyklíčilo 

nejaké semeno? Tam sa nezúčastnia na hostine, ktorú si vychutnávate so Mnou, ani nebudú v samote 

počúvať trilkovanie vtákov, ktoré vás potešili svojím spevom. 

34 Tí, ktorí v srdci pocítili túžbu opustiť kríž, neodhadli jeho úlohu ani jeho osud. 

35 Koľkí z vás sa predo mnou vyznávajú ako vinní a hriešni, a predsa patria k tým, ktorí ma milujú! 

Koľko ľudí vyhlasuje, že ma milujú, a pritom vo mňa ani neveria! Veria, keď dostávajú dobrodenia, ale 

keď ich postihne skúška, zapierajú ma! 

36 Tento Tretí čas bol pozvaním pre vášho ducha, výzvou, aby ste mali milosť byť medzi tými, ktorí 

prijímajú božské ovocie Troch časov. 

37 Keď bolo ľudstvo na najvyššom vrchole skazenosti, zostúpilo svetlo môjho Ducha - premenené na 

slová zrozumiteľné človeku -, aby ho zachránilo. Ukazujú mu cestu jeho vykúpenia, pomáhajú mu ju 

naplniť a pomáhajú mu pochopiť odmenu, ktorá ho čaká. 

38 Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Nenoste si na sandále špinavý prach, hľadajte ma, ja som vaša 

spása. Ja som loď, ktorá ťa zachránila pred stroskotaním, vyniesla ťa z rozbúreného mora hriechu, aby ťa 

priviedla do zasľúbenej krajiny. 

39 Prečo ste sa na svojej ceste životom stretli s bolesťou? Prečo sa tvoje nohy obtreli o kamienky 

cesty? Prečo vás smäd trápi ako unavených pútnikov? Je to preto, že ste kedysi prešli tou istou cestou a 

neočistili ste cestu tým, ktorí prišli po vás, pretože ste nevedeli, že ňou budete musieť prejsť znova. Ale ak 

ste nikdy neuhasili smäd toho, kto smädí, ako môžete očakávať, že niekto uhasí váš smäd? 

40 Ja sám uhasím smäd vášho ducha po láske a pokoji. Moje slovo je krištáľovo čistá voda vyliata 

medzi vás. Vychutnajte si ho, keď ho pijete, pozvite k tomu aj svojich bratov a veru, hovorím vám, 

nakoniec zažijete jednotu a pokoj v dušiach. 

41 Ak ma v druhej ére vaše oči videli, lebo som prišiel ako človek, dnes prichádzam v duchu. Ak ma 

vaše fyzické oči nevideli, citlivosť vášho ducha ma určite pocítila, pretože vám dávam pocítiť svoju 

prítomnosť. Kto z tých, ktorí ma počúvajú, ma nepocítil v zrýchlenom tlkote svojho srdca? Kto z vás sa 

nezachvel pred mojím slovom, ktoré je ako prenikavý pohľad, ktorý svojím svetlom zasahuje vášho 

ducha? 

42 Hovorím k vám ako Majster, nie ako sudca. Nehľadajte ma ako sudcu, lebo namiesto súdu chcem 

medzi vami šíriť útechu a život. 

43 Otvoril som vám oči, aby ste si uvedomili, že môj zákon sa na zemi poškvrňuje, ale nie preto, aby 

ste súdili toho, kto ho porušuje. Učte sa môjmu zákonu, aby ste nezablúdili, keď ho ľudia pred vami 

zatajujú, a aby ste vedeli viesť toho, kto kráča v temnotách. 

44 Neprišli ste (na svet), aby ste niekoho ponižovali. V pravde vám hovorím: Skôr než sa tak stane, 

bolo by lepšie, keby ste o mojom diele nehovorili, inak by vám smrť odňala život. 

45 ľudia, neviete, čo som pre vás pripravil. Nemyslite si, že to, čo ste doteraz počuli, je všetko, čo 

vám chcem povedať; ešte vám zjavím veľké učenie; rozvinú sa vo vás veľmi veľké dary. 

46 Moje pokyny vám prichádzajú na pomoc, aby ste sa dokázali spojiť duchom s duchom s vaším 

Otcom, lebo v tom spočíva vaša spása. Otvorte svoje srdce, aby ste v ňom uchovávali poklad môjho Slova, 

kým nepríde chvíľa, keď ho budete musieť zjaviť svojim bratom. Lebo toto je Slovo, ktoré premieňa 

hriešnika a uzdravuje chorého. 

47 Stopa, ktorú vám v tomto čase zanechávam, nie je krv, ale svetlo. Poďte ku mne, učeníci, a zotavte 

sa zo svojich utrpení. Mojím Slovom utišujte svoj hlad a smäd po láske a pokoji, aby ste, keď vás obdarím 

duchovnými dobrami, boli ako panny z môjho podobenstva: s horiacimi lampami, ktoré s očakávaním 

bdejú nad čistým Snúbencom, aby ste ho mohli prijať, keď zaklope na vaše dvere. 

48 Kto zachováva Moje slovo vo svojom srdci a verí vň, bude mať pokoj a šťastie na cestách sveta a 

dosiahne duchovný vzostup na ceste, ktorá vedie do Môjho kráľovstva. 
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49 S láskou vám dávam svoje Slovo, aby vám dalo pravý život a naučilo vás robiť to isté medzi 

ľuďmi, kde je toľko mŕtvych pre vieru. Všetko, čo urobíte v mojom mene, uvidíte, ako sa naplní vo vašich 

bratoch. Ale ak sa na svojej ceste namiesto požehnania rúhate alebo súdite svojich blížnych, veru, hovorím 

vám, že odsúdite sami seba, lebo meradlom, ktorým meriate, budete meraní. 

50 Ak si mi ublížil, popros ma o odpustenie. Ak ti tvoj brat ublížil, odpusť mu, možno nevie, čo 

urobil. Na druhej strane, ak stále trpíte, hoci máte toľko svetla vďaka učeniu, ktoré dostávate, nemôžete 

povedať, že ste nevinní. 

Keby ste sa pohoršovali, boli by ste tvrdší ako skala, lebo vás učím, aby ste boli šľachetní voči svojim 

bratom. 

51 Študujte moje Slovo, aby vás smrť nezastihla nepripravených a aby temnota nezakryla cestu vášho 

ducha k jeho rozvoju. Môj návod je jediná kniha, ktorá obsahuje pravdu od prvého do posledného slova. 

Túto knihu som pred vami v tomto čase nanovo otvoril, aby som vás prebudil k večnému životu a spojil 

vás vo svojej ohrade lásky, lebo vás vidím stratených ako ovce bez pastiera. 

52 Tu zaznieva hlas Toho, ktorý volá duchov, aby ich oslobodil od problémov tohto sveta. Niektoré z 

mojich detí ten hlas spoznali, iné nie, pretože ich myseľ, zaslepená materializmom tejto doby, ho 

nerozpoznala. Ale ja, Pastier, ktorý mám deväťdesiatdeväť oviec v ovčinci svojej lásky, čo je moje 

kráľovstvo, som zostúpil na zem, aby som hľadal tú stratenú. 

53 Ako dlho ste sa živili horkým ovocím, ktoré vám dalo zabudnúť na sladkosť ovocia pravého 

života, a až keď ste počuli moje slovo, znovu ste zakúsili, čo je pravá výživa ducha. 

54 V minulosti ste sa vydali na cestu duchovného vzostupu a márne ste ju hľadali, pretože vás 

deprimovala bolesť z vašich hriechov. Dnes som vás spojil, rozmnožil som vás a dal som vám poznať vaše 

dary. Ale naozaj vám hovorím: skôr než upadnete do márnosti kvôli tejto milosti a budete chcieť súdiť 

hriešnika alebo sa pokúsiť ponížiť toho, kto nedosiahol dostatok, spomeňte si a pouvažujte nad učením, 

ktoré som vám dal v druhom čase, keď predo mňa priviedli cudzoložnú ženu; spomeňte si na podobenstvo 

o farizejovi a mýtnikovi a na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Duchovný význam týchto učení je 

večný. Dnes, zajtra a navždy ich môžete uplatniť vo svojom živote. Sú to podobenstvá, ktoré som vám dal 

v druhej ére, niekedy na brehu rieky, inokedy na púšti alebo na hore; boli Božím posolstvom, ktoré som 

vám priniesol v Ježišovi, skôr než ma ľudia chytili, aby ma odsúdili a ukrižovali v Jeruzaleme. 

55 Mojou vôľou bolo, aby moje slovo žilo vo vašich srdciach, aby z neho vychádzalo milosrdenstvo a 

láska, a aby ste sa vydali uzdravovať chorých bez nároku na odmenu, pretože konáte dobro z lásky k 

bratom. 

56 Nenazývajte sa spiritualistami, ak vo svojom srdci pociťujete odpor k chorým alebo znechutenie, 

ak je ich telo zabalené v handrách. Nebudete mojimi učeníkmi, kým sa budete oddeľovať od hriešnikov zo 

strachu, že vaše srdce bude nakazené. 

57 Hľa, tu je moje nové slovo, ktoré môžete spojiť s tým, ktoré som vám dal v minulosti. 

Prostredníctvom rozličných sprostredkovateľov som vám ho dal v tomto čase, aby ste v ňom mali 

potvrdenie, že čo bolo povedané jednými ústami, bolo povedané všetkými. 

58 Pripravte sa, muži a ženy, lebo medzi vami sú tí, skrze ktorých vám dám svoje slovo. 

59 Tu je muž, ktorý zaklopal na dvere panien, a keďže ho očakávali, otvorili mu, pozvali ho dnu a v 

ich dome sa konala hostina. 

60 Niektorí z vás si sadli za stôl lásky, aby jedli chlieb môjho Slova a pili víno, ktoré je božskou 

esenciou môjho Slova. Koľkí z vás boli so mnou aj v druhej ére a počúvali ma. Iní videli mojich apoštolov 

v provinciách, ako zasievajú do sŕdc semeno viery v Krista a prinášajú ľuďom dôkazy pravdy tým, že 

uzdravujú chorých, očisťujú malomocných a utešujú trpiacich. Ale tí, ktorí sa vtedy nezúčastnili na 

pokrme, budú jesť dnes, a tí, ktorí neboli na svete, budú jesť dnes. 

61 Práve si znovu vyberám svojich učeníkov. Spomeňte si, že v druhom veku som umyl nohy 

dvanástim apoštolom, ktorých som si vybral podľa svojej milosti, a vtlačil som im bozk lásky, aby ste to 

pochopili: Ak to urobil Pán, čo by ste mali urobiť vy svojim bratom? 

62 Plný pokory vás prichádzam potešiť a zachrániť, aby ste - keď sa pustíte do plnenia svojho 

poslania ukazovať ľuďom cestu - zanechali na ceste stopu miernosti. Kto si neumyl "nohy" predtým, ako 

začne svoju dennú prácu - akú stopu čistoty bude môcť zanechať? 
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63 Tu je Baránok, ktorý sa dobrovoľne obetoval, aby jeho krv bola vo všetkých jeho deťoch ako 

symbol života a aby jeho stopa vyznačovala duchovnú cestu ľudského rozvoja. 

64 Vidím medzi vami tých, ktorí ma budú nasledovať, ale aj tých, ktorí budú musieť roniť slzy a ktorí 

budú skladať veľké sľuby, aby sa mi neskôr obrátili chrbtom. Som stále medzi vami, využite tieto chvíle, 

lebo čoskoro vás opustím a budem z nekonečna rozjímať o naplnení tých, ktorí dostali toto dedičstvo. 

Každý, kto očistí svoje srdce, aby odovzdával moje slovo, bude silný svojou čistotou, milosrdenstvom, 

láskou a pokorou. Ale ten, kto sa povyšuje a zrádza moje dielo, bude slabý tvárou v tvár pokušeniam. 

65 Váš národ otvoril svoje brány, cez ktoré prišli veľké zástupy z rôznych národov, lebo som vám 

povedal, že v tomto čase nebude dvanásť vyvolených, ale dvanásťtisíc z každého z dvanástich kmeňov - 

stoštyridsaťštyri tisíc, ktorí prinesú moje slovo ľudstvu. Niektorí sú v duchovnom údolí, iní v hmote. Tých, 

ktorí žijú na druhom svete a nepoznali toto učenie, znovu privediem do tela, aby som ich zhromaždil na 

zemi. Práve oni z lásky k bratom ponesú obetný kríž a vypijú kalich horkosti. 

66 Dnes jete chlieb a pijete víno nebeského kráľovstva prostredníctvom duchovného zmyslu môjho 

učenia, zatiaľ čo ľudstvo naďalej predstavuje toto učenie pozemským chlebom a vínom. 

67 Zhromaždite sa okolo mňa, aby ste sa navzájom chránili a cítili sa silní, lebo vlci na vás číhajú a 

farizeji, ktorí sa skrývajú medzi zástupmi, sú tí včerajší. Ešte Mňa nemôžu spoznať, pretože ich zmysly sú 

zmätené. Sú to pokrytci, ktorí skrývajú svoje hriechy za predstieranú čistotu. 

68 Bdejte a modlite sa, lebo oni budú prví, ktorí vám povedia, že som falošný Kristus. Niektorí vás 

upozornia na proroctvá prvej éry a iní na proroctvá druhej éry, aby vám dokázali, že táto éra bola 

predpovedaná ako nepravdivá. Povedia vám, aby ste sa nenechali zviesť týmito proklamáciami. Veru, 

hovorím vám: Dávajte si pozor na nich a na tých, ktorí prijali iba moje slovo a nemajú moc konať skutky, 

ktoré by presvedčili svojou pravdou. 

69 Spytujete sa pred svojím svedomím a pýtate sa sami seba, či sa chorí stali zdravými, či ste pocítili 

pokoj, keď ste ma počúvali, či ste pocítili inšpiráciu konať dobro a milovať sa navzájom, či ste sa 

obnovili? - Áno," odpovedalo vám vaše svedomie. 

70 Spomínajte a prežívajte minulé časy. Tu je stôl, na ktorom je položený pokrm, ktorý dáva večný 

život. Opäť vám hovorím, že moje Telo a moja Krv sú dnes reprezentované mojím vlastným Slovom. 

Drobček tohto chleba stačí na to, aby dal duchu večný život. Chorí, ktorí ochutnajú tento chlieb, dosiahnu 

zdravie, a kto pije toto víno s povznesením ducha a úctou k môjmu učeniu, získa pokoj naveky. 

71 Kto si spomenie na Moje Slovo vo vznešenej hodine ľudskej smrti, v jeho duchu budú dary a 

milosti, ktoré sú v ňom (Moje Slovo), aby na ceste von videl svetlo Môjho Svätého Ducha. 

72 Otcove tajné myšlienky boli zjavené chudobným a pokorným. Kto sa napije tohto vína, pocíti, že 

jeho duch je posilnený; kto si zatvorí pery, aby sa ho nenapil zo strachu pred smrťou, toho čaká smrť a len 

moja láska ho bude môcť vzkriesiť. Ale potom, ak to bude moja vôľa, prídem k nemu a poviem mu: 

"Prečo si nepil z môjho vína? Vstaňte, ja som ten, ktorý hovoril ústami človeka, a ten istý (je), ktorý vás 

dnes pozdvihuje k životu milosti. Kto iný ako ja má moc vzkriesiť mŕtvych k životu?" 

73 Keď vám dávam svoje učenie, uvažujem o srdci každého z prítomných. Niektorí mi odovzdávajú 

svoje srdce, ktoré sa živilo mojím Slovom, kým nenasýtilo svoj hlad po láske a úteche. Iní premýšľajú o 

tom, ako by mohli toto dielo zničiť, pretože vň neveria, a znepokojujú ich veľké zástupy s horlivým 

srdcom, ktoré sa tlačia na týchto miestach stretnutia, aby počuli Moje Slovo. 

74 Jedzte z tohto chleba, v ňom je večný život. Pite víno, jeho duchovným obsahom je božská chuť, 

ktorú má moje slovo. 

75 Nezabúdajte na skutky, ktoré som urobil pre vás, aby ste ich robili aj pre svojich bratov. Ako som 

ja miloval vás, tak milujte svojho blížneho. Posaďte ľudí v núdzi k svojmu stolu a poskytnite im najlepšie 

miesto pri ňom. 

76 V každom z Mojich slov* je množstvo zjavení, ktoré môžete ponoriť do ich štúdia, pretože sa blíži 

okamih Môjho odchodu, keď sa budete cítiť osamelí. Budete ponechaní ako ovce medzi vlkmi, ale ja vás 

poteším. Potom sa začne vaša misia a niektorí pôjdu do domovov, iní do provincií a ďalší do iných 

národov. Buďte dobrými robotníkmi na mojich poliach a neúnavne rozsievajte moje semená pokoja a 

lásky. Nebude však potrebné, aby ste na cestu niesli dve vrecia so zásobami - ja vám ich zabezpečím. 

Nebojte sa ani nepriazne počasia, ani živlov, Moja prítomnosť je vo všetkých stvorených veciach. 
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* Výraz "slovo" tu neznamená jednotlivé slovo, ale je stelesnením vyjadrenia božskej myšlienky prostredníctvom 

ľudských slov. 

77 Zavediem vás do domov, kde žijú tí, ktorí budú zdieľať vašu vieru. Prijmú vás s radosťou a tam 

zvoláte ostatných, aby sa zhromaždili na modlitbu, a prinesiete im moje posolstvo. Títo "poslední" sa 

stanú "prvými" a vydajú sa na cestu ako noví apoštoli, aby rozsievali, ako ste ich učili. 

78 Veľmi rozsiahle sú Moje polia a veľmi málo je ešte rozsievačov, ale Mojou vôľou je, aby v čase, 

keď vám ešte dávam Svoje poučenie v tejto podobe, bolo vyžrebovaných stoštyridsaťštyri tisíc. Lebo to 

budú tí, prostredníctvom ktorých sa v tomto čase dám ľudstvu poznať, a o každom, kto mi vydá svedectvo, 

budem svedčiť aj ja, rovnako ako každý, kto ma zradí, bude musieť predstúpiť pred môj súd. 

79 Hľa, vy všetci ste jedli z Baránka, ale vidím medzi vami toho, ktorý ma zradí. Nie v tejto chvíli, 

ani v tejto noci, ale keď, zvedený pokušeniami sveta, prijíma žiarivé mince za cenu svojich bratov. Keďže 

nikto nevie, kto to môže byť, pýtate sa v srdci: "Učiteľ, kto je to?" - Ja vám len hovorím: "Bdejte a modlite 

sa, aby ste neupadli do pokušenia." 

80 Aj v tomto čase je niekto, kto ma zapiera, a čoskoro to bude; práve túto noc niekto zaprie, kde bol 

a komu patril. - Nech ma nikto nezaprie zo strachu pred svetom, lebo jeho bolesť bude veľmi veľká. 

81 Raz sa Ježiš vybral do olivovej záhrady, aby sa pomodlil, pretože sa blížila jeho obetná cesta. Dnes 

vám hovorím: Modlite sa a pripomínajte si tento príklad, aby ste našli silu v Pánovi. Lebo veru, hovorím 

vám, kalich, ktorý som pil tej noci, bol veľmi horký, ale aj ten, ktorý mi dnes toto ľudstvo znova podáva, 

je veľmi horký! Sú v nej všetky ľudské slzy, krv a bolesť. 

82 Preto vás, milovaní učeníci, učím modliť sa, aby ste boli pripravení na veľké navštívenia. Nikdy 

však nebude hriech všetkých ľudí na jednom. Jedine Kristus niesol na svojich pleciach hriech celého 

ľudstva od Adama až po posledného. 

83 Tí, ktorí sa vnútorne vysmievajú týmto prejavom, sú tí, ktorí mi pľuli do tváre, a tí, ktorí ma teraz 

súdia, sú tí, ktorí ma bičovali v druhej ére. Hriech a temnota tohto ľudstva sú žalárom, v ktorom prijímam 

všetky muky. 

84 Pripravte sa, lebo vás budú prenasledovať zástupy neveriacich a légie zmätených duchov. Ale 

potom im poviem: Odíďte od mojich učeníkov, oni nie sú vinní. 

85 Bdejte a modlite sa, žite v pokoji a budete mať moju silu vo svojom duchu, lebo sa živíte chlebom 

večného života. 

86 Prišla hodina, aby ste si spomenuli na Krista, Božského Majstra, v jeho posledných chvíľach na 

kríži, v tých hodinách temnoty vo svete, keď Moja prítomnosť osvetľovala duchov, ktorí ma očakávali. 

87 Na novej Golgote ma ľudstvo vyvýšilo v tomto treťom veku a z môjho kríža na vás hľadím, ľudia. 

Svetlo Môjho Ducha zostupuje na ľudstvo ako vtedy, keď sa Moja krv po kvapkách vylievala na ľudstvo. 

Moje božské utrpenie je ako rany, ktoré sa otvárajú tvárou v tvár nevďačnosti a hriechom ľudí. Ale dnes z 

nich vytryskne voda milosti, aby slepí videli a bezbožní boli vykúpení. Ak poraníte strom, vytryskne z 

neho miazga života: Ja som strom pravého života, ktorý vám dáva život, keď sa ho snažíte zničiť. 

88 Kto mi pomôže niesť môj kríž v tomto čase? - Vy, žiaci! A kto plače nad svojimi hriechmi, ľutuje 

ich a obnovuje sa, ten zostane v pamäti ľudstva ako tá hriešnica, ktorá zmáčala Moje nohy svojimi slzami 

a sušila ich svojimi vlasmi. 

89 Blahoslavení sú tí, ktorí vo svojom srdci cítia bolesť svojho Pána, Jeho túžbu po láske, lebo im 

dovolím uzrieť Mňa v celej Mojej sláve na onom svete. 

90 Zatiaľ čo na zemi smrť, ktorú ľudia pripravili Ježišovi, ho oddelila od náručia jeho milujúcej 

Matky, dnes vo večnosti sú Matka a Syn spojení v Božej láske. Lebo musíte vedieť, že ak je Kristus 

Božím Slovom, Mária je materinskou Božou nežnosťou a z nekonečna, v blízkosti kríža, ktorý ste mi 

nanovo pripravili, láskyplne rozprestiera svoj plášť, aby vás prikryla, a upriamuje na vás svoj materinský 

pohľad plný odpustenia. 

91 Nezabúdajte na tieto prejavy a po skončení roka 1950 sa zhromaždite, aby ste si pripomenuli tieto 

učenia. Vtedy sa vaše oči zalejú slzami, zo smútku a zároveň z radosti - zo smútku, pretože si spomeniete 

na čas, keď ste počúvali Moje slová, a z radosti, pretože ste konečne vstúpili do času spojenia ducha s 

duchom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 46  
1 Blahoslavení ste vy, ktorí ste sa ponáhľali, keď ste počuli volanie lásky pozývajúce vás na 

duchovnú hostinu, aby ste si vychutnali pokrm večného života. Priniesol som vám ich v súlade so 

zasľúbením, ktoré som dal vášmu duchu skrze Ježiša. 

2 Keď vidím, že sa na ceste svojho rozvoja unavujete, priblížim sa, aby som vás naplnil silou, a 

poviem vám: "Choďte krok za krokom až na koniec cesty života s nádejou, že dosiahnete zasľúbenú zem. 

Tam nájdeš odmenu za svoju vieru a vytrvalosť v požehnanom a pravom pokoji, po ktorom tvoj duch tak 

túži." 

3 Ó, ľud môjho dobrého potešenia, ktorý som nazval Izraelom, dieťa svetla a učeník Ducha Svätého, 

nedbaj na to, či je tvoje telo zabalené do handier alebo tvoje nohy sú nahé, tvoja duchovná dôstojnosť sa 

nezakladá na materiálnom. Skúmaj skutky svojho života vo svetle svojho svedomia, aby si vedel, či je 

tvoja duša čistá od hriechu. 

4 Ak cítiš bolesť tvárou v tvár pochybnostiam a posmechu svojich bratov, potvrď to. Viete, či ste 

vtedy nekričali na Piláta, aby ma ukrižoval? Viete, či ste nepatrili medzi tých, ktorí prenasledovali mojich 

apoštolov a dali im piť kalich utrpenia? 

5 Pri tejto otázke mlčíte, ale ja vám hovorím: "Odpúšťajte, keď ste urazení, nerobte si z mojich slov 

dvojsečné zbrane, aby ste zranili svojich bratov. V tomto čase váš vyvinutý duch dosiahne pokoj; bude 

viesť všetky vaše skutky, slová a myšlienky. Váš duchovný vek už nie je detský a vďaka môjmu poučeniu 

ste prestali byť malými deťmi a stali ste sa učeníkmi. 

Konajte svoje skutky v rámci Mojej náuky bez toho, aby ste ju zmenili alebo znesvätili. Neodstraňujte 

nikoho zo svojej spoločnosti, aj keď vidíte škvrny alebo chyby na jednom z vašich bratov. Nehovorte, že 

je to kúkoľ, ak niekto pridáva k môjmu učeniu nedokonalé myšlienky alebo zle využíva svoje dary. - 

Napravujte ho s láskou a veďte ho s milosrdenstvom. 

Iba v prípade, že sa utvrdí vo svojich zlých sklonoch a nesprávne vás posúdi, upustite od neho, modlite 

sa za neho a prenechajte túto záležitosť Mne. 

6 Pripravujem vás, aby ste svojím svetlom priniesli vzkriesenie tým, ktorí sú mŕtvi pre život milosti, 

aby ich vaša modlitba zachránila a vaše skutky boli spásonosným príkladom pre vašich bratov. Deti moje, 

myslite na to, čo ponúknete svojmu Otcovi, keď budete v jeho prítomnosti. 

7 Je to Duch pravdy, ktorý k vám hovorí. Strom ste spoznali podľa ovocia a tento prameň podľa 

čistej vody, preto sa vydajte po tejto stope. Je však potrebné, aby ste túto veľkú lásku, ktorú ku mne cítite, 

očistili od všetkého sebectva, od všetkých sporov s blížnym, aby bola čistá a hodná Otca. 

8 Buďte pokorní, aj keď cítite, že Stvoriteľ do vás vložil veľké dary. Pamätajte, že som nikomu 

nepriniesol korunu, aby som ho urobil kráľom. 

9 Zástupy ľudí, ktorí sú zhromaždení a počúvajú moje slovo: Už sa blíži deň, keď už nebudete 

počúvať toto slovo a nebudete sa cítiť sami, hoci moja duchovná prítomnosť je s vami. Potom sa začne 

nové obdobie, v ktorom vás očistím na tele i na duši, v ktorom očistím uctievanie Boha a s ním spojené 

zvyky tohto ľudu, aby potom išli do iných provincií a iných krajín prinášať dobrú zvesť o Mojom Slove a 

svojimi skutkami svedčiť o láskyplnom učení Mojej náuky. 

10 Predpovedal som, že po roku 1950 sa už zástupy, ktoré tvoria tento ľud, budú snažiť dosiahnuť 

spojenie ducha s duchom, pretože potom vám už nebudem dávať svoje Slovo prostredníctvom ľudskej 

mysle. Čo potom urobíte s mojimi prikázaniami a mojimi učeniami? Aký príklad oduševnenia, poslušnosti 

a viery ponúknete tým, ktorí ešte len vstúpia do vášho kruhu? Aký príklad a semeno zanecháte budúcim 

generáciám? 

11 Uvedomte si, že tento čas je už blízko a že to bude začiatok duchovného zjednotenia (s Bohom), 

koniec vlády modlárstva a náboženského fanatizmu. 

12 Zo vzdialených krajín budú do tohto národa prichádzať skupiny ľudí, aby hľadali toto svedectvo. 

Prijmite ich s celou láskou svojho srdca a ukážte im "Knihu pravého života", ktorú ste vytvorili z učenia, 

ktoré som vám dal, pričom nezabúdajte, že vaše skutky a pocity musia tvoriť súčasť knihy, ktorú 

predstavíte. 

13 Využite roky, ktoré vám zostávajú, na poučenie a duchovné potešenie z počúvania môjho slova; 

nedajte príčinu, aby tento čas bol časom odsudzovania a sťažovania sa. Nedopusťte, aby sa stalo, že od 
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prvého slova, ktoré vám priniesol posol Eliáš na začiatku tohto ohlasovania, až do posledného, ktoré vám 

dám, budete platiť (za svoju neposlušnosť) pokáním a bolesťou. 

14 Aby som sa vyhol akejkoľvek profanácii, vyčistím toto "pracovné pole" a navštívim všetkých, 

ktorí dostali úrady. Toto očisťovanie rozšírim na všetky oblasti vášho života, nielen na tú duchovnú. Tí 

istí, ktorí znesvätili Môj zákon, sa postarajú, aby škvrny, ktoré naň naniesli, boli zmyté. 

15 Ľudia, chcem, aby sa môj pokoj prejavil prostredníctvom vášho ducha, vášho pohľadu a vášho 

úsmevu. Nechcem, aby tvár zjazvená utrpením odrážala zatrpknutosť alebo nepokoj. Ste ľudia, ktorí sa 

narodili v bolesti a ktorí majú za úlohu ju prekonať; ktorí nesú svoj kríž s obetou a láskou, ohýbajú šiju a 

prekonávajú slabosti tela. S trpezlivosťou vyprázdnite svoj pohár, uvedomujúc si, že moje Božské Slovo 

vás v každom okamihu uzdravuje z vašich rán. 

16 Kedy sa toto slovo dostane k celému ľudstvu? Trilky týchto "slávikov "* nedosiahli ďaleko, sladký 

zvuk Môjho učenia nedosiahol do prepychových domov veľmožov ani do sídiel mocných. Nedostali sa na 

bojiská zaliate ľudskou krvou, ani k duchom, ktorí sa zaoberajú stavbou novej babylonskej veže alebo 

bývajú v novej Sodome. Ale slovo, ktoré prejde vašimi ústami počas posledných rokov Môjho zjavenia, 

bude posolstvom, ktoré sa zajtra dostane ku všetkým vašim bratom, pretože vás v týchto chvíľach 

očisťujem a pripravujem. 
* Poetické vyjadrenie božského slova prostredníctvom nositeľov hlasu. 

17 K vašim ušiam sa dostáva len nárek vdov a sirôt, zvesti o vojne, správy o veľkých ťažkostiach a 

tragédiách, ktoré ste ešte nezažili a netrpeli. 

18 Skrze mňa ste sa dozvedeli, že ste deťmi izraelského ľudu, a z histórie viete, že v minulosti sa 

tento ľud nazýval "ľudom Božím", vyvoleným, na ktorý sa vyliali všetky milosti nebeského Otca. Dnes 

chcem, aby ste vedeli, že tento národ, ktorý som v tomto čase znovu poslal na zem, nebol nikdy milovaný 

viac ako ostatné národy, a keď odo mňa dostal mnohé milosti, bolo to s úmyslom, aby sa o ne podelil s 

ostatnými národmi, aby bol svetlom, cestou, otvorenou knihou a spásou pre všetkých svojich blížnych. 

19 Splnil tento ľud v minulosti svoje poslanie? Napĺňa tento zákon lásky a bratstva v súčasnosti? - Ak 

poznáte dávnu históriu tohto ľudu, nebude vám neznáme, že pre jeho neveru a neposlušnosť naň doliehali 

aj veľké útrapy, ťažkosti, zajatie, hlad, mor a poníženie. Nebola to ani láska, ani poslušnosť môjmu 

zákonu, ani oduševnenie toho ľudu, ktorý napísal knihu pre budúce generácie. Kniha tohto ľudu je 

napísaná krvou bratov, prorokov a spravodlivých, je poznačená zlou vôľou, neposlušnosťou a nejednotou 

a je zapečatená krvou Božieho Syna. 

20 Je potrebné, aby tento ľud zmyl a očistil všetky škvrny hanby, vymazal všetky svoje previnenia z 

knihy a namiesto nich vložil dobré skutky, činy hodné svojho Pána. 

21 Vy, učeníci, nepíšte v tomto čase novú knihu plnú neposlušnosti a znesvätení, lebo neskôr by ste 

nemali dosť sĺz na odstránenie svojich škvŕn z tejto knihy. Napíšte nové dejiny, ale nech ich tvorí morálna 

obnova, zmierenie, bratstvo, poslušnosť a oduševnenie. Tvoja zmluva (s Bohom) v tomto čase je napísaná 

tvojím svedomím. 

22 V rokoch, v ktorých vám naďalej dávam svoje pokyny a ktoré slúžia na prípravu na môj odchod, 

splníte úlohu, ktorú od vás žiadam. Vedzte, že po tomto čase nechcem, aby ľudia poznali klamstvo ani 

vaše súčasné nedokonalosti. Keď príde ten čas, ľudia spoznajú Moje slovo prostredníctvom Písma, ktoré 

som zveril Svojim zlatým perám. Do tejto knihy sa začítate, keď budete študovať Moje dielo, keď sa 

budete cítiť znepokojení návštevami alebo keď budete túžiť po úteche. 
* Tento obrazný výraz sa vzťahoval na osoby, ktoré zapisovali a zhromažďovali božské učenie. 

23 Svetlo môjho Ducha sa vlieva do vašej mysle, aby ste vedeli viesť tých, ktorí budú nasledovať 

vaše kroky. 

24 Dnes vám dávam svoje poučenie ako v čase, keď som žil s vami a na svojom príklade som vám 

ukázal, ako je ľudský rod vykúpený. 

25 Ľudstvo, ktoré sa neuspokojilo s touto lekciou, ešte stále žiada, aby sa ešte raz preliala nevinná 

krv, ale Božský Majster prišiel v duchu a tento prejav lásky sa už nebude opakovať v rovnakej podobe. 

Dnes k vám hovorím prostredníctvom ľudskej mysle a posielam vám nespočetné lúče svojho svetla, 

ktorými vám dávam svoju múdrosť, aby ste našli spásu a aby sa váš duch vydal cestou lásky k bratom. 
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26 Videl som, že z môjho učenia lásky a pokory v srdciach mnohých ľudí nezostalo nič. Jedni 

povstali proti druhým, silní ponižujú slabých a Moji duchovní poslovia, ktorým som zveril úlohu 

vzbudzovať pokoj a súlad medzi tými, ktorí vládnu, sa ku Mne vrátili so smútkom v duši, pretože ich 

nepočúvali a neposlúchali. Potom som dovolil ľudstvu vyprázdniť svoj pohár, aby ho táto bolesť osvietila 

a prinútila vrátiť sa na cestu svojho (duchovného) vývoja. 

27 V tejto hodine skúšky máte Eliáša, aby vám vnukol modlitbu a dobré skutky proti zlu. Máte svoju 

nebeskú ochrankyňu, ktorá pozornejšie ako kedykoľvek predtým sleduje toto ľudstvo, ktoré nepočúva jej 

rady a varovania. A vy máte mňa, svojho Otca, nemenného vo svojej láske, ktorý vám dáva ďalšiu 

príležitosť obnoviť sa a rozvíjať svojho ducha, aby ste získali odmenu, ktorú som vám sľúbil. 

28 Keď mimo vášho národa vaši bratia nemilosrdne zraňujú a zabíjajú jeden druhého, ničia mier, 

ničia slabé národy a rozsievajú na svojej ceste teror, biedu a smútok, vy, ktorých som pripravil a ktorým 

som tieto udalosti už dávno ohlásil, bdejte a modlite sa. Vysielajte myšlienky pokoja, nech vaše srdce šíri 

lásku a milosrdenstvo medzi vašimi bratmi. Nech sa moje pokyny stanú skutkom, tak budete čeliť zlu. 

29 Vyvolil som si vás spomedzi veľkej masy, ktorá tvorí toto ľudstvo, aby som vám oznámil Svoje 

učenie, Svoju vôľu, a vyzval som každého ducha, aby sa zdokonaľoval v plnení (Mojich prikázaní). Vy ste 

však zodpovednejší, pretože ste boli svedkami naplnenia všetkých mojich slov. 

30 Živly a sily prírody sa uvoľnia, aby očistili a obnovili všetko, čo človek na zemi poškvrnil a 

znečistil. 

31 Deti sú v tomto čase otrasené chaosom, ktorého sú svedkami zblízka, a ich nevinné srdcia ku Mne 

stúpajú, aby Mňa prosili o svetlo pre tých, ktorí vládnu, a o správne vedenie pri ich rozhodnutiach. 

Prihovárajú sa mi aj za národy, ktoré trpeli pod jarmom iných, silnejších, a prosia ma, aby som ich opäť 

oslobodil. Ich cnosti lásky a spravodlivosti sú v nich živé a ich nárek volá po mieri a dobrej vôli medzi 

ľuďmi. Prijímam ich modlitbu a nech príde ako balzam na potreby týchto bojujúcich národov. 

32 Vy, detské duše, neodbočujte z cesty odovzdanosti, poslušnosti a dobrých pocitov. Nenechajte sa 

nakaziť, utekajte pred vplyvom zla. Dôverujte Mi a nechajte sa viesť Mojím svetlom, ktoré vám osvetlí 

cestu vášho rozvoja. 

33 Vy, ktorí ste dospelí, vás tiež považujem za deti a hodnotím vaše práce. Prijmite svetlo môjho 

poučenia a zverte mi svoje trápenia. Buďte silní tvárou v tvár bolesti a odovzdajte sa svojmu údelu. Vo 

svojej modlitbe položte trpiacich bratov k môjmu srdcu a ja prijmem váš príhovor. Tebe, ako aj všetkým 

svojim deťom, prejavujem svoju lásku rovnakou mierou. Prijímam vašu modlitbu a skrze vás požehnávam 

všetky svoje deti, tak tie, ktoré ma milujú a veria v toto Slovo, ako aj tie, ktoré pochybujú a stále ma 

odmietajú. Dotkol som sa tvojho srdca, ktoré bolo predtým otupené ako skala, a začína z neho vyvierať 

voda lásky a odpustenia ľuďom. O to som vás vždy žiadal: Je to večný zákon bez začiatku a konca, zákon 

lásky, milosrdenstva, ktorý ľudstvo doteraz neuplatňovalo. 

34 Dnes ku mne pristupuješ v túžbe po Slove, ktoré odstraňuje utrpenie, ktoré pohladí tvoje srdce 

bičované ťažkými búrkami. Dávam vám teplo, ako milujúci škovránok svojim mláďatám, lebo som videl, 

že zima vstúpila do mnohých sŕdc: niektoré sa trasú zimou, iné zomreli. Moja prítomnosť vám dáva silu v 

skúškach. Nechcem, aby vaša viera vyhasla. 

35 Len viera vás podporí v tomto čase bolesti, ak chcete byť príkladom pre svojich bratov a svedčiť o 

mojom Slove svojimi skutkami. Buďte silní, pripravte sa, žite ostražito a uskutočňujte to, čo vás učí moje 

učenie, aby ste uverili. Chcem, aby ste boli silní a osvietení prostredníctvom môjho učenia, aby ste dobehli 

stratený čas. 

36 Ak ma milujete, vaše srdce sa zmení: budete sa cítiť plní života, plní horlivosti bojovať za svoj 

duchovný vzostup. Budete mojimi pravými učeníkmi, a keď vás zasiahnu životné protivenstvá, neodvrátite 

sa odo mňa, ani ma nebudete obviňovať zo skúšok vo svojom pokání. Budete súhlasiť s naplnením (svojho 

poslania), pretože viete, že duša sa v týchto skúškach očisťuje a zdokonaľuje. 

37 Využite čas, v ktorom dostávate Moje pokyny, pretože po tomto období už nebudete dostávať 

Moje pokyny týmto spôsobom. Ale počkajte, kým vám poviem: "Toto je počet sŕdc, ktoré si máte vziať do 

opatery". Toto sú hranice, ktoré vám určujem; nie hranice v láske alebo odpustení, ale hranice vo vašej 

práci. Lebo - aj keď mi ponúknete skromnú úrodu - ak sa o ňu staráte s láskou, bude mi to stačiť a ja vás 

prijmem a požehnám vašu prácu. 
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Dávaj pozor, aby tvoje kroky nezablúdili z cesty dobra a aby svetlo, ktoré som ti dal, bolo ako maják, 

ktorý osvetľuje cestu každého ducha. Rozptýli všetky pochybnosti a dodá vám pocit istoty vo vašom 

konaní. Keď však opustíte (správnu) cestu, vždy vás to podnieti k návratu k naplneniu vášho poslania. 

38 Ostatným svojim deťom hovorím: Nebuďte netrpezliví, nežiadajte ma o úrad bez toho, aby ste 

najprv pochopili zodpovednosť zaň. Nechoďte narýchlo, lebo sa čoskoro unavíte a únava vás potom 

prinúti zaspať, aby ste sa (až) v inom čase opäť prebudili. Cesta životom je dlhá a cesta hrboľatá; musíte 

ísť krok za krokom a nezastavovať sa. Keď prekonáte podnety hmoty a dokážete pozdvihnúť svojho 

ducha, budete žiť na vyšších úrovniach, odkiaľ môžete s najväčšou jasnosťou pozorovať duchovný život, 

ktorý vás čaká. 

39 Pochop, moja láska, pamätaj, že nie som ako bohatý lakomec, ktorý chce všetko pre seba. Všetko, 

čo je moje, je aj vaše, pretože ste moje milované deti. 

40 Vy ste generácie, ktoré boli v tomto čase vyvolené, aby prijali moje prejavy. Vylial som na vás 

svoje milosti a požehnania, lebo nechcem, aby ste sa vrátili na zem a odčinili minulé previnenia. Chcem, 

aby ste sa po splnení svojej úlohy tešili z pokoja v mojom kráľovstve. 

41 Hovoríte mi, že zem je miestom utrpenia a múk, ale ja vám hovorím, že ste z nej urobili svet 

nešťastia a sporov, pretože ste sa nenaplnili. Učil som vás podriadenosti a poslušnosti a vždy som vám 

radil, aby ste konali dobro. Povedal som vám, aby ste rozsievali pokoj, aby ste žali pokoj, aby ste 

pripravili cestu novým pokoleniam a aby ste im dali zo svojho semena, aby ste videli, ako medzi nimi 

kvitne a prináša ovocie. 

42 Udelil som vám dary, ktoré vás privádzajú bližšie ku mne. Dovolil som vám, aby ste sa pozreli za 

hranice svojho sveta a vydali svedectvo o mojom učení v tretej ére. Nikto nebude môcť zabrániť prejavu 

týchto duchovných darov, tak ako si nikto nemôže privlastniť moju milosť, ktorú som vám udelil. Iba 

Duch vám dá pochopiť, aké veľké milosti som vám udelil. Očisťujte sa a pracujte, aby ste čoskoro boli so 

Mnou a mali radosť, že ste pochopili a poslúchli Moje prikázania. 

43 Dnes, v čase pokánia, vráť pokoj tým, ktorých si "zabil" vo viere; uzdrav tých, ktorých si zranil 

svojím slovom; zaplať svoj dlh, nech dobrodenia tvojej lásky prúdia na tvojich bratov a naplníš môj zákon. 

44 Človek, ktorý sa odvrátil od plnenia Môjho zákona, vytvoril rôzne idey, teórie, náboženstvá a 

doktríny, ktoré rozdeľujú a mätú ľudstvo, pripútavajú ducha k hmote a bránia mu v slobodnom vzostupe. 

Ale svetlo môjho Ducha Svätého osvecuje všetkých ľudí a ukazuje im cestu pravého života, na ktorej je 

len jeden sprievodca, a tým je svedomie. 

45 Keď vypuknú veľké epidémie a vedci pre nedostatok lásky a vnútorného súcitu nebudú schopní 

liečiť trpiacich, objavia sa "robotníci", učeníci, ktorí s láskou splnia svoju úlohu liečiť a utešovať svojich 

bratov. A duchovný svet, ktorý sa s nimi spojí, poskytne svoje dobrodenia ľudstvu sklonenému bolesťou. 

Bdejte a modlite sa, lebo ak vám teraz dávam svoje poučenie prostredníctvom mysle, zajtra dostanú moje 

vnuknutie len tí, ktorí sa na to pripravia, a budú so mnou komunikovať z ducha do ducha. 

46 Zlaté perá" zapíšu moje poučenie pre budúce pokolenia, lebo moje slovo sa nestratí; bude ako 

poklad, ktorý budeš uchovávať po všetky veky. Ale hovorím vám, že ten, kto nájde božský zmysel na dne 

môjho slova, bude nasledovať môj príklad s najväčšou vytrvalosťou a pevnosťou. Ten, kto verí v toto 

Slovo, je ako ten, kto nosí horiacu pochodeň, aby mu svietila na cestu a nenechal sa zmiasť falošnými 

teóriami alebo krásne znejúcimi slovami. Potom totiž objaví tajomstvo, ako nájsť pravdu, pochopí, akú 

nesmiernu lásku k vám mám, a pocíti, že som so všetkými svojimi deťmi, a dodám im odvahu pokračovať 

v "dennej práci". 

47 Odolali ste búrkam a víchriciam, ktoré zanechali vaše "šaty" v roztrhanom stave, ale povstali ste v 

modlitbe a vaša prosba bola, aby moja milosť zabránila zhasnutiu vašej lampy, a našli ste Majstra 

pripraveného prísť vám na pomoc. 

48 Cesta je strastiplná a na tomto svete nezožnete plody semena, ale veru, hovorím vám, že v tomto 

čase skúšok a súdu má trochu pokoja v duši a kúsok suchého chleba na vašom stole väčšiu cenu ako 

krásne šaty alebo prepychové jedlo, ba dokonca ako tróny pánov zeme. Ja, ktorý vstupujem do týchto sŕdc, 

vám hovorím, že sú ako hroby a že na ich perách je horkosť. 

49 Na tejto ceste pokory sú radosti, uspokojenie a poklady, ktoré majú pre ducha veľkú hodnotu. 

Blahoslavený je ten, kto si ich vie vážiť. 
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50 Sú medzi vami aj takí, ktorí sem prišli znechutení pôžitkami sveta, ku ktorým sa už nevrátia. 

Niektorých však stále priťahujú falošné pôžitky, ktoré im prinášajú. Keď ich však zlý priateľ pozve na zlú 

cestu a v tej chvíli sa na nich obráti chorý človek a požiada ich o kvapku "balzamu", duch a hmota medzi 

sebou vnútorne bojujú, víťazí v nich cit lásky a milosrdenstva k bratom a oni sa vzďaľujú od toho, kto ich 

pokúšal, aby vstúpili do tábora toho, kto bol vo svojej núdzi záchranným člnom pre tohto "robotníka". Aká 

veľká bola radosť a pokoj, ktoré toto srdce prežívalo, keď videlo uzdraveného chorého! Povstalo v 

modlitbe a povedalo mi: Ďakujem ti, Majstre, že si mi dal silu zvíťaziť v skúške. 

51 Vidíš, ako ťa blahoslaví ten, kto sa uzdravil tvojím pričinením; vidíš, akú radosť má ten, kto s 

tvojou pomocou opustil lôžko. Vypočujte si slová vďaky tých, ktorí zblúdili a ktorých ste priviedli späť na 

cestu dobra. Ako veľmi sa vaše srdcia osviežili pri plnení vašej úlohy! Ale beda tým, ktorí týmto 

radostiam nerozumejú! 

52 Toto slovo, ktoré vám dávam prostredníctvom človeka, nie je ľudská teória. Jadrom tohto prejavu 

je božské zjavenie. 

53 Môj Duch musí prekročiť prah vašej nevedomosti, aby vám zjavil večný život, lebo kým ste 

vtelení, pri všetkej svojej inšpirácii a povznesenosti nie ste schopní pochopiť to, čo je vaše, ale čo vás čaká 

ako moje tajomstvo. 

54 Toto je tretie zjavenie, tretí zákon, preto ste trinitári. Každý, kto dostal duchovné znamenie na čelo 

v tomto čase, bol so Mnou už v predchádzajúcich dvoch obdobiach. 

55 Poslal som vás bojovať veľkú bitku medzi ľudstvom. Preto mi často ukazuješ svoje "šaty "* 

roztrhané v životných bitkách. Vy však dobre viete, že váš milujúci Majster uzdravuje vaše utrpenie a 

rany, tak ako vy v mojom mene uzdravujete bolesti svojich chorých bratov. 
* Je to obrazný výraz pre "odev ducha", dušu, ktorá je zranená, sklamaná, zarmútená a skľúčená zlobou a nevďačnosťou 

ľudí, pretože odmietajú a odporujú Kristovmu učeniu. 

56 Požehnávam vaše prebdené noci, útechu a pohladenie, ktoré ste poskytli trpiacemu, slzy, ktoré ste 

vyronili za toho, kto trpí vo svete; a všetko, čím ste prispeli, prijímam. Nezabúdajte, že čo robíte blížnemu, 

robíte svojmu Otcovi a sebe. Na mojich poliach sa nestratí ani jedno semienko. 

57 Ak je slovo, ktoré vám prinášam, a všetko, čo vás učím, dokonalé, je to preto, že váš duch je 

dokonalý, lebo vyšiel odo mňa. Pozrite sa, ako osvietené svedomie schvaľuje dobré skutky a neakceptuje 

nedokonalosti. 

58 Kto z vás môže dokázať, že neexistoval pred týmto životom? Kto z tých, ktorí sú si absolútne istí, 

že prežijú ďalšie vtelenie, môže dokázať, že ich účet s Otcom je vyrovnaný a že stále majú zásluhy na 

strane "mať"? 

59 Nikto nevie, na akej úrovni dokonalosti sa nachádza. Preto bojujte, milujte a vytrvajte až do konca. 

60 Pre niektorých bude "denná práca" v tele ešte dlhá, iní v nej budú musieť čoskoro pokračovať v 

duchu. Veru, hovorím vám: Je veľmi krásne pracovať v duchu, keď ste sa naplnili na zemi. Nemyslite si 

však, že ste dosiahli cieľ dokonalosti, pretože plníte svoju úlohu vo svete. Rebrík duchovnej dokonalosti je 

veľmi vysoký, a aby ste dosiahli jeho vrchol, musíte prejsť siedmimi stupňami. 

61 Modlite sa, aby ste boli silní pri návštevách. Tento rok bude bolesť v srdciach ľudí mimoriadne 

citeľná, pretože trpké plody vedy a ľudskej snahy o moc opäť otrávia a zabijú veľké masy ľudí. 

62 Všetko zašpinené bude očistené a každá burina bude vytrhnutá z koreňa. Práve tých, ktorí dnes 

blúdia, budem vedieť použiť na uplatnenie svojej Božskej spravodlivosti a toto "údolie", ktoré bolo 

doteraz údolím sĺz, sa stane údolím krvi, pretože tá bude na zemi tiecť v potokoch. 

63 Dal som človeku slobodnú vôľu, ale ak by vo svojom blude zašiel tak ďaleko, že by mi ju vyčítal, 

poviem mu, že som mu dal aj vôľu a rozum. Zároveň som mu zjavil svoj zákon, ktorý je cestou, aby sa 

nestratil a nezablúdil, a zapálil som v ňom svetlo svedomia, ktoré je vnútorným majákom osvetľujúcim 

cestu duše a vedie ju k večnému životu. 

64 Prečo existuje hriech, zlo a vojny?..: Pretože človek nepočúva hlas svedomia a zle využíva svoju 

slobodnú vôľu. 

65 Ľudia prídu na koniec svojej vlastnej cesty a vrátia sa na ňu, aby zožali ovocie všetkého, čo zasiali 

- to je jediný postup, ktorým v srdciach povstáva pokánie. Lebo kto si neuvedomuje svoje previnenia, 

nemôže urobiť nič, aby napravil svoje chyby. 
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66 Pripravuje sa nový svet, čoskoro prídu nové generácie, ale najprv treba odstrániť hladných vlkov, 

aby si nebrali ovce za korisť. 

67 Ste vyslaní ako vojaci mieru. Nevyhýbajte sa boju, nedajte sa ohromiť predstaviteľmi siekt a 

denominácií. Vo všetkej svojej pokore nie ste o nič menší ako oni. 

68 Na ceste dokonalosti, na tomto nekonečnom rebríku, vždy boli bytosti, ktoré išli vpredu, a iné, 

ktoré išli vzadu. Ale všetci prídu do rovnakého domova, pretože v sfére Mojej Božskosti nie sú žiadne 

hodnosti, ale len deti, všetky veľmi milované Mojím Duchom. Som vo všetkých, skrývam sa rovnako v 

srdci mocného ako v srdci žobráka. Preto vám hovorím: Keď uvidíte, že k vašim dverám prichádza človek 

v núdzi, neodmietnite mu svoju láskavú pomoc, lebo to bude váš Otec, ktorý klope na vaše srdce. 

69 Túžim po vašej láske, ó, milované deti! 

70 Moje ohlásenie v tomto čase je ďalším dôkazom, že vám dávam svoju lásku. Ale pripravte si 

srdcia, lebo toto ohlasovanie čoskoro skončí a ja vám ešte raz hovorím, že v posledný deň roku 1950 k 

vám budem hovoriť naposledy. Po tomto dni ma totiž budete duchovne hľadať v Nekonečne, a keď budete 

pripravení, budete počuť Môj hlas v podobe inšpirácie - teraz už bez nedokonalostí ľudského nositeľa 

hlasu. 

71 Modlite sa, ľudia, lebo vo chvíľach vašej modlitby sa vojna upokojuje, srdcia odpočívajú, matky 

nachádzajú útechu a deti útočisko. 

72 Beda tým, ktorí sa nevedeli pripraviť, lebo sa budú cítiť ako siroty na zemi! 

73 Svet bude svedkom veľkých duchovných udalostí, v národoch sa objavia proroci, obsah siedmich 

pečatí sa stane známym pre všetkých, svetlo šiestej pečate bude rozpoznané ako to, ktoré svieti v tomto 

čase, pretože v tomto zjavení sa všetci ľudia zjednotia a všetky vierovyznania a rasy na zemi sa spoja. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 47  
1 Ľudstvo, v tomto čase vás poučujem svojím Slovom, aby ste pochopili moje učenie. Posielam 

výzvu duchom, aby som im oznámil svoje duchovné dary a aby skúmali moje prejavy a nečudovali sa im, 

ale našli v nich potvrdené to, čo bolo prisľúbené pre tento čas. 

2 Chcem, aby každý z vás zaujal miesto učeníka, na ktoré som ho postavil. Všetci ste boli poslaní na 

Zem, aby ste splnili úlohu. Trpezlivo som čakal na jej uskutočnenie, dal som vám mnoho príležitostí, a 

stále ste sa nezdokonalili. Chcete, aby táto nová éra prešla bez toho, aby ste ju využili, pretože kríž plnenia 

vašej úlohy sa vám zdá príliš ťažký? Čas je síce váš, ale je obmedzený, a nechcem, aby ste zajtra, keď sa 

pustíte do práce, boli na pokraji hrobu, blízko blížiaceho sa odchodu do duchovného údolia, a aby ste 

stratili fyzické sily. Pracujte od okamihu svojho osvietenia, či už ste v detstve, v plnej dospelosti alebo v 

starobe. Sejte, aby ste mohli žať, a uchovávajte svoje zrno v mojej sýpke, kde ho čas nezničí a zlodej ho 

neokradne. 

3 Dnešný človek vedie veľké boje: kým jedni vedú kruté vojny, vy bojujete za ovládnutie vášní a 

oslobodenie ducha. Ľudstvo je rozdelené a život je ako loď, ktorá sa prevráti uprostred búrky. Dokonca ani 

vy, ktorí žijete v tomto národe, ktorý zostal v pokoji, necítite pokoj; všetci vyprázdňujete kalich bolesti. 

4 Prečo niektorí, hoci počujú zvuk nebeského zvona, zostávajú hluchí k jeho volaniu? Tento zvon je 

môj hlas, ktorý je v tomto čase počuť na všetkých miestach, kde žijú moje deti. Pri počúvaní môjho Slova 

pocítite, že to nie je ozvena ľudského hlasu, ktorým k vám hovorím, ale že môj hlas vstupuje do vášho 

srdca, že vás povzbudzuje a dáva vám život. 

5 Prijmem od vás len čisté uctievanie; len vaše skutky lásky a milosrdenstva vám dajú môj pokoj. 

6 Počúvajte moju otcovskú radu, neutekajte odo mňa! Povedal som vám, že pre spravodlivého 

človeka bude krajina zachránená. Ale ak nemôžete byť spravodliví*, napravte aspoň svoje cesty, pracujte, 

lebo tak znovu získate milosť a budete mojimi vyslancami vo všetkých národoch. Nebuďte ľahostajní 

tvárou v tvár bolesti; nech sa vaša modlitba dostane ku Mne, potom sa ňou osušia mnohé slzy a vaši bratia 

získajú pokoj a požehnanie. Skôr než sa ľudstvo zrúti pod ťarchou svojho kríža, budem jeho pomocníkom 

a prevezmem jeho ťažké bremeno, aby mohlo pokračovať v napredovaní. 
* To znamená žiť úplne podľa Božieho zákona lásky a jeho vôle. 

7 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia očistiť svoje srdce, aby prijali moje slovo, lebo to ich bude živiť 

naveky. Blahoslavení sú tí, ktorí vzdychajú a trpia, keď uvažujú nad rozvratom, v ktorom žijú ich bratia, 

lebo ich modlitba ma dosiahne; budú svedkami rozkvetu a obnovy cnosti v ľudských srdciach. 

8 "Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete. Dal som vám poznať svojho Ducha, aby ste doň 

vstúpili, a pripomínam vám slová, ktoré som vám povedal v druhej ére: "Tomáš, vlož svoje prsty do 

môjho boku a nebuď neverný." - Poďte ku Mne s vierou, zanechajte svoju neveru, uvedomte si, že vám v 

nekonečne ukazujem zasľúbenú zem, ktorá otvorenými bránami očakáva príchod mojich milovaných 

učeníkov. 

9 Dal som vám "chlieb" v hojnosti, aby ste sa nasýtili a zajtra necítili hlad po tomto slove, ktorým 

dnes pohŕdate. Duchovne sa pozdvihnite, aby ste mohli dosiahnuť svoj cieľ rozvoja. Modlite sa za 

všetkých a pamätajte, že ste ako lúč svetla na ceste života vašich bratov. Buďte dobrými pastiermi tohto 

stáda, ktorým je ľudstvo. Všetci, ktorí máte v duchu svetlo, rozum a inšpiráciu, budete môcť viesť a 

priviesť späť tých, ktorí zablúdili. 

10 Predpovedá sa, že bolesť bude veľmi veľká. Keď sa budete modliť a praktizovať moje učenie, 

zostanete pokojní, pretože v každom okamihu budete cítiť moju moc. Ale beda tým, ktorí - hoci počúvali 

toto učenie - neuverili v moje zjavenie, lebo ich pochybnosti ich pri Navštívení privedú do skľúčenosti. 

Vy, ktorí ste si vzali do pamäti slová prorokov a zachovali ich, nerúhajte sa Bohu, keď príde čas, keď 

ľudstvo zaplaví bolesť, nezúfajte, mlčte a pripravte sa, lebo vás ochránim svojou láskou. 

11 Nežiadajte odo mňa, aby som ustúpil vo svojich zákonoch a rozsudkoch. Pros s pokorou a ja ti 

dám, čo ti patrí v spravodlivosti, aby si našiel spásu. 

12 Pochopte a porozumejte učeniu, ktoré som vám neúnavne dával v tretej ére. Moje Slovo sa vám 

zjavilo ako žiarivý maják, ktorý ukazuje cestu strateným stroskotancom. 
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13 Moje učenie vám dalo duchovnú silu - nielen na to, aby ste odolali nepriazni sveta, ale aj na to, aby 

ste mohli plniť duchovné poslanie, ktoré ste si so sebou priniesli. Neočakávajte, že vás všetci prijmú s 

otvorenou náručou, keď budete šíriť moje učenie. Niektorí na vás nastražia nástrahy, aby vás zničili. 

14 Očisťujem vás a pripravujem duchovne i telesne, aby ste pochopili Otcove vnuknutia a neskôr ich 

vložili do sŕdc svojich bratov v tej istej čistote, v akej som vám ich poslal, a svojimi skutkami svedčili o 

pravdivosti môjho poučenia. 

15 V srdciach, ktoré boli obdarené mojím milosrdenstvom, som počul túto modlitbu: "Pane, ty nám 

neustále udeľuješ duchovné dary a dobrodenia." Ale ja vám hovorím: Ja som váš Otec a poznám vaše 

potreby. Ako by sa Môj Duch nemal pohnúť na tvoju modlitbu a prosbu? Utešil som ťa v samote tvojej 

komnaty a osvietil som ťa, aby tvoja oddanosť priniesla úžitok. Prichádzate v zhone, aby ste počúvali 

moje slovo, ale najprv si pripravíte srdce ako oltár a na ňom mi ponúknete svoje skutky ako obetu. 

16 Prichádzate ku mne ako dieťa, ktoré sa obracia na otca, aby ho viedol po ceste, a naozaj, predo 

mnou ste deti! Ale hľa, ja som ako pastier, ktorý sa stará o svoje ovce a láskavým hlasom ich volá z 

ovčinca. V tejto tretej ére ste počuli Môj hlas prostredníctvom ľudskej mysle, ale hľadali ste Mňa len 

vtedy, keď ste mali vyschnuté pery od smädu, keď ste prechádzali púšťou svojich vášní. Až potom ste 

počuli volanie svojho nebeského Otca. 

17 Kedykoľvek ma budete volať o pomoc, pocítite moju prítomnosť, ktorá vám poskytne útechu a 

pokoj. Ale prišla chvíľa, keď si pocítil hlad po tom, aby si ma počul, a vydal si sa za mojím poučením. 

18 Každému z nich hodiny večnosti ukazovali hodinu a zvon ohlasoval, že prišla chvíľa, keď tvoj 

duch nájde vodu, ktorá uhasí jeho smäd. 

19 Niektorí pochybovali vzhľadom na neočakávaný spôsob, akým ma našli, ale neskôr, keď prenikli 

do významu slova, ktoré počuli, zistili, že jeho "chuť" a duchovný zmysel môže pochádzať len od Boha. 

Vtedy mi vnútorne hovorili plní radosti: "Otče, Otče, veríme v tvoje nové zjavenie medzi ľuďmi!" - Videli 

ste sa ozdobení duchovnými darmi, zažili ste pokoj vo svojich srdciach a vo svojom dome ste videli žiariť 

svetlo svornosti. A zatiaľ čo sa deti občerstvovali v prítomnosti a pod pohľadom Otca, aj On cítil, ako sa 

hasí jeho smäd po láske, keď sa díval na radosť svojich malých detí, videl ich morálnu obnovu a prijímal 

ich pohladenie prostredníctvom ich modlitieb. 

20 Potom som ti povedal: Nasledujte ma, už som vám dal dôkazy o svojej prítomnosti, už sa vo 

vašich srdciach zapaľuje svetlo viery. Preto ste od tej chvíle, kedykoľvek sa na vašej životnej ceste 

objavili skúšky, nezúfali a nebúrili ste sa proti môjmu zákonu. 

21 Videli ste, ako vaši milovaní odchádzajú na druhý svet, ako sa vám zatvárajú dvere do práce a 

chlieb na stole sa stáva vzácnym, stratili ste pozemské statky, ale viera vám ako maják umožnila dostať sa 

do bezpečného prístavu. 

Boli aj takí, ktorí uprostred skúšky zoslabli a kládli si otázky týkajúce sa môjho slova a cítili, ako ich 

viera vyhasína. 

22 Ale moje Slovo, ktoré vstúpilo do ich sŕdc prostredníctvom svedomia, k nim prehovorilo takto: 

Prečo ste zoslabli? Prečo ste si nezachovali vieru a nezabudli na moje slová? Pamätajte, že som vám 

povedal, že vyvolení sú vždy skúšaní, aby sa ukázala ich viera, pevnosť a láska. 

23 Tí, ktorí zostali silní, zažili, ako búrky pominuli a na ich ceste sa objavilo nové svetlo. Videli, že sa 

im vrátil pokoj, zdravie a stratený tovar. 

24 Takto postupne formujem tvrdé srdcia tých, ktorých využijem, aby sa zajtra stali Mojimi dobrými 

svedkami a služobníkmi medzi ľuďmi, do ktorých budú zasievať semená Mojej Pravdy. 

25 Duch je ušľachtilý tvárou v tvár napomínaniu môjho Slova, telo je krehké. Preto vám hovorím: Ak 

posilním a pozdvihnem vášho ducha, musí sa sám postarať o oživenie a udržanie svojej hmoty na svojej 

ceste. 

26 Boli ste veľmi skúšaní, najdrahší žiaci. Pretože každá skúška je pre vás tajomstvom, neviete, či vás 

má posilniť v boji, odhaliť vám niečo, čo neviete, alebo odčiniť nejaký priestupok. Nikdy však neustupujte 

pred skúškami, pretože neboli poslané za týmto účelom, ani nepresahujú vaše morálne či duchovné sily. 

27 Buďte z tých, ktorí zostávajú silní vo veľkých skúškach. Z teba vyvediem pokolenia plné svetla a 

milosti. 
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28 Príďte prijať Moje učenie lásky, aby ste sa naň pripravili a aby sa z vašej mysle odstránili všetky 

zmätené predstavy, ktoré ste si nahromadili na zemi. Toto Slovo vám ukáže pravú cestu, ak ste ju stratili. 

Môj nebeský hlas prichádza k vášmu srdcu, aby vám oznámil a hovoril o treťom čase. 

29 Vaše chyby a nedokonalosti neboli prekážkou môjho zjavenia sa medzi vami, naopak, boli jeho 

dôvodom. Prišiel som ťa hľadať, lebo si zablúdil a bol si tam, vo svojom vyhnanstve, chorý a unavený 

utrpením. Vtedy k vám zostúpil váš Majster a povedal vám: "Poďte ku mne!" Potom ste sa ponáhľali 

nasledovať cestu Zákona, ktorú napísal Ten, ktorý je Majiteľom a Pánom stvorenia. 

30 Svetlo Tretieho času osvetľuje cesty, aby váš pohľad objavil tŕne a vy ste ich mohli odstrániť, 

pretože táto cesta je posiata skúškami. 

31 Moja Láska neprestajne klope na dvere vášho "príbytku", aby vás udržala v bdelosti. Ako môže 

byť niekto, kto po toľkých dôkazoch lásky stále popiera moje slovo?: Lebo hoci majú oči, nevidia, hoci 

majú rozum, nechápu, hoci majú srdce, necítia. 

32 Ešte stále ma nepoznáte. Len keď sa budete navzájom milovať tak, ako som vás to učil, získate 

veľmi veľké poznanie a pochopenie duchovných darov. Povedal som vám, že vaše pery budú hovoriť o 

hojnosti dobrých pocitov vo vašich srdciach. Ale môže hovoriť o láske ten, kto ju nemá v srdci? Nešokuje 

vás myšlienka, že tí, ktorým dávam toto učenie, sú presne tí, ktorým som inokedy dával učenie lásky? 

Hľa, ja vo svojej láske ako Otec a Majster vám zverujem toto učenie ako knihu, ktorú budete 

uchovávať s čistotou a múdrosťou, ktorú do nej vložila Pánova božská milosť, aby ju ľudia, keď ju 

spoznajú - medzi ktorými budú skauti ako noví zákonníci a farizeji, aby ste ma podrobili skúške - budete 

im môcť ukázať dokonalé dielo, duchovné učenie prekypujúce spravodlivosťou a láskou, uctievanie Boha, 

ktoré je hlboké vo svojom vnútri a jednoduché navonok, potvrdené vašimi skutkami lásky a milosrdenstva 

voči bratom. 

33 Bdejte a modlite sa, buďte pripravení, lebo moje učenie bude prenasledované. Tieto zjavenia by 

vás nemali znepokojovať; keď sa stanú skutočnosťou, nech vás prekvapia vo vašom poslaní, keď budete 

uzdravovať chorých a utešovať trpiacich. Dám vám silu tým, že vám dám, aby v každom z vás bola šťava 

zo stromu života. Sadnite si k tomuto stolu, pod tento tieň, ale dávajte si pozor, aby ste nezašpinili oslnivo 

biely obrus. Táto čistá biela farba je podobná ceste, ktorú budete musieť prejsť neskôr. Môj plášť lásky 

pokrýva všetky moje deti a moje milosrdenstvo pripravuje cestu života všetkým, ktorí ma v tomto čase 

počujú. 

34 Rozpútané sily prírody otriasajú ľudstvom každú chvíľu. Dávajte si pozor, aby nezanechali stopy 

svojej cesty vo vašej krajine. 

35 Nech k vám prídu zástupy; každé srdce a každý duch v sebe nosí smútok. Priveďte ich do kontaktu 

s Mojím duchovným svetom - teraz, keď je ešte čas tohto prejavu, aby mohli prijať duchovný balzam, 

ktorý zostupuje z Môjho kráľovstva. Chcem, aby ste boli pripravení a oddane pracovali na mojich dielach 

lásky, aby vás stretla hodina mojej spravodlivosti, keď budete uzdravovať chorých, utešovať smútiacich, 

učiť tých, čo túžia po pravde, a radiť tým, čo zablúdili. Pamätajte si, že ak vás v ten deň neprekvapí 

naplnenie vášho poslania, budete postihnutými. 

36 Nechcem vás vidieť v mojej prítomnosti so sklonenou hlavou, chcem vás vidieť vždy dôstojných a 

radostných. S týmto pokojom a silou vás zanechám medzi ľuďmi, keď príde chvíľa môjho odchodu, lebo 

vám veru hovorím, že budete musieť bojovať. - V týchto skúškach vidím tých, ktorí ma budú nasledovať, 

a tých, ktorí sa mi otočia chrbtom. Lebo som každého z vás trápil a skúšal, aby som ho posilnil. 

37 Chcem, aby lístie a plody stromu, ktorý tvoríte, boli zdravé a povzbudzujúce. Vtedy ti Moja 

obozretná starostlivosť privedie ľudí, ktorí len čakajú na chvíľu, keď budú povolaní, pretože kalich, ktorý 

pijú, je veľmi horký. 

38 Chorí na duši, mysli a tele, vdovy, siroty, bezmocní muži a ženy, tí, ktorí túžia po láske a pokoji, 

budú tými, ktorí prídu zložiť svoje bremeno a znovu nadobudnú vieru. Za tých, ktorí nemôžu prísť, sa 

modlite, proste ma a ja vás vyslyším. 

39 Vytrvajte v obnove, nedovoľte, aby telesná prirodzenosť zaostávala vo svojom vývoji (k 

lepšiemu). Pochopte, že keď dosiahnete tento pokrok, položili ste základy svojej spiritualizácie. 

40 Precíťte, ó ľudia, radosť, ktorú cíti Boží Duch, keď k vám hovorí a cíti, že je vypočutý. Pozrite sa, 

koľko svetla vrhá moje slovo na mnohé tajomstvá, ktoré ste nemohli pochopiť. 
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41 Ľudia tohto času, vy, ktorí ste si mysleli, že máte večer života, moje učenie vás prekvapilo ako 

úsvit a oživilo vášho ducha. 

42 Blahoslavení sú tí, ktorí si uvedomujú svoju úlohu a prijímajú svoj kríž v tomto čase, lebo polia, na 

ktoré vstúpia, budú plodné pre moje slovo a budú na nich môcť zasiať semeno môjho učenia. 

43 Upokojte sa, deti a učeníci, utíšte vo svojich mysliach a srdciach búrky, ktoré v nich zúria, a 

nechajte na duchovnej oblohe vyniknúť dúhu pokoja. 

44 Budete prekvapení Mojím božským učením, keď objavíte vo svojej bytosti skryté nespočetné dary 

a sily, s ktorými môžete v budúcnosti zvíťaziť v skúškach a triumfovať v premenách života. 

45 Vaším sprievodcom v tomto čase bude Môj Duch. Urobím vám cestu cez nové Červené more ako 

za Mojžišových dní. Zachránim ťa a udržím na púšti. Žiadam vás len, aby ste neúnavne žili môj príklad 

lásky a aby ste boli verní až do konca. Konečný cieľ totiž nájdete, keď váš duch príde k bráne zasľúbenej 

zeme, kde si oddýchnete od ľudských bojov a nájdete oslobodenie od vášní a utrpenia tohto sveta. Tam 

spoznáte pravé svetlo ducha, ktoré mu ukáže pravdu v takej plnosti, ako môžete na tomto svete vidieť 

svetlo slnka. 

46 Od Otca ste vyšli a k Nemu sa budete musieť vrátiť, aby ste mali nielen svoju pôvodnú čistotu, ale 

aj veľkosť, ktorú vám dá rozvinutie darov, ktoré máte, keď naplníte Moje Božské zákony. Ale nikto 

nepríde do mojej prítomnosti sám, každý si so sebou privedie všetkých, ktorých zachránil, ktorých 

uzdravil, ktorých potešil a viedol na ceste spásy. Aby som vášmu duchu pomohol na jeho ceste vývoja, dal 

som mu v tomto čase svoje učenie lásky. 

47 Teraz je čas na učenie. Pozrite, ako sa môj Duch vylieva na každé telo a na každého ducha. Jedni 

hlásajú Moje slovo v vytržení, iní bez vytrženia. Starí, mladí a deti hovoria o mojom duchovnom 

kráľovstve. Či to nie sú dôkazy, ktoré sme vám kedysi oznámili ja i moji proroci o mojom novom zjavení? 

48 Očistite svoje srdce a myseľ, aby vaša duša mohla povstať a očistiť sa. Potom zjavím svoje svetlo 

skrze vaše bytie a ohromím ľudstvo vašimi skutkami lásky. Cez dieťa budem hovoriť k starcovi, cez 

nevzdelaného a nevedomého k vzdelanému a cez pokorného k arogantnému. Dnes ešte nechápete, čo vás 

čaká, ale zajtra to budete vedieť a ochotne sa vydáte na cestu do provincií, ktoré dnes (ešte) spia a ktoré 

zajtra, keď prijmú Moje Božské posolstvo, budú pripravené nasledovať Mňa. 

49 Dnes túžobne čakáte na svojho Majstra, aby vás učil a pripomenul vám učenie z minulých čias. 

Žijete bdelo, s ochotným sluchom a srdcom, ktoré bije láskou ku mne. Tvoja myseľ je pozorná, pripravená 

uvažovať o mojom slove, a potom si v tichosti pripomínaš moje rady a prikázania a snažíš sa im 

porozumieť, aby si ich mohol uskutočňovať. Vtedy si uvedomíte, aké čisté je Moje učenie a aká ťažká je 

vaša úloha, a pýtate sa Mňa, či je potrebné, aby ste sa stali duchovnými bytosťami, aby ste sa najprv 

zbavili telesnej schránky, ktorú dnes nosíte, lebo cítite, že je prekážkou vášho duchovného vzostupu a 

plnenia vášho poslania. Ale ja vám hovorím, že by ste mali túto obálku prijať s láskou a používať ju s 

umením. Nestvoril som ho nadarmo a nedal som vám ho. Ak ju viete viesť, bude vašou spolupracovníčkou 

a vy si budete môcť vážiť a užívať svoju existenciu na zemi vďaka úrode, ktorú získate zo zasiatej lásky s 

bratmi. 

50 Vezmite si zo mňa príklad a robte zázraky, pretože ste moji vyvolení. Buďte lekármi a radcami 

svojich bratov, obhajcami a orodovníkmi ľudí a vložte celú svoju dušu do práce, aby ste ich priviedli do 

bezpečného prístavu a aby mali pocit, že kráčajú po bezpečnej pôde na ceste nápravy. 

51 Choďte na polia, ktoré som pripravil, a zasejte na nich semeno. Svojou láskou kyprite pôdu ako 

dobrý roľník, lebo ľudské srdce je zatvrdnuté a vy ho musíte trpezlivo obrábať. - Keď ste sa stretli s 

nevládnymi duchmi, chceli ste sa im vyhnúť a hovorili ste si: "Nie je z tých, ktorých hľadá Boh, chce mať 

pokorné srdcia." - Či neviete, že práve tieto srdcia som prišiel hľadať a premeniť? Pýtam sa vás: Keď si 

prišiel ku Mne, bolo tvoje srdce pre Mňa už ako domov alebo chrám? Obráťte svoj pohľad späť a 

uvedomte si, že ste už zložili svoje ťažké bremeno a že ste sa znovuzrodili pre skutočný život. 

52 Prečo niekedy pochybuješ o Mojich prejavoch prostredníctvom ľudského rozumu a žiadaš odo 

Mňa dôkaz a prečo ti chýba viera, kým nevidíš, že sa splnila láskavosť, o ktorú žiadaš? Chceš ma počuť 

hovoriť vybranejším jazykom, aby si uveril a zasiahol do mojich vysokých rád. Pýtam sa vás: ste už na 

vrchole duchovnosti, aby ste dokázali interpretovať moje vnuknutia? Ste už tak vysoko vyvinutí, že 

dokážete čítať Moju vôľu v Mojom Duchu? - Ste ešte príliš malí, aby ste Mi rozumeli, ale Ja vás vediem 

po ceste, ktorá vás privedie k duchovnému kontaktu so Mnou, aby ste spoznali Moje tajomstvo. 
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53 Znevážili ste poslanie, ktoré bolo zverené vášmu duchu, hoci som vám dal vlastný osud, ktorý vás 

má priviesť k pokoju a dokonalosti večného života. 

54 Ak ste pokorní, budete skvelí. Veľkosť nespočíva v arogancii a márnivosti, ako si mnohí myslia. 

"Buďte mierni a pokorní srdcom", hovoril som vám vždy. Poznajte ma ako Otca a milujte ma, nehľadajte 

pre svoju telesnú schránku trón ani meno, ktoré by vás odlišovalo od ostatných. Buďte len človekom 

medzi ostatnými ľuďmi a majte v sebe dobrú vôľu. 

55 Vybavte sa, aby ste ma mohli vidieť v celej Mojej sláve a vydávať o Mne svedectvo, a keď sa 

duchovne pozdvihnete, vlejiem do vás Svoje poznanie. 

56 Ó, ľudia, ktorí ste sa nedokázali odpútať od márností sveta, aby ste naplnili zákony ducha! 

Milujete túto zem, ktorá vám spôsobuje slzy, a prichádzate na ňu znova a znova bez toho, aby ste chápali 

účel, pre ktorý ste boli poslaní. Hovorím vám: splňte svoje poslanie a pripravte sa na cestu do krajiny, 

ktorú som vám prisľúbil, aby ste počuli hlas môjho Otca, ktorý vás víta a dáva vám odpočinok, ktorý ste 

získali svojimi skutkami lásky a milosrdenstva voči bratom. 

57 Nebojte sa skúšok tohto času. Vyzbrojte sa silou a pomôžte svojim blížnym. Nájdete medzi nimi 

mnohých, ktorých bolesť odradila. Uvidíš svojich bratov v úzkosti a budeš mať pre všetkých hojivý 

balzam, slovo posilnenia a povzbudenia a lúč svetla od svojho Otca. Urobte bolesť tých, ktorí trpia, svojou 

a budete s nimi zdieľať utrpenie a dáte im lásku a milosrdenstvo. 

58 Vám, ktorí plačete v tichosti, hovorím: Blahoslavení sú tí, ktorí prichádzajú hľadať útechu. 

Nežiadali ste symboly ani obrazy, aby ste sa modlili, pretože viete, že som s vami a našli ste ma v sebe. 

Naplnil som tvoje telo a tvojho ducha silou. 

59 Blahoslavení sú tí, ktorí vedeli viesť zástupy a ktorí, keď pocítili bremeno kríža, hľadali ma ako 

pomocníka. Osvetľujem cestu všetkým bytostiam, ktoré žijú v duchovných a hmotných oblastiach. 

Nepovažujte sa navzájom za cudzincov, dávajte si navzájom teplo a milujte sa v pravde, lebo ak milujete 

svojich bratov, mňa ste milovali. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 48  
1 Vy, zástupy, ktoré hľadáte tieň rozprestierajúceho sa stromu, kde si môžete odpočinúť, tu počujete 

moje slovo, ktoré vám dáva útechu a silu, aby ste mohli odovzdane uvažovať o ceste, ktorou musíte ísť. 

2 Keď pocítiš, že tvoj duch slabne, požiadaj Eliáša o jeho palicu, aby si sa o ňu mohol oprieť a 

dostať sa ku krištáľovo čistému prameňu Otca, kde sa rozlievajú vody jeho lásky a múdrosti ako 

povzbudenie a blaho pocestných. 

3 Učím vás stavať pravý chrám, lebo je mnoho tých, čo stavali svätyne bez toho, aby im dali základy 

viery. Môj chrám musí byť ako strom, ktorého konáre sa láskyplne rozprestierajú po celom vesmíre, kde sa 

vtáky radujú rôznymi spôsobmi a zjednotením svojich hlasov vytvárajú harmonický, sladký a dokonalý 

koncert, ktorý obetujú Stvoriteľovi. V tom bude váš duch vzostupne hľadať svojho Pána - ako Otca, ako 

Majstra, ako Lekára; ale nikdy ho nebudete hľadať ako Sudcu. 

4 Pravý Boh bude milovaný pravým spôsobom, falošné božstvá budú zničené a nečisté a nedokonalé 

kulty ustúpia uctievaniu Ducha, ktoré bude piesňou lásky k Otcovi. 

5 Veru, hovorím vám: Veľa som k vám hovoril v tomto čase, ale niekedy mi nerozumiete a inokedy 

ma necháte hovoriť len do prázdna. Napriek tomu ozvena tohto nebeského slova nezostane nepovšimnutá 

a budú ju počuť ľudia v celom vesmíre. 

6 Keby sa duchovné premenilo na hmotné veci, videli by ste sa v tejto chvíli sedieť pri stole 

obrovských rozmerov a pred každým z vás by bol chlieb Môjho Slova, ktorý by predstavovali vybrané 

jedlá. 

7 Tí, ktorí sa postupne oduševňujú, mi hovoria, že by moje slovo nevymenili za najchutnejšie a 

najlákavejšie jedlo. Tí, ktorí ešte nedokázali zvíťaziť nad svojím materializmom, by boli radšej, keby im 

Otec namiesto duchovných darov a statkov priniesol bohatstvo sveta v hojnosti. 

8 Koľkí opustili jedlo na mojom stole, ktoré som im ponúkol s takou láskou, bez toho, aby sa ho 

dotkli? Kedy ešte zažijú čas milosti, ako je ten súčasný, keď im bolo súdené prísť na zem, aby počuli Moje 

Slovo? - Sú to tvrdé horniny, ktoré potrebujú búrky a čas na opotrebovanie. Ich dedičstvo im bude 

odopreté, kým ho nebudú vedieť strážiť a opatrovať. Ale oni ju opäť získajú, lebo som vám povedal, že to, 

čo Otec dáva svojim deťom, im nikdy nebude odňaté, ale iba im bude ponechané. 

9 Je to mohutný strom, v ktorého tieni odpočívajú pútnici, aby načerpali sily z únavného putovania a 

najedli sa jeho plodov. 

10 Pod týmto stromom čakám na všetkých; niektorí sa vrátia spokojní so splnenou úlohou, iní so 

zvesenými hlavami a prázdnymi rukami. 

11 Keď vás opustil pokoj a po lícach vám neustále stekali slzy, začali ste uvažovať, aby ste spoznali 

príčinu svojho smútku. Vtedy ti tvoje svedomie odhalilo, že príčinou tvojho smútku a nedostatku pokoja je 

tvoje malé oduševnenie, nedostatočné naplnenie tvojho poslania, nedostatok lásky a milosrdenstva k 

bratom v tvojich životných skutkoch. 

12 Váš terajší život je za to odčinením, lebo ani neviete, od koľkých hriechov, ktorými ste si v 

minulých životoch pošpinili dušu, sa dnes očisťujete. To je dôvod, prečo nemáte pokoj vo svojich 

srdciach. 

13 Tí, ktorí stratili aj posledný zvyšok pokoja, sa usilovne snažia získať ho späť a dospieť k poznaniu, 

že táto milosť existuje len na ceste spravodlivosti a dobra, na ktorú ľuďom v každom okamihu 

poukazujem prostredníctvom svedomia. Preto sa tí, ktorí počuli moje slovo, snažia nasledovať moju cestu, 

lebo vedia, že na mojej ceste je pokoj, a keď príde ťažkosť alebo návšteva, moje milosrdenstvo je blízko, 

aby ich pozdvihlo. 

14 Môj zákon nevyžaduje nadľudské obete, neznamená otroctvo, ani nikoho nezväzuje reťazami. 

Určite je to kríž, ale kríž lásky, kríž, ktorý svojou váhou skôr posilňuje, než vyčerpáva. 

15 Spomeňte si, že pri rôznych príležitostiach vo svojom živote ste pocítili skutočný pokoj, a 

uvedomte si, že sa to stalo, keď ste urobili niečo dobré, keď ste odpustili, keď ste sa s niekým zmierili, 

keď ste opustili pohodlnú posteľ a išli k chorému, aby ste ho potešili. V tvojom duchu na chvíľu zavládol 

pokoj môjho kráľovstva. 

Vám, ktorých učím zachovávať pokoj počas celého života, v pravde hovorím, že vašou úlohou od 

počiatku vekov bolo prinášať pokoj vašim bratom. Preto vás vždy, keď sa vám dávam poznať, prosím, aby 
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ste sa modlili za ľudí, lebo vaše duše spojené v jednej myšlienke a v jednom úmysle sa dostanú do sŕdc 

ako závan šťastia a pokoja. Dostali ste tiež inštrukcie a oprávnenie dávať vnútorný pokoj, svetlo a 

vyrovnanosť bytostiam, ktoré neviditeľne (pre vás) prebývajú v duchovnom údolí. 

16 Cesty tohto sveta sú plné nebezpečenstiev a pokušení. Preto sa duchovia často dostávajú pod 

nadvládu sveta a hmoty, hoci vyšli odo Mňa plní svetla poznania a predtuchy, so zbraňami a prostriedkami 

na obranu a víťazstvo. 

17 Našiel som ťa porazeného, ale ty si počúval môj hlas, ktorý ťa láskavo hľadal, a tak si povstal plný 

viery a nádeje. Veru, hovorím vám: Nebude ani jedného strateného alebo porazeného, ktorý by nepočul 

ten hlas, keď príde čas. 

18 V tom čase budú tí, ktorí boli najviac vzdialení, ktorí boli najviac stratení, tí, ktorí ma budú 

najhorlivejšie milovať a nasledovať. 

19 Dláto Mojej lásky vytesá aj tie najtvrdšie skaly. 

20 Aby som dosiahol tento cieľ, hľadám tvojho ducha, pretože ten dokáže pochopiť Moje učenie, ale 

najprv som musel prehovoriť k tvojmu srdcu, obmedziť sa prostredníctvom nositeľa hlasu a poľudštiť 

Moje Slovo. Toto je fáza, ktorá vás privedie až k rozhovoru ducha s duchom. Vtedy k vám príde Môj 

duchovný hlas ako inšpirácia, ktorá vám ukáže cestu k vášmu očisteniu, pretože vaše telo je niekedy 

ťažkou reťazou alebo hustým závojom, ktorý vám neumožňuje vidieť za hranice hmotného. 

Aby som vám pomohol zvíťaziť v tomto boji, máte tu moju božskú inšpiráciu, ktorá sa z lásky k vám 

premieňa na ľudské slovo, ktoré k vám prichádza ako pohladenie pre myseľ a srdce. 

21 Sú to pamätné dni, a preto ste sa venovali oddanosti a príprave. Ach, keby ste si len dokázali 

zachovať túto duchovnosť počas celého života bez toho, aby ste upadli do fanatizmu; aký veľký by bol váš 

rozvoj. 

22 V srdciach týchto zástupov je radosť, pretože vedia, že pred ich mysľou je nebeská hostina, na 

ktorú ich očakáva Majster, aby im dal jesť a piť chlieb a víno pravého života. 

23 Stôl, pri ktorom sa vtedy Ježiš zhromaždil so svojimi apoštolmi, bol symbolom nebeského 

kráľovstva. Tam bol Otec obklopený svojimi deťmi, tam bol pokrm, ktorý predstavoval život a lásku; tam 

zaznieval božský hlas a jeho podstatou bola harmónia, ktorá zahŕňala celý svet, a pokoj, ktorý vtedy 

panoval, bol pokojom, ktorý existuje v Božom kráľovstve. 

24 Snažili ste sa očistiť v týchto pobožnostiach, mysliac si, že vám Majster prinesie vo svojich 

slovách nový testament, a tak sa aj stalo: Dnes vám dovoľujem, aby ste si pripomenuli chlieb a víno, 

ktorými som predstavoval svoje Telo a svoju Krv. Ale rovnako vám hovorím, že v tomto novom čase 

nájdete túto potravu len v božskom zmysle Môjho Slova. Ak hľadáte Moje Telo a Moju Krv, musíte ich 

hľadať v Božskom stvorení, lebo Ja som iba Duch. Jedzte z tohto chleba a pite z tohto vína, ale naplňte aj 

môj kalich, chcem piť s vami: Žíznim po tvojej láske. 

25 Odovzdajte toto posolstvo svojim bratom a naučte sa, že krv, keďže je životom, je len symbolom 

večného života, ktorým je pravá láska. - Prostredníctvom teba začínam osvecovať ľudstvo svojimi novými 

zjaveniami. 

26 Muži a ženy, deti, mladí muži a starci budú tvoriť Kristov apoštolát v tejto tretej ére. Ale naozaj, 

hovorím vám, viac ako srdcia to bude duch, ktorého hľadám. 

Hoci nie celé ľudstvo počúva Moje slovo, chcem, aby v tejto požehnanej hodine pocítilo Moju 

prítomnosť. Otcovia rodín vo svojich domovoch, chorí vo svojom tábore, tí, ktorí túžia po spravodlivosti, 

tí, ktorých ľudia trestajú, tí, ktorí nemajú pokoj v srdci, urazení, chudobní - vy všetci, vstúpte pokojne do 

mojej svätyne, aby ste počuli hlas svojho Pána, ktorý vám hovorí: "Pokoj vám!" 

27 Ľudia, v tejto chvíli ma moji apoštoli, ktorí sú teraz v Duchu, obklopujú v neviditeľnom - ako v 

tých dňoch: 

Peter, Ján, Jakub starší a mladší, Tadeáš, Tomáš, Matúš, Bartolomej, Šimon, Filip, Ondrej a dokonca aj 

Judáš, ktorý je plný bolesti. Všetci ma sprevádzajú pri tejto novej večeri. Na akom inom mieste na svete by 

sa vám mohol ukázať obraz, ktorý vám ukazujem? - Ukážu sa vám obrazy bez života, zatiaľ čo ja môžem 

spôsobiť, aby sa títo duchovia prejavili v plnosti života a svetla. 

28 Ako vtedy, aj teraz je v mojom duchu radosť a zároveň bolesť, pretože nie všetky moje deti sú ešte 

vykúpené. 
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29 Keď počúvate Moje Slovo, ktoré vám hovorí, že ste pri Mojom stole, vaše myšlienky sa nemôžu 

odtrhnúť od toho učeníka, ktorý v okamihu zmätku zradil svojho Majstra a svojich bratov; vtedy sa pýtate 

sami seba, či sa v tom čase tiež nájde zradca, a váš duch sa ma pýta: "Možno to budem ja?" - Do očí sa ti 

tisnú slzy a prosíš ma o silu, aby si nikdy neupadol do pokušenia. Veru, hovorím vám, že aj v tomto čase 

budú tí, ktorí ma zradia, ale nebude to v mojom tele ako v druhom čase, ale budú sa snažiť zakryť pravdu 

môjho učenia svojimi skutkami, aby si ľudia mysleli, že to, čo bolo učením Božej múdrosti, je klamstvo. 

30 Všetci ste mi sľúbili, že ma budete milovať a nasledovať až na smrť, ale ja vám hovorím, aby ste 

bdeli a modlili sa, lebo aj Judáš sľúbil, že za mňa položí život. 

31 Ak vtedy moje telesné muky trvali noc a deň a smrťou sa skončilo trápenie tela, teraz v duchu 

cítim bolesť vo všetkých trpiacich; v každom obvinenom ma odsudzujú sudcovia zeme a v každej 

väzenskej cele som uväznený v srdci tých, ktorí trpia toto odčinenie. Neplačte len pri spomienke na tie 

hodiny bolesti, ktoré Ježiš prežil na zemi, lebo moje utrpenie sa ešte neskončilo. 

32 Tvoj duch sa už začína podieľať na mojom smútku, keď si uvedomuje, že si ešte musí zaslúžiť 

zásluhy skutkami lásky a milosrdenstva, aby dosiahol blaženosť a pokoj, ktoré Moje Slovo sľubuje tomu, 

kto ma nasleduje až do konca. 

33 Pozdvihnite svojho ducha v jednoduchej modlitbe, pretože modlitba je spojenie a priblíženie sa k 

Pánovi. 

34 Táto večera je z lásky, nezabudnite na to. Vezmite chlieb zo stola a podeľte sa oň so svojimi 

bratmi; a keď budete všetci vo večnosti, pochopíte, že toto zjavenie, ktoré vám teraz dávam, bolo 

symbolom večného života. Poďte, vy zástupy, lebo ak v druhej ére sedelo za mojím stolom len dvanásť 

ľudí, dnes ich bude stoštyridsaťštyritisíc, ale moja výzva lásky je určená všetkým ľuďom. Chcem, aby ste 

ma všetci sprevádzali v tomto čase. 

Niektorí sa trasú pred mojím slovom, niektorí plačú a iní sa cítia nehodní počuť ho. Ja, ktorý viem, kto 

je každý z vás, vám hovorím, že medzi týmto ľudom, ktorý sa teraz hrnie, aby počúval moje učenie, sú aj 

takí, ktorým sa vtedy stali zázraky, aby vo mňa uverili; že sú aj takí, ktorí pochybovali o Ježišovi, a tiež 

takí, ktorí kričali pred Pilátom: Ukrižuj ho, ukrižuj ho! 

35 Mnohí ma videli ísť na Kalváriu s krížom na pleciach bez toho, aby vedeli, koho sprevádzajú, a 

videli Máriine slzy bez toho, aby si uvedomili, kto je tá, ktorá plače. Pozrite, ako teraz nanovo učím a 

premieňam na svojich učeníkov tých, ktorí ma vtedy nemohli spoznať. 

36 Na kríži som za vás prosil o odpustenie, pretože ste nevedeli, čo robíte. Toto odpustenie našlo svoj 

výraz v novej príležitosti, ktorú vám Otec ponúka, aby ste otvorili oči pravde, zachránili sa a priblížili sa 

ku mne. Napriek môjmu milosrdenstvu voči vám sa však stále nájdu takí, ktorí hľadajú v mojom slove 

nedostatky, aby mali dôvod neveriť a nenasledovať ma. Ale naozaj, hovorím vám, v duchovnej podstate 

môjho slova nie je žiadna vada, zatiaľ čo týmto nenápadným a jednoduchým slovom som z vašich sŕdc 

vymazal mnohé vady. 

37 Všetci podliehate môjmu súdu. Nič vás nepohne výraznejšie ako milosrdenstvo mojej lásky k vám, 

lebo môj súd je z lásky. 

38 V tom čase Jozef z Arimatey otvoril bránu svojho domu, aby v ňom Majster slávil Veľkú noc v 

spoločnosti svojich učeníkov, keď ešte nevedeli, že Baránok, ktorý bude obetovaný na túto slávnosť, bude 

Ježiš. 

39 Teraz vás žiadam, aby ste si vo svojich srdciach pripravili hostinec, do ktorého vstúpim, aby som 

vám svojím Slovom pripomenul skutky a pokyny, ktoré som potom zapečatil svojou Krvou. 

Neobmedzujte sa však na to, aby ste si moje umučenie pripomínali len počas týchto dní spomienky. 

Musíte si vo svojom vnútri vybudovať svätyňu, kde si budete navždy pamätať lekciu lásky, ktorú vám 

Kristus priniesol na zem. Táto svätyňa bude nezničiteľná v búrkach, ktorých cieľom je zničiť vieru 

ľudstva. 

40 Dnes dávam zaznieť svojmu hlasu v mnohých krajoch, mestách a dedinách, aby sa mnohí stali 

povolanými. Svojím spôsobom rozsievam balzam, útechu a pokoj do sŕdc, prebúdzam nádej v tých, ktorí 

sa považovali za stratených pre život milosti, a oživujem tých, ktorí boli mŕtvi v nerestiach a hriechu. 

41 Aj v tom čase som chodil z jednej provincie do druhej a moja prítomnosť vyvolávala radosť medzi 

núdznymi, chorými a duchovne chudobnými. Nie všetci nasledovali moje kroky, ale títo zostali živými 

svedkami zázrakov, ktoré som na nich vykonal. Muži, ženy a deti prichádzali k Ježišovi, ich smutné tváre 
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a náreky mi hovorili o ich biede a utrpení. Počuli chýry a správy o mojich zázrakoch a netrpezlivo 

očakávali príchod rabína z Galiley, aby k nemu natiahli ruky a požiadali ho o dôkaz jeho moci. 

Boli to jednoduchí srdciari, ale boli tu aj iní, zákonníci, učitelia zákona a farizeji, ktorí vo svojej neláske k 

Ježišovi nakoniec žiadali, aby im ukázal svoje ruky, či sa na nich prejavuje moc, ktorou uzdravuje 

chorých, keď sa ich len dotkne. 

42 Súcitil som so všetkými bez rozdielu. Bol som Otcom, ktorý prišiel zbaviť všetky svoje deti 

bolesti. Ježiš, Lekár, bol celý balzam a nebolo potrebné, aby sa dotkol tela chorého, aby ho uzdravil. 

Niekedy - aby som ľuďom ukázal, čoho je viera schopná - som dovolil, aby sa ku mne priblížil chorý 

človek a dotkol sa môjho odevu, aby sa uzdravil. 

43 V dnešnej dobe to už nie je človek Ježiš, ktorý prišiel do vášho sveta hľadať hriešnikov a 

núdznych. Teraz je to Ježišov Duch, ktorý sa dáva poznať ľudstvu, aby medzi ľuďmi tejto doby objavil 

nových učeníkov, ktorí mu budú verní až do konca. Pri duchovnom stole im ponúkol chlieb a víno, 

neviditeľné pre ľudské oči, ale skutočné pre Ducha. Mnohí z tých, ktorí dnes horlivo počúvajú moje slovo, 

mi kedysi neverili, ale ja vás prosím: Aké zázraky a aké časy čakajú tí, ktorí ma síce teraz počujú, ale 

neveria v moje zjavenie? Pochybujú o tom, pretože sa zjavujem prostredníctvom nevzdelaných a 

jednoduchých ľudí, a nie prostredníctvom učencov alebo teológov, ale hovorím vám, že ma vždy nájdete 

medzi "najmenšími z týchto". 

44 Tí, ktorí pochopili hodnotu tohto slova a skúmali ho, až kým nenašli jeho božský význam, sú tí, 

ktorí ho budú strážiť ako semeno oduševnenia, ktoré budú musieť zajtra šíriť medzi ľuďmi. 

45 V Prvom čase bolo počuť Pánov hlas vo Svätyni, v Druhom čase som vám dal Svoje učenie lásky 

v Ježišovom Slove; teraz počujete Moje Slovo prostredníctvom ľudského nositeľa hlasu a zajtra to bude 

Moja Inšpirácia, ktorá osvieti každého ducha v najintímnejšom spojení medzi Otcom a Jeho deťmi. 

46 V Druhom čase som vám povedal: "Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré 

pochádza od Boha." Preto chlieb, s ktorým som priniesol svoje Telo, bol len symbolom. Dnes vám 

hovorím: Vezmite si chlieb môjho slova, pite víno jeho duchovného významu a budete sa sýtiť naveky. 

47 Pochopte, že prichádzam z kráľovstva pokoja do údolia sĺz, zostupujem z príbytku spravodlivých, 

aby som hovoril s hriešnikmi. Nenosím korunu ani žezlo kráľa, prichádzam pokorne, aby som sa vám dal 

spoznať prostredníctvom nemotorného tela, ktoré premieňam svojím Svetlom a prekvapujem vás 

neobmedzenou pravdou svojho učenia. 

48 Nehanbím sa za vás a napriek vašim hriechom a nedokonalostiam nikdy nepopieram, že ste moje 

deti, pretože vás milujem. Skôr to boli ľudia, ktorí sa za Mňa hanbia, keď Mňa pri mnohých príležitostiach 

popierajú. 

49 Dnes medzi vás vylievam svojho Ducha, aby ste sa naučili uctievať ma duchovne a jednoducho, 

bez materializmu, tradícií a fanatizmu. 

50 Vy, ktorí ste zvrhli falošných bohov, ktorých ste uctievali v minulých časoch, budete vedieť, ako 

vstúpiť do svätyne, ktorú práve vytváram vo vašej duši svojím Slovom. 

51 Vidím vo vašich srdciach túžbu, aby som zostal s vami a učil vás stále v tejto podobe; to sa však 

nesmie stať, lebo keby som vyhovel vašej žiadosti, neusilovali by ste sa ma hľadať prostredníctvom 

svojich skutkov lásky a boli by ste spokojní s počúvaním môjho učenia. 

52 Od dávna som vám hovoril, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, a veru, hovorím vám, že ani 

zem duchovne nie je vaším domovom. Otcovo kráľovstvo je v Jeho svetle, v Jeho dokonalosti, v Jeho 

svätosti. Toto je váš skutočný domov, toto je vaše dedičstvo. Pamätajte, že som vám povedal, že ste 

dedičmi nebeského kráľovstva. 

Táto planéta je ako príbytok, ktorý vás dočasne ukrýva, kde je vaša duša vystavená skúškam 

očisťovania, aby po návrate do duchovného domova dosiahla pokrok a napredovanie. Preto sa nepýtajte 

sami seba: "Prečo som nenašiel dokonalý pokoj a šťastie na tomto svete?" Veru, hovorím vám, že ani tí, 

ktorí boli čistí, nenašli v tomto pozemskom údolí pravý pokoj. 

53 Keby vám táto zem dala všetko, po čom túžite, keby na nej neboli veľké duchovné skúšky, kto z 

vás by potom túžil prísť do môjho kráľovstva? 

Nerúhajte sa a nepreklínajte ani bolesť, pretože ste ju spôsobili svojimi priestupkami. Znášajte to trpezlivo 

a očistí vás to a pomôže vám to priblížiť sa ku Mne. 
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54 Uvedomujete si, ako ste zakorenení v sláve a uspokojení tohto sveta? No príde čas, keď túžba 

odstrániť vás z neho bude veľmi silná. 

55 Ten, kto je schopný prejsť skúškami prostredníctvom duchovného povznesenia, zažíva v tomto 

prekonávaní pokoj. Kto kráča po zemi s očami upretými na nebo, ten sa nezakopne a jeho nohy nezraní 

tŕnie na ceste zmierenia. Vy, ktorí ma počúvate, znášajte svoje skúšky s láskou, aby ste sa stali príkladom. 

Snažte sa stále viac napredovať vo svojej dokonalosti. Lebo keby to tak nebolo, prečo ste prišli dnes? 

Prečo ste opustili svoju prácu, aby ste sedeli na týchto tvrdých lavičkách? Pretože hľadáte pokoj, svetlo, 

liečivú silu balzamu. 

Medzi týmito zástupmi sú aj tí, ktorí hľadajú Moju múdrosť a Moje zjavenia, aby zajtra priniesli toto 

posolstvo do provincií. Sú aj takí, ktorí veľmi zhrešili a so slzami stekajúcimi po tvári mi hovorili: "Otče, 

nie sme hodní počúvať tvoje slovo." Ale hovorím vám, že som prišiel práve kvôli vám, kvôli tým, ktorí 

zišli z cesty rozvoja. Nikdy som neprišiel hľadať spravodlivých na zemi - tí sú už spasení. Hľadám tých, 

ktorí už v sebe nenachádzajú silu zachrániť sa; tým udeľujem svoje požehnanie a svoju nežnú lásku. 

56 Ak niekomu z vás povedali, že jeho duch je stratený pre jeho hriechy, a on chce ešte napraviť svoje 

chyby a zachrániť sa, príďte ku mne a ja mu udelím svoje odpustenie a vzkriesim ho k novému životu. 

Bude ako Lazár, ktorý vstal, keď počul Ježišov hlas: "Vstaň a choď!" 

57 Rovnako sa snažím, aby sa nevedomému otvorila pred očami Kniha pravdy, "Kniha pravého 

života". Chcem, aby tí, ktorí ma kedysi popierali a rúhali sa mi, dnes povstali medzi ľuďmi a vytvorili ľud, 

ktorý bude príkladom oduševnenia, pokory a lásky, ktorý bude svedčiť o mojich pokynoch skutkami lásky 

k bratom. 

58 Vidím, že využívate moje učenie, ale k dokonalosti máte ešte ďaleko. Ešte stále si slabý, lebo 

neurobíš ani tri kroky a už ťa pokušenie strháva dolu. 

59 Buďte silní, a ak vás vaši rodičia alebo vaše deti budú zle posudzovať kvôli môjmu učeniu, dajte 

dôkaz pevnosti a viery a nebojte sa, lebo moja moc a váš príklad ich presvedčia o tejto pravde. Ak niektorí 

z tých, ktorí ťa nesprávne posúdili, odišli z tohto sveta bez toho, aby si ich obrátil, nezúfaj, lebo semeno, 

ktoré si v nich zasial, si vzali so sebou v duchu a ono rozkvitne v iných svetoch. 

60 Pochopte učenie, ktoré som vám dal v druhej ére s Mojou vášňou. Pozývam vás, aby ste si 

spomenuli na tieto učenia a uvažovali o nich so mnou. Pamätajte, že o nich s vami budem hovoriť už len 

niekoľkokrát. Neviete, čo bude nasledovať, ale musíte sa pripraviť na prijatie nových zjavení, ktoré vám 

dám. 

Keď pre teba prídu tie pamätné dni a ty chceš mať pokoj v duchu a páčiť sa svojmu Pánovi, konaj 

skutky milosrdenstva voči núdznym, odpúšťaj svojim nepriateľom a s nikým nemaj "nevyrovnané účty", 

lebo keby si mal výčitky v duchu vo chvíľach, keď hovorím svojich sedem slov (na kríži), aké trpké a 

bolestné by boli tie slová v tvojom srdci! Lebo potom vám vaše svedomie povie, že keď som vás prosil o 

vodu na uhasenie smädu, dali ste mi piť žlč a ocot. 

61 Modlite sa, lebo žijete v časoch pokušení a zvodov a neviete, či tí, ktorí sú v tejto chvíli v pokoji, 

sa o niekoľko okamihov nebudú hádať alebo rúhať Bohu. Vždy pamätajte na to, čo vám dnes hovorím, 

aby ste boli vždy pripravení v (duchovnej) bdelosti a modlitbe. 

62 Pozrite sa, ako vás Moja Božská podstata dokáže osloviť ústami hriešnika. Nie je to zázrak moci a 

lásky? Deje sa to preto, lebo ja som ten, ktorý spôsobuje, že voda vytryskne zo skaly a svetlo z temnoty. 

63 Prostredníctvom pokorných prostredníkov som hovoril "najmenším z nich", lebo keby páni sveta 

odovzdali toto posolstvo ľudstvu - veru, hovorím vám, zostali by ste bez poznania svojich darov a bez 

úradov, ktoré by ste mohli plniť. Vy by ste sa na tejto hostine nenajedli a museli by ste sa uspokojiť s tým, 

že by ste hostinu sledovali z diaľky. Prostredníctvom týchto orgánov intelektu (nositeľov hlasu), ktoré sú 

nedotknuté teóriami, vedami a náboženskými predsudkami, som sa obrátil na celé ľudstvo bez toho, aby 

som niekoho uprednostňoval kvôli jeho spoločenskej triede, národnosti, náboženstvu alebo jazyku. 

64 Môj hlas prichádza z kráľovstva Ducha, kde som Kráľom, z toho raja, kde budete všetci so svojím 

Pánom, keď mi ako Dimas zo svojho kríža pokorne a s vierou poviete: "Pane, spomeň si na mňa, keď 

budeš vo svojom kráľovstve." Váš kríž je ten, ktorý som vám zveril, keď som vám dal toto poslanie: učiť, 

uzdravovať chorých, utešovať, zvestovať moje božské posolstvá ľudstvu. Toto poslanie je ťažké, pretože 

zahŕňa zodpovednosť, pretože je chúlostivé, pretože je hlučné a pri jeho plnení sa na vás valia posmešky 

neveriacich, ohováračov a posmievačov, ktorí nechceli nájsť pravdu v mojom učení. 
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65 Podobne aj Ježiš sa vydal na cestu utrpenia a znášal bremeno kríža, ktoré bolo neporovnateľne 

menšie ako bremeno nevďačnosti tých zástupov. 

66 Tu je Majster, ktorý svojim deťom pripomína skutky z minulých čias a spája ich so skutkami v 

súčasnosti, aby ste lepšie pochopili Moje učenie. Chcem, aby sa toto učenie rozšírilo po celom svete, aby 

osvietilo ľudstvo, aby sa tvárou v tvár životu, ktorý nepoznalo, prebudilo a začalo vo svete vytvárať jeden 

domov, jednu rodinu. To bude pravý ľud Izraela, ľud Boží, v ktorom zmiznú rozdiely v pôvode, 

spoločenských triedach a kmeňoch, pretože všetci budú vetvami, ktoré pochádzajú z jedného kmeňa, kde 

všetci plnia môj zákon, ktorý vám hovorí: "Milujte sa navzájom." 

67 Vy, ktorí ste vzali tento kríž na svoje plecia, uvedomte si zodpovednosť, ktorú máte za to, aby ste 

ľudstvu ukázali pravdu o mojom zjavení a mojich zázrakoch. Preto od vás vyžadujem ušľachtilosť mysle a 

dokonalé poznanie toho, kto ste vo vzťahu k Bohu a ľudstvu, a preto vám dávam svoje učenie o 

oduševnení. 

68 Takto sa pripravte a budete dobrými vojakmi tohto boja, pravými Izraelitmi podľa Ducha, vernými 

učeníkmi. Nešetrite úsilím, aby ste dokázali pravdivosť tohto slova. Nezabúdajte, že Kristus, aby vydal 

svedectvo o pravde, ktorú hlásal, nechal zničiť svoje telo. Prečo by mal brániť život tohto tela, keď 

predtým povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta? - Rovnako aj vy - myslíte si, že na dosiahnutie 

večného života, ktorý čaká na vášho ducha, môžete obetovať mnoho ambicióznych cieľov. 

69 Ak chceš zo svojho brata odstrániť temné škvrny, ktoré nosí vo svojej duši, musíš sa najprv sám 

stať bezúhonným; ak chceš získať odpustenie, musíš najprv odpustiť. 

70 Aké krásne to bude pre tvoju dušu, keď nastane jej posledná chvíľa na zemi a duch naplnený 

pokojom bude môcť takto povedať Otcovi: "Pane, všetko sa stalo!" 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 49  
1 Tvoja modlitba ku Mne stúpa ako vôňa kvetov a Ja ju prijímam. 

2 Nech váš duch požíva chlieb večného života. Toto nie je prvé poučenie, ktoré vám dáva Môj 

Božský Duch; ako človek som sa vám už zjavil inokedy, aby som vás naučil rozvíjať pokoru, žiť tak, aby 

ste konali dobro iným, a zomrieť na kríži lásky. Keď počujete Moje slovo, zdá sa vám, akoby to bolo prvé 

poučenie, ktoré váš duch dostáva, pretože ste nerozumeli predchádzajúcemu učeniu. Dnes znovu 

prichádzam hľadať chorých, ktorí sú všetci mojimi deťmi, pretože všetci stonáte v tomto údolí zmierenia a 

vaše náreky sa dostávajú až ku mne. 

3 Keď sa bolesť stane veľmi silnou, vtedy si človek spomenie na Boha - akokoľvek ľahostajne a 

chladne sa prejavoval voči môjmu učeniu -, obráti ku mne oči v túžbe po mojom milosrdenstve a v 

zúfalstve vyšle túto modlitbu: "Pane, prečo mi nedopraješ to, o čo ťa tak veľmi prosím? Ak nemôžeš 

vypočuť moju prosbu, skráť moje dni na zemi, lebo nemá zmysel byť na nej len preto, aby som trpel." 

Koľko nevedomosti prejavuješ, keď takto hovoríš svojmu Otcovi, ktorý je plný lásky k svojim deťom! 

4 Preto vás v tomto čase vyvádzam z temnoty nepochopenia svojimi pokynmi, aby ste ani v 

najväčšej bolesti nezišli z cesty svetla. Čoskoro pochopíš, že som ťa nestvoril pre bolesť, lebo utrpenie 

nepochádza odo mňa, ale od teba. Teraz musíš prejsť celú cestu, aby si znovu získal svetlo a čistotu, ktoré 

si zanechal v trní na ceste. 

5 Je pravda, že váš život je ako rozbúrené more, v ktorom sa dočasne bojíte potopiť. Ale keďže ste 

kvôli svojim nedokonalostiam klesli tak hlboko, verte aspoň v moju prítomnosť a moju moc vo chvíľach, 

keď sú vaše skúšky veľmi ťažké. Nedajte mi príležitosť, aby som k vám hovoril tak, ako som hovoril 

svojim učeníkom z druhej éry, ktorí so mnou cestovali na lodi a ktorí, keď videli, že more sa spení a Ježiš 

spí, povedali mu plní strachu a úzkosti: "Učiteľ, zachráň nás, zahynieme." Moja vyčítavá odpoveď znela: 

"Ó, vy maloverní!" 

6 Milovaní ľudia, pochopte moje učenie, orientujte svoj život podľa príkladov týchto učeníkov, lebo 

aj vy sa stanete učeníkmi. Pamätajte, deti moje, že od roku 1950 už nebudete počuť toto slovo. Používajte 

ju teraz, aby vás očistila a aby ste už viac neboli na ceste hriechu. 

7 Moja obeť lásky v druhej ére vám ukázala, ako zmyť škvrny, ktoré máte na tele a na duši, dokonca 

aj tie, ktoré vám ako dedičstvo zanechali Sodoma a Gomora*. Obetoval som sa pre poučenie ľudí, aby 

som im ukázal cestu poslušnosti a lásky, ktorou môžu dosiahnuť spásu. 
* Ide o odkaz na hlavný hriech sodomitov, sexuálnu zvrátenosť a jej pretrvávajúci vplyv až do dnešných dní. 

8 Teraz, keď som vám dal nespočetné množstvo učení, ste pripravení zachrániť sa a očistiť sa. Vtedy 

som vám oznámil, že sa vrátim medzi ľudí, a tu som, aby som splnil svoj sľub. 

9 Ak všetci, ktorí počúvajú toto slovo, necítia Moju prítomnosť, je to preto, že ich materializmus, 

hriech a predstavy zakorenené v ich mysliach ich oddeľujú od Majstra. Stačí však chvíľa pokánia, aby ma 

pocítili vo svojom duchu. Svetlo mojej lásky ich osvieti ako Petra, keď na Majstrovu otázku vyznal 

Ježišovo božstvo. Skoncujú so svojou zlobou, s hrôzou sa pozrú na svoju minulosť a začnú nový život - 

čistý, užitočný a dôstojný. Preto vám hovorím, aby ste nesúdili svojich bratov, keď medzi vás prídu s 

bremenom hriechov a nerestí. Neodmietajte ich, lebo tento úmysel by bol podobný úmyslu tej skupiny, 

ktorá pristihla ženu pri cudzoložstve a priviedla ju pred Ježiša, aby vyskúšala moju spravodlivosť. Akú 

prísnu lekciu som dal tým, ktorí si mysleli, že sú bez hriechov v porovnaní s cudzoložnicou, keď som im 

povedal: "Kto si myslí, že je bez hriechov, nech prvý hodí kameňom po tejto žene." A oni sa zahanbene 

stiahli. 

10 Akí chápaví, úprimní a pokorní musíte byť, ak nechcete, aby som vás nazval pokrytcami ako 

farizejov, ktorých som nazval obielenými hrobmi - zvonka krásne upravenými, zvnútra nečistými. 

11 Môj pohľad je skúmavý a preniká do hĺbky tvojho bytia a do najhlbších zákutí tvojho srdca. Moje 

milosrdenstvo je pripravené zapísať vaše skutky do knihy vášho života, ktorá bude knihou vášho súdu. 

Dbajte na to, aby zaznamenával len dobré skutky, potom pokoj, ktorý váš duch vďaka nim dosiahne, bude 

predzvesťou veľkých odmien v duchovnom živote. 

12 Dnes si spomínate na ten deň, keď bol Ježiš obvinený ľuďmi a keď aj deti po vzore dospelých vo 

svojej nevinnosti volali: "Ukrižuj ho!" 
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13 Stál som pred sudcami a veľká bola radosť tých, ktorí si želali moju smrť, keď som bol odsúdený 

na ukrižovanie. Ako baránok idúci na obetu som pokorne sklonil svoju šiju a prijal mučeníctvo, ako je 

napísané. 

14 Dnes opäť stojím pred svojimi sudcami. Ukazujem vám svoju pravdu, aby ste ju skúmali a 

posudzovali, a viem, že na nej nájdete chyby, ktoré nemá, aby ste ju potom odsúdili. Posúďte moje dielo, 

ale nechajte na pokoji všetkých, skrze ktorých som vám dal svoje slovo. 

15 Sú medzi vami duchovia, ktorí sa od dávnych čias a v lone Izraela až do vašich dní na zemi 

očisťovali od svojich veľkých chýb, aby boli čistí, keď budú obývať duchovný priestor. To sú tí, ktorí 

veria v moju prítomnosť v tejto 

a budú to oni, ktorí sa budú pýtať prenasledovateľov môjho diela: "Pre aké nedostatky máte námietky proti 

tomuto učeniu?" Tak ako svojho času sa Pilát spýtal zástupu: "Z čoho obviňujete tohto človeka?" - Môj 

hlas bude mlčať, tak ako vtedy mlčali Ježišove pery, a ja dovolím, aby zatiaľ čo jedni budú odsudzovať 

moje slovo, iní ho budú brániť, pretože z tohto boja vzíde svetlo. Môj milujúci pohľad obsiahne všetkých a 

moje odpustenie bude rovnako pre všetkých. 

16 Predviedli ma pred Annáša a Kajfáša, aby ma obžalovali, a potom pred Piláta a Herodesa, aby ma 

súdili. Veru, hovorím vám, že v tomto čase sa Moje dielo, Moje slovo, dostane pred Najvyššiu radu a 

potom pred nového Piláta, aby ho súdili. Nájdu sa štátni úradníci, ktorí uveria v Moje nové ohlasovanie a 

v toto posolstvo, ale zo strachu pred svetom budú mlčať a dovolia, aby Moje učenie a Moji nasledovníci 

boli prenasledovaní, zatiaľ čo si budú umývať ruky, ale nie škvrny, ktoré si naniesli na dušu. 

17 V tretej ére mi bude daný nový kríž. Nebude to viditeľné pre oči smrteľníkov, ale z jej výšky 

vyšlem ľudstvu svoje posolstvo lásky a moja krv, ktorá je duchovnou podstatou môjho Slova, sa premení 

na svetlo pre ducha. 

18 Tí, ktorí ma vtedy súdili, dnes prinášajú svetlo do ľudských sŕdc svojím kajúcnym duchom, aby 

napravili svoje chyby. 

19 Aby moje učenie zvíťazilo nad ľudskou zlobou, musí byť najprv zbičované a zosmiešnené ako 

Kristus pri Máriinom stĺpe. Z každej rany musí prúdiť moje svetlo, aby osvetlilo temnotu tohto sveta bez 

lásky. Je potrebné, aby moja neviditeľná krv padla na ľudstvo a znovu mu ukázala cestu k vykúpeniu. 

20 Kríž, ktorý na mňa teraz kladiete, je ťažší ako kríž druhej éry. Vtedy ste Krista nepoznali, teraz ho 

všetci poznáte, a predsa ho odsudzujete. Tentoraz neuvidíte Ježiša, ako sa dvíha pod ťarchou kríža a 

prechádza popred váš dom. Nebudeš vidieť môjho ducha, ako ho zaťažuje ťarcha tvojich hriechov. Budete 

však počuť môj hlas, ktorý vám povie: "Žíznim, ľudstvo", ale môj smäd bude smädom lásky. 

21 Mária, milujúca Ježišova Matka, nezlúči svoje slzy s krvavou škvrnou svojho milovaného Syna, 

ale za vašu nevďačnosť vám z nebeského kráľovstva pošle svoju nežnú lásku ako Matka všetkých. 

22 Na ceste na svoju novú Golgotu nepadnem, a preto mi nebude musieť prísť na pomoc nijaký 

pomocník, lebo ja som silný medzi silnými. Môj pohľad však bude hľadať mojich učeníkov a očakáva, že 

budú verní, ako bol môj apoštol Ján. 

23 Blahoslavený je ten, kto vie správne interpretovať, čo vám Majster povedal v tejto hodine 

spomienky. Blahoslavení ste vy, ktorí ste v tomto čase počúvali Božského Majstra v Jeho učení o 

spomienke. Hustá temnota, ktorú vytvoril hriech ľudstva, je pre Majstra príležitosťou, aby prijal kríž 

mučeníctva a znovu prešiel cestou utrpenia. 

Teraz žijete v tretej ére a stále ponúkate svojmu Pánovi kalich horkosti, ale ja ho pokorne prijímam, 

aby som vám dal ďalšiu lekciu lásky. Po Mojej tvári tečie krv a slzy, ktoré som vylial z lásky k vám, a keď 

počujete Moje slová, aj vám tečú slzy a nútia vás k spomienke a pokániu. Tento plač vás očisťuje a 

približuje ku Mne. 

24 Vy, ženy, ktoré ste odčinili svoje previnenia, buďte dobrej mysle, lebo vaše zlo bude od vás 

odňaté, aby ste boli silné na ceste života. Nasledoval si Magdalénu, ale po svojom páde si sa kajal. Buďte 

silní, živte svoju dušu a telo a uzdravte sa. 

25 Prišiel som k hriešnikom, nie k spravodlivým, preto sa nepohoršujte. Milujem všetky svoje deti, 

zdravé aj choré, čisté aj poškvrnené, a o všetky sa starám. Jedno srdce ma prosí o svetlo pre svoje deti, iné 

sa prihovára za svoju chorú matku a ja udeľujem svoje milosrdenstvo všetkým. 
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26 Ak ste veľa plakali, utešujte sa; ak ma iní z vás prosia o citlivosť, aby plakali nad svojimi 

hriechmi, prijmite ich a upokojte sa, lebo plač je aj úľavou a pokojom pre srdce, ktoré je zaťažené 

výčitkami a vinou. 

27 Nezabudnite: Keď sa obeta skončila a tí, čo ma prenasledovali, verili, že svetlo, ktoré osvetľovalo 

cestu mojich učeníkov, navždy zhaslo a že s umlčaním môjho hlasu sa všetko skončí, uvideli v srdci tých, 

čo ma nasledovali, neuhasiteľný lúč toho svetla večnosti, ktoré nikdy nezhasne. Lebo ak ma niektorí zle 

odhadli, iní ma milovali, a keďže vedeli, ako ma nasledovať, keď som im sľúbil, že opäť prídem, čakali na 

môj návrat, bdeli a modlili sa a pri všetkých mojich prejavoch cítili moju prítomnosť. 

28 Rovnako to bude aj v súčasnosti. Tí, ktorí prenikli do podstaty môjho učenia, budú naďalej bdieť a 

s úctou očakávať naplnenie mojich slov, zatiaľ čo ostatní zabudnú na lásku, ktorú som im preukázal, a na 

moju horlivosť, s ktorou som ich chcel vykúpiť. 

29 Vidím bolesť, ktorá je v každom srdci, a zatiaľ čo pery mlčia, pretože nedokážu slovami vyjadriť, 

čo cítia, duch sa dvíha a má so mnou spoločenstvo. - Veľmi blízko vášho srdca pulzuje Otcov Duch, ktorý 

vás stráži a požehnáva. Aj ja posilňujem vašu odvahu, osušujem vaše slzy a žehnám vás všetkých, ktorí ste 

sa dnes zišli, aby ste počuli hlas Otca, ktorý vám povedal, že po roku 1950 už nebudete počuť jeho slovo 

prostredníctvom ľudskej mysle. 

Ste ako Moji apoštoli druhej éry, lebo aj oni ma veľa počúvali. Noste Moje Slovo vo svojich srdciach, 

aby ste ho mohli odovzdať tým, ktorí ma nepočuli prostredníctvom nositeľa hlasu. 

30 Vy na zemi si pripomínate určité časy a dni, ktoré vám pripomínajú veľké skutky vášho Majstra na 

jeho ceste svetom, a Ja som s vami svojou bytosťou a svojou prítomnosťou vo chvíľach, keď si 

pripomínate moje skutky. Ale len ľudia majú určené dni, aby slávnostne oslavovali pamiatku môjho 

umučenia. V duchovnom živote sa tieto udalosti neoslavujú, pretože vo večnosti neexistujú (presne 

určené) časy alebo dni; existuje len jeden "deň", ktorý trvá a nikdy sa nekončí. Moje božské diela sú však 

prítomné v duchu spravodlivých, ktorí žijú v blízkosti svojho Stvoriteľa, a ich poklona Otcovi neprebieha 

len v určitých chvíľach, ale neustále. 

31 Ó, učeníci, vy, ktorí ste sa zúčastnili na mojej hostine a jedli chlieb večného života, po ktorom váš 

duch túžil! Veríte, že každý rok zomieram a vstávam z mŕtvych, ale to je len vaša predstava, lebo ja žijem 

vo večnosti. veríte, že Môj Duch zostupuje do brlohov neresti a na miesta pokánia, aby priniesol svetlo 

tým, ktorí zablúdili, a ja vám hovorím: Ak si to želáte, ak ma o to požiadate, urobím to, lebo vždy 

udeľujem svoje milosti, aby stratení našli cestu k spáse. Môj pohľad vždy spočíva na tom, kto nosí svoju 

reťaz zmierenia, a Môj Duch je večne prítomný vo všetkých svetoch a na všetkých úrovniach bez toho, 

aby robil rozdiel medzi tým, či má niekto väčšie alebo menšie vedomosti alebo je duchovne zrelý. 

32 Vedzte, moji noví učeníci, že vaša úcta a hold Pánovi budú neustále, bez toho, aby ste čakali na 

konkrétny čas alebo deň, keď ich budete môcť obetovať, tak ako je neustála láska vášho Otca k vám. Ale 

ak chcete vedieť, ako si denne pripomínať moje skutky lásky bez toho, aby ste upadli do fanatizmu, 

poviem vám: váš život by mal byť neustálym vzdávaním úcty tomu, ktorý stvoril všetky veci vzájomnou 

láskou. 

33 Takto konajte a ja vám dám, o čo ma pokorne prosíte, aby vám boli odpustené vaše previnenia. 

Utešujem vás a dávam vám úľavu, ale hovorím vám: Keď objavíte svoje chyby a vaše svedomie vás 

odsúdi, modlite sa, napravte svoju chybu, vyzbrojte sa silou, aby ste sa už nedopustili toho istého hriechu a 

nemuseli ma opakovane prosiť o odpustenie. Moje Slovo vás učí, aby ste mohli vzostúpiť a získať prístup 

k svetlu a oduševneniu. 

34 Toto učenie je cesta, ktorá vás vedie ku Mne. Chcete sa tešiť zo zasľúbeného kráľovstva? - 

Pripomínam vám zmluvu, ktorú ste so mnou uzavreli naveky, a oživujem ju, aby sa táto zmluva nezrušila. 

Pýtam sa vás, muži Izraela: chcete vojsť do večného života a byť so mnou? - Cíťte ma teraz, keď 

potvrdzujem a napĺňam proroctvá a učím vás trpezlivosti, aby sa v budúcnosti každé slovo, ktoré vyjde z 

vašich úst, zrodilo z vášho ducha, vopred pripravené mojou láskou, a premenilo sa na skutky 

milosrdenstva pre vašich bratov. 

35 Začnite milovať svojho blížneho, znášajte svoje utrpenie s pokorou, v pote tváre si odpracujte svoj 

chlieb. Milujte sa tak, ako vás milujem ja, a bdejte nad týmto národom, ktorý som si vyvolil spomedzi 

všetkých a ktorý som nazval "perlou", do ktorej som vložil svoje dary milosti. 
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36 Nechovajte sa ako Tomáš, keď vás skúšam, nežiadajte ma, aby som vám dovolil vložiť prsty do 

rany na mojom boku, aby ste uverili. Ak ti mám dať učenie, ktoré rozochveje tvojho ducha, nehodnoť ma 

zle, nepochybuj, aby si potom neplakal z výčitiek svedomia. Lebo váš život je cestou skúšok a zázrakov, 

bolestí a potom radostí, na ktorej sa duch formuje na rebríku k dokonalosti. 

37 Nebuďte ako Peter, nezapierajte Toho, ktorý vám s takou láskou dal svoje učenie, ani sa nehanbite 

patriť k tomuto ľudu a vlastniť duchovné dary, ktoré som vám zveril, lebo potom ma zapriete nie trikrát 

ako ten učeník, ale tisíckrát tisíckrát, lebo sa rozmnožili v počte a váš nedostatok viery bude mať účinok v 

iných národoch. 

38 Dávajte pozor, aby Moja vec nebola zradená, aby v srdciach nevyklíčilo Judášovo semeno a aby - 

keď príde hodina prebudenia týchto sŕdc - vo svojom zmätku neuverili ako onen učeník, že telesná smrť 

ich oslobodí od výčitiek svedomia, ktoré spôsobilo prestúpenie, ktorého sa dopustili. Inak totiž vstúpia do 

duchovného údolia a nenájdu pokoj pre svojho ducha, ktorý nikdy neumiera. 

39 Pozrite, ako vám ukazujem pravý život, keď sa k vám priblížim a dám vám pocítiť svoju 

prítomnosť. Ale je len málo tých, ktorí majú záujem to poznať; vy ostatní postupne "umierate" pre 

nedostatok viery, pretože ste vo Mňa neuverili, keď som sa stal človekom v druhom veku. Dnes opäť 

pochybujete o mojom slove a o mojich zjavných skutkoch a vystavujete ma skúške, hoci som vás prišiel 

len pozdvihnúť k duchovnému životu a oboznámiť vás s pravdou. 

40 Môj duch prežíva vášeň, ktorá sa nekončí. V každom okamihu je vyvýšený na kríži a tŕňová 

koruna mi spína chrámy. Moje rany sa roztrhli a ja som sa znovu obetoval, aby ste v mojom príklade našli 

lekciu lásky k bratom a žili večne. 

41 Dnes k vám prichádzam v Duchu a hovorím vám, že žijem večne, zatiaľ čo vy ste často umierali, 

pretože hoci ma máte okolo seba a počuli ste moje slovo, neviete ho prijať do svojho srdca, ako to robí 

pôda, keď ju obráti rozsievač, a podporuje klíčenie semena. Preto moje semeno lásky neprinieslo 

stonásobné ovocie a nerozmnožilo sa, ako je mojou vôľou. 

42 V tomto čase súdim živých i mŕtvych. Svetlo mojej lásky sa rozlieva do každého ducha a na každé 

telo. "Blahoslavení smútiaci, lebo oni budú potešení." Blahoslavení pokorní, lebo oni budú žať slávu a 

chválu. 

43 Keď príde čas, povstaňte, milovaný ľud, a urobte moje sväté slovo hmatateľným pre svojich 

bratov. Rozptýlite sa po celom svete ako dobrí učeníci a toto nové evanjelium, ktoré vám zanechávam, sa 

bude šíriť. Toto svetlo, ktoré vychádza zo šiestej pečate, osvieti ľudstvo tejto doby a spolu s ním budú 

osvietené aj tajomstvá. Moje učenie sa zakorení v rôznych národoch a všetko, čo ľudia neobjavili, 

spoznajú vďaka svetlu, ktoré im dá sedem pečatí. Vy však budete hovoriť o týchto učeniach, ktoré ste 

dostali, a poučovať ľudí o plnení mojich prikázaní. 

44 Keď Moje deti preniknú do podstaty Môjho učenia, pochopia, že bolo Mojou vôľou spojiť sa s 

ľuďmi od ducha k duchu, že som sa k nim vrátil, pretože Moja zmluva je nerozlučiteľná. 

45 Nikto sa nemôže nazývať živým, kto nepozná Moju pravdu, ani učeníkom, ktorý pácha trestné 

činy, hoci má toto poučenie. Prišiel som priviesť späť duchov, ktorí stratili cestu, a oslobodiť ich od 

nevedomosti a hriechu. 

46 Očistite sa ako Magdaléna a žite pre Moju službu. Obrátila sa z lásky a pokánia. Keďže sa svet 

neprebudil pre moju lásku, ctite si ma (aspoň) vy, ktorí ste ma počuli, plnením prikázania, ktoré vám 

hovorí: "Milujte sa navzájom." 

47 Národy, ktoré sú dnes vo vojne, sú "bláznivé panny", ktoré nechceli zostať hore, a keď sa zjavil 

Manžel a zaklopal na ich dvere, zaspali. Tento ľud (tu) ma cítil, a preto sa mu podarilo udržať mier. 

48 Bol som vaším služobníkom, aby som vás naučil pokore. Vždy, keď ste ma spravodlivo prosili, 

vyhovel som vám, vaša vôľa je moja; prosili ste ma, aby vám nechýbala obživa, aby som zabránil 

nedostatku vo vašom dome, a dal som vám, čo bolo potrebné. Všetko vám dávam bez toho, aby ste o to 

prosili, lebo ja som váš Otec a milujem vás. Aká bolesť môže trápiť dieťa, ktorú otec necíti? Kto z vás 

nemá chlieb do úst, kto je bez šiat alebo kto nemá strechu nad hlavou? - Bdiem nad všetkými svojimi 

deťmi. Čistý vzduch vás vyživuje, polia vám ponúkajú svoje semená a plody, aby vás nasýtili. Nechýbal 

prameň, ktorý by vám dal svoju vodu na uhasenie smädu. Dal som človeku inteligenciu, aby hľadal 

prostriedky života a žil dostatočný život tým, že v prírode objaví, čo je potrebné pre jeho blaho. Pochopte, 
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že nie vy ste stvorili bytosti a udržiavate ich život, ale Ja vás milujem a každému stvoreniu určujem jeho 

osud. 

49 V tomto čase, keď som sa vám dal poznať v Duchu, aby som vám dal svoje poučenie, hovorím 

vám: Naplňte Tretiu zmluvu, ktorú vám zanechávam. Nech sa tvoj duch ponáhľa ku Mne, prijmi Moju 

milosť, aby v tebe zažiarilo Moje svetlo a na tvojich perách bolo "Slovo". 

50 Umyte sa svojimi slzami pokánia a ľútosti. Zvyšujte svoje chápanie prostredníctvom modlitby, aby 

vaše závery boli správne. Potom na sebe pocítiš svetlo Mojej inšpirácie a tvoja radosť bude nesmierna. Po 

tom, čo ste dostali toto božské vnuknutie, sa vydáte hovoriť svojim bratom o Mojom diele a naozaj vám 

hovorím, že vaše slovo bude svedectvom pravdy. 

51 Svoje učenie som vám dal poznať prostredníctvom Slova, ktoré bolo zvestované ústami mnohých 

nositeľov hlasu na mnohých miestach zhromaždenia, s jedným a tým istým duchovným významom a v 

jednej a tej istej forme, a ktoré (vo všetkých) vyznačovalo tú istú cestu a ukazovalo na ten istý cieľ. 

52 Nikto z tých, ktorí ma počuli v tomto čase, nemôže bez klamstva tvrdiť, že ma nepochopil, lebo 

každý, kto bol povolaný, bol vopred pripravený. Moje slovo je božský poklad, ktorý si nechcem nechať 

len pre seba. Nestávaj sa bohatým lakomcom, lebo inak, keď si budeš myslieť, že máš veľa múdrosti, 

nebudeš mať nič. Veru, hovorím vám: Sebectvo je tma a tma v duši je nevedomosť. 

53 Podrobné a jasné je moje učenie v tretej ére, poučenie, ktoré vám Eliáš vysvetľuje svojím slovom a 

ktoré vám navyše svojimi radami uľahčujú pochopiť vaši duchovní bratia*, aby ste nežili v omyle. Kto z 

mojich učeníkov, ktorí dostali toto poučenie, sa bude cítiť príliš slabý na to, aby splnil moje prikázanie a 

priniesol toto posolstvo ľuďom? 
* To sa vzťahuje na strážnych duchov, ktorí sa mohli prejaviť aj prostredníctvom svojich chránencov. 

54 Chcem, aby ste sa naučili všetky spôsoby a prostriedky činnej lásky, aby ste mi nehovorili: "Otče, 

ako môžeš chcieť, aby som sa delil s blížnym o svoj chlieb alebo peniaze, keď je ich tak málo?" - Ak 

neviete, ako praktizovať lásku, nemôžete poučovať svojich bratov o týchto učeniach. 

55 Veru, hovorím vám, že ak sú vaše ruky pri mnohých príležitostiach prázdne pred núdznymi, váš 

duch v sebe vždy nájde niečo, čo môže dať. Ak sa nemáte o čo hmotne podeliť so svojimi bratmi, nech váš 

duch ponúkne to, čo má. Uvedomte si však, že ak je potrebné, aby vaša dobročinnosť spočívala v 

materiálnych veciach, nesmiete sa vyhýbať splneniu svojej povinnosti tvrdením, že to stačilo s (dobrým) 

úmyslom. Učte sa od svojho Otca, ktorý vám dáva všetko pre ducha i pre telo. Učte sa od Ježiša, ktorý vás 

učil, aby ste z lásky k bratom dali všetko. 

56 Neste svoj kríž s trpezlivosťou a láskou, aby som vám mohol povedať: Buďte požehnaní! 

V srdciach niektorých mojich detí vidím rozpútané búrky a hovorím im: bdejte a modlite sa, lebo búrka 

pominie a uvidíte, ako znovu zažiari dúha pokoja. 

57 Zajtra, keď ľudstvo zastihne súženie, budeš ďakovať, lebo si dokázal posilniť svojho ducha vďaka 

skúškam, ktorými dnes prechádzaš. Keby ste mohli vidieť obrazy bolesti, hladu a biedy, ktoré existujú v 

miliónoch vo vojnových národoch, neodvážili by ste sa sťažovať; a veru, hovorím vám, že aj keď ma 

mnohí z vašich bratov nepožehnávajú, aspoň sa nerúhajú! 

58 Bdejte a modlite sa, urobte sa hodnými mojich dobrodení a modlitbou zničte všetko, čo spôsobuje 

ľudskú skazenosť. 

59 Po chaose, ktorý sa blíži, budú ľudia hľadať moju otcovskú lásku a nájdu ma v očakávaní všetkých 

mojich detí. V tretej ére ma totiž celé ľudstvo spozná a všetci sa duchovne zjednotia v rovnakom uctievaní 

Boha. 

60 Ľudia sa správajú ako "márnotratný syn", ale keď premrhajú aj posledný zvyšok svojho dedičstva, 

spomenú si na svojho Otca a vrátia sa k nemu. 

61 Všetkých vás varujem svojím prorockým slovom. Počúvajte ho a šírte ho, aby ste si zajtra, keď ho 

uvidíte naplnené, uvedomili, že to bol váš Otec, kto vás učil. 

62 Ako veľmi je ľudstvo vzdialené od duchovného boja, ktorý sa naň chystá! Koľko mojich detí, 

ktorých pery nikdy nevyslovili moje meno, bude prekvapených, keď ho budú všade chváliť! 

63 Hovorím vám, aby ste vyslovovali moje meno len vtedy, keď to považujete za nevyhnutné, aby ste 

naučili svojich bratov úcte k Otcovi. 
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64 Keď vidíte, že zo sveta odišla všetka morálka, cnosť a spravodlivosť, zdá sa vám, že jeho obnova 

je nemožná, ale práve v tom sa ukáže veľkosť Mojej náuky. 

65 Nech moje učenie rozkvitne vo vašich srdciach. Pozerajte na seba s láskou, pomáhajte si v 

duchovnej úlohe, stojte pri sebe v skúškach. 

66 Keď sa pripravíte plnením môjho zákona, dám ľudstvu znamenia, ktoré zviditeľnia vaše spojenie. 

67 Kedy budete vybavení, aby vaši bratia pocítili v srdci túžbu žiť v lone tohto ľudu? Pochopte, aká 

vážna je úloha a zodpovednosť tých, ktorí Mňa počuli prostredníctvom ľudskej mysle v tomto čase Môjho 

prejavu. 

68 Milujte sa navzájom a uvidíte, že vás budú nasledovať veľké zástupy, pretože ľudia len čakajú na 

príklad pravého milosrdenstva a lásky, aby nasledovali moju pravdu. Ak budete žať vieru v srdcia svojich 

bratov, pocítite moju lásku vo svojom bytí a potom nebude väčšej odmeny pre vášho ducha ako pokoj. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 50  
1 Ako škovránok, ktorý rozprestiera krídla, aby prikryl svoje mláďatá, tak sa moja láska rozprestiera 

nad tebou. 

2 Tento hlas, ktorý vás volá, je hlasom Božského Majstra; toto slovo pochádza od Toho, ktorý 

stvoril všetky veci. On, ktorý má moc urobiť všetko, premení kameň tvojho srdca na svätyňu lásky a 

povznesenia a zapáli svetlo tam, kde bola len tma. 

3 Niektorí z vás budú mojím učením premenení a vybavení, aby išli hľadať tých, ktorí sú stratení na 

púšti, pretože takto vnímam ľudský život - ako púšť. Niektorí sa cítia osamotení uprostred miliónov duší, 

ktoré sa trápia smädom a nikto im neponúka trochu vody; tam pošlem svojich nových apoštolov. 

Chcem, aby moje meno niektorí opäť vyslovovali s láskou a iní ho počúvali s dojatím. Chcem, aby sa o 

tom dozvedeli aj tí, ktorí to nevedia. Sú ľudia - starci, ženy a deti - ktorí o Mojej existencii nič nevedia. 

Chcem, aby ma všetci poznali a vedeli, že vo mne majú najláskavejšieho Otca, že ma všetci počujú a 

milujú. 

4 Musíte sa pripraviť, pretože sa blíži chvíľa, keď sa prejavím vo vašom duchu. Prídem k vám a 

zaklopem na dvere každého srdca: Blahoslavený, kto mi vie poskytnúť prístrešie. Jedných budem prosiť o 

chlieb, iných o vodu, ako vám to predpovedal môj učeník Ján: "Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak 

niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. 

5 Pochopte, že to nebudú materiálne veci, ktoré od vás žiadam; budú to skutky lásky vášho ducha. 

Lebo môj hlad a moja túžba je, aby ste sa navzájom milovali a žili v pokoji. 

6 Nech moja láska klíči vo vašich srdciach a nech ňou uhasíte smäd, ktorý stravuje toto ľudstvo. 

7 Ja som sa neunavil čakaním na teba, ale ty si sa unavil toľkým blúdením, lebo si si predĺžil svoju 

(vývojovú) cestu. Nech sa nikto nebojí ísť za mnou, lebo ja mu budem oporou. 

8 Bojujte, aby sa ľudstvo oduševnilo. Keď to uvidíte, budete sa radovať a ďakovať svojmu Otcovi. 

Ale ak vám to nie je dopriate zažiť, nebojte sa, nechajte zasiať semienko. Ak totiž nezožnete ovocie tu, 

budete ho žať v živote, ktorý vás čaká. Aký bude tento život? - Nebojte sa, verte vň, lebo je nekonečne 

krajší a dokonalejší ako ten, v ktorom žijete dnes. Vo vašom jazyku neexistujú slová, ktoré by dokázali 

opísať alebo vyjadriť Božské, a keby som vám tento život opísal v akejkoľvek forme, duchovne by ste ho 

nechápali ani nerozumeli. V každom svete a na každej úrovni, ktorú dosiahnete, vám poviem, čo tam 

potrebujete vedieť. Mám vám však na tomto svete ešte veľa čo zjaviť, aby ste sa mohli pozdvihnúť k tým, 

ktorí na vás čakajú, bez toho, aby ste sa potkýnali o prekážky na ceste. 

9 Chcem, aby si človek osvojil múdrosť byť pokorný a zároveň dobročinný. Pozrite, ako sa mnohí 

kvôli malému poznaniu stávajú márnomyseľnými, cítia sa veľkými, chopia sa žezla a korunujú sa pred 

svojimi bratmi. Buďte pokorní srdcom, jednoduchí a prívetiví, potom vás korunujem, ale nie ľudskými 

márnosťami. Ľudstvo nepotrebuje vidieť túto odmenu. - Nehľadajte odmenu medzi ľuďmi, ktorí vám 

môžu dať len veľmi málo. Usilujte sa, aby vám to vynahradil Ten, ktorý je všetka spravodlivosť a má 

všetko. 

10 Nezastavujte sa na svojej ceste životom, neurobte krok späť vo svojom vývoji. Uvažuj, koľko 

utrpenia a príkoria ťa priviedli až sem. Rybár sŕdc vás vyslobodil a priviedol do bezpečia; nepoškvrňte sa 

nanovo. 

Poslal som vás na zem, aby ste odčinili svoje priestupky, a nie aby ste ich rozmnožovali. Nemyslite si - 

pretože vidíte, že vám odpúšťam každý priestupok -, že moja spravodlivosť k vám nikdy nemôže prísť a 

prinútiť vás, aby ste sa prebudili zo svojho sna o veľkosti. Nech vám pokoj Mojej lásky zjaví všetko, čo 

chce Moja vôľa, aby ste poznali, aby to nebola bolesť Mojej spravodlivosti, ktorá k vám hovorí. 

11 Učte sa, používajte božské pokyny a nechajte ich, aby sa stali skutkom. To bude (najlepší) spôsob, 

ako dokázať, že ste sa odo mňa učili. Ale ak sa vás opýtam, čo ste urobili s mojím láskyplným učením, 

dúfam, že neodpoviete, že ste nepochopili, čo ste počuli, a že vám je všetko neznáme. Keby ste vy, ktorí 

ste počuli moje slová, svojimi skutkami dokázali falošnosť mojej lásky a mojej spravodlivosti, aké semeno 

by ste zanechali na zemi? 

12 V tejto chvíli je Mojou vôľou, aby ste sa modlili za národy sveta, za svojich bratov v ľudstve, a Ja 

vám sľubujem, že k vám všetkým zostúpim ako "škovránok "*, tak ako som už zostúpil k vám. 
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* "Škovránok" je poetickým symbolom Pána, ktorý k nám zostupuje vo svojom Zázraku, aby nás potešil a ochránil, 

tak ako nás škovránok teší svojím spevom a chráni svoje mláďatá svojimi krídlami. 

13 S láskou a radosťou vidím, že ste sa všetci pripravili na moje prijatie - niektorí dobrými skutkami, 

iní bolesťou a ďalší duchovným pokáním. Museli ste prejsť tŕnistými cestičkami, aby ste sa dostali k 

stromu, na ktorom spieva slávik, ktorého pieseň dáva srdcu pokoj. 

14 Keď ste sa vydali na cesty života, skúseností a rozvoja, išli ste so svojím dedičstvom, ale teraz, 

keď počujete môj hlas, ktorý vás prekvapil na polceste, nachádzam vás bez dedičstva. 

15 Ktoré dedičstvo má majster na mysli? - ducha. Lebo kým jedni ju stratili, iní ju vymenili za 

márnosti sveta. Ale prišla chvíľa, keď ste pocítili potrebu duchovných darov a nenašli ste ich v sebe, začali 

ste ich tak či onak bojazlivo hľadať. Preto vás často nazývam "márnotratnými synmi", lebo ste ako ten, o 

ktorom som vám hovoril vo svojom podobenstve. 

16 Vo vašich srdciach sú vyryté stopy po búrkach, ktoré sa cez ne prehnali, na vašich nohách sú stále 

čerstvé jazvy, ktoré na nich zanechali tŕne na ceste, a v celej vašej bytosti vidím utrpenie života, ktorý, ako 

teraz chápete, nemôže byť večný. 

17 Tvoj duch prežil dlhú noc bezsennosti a sĺz, ale nádej, ktorú si do mňa vkladal, keď si sa ma vydal 

hľadať, nebola sklamaná. Prekrásne svitanie ťa totiž prekvapilo a na chvíľu oslepilo tvojho ducha. 

18 Márnotratný syn - prítomný v srdciach všetkých, ktorí tvoria tento ľud - sa napokon vrátil do 

otcovho domu, znovu počul jeho hlas a pocítil, že ho objíma nekonečná láska. Hanba, že má roztrhané 

šaty a nohy bez sandálov, zmizla, keď na čele pocítil otcovský bozk ako dôkaz, že mu otec, ktorý dlho 

čakal na návrat syna, všetko odpustil. 

19 Preto som vám dnes povedal, že ste sa všetci pripravili na to, aby ste ma prijali, a že ste sa urobili 

hodnými môjho pohladenia. Keď ste si oddýchli a vzlyky v hrudi ustali, váš Otec, ktorý sa premenil na 

Majstra, vám dal svoje pokyny, aby ste mohli začať plniť úlohu, pre ktorú ste boli stvorení a poslaní na 

zem. 

20 Kto zväčšuje svoju lásku k Otcovi a stáva sa jeho učeníkom, nemôže už potom zmeškať cestu. 

Všetkých som nechal vstúpiť do svojej svätyne, aby sa pri pohľade na čistotu a dokonalosť, ktorá v nej 

vládne, neodvážili ju nikdy poškvrniť. 

21 Neofyt sa dostane do radostného vzrušenia z učiteľskej reči Božského Majstra a prenikne do 

podstaty Jeho učenia a uvedomí si, že dedičstvo, o ktorom si myslel, že ho na svojej životnej ceste stratil, 

bolo vždy s ním. Ale jeho oči to nevideli a jeho srdce to necítilo, pretože bol hluchý, slepý a necitlivý voči 

svojim duchovným darom. Znovu posilnený, bezpečný a dôverujúci má túžbu - keďže miluje svojho 

Stvoriteľa a cíti sa ním milovaný - znovu prejsť cesty, ktoré zanechal. Ale nie preto, aby sa stratili, ale aby 

ich osvietil, aby odstránil tŕnie a vyhľadal stratených pútnikov a ukázal im smer k tomu stromu, kde on 

sám znovu nadobudol život a vieru. 

22 Blahoslavení sú tí, ktorí neúnavne hľadajú pravdu, a ešte viac tí, ktorí si ju po jej nájdení 

nenechávajú pre seba, ale prinášajú ju ľuďom, aby jej svetlom osvetľovali cestu svojich bratov. 

23 Nazval som vás "robotníkmi" a vy môžete byť v pravde. Dal som vám čas, osivo, vodu, polia a 

nástroje. 

24 Jednoduchý je symbol, v ktorom k vám hovorím, aby ste pochopili všetko, čo vám chcem v tomto 

učení povedať. 

25 Zanechávam na tvojom duchu svoju rosu lásky, ktorá ťa robí plodnou a hladí ťa. Ani na horách, 

ani v údoliach, ani na kvetoch som nedovolil, aby sa rozlievala taká veľká milosť ako na vás. Moja láska 

bude vždy s vami, ale toto Slovo, ktoré vám teraz dávam prostredníctvom ľudského intelektu, to nebude s 

vami navždy. 

26 Počúvajte moje slová a zachovávajte ich vo svojich srdciach. Ak som nedoprial ľudstvu, aby som 

sa vrátil na zem ako nový človek, ako si to mnohí želajú a sú o tom presvedčení, nedoprajem vám, aby ste 

ma v tejto podobe počúvali aj po určenom čase, ktorý je na konci roku 1950. Dnes ešte neviete, čo mám 

pre vás pripravené po tomto čase. 

27 Vybavím vás, aby ste uzdravovali chorých, potešovali vdovy a siroty, obracali hriešnikov slovami 

moci, uzdravovali "malomocných" a napĺňali duchovnú cestu vašich bratov svetlom. 
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28 Opäť vám odkazujem a zanechávam semeno života, lásky a oduševnenia. Už v živote nestrácajte 

svoje dedičstvo. 

29 Zanechávam vám svoj pokoj, lebo ja som pokoj, ktorý sa rozprestiera nad svetom ako krídla 

škovránka, ktorý prikrýva svoje mláďatá v hniezde. Kedy budete duchovne ako škovránky pokoja? 

30 Nechal som ťa narodiť sa v tomto hniezde lásky, kde ti nikdy nechýbala výživa a kde moje pokyny 

napĺňajú tvoje srdce radosťou. Ešte stále si slabý, krídla ti ešte nedorástli, perie máš riedke. Ale príde deň, 

keď sa budete cítiť dostatočne silní na to, aby ste sa vznášali v lete, prekonávali vzdialenosti a odvážne sa 

postavili zúrivým búrkam. Nechovajte sa ako tí, ktorí chceli predčasne opustiť hniezdo a padli na zem, 

pretože ešte nevedeli, ako majú tĺcť krídlami. Počkajte, kým vám ukážem cestu, potom nezablúdite. Ako 

veľký kŕdeľ škovránkov sa rozptýlite, vezmete si so sebou olivovú ratolesť ako symbol pokoja a v listoch 

stromov si postavíte nové hniezda. 

31 Pýtate sa ma, prečo som k vám prišiel práve teraz, a ja vám hovorím: Neviete o všetkom, čo sa 

deje vo vašom okolí? Či neviete, že to, čo sa nedávno stalo vo svete a čo sa deje v súčasnosti, znamená 

ohlasovanie môjho príchodu a mojej prítomnosti medzi ľuďmi? 

32 Pozrite sa, ako vojna zachvátila najvyspelejšie národy, ako bezbožnosť dosiahla najvyšší stupeň 

rozvoja. Lži sú prijímané, akoby boli pravdou; veda, ktorá ľudstvu odhalila veľké tajomstvá, dovolila, aby 

boli použité na zničenie. A koľko nečestných činností svet schválil ako dobré! Práve vtedy sa vám zjavím, 

aby som vám osvietil myseľ a zastavil vás vo vašom šialenom úteku do priepasti. 

33 Hovorím k vám svojou večnou pravdou a hovorím vám: Ak hľadáte potešenie a túžite po vede, 

nájdete vo Mne pravú vedu a pravé potešenie. 

34 Aká malá je vaša planéta, a predsa žijete tak ďaleko od seba! Koľko nezhôd je vo vašom svete! 

35 Človek už nie je nevedomý, jeho duchovný a intelektuálny rozvoj je veľký, preto je aj jeho 

zodpovednosť v tejto hodine skúšky veľmi veľká. Človek tejto doby možno povie, že nepozná moje 

zákony a moju spravodlivosť. Ale to nie je pravda, pretože má v sebe ducha svetla. Dôvodom (jeho 

porušovania zákona) je, že duch podlieha pokušeniam a rozkošiam sveta, ktorému kladie k nohám svoje 

duchovné dary a pred ktorým skláňa svoju šiju. 

36 Ľudstvo, z lásky k vám som zostúpil a zhmotnil sa do tejto podoby. Môj Duch zostupuje do 

priepastí a moja pomocná ruka sa naťahuje, aby zachránila stratené ovce. Učím vás modliť sa a prosiť 

duchom, a nie perami, lebo nie telo má prosiť, ale duch vie, čo obaja potrebujú. Dal som vám jazyk, aby 

ste mohli komunikovať so svojimi bratmi. 

37 Jazyk ducha presahuje váš jazyk a vaše myslenie. Ako môže telo vyjadriť to, čo cíti duch? Vždy 

budú tieto prejavy chudobné a nedokonalé v modlitbe. Vždy slza, ktorá vytryskne z tvojho oka a ktorú 

často nikto nevidí, bude lepšie hovoriť Otcovi - vzlyk, ktorý sa dusí v tvojich prsiach, bolesť, ktorú mlčky 

prinášaš predo mňa a trpezlivo znášaš, alebo tvoje dobré skutky, ktorých duchovný obsah ku mne stúpa, 

ako kvety vydávajú vôňu. 

38 Svoju prítomnosť medzi vami dokazujem svojím učením. Niekto môže povedať: "Učiteľ, je ťažké 

uviesť Tvoje učenie do praxe a možno sa nehodí do našej materialistickej doby." Ale hovorím vám, že to 

isté sa hovorilo o mojom Slove v druhej ére, a predsa sa k nemu najrýchlejšie obrátili práve pohania a 

uctievači modiel. 

39 Tak ako som vám oznámil tieto časy veľkého utrpenia, hovorím vám aj to, že keď sa zmätok 

skončí, nastane medzi ľuďmi harmónia. 

40 Arogantní, tí, ktorí si myslia, že sú veľkí, tí, ktorí sú bez lásky a spravodlivosti, budú na istý čas 

zadržaní na onom svete, aby sa na zemi rozvíjalo dobro, mier a spravodlivosť a aby medzi nimi rástla 

duchovnosť a dobrá veda. Nebude totiž potrebné, aby ste viedli mystický* život, aby ste sa mi zapáčili, ani 

nebude nikto nútený nasledovať ma. Veď diela, ktoré mi ponúkate pod nátlakom, neprijmem. Dostanú sa 

ku mne len obety dobrej vôle, úprimné podnety, spontánna láska. Nechcem ani, aby ste mi slúžili zo 

strachu pred trestom. Je načase, aby ste vedeli, že Boh svoje deti netrestá. Preto Mi už neubližujte svojimi 

zlými úsudkami (o Mne). 
* Úplne pohltený duchovným a vzdialený od sveta. 

41 Nikdy sa nenechajte viesť vlastným záujmom, ani nedávajte nič preto, že vopred myslíte na 

odmenu, lebo to nie je ani láska, ani milosrdenstvo. Váš duch neočakáva, že bude na svete žať lásku ako 
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odmenu za svoje dobré skutky, pretože ste neprišli na zem žať lásku, ale zasiať ju. Úroda nie je z tohto 

sveta. 

42 Tí, ktorí splnili svoju úlohu v tomto živote, ho opustili s pokojom v srdci, s úsmevom na perách, 

plní spokojnosti a pokory, a požehnali všetkých bez toho, aby mysleli na všetku bolesť, ktorú zožali za 

zasiatu lásku. Ja som dokonalá a spravodlivá odmena za vaše skutky. Nezabúdajte, že som vám povedal: 

"Všetko, čo urobíte svojim bratom, urobíte aj mne." 

43 Ak pre krátky skutok pokánia a duchovného povznesenia zostúpi na tieto telá (nositeľov hlasu) 

Môj božský lúč a vloží im na pery slovo vyjadrujúce Moje božské poučenie, ktoré vás dojme a rozochveje 

svojou láskou - čo vám dá Otec až vtedy, keď sa plní zásluh vo svojom duchu ocitnete v tom druhom 

svete? 

44 Dokonca vám hovorím: Požiadajte ma o moje žezlo a ja vám ho dám! Áno, deti moje, vedzte 

prosiť a všetko vám bude dané, lebo ak sa jedného dňa stanete hodnými môjho žezla, neodopriem vám ho. 

Chcem však, aby ste toto slovo správne pochopili, aby ste neboli zmätení. 

45 Mnohí uznávaní ľudia vo svete Mňa v tejto podobe nebudú schopní spoznať a budú Mňa popierať. 

Ale nečuduj sa tomu, lebo som ti to oznámil už dávno, keď som ti povedal: "Požehnaný buď, Otče, že si 

zjavil svoju pravdu neplnoletým a skryl si ju pred učenými a rozumnými." Nie je to však preto, že by som 

pred niekým skrýval Svoju Pravdu, ale skôr preto, že tí, ktorých myseľ je nezaťažená, vo svojej 

(duchovnej) chudobe alebo bezvýznamnosti, ma môžu lepšie cítiť, zatiaľ čo tí, ktorí sú nadaní, ktorých 

myseľ je plná teórií, filozofií a doktrín viery, ma nemôžu ani pochopiť, ani cítiť. Ale Pravda, ktorá je pre 

všetkých, príde ku každému v určenom čase. 

46 Mnohí prídu a povedia vám, že to nie som Ja, kto k vám hovorí, že to nie je Moja Božská Bytosť, 

ktorá sa vylieva v tomto Slove. Potom niektorí z vás budú mať pochybnosti a vo svojom zármutku mi 

povedia: "Učiteľ, ako je možné, že som stratil vieru a (teraz) musím žiť bez Zákona a bez Boha?" Ale veru 

vám hovorím, že ten, kto ma pocítil a zažil, ma už nemôže zaprieť. 

47 Búrka myšlienok a temných síl už dlho rozdeľuje ľudí. V tomto čase ich spojí búrka svetla. 

Babylonská veža, ktorú postavili ľudia, bola zničená, ale v srdciach národov a rás táto veža pýchy rástla 

ďalej. Môže ju strhnúť len duchovná búrka, ktorá práve začína otriasať jej základmi a múrmi. Ale keď sa 

táto veža zničí, na jej mieste vyrastie iná, ktorá sa nedá zničiť, pretože jej pevné základy nebudú z 

nejednoty, ale z bratstva a harmónie. 

48 Aby som vám pomohol pochopiť moje učenie, hovorím vám: Prijmite ma do svojho srdca, aby ste 

pochopili učenie, ktoré vám v tomto čase zjavujem. Toto Slovo, ktoré vám dávam, je Nový zákon, ktorý 

vás privedie k večnému životu. Blahoslavený je ten, kto rozpozná vysoké hodnoty tohto Slova, pretože 

potom rozpozná aj vysoké hodnoty, ktoré existujú vo svete mimo neho. 

Nežiadajte dôkazy, aby ste uverili, lebo by ste napodobňovali pohanské národy staroveku, a teraz sú 

iné časy. Netlačte svoju materializáciu a pochybnosti tak ďaleko, aby ste popierali svojich prorokov a 

dokonca ich zabíjali, ako ste to robili v prvej ére. 

Znovu ste sa narodili do tela, aby ste urobili krok vpred na ceste evolúcie, nie aby ste sa zastavili pri tej 

istej lekcii. Ak je Moje nové učenie hlbšie, pozrite sa, ako vám ho vysvetľujem Ja Sám, aby ste mu 

porozumeli. 

49 Všetci dostávate rovnaké učenie, ale nie všetci máte rovnaký počet reinkarnácií. Žijete v tretej ére 

a niektorí stále nevedia, v ktorej ére žijú, ani čo je pravda, ani ktorá cesta je správna. 

50 Toto je čas svetla a ducha a mnohí ešte stále nepoznajú pravé uctievanie Boha. Zatiaľ čo niektorí 

nemajú najmenší strach z Mojej spravodlivosti, iní sa Boha boja mylne a neoprávnene. 

Svojim učeníkom hovorím, aby sa človek bál sám seba, lebo je to ten, kto pracuje, kto buduje alebo 

ničí. Ako nespravodlivo sa ukazujete svojmu Otcovi, keď mi v hlbokej bolesti, ktorú si spôsobujete, 

hovoríte: "Pane, prečo ma trestáš?" - Svojim deťom nedávam na hlavu tŕňovú korunu, ani im nedávam na 

plecia ťažký kríž. Odsudzujú sa, korunujú sa a hromadia na seba námahu. 

51 Ježiš, spravodlivý, prijal korunu, ktorú ste mu udelili, a kríž, ktorý ste naňho uvalili, pretože jeho 

obeť a jeho krv boli jediné, čo bolo hodné, aby svojím príkladom vyznačil cestu, po ktorej musíte 

vystúpiť, aby ste sa očistili od svojich hriechov. 

52 Ja som váš sudca, ale môj rozsudok, ktorý je neodvolateľný a neúprosný, pramení z lásky. Dnes 

súdim živých i mŕtvych, ale naučte sa chápať, kto je živý a kto mŕtvy. Ja som vzkriesenie a život, ktorý 
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vzkriesi k novému životu tých, čo boli mŕtvi pre pravdu. Prichádzam ako Kráľ, ale nenosím korunu 

márnosti, lebo moje kráľovstvo je kráľovstvo pokory. Pre mnohých som mŕtvy, ktorý vstáva, pretože som 

prišiel k ľudstvu v Duchu, aby som mu nanovo povedal, že "moje kráľovstvo nie je z tohto sveta" a že - 

aby ste počuli hlas svojho Kráľa a Pána - je potrebné pozdvihnúť ducha, aby ste sa k nemu dostali. 

53 Kto počas svojho pobytu na zemi podľahol pokušeniam a bol otrokom sveta a svojich vášní, toho 

smrť prekvapí bez sily a bez rozvoja duše, akoby nosil smrť v sebe. 

54 Zlo je na svete presadené a uctievané vo všetkých možných podobách. Dobro je zosmiešňované a 

bojuje sa proti nemu, akoby bolo škodlivé alebo zbytočné. Ale keď vás Môj hlas volá z nekonečna, aby ste 

prišli ku Mne na cestu dobra, ktorá jediná vedie ku Mne, je to preto, že som váš Stvoriteľ a že mi patríte. 

Ak vás hľadám, je to preto, že vás milujem a nechcem, aby niekto prišiel o blaženosť, ktorú mám pre 

všetkých pripravenú. Prišiel som ako zlodej, aby som ťa prekvapil, ale to, čo som hľadal, je tvoj duch. 

Keďže som videl, že nesiete ťažký kríž, nepotreboval som svojím súdom zvyšovať jeho váhu, ale skôr 

vám ho pomáham niesť. 

55 Veru, hovorím vám, že od vás ešte nemôžem žiadať dokonalé skutky, pretože ste sa narodili v 

hriechu a žijete v hriechu. Uisťujem vás však, že mocou svojho slova spôsobím, že z vašich sŕdc budú 

vychádzať cnosti. Dary, ktoré sú prítomné vo vašom duchu a o ktorých sa ľudstvo domnievalo, že boli 

vlastné len spravodlivým a prorokom iných čias, sa teraz objavujú aj u veľkých hriešnikov a 

prostredníctvom týchto darov bude ľudstvo spasené. 

56 Som smädný po tvojej láske, hladný po tvojom pokoji. Ale ak ste aj vy hladní a smädní, čo mi 

môžete dať? Vaše duchovné poslanie je naplnené mierom. Bdejte a modlite sa, aby ste tento dar, ktorý 

som vám zveril, mohli uskutočniť. Denne sa krátko modlite a zvyšok času využite na plnenie svojich 

duchovných, ale aj materiálnych povinností. 

57 Povedzte ľuďom, že som uľahčil cestu hriešnikom, aby unikli záhube. Prichádzam hľadať 

stratených, lebo spravodliví sú už so mnou. 

58 Budem vás učiť, aby ste prechádzali svetom s jemnosťou a zároveň s pevnosťou. Keď sa vtedy 

začalo moje zjavenie, kto vám mohol povedať o všetkých duchovných milostiach, ktorým sa budete tešiť? 

59 Preskúmali ste proroctvá z minulých čias a zistili ste, že bolo oznámené moje nové zjavenie. Keď 

sa vám však zjavila Mária, vaša nebeská Matka, niektorí sa pýtali: "Mala by sa predpovedať aj Máriina 

prítomnosť? - Veru, hovorím vám, že keby ste si správne vyložili proroctvá apoštola Jána, zistili by ste, že 

jej "prítomnosť" musí byť aj v tomto čase. 

60 Koľkí z tých, ktorí patria k tomuto ľudu, ani nepátrali v Písme, lebo vnuknutie ich ducha a viera 

ich srdca im v ich vnútri povedali: Je to Božský Majster. Je to naša duchovná matka. 

61 Veru, hovorím vám, že všade, kde sa môj Duch prejaví, bude prítomná Máriina materinská neha a 

dobrota. 

62 Prečo ju mnohí zle odhadli? Uvažuj: Keby žila len ako žena a jej poslanie by sa obmedzilo na 

zrodenie tela, v ktorom sa zjavilo "Slovo", nenechal by som ju ako matku pre teba priamo pri úpätí kríža a 

ani Moji učeníci by sa na ňu po odchode Majstra nepozerali ako na svoju vlastnú matku. 

V súčasnosti, keď časť ľudstva popiera jej čistotu a božskosť a iná časť ju uznáva za univerzálnu 

Matku a uctieva ju fanatickými, nevedomými a modlárskymi kultmi, vám posielam svoje svetlo a darujem 

vám jej prítomnosť, aby ste prostredníctvom jej Slova, ktoré šíri materinskú podstatu, nekonečnú nehu a 

božskú útechu, vyšli k ľuďom a nosili vo svojich srdciach svätyňu, v ktorej bude vašou najnežnejšou 

obetou to, čo zasvätíte svojej nebeskej Matke. Potom budete právom nosiť meno trinitársko-mariánski 

špirituáli. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 51  
1 Učeníci, s akou radosťou a nehou ma dnes prijímajú vaše srdcia! Dôvodom je to, že predtým bola 

vaša Duchovná Matka medzi vami a obklopila vás svojou Božskou bytosťou. 

2 Aká radosť bude vo vašom duchu, keď raz bude žiť mimo hmoty, ktorá ho väzní, v oblastiach 

pokoja a bude vždy počuť hlas nebeskej Matky ako božskú pieseň. 

3 Viera a láska k vašej duchovnej Matke je semeno, ktoré vám zverujem, aby ste ho pestovali v 

srdciach svojich bratov. Všetci tí, ktorí z môjho milosrdenstva dostali znamenie na čelo, pôjdu vpred a 

budú svietiť na cestu. Kedysi dávno som tým istým duchom prikázal, aby označili dvere svojich domov 

krvou baránka ako symbol zmluvy a očistenia. Ja jediný viem, prečo som ťa vždy označil, ja jediný 

poznám tvoj osud a tvoju cestu odčinenia, a preto ťa moja spravodlivosť vždy hľadá, aby si sa držal ďalej 

od zla. 

4 Keď sa vtedy ozval môj hlas ako zvuk zvončeka, okamžite ste spoznali, kto volá, a vydali ste sa 

ma počuť a neskôr nasledovať. - Nikto z vás sa necíti ako kráľ alebo pán kvôli darom, ktoré ste odo mňa 

dostali, alebo kvôli dôstojnosti, ktorou ste boli odetí. Buď najpokornejší a zároveň najusilovnejší (v 

dodržiavaní) Môjho zákona. 

5 V tomto období vašej duchovnej činnosti vám pomôžu skúsenosti, ktoré ste získali na ceste 

rozvoja. Kedykoľvek ste boli na zemi, hľadali ste pohodlie a pôžitky, a keď ste žili v záhrobí, obmedzili 

ste sa na kontemplatívny život. Až teraz začínate chápať zmysel svojej existencie a skutočnú povahu 

svojej duchovnej úlohy. 

6 Každý deň ľudia otvárajú nové brázdy morálnej skazy a práve tam musíte zasiať toto semeno, 

Ježišovi robotníci, aby príklad vašich dobrých skutkov svedčil o pravde môjho učenia a oslobodil vašich 

bratov od ich "materializmu". 

Nech váš život vždy plynie po správnej ceste. Keď potom smrť otvorí brány večnosti tvojmu duchu, 

tvoji bratia budú môcť povedať: "Hľa, toto bol spravodlivý!" A keď prídeš do mojej prítomnosti, Otec ti 

môže povedať: "Poď, budeš žiť so mnou naveky!" 

7 Eliáš, ktorý je duchovným pastierom tretej éry, je ten, ktorému boli zverení duchovia ako ovce 

Pánovho stáda. To on zhromaždí tých stoštyridsaťštyritisíc, ktorých označím znamením svojho božstva, a 

keď budú označení, moja spravodlivosť padne na zem. Dnes Eliáš zapaľuje svetlo v každom duchu, aby sa 

v hodine skúšky nikto nestratil. 

8 Ľudia, Môj lúč svetla sa stáva Slovom prostredníctvom Mojich nositeľov hlasu, aby vám vysvetlili 

Moje učenie. Toto Slovo sa dotklo vašich sŕdc, ukázalo vám cestu, ktorá vedie k blaženosti, a odľahčilo 

bremeno vášho kríža. Posilňujte sa v mojom Slove, aby ste odvážne obstáli v skúškach a uplatňovali ho v 

praxi s láskou a jemnosťou. Nebojte sa uvoľnených ľudských jazykov - nezabúdajte, že musíte byť veľmi 

skúšaní. 

9 Je potrebné, aby ľudstvo proti Mne znovu povstalo, je potrebné, aby ľudia odhalili Moje dielo. Len 

tak budú môcť objaviť pravdu a spravodlivý zákon, len tak budú môcť nájsť moju prítomnosť a jasne 

rozpoznať moju múdrosť a lásku. 

10 V tejto bitke musíte splniť veľmi dôležitú úlohu. Ale nemyslite si, že ste vlastníkmi môjho zákona, 

lebo zákon som ja a vy ste len jeho vykladači. 

11 Buďte šťastní pri pomyslení, že nemáte veľkolepé chrámy, ktoré by niekto mohol zničiť, pretože 

svoje zhromaždenia môžete konať v jednoduchej komore rovnako ako v údolí alebo na hore. Kde sa moje 

deti zhromaždia a zavolajú ma, tam budem s nimi. Tiež vám hovorím, že nebude ľudskej sily, ktorá by 

zastavila toto Slovo, ktoré bude prichádzať bez prerušenia až do dňa určeného mojou vôľou. A keby ľudia 

umlčali pery mojich učeníkov pred tým časom alebo by ich zabili, ich mŕtve telá by kričali! 

12 Proroctvá, ktoré som vám dal vo svojom Slove, sa verne naplnia. Veď som vás neoklamal, nedal 

som vám kamene namiesto chleba ani hady namiesto rýb. Ja som cesta, pravda a život. 

13 V druhej ére som vám dal len správu o Kráľovstve, z ktorého som prišiel a do ktorého musíte 

vstúpiť. Teraz vám prichádzam odhaliť mnohé krásy domu tohto božského Otca. Tento nový život je 

začiatkom Kráľovstva pokoja, ktoré som vám prisľúbil. 

14 Moja stopa bola jasne viditeľná od prvého razu. Kráčajte po ňom, kráčajte vpred bez toho, aby ste 

opustili svoj kríž, pretože bez neho nemôžete byť rozpoznaní. 
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15 Čo ľudia zničili, ja obnovím. 

16 Vstúpte do svetla a duchovného významu šiestej pečate, knihy, v ktorej je napísaný váš osud. 

17 Dávam vám slová útechy, iné na poučenie, ďalšie na bdelosť a niektoré aj na vybavenie, aby vám 

nič nechýbalo v cestovnej taške. 

18 Koľko proroctiev mojich prorokov sa už naplnilo! Joel povedal: "Vylejem svojho Ducha na každé 

telo." Apoštol Ján videl tento čas vo svojich prorockých víziách a moje slovo sa bude napĺňať po celú 

večnosť. 

19 Božie slovo rezonuje v srdci tohto ľudu. Pripravili ste príbytok a ja som tu s vami. Kniha pravého 

života leží pred vami otvorená a zakaždým, keď ju budete študovať, dostanete nové učenie. Ale tí, ktorí vo 

svojej apatii tvrdo spia, by nemali čakať na rok 1950, nemali by čakať, kým Môj hlasný zvon ohlási Môj 

odchod, a až v tú hodinu by sa mali vydať počúvať Mňa. Viete, že Moje slovo a slovo Môjho duchovného 

sveta už nebude počuť po tom roku, ktorý som vám naznačil. 

20 Oslobodil som vás a moja krv bola symbolom lásky, ktorú k vám mám. Nechcem, aby ste sa vrátili 

k hriechu, k temnote. 

21 Blíži sa celosvetové navštívenie a ja chcem, aby bol môj ľud pripravený, aby bol uprostred búrky 

majákom nádeje, ktorý osvetľuje cestu stroskotancom. Veru, veru, tri štvrtiny zeme budú postihnuté, budú 

očistené bolesťou. Počúvajte ma, ľudia, lebo tieto slová musíte oznámiť všetkým svojim bratom. 

22 Mali by ste vo svojich srdciach umŕtviť sebectvo, ktoré by mohlo obsahovať, a dať miesto 

dobročinnosti. Je možné, aby ste hlásali lásku bez toho, aby ste ju cítili? Skôr než si nasadíte túto masku 

pokrytectva, budem vás učiť a skúšať, kým nespôsobím, aby sa vo vašich srdciach zrodila úprimnosť. 

23 Príde deň môjho odchodu a tí, ktorí sa vedeli pripraviť, sa duchovne ocitnú po Pánovej pravici. A 

veru vám hovorím, že počet neposlušných, tých, ktorí prekročia zakázaný okruh, bude veľký. Budú to tí, 

ktorí ma síce mnohokrát počúvali, ale nevedeli, ako toto učenie použiť alebo pochopiť, a vo svojej 

nevedomosti budú prosiť Otca, aby bol ešte chvíľu s nimi, hoci som im mnohokrát povedal: "Moje slovo 

je slovo Kráľa a nikdy sa neodvolá." A: "Skôr by bolo, aby pominulo nebo a zem, alebo aby prestala 

svietiť Kráľova hviezda, než aby sa nesplnilo čo len jedno moje slovo." Preto vám hovorím, že bolo 

Mojou vôľou oznámiť vám od prvých dní môjho zjavenia koniec tohto zjavenia, aby ste to všetci vedeli a 

boli pripravení. 

24 Eliáš oznámil ľuďom Môj blížiaci sa príchod a rovnako ústami Roqueho Rojasa určil rok 1950 ako 

rok Môjho odchodu, čiže koniec obdobia prejavu prostredníctvom ľudskej mysle. 

25 V tejto chvíli vám hovorím, že Moje lekcie sú ďaleko pred vami a vy budete zaostávať. Ak sa 

nechcete v deň Navštívenia cítiť slabí, musíte sa poponáhľať a vynaložiť úsilie, aby ste držali krok s 

mojimi lekciami. Iba tak sa budete cítiť dostatočne silní na to, aby ste vstúpili do ďalšieho obdobia, 

obdobia dialógu ducha s duchom. 

26 Zjavil som vám prítomnosť duchovného sveta, aby ste pocítili blízkosť svojich bratov a prijali ich 

múdre rady. Prišli vám priniesť oduševnenie. Prečo ste ich chceli každú chvíľu strhnúť k materiálnemu?* 

Nepodarí sa vám to, ale spôsobíte im utrpenie. 
* To znamená nezaťažovať ich materiálnymi, peňažnými alebo obchodnými záležitosťami. 

27 Títo duchovia žijú v harmónii s mojím božstvom, vy ste mŕtvi, ktorých chcú vzkriesiť. Môj hlas 

vám bude neustále hovoriť: Pripravte sa! Ak by to tak totiž nebolo, ak by ste si neuvedomili, že žijete v 

čase nebezpečenstiev a nástrah, videli by ste pred očami povstávať falošných Kristov, falošných Eliášov a 

falošných "duchov svetla". 

28 Chcete, aby to bol svet, ľudia alebo bolesť, čo vás zbaví vašich chýb? Pamätajte, že som vám 

povedal: "Strom sa pozná po ovocí." To znamená, že budete súdení podľa svojich skutkov. Blahoslavení 

sú tí, ktorí berú svoj kríž s odovzdanosťou a poslušnosťou. Ale medzi mojimi apoštolmi sa vždy nájde 

zradný, sebecký a falošný učeník, ktorý, keby mohol,' by ma znovu vydal na obetnú smrť - hoci nie je 

potrebné, aby som bol v hmotnom tele, aby ma mohli ukrižovať alebo opľuť moju tvár. 

29 Chcem, aby ste boli všetci poslušní, nechcem vidieť nikoho, kto by si zaslúžil tieto tvrdé slová; 

lebo ak sa vás vaši bratia budú na mňa pýtať, nebudete sa skrývať a nezapriete im, že ste ma počúvali. 

Veď nech sa mi nikto neotočí chrbtom vo chvíli skúšky, nech nikto nezatají svoje dedičstvo. 
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30 Rozsiahle je moje učenie v každom mojom učiteľskom príhovore, lebo chcem vo vašom srdci 

vytvoriť duchovnú svätyňu, kde prebývam, a miesto pokoja pre vašich bratov. 

31 Využite tento čas, keď Moje Slovo hladí vášho ducha prostredníctvom Nositeľa hlasu. Otvorte 

svoje srdce a uchovajte si v ňom túto knihu, pretože príde chvíľa, keď sa prebudíte z hlbokej letargie a 

budete sa k nej obracať, aby ste hľadali svetlo. 

32 Hovorím k vám zo svojho kríža lásky. Teraz však z môjho tela netečie krv, ale svetlo, ktoré 

vychádza v lúčoch a dopadá na ľudí. Dal som vám dar Slova a svetlo inšpirácie. Z tvojich úst vyjde 

vysvetlenie tajomstva siedmich pečatí, aby ľudstvo spoznalo moju pravdu. Toto Slovo, ktoré vám dávam, 

odstráni temnú pásku z očí ľudí. Všetka burina bude vykorenená a na jej miesto bude zasiate dobré 

semeno. 

33 Kráčaš po stopách krvi, neresti a hriechu a preklínaš tých, ktorí ich zanechali, bez toho, aby si 

vedel, či tieto stopy nie sú stopy, ktoré si zanechal v predchádzajúcom živote. Preto sa v tomto čase 

necíťte byť oslobodení od zodpovednosti. Potom pochopíte, že Moja spravodlivosť, akokoľvek sa vám 

môže zdať krutá a neúprosná, obsahuje iba lásku. 

poklad múdrosti, ktorý som v tomto čase vylial prostredníctvom Svojich hlasiviek, ale až po Mojom 

odchode v roku 1950 dáte tomuto slovu jeho plnú hodnotu, keď Moji slávici umlknú pre tieto božské 

piesne. 

34 Moje slovo je slovom kráľa, moja vôľa je jediná, a keď príde ten čas, nič a nikto nezmení poradie 

mojich prikázaní a rád. 

Niektorí hovoria, že rok 1950 je ešte ďaleko a že je ešte čas na slobodnú vôľu, že neskôr bude ešte čas 

na obrátenie a naplnenie môjho zákona. Aký chudobný a nevedomý je ten, kto takto zmýšľa a cíti! Kto vie, 

koľko dní mu ešte zostáva na zemi? Kto je pánom predlžovania svojej existencie podľa svojej vôle? 

35 Nikto nechce, aby sa jeho duša stala úbohým zvyškom, keď prestane existovať jeho pozemský 

odev; ani neurobte zo svojej duše trpiaci tieň, ktorý by žobral od dverí k dverám a od srdca k srdcu o 

almužnu svetla, hoci ho Môj Duch na ňu vylieva potokmi. 

36 Počúvajte, nováčikovia: Majster chce, aby ste - keď už toto slovo nebude počuť - boli duchovnými 

učiteľmi svojich detí, nových generácií, ktoré vám zverujem. Budeš učiť oduševneniu a morálke, potom 

tvoje semeno bude prijaté do Mojej sýpky. 

37 Pokryteckí farizeji druhej éry mi križovali cestu na každom kroku v nádeji, že nájdu chybu v 

mojom diele, lož v mojich slovách, ale nikdy ju nenašli. 

38 V tomto čase budete hľadaní ako Ježiš, ale keďže nemáte silu a múdrosť Majstra, chcem, aby ste 

aspoň boli na pravej ceste. Po všetkom, čo som vám povedal, a po čase, ktorý som vám doprial, by vaša 

modlitba mala byť takmer oduševnená. Vy ste však ešte nezvíťazili nad svetom, ani duch nezvíťazil nad 

hmotou. 

39 V druhej ére som hľadal učeníkov na brehu Galilejského mora, a keď som našiel tých, ktorí ma 

mali nasledovať, povedal som im: "Poďte!" a oni ma nasledovali. Všetko zanechali, aby ma nasledovali. - 

Zástupom, ktoré uverili môjmu slovu, som povedal: "Kto ma chce počuť, nech rozdá svoj majetok 

núdznym a nasleduje ma. Ja učím cestu, ktorá vedie do môjho kráľovstva." Títo učeníci, ktorí sa neskôr 

stali apoštolmi lásky a pravdy, ktorú hlásal Kristus, vedeli otriasť duchovnými a morálnymi základmi 

vtedajších ľudí. Láskou a krvou spečatili svoje dielo odovzdania sa Otcovi. Zo zástupov, ktoré ma 

počúvali, a z národov, ktoré neskôr počúvali mojich učeníkov, vyšli tí, ktorí boli verní môjmu učeniu, 

mučeníci. 

40 Dnes nežiadam tvoj život ani tvoju krv, lebo dnes žiješ v inej dobe. Napriek tomu, nemohli by ste 

urobiť niečo podobné, ako urobili títo v láske, v sebazaprení a vo viere? 

41 Niektorí mi hovoria: "Otče, som ochotný položiť za teba svoj život." Ale ja vám odpovedám: "Nie, 

syn môj, nepolož svoj život, nevediac za čo. Skôr si ho nechajte, aby ste boli užitoční svojim bratom, a 

keď splníte svoje poslanie, pokorne mi ho odovzdajte." 

42 Dnes hovoríte: "Pane, nielen chlebom sme živí. Príď k nám a daj nám svoje slovo." 

43 Uprostred pohnutých životných situácií na mňa pamätáte. Ste "silní ľudia", ale vo chvíľach 

najväčšieho utrpenia sa obraciate na Ukrižovaného a prosíte ho o silu. 
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44 Boli ste dosť silní, aby ste Mňa hľadali a nasledovali, a vaša intuícia vás viedla ku Mne, hoci ľudia 

robili všetko, čo bolo v ich silách, aby skryli svetlo (pravej) Cesty, Môj prísľub, že prídem znova, Moje 

proroctvá o druhej ére a zjavenie Môjho apoštola Jána. 

45 Napriek všetkému ste sa vedeli oddeliť od modlárstva a fanatizmu a brániť vieru svojho ducha. 

Keď ste sa dopočuli, že sa Kristus vrátil a že práve učí ľudí, reagovali ste na výzvu a podľa jednoduchosti 

formy, v ktorej sa dal poznať, podľa skromnosti miesta a jednoduchosti tých, ktorí ho nasledovali, ste 

spoznali, že je to Majster. Keby vám povedali, že sa dal poznať v ľudských palácoch, neverili by ste tomu, 

lebo spomienka na pokoru galilejského rabína ešte nevymizla z vašej mysle. Ani vy by ste to neboli 

schopní pochopiť, keby sa opäť vtelil do ľudskej bytosti. Ale keď ste Ho videli prichádzať na svet v 

duchovnej podobe, cítili ste, že toto svetlo pochádza od Ducha Svätého, a to preto, lebo viete, že 

neprichádzam dvakrát v tej istej podobe. 

Učeníci, zapchajte uši pred rečami a názormi, ktoré si o vás ľudia vytvárajú; pamätajte, že sú 

prostoduchí. Vždy sa však vyzbrojte, aby nezhasli svetlo vašej viery. 

46 Odhaľujem vám toto tajomstvo, aby ste nikdy nezablúdili z cesty pravého života, pretože v tomto 

čase nie je na svete nikto, kto by vás mohol viesť po ceste pravdy. Tajomstvo spočíva v tom, aby ste sa 

nechali viesť svojím svedomím, lebo v ňom som. 

47 Všetci ľudia a všetky národy majú vodcov, ale keby som sa ich spýtal: "Kam ste boli vedení?", 

všetci by mi povedali: "Do bolesti, do priepasti a do záhuby." 

48 Podrobne vám vysvetľujem, ako vyzerá cesta, ktorá vedie ku Mne, a učím vás žiť na zemi v 

čistote, aby vaše duchovné uctievanie bolo príjemné a hlasné. Hovorím vám, aby ste boli (skutočnými) 

ľuďmi, aby ste boli duchovnými, ktorí si plnia svoje povinnosti voči "cisárovi" a ktorí si tiež vedia plniť 

svoje povinnosti voči svojmu Bohu. 

49 Ľudský život má svoje zákony, ktoré musíte plniť, aby ste s ním boli v harmónii; príroda od vás 

žiada svoju daň. Každý zákon naplň tak, ako si zaslúži, ale nikdy sa nepomýli, keď Mi budeš vzdávať 

hold, ktorý patrí svetu, a nebudeš mu prinášať obetu, ktorá by mala byť pre Mňa. Rozumieť: Ten, kto plní 

oba zákony - duchovný aj hmotný -, ma oslavuje a dosiahne Mňa. 

50 Preto sa moje učenie neobmedzuje len na ducha, ale týka sa aj ľudského života, morálky, ktorú 

musí mať človek v sebe. Ak sa totiž ponoríte do týchto učení, uvidíte, že život je jeden a Cesta je tiež 

jedna. 

Nečudujte sa, že vám hovorím, aby ste dali rodinám dôstojnosť, aby ste milovali svojich rodičov, aby 

sa manželia milovali navzájom, aby muž nevidel v žene slúžku, ale dôstojnú spoločníčku, aby žena videla 

v mužovi svoju ochrannú silu, svoj štít, aby rodičia dali svetu zdravé deti, ktoré ho povedú cestou dobra. 

51 Nečudujte sa, keď vám hovorím: Ak od vás cisár (t. j. štát) žiada daň za vašu prácu, splňte ju, lebo 

aj to je zákon, ktorý človeka zaťažuje. Uchopte nástroje práce a vytrhnite zo zeme jej poklady a plody 

lásky. 

52 Usilujte sa o pokrok v ľudskom živote, ale nikdy nedovoľte, aby vás ovládla prílišná ctižiadosť, 

lebo potom stratíte slobodu a zotročí vás materializmus. 

53 Do každého svojho činu vložte to, čo vám naznačuje vaše svedomie, aby obsahoval spravodlivosť. 

Rešpektujte tých, ktorí vám vládnu, nasledujte ich výzvy a spolupracujte s nimi pre dobro všetkých. 

Rešpektujte náboženské presvedčenie svojich bratov, a keď vstúpite do ich kostolov, obnažte svoje hlavy v 

úprimnej oddanosti s vedomím, že som prítomný pri každom uctievaní. Nezapierajte svet, aby ste ma 

nasledovali, ani sa odo mňa neoddeľujte pod zámienkou, že máte vo svete povinnosti. Naučte sa spojiť oba 

zákony do jedného. 

54 Ja len oslobodzujem tvoju dušu od zbytočností, od falošností, aby sa mohla povzniesť nad každú 

biedu, otroctvo či poníženie v ťažkých skúškach pozemského života. Počúvajte môj hlas, ktorý vám 

hovorí: Na zemi niet nikoho, kto by mal moc nad vaším duchom. 

55 Musím k vám hovoriť týmto spôsobom, aby som zničil zlé interpretácie, ktoré sa týkajú môjho 

učenia. Dnes to robím prostredníctvom týchto ľudí, cez ktorých sa dávam poznať, ktorí nie sú spravodliví 

a ktorých som si napriek tomu vyvolil, ako to bola moja vôľa. 

56 Vedia to: Čím väčšia je ich príprava a čistota, tým väčšia inšpirácia vstupuje do ich mysle. To je 

dôvod obnovy a zdokonaľovania týchto mojich detí, ktoré kedysi hrešili a ktoré dnes bojujú o to, aby sa 

stali hodnými ohlasovať moje slovo. 
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57 Ak chcete hľadať dokonalosť, nenájdete ju u nositeľov hlasu. Hľadajte ju v duchovnom zmysle 

môjho slova, tam nájdete moju prítomnosť. 

58 Ľudia, učte sa praktizovať milosrdenstvo vo všetkých jeho rôznych podobách. Nerobte však svoje 

skutky známymi preto, že hľadáte obdiv alebo chválu, lebo táto odmena je malá, a tak sa pripravíte o 

veľkú odmenu, ktorú mám pre vás pripravenú. 

59 Nehovorím vám len o tom, aby ste očistili svoju dušu, ale aj o tom, aby ste posilnili svoje telo, aby 

nové generácie, ktoré z vás vyjdú, boli zdravé a aby ich duše boli schopné splniť svoje náročné poslanie. 

60 Modli sa, ale nech je tvoja modlitba krátka, aby si zvyšok času mohol stráviť praktizovaním 

zákona. Žiadam od vás len päť minút modlitby, ale v nich sa mi odovzdáte, aby ste počuli môj hlas vo 

svojom svedomí. Veru, hovorím vám, že nie všetci bdiete a modlíte sa, lebo moje bystré oko preniklo do 

vášho srdca, kam často ani vy sami nemôžete preniknúť, a objavilo všetko, čo v ňom skrývate. 

61 Toto je čas súdu pre ľudstvo. Človek po človeku, ľudia po ľuďoch a národ po národe sú súdení 

Mojou Božskosťou. Ľudia si to však nevšimli a nevedia, v akom čase žijú. Preto som prišiel v Duchu a 

zoslal som svoj lúč na ľudskú myseľ a jeho prostredníctvom som vám zjavil, kto k vám hovorí, v akej 

dobe žijete a čo je vašou úlohou. 

62 Do srdca tohto ľudu som vložil obsah svojich troch zákonov, a hoci viete, že vlastníte Pravdu a 

Zákon, stále sa navzájom nesprávne posudzujete. Stáva sa to preto, lebo vplyv vojny, ktorá sa vznáša nad 

národmi, zasiahol aj vás. 

63 Hovorí k vám jediný Boh, ktorý existuje, ktorého ste nazvali Jehova, keď vám ukázal svoju moc a 

zjavil vám Zákon na vrchu Sinaj, ktorého ste nazvali Ježiš, lebo v ňom bolo moje Slovo, a ktorého dnes 

nazývate Duchom Svätým, lebo ja som Duch pravdy. 

64 Ako je možné, že ste videli tri božstvá, keď existuje len jedno? Všetci ste deťmi tohto Boha. Prečo 

sa tu na zemi neviete milovať ako bratia, ktorými ste? Viete, že ľudia zabíjajú ľudí, že krv tečie v riekach, 

ale bolesť, ktorá zaplavuje zem, neotriasa vašimi srdcami. 

Povedal som vám: Modlite sa, a ak budete plniť moje prikázania, nemusíte sa báť vojen, hladu, moru 

ani neznámych chorôb. Ale ak ste oslobodení od týchto rán, je to preto, aby ste sa mohli modliť za svojho 

blížneho a starať sa o neho. Nepochybujte o sile modlitby, pretože je to najväčšia zbraň ducha. 

65 Hlúpa ruka človeka otvorila brány, ktoré zadržiavali sily a prvky očisty, ktoré prišli na ľudstvo. 

66 Národy zeme, pijete veľmi horký pohár a pociťujete bolesť až do hĺbky svojich sŕdc, pretože ste si 

to tak želali. Napite sa trpezlivosti, aby ste z tejto skúsenosti mohli čerpať svetlo a úžitok pre svojho 

ducha, keď sa vydáte na cestu, ktorá vás zavedie k ruinám chrámu, ktorý ste v sebe zničili a ktorý musíte 

znovu postaviť, aby v ňom k vám mohol prehovoriť Môj hlas a aby ste opäť mohli vlastniť Môj Zákon. 

67 Modlite sa a získavajte zásluhy, ľudia, pretože váš národ čaká vojna. Čaká vás duchovné poslanie. 

Nedovoľte, aby sa vás zmocnil hlad, choroby a smrť. Ak tvoja viera nemá dostatok sily, budeš si musieť 

trhať vlasy zo zúfalstva, keď uvidíš, ako sa tvoji bratia zabíjajú a tvoje deti trpia hladom. Voda, ktorú 

piješ, bude horká, tvoje hory a údolia vyschnú, stromy nebudú prinášať ovocie a táto krajina, ktorú mnohí 

považujú za zasľúbenú krajinu pre jej bohatstvo a hojnosť, nebude mať čo ponúknuť cudzincovi, ktorý k 

nej prichádza hľadať slobodu alebo chlieb. 

68 Veru, hovorím vám, že zatiaľ čo Môj skrytý poklad múdrosti, plný zjavení a milosrdenstva, čaká 

len na hodinu, keď ľudstvo obráti svoj pohľad k Otcovi a ukáže sa hlasno a pokorne, aby ho zasypalo 

všetkým, čo som preň pripravil, vy ste vždy vyzývali Moju spravodlivosť a v tomto čase som vašu výzvu 

prijal. 

Prichádzam s bojovným zámerom, moja moc je veľká, moje vojská sú početné a moje zbrane sú 

neporaziteľné. Nakoniec zvíťazím, ale nepovstanem nad mŕtvymi (víťazne), ale pred živými. Nikoho 

neponížim, všetci pozdvihnú svoje tváre, aby chválili moje meno. Preto medzi vami, môj ľud, chcem 

vidieť jednotu, milosrdenstvo, úctu a lásku jedného "robotníka" k druhému a jedného spoločenstva k 

druhému. 

69 Dávam vám tento čas, aby ste vo svojich srdciach zničili modlárstvo, fanatizmus, všetko 

neužitočné a zlé, čo je prítomné vo vašich zvykoch a uctievaní Boha. Cíťte božské Slovo zostupujúce na 

ľudstvo, ale uprostred Mojej spravodlivosti cíťte Môj pokoj. 
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70 Ó, údolie sĺz a krvi, v ktorom si ľudia stavajú tróny, aby sa klaňali sami sebe, a potom si vlastnými 

rukami kopú hroby! Prišiel som ich oslobodiť od hriechu a smrti, lebo sa sami spútali a zotročili. Veru, 

hovorím vám, tento svet už nepatrí týmto ľuďom, preto ich každú chvíľu odháňa. 

71 Zem, ktorá chránila ľudí ako obetavá a znášajúca matka, im odteraz bude na každom kroku 

ukazovať cestu, ktorá nevedie do jej lona, ale k Najvyššiemu, kde iná Matka, Nebeská Matka, očakáva 

príchod svojich detí, aby ich zahalila do svojho plášťa, ktorý je večným prísľubom blaženosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 52  
1 Živte sa Mojou Božskou bytosťou, buďte silní v plnení Môjho zákona a za odmenu nájdete pokoj a 

útechu vo svojich dielach. Buďte skutočnými orodovníkmi za svojich bratov a prinášajte im pokoj môjho 

Ducha prostredníctvom svojich modlitieb a zásluh. Nepripravujte sa o moju milosť v týchto časoch 

pokušení. Posilňuj svojho ducha, aby si zo skúšok vyšiel víťazne. 

2 Prihovárajte sa a dokonca získavajte zásluhy za tých, ktorí vás nemilujú. Konajte ako Mária, vaša 

nebeská Matka, Božia orodovníčka, ktorá sa prihovára za toho, kto do nej vkladá svoju nádej, aj za toho, 

kto pred ňou zatvoril svoje srdce, alebo za toho, kto popiera jej čistotu a božskú prirodzenosť. 

3 Ťažká je vaša úloha a vznešený váš osud, ľudia. Už sa neodchyľujte od cesty, ktorú som vám 

vytýčil. Vybudoval som vo vašich srdciach svätyňu, ale nedovoľte, aby v nej zhasol plameň viery a aby 

zomrel ideál, ktorý by vás oduševnil. Nezakrývaj svoj chrám tmou, lebo ak niekto zaklope na jeho brány, 

nenájde svetlo, ktoré hľadá, ani nepočuje ozvenu môjho hlasu. Noste Moju prítomnosť a Moje slovo vo 

svojich srdciach a naozaj vám hovorím, že nebude nikoho, kto by zničil vašu svätyňu alebo vás prinútil 

ustúpiť na ceste. Kto ti bude môcť zabrániť, aby si ma miloval? 

4 Moje svetlo svieti v každej mysli a môj hlas znie v každom svedomí, ale ľudia si nechcú 

uvedomiť, v akej dobe žijú. Je potrebné, aby sa nejaký "ľud" pripravil na to, že bude ľudstvu odovzdávať 

dobrú zvesť, a ja chcem, aby tým ľudom bol tento, ktorého som si vyvolil, aby počul moje božské slovo. 

Keď vám neustále hovorím, aby ste sa vyzbrojili, je to preto, že musíte svedčiť o mojom zjavení 

prostredníctvom ľudskej mysle, a toto svedectvo by sa nemalo obmedzovať na opakovanie doktrín, ktoré 

ste sa odo mňa naučili, ale mali by ste vydávať dôkazy duchovnej moci - či už obrátením tvrdohlavých 

hriešnikov, uzdravením opustených chorých alebo vykonaním iných skutkov, ktoré som vás naučil. 

Pamätaj, že ak sa pustíš do práce bez toho, aby si predtým dosiahol obnovu svojho života a začiatok 

oduševnenia, budeš ako pokryteckí farizeji, ktorí sa vystatovali falošnou cnosťou a skrývali svoju 

skazenosť, keď hlásali lásku a milosrdenstvo. Nechcem, aby medzi mojimi novými učeníkmi boli 

neúprimní alebo pokrytci. 

5 Ak si vrúcne želáte, aby Moje učenie rozkvitlo na zemi, zasejte ho tak čisto, ako som vám ho 

odovzdal, a zalievajte toto božské semeno vodou svojich dobrých skutkov. Choďte svojou cestou s 

dôverou v moju ochranu. 

6 Kto by vás mohol zastaviť alebo umlčať, keď sa pustíte do práce inšpirovaní Mojím Božským 

svetlom? - Nikto, ľud môj, tak ako za jeho čias nikto neumlčal Ježiša. Ak voči niektorým hriešnikom 

mlčal, bolo to preto, aby vám dal lekciu pokory, pretože svojimi skutkami dosvedčoval pravdivosť svojho 

slova. 

7 Uvedomte si roky, počas ktorých Moje slovo zaznievalo prostredníctvom týchto nositeľov hlasu a 

nikto nedokázal umlčať božský hlas, ktorý vychádzal z ich úst. Veru, hovorím vám, že rok 1950 príde bez 

prerušenia. Ale keď sa skončí tento rok, Moji slávici sa odmlčia, aby odovzdali Moje učenie, pretože 

všetko, čo vám mám povedať ich prostredníctvom počas tejto etapy Môjho prejavu, bude vtedy 

dokončené. 

8 Budeš svedčiť o mojom učení skutkami, slovami a myšlienkami a nič nezastaví prúd svetla, ktorý 

spôsobím, aby vytryskol z tvojho ducha. Ale aj vaša hodina ticha príde: Zapečatím tvoje pery a privediem 

ťa domov (ku Mne); lebo to, čo som mal povedať tvojím prostredníctvom, bude potom povedané do 

posledného slova. 

9 Chcem, aby ste sa všetci zjednotili bez toho, aby ste robili rozdiely, pretože navštevujete rôzne 

miesta zhromaždenia. Lebo poučenie, ktoré sa dostalo ku všetkým, je jedno a to isté, svetlo, ktoré osvecuje 

vaše mysle, je rovnaké u jedných aj u druhých. 

10 Dal som vám prostriedky, aby ste bránili svoju vieru a strážili dielo, ktoré som vám zveril, ale 

nikdy som vám nedal zbrane, aby ste si navzájom ubližovali. Chcem, aby tí, ktorí tvoria tento ľud, boli 

vojakmi Mojej duchovnej veci, ale nikdy jej nepriateľmi. 

11 Moja tajná komnata srdca sa v tomto čase otvorila, aby sa duchovne chudobní, hladní a smädní po 

spravodlivosti stali vlastníkmi duchovného pokladu. Nie ste s tým spokojní? Či sa vaše srdce nechveje 

vďačnosťou, ó, ľudia? - "Áno," hovoríš mi. Chcem však, aby toto áno nebolo v slovách, ani v 

myšlienkach, ale aby ste ho vyjadrili skutkami lásky k bratom. 
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12 Teraz vám hovorím: Oddýchnite si na chvíľu od svojej pozemskej námahy. Veľa ste toho prešli s 

bremenom bolesti na pleciach. Príďte k prameňu milosti, aby ste sa napili tejto vody, ktorá spasí. V 

súčasnosti ste ešte slabí, ale čoskoro sa premeníte na silných, ktorí budú bojovať za Moju vec a čeliť 

skúškam. 

13 Obujte si sandále, pretože vás čaká nová cesta, na ktorej nájdete nekonečné možnosti rozsievať 

milosrdenstvo a lásku. Stále sa bojíte, a preto ste nechceli ľudstvu oznámiť nový čas. - Musíte pochopiť, 

že to, čo do vás vložil Otec, patrí vašim bratom a vy im to musíte dať najavo. 

14 V tomto čase vám nedávam nové duchovné dary alebo schopnosti, pretože to, čo ste si uvedomili 

ako svoje vlastníctvo, bolo vždy vo vašom duchu. Čas sa však kráti a ja vás žiadam: Na čo čakáte, aby ste 

mohli začať plniť svoju úlohu? Čakáte, kým si neveriaci ľudia budú robiť posmech z môjho Slova, z 

môjho nového prejavu a všade budú uverejňovať falzifikáty? 

15 Nech sa moje učenie stane skutkom a nech ho žijete: Veru, hovorím vám, že rúhajúce sa pery 

zmĺknu, tí, čo sa búrili, sa k vám pozorne priblížia, aby našli výklad Mojej náuky, a nájdu veľmi veľké a 

výrečné svedectvá Mojej pravdy, ak budú vaše skutky poznačené láskou a milosrdenstvom. Koľkí z nich, 

keď uvidia, že uzdravuješ chorých, prinesú k tebe svojich blízkych plní nádeje, že nájdu úľavu od svojho 

utrpenia. 

16 Učte čisto moje učenie, potom sa nemusíte skrývať, aby ste uzdravovali chorých. Lebo veru vám 

hovorím, že v tomto čase nebudete hľadať katakomby, aby ste mohli praktizovať Moje učenie, ale budete 

to robiť na dennom svetle. - Nemajte strach! Ak vám vaše okolie neverí, jednoducho pôjdete do iných 

provincií, kde nájdete horlivé srdcia. 

17 Vy musíte byť prví presvedčení o pravde, ktorú chcete hlásať, aby ste túto vieru mohli 

sprostredkovať svojim bratom. Ak by sa do vašej mysle dostali pochybnosti, boli by ako dýka, ktorá by 

zasadila smrteľný úder vašej oddanosti. 

18 Prešli cez vás už tri éry. Pochopte, že sa musíte vydať na cestu, aby ste naplnili najvyšší zo svojich 

osudov. Prebuďte sa zo svojej duchovnej zotrvačnosti a vykročte pevným krokom na cestu svojho vývoja. 

19 Nepýtaj sa ma, prečo ťa stále prekvapujú pokušenia, hoci si na Pánovej ceste. Pochopte, že práve 

vtedy ste najviac skúšaní. Preto vám vždy hovorím: "Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. 

20 Blíži sa deň, keď vám vaši bratia prídu klásť otázky. Budete teda skrývať to, čo som vám s takou 

láskou zjavil? - Vo svojom učení som vám nedal nič, za čo by ste sa mali hanbiť. 

21 Nečakajte, kým sa na zemi znásobí nárek a zvýšia sa chýry o vojne, aby ste sa spamätali. Modlite 

sa a denne konajte skutky milosrdenstva, pretože tým budete pôsobiť proti moci zla. 

22 Ak sa niekto z vás nepripravuje na plnenie svojich úloh, je to preto, že nepozná schopnosti, ktoré 

som dal vášmu duchu. 

23 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia nájsť duchovný zmysel môjho slova, lebo im bude patriť toto 

dedičstvo. Hľadači božskej pravdy sú tí, ktorí vždy nasledovali svojho Stvoriteľa. V tomto pokornom 

prejave nájdu prítomnosť Majstra. 

24 Môj prejav sa v tomto čase môže navonok zdať chudobný. Ale veru, hovorím vám: V srdci 

človeka, ktorý počúva moje slovo, som vybudoval svätyňu. Nemyslite si, že medzi tými, ktorých som si v 

tomto čase vyvolil, existujú nejaké rebríčky - všetkých milujem rovnako. Nemyslite si, že dar hlasu, ktorý 

majú tí, čo odovzdávajú Moje slovo, dosiahli vlastnými zásluhami. Táto milosť je taká veľká, že ju človek 

mohol prijať len vďaka mojej láske. 

25 Túto úlohu je ťažké splniť pre toho, kto ju dostal. Tento kríž je veľkým bremenom, pretože nositeľ 

hlasu musí bez toho, aby sa odvrátil od potrieb sveta a vzdal sa svojich hmotných povinností, dosiahnuť 

taký stupeň zduchovnenia, ktorý mu umožní prijať božský lúč Mojej inšpirácie. 

26 Sú chvíle, keď žasnete nad tým, že Boh môže byť s vami a dať sa poznať s takou láskou. Tvoj údiv 

pramení z toho, že si vedomý svojich škvŕn a nedokonalostí, cítiš sa nehodný tohto veľkého dôkazu 

Otcovej lásky. Moja láska vás vždy prekvapovala, pretože ste ma posudzovali tak, ako ste zvyknutí sami 

seba. Prečo si myslíte, že sa vo mne skrýva odpor, pocit pomsty alebo sebectvo? Hovorím vám: Keď sa 

vnútorne súdite v (seba)skúmaní vo svetle svojho svedomia, úprimným a pokorným vyznaním svojich 

previnení, robíte sa hodnými toho, aby som k vám zostúpil hovoriť o svojom kráľovstve, lebo váš smútok 

nad tým, že ste ma urazili, vám pomáha očistiť sa. 
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27 Nebuďte prekvapení, že moja láska vás všade sprevádza napriek vašim hriechom. Všetci ste moje 

deti. Na tomto svete ste mali obraz božskej lásky v láske svojich rodičov. Môžete sa im obrátiť chrbtom, 

nemusíte uznávať ich autoritu, nemusíte poslúchať ich príkazy, nemusíte počúvať ich rady; môžete im 

spôsobiť ranu v srdci svojimi zlými skutkami, môžete dať príčinu, aby im vyschli oči od toľkého plaču, 

aby sa im na spánkoch objavili biele vlasy a aby ich tváre boli poznačené stopami utrpenia; ale nikdy vás 

neprestanú milovať a budú mať pre vás len požehnanie a odpustenie. Ale ak vám títo rodičia, ktorých ste 

mali na zemi a ktorí nie sú dokonalí, dali také veľké dôkazy čistej a vznešenej lásky, prečo sa čudujete, že 

Ten, ktorý stvoril tieto srdcia a dal im úlohu byť rodičmi, vás miluje dokonalou láskou? ─ Láska je 

najvyššia pravda. Pre pravdu som sa stal človekom a pre pravdu som ako človek zomrel. 

28 V tomto čase od vás nevyžadujem krvavú obetu. Niektorí však položili svoje životy v mojom 

mene, na chvíľu zaslepení svojím fanatizmom, a potom, čo viedli nečistú existenciu. Tieto činy nebudú 

schopné vyklíčiť pravé semená, ale budú naďalej podporovať fanatizmus. 

29 Preto vám hovorím, aby ste cítili svoje slovo, keď hovoríte, a aby ste žili vo svojom srdci učenie, 

ktoré dávate. Nič nebude hovoriť lepšie ako váš vlastný život. 

30 Moja láska vás nebude udivovať, ale ani o nej nepochybujte, keď zažijete, že vo svete často 

vyprázdnite veľmi horký pohár. - Ľudská bytosť sa môže ponoriť hlboko, byť naplnená temnotou alebo 

váhavo sa vrátiť ku Mne. Ale pre všetkých príde čas, keď ma pocítia vo svojom vlastnom bytí, nebudú ma 

(už) cítiť vzdialeného, nebudú ma môcť považovať za cudzieho ani popierať moju existenciu, moju lásku a 

moju spravodlivosť. 

31 Tak ako si človek môže na zemi vytvoriť svet duchovného pokoja podobného pokoju v mojom 

kráľovstve, môže svojou skazenosťou viesť aj existenciu, ktorá sa podobá peklu nerestí, zloby a výčitiek. 

32 Aj na onom svete sa duch môže stretnúť so svetmi temnoty, skazenosti, nenávisti a pomsty, a to 

podľa sklonu duše, jej odchýlok a vášní. Vskutku vám však hovorím, že nebo aj peklo, ktoré si ľudia 

predstavujú len prostredníctvom pozemských foriem a obrazov, nie sú ničím iným ako rôznymi stupňami 

vývoja duše: jedna je vďaka svojej cnosti a rozvoju na vrchole dokonalosti, druhá v priepasti svojej 

temnoty, svojich nerestí a bludov. 

33 Pre spravodlivú dušu je jedno, na akom mieste sa nachádza, pretože všade bude mať v sebe pokoj 

a nebo Stvoriteľa. Na druhej strane, nečistá a zmätená duša sa môže ocitnúť v najlepšom zo svetov a bude 

v sebe ustavične pociťovať peklo svojich výčitiek, ktoré ju budú páliť, kým ju tieto neočistia. 

34 Veríte, že Ja, váš Otec, som vytvoril miesta, ktoré sú výslovne určené na to, aby vás potrestali, a 

tak sa mi večne pomstili za vaše urážky? 

35 Akí obmedzení sú ľudia, ktorí tieto teórie učia! 

36 Ako je možné, že veríte, že niektorých duchov čaká večná tma a večná bolesť? Aj keď zhrešili, 

stále budú Božími deťmi naveky.Ak potrebujú poučenie - tu je Majster. Ak potrebujú lásku - tu je Otec. 

Ak túžia po odpustení - tu je dokonalý sudca. 

37 Kto sa nikdy nepokúsi hľadať Mňa a napraviť svoje chyby, nepríde ku Mne. Ale niet nikoho, kto 

by sa vzoprel Mojej spravodlivosti alebo Mojim súdom. Len očistení môžete prísť ku Mne. 

38 Učeníci, ak vo chvíli, keď počujete moje slovo, nerozumiete mu, zachovajte si ho v pamäti, 

pripomeňte si ho a premýšľajte o ňom vo chvíľach odpočinku. Potom pochopíte mnohé z toho, čo som vás 

učil. Ak si neuchovávate vedomosti, čo môžete odovzdať zástupom, ktoré ešte len prídu? 

39 Všetkých bez rozdielu vás nechávam vstúpiť do Mojej Prítomnosti, aby som vám dal Svoje učenie. 

Skôr než ti zverím službu, osuším tvoje slzy, zacelím tvoje rany, uhasím tvoj duchovný hlad a smäd. a keď 

som vám dal dôkazy svojej lásky a zapálil vo vašich srdciach svetlo viery a nádeje, povedal som vám: 

"Všetci ste povolaní, chcete byť medzi vyvolenými? Potom sa niektorí pýtajú: "Ktorým smerom a kam nás 

vedieš?" - To sú tí, ktorí túžia po svete a jeho pôžitkoch. Ostatní mi hovoria: "Pane, nie sme hodní nazývať 

sa tvojimi vyvolenými, ale nech sa stane tvoja vôľa." - Sú to tí, ktorí sú už pripravení usilovať sa o 

vzostup. 

40 Tým, ktorí ma nasledujú, kladiem na srdce pokoj sveta, aby ho "strážili" a modlili sa zaň. Národy 

čoskoro vyšlú svoje modlitby, aby ma prosili o pokoj, ktorý som im vždy ponúkal. Predtým som ľuďom 

umožnil ochutnať plody ich práce, vidieť pretekať rieky ľudskej krvi a pozerať sa na obrazy bolesti, hory 

mŕtvol a mestá premenené na ruiny. Chcel som, aby ľudia so skamenenými srdcami videli spustošené 

domovy, zúfalstvo nevinných, matky, ktoré bez seba od bolesti bozkávajú roztrhané telá svojich detí, aby 
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zblízka videli všetko to zúfalstvo, strach a všetok ten ľudský nárek, aby vo svojej arogancii pocítili 

poníženie a aby im svedomie povedalo, že ich veľkosť, ich moc a ich múdrosť je lož, že jediná skutočne 

veľká vec pochádza od Božieho Ducha. 

Keď títo ľudia otvoria oči pravde, budú zhrození - nie z (hrôzostrašných) obrazov, ktoré vidia ich oči, 

ale zo seba samých, a keďže nemôžu uniknúť pohľadu a hlasu svojho svedomia, budú v sebe cítiť temnotu 

a oheň výčitiek svedomia, pretože sa budú musieť zodpovedať za každý život, za každú bolesť a dokonca 

aj za poslednú kvapku krvi, ktorá bola preliata na ich účet. 

41 Budem od ľudí požadovať nielen zodpovednosť za to, čo urobili so životmi iných ľudí, ale aj 

zodpovednosť za to, čo urobili so svojimi vlastnými životmi, so svojimi telami. Kto teda môže povedať, že 

prišiel ku Mne ako duch práve v čase, keď ho mali hodiny večnosti odvolať? - Nikto! - Často si totiž 

skracujete existenciu predčasným starnutím, inokedy vás pohlcujú dôvody, ktoré nestojí ani za jednu vašu 

slzu či jeden váš šedivý vlas. 

42 Som neúprosný a dokonalý spravodlivý, prameniaci z najčistejšej lásky, ktorou je váš Stvoriteľ, a 

žiadam vás len, aby ste sa odvrátili od rozkoší sveta a počúvali moje slovo. Majster s radosťou otvára 

svoju knihu dokonalého učenia, aby vás potešil novou lekciou. Ako často vás jediné moje učenie dokázalo 

zachrániť. V tomto momente sa váš duch prebudil a pocítil mandáty, ktoré dostal od svojho pôvodu v 

živote. 

43 Zistil som, že tvoje srdce ukrýva márne semeno, ktoré zozbieralo na zemi, ale teraz sa musí 

premeniť na sýpku, kde budeš skladovať dobré ovocie svojich skutkov lásky. 

44 Spomedzi množstva ľudí prichádzajú veľkí hriešnici, tí, ktorí si dušu vyváľali v špine vášní, ktorí 

okradli (iných) o česť, ktorí ponížili šediny starcov, ktorí ukradli cudzí majetok, ktorí poškvrnili nevinnosť 

dieťaťa a fyzicky alebo morálne zabili svojho blížneho. 

45 Sú takí, ktorí ma počúvajú, ktorí znesväcujú domov, ktorí porušujú božské alebo ľudské zákony, 

ktorí hasia vieru v srdciach. Keď však počujú, ako sa Moje slovo dotýka citlivých strún ich sŕdc, hovoria: 

"Hovorí Sudca, ale s akou láskavosťou nám dáva pochopiť naše chyby a s akou jemnosťou nás učí a 

napráva." Keď tieto srdcia opustia miesto stretnutia, kde počuli tento hlas, zdá sa im, že vidia život a 

všetko, čo ho obklopuje, osvetlený nielen materiálnym svetlom, ale preplnený božským svetlom, ktoré 

hovorí k človeku všade vo stvorení. Potom sa pred očami toho, kto sa očistil, objaví nádherný život tam, 

kde videl len hmotu, telesné rozkoše alebo hriechy. Pred jeho duchom sa zjavuje existencia, o ktorej 

netušil - plná zjavení, prísľubov a inšpirácií. Je to zázrak lásky, nielen slova; veď koľkokrát ľudia hovorili 

znamenitejším a dokonalejším spôsobom ako títo pokorní a negramotní nositelia hlasu, prostredníctvom 

ktorých sa dávam poznať. Ale duchovný význam, ktorý sa vkladá do každého z týchto slov, môže 

prameniť len z Božskej lásky. 

46 Málokto počul Moje Slovo v tejto podobe, ale naozaj vám hovorím, že všetci ľudia počujú Môj 

hlas v tichu svätyne prítomnej v ich dušiach, aj keď ich myseľ nedokáže pochopiť tieto vnuknutia a ich 

pery nevedia vyjadriť všetko, čo neustále prijímajú prostredníctvom svojich duchovných darov. Keď 

budete vybavení, pochopíte túto pravdu. 

47 V tomto treťom čase je Eliáš pastierom, ktorý vás deň čo deň zachraňuje pred nebezpečenstvom. 

On je ten, kto sa načiahne do útulného kúta tvojej spálne, keď sa modlíš, kto stojí pri tebe v "osamelosti 

púšte" a kto ťa sprevádza na "dlhých denných cestách". Všade, kde potrebujete niekoho, kto by vás bránil, 

alebo hlas, ktorý by vám dodal odvahu, je tu Eliáš, duchovný pastier tretej éry. 

48 Ak chcete vedieť, kde žije Eliáš, poviem vám, že je to v duchovnom kráľovstve. Kto z vás môže 

povstať, aby ho videl? - Zatiaľ nikto. - Preto k vám prichádza, aby vám pripravil cesty, ktoré vedú do 

vášho srdca, aby potom mohol prísť Majster a osvietiť celú vašu bytosť. Nemyslite si však, že zostupujem 

k tým, ktorí Mňa hľadajú s väčšou čistotou a dokonalosťou; nie, prichádzam ku každému, kto Mňa hľadá - 

k tomu, kto kľačí pred svojou modlou, k tomu, kto Mňa chápe v podobách alebo predstavách veľmi 

vzdialených od pravdy. Každý ma hľadá podľa schopností svojho ducha a ja neuhasím plameň viery, ktorý 

majú v najtajnejšej časti svojej bytosti, pokiaľ ide o existenciu Boha. 

49 Mojou vôľou je, aby sa v tomto čase ľudia mohli spojiť so svojím Pánom z ducha do ducha, aby v 

srdci človeka vznikla skutočná svätyňa, v ktorej bude počuť hlas Otca. 

50 Aby ľudia dosiahli tento stupeň zduchovnenia, budú sa musieť zúčastniť veľkých náboženských 

bojov, ktoré prebudia zaspatých duchov, ktorí potom uzrú svetlo pravdy. 



U 52 

135 

51 Nemyslíte si, že je načase, aby ľudia vzdávali svojmu Bohu, svojmu Stvoriteľovi, úctu a hold 

hodný toho, kto ju prijíma, i toho, kto ju obetuje? 

Ak budete študovať a pozorovať rôzne kráľovstvá prírody, nájdete v nich nekonečné množstvo 

príkladov, poučení a podobenstiev, ktoré si môžete vziať za vzor. Nehovorím vám, že nižšie bytosti by 

mali byť vašimi pánmi. Ale ja vám hovorím, že príroda, celý život, je kniha, ktorej autorom je Boh. 

Otvoril som túto knihu pred ľuďmi, aby v nej spoznali moju dokonalosť, moju lásku a moju spravodlivosť 

- nie slovami, ale skutkami. 

52 Nehľadajte Mňa v knihách s falošnou učenosťou alebo vo svojich teóriách, ktoré sú všeobecne 

mylné kvôli materializmu, v ktorom žijete. Už vám bolo udelené, aby ste mohli plne využívať svoju 

slobodnú vôľu vo všetkých smeroch. Dnes vám hovorím, aby ste na chvíľu spomalili svoj rýchly beh a 

zamysleli sa nad skúsenosťami, ktoré ste v živote získali, nad všetkým, čo ste videli, cítili a vytrpeli na 

dlhej ceste, ktorú ste prešli. Veru, veru, hovorím vám, že ten, kto použije toto svetlo (poznania), nájde 

cestu pravdy, ktorá ho dovedie k jeho vlastnému pôvodu. Cesta som Ja; kto ju poznal, poznal Mňa. Ja som 

začiatok a koniec cesty. Ja som Alfa a Omega. 

53 Som Majster jednoduchosti, ktorý sa vám prihovára ako dobrý priateľ tým najznámejším jazykom, 

aby vám objasnil záhady a odhalil tajomstvá, ktoré boli doteraz skryté pred vaším ľudským poznaním. 

54 Dajte svojmu duchu príležitosť osviežiť sa kontempláciou Božského a uplatňovaním zákonov, 

ktoré ho vedú. Nepovažujte tento život za jediný prostriedok blahobytu, ani fyzickú prácu za jediný 

prostriedok. Neobmedzujte sa len na lásku k rodine, lebo vaše pole pôsobnosti je rozsiahlejšie. Sebectvo 

nie je Božím semenom. 

55 Ľudia si tak zamilovali tento život, že keď sa blíži hodina, keď ho majú opustiť, vzbúria sa proti 

Mojej vôli a nechcú počuť volanie, ktoré im adresujem. Odmietajú pokoj môjho kráľovstva a žiadajú Otca 

o ďalší čas na zemi, aby mohli naďalej vlastniť svoje pozemské dobrá. 

56 Staňte sa citlivými, aby ste vnímali duchovný život a neuspokojili sa so začiatkom svojho vývoja - 

pretože to je tento život -, pretože nad ním existujú vyššie diela stvorenia. 

57 Nesnažte sa odmietnuť smrť, keď sa k vám podľa Mojej vôle blíži, ani nežiadajte vedca, aby za 

vás urobil zázrak, keď sa vzoprie Mojim radám a predĺži vašu existenciu, lebo obaja budete túto chybu 

trpko ľutovať. Pripravte sa v tomto živote a nebudete mať dôvod obávať sa vstupu na onen svet. 

58 Plačete, keď jeden z vašich odchádza do duchovného údolia, namiesto toho, aby ste sa cítili 

pokojne, pretože si uvedomujete, že robí ďalší krok k svojmu Pánovi. Na druhej strane oslavujete sviatok, 

keď do vášho domu príde nová bytosť, bez toho, aby ste v tej hodine mysleli na to, že tento duch prišiel do 

tela, aby v tomto slzavom údolí naplnil zmierenie; vtedy by ste mali pre neho plakať. 

59 Kedy budete k cudzím ľuďom cítiť to, čo cítite k svojim príbuzným? - Z jediného manželstva som 

zrodil nekonečné semeno tohto ľudstva, ktoré sa veľmi skoro rozdelilo na rodiny, kmene, národy a krajiny, 

čím vznikli rozdiely v zvykoch, jazykoch a náboženstvách. Tieto rozdiely vyvolávali nenávisť a vytvárali 

rozpory medzi jednými a druhými. Vznikli vojny a rivalita. Kainovo semeno prinieslo veľa ovocia. Ale 

teraz, keď sa myseľ vyvinula a vy ste vycvičili svoju myseľ, prečo sa naďalej považujete za cudzincov, 

nenávidíte sa a zabíjate sa navzájom? Dnes viete, že všetci duchovia pochádzajú z Môjho Božského Ducha 

a že ľudstvo pochádza z jedného páru, takže ste bratia duchom a dokonca aj krvou. 

60 Ako ďaleko ste od pravej cesty, ak necítite bolesť blížneho, hoci je vašou súčasťou! Vidíte 

niekoho, koho ste nikdy predtým nevideli, a pretože ho považujete za cudzinca, nepozdravíte ho. Na 

druhej strane, keď vidíte prechádzať pohrebný sprievod, obnažíte hlavu. Prečo nevenuješ svoju pozornosť, 

lásku a milosrdenstvo živým? 

Mojou vôľou bolo, aby ste svojou láskou zmazali hranice a rozdiely, ktoré vo svete existujú, ale ľudia to 

tak nechceli. Chcete, aby to bola ľudská krv, ktorá zotrie hranice a zblíži ľudí? Chcete vojnu, ktorá by 

spojila rasy? 

Od prvých čias som pripravoval ľud, aby ma poznal a miloval, aby bol ako pochodeň medzi ľuďmi, a 

niekedy bol silný a inokedy slabý. Dnes som ich poslal späť na zem, aby sa naplnili proroctvá. Tento ľud 

je ten, ktorý duchovne prijal tri zákony, a keďže vedel, že sa v tomto čase prejavujem prostredníctvom 

ľudskej mysle, neodvážil sa otvorene ma zaprieť. Ich duch si totiž pamätá, že v druhej ére volali: "Ukrižuj 

zvodcu!" a potom trpko trpeli. 
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Dnes mnohí z nich uverili v môj návrat, ale iní nie. Títo však uveria aj po mojom odchode v roku 1950, 

lebo uvidia, že sa moje proroctvá naplnili, a povedia mi: "Pane, keď si mi hovoril, pochyboval som, ale 

teraz, keď si odišiel a vidím, že sa tvoje slovo naplnilo, verím v teba." 

61 Skôr než umlčím Svoje (navonok počuteľné) Slovo, priblížia sa tí, ktorých nazývate cudzincami a 

ktorí - bez toho, aby jasne pochopili toto Slovo kvôli jazykovým rozdielom - pocítia, že ich duch je 

naplnený pokojom a živený Mojou Božskou bytosťou. Lebo to bude moja láska, ktorú pocítia vo svojom 

srdci, a vy už viete, že láska je jazyk ducha. Aj títo (cudzinci) sa vydajú za mnou, lebo môj ľud je 

rozptýlený po celom svete. 

62 Uprostred búrky som prišiel k vám v tomto čase. Dúha mieru ešte nezazrela, holubica s olivovou 

ratolesťou ešte nepriletela. Ale príde chvíľa, keď Ja, Najvyššia Láska, budem môcť povedať všetkým 

ľuďom: Tu som. Potom ma všetci spoznajú a zjednotia sa. Dnes stále súdim živých aj mŕtvych. 

63 V tretej ére som vstal z hrobu zabudnutia, do ktorého ma ľudstvo uvrhlo, aby som ho prebudil k 

novému životu, pretože Ja som Život. Nikto nemôže zomrieť. Aj ten, kto sa vlastnou rukou pripravuje o 

existenciu, bude počuť výčitky svedomia za nedostatok viery. 

64 Chcem, aby ste postupne vytvorili rodinu, ľudí, ktorí sú celí dušou i telom. 

65 Kedy sa medzi vami prejaví duchovné povznesenie Ábela, poslušnosť Abraháma, sila Jakuba, 

trpezlivosť Jóba a oduševnenie Jána? Uvedomte si svoju zodpovednosť vo svete. 

66 Muži, utekajte od neresti, aby vaša krv bola plodným semenom a aby ovocie zajtrajška bolo 

príjemné. 

67 Ženy, pripravujem vás, aby ste dali svetu deti mieru a dobrej vôle. Neplodným hovorím: Modlite 

sa, nehanbite sa za svoje vykúpenie. Buď oddaná, lebo ťa prekvapím a spôsobím, že vo svojom lone 

pocítiš tlkot srdca novej bytosti. 

68 Vychovávajte dokonalé deti ako váš Stvoriteľ, ktorý stvoril iba dokonalé bytosti, a plňte božské 

prikázanie, ktoré od vás vyžaduje, aby ste sa navzájom milovali. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 53  
1 Prečo zisťujem, že odo dňa, keď som sa vám dal spoznať, do nasledujúceho dňa, keď som vám dal 

nové učenie, ste za taký krátky čas už stratili pokoj, ktorý som vám dal? Na svojich životných cestách 

nestrácajte milosti, ktoré vám dávam. 

Prichádzate skľúčení cez skúšky a príkoria, s ktorými sa stretávate na svojej ceste, prichádzate so 

skrúšeným srdcom. Takto vás takmer vždy vidím, keď vám dávam svoj pokoj, aby ste s radostnou 

odvahou a vierou kráčali cestou rozvoja svojho života. 

2 Učil som vás modliť sa, aby ste sa oslobodili od nebezpečenstiev a prekážok, nástrah a temnoty. 

Povedal som ti, že aj prírodné sily vypočujú tvoju modlitbu, keď sa uvoľnia v záujme mojej 

spravodlivosti. Prejdú okolo teba bez toho, aby sa ťa dotkli, pretože si sa vedel modliť s vierou a 

úprimnosťou. 

3 Zo špiny a priepasti pozdvihnem v tomto čase vášho ducha, aby poznal nielen svojho Boha, ale aj 

seba samého a svoje duchovné dary. Najskôr však budete musieť prejsť tygľom utrpenia, ktoré vás očistí. 

Bez vnútornej obnovy totiž vaše dary nebudú môcť zažiariť v plnej sile. 

4 Ľudské vášne sú ako búrka, ktorá bičuje vašu vnútornú svätyňu, a len ten, kto sa modlí, je 

dostatočne silný, aby odolal skúškam, a len ten, kto bdie, je dostatočne ostražitý, aby sa ochránil. 

5 Keď vám hovorím o chrámoch a svätyniach, nemám na mysli miesta zhromaždenia, ktoré staviate 

v materiáli, ale vaše srdce, lebo kamkoľvek pôjdete, tam bude chrám a nájdete v ňom vždy prítomnú moju 

lásku. 

6 Ľudstvo vytvorilo náboženstvá, niečo ako cesty, ktoré vedú ku Mne. Ale ja vám hovorím: Už 

nechoďte podľa ľudského výkladu, ktorý každý dáva môjmu zákonu. Teraz je čas, aby ste všetci vedeli 

prijímať moju inšpiráciu, aby vás viedlo práve toto svetlo. 

7 Niekedy sa sami seba pýtate: Prečo je tento ľud* jediný, ku ktorému som hovoril, keď je toľko 

národov, ktoré to potrebujú? - Na to vám odpovedám, že v tých dňoch bola svedkom môjho ukrižovania a 

mojej smrti len skupina ľudí, a predsa sa Baránkova krv rozšírila po celom ľudstve, aby im ukázala cestu k 

ich vykúpeniu. Takto budem dnes hovoriť k týmto spoločenstvám, ale svetlo môjho Ducha je vyliate na 

celý svet.  

* Myslí sa tým duchovný ľud Izraela, ktorý predstavuje malé stádo žijúce v mexickom národe. 

8 Všetky prostriedky, aby ste sa podľa toho učili a konali, som vám už odovzdal a nechcem, aby ste 

sa - keď prídete v duchu do Mojej prítomnosti - stavali do pozoru bez úrody a tvárili sa, že neústupnosť a 

nepoddajnosť tela vám nedovolili splniť vašu úlohu. Kto totiž nezvíťazí nad pokušeniami sveta, nebude 

mať zásluhu na tom, aby sa ukázal pred svojím Pánom. Telo má veľkú moc vo svojich vášňach, 

náklonnostiach a slabostiach, ale duch je obdarený vyššou mocou a s ňou môže zvíťaziť nad zlom. 

9 Akú zásluhu by mal váš duch, keby pracoval v tele bez vôle a bez vlastných sklonov? Boj ducha s 

jeho telesnou schránkou je bojom moci proti moci. Tam nájde kameň úrazu, ktorým musí dokázať svoju 

nadradenosť a veľkosť ducha. Je to skúška, v ktorej je duch často na chvíľu porazený pokušeniami, do 

ktorých ho svet uvádza prostredníctvom tela. Sila, ktorou tieto (pokušenia) pôsobia na ducha, je taká 

veľká, že ste napokon mali dojem, že vás nadprirodzená a zlomyseľná moc ťahá do záhuby a ničí vás vo 

vášňach. 

10 Aká veľká je zodpovednosť ducha pred Bohom! Telo túto zodpovednosť neprevzalo. Pozrite sa, 

ako navždy spočinie v zemi, keď príde smrť. Kedy získate zásluhy, aby sa váš duch stal hodným obývať 

dokonalejšie domy, než je tento, v ktorom žijete? 

11 Svet vám ponúka koruny, ktoré svedčia len o márnosti, pýche a falošnej veľkosti. Duch, ktorý vie 

prekonať tieto márnosti, má na onom svete vyhradenú inú korunu, korunu Mojej múdrosti. 

12 Kedysi som hľadal údolia, hory, more a púšť, aby som sa s vami rozprával. Aj dnes som zistil, že 

sú srdcia, ktoré sa svojím pokojom podobajú údoliam, iné sú ako rozbúrené more, ako to, ktoré sa spenilo, 

keď sa naň Ježiš vydal so svojimi učeníkmi na lodi. Jedni sa svojou (duchovnou) vznešenosťou, keď ma 

počúvajú, podobajú hore a druhí sa svojou osamelosťou a (duchovnou) vyprahnutosťou podobajú púšti. 

13 Vy, ktorí počúvate moje slovo, milujte ho, študujte ho a praktizujte ho. Koľkí z tých, ktorí túžili po 

tom, aby ju počuli, ju nemôžu počuť, pretože im táto milosť nebola udelená v tomto čase. Ale veru, 
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hovorím vám, že jeho ozvena sa dostane ku všetkým a vo väčšej čistote, lebo k nim nepríde hlas človeka, 

ale Ducha Božieho. 

14 dnes opracúvam tvoje srdce dlátom svojho Slova, učím ho cítiť bolesť druhých, lebo kto nemá 

súcit, nemôže byť mojím apoštolom. Nechcem, aby sa ma núdzni po tom, čo márne zaklopali na tvoje 

dvere, s plačom pýtali, či sú to moji vyvolení, tí, ktorých som ustanovil za správcov bolestí ich bratov, za 

dôverníkov a opory núdznych. Bdejte, učeníci, aby ste aj uprostred noci, keď budete spať, postrehli ruku, 

ktorá klope na vaše dvere. Tento núdzny, ktorý ťa dnes vyhľadá, môže byť tým, kto sa pohnutý tvojou 

ochotou pomôcť aj zajtra premení na môjho pracovníka a uľahčí ti tvoje poslanie. Koľkí z tých, ktorí k 

vám dnes prichádzajú s prosbou o trochu lásky, pochopenia alebo spravodlivosti, budú zajtra štítom, ktorý 

vás ochráni, alebo svedkom, ktorý vás zachráni. Ale čo môžete očakávať od toho, kto v celej svojej bolesti 

zaklopal na vaše dvere a vložil svoju nádej do vašej ochoty pomôcť a potom nenašiel vyslyšanie? Nech k 

tebe príde ten, kto upadol do bahna neresti; ak vieš, ako ho vnútorne pohnúť, pocíti pokánie. Nech sa 

otrhaný človek cíti hoden tvojho domu a tvojho stola; ale necíť odpor pred jeho chudobou, možno je 

duchovne čistejší a ozdobenejší ako ty. Nenechávajte si svoju najlepšiu pozornosť a najmilšie úsmevy pre 

tých, ktorí majú v rukách materiálne bohatstvo alebo sa prezentujú v drahých šatách. Nech sa vaše srdce 

nepozerá na tieto rozdiely a nech rozdáva dobrodenie svojich darov všetkým rovnako. Utrpenie je bohaté - 

koľko dobra môžeš urobiť v každý deň a v každom čase! 

15 Ak budete pozorovať deti, uvidíte, že je veľa malých detí bez lásky, bez zákona a bez chleba. Ak 

pôjdete medzi mladých, nájdete boj vášní, pomýlené cesty, a ak sa obzriete medzi mužmi a ženami, ktorí 

dosiahli životnú zrelosť, nájdete medzi nimi tragédie, veľmi trpký kalich: niekedy kalich vdovstva, 

absenciu nádeje a viery a pravého duchovného povzbudenia, ktoré by ich potešilo a podržalo. 

16 Iba moje slovo sa môže dotknúť srdca, ktoré sa utrpením stalo tvrdým, a urobiť ho citlivým. 

Mnohí z vás trpeli tak veľmi, že necítili bolesť druhých a boli k nej ľahostajní. 

Veľa vám hovorím o bolesti a často spomínam milosrdenstvo, ktoré by ste mali mať voči svojim bratom, 

pretože na svete je toľko utrpenia, koľko je ľudských bytostí, a v súčasnosti sa utrpenie ľudstva iba začína. 

Preto vás pripravujem, aby ste svojou láskou dali novú silu svojim bratom. 

17 Ak sa veľkým národom zeme páči piť na "dobro" sveta tým, že dvíhajú kalich horkosti a vylievajú 

ho na ľudstvo, ponúkam vám od tohto skromného stola duchovný kalich plný sladkosti a života, aby ste 

toto posolstvo priniesli tým, ktorí majú smrť v srdci a horkosť na perách. 

18 Choďte krok za krokom po tejto ceste lásky. Nechajte búrlivé vetry, aby vás neoslabili. Vaše uši 

budú počuť, že ste na ceste záhuby, ale posilnite sa v spomienke na moje slová, keď som vám povedal, že 

môj plášť prikryje každého, kto kráča po svete cestou, ktorú som mu vyznačil krvavou stopou svojho 

umučenia. 

19 Chcem, aby tvoja tvár odrážala miernosť tvojho ducha, ale nie pokrytectvo, lebo čo tvoji bratia 

nevidia, to ja budem súdiť. - Po búrkach, ktoré musia bičovať tento ľud, bude počet tých, ktorí zostanú 

zhromaždení okolo mňa, malý, pretože mnohí si z týchto skúšok zúfajú. Ale tí, ktorí zostanú, budú tí, ktorí 

umožnia rozkvet môjho diela. Potom bude všetko čisté, hmotné aj duchovné. Veď som vám svojím 

slovom otvoril cestu, ktorú zatvárala zloba a neposlušnosť ľudí. Aj oči vášho ducha sa otvorili, aby ste 

videli pravdu. Opäť vám hovorím, že ma uvidí každé oko. 

Spravodlivé pokánie, ktoré som od vás žiadal, je na to, aby sa vo vašom živote začala obnova. Preto 

vám hovorím, že nechcem, aby ste sa prikrývali "rúchom" pokrytectva. Chcem, aby ste boli dobrí a 

úprimní a aby ste svojimi skutkami svedčili o pravdivosti môjho učenia. 

20 Získate veľký poklad múdrosti bez toho, aby ste potrebovali ľudské knihy, lebo vašou jedinou 

učebnicou je toto Slovo, v ktorom vás neovplyvnia cudzie učenia, ani zlé výklady, ani ľudské teórie, ale 

iba Môj Zákon, ktorý vám ukáže cestu vášho rozvoja. 

21 Hustý závoj vášho materializmu vás uvrhol do nevedomosti, ktorá spôsobila, že ste sa cítili 

vzdialení od Božského a ktorá pred vami zakrývala svetlo, ktoré musí osvetľovať život ducha. Vtedy Môj 

hlas roztrhol závoj a ukázal vám Moju svätyňu, zjavujúc vám nové učenie z Mojej tajnej komnaty srdca. 

pri mojom duchovnom zjavení niektorí zapálili svoju lampu viery, zatiaľ čo iní radšej pokračovali v 

rozjímaní o živote vo svetle, ktoré im poskytovalo ich malé duchovné poznanie; nie som jediný, kto vám 

mohol dať toto svetlo; som jediný, kto vám mohol dať toto svetlo Kedy pochopíte všetko, čo potrebujete 

zhromaždiť pre svojho ducha? 
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22 Nezakazujem vám skúmať prírodu ani zhromažďovať vedomosti, ak je to na prospech a pokrok 

vášho ľudského života. Chcem však, aby ste sa zaujímali aj o získanie svetla pre svojho ducha, pretože to 

bude jediná vec, ktorú si so sebou odnesiete odtiaľto do záhrobia a ktorá vám bude užitočná na duchovnej 

ceste pre váš pokrok. Som tak blízko každému z vás, že stačí, aby ste sa ma na niečo spýtali svojimi 

myšlienkami, a okamžite dostanete Moju odpoveď. Nikto nemôže Otcovi vyčítať, že sa vzdialil od svojich 

detí. Ako milujúci Pastier som vždy bdel nad všetkými svojimi ovcami a môžem vám pravdivo povedať, 

že žiadna sa nestratila ani nestratí, pretože som všade. Na každom mieste je prítomné moje svetlo a život a 

láska vášho Otca pulzujú celým stvorením. 

23 Človek sa odklonil od plnenia môjho zákona, ale dnes vám môžem povedať, že svojím učením 

lásky privádzam mnohé zblúdilé ovce na ich vzostupnú cestu. Ale ak sa títo vrátia k prekážke, privediem 

ďalších, kým ich všetkých neudržím v ohrade svojej lásky. 

24 Dnes viete, že bolesť očisťuje dušu a srdce a že to nie je prvýkrát, čo ste museli očistiť svoju dušu 

od previnení. Pohár horkosti sa vylial na svet a bol ako nová potopa, ale bolestivejšia, trpkejšia a dlhšie 

trvajúca. Prídu časy, keď ľudí nebude krotiť a obmedzovať bolesť, ale svetlo ich svedomia. Ak ešte stále 

potrebujete bolesť ako uzdu, je to najjasnejšie znamenie, že ste sa duchovne nevyvinuli. 

25 Pamätajte, deti moje, že na vrch (dokonalosti) musíte vystúpiť s krížom bolesti na chrbte. Ale 

pochopte, že kríž, ktorý vás má pozdvihnúť (duchovne), nie je krížom znášania vašich hriechov, ale 

krížom vašich obetí za iných. 

Mužom hovorím: buďte vodcami, obrancami a ochrancami ľudu. Ženám, matkám, hovorím: Modlite 

sa za veľké zástupy detí bez rodičov, bez domova a bez chleba. Vaše modlitby budú ako krídla škovránka, 

ktoré sa rozprestierajú, aby zakryli mláďatá. V tejto chvíli však nemyslite len na svojich, pretože majú 

vašu materinskú lásku, ale aj na tých, ktorí na zemi nemajú nič, len samotu a hlad po láske. Modlite sa za 

nich! Kto iný ako vy dokáže lepšie pochopiť chlad, prázdnotu a smäd týchto citlivých sŕdc? Modlite sa a 

čoskoro k nim príde chlieb, prístrešie a láska. Toto je vhodná príležitosť na praktizovanie milosrdenstva. 

26 Boli ste vyhnaní na Zem, na túto planétu, ktorú človek premenil na slzavé údolie, hoci je to 

nádherná záhrada, ktorú Stvoriteľ zahrnul svojím požehnaním. Ľudia sa však naučia chápať, že práve 

kvôli splácaniu ich viny im bolo súdené prísť na svet v tomto čase, aby premenili túto púšť súženia a 

bolesti na raj svetla, na miesto bratstva a pokoja, kde sa naplní moje prikázanie, ktoré vám hovorí: 

"Milujte sa navzájom!" 

27 Medzi tými, čo ma počúvajú, sú aj neveriaci, ktorí, aby uverili, chcú si nahmatať (rukami) ako 

Tomáš. Hovorím im, že jedného dňa sa so mnou spoja z ducha do ducha. Najprv nech umyjú svoju nádobu 

zvnútra i zvonka, aby do nej zostúpilo moje slovo ako rosa milosti a života pre ducha. 

28 Chorí sa chcú dotknúť môjho odevu ako v druhej ére, aby ich viera uzdravila. Ale ja vám hovorím: 

Prečo sa nedotýkate môjho Božského Ducha svojimi čistými myšlienkami, svojou vrúcnou modlitbou? 

Získali by ste všetko, čo váš duch a vaše telo potrebujú. 

29 Toto je učenie, ktoré vám dávam, aby ste stále hľadeli na Knihu, ktorú som otvoril pred vami. Je to 

Kniha Mojej večnej múdrosti, ktorú vám dnes ukazujem otvorenú pri šiestej pečati, pričom ako svojho 

vykladača používam Nositeľa hlasu, ktorého som pripravil. 

30 Vždy ste chceli študovať Môj prejav, aby ste poznali Moju vôľu a Moje prikázania, a Ja som 

odpovedal na vaše otázky, pretože každý, kto ma hľadá z lásky, s túžbou nájsť pravdu, ma nájde, vidí ma 

pred sebou, cíti ma a osviežuje sa mojou láskou, tak ako sa ja napĺňam radosťou, keď mi moje deti 

ukazujú ovocie, ktoré dosiahli svojimi skutkami lásky a milosrdenstva, ktorými zmiernili bolesť svojich 

bratov. 

31 V tejto knihe, ktorú som pred vami opäť otvoril, sú obsiahnuté všetky Moje učenia a to, čo je v nej 

napísané, spoznáte a bude to pre vaše šťastie, pretože vás to povedie po ceste k vášmu vzostupu. 

32 Túžite prijímať moje vnuknutia, ktoré som nechal hojne prúdiť v každom čase, ale nevyužívate 

ich. Dnes, keď s vami komunikujem prostredníctvom ľudskej mysle, budete naďalej pochybovať o mojom 

učení a mojej prítomnosti medzi vami? - Nehovorím s mŕtvymi ani s bytosťami bez rozumu, ale s vami, 

ktorí ste ľudia, máte svedomie a poznáte ma. 

Keby som hovoril s mŕtvymi, už by vstali z hrobov, keby som hovoril s kameňmi alebo prírodnými 

živlami, už by o mne svedčili. Nedôverčivosť mojich detí však nezastaví moje učenie a táto kniha bude 

naďalej hovoriť o pravde, o živote v milosti a o posmrtnom živote. 
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33 Čo hľadáte v mojom učení, čo chcete vedieť, deti moje? "Svetlo," hovoria mi niektorí. "Túžime 

nájsť pokoj," počujem hovoriť iných. Hovorím vám: Ak sa pripravíte, nájdete v mojom Slove všetko, po 

čom váš duch túži. Pripravil som tento národ ako úrodné a požehnané pole, odkiaľ môžete vidieť vrch 

nového Sionu, krajinu, ktorá vás čaká. A zajtra, keď prejdete svetom a splníte svoju úlohu, ocitnete sa v 

duchu na cestách záhrobia a všetci sa spojíte v jednom "údolí" a budete tvoriť jedného ducha so Mnou. 

34 Musíte študovať, aby ste pochopili príčinu udalostí tejto doby: Prečo Eliáš prišiel v tomto čase a 

prečo vám dávam svoje slovo. Eliáš prišiel ako môj predchodca, aby pripravil ducha všetkých ľudí. V 

prvom čase prišiel Eliáš na zem, priblížil sa k srdciam ľudí a našiel ich závislých od pohanstva a 

modlárstva. Svetu vládli králi a kňazi a obaja sa odvrátili od plnenia Božích zákonov a viedli svoje národy 

na cesty zmätku a klamstva. Postavili oltáre rôznym bohom, ktorým sa klaňali. Eliáš v tých dňoch povstal 

a prehovoril k nim slovami plnými spravodlivosti: "Otvorte oči a uvedomte si, že ste znesvätili Pánov 

zákon. Zabudli ste na príklad Jeho poslov a upadli ste do kultov nehodných živého a mocného Boha. Je 

potrebné, aby ste sa prebudili, pozreli na Neho a uznali Ho. Zničte svoje modlárstvo a pozdvihnite oči nad 

každý obraz, ktorým ste si ho predstavovali." 

35 Eliáš počul môj hlas, ktorý mu hovoril: "Odstúp od tohto zlého ľudu. Povedz mu, že už dlho 

nebude pršať, kým mu to neprikážeš v mojom mene." - Eliáš povedal: "Už nebude pršať, kým môj Pán 

neurčí hodinu a kým môj hlas neprikáže." A keď to povedal, odišiel. - Od toho dňa bola zem suchá, 

obdobia určené na dážď prešli bez toho, aby prišiel. Na oblohe nebolo vidieť ani náznak dažďa, polia 

pociťovali sucho, dobytok postupne chradol, ľudia kopali v zemi vodu, aby uhasili smäd, ale nenachádzali 

ju, rieky vysychali, tráva usychala, pretože podľahla lúčom spaľujúceho slnka, a ľudia vzývali svojich 

bohov a prosili ich, aby sa im tento živel vrátil, aby zasiali a zožali semeno, ktoré by ich uživilo. 

36 Eliáš sa na Boží príkaz stiahol, modlil sa a čakal na vôľu svojho Pána. Muži a ženy sa začali 

sťahovať zo svojich domovov a hľadali nové územia, kde by im nechýbala voda. Všade bolo vidieť 

karavány a na všetkých miestach bola zem vyprahnutá. 

37 Roky plynuli a jedného dňa, keď Eliáš pozdvihol svojho ducha k Otcovi, počul jeho hlas, ktorý mu 

povedal: "Vyhľadaj kráľa, a keď ti dám znamenie, vody sa opäť spustia na túto zem." 

38 Eliáš, pokorný a poslušný, išiel ku kráľovi toho ľudu a ukázal svoju moc pred uctievačmi 

falošného boha. Potom hovoril o Otcovi a jeho moci a objavili sa znamenia: Na oblohe bolo vidieť blesky, 

hromy a oheň a potom sa spustil životodarný dážď. Polia sa opäť zazelenali, stromy boli plné ovocia a 

vládol blahobyt. 

39 Ľudia sa prebudili a spomenuli si na svojho Otca, ktorý ich volal a napomínal prostredníctvom 

Eliáša. 

40 Eliášove zázraky boli v tom čase početné a veľmi veľké, aby podnietili ľud. 

41 V druhej ére sa objavil Ján Krstiteľ, ktorý radil k pokániu a pripravoval srdcia na prijatie Mesiáša. 

Tento požehnaný predchodca hovoril k zástupom, pretože sa blížil čas Ježišovho kázania a bolo potrebné, 

aby ho spoznali. - Krstil vodou a vylial ju aj na Ježiša a povedal mu: "Učiteľ, prečo ťa mám krstiť, keď si 

bez poškvrny?" Na to Ježiš odpovedal: "Preto sa to musí stať, aby som mohol začať svoju dennú prácu 

tým, že ukážem podriadenosť, aby tí, čo ma tu nasledujú, vedeli, ako sa očistiť a vystrojiť, keď sa vydajú 

plniť svoju úlohu." 

42 Eliáš, duch veľkej moci, ktorého ľudstvo nepoznalo, bol vždy mojím prípravcom. Dnes opäť 

prišiel, aby pripravil označených, ktorí mi majú slúžiť ako nositelia hlasu, ako aj všetkých ľudí. 

43 Ak sa pripravíte a budete študovať Moje učenie, aby ste spoznali Moju vôľu, Eliáš vám príde na 

pomoc a bude vám oporou a priateľom. 

44 Eliáš je (božský) lúč, ktorý osvecuje a vedie všetky bytosti a vedie ich ku Mne. Milujte ho a 

uctievajte ho ako svojho priekopníka a orodovníka. 

45 Učeníci, ak chcete vstúpiť do nebeského kráľovstva, konať spravodlivé skutky, plniť Zákon, 

potom bude Moje Dielo uznané všetkými a bude vynikať medzi náboženstvami a učeniami ako jediná 

cesta, ktorú som vyznačil pre ľudí. 

46 Poďte ku Mne, aby som vám pomohol v príprave, sadnite si k Môjmu stolu, kde mám pre každého 

z mojich učeníkov pripravené miesto, odkiaľ sa budete zúčastňovať na mojom učení. Nebojte sa, či osoba, 

prostredníctvom ktorej sa dávam spoznať, je muž alebo žena, starec, mladík alebo dieťa. Skúmajte Moje 
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učenie, kým nenájdete božský význam tohto slova; potom pocítite Moju prítomnosť prostredníctvom 

každého z Mojich vyvolených. Využite tieto chvíle, pretože neskôr môžete ľutovať, ak to neurobíte. 

47 Nech tento ľud rastie tak, ako rastú stromy rozmnožovaním svojich konárov, ako sa rozširujú rieky 

vytváraním nových riek a potokov. Pozrite sa, ako z jednej komunity vznikajú nové komunity v 

provinciách a mestách! 

48 To Môj Duch ich poslal (povolaných) do rôznych provincií, aby priniesli posolstvo oduševnenia. 

Prečo sa niektorí odvracajú od princípov spiritualizácie, ktoré som im ukázal - teda dávať lásku bez 

akéhokoľvek vlastného záujmu a praktizovať milosrdenstvo - a predávajú služby, ktoré vykonávajú, 

prostredníctvom darov, ktoré ich nič nestáli? Nepamätáte sa, že som vám už pri prvých poučeniach 

povedal, aby ste sa mali na pozore a modlili sa, pretože okolo vašich krokov číha pokušenie? Premýšľajte 

a spomeniete si, že som vám tiež povedal, že vám môžem dať viac, ako odo Mňa môžete žiadať, aby ste sa 

obmedzili na prijímanie toho, čo je odo Mňa dovolené. 

49 Vedz, že v knihe tvojho osudu je zapísaný deň a hodina, keď sa otvoria brány záhrobia, aby prijali 

tvojho ducha. Odtiaľto uvidíte celú svoju prácu na zemi, celú svoju minulosť. Nebudeš chcieť počuť hlasy 

výčitiek a sťažností proti tebe, ani vidieť tých, ktorí ťa nazývajú pôvodcom svojho zla! 

50 Aké utrpenie, akú bolesť pociťuje duch, keď príde do sveta svetla a pokoja a počuje, že tam 

dochádza nárek jeho obetí. Ak nechcete prežiť túto kritickú situáciu, obrábajte už teraz polia, ktoré som 

vám zveril, a vložte do nich semeno Mojej náuky v celej jej čistote. Necíťte sa neschopní konať skutky 

hodné Mňa a neopúšťajte svoje poľnohospodárske náradie, keď je práca hotová len napoly, aby ste zabudli 

na toto poslanie a opäť sa oddali pokušeniam sveta. 

51 Poďte rýchlo počuť moje slovo. Pamätajte, že sa blíži deň, keď ho už nebudete počuť v tejto 

podobe. Pre vás už pominul čas, keď bolo potrebné, aby pred ľud predstupovali proroci a napomínali ho, 

aby činil pokánie, a vyhrážali sa mu Božou spravodlivosťou, ak neuposlúchne túto varovnú výzvu. Dnes 

chcem, aby ste boli prorokmi, ktorí prebudia ľudstvo a odovzdajú mu toto nebeské posolstvo. Budem robiť 

zázraky na vašej ceste a dám vám zbrane pravdy, aby ste bojovali, lebo budete bojovať. 

52 Mnohé krivé cesty narovnám pomocou spravodlivosti svojich dobrých učeníkov. Duchovná 

prítomnosť Božieho ľudu, nazývaného Izrael na zemi, sa prejaví medzi ľuďmi a mnohí si uvedomia, že to, 

čo bolo stanovené v materiálnej podobe, malo vysoký duchovný význam. 

53 Hoci duchovia, ktorí vytvorili tento ľud, boli rozptýlení po celom svete a v Duchovnom údolí, aby 

splnili povinnosť odčinenia, teraz, vďaka Mojej láske, zjednotení svetlom Ducha Svätého, ktorý osvetľuje 

cestu ich vývoja, zjednotia na svojej ceste všetkých, ktorí túžia po slobode, po mieri, po pravde a 

spravodlivosti, po láske a vykúpení. 

54 Veru, hovorím vám, ľud Boží je bezhraničný, všetci k nemu duchovne patríte. Preto sa tento ľud 

nemôže obmedziť na jeden národ alebo jednu rasu. Izraelský ľud, ktorý proroci a patriarchovia prvých čias 

nazývali Božím ľudom, je symbolom univerzálnej rodiny, ľudu vytvoreného z bytostí múdro vybraných 

pre moje ciele, ktoré som použil ako nástroj, odovzdávať moje učenie ľudstvu ako knihu otvorenú pred 

ľuďmi - knihu, ktorá hovorí o duchovnom a hmotnom vývoji, o božských zjaveniach, o proroctvách, o 

ľudských výkladoch, o úspechoch a omyloch tohto ľudu, o sláve a úpadku, o slobode a otroctve, o svetle a 

Tma. Tento ľud už nebude mať pod nohami "zasľúbenú zem". Jeho úlohou je hľadať stratených, vlievať 

novú odvahu slabým a ukazovať im cestu z púšte, za ktorou sa nachádzajú brány Nového Jeruzalema, 

duchovného mesta, v ktorom budete večne prebývať so svojím Majstrom. 

55 Sto štyridsaťštyritisíc označených má za úlohu horlivo obhajovať Zákon, povzbudzovať ľudí na 

ceste, brániť vieru. Majú byť vojakmi pokoja, majstrami v mojej múdrosti, lekármi na všetky choroby, 

utešiteľmi a prorokmi. 

56 Generácie tejto doby boli svedkami veľkých udalostí. Bez toho, aby ste si to uvedomovali, 

prežívate veľkú bitku, ktorá sa odohráva nielen na vašich bojiskách alebo na bojujúcich národoch, ale na 

mnohých poliach. Skutočný boj sa odohráva v duchovnom svete, kam vaše oči nepreniknú, v ľudskej 

mysli a srdci, v ľuďoch vedy a náboženstva a vo všetkých ľudských inštitúciách. Dôvodom je, že sa blíži 

nový čas, keď sa musí otvoriť siedma pečať a v duchovnom svete zvíťazí spravodlivosť a svetlo. Predtým 

budem musieť poslať na zem duchov, ktorí budú plní Mojej milosti a budú viesť ľudí ako deti, aby 

dosiahli spásu. 
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57 Modlite sa a cíťte, ako sa Eliáš ponáhľa vesmírom od jedného konca k druhému, ako šíri svetlo po 

temných cestách, ako zachraňuje tých, ktorí zablúdili, ako očisťuje pošpinených, ako prebúdza tých, ktorí 

spia v nevedomosti, a ako dáva všetko do poriadku, pretože toto je jeho čas. Nebojte sa ho, milujte ho, 

lebo on prišiel ako pastier, aby vás priviedol k Otcovi, k nebeskej prekážke, ktorá vás čaká. 

58 Moje slovo a všetky proroctvá sa splnia. 

59 V druhej ére ste pribili moje ruky na drevo, tie isté ruky, ktoré uzdravovali chorých a hladili deti, 

mladých mužov a starcov. Dnes som odkryl svoje práva, ale nie preto, aby som odmietol kríž, na ktorom 

ste ma vyvýšili; nie, milované deti, dnes ich s láskou rozprestieram, aby som vám udelil svoje požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 54  
1 Blahoslavení sú tí, ktorí opúšťajú svoje hmotné statky, aby ma počúvali. 

2 Tí, ktorí využili moje poučenie, sa stali silnými, a keď ich postihla skúška, namiesto zúfalstva 

začali premýšľať a modliť sa a pocítili, že v tých chvíľach do ich mysle prichádza božská inšpirácia ako 

lúč svetla, ktorý osvetľuje cestu ich duchovného rozvoja. 

3 Veru, hovorím vám: Kto sa vie pripraviť a posilniť v plnení Môjho zákona, prejde cez všetko v 

zdraví, aj keby prešiel búrkou alebo ohňom. - Dokonca aj tým, ktorí vo viere dokázali prejsť skúškou, 

ktorá sužovala ich ducha, opakujem, aby "neľahli spať", pretože prídu nové skúšky a vtedy musia byť 

pripravení. Je mnoho ľudí, ktorí na konci veľkej skúšky, keď sa "denná práca" takmer skončila, boli blízko 

pádu, premožení ťarchou svojho kríža. Ale v tých chvíľach bolo počuť môj hlas, ktorý ich povzbudzoval, 

aby dosiahli konečný cieľ, ktorý je už blízko. 

4 Ak pripisujete životné skúšky náhode, sotva budete silní. Ak však máte predstavu o tom, čo je to 

zmierenie, spravodlivosť a náprava, nájdete vo svojej viere povzbudenie a odovzdanosť, aby ste zvíťazili v 

skúškach. 

5 Mojou vôľou je skúšať tvoju dušu rôznymi spôsobmi, pretože ju formujem, utváram a 

zdokonaľujem. Na to používam všetky veci a všetkých ľudí; ako nástroje používam spravodlivého i zlého 

človeka. Raz využívam svetlo, inokedy si z neho robím svojho služobníka. Preto vám hovorím: Keď sa 

ocitnete v kritickej situácii, spomeňte si na Mňa, svojho Učiteľa, ktorý vám vo všetkej láske vysvetlí 

dôvod tejto skúšky. 

6 Sú poháre, ktoré musia vypiť všetci, niektorí skôr, iní neskôr, aby ma všetci pochopili a milovali. 

Bieda, choroba, ohováranie, zneuctenie sú veľmi horké poháre, ktoré sa nedostanú len na pery hriešnika. 

Pamätajte, že Najsvätejší vyprázdnil v tom Druhom čase ten najhorší pohár, aký si viete predstaviť. 

Poslušnosť, pokora a láska, s ktorými sa pije kalich utrpenia, urobia kríž ľahším a skúška rýchlejšie prejde. 

7 Svet je škola pre duchov, vaše telo je len nástroj. Na zemi prechádzate jednotlivými stupňami 

rebríka k duchovnej dokonalosti, po ktorom duchovia stúpajú ku mne, poháňaní silou svojich zásluh, 

svojou snahou dosiahnuť Otca prostredníctvom lásky, ktorú darovali svojim bratom. Kto neprechádza 

touto cestou boja, nepozná ani svojho Stvoriteľa, ani sám seba. 

8 Kto popiera svoj osud, odmieta čestné meno "dieťa Mojej Božskosti". Ak neverí v moju 

existenciu, nemôže veriť v moju lásku. 

9 Ak bol pre niektorých tento život nesmierne trpký a smutný, vedzte, že táto existencia nie je 

jediná, že je len zdanlivo dlhá a že v osude každého stvorenia je tajomstvo, do ktorého môžem preniknúť 

len ja. 

10 Tento hlas vám nepovedal: musíte poslúchať toto slovo. Povedalo vám len: hľadajte pravdu, 

hľadajte lásku, hľadajte pokoj, a ak to nájdete v mojom učení, ktoré práve počúvate, hľadajte ďalej. Ale ak 

ste ho tu nenašli, hľadajte ďalej. 

11 Každému z vás sa dávam poznať, niekedy prostredníctvom vášho srdca, inokedy vo vašom duchu. 

12 Na môj hlas odpustenia mŕtvi povstanú k životu milosti, budú oslobodení od zmätku svojej duše a 

naplnia môj zákon, ktorý vám hovorí: "Milujte sa navzájom." Tam, kde nie je odpustenie - ktoré vždy 

pramení z lásky -, nebude ani pokánie, ani dobré skutky, a potom nebude ani vykúpenie. 

13 Koľko duchovne mŕtvych ľudí musí blúdiť svetom a čakať, kým ich telesná smrť neprivedie do 

mojej prítomnosti, aby počuli hlas Pána, ktorý ich pozdvihne k pravému životu a pohladí ich. Akú túžbu 

po obnove mohli živiť na zemi, keď sa považovali za navždy stratených, hoci sa cítili schopní skutočného 

pokánia a nápravy svojich previnení? 

14 Ale okrem tých, ktorým bola odopretá spása duše a ktorí prišli ku mne bez nádeje, prišli do mojej 

prítomnosti aj tí, ktorých vedci odsúdili na smrť, pokiaľ ide o telo. Ja, ktorý mám život, som ich vytrhol z 

pazúrov telesnej smrti. Ale čo robia vo svete tí, ktorým som zveril zdravie duše aj tela? Či nepoznajú 

vysoký osud, ktorý im Pán zveril, aby ho naplnili? Musím ja, ktorý som ich poslal s posolstvom zdravia a 

života, ustavične prijímať ich obete? 

15 Teraz, keď mi predkladáte svoj smútok a prosíte ma o silu, hovorím vám: Dôverujte mi a všetci 

budete potešení. 
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Nie všetci počujú moje slovo tak, ako ho počujete vy, ale moja sila a moje svetlo sú otcovským 

dedičstvom pre všetkých duchov. Vy ste však slabí a necháte sa poraziť skúškami. 

16 Len ja, tvoj Otec, počujem a chápem tvoje srdce. Ešte ste nenašli pravú vzájomnú lásku. Tiež vám 

hovorím, aby ste nehľadali obrazy svätých alebo symboly, ktoré by vám mohli priniesť úľavu. Naučte sa 

modliť s duchom, prebuďte citlivé vlákna svojej bytosti, aby ste cítili Moju prítomnosť a tešili sa z Mojej 

lásky so Mnou. Necíťte sa odcudzení od svojho Otca. Alebo ste sa odo mňa tak vzdialili, že ma už 

nepoznáte? 

17 V tejto dobe vidím, že ľudia si zvykli na hriech. Rozpútavajú sa vášne, deti v ranom veku strácajú 

nevinnosť a berú zakázané ovocie. Ľudstvo sa vydalo na cestu zla a z generácie na generáciu upadá a 

prepadá sa stále hlbšie. Preto som opäť prišiel, aby som sa zjavil medzi vami. 

18 Modlite sa a pochopte moje slovo. Modlite sa nielen za seba, modlite sa aj za svojich známych i 

neznámych bratov, za tých hmotných i duchovných. 

19 Neviete, v akej duchovnej chudobe dnes ľudstvo žije. Príhovor ľudu a jeho boj sú potrebné na to, 

aby sa svetlo dostalo ku všetkým duchom. 

20 Očistite tých, ktorí sa poškvrnili. Odhaľ im dary ich ducha, postav ich na cestu ako malé deti a veď 

ich ku mne. Na svojej ceste nájdete mnoho chorých ľudí, ktorých veda nevylieči, ale medzi sebou nájdete 

možnosť, ako ich utrpenie vyliečiť: Uzdravíte ich svojou láskou, svojím dobrým vplyvom, obnovou, ku 

ktorej ich inšpirujete. A vďaka poznaniu môjho učenia, ktoré im odovzdáte, zistia, že liečivý balzam je v 

pokoji mysle a v plnení povinností, vo vzájomnej láske. 

21 Nechcem, aby moje deti premárnili príležitosť na svoju spásu. Ak ma veľkí hriešnici budú hľadať 

v pokore a pokání, odpustím im ich previnenia a ponúknem im príležitosť obnoviť svoj život. Uvoľňujem 

svoje volanie k najväčším hriešnikom, aby som ich vykúpil a zachránil. 

22 Nadchol som srdce mladých ľudí, mladíkov a panien, aby som formoval nové generácie. Na to 

som ich očistil, a ak budú vedieť, ako vo svojich deťoch splniť úlohu, ktorú som im zveril, a ak vybavia 

týchto duchov a povedú ich po ceste dobra, budem s nimi komunikovať a vy sa opriete o tieto nové 

generácie a ony budú pokračovateľmi tohto diela. 

23 Zachovajte si milosť, ktorú som vám zanechal. Čoskoro sa objavia tí, ktorí budú chcieť zabrániť 

Môjmu dielu, aby napredovalo. Ale budú aj iní, ktorí po tom, čo ma budú prosiť o pomoc, dostanú zázrak, 

a aj keď nebudú patriť k mojim učeníkom, budú o mne svedčiť a povedia: "Pán ma uzdravil." Iní povedia: 

"Stratil som to najdrahšie a On mi to vrátil." 

24 Neobhajujte moje dielo falošnými svedectvami a nikdy neklamte, lebo som vás neučil klamať. 

Moje skutky sú vždy hlasnejšie, a ak ich viete interpretovať, nájdete v nich moju lásku a milosrdenstvo k 

ľuďom. 

25 Keď počujete hlúpe slová, mlčte, ako mlčal Ježiš pred farizejmi. Ale nebojte sa, že sa vám roztrhne 

"odev "*. Ospravedlním ťa a vyzdvihnem ťa pred tvojimi bratmi. Títo ľudia, ktorí vás odsudzujú, potom 

uvidia, že ste nezablúdili, ale že ste sa mi priblížili. 

Dávajte si pozor na svoje činy a bojte sa len Večného Sudcu, ktorý vás vždy vidí. 
* Tento obrazný výraz sa vzťahuje na poškodenie povesti, cti, osoby. 

26 S jemnosťou a duchovnosťou budete svedčiť, že ste ma počuli, a potom sa mnohí obrátia. Ak 

nenájdeš pochopenie, mlč a odpusť. Ak spojíš svoje telo s duchom a splníš môj zákon, získaš milosť pre 

ľudstvo. 

27 Pamätajte, požehnaní ľudia, že som vám na všetkých miestach zhromaždenia povedal, že sa blížia 

časy bolesti, skúšky a súdu, ktoré poslúžia ľudstvu na očistenie. Oznamujem vám tiež, že po tomto čase 

bude na zemi radosť. 

28 Už roky počúvate tieto posolstvá, ktoré sú učením, ktorým vás pripravujem ako žiakov, aby ste 

zajtra mohli vniesť svetlo do života svojich bratov a ukázať im dobrú cestu - bytostiam žijúcim v tele aj 

bez tela. Mojou vôľou je, aby si zanechala dobrý príklad ako semeno pre budúce generácie; aby ti 

zjavenia, ktoré som ti dal, poslúžili na posilnenie tvojho ducha v Mojej múdrosti a tvojho srdca v dobrote a 

aby som z neho odstránil všetku burinu, ktorá už dlho rastie v tvojom bytí. So smútkom vám však 

hovorím, že stále necítite Moje Slovo, že spíte voči týmto prejavom a že vaše skutky nesvedčia o Mojej 

náuke. 
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29 Chcel som, aby ste všetci vytvorili jedno srdce, jednu vôľu, ale vidím, že stále zostávate v 

nejednotnosti. 

30 Povedal som vám, že sa zjavujem na všetkých miestach vášho zhromaždenia ako jediný Boh, ktorý 

vás všetkých rovnako miluje. Niektorí však odopierajú duchovné dary a pravdu iným. Ako môžete veriť, 

že takto oslavujete moje učenie? 

31 Nielen správaním, ktoré preukazujete na týchto miestach zhromaždenia, sa mi budete snažiť 

zapáčiť a slúžiť mi, ale aj všetkými skutkami svojho života. Ale až do tejto chvíle ste nedodržiavali Môj 

zákon, ani v duchovnom, ani v hmotnom, a stále ste začiatočníci, ktorí nechcú veriť. Nechcete, aby vás 

naďalej viedol Kristus, ktorý vám povedal: "Ja som cesta, pravda a život"? Nechceš, aby ťa Láska 

zachránila, aby ťa urobila silným, radostným a pokojným, aby ťa v hodine búrok a súženia podržala a 

ochránila? 

32 Uvedomte si, že som vám dal múdrosť, ktorá prevyšuje všetky ľudské vedy: múdrosť ovládania 

prírodných síl. Ale vy ste nepochopili, ako reagovať na môj hlas ako poslušné ovce. Tvrdíte, že tieto prvky 

sa pred vami skláňajú ako oddaní služobníci vo vašej neposlušnosti? 

33 Už chápete, prečo je potrebné, aby ste počúvali moje učenie, rovnako ako je dôležité, aby ste o 

ňom uvažovali, aby ste ho precítili a uplatňovali v praxi? 

Povedal som vám, aby ste sa nebáli, že sa vám nečakane stane niečo zlé, ale vy ste sa nechceli ani 

modliť, ani bdieť. Keď vás skúšky bičovali, verili ste, že som vás potrestal alebo opustil. Až potom ti 

napadlo modliť sa a prosiť ma, aby som ťa nenechal samého. Ach, keby ste len pochopili, že vás 

neopúšťam a že ste to vy, kto na Mňa zabúda! 

Musíte vedieť, že neexistuje sekunda, v ktorej by som vám niečo nedal, a na druhej strane často žijete 

celý život bez toho, aby ste mi niečo ponúkli. 

34 Dávam vám toto učenie, aby ste vedeli, že som stále s vami, že všetko počujem a všetko viem, - 

aby ste neodmietali moje dobrodenia a aby ste sa necítili osamelí a smutní vo svojich skúškach. 

35 Koľkí z vás sa po tom, čo sa stanú ľuďmi, správajú ako nevďačné deti, ktoré nepočúvajú rady 

svojich rodičov a vrhajú sa ako nezmysly na nebezpečné cesty života, aby sa potom, keď veľa zakopnú a 

zažijú sklamanie, zastavili a so slzami výčitiek svedomia zvolali: "Ach, keby som bol počúval svojho otca, 

nebol by som zažil toľko utrpenia a nebol by som sa tak vzdialili od správnej cesty!" 

36 Niekedy je už neskoro, keď si uvedomia svoju vinu. Prekvapí ich smrť, ktorá im nedovolí vrátiť sa 

do Otcovho domu a padnúť na kolená pred tými, ktorým odopreli autoritu. 

37 Aká ohromná bolesť pre tých, ktorí videli, že sa blíži ich posledná chvíľa, bez toho, aby mohli 

zvlhčiť tváre svojich rodičov svojimi slzami, ani počuť z ich úst slová odpustenia! 

38 Keď uvažujete o týchto skúškach, niekedy si poviete: "Ako je možné, že Boh vo svojej dokonalej 

spravodlivosti zachádza tak ďaleko, že odopiera túto radosť tomu, kto už uznal svoju vinu a ľutuje ju? - Ja 

vám však odpovedám, že túto milosť nedostane telo, ale duša, ktorá bude mať vždy dosť času na zmytie 

svojich škvŕn a tiež na to, aby zožala ovocie svojho pokánia. 

39 Aby vaša duša nezablúdila na nebezpečnej pozemskej púti, bola obdarená vyšším svetlom, ktorým 

je duch. Okrem toho bol svet vždy osvetlený svetlom môjho učenia a mojich zjavení od prvých dní vašej 

existencie na tomto svete až do večnosti. 

40 Vždy som vás osvietil, aby váš vtelený duch, keď sa vráti do duchovného života, mohol prebývať 

vo vysokých úrovniach bytia. 

41 Milovaní ľudia, nástroj mojich prejavov v tomto čase, zduchovnite sa, aby ste boli pravým 

vykladačom môjho slova, a to prostredníctvom svojho myslenia, svojho života a svojho slova. Pochopte, 

že sú potrebné živé príklady, aby vo mňa ľudstvo uverilo. 

42 Kto z vás bude veľkým duchom, ktorý povedie ľudí k pravému oduševneniu? Spiritualizácia, teda 

duchovný rozvoj smerom nahor, sa musí prejaviť prostredníctvom mysle a pocitov, aby mohla byť spásou 

ľudstva. 

43 Učeníci, veľké diela si vyžadujú vysokú myseľ a čisté srdce. Rozvíjajte svoje vlastnosti a buďte 

skvelí. Prečo vás žiadam, aby ste boli jednotní, ľudia? Pretože viem, že vojna sa v dôsledku nedostatku 

bratstva medzi ľuďmi blíži ako víchrica, ktorá všetko strháva, a pretože chcem, aby ste sa pozerali a boli 

ľuďmi 
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mier, armáda vojakov v službách dobra. Keď sa vydávate na cestu, aby ste splnili toto poslanie, noste ma 

vo svojich srdciach; bezo mňa nemôžete urobiť nič. Kto som?: Kristus. A kto je Kristus?: On je Božia 

láska. Preto vám hovorím: Noste ma v sebe a nezahyniete. Skôr prekonáte všetky protivenstvá a 

dosiahnete večnosť. 

44 Nezabúdajte, že božské sily sú len s pokornými a že nikdy nezostúpia, aby lichotili ľudskej 

márnivosti. 

45 Mnohí si poškvrnili dušu, ale neodsudzujte ich, lebo nevedia, čo robia. Aj ich zachránim, bez 

ohľadu na to, že na mňa zabudli alebo ma nahradili falošnými bohmi, ktorých si vytvorili vo svete. Aj ich 

privediem do svojho kráľovstva, hoci teraz - pretože nasledujú falošných prorokov - zabudli na láskavého 

Krista, ktorý za nich položil svoj život, aby ich naučil svojmu učeniu lásky. 

46 Pre Otca nikto nie je "zlý", nikto ním nemôže byť, pretože jeho pôvod je vo mne. Mnohé z mojich 

detí sa stali zblúdilými, slepými, násilnými, vzdorovitými, pretože im bola daná slobodná vôľa. Ale vo 

všetkých sa objaví svetlo a moje milosrdenstvo ich povedie po ceste k spáse. 

47 Dnes z vás sila hmoty a vplyv sveta urobili egoistov. Ale hmota nie je večná, ani svet a jeho vplyv, 

a ja som trpezlivý Sudca, ktorého spravodlivosť je Pánom života a času. Nesmiete súdiť tých, ktorí ma 

popierajú, lebo potom vás budem považovať za vinnejších ako oni. 

48 Zvýšil som svoj hlas, aby som odsúdil svojich katov? Či som ich nepožehnal láskou a nežnosťou? 

Keby ste len pochopili, že mnohí z tých, ktorí kvôli tomuto previneniu dočasne zablúdili vo svete, sú dnes 

očistení v duchovnom svete! 

49 Pozrite sa, ako vám moje Slovo ukazuje cestu a vedie vás! Dávam ho všetkým, pretože vás 

všetkých milujem a všetkých hľadám. Nečakajte, kým vás víchrica prekvapí ako stratených alebo spiacich, 

lebo potom bude "škrípanie zubami". Môj plán spásy ešte nepoznáte, preto mi stačí dôverovať a poslúchať 

ma. 

50 Uvedomujete si, aké skromné je moje slovo, akí bezvýznamní sú služobníci, cez ktorých vysielam 

svoj hlas, a aké chudobné je prostredie, v ktorom sa dávam poznať? Nebuďte prekvapení, keď sa dozviete, 

že v tomto veku bude práve toto učenie riadiť a usmerňovať osudy celého ľudstva! 

51 Božské myšlienky pretavili Moji nadšení nositelia hlasu do slov, ktoré spojené do viet vytvorili a 

ustanovili duchovnú náuku plnú zjavení a dokonalých učení. 

52 To je ten zasľúbený Tešiteľ, to je ten ohlásený Duch pravdy, ktorý vás má všetko naučiť. Príprava 

sa už začína, prichádzajú časy, keď budete potrebovať toho, kto vás povedie so vznešenosťou a 

jednoduchosťou svojho srdca, s múdrosťou a spravodlivosťou, pretože má silu v duchu. 

53 Ľudia potrebujú tých, ktorí dokážu obstáť v skúškach, tých, ktorí poznajú veľké zápasy sveta a 

ducha. Práve oni môžu dať ľudstvu smer a viesť ho, pretože v ich srdciach nebude túžba nikoho utláčať 

alebo ovládať. Nemôžu poskytnúť útočisko sebectvu, pretože vo chvíľach povznesenia pocítili 

milosrdenstvo Pána, ktorý ich obdarúva láskou, aby ju mohli odovzdávať svojim bratom. 

54 Ak sa nezjednotíte, nebudete schopní odpovedať ľuďom; ak sa nezjednotíte, nebudete schopní 

chrániť sa pred ich útokmi. Čoskoro príde bitka a vtedy je potrebné, aby som vás našiel chránených a 

vyzbrojených prostredníctvom sŕdc, ktoré majú svetlo a vieru. Potom už budete schopní odpustiť tým, 

ktorí vás urážajú, pretože viete, že vaši bratia vám tieto rany spôsobujú z pravej nevedomosti. 

55 Keď sa začne boj, chcem, aby ste na urážky svojich bratov odpovedali odpustením a láskou. 

56 Vezmi aj ty svoj kríž! Alebo veríte, že Kristov kríž nie je bremeno? Myslíte si, že moje úlohy sú 

malé? - Úlohy tých, ktorí ma nasledujú, nebudú ani malé, ani ľahké. Ľahké skutky sú pre duchovne 

slabých, pre srdcia bez lásky. 

57 Už nie je času nazvyš, lebo sa blíži čas, keď sa objavia silní tohto ľudu, aby vám vydláždili cesty, 

ktoré vás privedú k tej veľkej slávnosti, keď pocítite Môjho Ducha bližšie k sebe. 

58 Medzi prítomnými vidím tých, ktorí sa plní radosti, pretože cítia a chápu moju inšpiráciu, a 

pripravujú sa na tento boj. Vedia, že len pravda, oduševnenie a láska môžu byť zbraňami, ktoré zvíťazia. 

59 Poďte ku Mne, ponáhľajte sa na láskyplné volanie, ktoré vám Otec adresuje, aby ste sa ďaleko od 

temných ciest bolesti alebo nevedomosti nasýtili Mojím Pokojom a Mojím Svetlom a potom urobili to isté 

svojmu blížnemu. 

60 Neprišiel som len preto, aby som vám dal úlohy alebo povinnosti. Prišiel som aj za vami, aby som 

osušil vaše slzy a vypočul si vaše sťažnosti. 
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61 Dnes nasleduj svojho Spasiteľa a ja ti pomôžem s tvojím krížom. Ale skôr, ako sa skončí vaše 

putovanie týmto svetom, zaneste dobrú správu do provincií. 

62 "Človek nežije len z chleba" a tento svet má duchovný hlad. Preto môžete ponúknuť svojim 

bratom toto jedlo, ktoré som vám zveril. 

63 Moje učenie je cesta, ktorá vám ukáže, ako žiť v pokoji na zemi, a ktorá vás priblíži k Otcovi, keď 

budete žiť v Duchu. Kde je bratstvo, ktorému som učil ľudí? Na zemi neexistuje, pretože ste dlho 

nechávali kúkoľ rásť medzi pšenicou. Medzi ľuďmi sa rozmáha nevľúdnosť, ako aj nezhody. Nepoznali sa 

ako bratia v Bohu, a predsa tvrdia, že ma uznávajú, ba dokonca ma milujú. 

64 Sú tu páni a sluhovia, sudcovia a obvinení, kati a obete, ale všetci sú bratia. Veľký otras spôsobí v 

ľudstve Moje slovo tohto času, pretože sa dostane ku všetkým duchom ako sudca. 

65 Bdejte a modlite sa, učeníci, aby ste pocítili moju prítomnosť, lebo ak zaspíte, po prebudení bude 

váš duch veľmi trpieť. 

Dávajte pozor na moje slovo, aby vás nič nezastihlo nepripravených. Potom, keď budú cesty 

vydláždené a krajiny otvoria svoje brány, budete pripravení splniť svoje poslanie, a keď srdcia zatúžia po 

slove života, okamžite vyjde z vašich úst. Podobne, keď okolo vašich dverí prechádzajú trpiaci ľudia, 

nemali by zostať zatvorené. 

66 Už nie je čas pokračovať v naháňaní sa za pôžitkami tohto sveta. Je čas žiť bdelo všetkými 

zmyslami a schopnosťami a byť pozorný ku všetkému, čo k vám hovorí a čo vás obklopuje. Čas vášho 

pobytu na tomto svete sa už veľmi skrátil a je potrebné, aby ste využili krátky čas, ktorý na ňom ešte 

žijete. Pre tých, ktorí sa pripravujú, nič nezostane nepovšimnuté, či už ide o ľudské udalosti, znamenia v 

prírode alebo duchovné prejavy. Veľké zázraky zažijú tí, ktorí sú pripravení, aby mohli osvietiť, učiť a 

prorokovať tým, ktorí nevidia, necítia a nerozumejú. 

67 Milovaní ľudia, uvedomte si, aké veľké bude šťastie ducha, ktorý na svojej ceste životom slúžil 

svojim bratom ako sprievodca, radca alebo opora. To je vaša úloha: byť silní, čestní a poslušní môjmu 

zákonu, aby ste mohli slúžiť ako maják pre svojich blížnych. 

68 Kedy bude toto ľudstvo ako obrovský kvet, ktorého okvetnými lístkami sú vaše srdcia a ktorého 

vôňou je vaša láska ku Mne? 

69 Keď vidíte, aký je svet v tejto hodine skúšky, v ktorej sa búria jeho ctižiadostivé vášne a nenávisť, 

myslíte si, že tieto slová, ktoré vám hovorím, sú len božským snom. Ale upozorňujem vás, že je to len 

preto, že som v druhej ére prijal kríž, ktorý ste mi dali, a teraz som k vám prišiel "na oblaku", lebo som 

vedel, že semeno Mojej Lásky zvíťazí nad ľudskou nedokonalosťou. Prečo pochybuješ, že ťa môžem 

vykúpiť? Veríte, že Kristus na Golgote prelial svoju krv zbytočne, že vás to ničomu nenaučilo? Myslíte si, 

že môj nový prejav je neplodný? - Veru, hovorím vám: Boh sa nemôže mýliť, ani nemôže zlyhať vo 

svojom poslaní lásky. 

70 Veľká, veľmi veľká je vo vašich očiach ľudská skazenosť, hrozná sa vám zdá moc a sila zla, ktorú 

ľudia uplatňujú, a predsa vám hovorím, že je slabá v porovnaní s mocou Mojej spravodlivosti, v porovnaní 

s Mojím Božstvom, ktoré je Pánom osudu, života, smrti a všetkého stvorenia. 

71 Človek si z tejto požehnanej a úrodnej zeme urobil peklo, pretože všetky sily a živly, ktorými som 

ho obklopil pre život, použil na to, aby si spôsobil smrť. Napriek tomu všetkému vám môžem povedať, že 

ten, kto robí pokánie, chápe svoje previnenie a snaží sa ho napraviť, čoskoro dosiahne duchovné brány 

pravého raja, kde anjel Pána odloží svoj meč a nechá ho vstúpiť do večného kráľovstva pokoja, kde mu 

Otcova láska dá odmenu prisľúbenú všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 55  
1 Svetlo Ducha Svätého vibruje nad všetkými duchmi. 

2 Blahoslavení ste vy, ktorí sa pripravujete na plnenie mojich príkazov, lebo vždy budete cítiť moju 

pomoc. Ale hovorím vám tiež: Neumlčujte hlas svedomia, keď vás upozorňuje na vaše chyby, počúvajte 

ho, lebo je to môj hlas. Ak sa Mi chceš tak zapáčiť, pozdvihni svojho ducha v modlitbe po tom, čo si 

napravil svoje chyby, potom ma vždy nájdeš, ako na teba čakám, aby som ti dal pokoj. 

3 Čím viac cítite, že vám odpúšťam, tým viac by ste si mali plniť svoje povinnosti. Nikdy 

nezneužívajte toto odpustenie! 

4 Všetci, ktorí sa vydajú na cestu duchovného rozvoja, uvidia, že sú na ceste plnenia Môjho zákona 

obklopení veľkými zástupmi ľudí, ktorí ich budú nasledovať. Ak vás však postavím na čelo skupiny ľudí, 

neuchopte ju. Uvážte, že aj králi v tomto čase zostúpili zo svojich trónov, aby sa stali služobníkmi svojich 

národov, pretože sa blíži vek rovnosti a bratstva pre všetkých ľudí. 

Pamätajte - keď som vás povolal, pokorne ste mi odpovedali a povedali, že budete poslušní a s láskou 

prijmete svoj kríž, aby ste nasledovali Moju stopu, ktorou som vám vyznačil cestu duchovného rozvoja v 

druhej ére. 

5 Ak sa pripravíte, veľké nešťastia, ktoré prichádzajú na ľudstvo ako hurikány, budú pre vás ako 

jemný vánok, ktorý vás pohladí. Potom zažiari svetlo nového úsvitu a slnko vás obdarí svojimi 

dobrodeniami. Ale ak sa neprebudíte a necháte vo svojich srdciach klíčiť pokrytectvo a prikryjete sa ovčou 

kožou, zatiaľ čo vo vnútri ste hladní vlci, stretnete sa s ťažkosťami a tŕnie na ceste vám poraní nohy. 

6 Beda vám, ak sú zlé sklony silnejšie ako cnosti, ktoré nosíte vo svojom duchu, a ak moje poučenie 

neprináša ovocie! Ak neuvažujete a nechápete Moje Slovo a myslíte si, že plníte Moju Vôľu, Moje Svetlo 

vami otrasie. Ale keď si uvedomíte celú pravdu, spomeniete si, že som vás poslal na svet, aby ste konali 

skutky milosrdenstva. 

7 Aj keby ste chceli uniknúť svojmu osudu, nemohli by ste to urobiť. Akokoľvek často zišiel z cesty, 

Moje milosrdenstvo ťa na ňu vráti. Môj zákon je napísaný v každom duchu a vy ho musíte poslúchať. 

8 Videl som, že nesúhlasíte s vodcami národov, nechápete, že sú to nástroje, ktoré používam na 

ohýbanie a drvenie národov. Nepochopili ste, ako sa zjednotiť v myšlienkach, aby ste pomohli tomu, koho 

som určil, aby viedol osudy národa. Vzdorujete a spôsobujete rozkol, hoci som vám odporúčal zjednotenie 

a poslušnosť Mojej vôli. Milujte sa navzájom, aby ich vaša modlitba pripravovala a duchovne 

podporovala. 

9 Zjednoť sa, Izrael, počúvaj ma! Vystavím vás veľkým skúškam a potom vás neuvidím plakať. 

Modlite sa za tých, ktorí nevedia, ako to urobiť, za tých, ktorí sa cítia slabí. Aby niektorí nemali radosť z 

neúspechu iných! Lebo neviete, či nebudete všetci prechádzať rovnakými skúškami a - keď vás zasiahnu - 

či sa aj vy nestanete slabými. 

10 Odmietnite pokušenie, lebo toto je čas, keď sa táto moc snaží rozmnožiť svoju úrodu, a len 

modlitba a dobré skutky ju od vás odradia. 

11 Mnohé učenia vás budú vyzývať, aby ste sa zjednotili, keď vás uvidia nejednotných, a Ja chcem, 

aby ste sa všetci zjednotili vo Mne a praktizovali svoje uctievanie tak, ako som vás to učil. 

12 Aby som vám pomohol vo vašom pozdvihnutí, pripravil som pre svoje deti to najlepšie miesto, 

lebo vás chcem pritiahnuť k sebe a dať vám svoj pokoj. Kto sa cíti unavený, nech príde ku mne a nech sa 

zotaví a posilní. 

13 Učeníci, zmilujte sa nad tými, čo porušili Zákon, čo sa vzbúrili, lebo oni sú ľudia, ktorí najviac 

potrebujú vašu pomoc a lásku.- Prečo človek hreší, hoci pozná dobro a vie, že len jeho praktizovanie ho 

urobí šťastným: Pretože nepočúva hlas svojho svedomia a preto, že pastieri dovolili, aby sa ich stádo 

rozutekalo na rôzne cesty, a preto, že ich slovo už nemá silu, ani moc prinútiť ovce, aby sa vrátili do 

ovčinca. Kde sú moji učeníci, nástupcovia apoštolov druhej éry? 

14 Vám, ktorí ste v súčasnosti mojimi učeníkmi, hovorím: Nenazývajte sa pastiermi ani kňazmi, 

nechajte ma viesť ľud, lebo vo mne budú mať svojho Otca, svojho Sudcu, svojho najlepšieho priateľa a 

radcu. Budete len nositeľmi Dobrej zvesti a svedkami môjho zjavenia. Potom, keď ľudia prostredníctvom 

svojich darov dosiahnu spojenie s Mojím Duchom, budú s istotou kráčať po svojej ceste rozvoja a Ja im 
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vštepím skutky a činy, ktoré sú založené na Mojom Zákone. Bude to po zmierení a náprave, ktorými teraz 

prechádzate. 

15 Keby ste nezhrešili, nepoznali by ste krutosť Zákona zmierenia, ale vždy by ste napredovali vo 

svojom vývoji. Veru, hovorím vám, že ak nesplníte úlohy tých, ktorých ste poverili, aby priniesli toto 

posolstvo vašim bratom, budete súdení ľudstvom a spoznáte krutosť tohto sudcu, ktorý nepozná ani súcit, 

ani lásku. 

16 Keď som vás podrobil skúške, aby som pozdvihol vašu dušu, pomohol som vám, aby vás 

neopustili sily, a keď ste sa podriadili Mojej Vôli a využili túto lekciu, cítili ste sa mi bližšie. Za to mi 

ďakujete a ja vám dávam pokoj. 

17 Od ľudstva som žiadal jednotu a návrat k jednoduchému duchovnému životu, pretože chcem, aby 

sa duchovia zjednotili v jednej viere, aby ma uznávali a milovali. Rôzne učenia zaniknú a pretrvá len Môj 

zákon a Moje slovo. 

18 Vždy som vám dával najavo svoju lásku, ale vy ste mi nerozumeli. Neviete, že keď vám dávam 

nové poslanie, je to s úmyslom, aby ste jeho splnením splatili svoju vinu? Vyvolil som si vás, pretože vás 

milujem a chcem, aby ste sa stali mojimi učeníkmi. Aby ste sa však mohli takto nazývať, musíte si osvojiť 

pokoru a miernosť vo všetkých činnostiach svojho života. 

19 Nachádzate sa v čase žatvy, keď budete žať to, čo ste zasiali. Ale ak zasievate nanovo, aby ste 

neskôr žali, použite dobré semeno a pestujte ho, lebo vám dávam novú príležitosť. 

20 Rozumieť: Oveľa viac ako vy som vás sprevádzal ja, aby som vám vždy ukázal vašu úlohu a 

naučil vás plniť môj zákon, aby váš duch nikdy nezablúdil a bol ako zvon, ktorý zvoláva zástupy. 

21 Koľkými skúškami musela prejsť tvoja duša, aby sa nakoniec stala miernou a pokornou a aby sa 

odhodlane vydala na cestu Zákona! V minulosti z vašich úst zaznievalo rúhanie, keď ste na svojej životnej 

ceste pocítili skúšku. Dnes, keď cítite, že prechádzate ťažkou lekciou života, modlite sa, pretože svetlo 

stále viac preniká do vašej duše. 

22 Keď vám hovorím, že "oni a vy ste to isté", chcem, aby ste pochopili, že prostredníctvom 

opätovného vtelenia svojho ducha postupne dosahujete jeho vyšší vývoj. Od chvíle, keď vám Otcov hlas 

povedal: "Rastite a množte sa", až po súčasnosť sa váš vývoj ani na chvíľu nezastavil. Ale ako pomaly 

idete svojou cestou! 

23 Rozmnožili ste sa, a tým ste splnili tento Boží príkaz. Ale potom bolo potrebné nové prikázanie, 

aby z vašich sŕdc vyrástlo ovocie hodné Boha, a ja som vám povedal: "Milujte sa navzájom". Toto učenie 

som vám dal v druhej ére ako zhrnutie celého Zákona a stále čakám, že prinesie ovocie vo vašich srdciach. 

Teraz som prišiel s novým učením a novými zjaveniami, ale neodvraciam vaše srdce od Božieho 

prikázania milovať sa navzájom, ani od iného prikázania množiť sa. 

24 Áno, deti ľudí, rásť v cnostiach a v múdrosti, rozmnožovať sa oduševnením, milovať všetkých bez 

rozdielu rasy, triedy, viery a sveta. 

25 Uvidím pšenicu rásť na poliach, kde tak veľmi prekvital kúkoľ a tak veľmi sa rozmnožilo zlo. 

Prišiel deň spravodlivosti a oheň vojny spáli a strávi zlé semeno, z ktorého nezostane ani popol, keď ho 

vietor rozptýli, a potom vody a sneh očistia a očistia ľudstvo. Keď bude bolesť medzi ľuďmi veľmi silná, 

budú mi stavať oltáre, páliť kadidlo a hovoriť, že ma milujú. Ja im však poviem, že to nie je správny 

spôsob, ako sa zapáčiť môjmu Duchu, a že to, čo považujú za lásku ku mne, je strach z (božskej) 

spravodlivosti a smrti. - Ľudia musia pochopiť, že jediným kadidlom, ktoré ma dosiahne, sú skutky lásky a 

milosrdenstva, ktoré si navzájom preukazujete, keď si beriete príklad z lásky svojho Otca. 

26 Vám, ktorí počúvate toto Slovo, hovorím, aby ste si ma vzali za príklad, aby ste ma nasledovali na 

ceste lásky, ktorú som vám ukázal v druhej ére, aby ste - keď ma už nebudete počúvať v tejto podobe - 

dokázali zhromaždiť zástupy na týchto miestach modlitby a udržať ich pri sebe pravdivosťou a 

presvedčivosťou svojich slov a svojho príkladu. Učenie máte odovzdávať nielen na týchto miestach, ale 

všade tam, kde si to okolnosti vyžadujú. Nezabúdajte, že som vám povedal, že "na púšti, na cestách, na 

mori a v údoliach" vás prekvapia skúšky a tiež moje vnuknutia. 

27 Aby ste mohli splniť túto úlohu, chcem, aby si tento ľud, ktorý vychovávam prostredníctvom 

svojich pokynov, ctil môj zákon a svojimi skutkami a príkladom svedčil o svojom Majstrovi. Vo vašich 

domoch bude vládnuť pokoj, vo vašich rodinách nebude jeden proti druhému, nebudú hádky medzi bratmi 
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ani nezhody medzi rodičmi a deťmi. Keď medzi vami začne vládnuť pokoj a váš domov nebude ako malé 

bojisko, vojny postupne zmiznú, lebo kto má pokoj v srdci, prinesie ho všade. 

Myslite na svoje deti a uvedomte si, že ste ešte nepochopili, ako im svojím príkladom vtlačiť Môj 

Zákon do sŕdc, a že ony predstavujú nové generácie určené na šírenie duchovného svetla v ľudstve. 

28 Veľký je ich duch, ale uvedomte si, že potrebujú vašu ochranu a vedenie v začiatkoch svojho 

hmotného života. Začnite túto úlohu s malými deťmi, buďte chápaví a trpezliví. Učte sa odo mňa: Na 

rozvoj a zdokonalenie ducha môžem čakať stáročia, tisícročia alebo večnosť. - Všetci ste ako diamant v 

jeho pôvodnom stave, ktorý musí byť starostlivo vybrúsený, aby vyžaroval krásne lúče. Myslíte si, že ste 

nehodní porovnávať sa s geniálnymi? 

29 Jedným z najkrajších a najúžasnejších umeleckých diel, ktorými som obdaril túto zem, sú kvety, 

ktoré potešia vaše oči, naplnia okolie vôňou a inšpirujú vás. Ale naozaj, hovorím vám, ste dokonalejší a 

krajší ako kvety. 

30 Keby ste už mali oduševnenie, ktoré máte dosiahnuť, rozumeli by ste reči všetkých stvorených 

vecí, hovoril by som k vám prostredníctvom nich a nebolo by vám spôsobené, že sa váš Otec zhmotnil 

medzi vami až po vykrvácanie na kríži a že v tomto čase musím dávať svoje Božské slovo ústami 

nečistých ľudí. Je však potrebné, aby ste poznali svojho Otca, a preto som sa nikdy neskrýval ani 

neodmietal prísť k vám - napriek vašej hriešnosti. Ak som sa ukázal ľuďom a oni si (napriek tomu) vždy 

vytvorili falošných bohov: Čo by sa stalo, keby som sa z neochoty skryl pred vašimi hriechmi? 

31 Učeníci, vy, ktorí sa občerstvujete, keď ma počúvate a hovoríte: "Učiteľ, je nám ľúto, že niet 

slobody, ktorá by nám umožnila bezvýhradne hovoriť o tvojom slove blížnemu." Ale ja vám hovorím: 

Nebojte sa svojich bratov, pred kým sa môžete hanbiť? Čakajte, čakajte len krátko, lebo čoskoro ľudstvo 

preskočí obmedzenia a prekážky, ktoré si vytvorilo svojím fanatizmom a nevedomosťou a ktoré mu bránili 

preniknúť k jadru pravdy, ktorú poznalo len povrchne. 

32 Jedzte z jedla, ktoré vám dnes ponúkam, a pocítite môj pokoj. Nenechajte sa však o nič pripraviť. 

33 Nazývam vás učeníkmi tretej éry, pretože ste uzavreli novú zmluvu s mojím božstvom. 

34 Zverujem ti novú zem, na ktorej sa rozmnožia izraelské kmene*. Ale nebuďte plní márnivosti, lebo 

viete, že patríte k môjmu ľudu, lebo ak si dobre premyslíte svoju úlohu, pochopíte svoju veľkú 

zodpovednosť. 
Je to symbol, ktorý treba chápať duchovne. "Nová zem", ktorú nám Boh zveruje, sú nové ľudské srdcia, ktoré máme získať 

pre jeho učenie, aby sa duchovný ľud Izraela rozmnožil. 

35 Prišiel som k vám a znovu vás žiadam: Chcete opäť obetovať svojho Pána? Myslíte si, že moja krv 

vyliata v druhej ére nestačila? 

36 V tomto čase vnímajte svojho ducha ako toho, ktorý nesie kríž svojho vykúpenia a ktorému boli 

zverené rozsiahle polia na obrábanie. Ale nech do nich nezasieva iné semeno ako moje. Úroda, ktorú 

prinesiete v tomto čase, bude kľúčom, ktorý vám otvorí bránu k spáse. 

37 Prišiel som, aby som nahradil bremeno vašej hriešnosti sladkým bremenom môjho kríža, aby ste sa 

mohli zotaviť z hriechu, ktorý vás ťaží už celé stáročia. 

38 Tvoje pery nebudú vyslovovať rúhania, budú len oslavovať moje meno. Dar slova, ktorý som ti 

dal, nie je na to, aby si poškvrnil česť svojho blížneho. 

39 Teraz, keď viete, že som vás povolal, aby som vás urobil svojimi milovanými učeníkmi, 

podrobujte sa každý deň skúmaniu vo svetle svojho svedomia, najmä keď viete, že budete počúvať moje 

slovo. 

40 Dávajte si pozor na nesprávne chápané pokánie a neodopierajte svojmu telu to, čo potrebuje. 

Naopak, ušetrite ho toho, čo mu škodí, aj keby to preň znamenalo obeť. Toto bude pokánie, ktoré slúži 

vášmu duchu, a teda to, čo je milé Otcovi. 

41 Postupne sa naučíte pozdvihnúť svoje myšlienky k Nekonečnému bez toho, aby ste potrebovali 

obrazy namaľované na plátne alebo vymodelované podľa vašich predstáv. Postupne padajú prekážky, na 

ktoré váš duch vždy narážal, keď sa chcel modliť. Teraz je na ceste k dosiahnutiu duchovného spojenia so 

svojím Pánom. 

42 nezabudnite: aby vám vaša modlitba priniesla hlboké uspokojenie a aby ste pocítili skutočný 

pokoj, musíte očistiť svoje srdce, keď sa pripravujete vyslať svoje myšlienky, aby sa dostali do Mojej 

svätyne. 
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43 Zajtra uvidíte veľké zástupy, ktoré vás budú nasledovať. Musia objaviť hlbokú a svetlú stopu, 

ktorá ich dovedie k pravde, a tou stopou budú vaše dobré skutky. 

44 Musíte svedčiť o tom, že ste ľudia, ktorých Pán poslal na púť na zem, aby zapálili svetlo v ľudstve. 

Múdrosť, ktorá vychádza z vášho ducha, bude svetlom Šiestej pečate, ktorá sa v tomto čase uvoľní. 

45 Ak ma milujete, budete schopní plniť moje príkazy; ak ma milujete, budete vedieť milovať svojich 

bratov. 

46 Niektorí mi v sebe hovoria: "Pane, keď sme tu zhromaždení a počúvame Tvoje slovo, nie je to 

preto, že Ťa milujeme? - Ale hovorím vám: len málo ľudí ma prichádza počúvať z lásky; väčšina 

prichádza preto, lebo ich skláňa bolesť. 

47 Neviním vás za bolesť, ktorá vás priviedla do Mojej Prítomnosti, pretože keď splní svoju úlohu, 

opäť pominie a urobila vnímavými srdcia tých, ktorí sa neskôr stanú Mojimi učeníkmi. 

48 Nemôžete povedať, že som nikdy necítil ľudskú bolesť, a preto vám nerozumiem. Stal som sa 

človekom a trpel som, aby som vám dal príklad v každej skúške a v každej kritickej situácii. Ak vás dnes 

prosím, aby ste dali svetlo a dobré príklady na cestu, po ktorej majú ísť vaše deti, je to preto, že v Ježišovi 

som bol vždy poslušným Synom Otca. Poznám a cítim všetky vaše utrpenia, a preto, keďže som k vám 

prišiel v Duchu, nie som ďaleko. Veru, hovorím vám, že Moje zjavenie v tretej ére je najväčším dôkazom 

toho, že vás milujem a rozumiem vám. 

49 Vo chvíľach pokoja sa ponorte do môjho Slova. Pochop, že ja som pokoj, ktorý zostupuje, keď ťa 

bičuje búrka. Zachovajte si tento pokoj napriek všetkým skúškam a nedovoľte, aby opustil vaše srdcia a 

vrátil sa ku mne. 

50 Nebúrite sa, keď choroby sužujú váš domov, očisťujú dušu. Ja vám však nebránim hľadať 

uzdravujúci balzam, skôr vám hovorím, aby ste sa obrátili na mňa ako na Božského lekára a s láskou 

prijali to, čo je mojou vôľou vám udeliť. 

51 Mnohí sa vrátili na správnu cestu len vďaka utrpeniu života. Niektorí sa rúhali, keď prežívali 

bolesť. Keď si však uvedomili, že to bol On, kto ich zastavil na ceste do záhuby, požehnali svoj kalich 

utrpenia. Tých som posadil k svojmu stolu a dávam im ochutnať Baránka premeneného na lahodný pokrm 

lásky a milosrdenstva. 

52 Veru, hovorím vám: Keby ľudia robili to isté tým, ktorí im boli nevďační - aký pokoj by zavládol 

medzi ľuďmi! 

53 Žite v pokoji, to bude najlepšie svedectvo, ktoré vydáte, že ste mojimi učeníkmi. Nezabúdajte, že 

vás vždy sleduje veľa očí, či už preto, aby sa uistili, že to, čo robíte, je pravda, alebo aby zhromaždili 

dôkazy a potom dokázali, že sa mýlite. 

54 Buďte mojimi vernými vojakmi! Nikdy nebuďte príčinou toho, aby ma vaši bratia zle hodnotili. 

Ani raz som vám nedal svoje Slovo bez toho, aby bolo prítomné aspoň jedno srdce, ktoré by ho kriticky 

preskúmalo. V tých chvíľach bolo Moje slovo, Môj prejav, podrobne skúmané vo všetkých smeroch a 

rovnako aj činy Mojich služobníkov. Všetkými zmyslami a schopnosťami prišli hľadať Moje ohlasovanie 

a tých, ktorí prišli v očakávaní, že chýr o Mojej prítomnosti je falošný, bolo viac ako tých, ktorí prišli s 

vrúcnou túžbou, aby dobrá správa bola pravdivá. 

Kto im mal povedať, že zatiaľ čo oni všetko pozorujú a posudzujú, môj pohľad preniká do vnútra ich 

srdca a môj hlas ich volá cez ich svedomie? Práve v tej chvíli sa v mnohých pochybovačoch rozhorela 

viera a v tých, ktorí ju už mali, sa stala silnou. Tak sa neustále zväčšoval počet mojich učeníkov, ktorí 

teraz tvoria ľud, ktorému hovorím, aby dobre zachovával môj pokoj, aby bol ich najväčším pokladom. To 

bude najlepšie svedectvo, ktoré môžu vydať pred ostatnými národmi zeme o pravde môjho zjavenia. 

55 Chcem, aby ste pochopili, že tento národ má pred sebou veľký osud a že každý z vás má ťažké 

poslanie. Tento národ bude prameňom lásky a pokoja, z ktorého budú prichádzať piť ľudia iných rás. Ten 

čas nie je ďaleko, ale najprv sa musíte unaviť z toľkých bojov medzi bratmi, najprv sa musíte presvedčiť o 

toľkých lžiach a klamstvách, z ktorých ľudia urobili kult. Potom prídu ku mne a zistia, že Kristus, ktorý 

zomrel na kríži, žije a zjavuje sa plný slávy a majestátu, ako ho videli, keď vystúpil do neba v druhej ére. 

56 Dnes máte pocit, že okolnosti nie sú vôbec priaznivé na to, aby ste hovorili o Mojom diele. Ale 

blíži sa deň, keď tvoje pery budú neustále hovoriť o mojom Slove, lebo bolesť, ťažkosti, strach a zmätok 

sa budú snažiť naučiť sa od teba všetko, čo som ti dal. 
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57 Už teraz vás pripravujem a učím, aby ste vedeli hlásať Moje učenie slovami a skutkami, lebo 

ľudstvo je unavené z pokrytcov. Vytvorte poslušnú rodinu, spojte svoje myslenie, vôľu a schopnosti s 

putom duchovnosti a budete silní a nesmrteľní. 

58 Ľudstvo čakajú veľké nešťastia; zostaňte bdelí a modlite sa v každej bolesti a katastrofe. Mnohé 

utrpenia sa zmiernia, iné sa nevyskytnú, pretože ich zastavia tí, ktorí sa modlia. 

59 Keď prívrženci iných denominácií a siekt uvidia, že tento ľud nasledujú veľké zástupy, z týchto 

denominácií sa objavia tí, ktorí vás budú prenasledovať. Ale nebojte sa, lebo ak zostanete pokojní, Duch 

Svätý vám vloží na pery slová svetla, ktoré umlčia tých, čo vás ohovárajú. 

60 Nedávam vám meč na zabíjanie, aby ste sa bránili, dávam vám meč lásky. Každý záblesk jeho 

svetla bude cnosťou, ktorá z neho vyžaruje. 

61 Koľko milosti nájdete u Otca, keď si svojimi slovami podmaníte zástupy prenasledovateľov môjho 

diela a svojimi skutkami lásky ich privediete k obráteniu ku Mne. 

62 Toto je učenie, ktoré som vám dal v druhej ére a na ktoré ste už zabudli. 

63 Ľudská myseľ bude trpieť nepokojom, keď sa bude snažiť pochopiť trojično-mariánske duchovné 

učenie. Zhmotnená ľudská bytosť je totiž nešikovná smerom k duchovnému. 

64 Prišiel som, aby som sa opäť zjavil na tomto svete a aby ľudstvo pochopilo, že nie som na výške, 

na ktorú nedosiahnete. Učím vás, ako pozdvihnúť svojho ducha modlitbou, kým nenájdete moju 

prítomnosť a nepriblížite svojho ducha k môjmu božstvu životom zasväteným dobru. Len tí, ktorí žijú v 

mojom zákone, vedia, že som skutočne v človeku a že to nie je obrazné vyjadrenie. 

65 Vy, ktorí Mňa počúvate, nebráňte svojmu chápaniu duchovného učenia. Nezatmievajte svoje 

svetlo a nedovoľte, aby sa vaše srdce, ktoré je citlivé a zjemnené vo chvíľach, keď počuje moje slovo, 

stalo opäť ľahostajným a chladným. Už ste ochutnali radosti, ktoré svet poskytuje, už ste spoznali jeho 

med. Poďte teraz a vychutnajte si ovocie stromu, ktorý som zasadil. Keď však nasýtite svoj hlad, dávajte si 

pozor, aby ste sa nevrátili k týmto spôsobom. Pamätajte, že nie je správne, aby ste to, čo som vám dal z 

milosti, zanášali do bahna. 

66 Počúvajte moje slovo, ktoré trhá putá temnoty a zapaľuje svetlo v každom duchu, aby ste v 

budúcnosti mohli kráčať dobrou cestou, a tiež rozpoznať, čo je zakázané, a nájsť v sebe silu, aby ste 

neupadli do pokušenia. Kto dostal toto poučenie, nemôže sa už nazývať nevedomým. Počúvajte a 

pochopte ma, učeníci, dnes, kým som ešte s vami v tomto Slove. 

67 Kto bol vo svete podriadeným, nebude prekvapený, keď mu budem dávať pokyny. Kto bol pánom, 

nech zabudne na svoju pýchu a stane sa mojím služobníkom. Potom všetci pochopíte Ježišov láskavý 

spôsob, akým dával príkazy svojim učeníkom. 

68 Podriaď svoju slobodnú vôľu môjmu zákonu a svojmu svedomiu, potom sa nebudeš cítiť 

zotročený, ale skutočne slobodný. 

69 Práve teraz, keď sa burina rozšírila po celom povrchu zeme, vám hovorím, aby ste sa pripravili byť 

mojimi robotníkmi a zasiať moje semeno pokoja. Každý z mojich vyvolených nech sa v tomto čase sám 

seba opýta, či predtým, ako počul toto Slovo, nebol očistený a zocelený bolesťou a často skúšaný v tom, 

čo mu je najdrahšie. 

70 Získajte presvedčenie a vieru, počúvajte ma bez únavy a bez toho, aby ste si na tento prejav zvykli. 

Dávaj pozor, aby som ťa v deň svojho odchodu neprekvapil v spánku. Dnes vidíte, že tento rok pominie a 

príde ďalší, ale moje slovo sa k vám dostáva nemenne. Ale príde rok 1950 a vy ma už nebudete počuť v 

tejto podobe. 

Potom chcem, aby ste boli posilnení a bohatí na učenie. 

71 Študujte Moje dielo, ktoré som zjavil prostredníctvom všetkých nositeľov Môjho hlasu, nemajte 

žiadne preferencie. Pamätajte, že zostupujem ku všetkým a hovorím pravdu prostredníctvom všetkých. 

Chcete, aby rok 1950 prišiel bez toho, aby ste použili Moju prítomnosť a naučili sa Moje učenie? Čakáte, 

že svet, nedôverčivý voči môjmu prejavu ako Ducha Svätého, sa na vás vrhne, a keď vás nájde slabých, 

vyhubí vás? Chcete, aby vlády zeme, keď medzi vami objavia nezhody a zmätok, vydali zákon, ktorý by 

zastavil vaše kroky? Ako by ste nariekali, súčasné generácie, keby ste spochybnili naplnenie týchto 

proroctiev! Ako ťažko a smutne by si potom urobil svoju existenciu a koľko tŕňov by si zanechal na ceste 

tým, ktorí prídu po tebe! Vstaňte plní lásky a nádeje, ešte stále vám mám čo zjaviť a zveriť. 
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72 Keď prechádzate nejakou skúškou, nepochybujte. Buďte pozorní, aby ste videli, ako vás Majster v 

každej kritickej situácii oslobodzuje od všetkého zlého; potom pocítite, ako sa váš duch rozvíja a silnie. 

Pamätaj, že nikto nie je imúnny voči bolesti, že tí, ktorí ma najviac milovali a nasledovali ma najbližšie, sú 

tí, ktorí cítili, že ich srdce krváca najviac. "Kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž." - Prečo mnohí 

zaostali na ceste?..: Pretože láska, ktorú si mysleli, že cítia, nebola pravdivá. 

73 Oduševnite sa, vyhýbajte sa zbytočnostiam a ľahkomyseľnosti, neusilujte sa už o márnosti tohto 

sveta, ani nehľadajte duchovné cnosti len ako ozdobu svojho ducha, aby ste boli obdivovaní. Ozdobte 

svojho ducha cnosťami, ktoré som vás naučil vo svojom učení lásky. 

74 Čakám ťa na vrchole hory, kde ti dám odmenu. Neotáčajte svoj pohľad späť, aby ste sa pozreli na 

stopy svojej minulosti. Choďte pokojne, bez toho, aby ste cítili tŕne, ktoré ste si sami rozhádzali, a 

dosiahnite vrchol svojej dokonalosti, kde žiari Moje svetlo. Keď tam budete, konečne požehnáte Môjmu 

Zákonu lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Príloha  

Poznámky 
 

Poznámka 1 

V dávnejších dobách a v starovekom Izraeli boli hodnostári pri svojom uvedení do úradu pomazaní 

olejom. Chorých však pomazávali aj olejom, aby sa uzdravili, najmä éterickými olejmi. V duchovnom 

diele však teraz majú materiálne prostriedky zmiznúť a postačí vkladanie rúk s modlitbou. 

Poznámka 2 

V tomto diele zjavenia je "duchovný svet" ustálený pojem. Chápe sa to ako odkaz na strážnych duchov 

naplnených svetlom, ktorí sa v tom istom čase, keď sa Kristus vrátil ako Duch Svätý, mohli prejaviť 

prostredníctvom vybraných nástrojov, aby poskytovali poučenie, radu a pomoc. 

Poznámka 3 

Pojem "inšpirácia" sa občas používa pre proces prenosu božských prejavov uchváteným nositeľom 

hlasu, ako je to v tomto prípade, zatiaľ čo zvyčajne znamená inšpiráciu, ktorá prúdi do mysle príjemcu pri 

jeho plnom vedomí. 

Poznámka 4 

Zmätené, pozemské duše, ktoré sa pokojne potulujú vesmírom, spôsobujú choroby a mätú myseľ 

takých ľudí, ktorých duše sú oslabené následkami ich previnení. Kristus nás vyzýva, aby sme sa postarali o 

to, že v odlúčených, ako aj v ešte vtelených dušiach získa svetlo ducha opäť vedúcu úlohu. 

Poznámka 5 

Od chvíle, keď sa duchovia vynorili ako iskry z Božského Ducha, až po to, keď sa stali ľuďmi v 

hmotnom svete, ktorý bol medzitým stvorený, uplynula večnosť, počas ktorej sa odohralo mnoho vývojov, 

ktoré však nemožno v tomto rámci spracovať. Ak sa pozrieme späť na toto nesmierne dlhé obdobie a 

navyše sa ho pokúsime načrtnúť v niekoľkých slovách, dôjde k skresleniu, takže tento text nemožno 

hodnotiť ako úplný, chronologicky presný sled udalostí. 

Poznámka 6 

Nielen hmotné statky, ale aj naše sklony k prestíži, cti a moci, k závisti, rivalite a hádkam, k pôžitkom 

a nerestiam sú ako otrocké reťaze, ktoré znemožňujú nášmu duchu vystúpiť do duchovných výšin a 

"vyhupnúť sa" tam, kde je jeho domov. 

Poznámka 7 

Veľmi rozšírený je názor, že "diabol" alebo satan je príčinou zla alebo je zlom par excellence. Známe 

sú populárne výrazy ako: "Tento človek v sebe nosí diabla" alebo "Diabol uvádza celý svet do zmätku a 

stavia ľudí proti sebe". Človek si predstavuje mocnú duchovnú bytosť a spája si ju s Luciferom, mocným 

prvým duchom svetla. Tí, ktorí zastávajú tento názor, naznačujú, že Boh stvoril zlo v duchu Lucifera. Ale 

už náš rozum a naša predstava o Božej spravodlivosti sa bránia prijať, že Najvyššia bytosť, Duch lásky, 

múdrosti a moci, stvorila niečo také absurdné. Zlo nemôže pochádzať od Boha. Ak by bol duch stvorený 

na to, aby nás pokúšal k zlému, znamenalo by to popretie Božej milosti. Zlo však existuje a nemožno ho 

poprieť. A ak existuje, musí mať príčinu a vzniká otázka: Čo je zlo? - Je to nesprávne uplatnenie našej 

slobodnej vôle, odmietnutie Božieho vedenia a poriadku, popretie dobra. Zlo sa teda začalo krátko po 

duchovnom prvotnom stvorení, keď sa časť duchovných bytostí pod vedením Lucifera obrátila proti Božej 

vôli. Lucifer tak dal podnet na rozvoj zla a zároveň sa stal prvou obeťou svojho zlého konania, keď bol 
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vylúčený zo spoločenstva s Bohom, čo malo vážne následky. Lucifer teda nie je príčinou zla a nemožno ho 

považovať za pôvodcu zla, ktoré dnes ovláda svet. 

Boh nám vložil do mysle svoje cnosti a hlasom svedomia nás nabáda, aby sme ich nasledovali. Ježiš 

nám svojím učením a príkladom ukázal, ako máme žiť. Učil nás láske - my sa navzájom nenávidíme. Učil 

nás pokore - sme arogantní a márniví. Učil nás odpúšťať si navzájom - sme urazení a pomstychtiví. 

Nabádal nás k mieru - my vedieme vojny. Učil nás byť duchovnými - my sa naháňame len za 

materiálnymi vecami. Nesprávnym uplatňovaním našej slobodnej vôle konáme opak Božej vôle. Nižšie 

vášne a túžby tela, pýcha, márnivosť, sebaláska, teda nedokonalosti človeka: To sú príčiny zla. S 

pribúdajúcim ľudstvom pribúdali aj nedokonalosti. Tie vyžarujú skazené myšlienky, nápady a pocity a 

tvoria silu, ktorá ovplyvňuje ľudí. Je to osudový kruh: zlo vychádza z človeka, rozvíja sa do neviditeľnej, 

zlovestnej sily, ktorá sa na človeka vrhá a zotročuje ho. Vplyv tejto sily je taký silný, že ľudia nakoniec 

uveria, že musí ísť o veľkú duchovnú bytosť. - — 

V niektorých náboženstvách sa preto vytvorilo samostatné božstvo zla a ľudia sa považujú za nevinné 

obete rozmarného, zlého boha. 

Ale aj v kresťanských náboženstvách je rozšírená viera, že pôvodcom všetkého zla je diabol. Staré 

symbolické predstavy zla, ako napríklad diabol ako ohavná čierna postava s rohmi a chvostom, sa chápali 

doslovne. Človek sa nechce vzdať tejto viery - alebo lepšie povedané povery - proti lepšiemu poznaniu, 

pretože výhovorka, že diabol spôsobuje zlo v ľudstve, je pohodlnejšia ako uznanie, že naše vlastné 

nedokonalosti sú skutočnými príčinami zla. V predchádzajúcom texte už bolo povedané, že zlé myšlienky 

ovplyvňujú ľudí. Pre lepšie pochopenie treba spomenúť, že spomínané zlé emanácie ľudí preberajú 

nespočetné temné duše, ktoré sa nepokojne potulujú po zemi v blízkosti ľudí a čoraz častejšie ich 

využívajú proti ľuďom. Nesmieme si však myslieť, že ide o "diabolských duchov"; sú to skôr nešťastné 

duše, ktoré sú dočasne zmätené, ale ktoré v pravý čas zažijú svoje vyslobodenie a vykúpenie. 

Neexistuje spôsob, ako uniknúť zhubnému vplyvu zla? Existuje a Boh nám tiež povedal, akými 

zbraňami môžeme bojovať proti zlu. Sú to duchovné zbrane: Modlitba, dôverné spoločenstvo s nebeským 

Otcom. Duchovná meditácia, prostredníctvom ktorej sa dosahuje vnútorné poznanie. Naplnenie jeho 

zákona. Viera v Jeho zjavenia. Prax lásky. Tí, ktorí používajú tieto zbrane, môžu nielen odvrátiť vplyvy 

zla, ale ich vlastné myšlienky a pocity dobra, lásky a pokoja účinne bojujú proti zlu a pomáhajú 

nešťastným dušiam dostať sa zo zotročenia. 

Poznámka 8 

V pôvodnom španielskom texte je slovo "pomocník" "cirineo" odvodené od mena muža, ktorý 

pomáhal Ježišovi niesť kríž, keď sa pod jeho váhou zrútil. Jeho meno Šimon z Cyrény v španielčine znie 

Simon C i r i n e o . 

Poznámka 9 

V tomto úryvku, ako aj v mnohých iných, Božský Majster hovorí, že po roku 1950 už nebudeme 

prijímať Jeho slovo prostredníctvom ľudskej mysle. - V tom čase sa skončila epocha, ktorá trvala od roku 

1866 do konca roku 1950 a počas ktorej si Pán vyvolil a pripravil jednotlivých mužov a ženy, aby sa stali 

jeho nástrojmi. Keď nebeský Otec uznal takýto nástroj za hodný a čistého srdca, Jeho Duch osvietil myseľ 

nositeľa hlasu a jeho pery v stave vytrženia hovorili slová pravdy a Božej múdrosti. - Bol to začiatok 

"tretieho veku", veku Ducha Svätého, ktorý sa začal návratom Krista v Duchu, v "Slove". - Uvedené 

obdobie slúžilo na výchovu a prípravu poslucháčov a Boh ho od začiatku obmedzil, aby si Jeho deti 

nezvykli na pohodlný spôsob prijímania Jeho zjavení, ale aby sa sami snažili oduševniť. 

Aj po roku 1950 sa nebeský Otec zjavil, ale už nie prostredníctvom ľudskej mysle v stave vytrženia, 

ale prostredníctvom nástrojov, ktorým umožnil prijímať a odovzdávať svoje vnuknutia. - Žijeme vo veku 

Ducha Svätého a Boží Duch sa rozlieha na mnohých miestach na zemi, aby sa zjavil svojim deťom. Všade, 

kde nájde deti, ktoré mu v láske a čistote otvoria svoje srdce a nechajú sa inšpirovať jeho Duchom, sa im 

dá spoznať - niektorým prostredníctvom svojho slova, iným prostredníctvom duchovných videní alebo 

prorockých snov. 
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Štúdium duše - z duchovnej perspektívy*. 
* Základom tohto štúdia je "Kniha pravého života" a ďalšie nové zjavenia. 

Pojem "duša" je ľuďom známy, ale majú rôzne názory na to, čo je duša. Človek vie, že je súčasťou 

ľudskej bytosti a zahŕňa ju do triády telo - duša - duch. Tri zložky, ktoré tvoria jednotku "človek", pričom 

každá časť má inú úlohu. 

Telo je viditeľná, hmotná časť ľudskej bytosti; slúži ako ochranný obal pre dušu a ducha a zároveň je 

ich nástrojom na komunikáciu s vonkajším svetom. Keďže telo je viditeľné a hmatateľné, vedci ho 

dlhodobo skúmali a skúmajú, takže máme čo najviac poznatkov o jeho úlohách a jeho úžasnom 

mechanizme. Funguje tak dokonale a logicky, že mnohí zabudli, že za ním stojí veľmi múdra duchovná 

sila. 

Poznatky o ďalších dvoch zložkách ľudskej bytosti sú menej isté a čiastočne nejasné. Keďže sú 

neviditeľné a nemožno ich skúmať experimentálne, veda má veľké ťažkosti správne vysvetliť podstatu a 

úlohu duše a ducha. A predsa je veľmi dôležité mať v tom jasno, pretože ak sa nám podarí poodhrnúť 

závoj neznáma, získame aj presné poznanie zmyslu a cieľa ľudského života na zemi. Náš intelekt však nie 

je schopný toho, pretože duchovné veci sa dajú pochopiť a vysvetliť len duchovne. Ale Boží Duch zjavuje 

tieto tajomstvá prostredníctvom ľudí, ktorých pripravil na prijatie svojich vnuknutí. Prostredníctvom 

týchto nástrojov nám Boh zjavil poznanie, ktoré je naša obmedzená myseľ schopná pochopiť. 

Hmotné, viditeľné stvorenie sveta existuje od nepoznateľných čias, ale ešte pred ním existovalo 

duchovné stvorenie. Jeho pôvodcom je Boh, pôvodný Duch od večnosti. V strede Jeho bytosti horel oheň 

dokonalej lásky, ktorá je Jeho hlavnou charakteristikou. Ale na čo je nám najvyššia láska, ak ju nemožno 

odovzdať ďalej, a tak ju dokázať? - Boh teda pre seba stvoril nádobu v duchovnej bytosti, do ktorej mohol 

vložiť svoju lásku, múdrosť, svetlo a tiež svoju tvorivú silu. Bola to bytosť, ktorá vyšla z Božieho srdca 

lásky, obraz Boha, pretože v sebe niesla tie isté božské vlastnosti. Keďže bol čistým zrkadlom božského 

svetla, vhodne sa nazýval Lucifer alebo "nositeľ svetla". Vďaka božskej moci bola táto prvá stvorená 

bytosť schopná tvorivej činnosti a čoskoro z nej vznikli ďalšie, rovnaké bytosti, ale s menšou silou. Aj oni 

boli deťmi Božej lásky, v žiarivom svetle, v najvyššej dokonalosti. Boh tak zažil nevýslovnú radosť, keď 

videl, ako sa Jeho láska odráža v nespočetných duchovných bytostiach. 

Prvotný stvorený duch bol nadšený, ale ako bytosť stvorená Bohom bol viazaný Stvoriteľovou vôľou. 

Boh však chcel, aby sa mohol slobodne rozvíjať, pretože to je vlastnosť božskej bytosti. Luciferova láska k 

Stvoriteľovi mala byť taká silná, že len ona rozhodovala o dobrovoľnom podriadení jeho vôle Božej vôli. 

Boh chcel od svojej prvej stvorenej bytosti prijať dôkaz lásky, a preto jej dal úplnú slobodu vôle. Aj 

nespočetné duchovné bytosti mali slobodné rozhodnutie vôle, nepodliehali teda zákonu donútenia 

stvorenia, ale ako Božie deti boli slobodne rozhodujúcimi bytosťami. Boh ich učil prostredníctvom 

svedomia, ktoré bolo počuteľné ako hlas a vyjadrenie jeho vôle v ich duchu. Mali nasledovať hlas 

svedomia, nie z donútenia, ale na základe slobodného rozhodnutia, ako odpoveď na veľkú lásku, ktorú im 

prejavil Boh. 

Pre slobodnú vôľu je charakteristické, že v sebe nesie skrytú motiváciu robiť opak toho, čo radí 

svedomie. V duchovných bytostiach tak neustále existovali protiklady, ktoré ich nútili neustále sa 

rozhodovať v slobodnom boji: realizovať božské cnosti alebo konať ich opak. Dlhé obdobie prevládal 

božský hlas svedomia a všetko bolo v správnom poriadku. Prišiel však čas, keď Lucifer už nechcel 

poslúchať duchovné vedenie svojho Stvoriteľa. Sláva prvotnej stvorenej bytosti bola taká veľká, že sa ňou 

nechal oslepiť. Lucifer videl nespočetné bytosti, ktoré sa zjavili vďaka jeho vôli, a cítil sa byť ich 

výrobcom, hoci vedel, že na to dostal moc od Boha. Mohol vidieť stvorených duchov, ale nie zdroj moci, 

pretože Boh sa dáva do viditeľnej podoby len pri vzácnych príležitostiach kvôli svojim deťom. Lucifer vo 

svojom blude nakoniec uveril, že zdroj sily je v ňom samom, a povýšil sa na jediného vládcu nad 

"svojimi" duchmi, ktorých vedel presvedčiť, že nie Boh, ale on, Lucifer, je ich stvoriteľom a že sa musia 

podriadiť jeho vôli. 

Lucifer sa rozhodol proti svojmu Stvoriteľovi. Teraz sa museli rozhodnúť aj nespočetné duchovné 

bytosti, slobodná vôľa si mohla vybrať. - Osvetlil ich Boží lúč svetla a oni pocítili svojho božského Otca, 

hoci ho nemohli vidieť. Cítili jeho lásku a počuli jeho hlas vo svojom svedomí. - Na druhej strane bol 

Lucifer, u ktorého si veľmi dobre všimli zmenu vôle. Keďže ho však mohli vidieť a boli mu oddaní v láske 
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ako svojmu priamemu Stvoriteľovi, veľmi mnohí počúvali jeho výzvy, podriaďovali sa jeho vôli, a tak sa 

snažili odtrhnúť od Boha. V týchto duchovných odpadlíkoch nastala významná zmena. 

Láska, centrum božskej duchovnej iskry, sa musela oddeliť od duchovných bytostí po tom, čo sa 

rozhodli proti svojmu Stvoriteľovi. Tým sa sami zbavili božskej životnej sily a nádoby a výkonné orgány 

(duše), ktoré zostali bez ducha, sa stvrdili na dušnú substanciu. 

Stvoriteľ vo svojej vševedúcnosti vedel, že veľká časť jeho detí neprejde veľkou skúškou lásky, a mal 

pripravený svoj plán: Nie zničenie odpadlíkov, ale ich návrat. Keďže duchovné bytosti sa nesprávnym 

uplatnením svojej slobodnej vôle odvrátili od Boha, chcel ich s veľkou trpezlivosťou pripraviť a 

vychovávať - na nekonečne dlhej a namáhavej ceste ďaleko od domu svojho Otca -, aby opäť našli cestu k 

srdcu svojho Otca. Boh sa zmocnil Luciferovej duše, ako aj duší nespočetných bytostí, ktoré mu boli 

zasvätené, rozpustil ju na najmenšie čiastočky a pretvoril ju na viditeľné, hmotné stvorenie. - To je pre 

intelekt nepochopiteľné; len tí, ktorí už majú duchovné poznanie, to môžu pochopiť s predtuchou. Pre 

vedca je nepríjemné uznať tézu, že materiál, hmota, je usmernená, stvrdnutá duševná substancia. Na tomto 

pozadí však môžeme pochopiť slová z listu apoštola Pavla Rimanom, 8. kapitola, 19. verš, že celé 

stvorenie vzdychá a spolu s nami očakáva svoje vykúpenie. 

V procese vývoja, ktorý považujeme za nekonečne dlhý, sa musí duševná substancia neustále meniť, 

transformovať na stále nové a vyššie formy života. To tiež umožňuje pochopiť, prečo je hmota 

pominuteľná, t. j. prečo je neustále v procese "umierania a stávania sa". Inými slovami: Hmota nemá 

večnú existenciu, pretože je len obalom duchovných substancií duše, ktoré sa musia vyvíjať vyššie, a preto 

nemôžu zostať v tom istom obale navždy. Samotná hmota sa skladá z tej istej duševnej substancie, ale je 

ešte len na začiatku svojho vývoja, a preto musí slúžiť ako nižšia forma života pre už vyššie vyvinuté 

formy života vo stvorení. Zatiaľ čo tieto sú pre nás bežne neviditeľné, hmota je pre nás zmyslovo 

vnímateľná, pretože aj naše telá sa skladajú z častíc hmoty, t. j. kondenzovaných častíc duše s rovnakou 

nižšou vibráciou. 

Častice duše viazané v hmotnom stvorení sa musia v priebehu vývoja spojiť ako kryštálový útvar. 

Vzostupný vývoj sa začína v nerastnej ríši a pokračuje v rastlinnej a živočíšnej ríši. Treba to chápať tak, že 

napríklad v živočíšnej ríši sa po dlhšom období vývoja spájajú duše veľkého množstva drobných 

živočíchov do väčšieho celku, keď ich schránky odumierajú, aby vznikla už rozvinutejšia dušná 

substancia, ktorá sa ďalej vyvíja vo väčšom živočíchovi. Tento proces sa niekoľkokrát opakuje, až 

nakoniec u inteligentných zvierat duša dosiahne najvyššiu možnú zrelosť v tomto štádiu vývoja. Niekoľko 

takýchto duší sa potom spojí do nového celku v súlade s božským plánom vykúpenia, ktorý netoleruje 

žiadne zastavenie vo vývoji smerom nahor, a výsledkom je ľudská duša. Vývoj duše v ríši stvorenia 

minerálnej, rastlinnej a živočíšnej ríše trvá miliardy rokov a vedie ju Boží duch prostredníctvom svojho 

nespočetného zástupu duchov svetla, ktorí odovzdávajú a uskutočňujú Jeho vôľu podľa prirodzeného 

zákona. 

Trénovaná duša je teraz pripravená. Počas svojho putovania rôznymi ríšami prírody získalo sily a 

schopnosti a čaká na záverečnú fázu svojho vývoja: vtelenie do človeka. Približuje sa k milencom na zemi 

a pri počatí je vložené do lona budúcej matky. Stále však chýba to podstatné, aby duša mohla dosiahnuť 

svoju najvyššiu dokonalosť. Krátko pred narodením nového pozemšťana Boh nasmeruje do duše ducha 

pripraveného na prvé vtelenie. Tým je duchovná bytosť opäť úplná: Obe časti tejto jednoty sa teraz 

spoločne usilujú o konečný vývoj k dokonalosti, ktorý tiež trvá dlho a prechádza mnohými reinkarnáciami, 

t. j. mnohými životmi na zemi v rôznych časových epochách. 

V prípade reinkarnácie je jednotka ducha a duše pripravená prevziať nové pozemské telo, ale aj vtedy, 

pri počatí, duša najprv vstúpi do matkinho lona a nadviaže spojenie s rodiacim sa životným zárodkom. 

Duch vstupuje do svojej duševnej schránky až neskôr, v niektorých prípadoch skôr, v iných neskôr, ale 

najneskôr tri dni pred narodením. - Keďže duša sa skladá z nespočetných drobných čiastočiek, ktoré nie sú 

navzájom absolútne nerozlučne spojené, počas procesu plodenia absorbuje aj čiastočky duše rodičov, čo - 

okrem priťahovania príbuzných duší - môže vysvetľovať dedenie niektorých rodičovských predispozícií. 

Po tom, čo bol v predchádzajúcom texte vysvetlený pôvod a vývoj duše, si teraz objasníme jej podstatu 

a niektoré jej úlohy v ľudskom živote. Predovšetkým by sme si mali ešte raz ujasniť, že duša nie je nič 

pozemské, hmotné, ale neviditeľná, éterická duchovná sila. Kedysi vyšlo z Božieho ducha ako nezávislá 

bytosť a po večnom odčinení prostredníctvom božských stvorení našlo cestu späť k svojmu pôvodnému 
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účelu. - Z priestorového hľadiska sa duša v ľudskej bytosti rozprestiera na celom ľudskom tele; podobne 

ako nervová sústava sa rozprestiera na všetkých orgánoch a častiach tela. Oživuje telo, ktoré by bez nej 

bolo bez života, a keď sa od neho oddelí, zanechá ho ako neživú schránku. Praktické myslenie a chcenie, 

zmyslové cítenie a vnímanie, ako aj počúvanie, videnie, ochutnávanie a čuch sú funkciami duše. Je to 

vnútorná, hnacia sila fyzickej schránky a len tí, ktorí majú dar duchovného zraku, ju môžu vidieť a 

rozpoznať, že má úplne podobu pridruženej ľudskej formy; preto sa nazýva aj astrálnym telom. 

Duša je spolu s vlastnou obranyschopnosťou tela zodpovedná za jeho zdravie. Ak môže nerušene a 

harmonicky vibrovať, vytvára ochrannú stenu proti všetkým druhom patogénov. Ak však už prenikli do 

ľudského tela, duša sa v súčinnosti s telesnými obrannými funkciami okamžite pustí do boja proti nim, aby 

ich zneškodnila alebo zahnala. Je to skutočný boj, ktorý spôsobuje zvýšenú teplotu, ktorú poznáme ako 

horúčku. - Duša má tiež za úlohu vyživovať telo. Jemné životné sily potravy, ktorú telo prijíma, 

odovzdáva duša všetkým orgánom tela, aby každý z nich prijímal jemné energie duše, ktoré sú preň 

prospešné. Keď však príliš veľa jeme a pijeme, cítime, že naša duša je otupená a pomalá, pretože je príliš 

zamestnaná telesnými starosťami, a preto na nejaký čas stratila svoju živosť. 

Táto malá štúdia by bola neúplná, keby nevysvetľovala aj vzťah medzi dušou a duchom a nepovedala, 

čo je duch a aké sú jeho úlohy. Po prvé, čo to nie je: nesmie sa to zamieňať s "mysľou". Duch v človeku je 

iskrou Božského Ducha, Božskej Lásky, Božského Svetla. Nesie v sebe všetky božské vlastnosti, preto nás 

Boh nazýva svojimi obrazmi a my ho môžeme nazývať Otcom. Náš duch však musí neustále čerpať silu zo 

zdroja svojho pôvodu: prostredníctvom modlitby a duchovného povznesenia, ako aj prostredníctvom 

štúdia Božích zjavení. Len tak môže zostať aktívna a živá a odovzdať človeku lásku, múdrosť a silu, aby 

bol schopný plniť Božie prikázania. 

Ľudského ducha - božského pôvodu - vložil do Adama Stvoriteľ podľa biblického opisu, keď Boh 

vdýchol svoj dych života do Adamovho nosa. Odvtedy sa tento neviditeľný akt milosti opakuje pri 

narodení každej ľudskej bytosti, keď je duch vložený do duše. Duša tvorí akoby schránku pre ducha, 

rovnako ako je telo schránkou pre dušu. Úlohou ducha je teraz osvietiť dušu, preniknúť ju božskými 

cnosťami. V tomto úsilí však duch nesmie dušu nútiť; duša sa musí slobodne podriadiť vedeniu ducha. 

Duša vtelená do ľudskej bytosti je spočiatku úplne upriamená na telo a je pripravená splniť všetky 

svoje želania. A v rovnakej miere, v akej sa vyvíja telo, silnejú aj pozemské zmyslové vlastnosti duše, 

ktoré si v sebe stále nesie z dlhej cesty vývoja. Tu sa začína úloha ducha. S láskou a trpezlivosťou musí 

poučiť dušu prostredníctvom svedomia, že musí odložiť nízke a zlé sklony a premôcť pozemské túžby tela 

- ak sú nedovolené. Ak duch nájde s dušou spoločnú reč, dosiahol veľký úspech, aj keď vždy dochádza k 

recidívam, pri ktorých duša plní pozemské túžby tela. Ak je duša naďalej otvorená napomínaniam ducha, 

duchovné cnosti do nej môžu prenikať čoraz viac a zároveň sa stáva čoraz odolnejšou voči zlým túžbam 

tela. Dôsledky tejto transformácie sa potom prejavia na vyžarovaní človeka: Je to človek s dobrými 

myšlienkami a čistými citmi; prejavuje pokoru, trpezlivosť a láskavosť, ako aj milosrdenstvo. Keď nastane 

hodina smrti, duch a duša opúšťajú pozemské telo v plnej harmónii a s veľkou radosťou, pretože vedia, že 

na onom svete ich čaká blaženosť a pokoj. Ako jeden celok pokračujú na vopred určenej ceste v 

duchovnom kráľovstve, až kým nezískajú najvyššiu dokonalosť, akú mali, keď ich Boh stvoril ako 

duchovné bytosti. Tým sa zavŕši Boží plán spásy a dosiahne sa návrat "márnotratného syna". 

Ľudský život však môže prebiehať aj úplne inak. Keď sa duša bráni učeniu a naliehaniu ducha, čoraz 

viac sa otvára požiadavkám tela a nižších kvalít v sebe. Duch bojuje zúfalý boj a prosí svojho nebeského 

Otca o silu a múdrosť. Ak duša vo svojom slobodnom rozhodnutí tvrdohlavo odmieta všetky vplyvy a 

napomenutia ducha, stáva sa otrokom zmyselných vášní, hmotných túžob a všetkých sebeckých pohnútok. 

Klesá tak hlboko, že Božia iskra v ňom je nútená k nečinnosti; stáva sa väzňom v duševnej schránke, 

človek je potom "duchovne mŕtvy". - V tejto fáze je jasne zrejmé, že duch a duša sú dve rozdielne sily. 

Kým duch je odsúdený na nečinnosť a už sa neprejavuje prostredníctvom svedomia, duša žije veľmi 

intenzívne v človeku "bez svedomia" (inak by telo bolo bez života) a jej zlé neresti sa potom prejavujú 

prostredníctvom myšlienok a slov, pocitov a činov vo vonkajšej sfére človeka. Boh neopúšťa svoje dieťa v 

tomto stratenom stave. Keď duša nechce počuť hlas svedomia, Boh k nej prehovorí prostredníctvom 

chorôb jej hmotného tela a mnohých ťažkostí. V mnohých prípadoch sa duša začne zamýšľať a je 

pripravená počúvať napomenutia Ducha, aby sa kajala. Týmto spôsobom dochádza k zmene a duša sa 
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dobrovoľne podriaďuje vedeniu ducha. Priťahuje ho k sebe, preniká ho duchovnými cnosťami, a tak spolu 

kráčajú po náročnej ceste vyššieho rozvoja, až kým ich Boh neodvolá z pozemského života. 

Žiaľ, existuje nespočetné množstvo prípadov, keď duša zotrváva v zlom konaní napriek dobrým 

napomenutiam Ducha prostredníctvom svedomia a napriek skúškam. Keď takúto dušu prekvapí smrť, na 

onom svete ju čaká kruté prebudenie. Tam už nemôže uniknúť hlasu svedomia, ktoré ho neúprosne 

obviňuje z nedodržiavania Božích prikázaní, zo zlých skutkov a nízkych vášní. Tieto sebaobvinenia 

spôsobujú duši najväčšiu bolesť a slúžia na jej očistenie. Keď si duša uvedomí svoje previnenia a ľutuje 

ich, jej prebudený duch ju môže viesť tak, že sa krok za krokom zbaví svojich zlých sklonov a osvojí si 

božské cnosti. V prípadoch, keď duša zostáva tvrdohlavá vo svojej zlobe, pripravuje si nešťastnú 

existenciu. Keďže už nemá pozemské telo a na druhej strane nemôže vstúpiť ani do duchovnej sféry, 

bezcieľne sa potuluje po zemi v blízkosti ľudí. Potom ju priťahujú tí, ktorých zlé myšlienky, zlé skutky a 

nízke vášne sa zhodujú s jej vlastnou povahou. "Usadí sa" u nich, ovplyvňuje ich k zlému a tento stav 

môže viesť k posadnutosti, ktorá sa u takýchto ľudí stále zhoršuje. Pozemské duše podporujú násilné činy, 

mätú myseľ a spôsobujú choroby; sú neustálym nebezpečenstvom pre všetkých ľudí. Existuje však 

ochrana: Ľudia, ktorí svoj život orientujú podľa Božej vôle a vysielajú dobré myšlienky a pocity, sú nimi 

obklopení akoby ochranným krytom, od ktorého sa odrážajú útoky nižších duší so zlou vôľou, pretože ich 

šepoty nenachádzajú u týchto ľudí odozvu a sú okamžite odmietnuté; navyše ľudia dobrej vôle môžu a 

majú pomáhať blahoslaveným dušiam svojou modlitbou a vysielaním svetlých myšlienok. 

Boh nebráni zlým skutkom temných duší, pretože musí rešpektovať ich slobodnú vôľu. Ale príde deň - 

zvyčajne po veľmi dlhom čase - keď sa duša unaví zo svojej úbohej existencie a s odporom sa obzrie späť 

na hanebné skutky, ktoré spôsobila. Ak sa úprimne kaja a prosí o odpustenie a pomoc, jeho duch môže v 

tom istom okamihu zasiahnuť a jemne ho viesť. Duchovia svetla a Boží anjeli sú potom tiež pripravení 

pomôcť jej a poučiť ju. Teraz sa môže začať postupný vzostup v duchovnej sfére. 

Ľudský duch - ako božská iskra v nás - stojí v protiklade k telu, zatiaľ čo duša stojí medzi nimi. Musí si 

vybrať ducha alebo telo, pretože nemôže slúžiť dvom pánom súčasne. Ak si vyberie ducha, potom je 

pripravená prijať božské v sebe a podriadiť sa vedeniu ducha. Ak si vyberie telo, potom sa podriadi 

telesným túžbam a sklony, ktoré v nej existujú, môžu naplno prejaviť svoje nevýhody. Prakticky existujú 

len dva póly, a preto Pán vo svojom učení nespomína dušu alebo jej funkcie, ako sú myseľ, myšlienky, 

pocity atď., tak často ako ducha a telo. Najčastejšie sa hovorí o "duchu" - ako o najdôležitejšej časti -, 

pričom po vyššie uvedených vysvetleniach je pochopiteľné, že vo všeobecnom pomenovaní duchovnej 

bytosti je zahrnutá aj duša, aj keď ešte nebola dosiahnutá dokonalá jednota medzi "duchom" a "dušou". - V 

Nových zjaveniach Božský Majster veľmi často hovorí o boji ducha proti vplyvom tela. Podľa 

predchádzajúcich vysvetlení to treba chápať tak, že ide o boj ducha s dušou, keď sa táto úplne "ztelesnila", 

t. j. úplne sa stala otrokom vplyvov tela a všetkého hmotného. Telo totiž nemôže byť vedené priamo 

duchom, ale len prostredníctvom duše. 

Veľký básnik Goethe s jemným citom vycítil tieto dve protichodné sily a vo svojom Faustovi vložil 

slová do úst jednej osoby: 

"Dve duše prebývajú "ah"! v mojej hrudi, 

Jeden sa chce oddeliť od druhého; 

Ten drží v drsnej láske žiadostivosť 

Priľnutie k svetu pomocou priľnavých orgánov; 

Druhý sa násilne dvíha z prachu 

Do ríše vysokých predkov." 

Hovorí o "dvoch dušiach" vo svojej hrudi: jedna sila, duša, je v zajatí túžby po láske a pozemského 

myslenia a chcenia. Druhá sila, duch, sa chce vymaniť z područia zmyslov a materializmu a vystúpiť do 

vyšších sfér, k Božskému Duchu, z ktorého pochádza. Je to konflikt medzi duchom a dušou, keď duša ešte 

neprekonala nižšie túžby telesnej prirodzenosti. 
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