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Poznámka k tomuto tématu:  
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

Dosud s ním byly přeloženy následující svazky: 

 

Stav: prosinec 2020  

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

studovat, očistit se a zdokonalit s cílem vrátit se k Bohu a znovu vstoupit do Otcova lůna.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

 

E-mail: a.m.hosta@web.de  

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

S velkou radostí a vděčností doprovázíme tento III. díl "Knihy pravého života" na jeho cestě do 

nakladatelství. 

Knihu jsme pečlivě přeložili ze španělského originálu "Libro de la Vida Verdadera". 

Doporučujeme, aby čtenáři četli po malých částech, přemýšleli a meditovali o přečteném, aby se 

duchovní význam Božského učení mohl plně rozvinout. 

Kéž III. díl, stejně jako předchozí dva díly, najde otevřená srdce mezi následovníky Díla duchovního 

zjevení v Mexiku. 

  Překladatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod  
 



Úvod 

7 

 

 Rád bych uvedl tento 3. díl série "Kniha pravého života" několika slovy, která ukazují, jakou zvláštní 

pozornost věnoval Kristus ve svém učení německým posluchačům, kteří byli velmi sklíčeni strašnými 

válečnými událostmi ve své vlasti.  

Jak jsem se zmínil v "Úvodu" k II. dílu, byli jsme skupina Němců, někdy čítající až 20 osob, kteří 

uprostřed mexické komunity naslouchali nedělnímu rannímu vyučování Božského Mistra. Byli jsme 

známí a respektovaní jako "cizinci". Zejména v letech 1942-1945, kdy zuřila druhá světová válka se 

svými krutostmi, jsme my Němci nacházeli jistotu a útěchu v Kristových slovech v mexické 

komunitě. Válečné události nás všechny tížily a trpký osud naší vzdálené vlasti nás bolel. Jen Bůh ví, 

kolik slz bylo prolito a kolik vroucích modliteb k němu vystoupilo. Během těchto let se stávalo, že 

Pán při různých příležitostech, ale vždy nečekaně, oslovil přítomné Němce přímo v průběhu svého 

vyučování. 

Utěšoval nás a nabádal, abychom vytrvali v modlitbě, protože až přijde jeho hodina, ukončí válku a 

pak ─ dříve a rychleji, než lidé očekávají ─ dojde k obnově naší vlasti. Zároveň nás však také 

napomínal, abychom se opět nevydávali arogantně svou vlastní cestou, ale abychom svou vůli 

podřídili Jeho vůli, neboť nás stále čekají velké úkoly v Jeho díle. Vyzval také mexické shromáždění, 

které pozorně naslouchalo, aby nevystupovalo jako soudci, protože nic nechápou o pozadí války. Tato 

slova byla balzámem na naše rány, protože jako Němci jsme trpěli celosvětovým obviněním, že jsme 

hlavními viníky války.  

Má svůj hluboký význam, že v mexických kongregacích duchovního učení byli posluchači téměř jen 

Němci jako cizinci. Důvodem je to, že podle výroku Božského Mistra je v německém národě velké 

"sémě Izraele", tj. že tyto lidské duše byly kdysi dávno vtěleny do židovského národa. Jedině Bůh zná 

tyto bytosti, které jsou rozptýleny ve všech národech a náboženstvích, a v tomto třetím čase je 

duchovně shromažďuje a tvoří s nimi svůj duchovní Izrael. 

V následujícím textu bude širšímu okruhu čtenářů přiblížen Kristův projev k Němcům během 

instruktáže 6. května 1945. 

Walter Maier 

Slova Božského Mistra ke skupině německých posluchačů během vyučování 6. května 1945  

Buďte požehnáni, mé milované děti, vítám vás. Hle, požehnaný lide Izraele, ve vašem středu jsou tyto 

mé milované děti. Chci, aby na tvé hrudi našli teplo Mého Ducha, úctu a bratrskou lásku. Chci, aby se 

mohly uhnízdit blízko, velmi blízko tvého Srdce. Pamatujte, že jsem jim svěřil velký úkol. Smilujte se 

nad nimi, jako jsem já milosrdný k vám. Nebuďte soudci, požehnaní lidé, neboť vpravdě vám říkám: o 

tom, co se v této době děje ve světě, nic nevíte, jen já vím, neboť vy vidíte a posuzujete věci podle 

svého rozumu. Ale za všemi událostmi je Má ruka, je Má spravedlnost, jsou Mé božské rady od 

počátku věčnosti, která nemá počátek. Co tedy můžete posoudit správně a co už můžete vědět? V lůně 

tohoto (německého) národa je mnoho semen Izraele, velká setba Judy, toho kmene, který se v První 

době chopil zbraní, aby prorazil cestu izraelskému lidu a otevřel mu cestu do Kanaánu. Nyní se 

chopila zbraní, aby si našla cestu před světem. Já jsem ho však srazil, zastavil jsem ho a řekl mu: "Ne 

proto, že nosíš judský meč, smíš být ve světě zpupný.  

Přemýšlejte a vytrvejte, neboť vás, kteří jste ve Mne vždy věřili, vzbudím. Dám vám váš chléb, váš 

domov. Učiním vás rovnými ostatním národům a učiním je rovnými vám. Nikdo nebude mít menší 

hodnotu, nikdo nebude mít větší hodnotu. Přijde čas a poslední bude díky své pokoře opět první. Proto 

vám říkám: Jen naslouchejte Mému Slovu, vnímejte je a nechte své rty mlčet. Ale vy, Mé milované 

děti (míněno němečtí posluchači), přijďte ke svému Spasiteli, ne ke svému soudci. Tvá modlitba 

vystoupila jako zápalná oběť, jako vonná esence k výšinám mého trůnu. Den za dnem a noc za nocí 

byl tvůj duch jako strážce tvého lidu, tvého národa. Ach, kdyby tak Můj lid Izrael z tohoto národa 
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(Mexika) plnil své duchovní povinnosti jako ty, jak daleko by mohl pokročit! Ale nebuďte kvůli tomu 

marniví, pokračujte v plnění svých povinností a i v budoucnu mějte tu horlivost, lásku a úctu jeden k 

druhému, neboť nevíte, kdy vás Má ruka pošle dál. Pak vám připravím cestu a vy postoupíte. 

Jednou jsem tě už svěřil Josému (vedoucímu církve) a podruhé tě svěřuji jemu. Proč? 

Aby vás připravil na to, že budete posly Mého trojičního mariánského duchovního díla, které se 

objevilo v této třetí éře v tomto mexickém národě, a aby vás vyslal s tímto znamením, s tímto dílem, s 

touto láskou, s touto horlivostí a s tímto zákonem, a to, až budete ve vzdálených zemích, můžete se 

spojit s mým synem Josém a on radostně udeří do melodického zvonu vašeho srdce a zazpívá 

hosanna, protože semeno bylo zaseto v cizí zemi a přijde chvíle, kdy bude v této zemi hlásáno Mé 

Slovo. Kdy ten okamžik nastane? Až bezpečně pokročíte a obdržíte Mé pokyny. Zůstaňte vždy 

spojeni s mým lidem (tím je myšlena především církev v Mexiku), zachovejte si mírnost a pokoru. V 

této chvíli ti znovu dávám pocítit teplo svého lůna. Zůstaňte zdraví a v dobré kondici. Nebojte se, 

skrze vás tisíce a tisíce lidí obdrží Mé požehnání, a to nejen od vašeho národa. Nepros mě jen za ně, 

pros mě za všechny. V této chvíli uděluji vašemu duchu vyšší úroveň rozvoje a pozvedám ducha 

vašich andělů strážných do vyšší sféry ducha, do těch duchů plných síly, které jsem pro vás připravil. 

Tito ochránci budou i nadále s vámi, zde i v tomto národě.  

Nebojte se, děti moje, jen to špatné a plevel bude vykořeněn. Pšenici ušetřím, dobré rostliny 

zachovám, využiji je a přinesou ovoce. Kdy? Až budete připraveni se o ně starat, neboť taková je Má 

vůle. 

Přijměte mou sílu, přijměte můj pokoj a vytrvejte v bdění a modlitbě. Pokračujte ve spojení s Mým 

Synem Josém, abyste, až přijde čas, mohli plnit svůj úkol pod Jeho velením v poslušnosti Mé Vůle. 

Co ode Mne žádáš pro tato místa (ve své vlasti)? Ano, ve skutečnosti je to totéž, o co jsi Mě tolikrát 

žádal: mír, odpuštění, hojivý balzám a spravedlnost, a opravdu ti to říkám: Já, který jsem Božská 

Spravedlnost, Láska, Balzám, Dokonalé Ucho, se v této chvíli přibližuji k lidem a přikrývám je Svou 

Rukou, přitahuji je na Svůj klín a nechávám ze Svého boku vytékat krev, která je balzámem k 

uzdravení mnoha nemocných. 

Duchové, vy, kteří se díváte na tyto přímluvce ze záhrobí, vidíte, kolik jste toho dosáhli a stále 

dosahujete. Přijmi Světlo, ó duchovní světe, odstraňuji stíny, řetězy a krev. Zaplavuji vás pokojem ve 

svém jménu, které je Otec, Syn a Duch svatý. 

Dívejte se dál, mé milované děti, vytrvejte v utrpení, nakonec budete plné radosti. Ještě jednou ke 

Mně přijdete s pláčem, ale pak vám řeknu: "Vyžeňte smutek ze svého srdce a uvědomte si, že Já jsem 

Život a uvedu vás do (pravého) života, neboť taková je Má Vůle. 

Vstaňte, vezměte kříž a následujte mě, mé milované děti. 
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Pokyn 56  
1 S radostí ve svém Duchu vás vidím, jak nasloucháte mému Slovu. Na tato místa setkávání 

přicházíte v zástupech, abyste se občerstvili Mým učením lásky. Ne všichni mě přicházejí vyslechnout, 

většina z nich přichází v naději na úlevu od utrpení nebo vysvobození od bolesti srdce. Mnozí jsou 

povoláni, ale málo je těch, kdo mě následují. Je zde mnoho těch, kteří by rádi slyšeli hlas rabína ve druhé 

éře a neměli příležitost ho poznat. Jsou i tací, kteří ho mohli slyšet, ale nechtěli. Někteří i jiní v této době 

dychtivě naslouchají Mému Slovu a nečekají, až je odvolám, aby si později znovu stěžovali na svou 

nedbalost. Proto nemluvím do prázdna. I když se mnozí o Mé Slovo nezajímají, jsou mezi Mými dětmi 

takové, které ho umí střežit jako drahokam neocenitelné hodnoty, aby ho v pravou chvíli daly lidstvu 

poznat. 

2 S milosrdenstvím a láskou jsem přišel ke všem a dal jsem pocítit svou přítomnost v mnoha 

podobách. Někteří Mě spatřili svou duchovní tváří, jiní cítí Mou sílu, která rozechvívá jejich bytost, další 

jsou hluboce pohnuti duchovním významem Mého Slova, jiní cítí, jak pokoj Mého Ducha objímá jejich 

srdce. Nemocní zakoušejí, jak se při Mých laskajících Slovech uzdravují ze svých neduhů, a hříšníci cítí, 

jak se na ně dívá pronikavý a pronikavý pohled, který proniká jejich duší. Tady jste řekli: Pán je s námi. 

Když se Mě Moji učedníci ve Druhé éře ptali, zda se vrátím, dal jsem jim příslib, že budu znovu mezi 

lidmi, a řekl jsem jim, jaká budou znamení, která budou označovat čas Mého návratu. Uplynulo mnoho 

staletí, než se objevila tato znamení, která ohlašovala Mé nové zjevení, jak je dnes vidíte naplněné. Jestliže 

jsem po 1800 letech, které byly pro lidstvo věkem, věrně splnil svůj slib, který jsem vám dal, věříte, že 

nyní, když jsem ohlásil svůj odchod do roku 1950, Pán nedodrží své slovo? 

3 Když teologové a lidé, kteří studovali Písmo minulých časů, viděli, že se naplnila znamení, jimiž 

jsem vám ohlašoval svůj návrat a svou přítomnost mezi vámi, a když viděli, že čas uplynul, aniž by mě 

viděli přicházet, smutně zavřeli své knihy a domnívali se, že se mýlili ohledně času a znamení, aniž by 

věděli, že poznali, co bylo správné. Nevěděli, že jsem přítomen a mluvím k vám v této podobě. Ale říkám 

vám, že velmi brzy, až se lidstvo dozví důkazy o tom, že jsem byl s vámi, budou moci všichni vidět, že se 

Mé zjevení odehrálo právě v tom období, kdy se měla naplnit proroctví. Jaká radost bude v mnoha srdcích 

a jaký zájem bude klást otázky Mým učedníkům a také zkoumat nová Písma! 

4 V té době nebylo svědky Mého zjevení jen několik málo lidí, ale tisíce a tisíce lidí, kteří cítili, jak 

se jim srdce rozbušilo láskou nebo strachem, když slyšeli Mé Slovo. Mnozí z nich budou Mými věrnými 

svědky a Mými dobrými učedníky, kteří Mě neopustí, až bude Mé Slovo souzeno před soudy a radami, a 

kteří budou svědčit o Mé pravdě svými skutky lásky. 

5 Vpravdě vám říkám: Mezi těmito zástupy zde není nikdo, koho by přivedla náhoda. Znovu vás 

ujišťuji, že žádný list se nepohne ze stromu bez Mé vůle. V životě každého z vás je důvod, proč jste sem 

přišli svědčit o Mém Slově. Přišli jste z různých cest, z různých sekt, náboženských společenství a nauk, 

klopýtali jste na kamenech cesty a ve svém duchu hromadili světlo zkušeností. 

6 Když sem přijdete, cítíte neznámou sílu, nevysvětlitelnou tekutinu, a ptáte se sami sebe: Co by to 

mohlo být? Odkud se bere to slovo, které hluboce dojímá, a ten mír, který proudí srdcem? Odpověděl jsem 

vám: To váš Otec vás posiluje. Nenutím vás však, abyste věřili v Mou přítomnost v této podobě, a ani není 

nutné vás k tomu nutit, protože jsem zjevně a hmatatelně s vámi a stačí i stopa citlivosti, abyste Mě 

vnímali. 

7 Nyní je čas, abyste pochopili, že jste svou svobodnou vůli využili špatně a že vás nyní čeká plnění 

duchovního poslání mezi lidstvem. Neposuzuji vaše minulé skutky, abych vám pak řekl, zda jste hodni 

přijmout toto poslání, nebo ne. Neboť to, že jste přišli na tento svět, není náhoda, byla to Má vůle. 

8 Přemýšlej o svém osudu, ptej se na to, co je pro tebe nevysvětlitelné, a já ti odpovím. Nikdo, kdo 

se ptal na tajemství mého srdce, nezůstal bez odpovědi. V tu chvíli totiž zazáří světlo tvého ducha a odhalí 

velké dary, které jsi dostal od svého Pána. 

9 Chci, abys pozvedl svého ducha a hledal Mou moudrost v nekonečnu. Vezměte si přitom za vzor 

spisovatele a vědce, které překvapuji uprostřed noci, zatímco jedni hledají inspiraci a druzí odpovědi na 

základní otázky přírody. Nechci vám říkat, abyste na této zemi hledali učení, které vám přinese slávu mezi 

lidmi. Chci, aby toto povznesení a velikost byly vnitřní a aby vše, čeho dosáhnete ve svém boji a studiu, 

bylo plodem života a lásky k vašim bratrům. 
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10 Když se přiblížím k učencům, kteří jsou pohrouženi do svých úvah a zestárli ve svých studiích, 

ptám se jich: "Proč se tak namáháte? Pro koho tolik bojujete a trpíte?" Nebyl však nikdo, kdo by Mi řekl: 

"Mistře, bojuji za lásku k lidstvu." Milují vědu a obětují jí své životy. Těm, kdo se pod vlivem ušlechtilých 

cílů uměli ptát, však bylo zjeveno velké poznání, které lidstvu vždy přineslo sladké ovoce; to je důkazem, 

že Ten, kdo toto světlo inspiroval, jsem Já. Ale ti, kdo hledali přírodu bez lásky a bez úcty, uvízli na 

začátku cesty nebo se propadli do zkázy, protože je neinspirovala dobrota, ale marnivost, nenávist a 

ctižádost. 

11 Ale stejně jako je člověku zjevena věda, dávám mu prostřednictvím inspirace také světlo pro 

ducha. Takto jsem mluvil k patriarchům prvních dob, podobně jsem inspiroval Mojžíše, kterého jsem 

učinil hlasatelem svého Slova, aby mluvil k mému lidu, a nadiktoval jsem mu zákony a pravidla života, 

která zapsal, aby byla zachována a pozdější generace je znaly. 

12 Poté, co byl Kristus na zemi, osvítil čtyři apoštoly svým učením a dal jim, aby si v duchovním 

rozjímání a vytržení připomínali jeho božské slovo, aby mohli lidstvu odkázat to, co byl jejich duch 

schopen přijmout pomocí svého intelektu. Byli to Marek, Lukáš, Matouš a Jan. 

13 Přijde den, kdy budou knihy hozeny do ohně jako nepotřebné, což se stane, až jejich duchovní 

obsah bude žít ve vašem srdci a vy budete poslouchat zákon, který obsahují. Ještě předtím se však tento 

poslední testament - jako výsledek boje - spojí s prvními dvěma, jako se to stalo s prvním a druhým. 

14 Dnes jsem se neomezil na to, abych k vám mluvil pouze o současnosti. Mnoho jsem vám toho řekl 

o minulých časech, a dokonce jsem vám předem předpověděl budoucnost. Zjevil jsem vám, co vám bylo 

skryto, napravil jsem, co bylo zfalšováno, a odhalil jsem vám budoucí události. 

15 Blahoslavení ti, kdo se připravují, neboť zítra budou umět s dobrou vůlí číst toto učení, které k 

vám promlouvá o osudu lidstva, o budoucnosti národů a o vítězství Světla, které je láskou, mírem a 

spravedlností. Toto učení učiní člověka skutečně svobodným, neboť když si myslel, že je svobodný, utíkal 

před svým svědomím a před Mými Zákony, nevěděl, že má v sobě vlastnosti, schopnosti a dary, které 

neumí rozvíjet, a proto místo aby byl svobodný, byl otrokem sebe sama, otrokem své nevědomosti. Jak by 

takové lidstvo mohlo ve svém srdci cítit pokoj Mého království a nosit Mě ve svém srdci, když mysl lidí je 

zatemněna ctižádostivými, materialistickými cíli, když jejich srdce bije pro lidské vášně a jejich duše jsou 

zhmotnělé? 

16 Toto lidstvo je duchovně mrtvé, ale Já, který mám moc křísit mrtvé, ho povolávám zpět k životu a 

připravuji mu cestu do doby, kdy lidé osvobodí své duše, rozpoznají své dary a díky nim dosáhnou 

pokroku a vyššího rozvoje. 

17 Dnes začínáte využívat všechny schopnosti ducha. To vás zvedne z propasti. 

18 Zde je lid, který se soucitem touží po Mém Slově a chce shromažďovat Mé učení, protože ví, že 

čas Mého projevu skrze lidský orgán chápání je krátký. 

19 Využijte mého učení, ó učedníci! Potom beze strachu vystupte a šiřte Mé Slovo a Mé učení mezi 

lidmi. Nebuďte sklíčení tváří v tvář těm, kteří se snaží vaše poslání znehodnotit pomocí teorií. 

20 Lidstvo hledá, aniž by vědělo, co chce. Dnes vám přicházím říct: Jsem to, co hledáte. Kdo netouží 

po míru? Kdo netouží poznat pravdu? Kdo si nepřeje chránit své zdraví? 

21 Musíte mě hledat, protože na zemi není pokoj a chybí lidé dobré vůle. Má spravedlnost však 

sestoupila, den Páně je tu. 

22 Pokud člověk plní Mou vůli, i přírodní síly se před ním skloní jako před služebníky. Dokud člověk 

setrvává ve své neposlušnosti, živly se rozpoutávají a nutí ho uvědomit si, že není v souladu se vším 

stvořeným. 

23 Nepřicházím jako protivník svých dětí. Přicházím jen proto, abych zničil hřích, abyste poznali Mé 

světlo. 

24 Modlete se, lidé, a já vás ujišťuji, že přijmu vaši oběť - ne hmotnou, ale tu, kterou mi dává váš 

duch. 

25 Má spravedlnost je v každém srdci, jak v tom, které mi otevírá své dveře, tak v tom, které je před 

mým voláním zavírá. Můj pohled je pronikavý a dokáže odhalit vše, co se v nich skrývá. U některých jsem 

našel nabídku jejich lásky a pokory, u jiných radost z toho, že jsou se Mnou, a vděčnost za dobrodiní, 

která obdrželi. V některých nacházím naději, v jiných bolest. Vpravdě vám však říkám, že můj oltář je v 

každé chvíli pokryt více slzami než obětmi. 
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26 Zde se Mnou se očistíte od každé skvrny. Ach, kéž byste si tuto čistotu dokázali uchovat po celý 

život! Tato atmosféra duchovnosti a bratrství, kterou vytváříte v těchto hodinách společenství a poučení, 

však ve světě nepanuje. Vzduch, který dýcháte, je otrávený hříchem. 

27 Ale pocítil jsi, jak se ti postupně vytrácí jeden článek řetězu, který tě spojuje se světem, a to do té 

míry, do jaké si Mé učení přivlastňuješ. 

28 Soudím tě. Ale podívejte se, jak laskavé je slovo vašeho soudce. Uvědomte si, že místo odsouzení 

vám dávám své odpuštění, abyste od nynějška už nehřešili. Jste to vy sami, kdo vynáší rozsudek, když si 

uvědomíte, že je spravedlivé, aby vás trápila bolest. Pak požehnám tomuto pokání a vysvobodím tě z 

kalicha utrpení svým pokynem. Toto je Boží cesta, následujte mě po ní. 

29 Kdo naslouchá hlasu svého svědomí, poznává a chápe svá provinění a zároveň přijímá odčinění. 

Kdo však nechápe závažnost svých provinění, nebude schopen se zbavit svých skvrn, a dokud se tak 

nestane, nemůže ke mně přijít. 

30 Neutíkejte před bolestí. To, co musíte odčinit, je hřích. Bolest vždy sloužila k tomu, aby vás 

zastavila v úchvatném úprku do propasti. 

31 Dnes už nejste malé děti a dokážete pochopit smysl Mého učení. Víte také, že vaše duše nevznikla 

současně s tělem, které máte, a že původ jednoho není původem druhého. Ty malé děti, které kolébáte v 

náručí, mají v srdci nevinnost, ale v duši skrývají minulost, která je někdy delší a zlověstnější než minulost 

jejich vlastních rodičů. Jak velká je odpovědnost těch, kdo mají tato srdce vychovávat, aby jejich duše 

mohly pokročit na cestě svého rozvoje. 

32 Nedívejte se kvůli tomu na své děti s menší láskou. Pamatujte, že nevíte, kdo jsou, ani co udělali. 

Spíše zvyšujte svou náklonnost a lásku k nim a děkujte svému Otci, že do vás vložil svou milost, aby vás 

učinil průvodci a rádci vašich duchovních bratří a sester, v jejichž tělech se stanete dočasnými pokrevními 

rodiči. 

33 I bez tohoto duchovního poznání si lidé na své cestě vývoje navzájem stojí po boku, neboť cesta k 

dokonalosti byla stvořena pro všechny a všichni po ní budou kráčet až do konce, dokonce i ten, o němž se 

domníváte, že je velmi vzdálen Mému Zákonu. Dokážeš si představit, že by někdo z vás nepřišel ke Mně, i 

kdyby ho přešla věčnost? Mohl dokonalý Otec zanedbat některé ze svých dětí? 

34 Učedníci, věříte tedy, že duchovní bytosti stačí jeden pozemský život, aby dokončila svůj úkol a 

zdokonalila se? - Ne, Mistře," říkáš Mi s nejvnitřnějším přesvědčením. 

35 To je "vzkříšení těla", ale ne v podobě, v jaké si ho lidé představovali. Když tělo ztuhne, vstoupí 

do nitra země, zatímco duše odchází do záhrobí a čeká, až ji Má spravedlnost pošle, aby se vtělila do 

nového těla. Tak se duše a hmota spojují na tomto světě, ale ne v duchovním údolí. 

36 Protože ti Otec dává více než jednu příležitost ke splnění tvého úkolu, neměla bys (přesto) tu, 

kterou máš nyní, promarnit, neboť nikdo neví, kolik pozemských životů mu Má spravedlnost přidělí. Proto 

ať si stařec, mladík i dítě pospíší splnit úkol, který jim byl uložen, aby splatili svůj dluh. 

37 Říkám vám také, že toto je čas vzkříšení mrtvých, neboť toto Mé Světlo zažehne víru těch, kteří 

zahynuli v temnotě výčitek, zoufalství a trpkého utrpení. 

38 Šestá pečeť je rozpečetěna a kniha je před vámi otevřena. Svícen osvětluje vesmír a Božské Slovo, 

symbolizované ohnivým jazykem, k vám promlouvá z Nekonečna. Je to hlas Beránka obětovaného ve 

Druhé éře, který lidi překvapuje, osvěcuje a povznáší k životu v milosti. 

39 Žijte ostražitě, neboť brzy se objeví mnoho proroků a je nutné, abyste uměli rozlišit pravé od 

falešných. 

40 Lidé, jejichž posláním je nastolit na zemi spravedlnost a kteří jsou používáni jako nástroje Mého 

Božství, budou kárat všechny, kdo je přistihnou při lži, každého, kdo uzavírá obchod s Mým učením a kdo 

skrývá svou ničemnost za masku svatosti. 

41 Běda těm, kdo slibují, že povedou lidi k blaženosti, a přitom je uvrhnou do války a zmatku! 

42 Chci, aby se moji učedníci projevovali tím, že budou uzdravovat nemocné, zachraňovat ztracené a 

obnovovat slabé. Abyste mohli splnit toto svaté poslání, osvoboďte se od zbytečností, vzdejte se každé 

bezúčelné pozemské zábavy, neklamte své srdce ani smysly falešnými krásami nebo škodlivými dojmy. 

43 Pozvedněte svého ducha, abyste se těšili pouze z věčného, krásného a dobrého. Pokud by se tak 

nestalo, vaše duše - zhmotněná životem, který jste vedli - bude velmi trpět, aby se odpoutala od svého těla 
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a všeho, co za sebou zanechává, a bude nějaký čas zmateně a v hořké bolesti bloudit v (duchovních) 

prostorách, dokud nedosáhne svého očištění. 

44 Žijte v mém zákoně, pak se nemusíte bát smrti. Ale nevolejte a netoužte po něm dříve, než je čas. 

Ať přijde, neboť vždy poslouchá mé příkazy. Dbejte na to, aby vás našel vybavené, pak vstoupíte do 

duchovního světa jako děti světla. 

45 Sedni si dnes k mému stolu, jez, aby tě tento chléb proměnil a abys ho později uměl nabídnout 

tomu, kdo ho potřebuje. 

46 Dnes přiveďte k mým slovům ty, které najdete na své cestě bez zdraví, bez pokoje a bez ideálu. 

Zítra, až Můj hlas nebude slyšet v této podobě, to budete vy, kdo přijme své bratry a bude je živit touto 

esencí života. 

47 Nic nebylo ponecháno náhodě, takže se vše stalo podle Mé vůle. V osudu, který ti přiděluji, 

spočívá Má spravedlnost. Jestliže najdeš cestu posetou trním, vpravdě ti říkám, že to nebyla Má Vůle, 

která je na ni rozeslala, aby zranila tvé nohy, ale ty půjdeš po cestě odevzdaně vpřed s vědomím, že 

utrpení, které snášíš, osvobodí tvou duši od poskvrny. 

48 Když se ve tvém srdci zrodí tato odevzdanost, pocítíš, jak ti Moje milosrdenství dláždí cestu. 

49 Vy, kteří nyní nasloucháte mému slovu, přijměte je jako balzám na své rány. Nespokojte se však s 

přijímáním Mých dobrodiní, aniž byste chtěli proniknout do smyslu Mého učení, neboť přijde chvíle, kdy 

toto Slovo již nebudete slyšet, a kdybyste se neuměli připravit, abyste se v budoucích časech mohli spojit 

(se Mnou) duchem, cítili byste se osiřelí. 

50 Chci, abys byl silným vojákem v bitvě, která se blíží, a hájil jeho věc, abys byl v životě nazýván 

jako Jákob "silným a moudrým Izraelem"; abys byl vždy připraven přispěchat na Otcovo volání. 

51 Nekolísejte mezi pochybnostmi a vírou, protože pak vaše kroky nikdy nebudou jisté a vaše 

předsevzetí pevná. Ani ode Mne nepožadujte důkaz, abyste uvěřili, neboť nevíte, v jaké formě by vám 

Moje spravedlnost mohla tento důkaz poskytnout. 

52 Necítíte neviditelnou pomoc, která pozvedá ty, kdo upadli do bahna? Nevidíte ty velké zástupy 

lidí, kteří přicházejí v nemoci a znovu získávají zdraví a radost ze života? Nevšimli jste si, jak vyvrhelové 

života přicházejí do Mé přítomnosti a - když se jim odhalí dary, které mají - jsou vyhledáváni a dokonce 

obdivováni davy? 

53 Objevte všechny důkazy o Mé moci a Mé přítomnosti, které jsem vám dal, a budete přesvědčeni, 

že jsem každému udělil zázrak, aby uvěřil v Můj příchod v této době. 

54 Rozumíme: Až nasměruješ své kroky k hustě olistěnému stromu, uslyšíš v jeho stínu všemocný 

hlas svého Otce. Učedníci využijí Mé Přítomnosti a zeptají se Mne, zda ovoce, které postupně sklízejí, je 

přípustné a líbí se Mému Božství. Na to vám odpovídám: Pokud jste zaseli mé semeno, sklidíte dobrou 

úrodu. 

55 Proč někteří lidé žijí v takové setrvačnosti? Vstaňte, uvědomte si, jak chvíle ubíhají, aniž byste je 

využili. Ještě je čas. Nevypravujte se do práce, když už máte málo času, protože pak se budete snažit 

překonat cestu obrovskými kroky a nebudete moci dosáhnout ničeho dobrého ani nic sklidit, protože 

semeno potřebuje čas, aby nic nedělalo, rostliny, aby rostly, a plody, aby dozrály. 

56 Již se blíží rok 1950, kdy odvolám své Slovo. V tom roce označím poslední ze svých dětí a počet 

sto čtyřiceti čtyř tisíc se naplní. Ti, kdo slyšeli Mé Slovo, znají své dary a úkoly a využívají této milosti, se 

budou cítit bezpečně. Ale ti, kdo nechtěli pochopit toto dílo, budou muset mnoho vytrpět, budou muset 

vykonat mnoho zásluh a obětí, aby dosáhli výšin, kde přebývá Můj pokoj, který je jako brána, jež se 

otevírá před Duchem. 

57 Vy, učedníci Třetí éry, kteří jste viděli přicházet Ducha Svatého, jste ti, kteří pod tímto světlem 

chápou přítomnost, minulost a některá budoucí učení. Nepochybujte o tom, že nastává doba osvícení, ale 

nebuďte příliš sebejistí. Podívejte se, jak talent vědce září jako nikdy předtím. Sledujte, kolik toho dítě 

chápe od prvních krůčků. Uvědomte si, co se děje kolem Země. - Stále jste trosečníci, kteří hledají (jiné) 

trosečníky, kteří volají o pomoc uprostřed rozbouřeného moře. 

58 Důkladně studujte Mé Slovo, abyste o něm získali pravdivé poznání a ne aby si každý vytvořil 

jinou teorii, než je Mé učení. Neočekávejte dobu pronásledování, aniž byste měli zbraně, kterými se 

můžete bránit. Těmito zbraněmi bude váš způsob života, vaše slovo a vaše uctívání. 



U 56 

13 

59 Nežádám po vás, abyste byli neomylní, protože jediný neomylný jsem Já. Vyžaduji však od vás 

upřímnost a dobrou vůli ve všech vašich činech. Zbytek pracuji na dokončení a zdokonalení vašeho díla, 

neboť jaké jsou vaše skutky, taková bude vaše odměna. 

60 Kdyby někdo z vás záviděl svému bratrovi, protože si myslí, že ho Mistr miluje víc, a oba by si 

nárokovali místo po Mé pravici, řekl bych mu, že vás nesmím posadit po Své pravici. To si musí každý 

vyřešit sám. Říkám vám, že bych nedokázal milovat jedno dítě víc než druhé. 

61 Ze svých apoštolů druhé éry jsem nemiloval Jidáše o nic méně než Jana. Tito duchové byli 

kapkami nekonečného oceánu Mé lásky, a když se vrátili k Otci, On sám ve svých vznešených radách 

věděl, co každý z nich získal pro sebe. 

62 Aby se lidstvo v této době vydalo za Mnou, proniklo do tajemství, která jsem vám vysvětlil, a bylo 

naplněno světlem, je nutné, aby mělo svobodu v duchu, v myšlení a ve vůli. Proto jsem přišel osvobodit 

duše z jejich jha a začal jsem svrhávat trůny a království, svrhávat žezla a koruny. Buďte svobodní, 

nehledejte zde své království ani své nebe. Nedělejte z obyčejných lidí své otroky a nebuďte otroky 

marnivosti. 

Pamatujte, že jsem vám řekl: "Mé království není z tohoto světa, zde není můj trůn a mé zástupy." A tak 

jsem vám řekl: "Nebude to můj trůn a mé zástupy." Ani království tvého ducha a jeho odměna zde není. 

63 S pravdou jsem k vám mluvil a s pravdou k vám mluvím i nyní. Po tak dlouhé době, kdy jsem ti 

dal velká zjevení, by nebylo správné, kdyby ses Mě ptal jako Pilát: "Co je pravda?" 

64 Chceš ke Mně přijít? Toužíš jednoho dne dosáhnout toho, čeho dosáhli ti, kdo mě následovali? - 

Vše, co potřebuješ k uspokojení své touhy, jsem ti již dal. Jestliže jsem se kdysi stal člověkem a nyní k 

vám mluvím v duchu, bylo to proto, abych vám ukázal cestu, která vede k dokonalosti. Já jsem Věčné 

Slovo, které vám říká: "Poslouchejte mě, neboť 1950 už není daleko, a pak se vám bude zdát, že se 

nebeské brány zavřely. 

65 Jednou jsem vám řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce." Nyní dodávám: Ten, který poznal Syna a skrze 

něj Otce, zná i Ducha pravdy, který k vám dnes mluví. 

66 Přijďte do lůna Šesté pečeti s plným vědomím svého úkolu. Zavolejte Mne a přijdu k vám 

promluvit, ale jen do roku 1950, kdy podle Mé Vůle skončí Mé projevy prostřednictvím lidské mysli. 

67 Přijímám jak toho, kdo ve svém srdci chválí Mé jméno a žehná Mému novému zjevení, tak toho, 

kdo přichází jen proto, aby Mé Slovo soudil - očekává, že v něm najde chyby, aby je popřel. Pro všechny 

mám připravenou lekci. Mluvím k srdci dítěte i starce, k srdci muže i ženy, mluvím k filozofovi i vědci. 

Nikdo neprojde kolem Mé moudrosti bez povšimnutí. Proto říkám lidem: Vezměte si z mého slova to, co 

je určeno každému. 

68 Jednou jsem vám řekl: "Já jsem Cesta." Teprve později jste pochopili, co chtěl Ježíš těmito slovy 

říci, protože jste pochopili, že "Cesta" je Božský zákon lásky. 

69 Dnes vám znovu říkám: "Já jsem cesta, pravda a život", a budete-li v této době hledat podstatu 

Mého Slova, najdete v něm věčný zákon lásky, právě tu cestu, kterou jsem vám vytyčil na zemi. 

70 V té době mnozí věřili, že se Kristus minul s cestou a převrátil zákon. Proto proti němu bojovali a 

pronásledovali ho. Ale pravda, stejně jako světlo slunce, vždy vítězí nad temnotou. Nyní se bude proti 

Mému Slovu znovu bojovat, protože někteří věří, že v jeho významu najdou rozpory, nejasnosti a chyby. 

Jeho světlo však znovu zazáří do temnoty této doby a lidstvo pozná, že cesta a zákon, které jsem vám 

zjevil, jsou stejné jako v té době a vždy budou. 

71 Vyslechněte Mne v tomto čase, abyste mohli použít Boží pokyny. Neopakujte to, co mnozí dělali 

ve druhé éře: Když Ježíše poslouchali, posmívali se mu, ale když viděli Mistrovy zázraky na kříži a 

dokonce i po smrti, naplnila je lítost a strach, protože pochopili, že Bůh prošel světem. Neví někdo, zda 

právě tito učedníci, skrze které se dávám poznat, nebyli těmi, kdo Mě tehdy nejvíce špatně hodnotili a 

posmívali se Mi? Podívej se na ně, jak snášejí odsouzení, posměšné pohledy a opovržení davu! 

Nenazývejte to odplatou, je to spravedlnost a je nutné, aby ten, kdo chybuje z nevědomosti, to zažil a 

prožil na sobě, aby později mohl pochopit svůj omyl. 

72 Nevíte, zda v jiné době nebyli tito hlasatelé mezi těmi, kdo toužili být Mými apoštoly a kdo museli 

čekat, aby Mi mohli sloužit? 

73 Lidstvo se nyní očišťuje bolestí, aby se v srdcích lidí a národů mohlo ustavit Mé Království míru a 

oduševnění. 
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74 V roce 1924 jsem vám předpověděl vše, co se děje v současnosti! 

75 Jeden po druhém postupně přicházejí do Mé Přítomnosti, povoláni v této době, aby se stali Mými 

průkopníky a proroky, a každý, kdo v sobě pocítil volání, Mi říká: "Pane, tady jsem, chci spolupracovat na 

Tvém díle, přikázal jsem, jsem Tvůj služebník." 

76 Od té chvíle se snažím dlátem svého Slova uhladit nerovnosti jeho srdce, naplnit ho láskou a 

uzdravující silou, pokojem a dobrotou. Pamatuj, že jsem ti řekl: Tvé rty budou mluvit z hojnosti tvého 

srdce. 

77 Chci, abyste byli jako stromy, jejichž stín zakrývá mnohé. Jak málo je však těch, kteří se skutečně 

naučí poskytnout stín pocestnému. 

78 Buďte jako váš Otec, který je jako mohutný strom, jenž dává stín a nabízí své plody všem svým 

dětem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 57  
1 Odpočiňte si na chvíli od svého unaveného putování, vy, kteří chodíte po prachu země, a vy, kteří 

žijete v duchovním prostoru. 

2 Když nasloucháš Mému božskému slovu, tvá duše se postupně očišťuje. 

3 Vám, kteří žijete duchem a stále lpíte na hmotných cílech, říkám: Odvraťte se od toho, co vám už 

nepatří. Není-li totiž země věčným domovem pro člověka, tím méně je jím pro duši. Tam, v duchovním 

údolí, na vás čeká život plný světla, k němuž dojdete krok za krokem po cestě dobra. 

Těm, kdo Mi naslouchají jako lidské bytosti, říkám, že dokud mají toto tělo, které je doprovází na 

jejich pozemské cestě životem, měli by o něj pečovat a starat se o něj až do poslední chvíle. 

okamžik musí být zachován. Je totiž holí, o kterou se duše opírá, a nástrojem k boji. Jeho hmotnýma očima 

se duch dívá na tento život a jeho ústy mluví a může potěšit své bratry. 

4 Přišel jsem v této době, abych vás vybavil, a musím promluvit k celému lidstvu, abych mu pomohl 

v jeho duchovním rozvoji. 

5 Dovolte pokoji, aby vstoupil do vašeho srdce nyní, protože později se budete muset modlit a 

neúnavně bdít nad pokojem druhých. 

6 Budete konat velmi velkou a záslužnou práci, pokud dodáte pokoj a klid srdcím otřeseným bolestí 

a zármutkem. Přijdou chvíle, kdy se budete muset naučit založit štěstí svých sousedů na tomto míru. 

7 Učedníci a nováčci, když slyšíte Mé Slovo, cítíte, že stíny, které zahalovaly vaši mysl, a břemeno, 

které jste nosili ve svém srdci, odešly. Bylo to břemeno utrpení, starostí a někdy i výčitek svědomí, které 

vás v životě tížilo čím dál víc. 

8 Nezapomeňte, že nikdo vám nemůže být lepším pomocníkem než Ježíš. Naslouchejte mému Slovu 

a dovolte mu, aby vaše srdce zaplavil pokoj. Bude to balzám na vaše rány. 

9 Mé slovo léčí, hladí a posiluje. Učte se jí a prociťujte ji, abyste potom mohli pomazat Mou 

pravdou a Mou láskou ty, které najdete nemocné na své cestě. 

10 Doba bude plynout, a když dojde k mimořádným událostem, budete volat: "To už bylo ohlášeno!" 

Neboť si vzpomenete, co jsem tolikrát prorokoval. 

11 Předávejte dobrou zprávu o mém učení každému, ke komu se mé slovo dostane, i kdyby hned 

neprojevil víru. Vpravdě vám říkám, že pokud k němu budete mluvit s láskou, jeho duch nikdy 

nezapomene na nic, co jste mu řekli. 

12 To je oblast, o které k vám mluvím - srdce a duch vašich bratří. Semeno je Mé učení, které jim 

předáš, a křišťálově čistá voda je Má láska a Má moudrost, kterou budeš tato pole zalévat. 

13 Kdy lidé pocítí Mou duchovní přítomnost? Kdy uslyším, že mě lidstvo vítá? 

14 Vy, kteří jste Mě slyšeli skrze lidského nositele hlasu, nezabývejte se nedostatky těchto svých 

bratří, skrze které k vám dnes mluvím. Zítra bude Mé slovo zapsáno a vliv hlasatele zmizí. 

15 Tak se Mé Slovo této doby dostane ke všem, kteří ho neslyšeli - plné božské podstaty a čisté. 

16 Chci, aby jediným znakem, který poslové tohoto hlásání předkládají, byla pravda. Je to klíč, štít a 

meč. 

17 Učenci, vědci, velikáni této doby, kteří se usilovně snažili získat slávu světa, budou žasnout, až 

uvidí Mé nové učedníky - muže, ženy a děti - pokorně hlásat božské učení, aniž by se chlubili svou 

nadřazeností a aniž by byli ješitní. 

18 Čím větší je vaše poznání hodnoty toho, co máte, tím opravdovější a pravdivější by měla být vaše 

pokora. 

19 Jak šťastný je duch, který - když zanechá své lidské ostatky v tomto údolí smíření - si z nekonečna 

uvědomí, že na zemi zanechal stopu světla, pravdy a lásky. 

20 Můj nový lid Izrael, který má stejného ducha jako vždy, bude mít za úkol nést Mé zjevení po 

celém světě. Ukáže lidem, kde se znesvětili zákonu a kde si má slova špatně vykládají. 

21 Jak se vám podaří splnit tak vysokou a náročnou misi? Láskou a horlivostí pro Mé učení a dobrou 

vůlí být Mým apoštolem. 

22 Kdo cítí soucit s bližním, kdo cítí bolest druhých a kdo zapomíná na své vlastní utrpení, když 

myslí na těžkosti druhých, ten má semeno, balzám, potravu. Poté se naučí vhodnou formu, aby mohl 

předávat to, co ode Mne obdržel, a vyjadřovat to, co vychází ze srdce a ducha. 
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23 Studujte knihu Mého učení ve světle svého svědomí. Ukáže vám, zda děláte pokroky, nebo jste se 

dostali do slepé uličky. 

24 Nemyslete si, že dar lásky byl svěřen pouze privilegovaným bytostem. Vězte, že jste k tomu 

všichni předurčeni a že někteří dříve a jiní později - všichni budete milovat tak, jak jsem vás to naučil. 

25 Využijte, využijte těchto časů Mého projevu a studujte Mé Slovo, aby vám nepřipadalo divné, až 

uvidíte ty, skrze které jsem vám dal Své poučení, jak mluví bez vytržení, ve spojení ducha s duchem se 

svým Stvořitelem. 

26 Pozvedněte svého ducha, zvedněte svou morálku. Vždycky jsem to měl na paměti. Jákob spatřil 

Otcovu podobu na nejvyšší výšce nebeského žebříku. Mojžíš přijal Zákon na vrcholu hory Sinaj, Ježíš 

vám zanechal své božské kázání na hoře Tábor. 

27 Pochopte symboliku těchto zjevení! - Kde je však hora, z níž k vám nyní mluvím a dávám vám 

svůj Zákon? Všichni víte, že hora je dokonalost, pravda a moudrost. 

28 Kdo v této době pocítí mé milosrdenství, nebude si již na své cestě zasévat bodláčí nebo trní. 

Neboť ovoce, které sklidí, bude často hořčí než to, které zasel. 

29 Považujte se za součást semene, které jsem Jákobovi slíbil ve snu, když jsem mu oznámil, že jeho 

potomstvo bude početné jako prach země a že v jeho semeni budou požehnány všechny národy. 

30 Dnes k tobě sestupuje Mé (duchovní) teplo, aby oživilo tvé srdce. Toto teplo však nevadí 

květinám, které ve tvém duchu pěstuju. Dávám vám všechno, a čím více rozděluji své statky mezi své děti, 

tím více se rozmnožují. Nebojím se jako bohatý lakomec, že bych nakonec zůstal bez majetku. - Žádejte, 

aby vám bylo dáno. O co mě můžeš požádat, abych ti nevyhověl? - Žádám vás jen, abyste se stali hodnými 

Mých dobrodiní a abyste Mě správně žádali. 

31 Každý je předurčen k tomu, aby přijal to, co ho na jeho životní cestě čeká. Zatímco někteří ji 

přijímají a využívají v pravý čas, jiní ji promarňují a někteří ani nevědí, jak se na její přijetí připravit. 

Když se však vrátili do duchovního světa, uvědomili si, co všechno je jim určeno a co neumějí ani získat, 

ani si zasloužit. 

32 Můj hlas promlouvá ke všem, není vtěleného ani nevtěleného ducha, kterému bych neřekl své 

slovo, ať už jako Otec, Mistr nebo Soudce. Člověk se však neumí připravit na to, aby rozuměl božské řeči, 

ačkoli jsem k vám mluvil všemi způsoby a všemi jazyky. Kdy se spojíte s Mým Božstvím z ducha do 

ducha, abyste slyšeli Můj hlas ve svém duchu, protože jste k tomu předurčeni? Připravte se alespoň vy, 

kteří slyšíte Můj hlas, abyste krok za krokem, cestou rozvoje ducha, dosáhli této milosti. Nemyslíš si, že je 

to ta nejpřirozenější a nejsamozřejmější věc, že tvůj duch může být ve spojení se svým Stvořitelem a slyšet 

Jeho hlas, ať je kdekoli? 

33 Dlouhé časové úseky prošly lidmi, aniž by pochopili účel, pro který byli stvořeni. 

34 Děti moje, není nutné pronikat do učenosti světa, abyste poznaly konečný smysl své existence. 

Nejen vzdělaní lidé Mě mohou poznat a poznat sami sebe. Jak často si prostý člověk, kterému chybí 

pozemské vzdělání, hlouběji uvědomí pravdu. 

35 To je důvod, proč k vám mluvím prostým a jednoduchým jazykem, srozumitelným každé mysli a 

každému duchu, proč jsem se chtěl dát poznat nevzdělaným a dokonce i hloubavým lidem. Jestliže, ačkoli 

k lidem mluvím jasně a jednoduše, Mi nerozumějí, jak by Mi mohli rozumět, kdybych k nim mluvil vyšší 

formou? - Nemluvím s vámi o tajemných naukách. Čím vyšší a dokonalejší je duchovno, tím jasněji, 

přirozeněji a jednodušeji se projevuje vašemu duchu. 

36 Duchovně studujte Má zjevení, ale nevytvářejte z nich složité teologické doktríny. Když je Mistr 

prostý, ať jsou prostí i učedníci. Následujte mě s pokorou a tichostí a já vás učiním vlastníky zaslíbené 

země. Kdo totiž žije v neposlušnosti, není vlastníkem ničeho. Buďte tím pokornější vůči ostatním, čím 

více jich máte. 

37 Vaše uši, které neslyšely lichotky, se nyní nenechají oklamat arogancí. Ať vaše oči, které nikdy 

nevnímaly zázraky Mého stvoření, nezaslepí marnivost. Nehledejte jinou korunu než ovoce svých skutků 

lásky k bratřím. 

38 Se zahájením práce nečekejte na příznivější dobu. Neboť pokud tento krátký čas nevyužijete nyní, 

budete po něm zítra opět toužit. 

39 To vše vám říkám proto, abyste mohli vydat svědectví lidstvu. Nebojte se, že vám nikdo neuvěří, 

protože přírodní síly vaše slova potvrdí. Země se bude třást, vody se vylijí z břehů, oheň bude zuřit, větry 
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se rozpoutají nad světem, moře se budou pěnit a morové rány budou pustošit celé země. Bezuzdný běh 

lidstva zastaví bolest. Jakmile se lidstvo očistí od materialismu, Mé Slovo se dostane do srdcí a nikdo 

nezůstane bez něj. 

40 Tvé srdce se otevřelo jako květina, aby Mi nabídlo vůni svého povznesení a díkůvzdání. Vždyť 

víš, že to bylo Mé milosrdenství, které odstranilo trny na tvé cestě a osušilo tvé slzy. 

41 Učil jsem vás, že způsob, jak si ušetřit utrpení, je přiblížit se naplnění Mého Zákona. Řekl jsem 

vám, že abyste to dokázali, musíte se odvrátit od mnoha smyšlených náboženských zvyků, které vám 

nepřinášejí žádný užitek. 

42 V srdcích těch, kdo Mě v této době slyšeli, se probudila naděje na jejich spasení. Chci, abyste na 

konci cesty zažili radost z překonání všech překážek. 

43 Noste Mé slovo ve svých ústech. Není nutné, abyste používali stejný jazyk, jakým k vám mluvím 

já. Mluvte o Mně a Mém díle stejným jazykem, jakým mluvíte se svými bratry, a jen když se pokoušíte 

opakovat Mé věty, dělejte to v té podobě, v jaké jsem k vám promluvil. Buďte však připraveni, neboť 

přijdou chvíle, kdy to budu Já, kdo bude mluvit vašimi ústy, a tehdy se váš prostý a pozemský jazyk 

vytratí, aby odhalil výraz a význam Mého božského Slova. 

44 Brzy přijdou zástupy lidí, jejichž duch promarnil čas a nevyužil příležitostí, které jim Otec nabídl k 

vývoji směrem vzhůru. Když uslyší Můj hlas, nejprve se zastaví, pak pocítí výčitky svědomí a později se 

chopí nářadí, aby obdělávali Má pole a doháněli ztracený čas. 

45 Dnes míjejí toho, kdo trpí, aniž by vnímali bolest svého bratra. Ale poté, co se jich v srdci dotkne 

podstata Mého Slova, obrátí své oči k tomu, kdo potřebuje útěchu, a přinesou mu balzám, kterým jsem je 

uzdravil. Pak se sami sebe zeptají: Proč jsem dříve neviděl bolest u nikoho, ani u vdov, ani u sirotků, ani u 

hladových po spravedlnosti, ani u potřebných? Protože jsem byl hluchý, slepý a bezcitný. 

46 Kdo na zemi miloval svého bližního - jak klidně a šťastně plyne jeho život a jak mírné je jeho 

utrpení. Kdo však na své cestě nezasel lásku, nikdy nezažil chvíli opravdového klidu a s bolestí opouští 

tělo, v němž přebýval. 

47 Toto je čas hříchu, kdy vám ukážu svou moc tím, že v srdci člověka vybuduji svatyni lásky. 

Člověk nebude potřebovat stavět chrámy nebo paláce Mému Božství, protože Moje duchovní učení nemá 

takové nároky. V současné době budou lidé poznávat pravý Boží chrám, v němž přebývá Bůh. 

48 Kvůli tomuto učení, které vám dnes předávám, vás budou vaši bratři špatně posuzovat. Nebojte se 

však, neboť jejich smysl je rozumný a pravdivý, což bude brzy rozpoznáno, až se nad lidstvem hrozivě 

vznášejí návštěvy. 

49 Všichni pochopí, že Moje láska dala každému z vás místo u Mého stolu, aby všichni, kdo hladoví a 

žízní po spravedlnosti, mohli u něj pít víno života a jíst chléb Ducha..... 

Země vás dlouho držela v zajetí a mnozí z vás upadli do bahna a špíny vytvořené lidským hříchem. Od 

toho tě osvobozuje Mé milosrdenství, dokud se neozve Můj hlas, který tě zve na cestu světla. Pokud Mé 

Slovo vždy znělo v pusté poušti tvého srdce, zastav se nyní na chvíli a naslouchej mu. Najdeš v něm totiž 

křišťálově čistou a svěží vodu, která uhasí tvou žízeň po pravdě. 

50 Posilujte se v mém učení. Nebuď už křehkou loďkou, s níž si hrají vlny tvých vášní nebo tvé 

slabosti. Využívejte duchovní a morální sílu obsaženou v Mém Slově, a opravdu vám říkám, že bouře 

života vámi již nebudou otřásat. 

51 Pohleď, jak tě místo trestu čekalo radostné překvapení Mého Slova, které ti odpustilo tvé 

nedokonalosti i nedokonalosti Mé Lásky, když jsem tě posadil ke Svému Stolu, abych tě potěšil božským 

pokrmem. 

52 Ti, kdo dnes skrze Mne dosáhli odpuštění, zítra odpustí těm, kdo jim ublížili, a ti, kdo přijali 

pohlazení Mého Slova poté, co dlouho pili kalich hořkosti, později potěší srdce na jejich cestě. 

53 Člověk vydobyl z přírody mnohá tajemství a díky své vědě změnil lidský život. Světlo poznání 

svítí v mysli a lidstvo každý den postupuje po cestě vědeckého pokroku k cíli, který ještě nedokáže 

předvídat. V srdci vaší civilizace však nenacházím žádnou lásku. 

54 Čas od času přicházím k lidem, abych jim přinesl svůj zákon, abych jim připomněl své učení, 

abych jim zopakoval svá slova. Neboť vaše věda bez lásky nemůže být dobrá, váš pokrok nemůže být 

opravdový a trvalý, pokud se neosvobodí od sobectví a neudělá prostor pro aktivní lásku k bližnímu. 
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55 Mezi jedním příchodem Mého Božství a dalším uplynou tisíce let, a když se zjevuji, je to proto, 

abych k vám promluvil o jednom a tomtéž učení lásky. V tom je shrnut celý můj zákon a celé mé učení, 

když vám říkám: "Milujte se navzájem". 

56 V den, kdy lidé nechají svou vědu a pokrok inspirovat božským světlem lásky, vytvoří z tohoto 

světa ráj, o jakém se jim nikdy nesnilo, plný života, světla a zdraví. Dnešní sobecké vědě totiž nezjevím 

všechny zázraky, které mám pro lidstvo připravené. 

57 V tomto čase vám říkám, že zlo nezvítězí, neboť v Mém díle nedokonalí neobstojí. Váš duch byl 

stvořen, aby svým vývojem dosáhl nejvyššího stupně dokonalosti. 

58 Moji učedníci se objeví po celé zemi a na jejich cestě se rozptýlí mlha, která skrývala pravdu. Do 

jejich srdcí budou vyryta má slova učení, jako byla jindy má přikázání vytesána do kamene. 

59 Lidé, zde je světlo, živte se jím! Nejdříve však zničte roucho materialismu, které vás zahalilo a 

které už nikdy nezakryje vaši duši. 

60 Ne celé lidstvo se očistí prostřednictvím spiritualizace. Síly přírody budou také soudit nové 

Sodomy a Gomory, aby připravily zemi pro nové generace. 

61 Potopa, která očistila zemi od lidských nečistot, a oheň, který dopadl na Sodomu, jsou vám dnes 

známy jako legendy. Nicméně v této době také zažijete, jak se lidstvo otřese, až se země zachvěje pod 

silou vzduchu, vody a ohně. Posílám vám však novou archu, která je mým zákonem, aby každý, kdo do ní 

vstoupí, byl zachráněn. 

62 Ne všichni, kdo v hodině navštívení říkají "Otče, Otče", Mě budou milovat, ale ti, kdo vždy 

praktikují Mou lásku na svých bližních. Ty budou uloženy. 

63 Milovaní učedníci, všichni, kdo mě následujete, ať vaše kroky duchovně září ve stínech noci, aby 

vyznačovaly cestu světla, která povede ty, kdo jsou ztraceni. 

64 Dříve než vás napadlo přijít a naslouchat Mi, už jsem byl ve vašich srdcích a navázal jsem kontakt 

s vaším duchem, neboť je to ten, koho hledám. Mou vůlí je, aby se lidé v této době vzchopili, zanechali 

lhostejnosti a odvrátili se od zvráceného a nemorálního světa, který vytvořili. Chci, abyste byli učedníky 

Ducha svatého. 

65 Dbejte na soulad mezi duší a tělesnou schránkou, abyste mohli snadno plnit Mé pokyny. Podmaňte 

si tělo láskyplným způsobem, v případě potřeby použijte přísnost. Dávejte si však pozor, aby vás 

fanatismus nezaslepil, abyste se k němu nechovali krutě. Zformujte svou bytost do jediné vůle. 

66 Není čas se zastavit nebo se ponořit do spánku. Uvědomte si, že vám nedá spát něco, co je silnější 

než vy, ať už je to duchovní porucha, nebo fyzická nemoc. Pouze bdělí můžete vnímat Má vnuknutí, neboť 

kdo "spí", jeho duch není vnímavý a nemůže vidět světlo ani chápat život, protože jeho oči budou zavřené 

pro pravdu. 

67 Je mnoho těch, kteří čekají jen na slovo, aby ke Mně přišli. Proto vás připravuji a posílám do 

provincií, abyste se dělili o radostnou zvěst. Proto vám stavím do cesty žíznivé, abyste jim nabídli tuto 

vodu, která vpravdě hasí žízeň. 

68 Učil jsem vás, abyste se nechovali jako bohatý lakomec, který skrývá svůj poklad před zraky 

druhých, a věděli, že tento dar, který dnes máte, není jen pro vás, ale pro všechny, kdo ho potřebují. Mou 

vůlí je, aby Mé Slovo zaznělo po celém světě, nejprve prostřednictvím Hlasatele a potom prostřednictvím 

Mých poslů. 

69 Těch několik let, které vám zbývají, abych vám dal své slovo, uplynou, jako by to byl okamžik. 

Obnovte se a střežte Mé Slovo, abyste je po Mém odchodu mohli zveřejnit v jeho plné čistotě. 

70 Nečekejte až do roku 1950, abyste se zděsili, že nejste připraveni. Do té doby se nesnažte dohnat 

ztracený čas. Vydejte se nyní na cestu, používejte a zkoumejte Mé učení, pak nezabloudíte. Vytrvejte v 

činné lásce, nedívejte se na smítko v oku svého bratra a neodvracejte se od "malomocných", neboť je vedu 

po vaší cestě, abyste je uzdravili. 

71 Přišel jsem vás zachránit, všechny vás povolat. Shromáždím vás kolem svého Slova. 

72 Chci, abys došel na konec cesty s poslušností a pokorou. Cesta je poseta zkouškami; každá z nich 

je krokem vpřed k vrcholu hory nebo dalším stupněm na nebeském žebříku k dokonalosti. Choďte s očima 

upřenýma do nekonečna. 

73 Žehnám těm, kdo se obětovali pro své bližní, těm, kdo se zřekli rozkoší světa, aby potěšili trpící. 

Chci, aby vaše příklady zůstaly zapsány v Knize věčnosti, aby lidé povstali a následovali Mě. 
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74 Dávám lidstvu světlo, neboť jejich věda je nezachrání a jsou v rozbouřeném moři. Já však 

zachráním trosečníky, aby se z nich stali rybáři, a dám jim loď, aby přinesli naději a spásu ztraceným. 

75 To budou učedníci třetí éry, noví rybáři lidí, kteří budou mít za průvodce Mé pokyny a za příklad a 

podnět život a skutky Mých apoštolů druhé éry. 

76 Bděte a modlete se, učedníci; kdykoli tak budete činit v duchovním spojení, pocítíte Můj pokoj. 

Pokud vás pronásledují pomluvy a urážlivé soudy, zacpěte si uši, protože tato žihadla nejsou smrtelná. 

Budete-li se řídit Mým božským učením, obdržíte na své cestě důkazy vděčnosti a úcty, které vás oživí a 

povzbudí. 

77 Čím více budete pracovat, tím kratší se vám bude zdát čas a cesta. Když ti svět působí bolest a ty si 

uvědomuješ, že v něm není nikdo, kdo by tě potěšil, předlož mi svou stížnost a Já tě potěším. 

Všichni nesete ve svém duchu Mé světlo, tu božskou jiskru, která nikdy nezhasne. Zatímco však toto 

světlo osvěcuje srdce některých lidí, srdce jiných, kteří se tomuto světlu brání, je zahaleno temnotou. - 

Všechny přijímám a vítám vás u tohoto stolu lásky. Když budete užívat toto víno a jíst tento chléb, 

pamatujte na má slova učení. 

78 Hodujte na tomto svátku, protože ne vždy se vám bude líbit. Uspokojte svůj hlad a žízeň navždy, 

neboť již brzy budete muset překonat dlouhé vzdálenosti a budete potřebovat odvahu a sílu těla i ducha. 

79 Jako zloděj jsem přišel do vašich srdcí v tomto čase, některé jsem překvapil, jiné probudil a řekl 

jsem vám: Hle, zde je váš Mistr, poslechněte ho a očistěte své životy, abyste svými skutky vydali 

svědectví o Mém příchodu. Pokud se tak nestane, bude Mé slovo a Mé hlásání lidským orgánem chápání 

zesměšňováno a popíráno. Učiň, aby tvé skutky vyvolaly v hříšnících pokání a aby jejich rty, které znají 

jen rouhání, s láskou vyslovovaly mé jméno. 

80 Vkládám ti na rty své slovo, abys zachránil ztraceného. 

81 Ačkoli lidé udělali ze země svět špíny a nepravosti, díky vašemu úsilí a zásluhám se promění ve 

svět míru a zduchovnění a v každém okamžiku vám v tomto díle budu pomáhat. 

82 Běda lidstvu, pokud v jeho srdcích konečně nepropukne milosrdenství a aktivní láska k bližnímu! 

Běda lidstvu, jestliže nakonec nedosáhne plného poznání svých zlých skutků! Jejich vlastní ruka na ně 

vypouští zuřivost přírodních sil a snaží se vylít na národy kalich bolesti a hořkosti. I když budou sklízet 

výsledky své práce, někteří budou stále říkat: "Je to Boží trest. 

83 Dal jsem vám pouze důkazy lásky. Poslal jsem tě na zem, která byla jako úrodná, milující a něžná 

matka. Dal jsem vám oheň života, vzduch, který je dechem Stvořitele, a vodu, která je plodností a 

osvěžením. Vy jste však využili všeho, abyste rozsévali zkázu a smrt. Vše bylo znesvěceno a bude ještě 

více. Tvé řeky budou z krve, tvůj oheň bude zkáza, vzduch se rozvlní dechem smrti a celá země se bude 

otřásat v křečích. V Hodině spravedlnosti Mi mnozí řeknou: "Pane, odpusť, měl jsem před očima temnou 

pásku." 

84 Odpustím jim a dám jim vědět, že v této době není nikdo duchem nevědomý. 

85 Jako majitel všeho, co bylo stvořeno, budu od tebe požadovat vyúčtování všeho, co se na zemi 

stalo. Pak se dozvíš, že nic neunikne Mému pronikavému pohledu a nic není vymazáno z Knihy pravého 

života. 

86 Dovolte Mistrovi, aby vstoupil do vašeho srdce, pozvěte Mě do svého domova, nechte Mě žít s 

vámi. 

Následující slova platí pro všechny národy země: 

Smilujte se nad svými bratry i nad sebou a odstraňte hrozbu, která visí nad lidstvem. S trochou 

dobré vůle se vám podaří dosáhnout klidu i v těch nejtěžších chvílích! 

87 Už dlouho klepu na vaše dveře. Rozpoznejte mé klepání podle jeho jemné povahy; nepropadejte 

duchovnímu spánku, abyste - až konečně otevřete - nebyli rukou toho, kdo vám klepe na dveře. 

Smrt klepe na dveře. Nastaly časy ohlášené Kristem, jeho apoštolem Janem a proroky. V očích lidí tyto 

časy přicházejí už dlouho. Já vám však říkám, že z hlediska věčnosti uplynul jen okamžik. Pamatujte, že 

vám bylo řečeno, že ti, kdo zůstanou věrní Mému zákonu lásky až do konce, budou spaseni. 

Bděte, modlete se a vytrvejte v dobrotě, abyste nezahynuli v tomto moři zmítaném vášněmi, 

zoufalstvím a smrtí. V hodině soudu je Můj božský zákon se všemi, Moje láska je s vámi navěky. 
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Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 58  
1 Tento Můj Syn, jehož prostřednictvím vám předávám toto poselství, si nečiní nárok na to, aby byl 

považován za Ježíše. Je jedním z mnoha hlasatelů, které jsem v této době připravil, aby k vám Mé Božské 

Slovo proniklo. 

2 Vybavte se tak, aby tento hlas pronikl k vašemu srdci a vy jste povstali k pravému životu. 

3 Vpravdě vám říkám: Mé slovo je chléb ducha. Proto kdokoli z něj bude jíst, už nikdy nebude mít 

hlad. 

4 Buďte přede mnou jako děti a já vám řeknu jako ve Druhém věku: "Nechte děti přijít ke mně, 

neboť jejich je nebeské království." 

5 Mé království je pro ty, kdo mají čisté srdce. Proto nyní, když to víte, nikoho neodrazujte od Mé 

přítomnosti: ani dospělého, který přichází před Mistra jako hříšník - neboť ten se přichází očistit Mým 

slovem -, ani dítě. Neboť i když si myslíte, že jeho porozumění učení Mého díla je nízké, má ducha, který 

je často rozvinutější než váš. 

6 V této době, kdy se projevuji skrze lidský orgán intelektu, vám vysvětluji svá dřívější učení. Můj 

Duch spočívá v této době na každém těle a na každém duchu, abyste všichni pocítili Mou božskou 

přítomnost a mohli spatřit cestu, která vede k věčnosti. 

7 Pokud si lidstvo špatně vyložilo Mé učení v minulých dobách, můžete do tohoto omylu upadnout i 

dnes. To je důvod, proč, ačkoli přicházím v duchu, dávám svá učení na krátkou dobu slyšet fyzicky, aby 

vám byla srozumitelná, protože jste se neuměli připravit pozorováním a modlitbou. 

8 Uvědomte si, že cílem Mého duchovního učení je zdokonalení vašeho ducha, aby získal mír a 

štěstí, které každý duch získává poznáním Mé pravdy. 

9 Než jsem ti dal tvůj kříž, posílil jsem tě a osušil tvé slzy. Blaze tomu, kdo pláče na mé hrudi, neboť 

pocítí, jak jeho bolest mizí. Blahoslavený, kdo po poslušnosti mému Zákonu pociťuje potěšení ve svém 

duchu, neboť to bude plodem jeho zásluh. 

10 Chcete-li Mě následovat, vždy ke Mně přicházejte s čistým srdcem. Nepotřebujete šperky ani 

drahé oblečení. Chci jen čistotu ve vaší duši a ve vašem těle, abyste Mě v sobě nosili. 

11 Mé slovo je jasné, a přesto mu někdy nechcete porozumět. Ve druhé éře jsem mluvil hodně v 

podobenstvích a alegoriích, protože lidé té doby Mi rozuměli pouze tímto způsobem. Ale přesto se při 

některých příležitostech vymlouvali na to, že Mi nerozumějí, a to proto, že se lidé chtějí dotknout 

Božského svýma rukama a brání se hmotnému odříkání a zduchovnění, které jsou prostředkem, jímž 

mohou spatřit světlo Božství. 

12 Buďte duchovní, mějte čisté srdce, pak nebudete nikdy smutní při Pánově hostině a budete 

rozumět a cítit vše, co k vám promlouvá. Nebudete se cítit nehodní a nebudete mít touhu odejít. Proto ten, 

kdo vstane od Mého stolu, bude tak činit pouze proto, aby svým životem a skutky hlásal pravdu Mého 

poučení. 

13 Učedníci, jsem ve vašem srdci. Ježíš tedy zemřel za tebe, aby žil ve tvém srdci navždy. Tvá duše 

se bude rozvíjet, když budeš naslouchat Mému Slovu. Hle, skrze skutky svých učedníků budu v tomto 

čase poznán. 

14 Bolest očistila vaši tělesnou schránku i duši, takže se v myšlenkách a modlitbě můžete umístit i na 

vzdálená místa, abyste splnili svůj nelehký úkol - nastolit mír a přinést světlo svým bratrům. 

15 Když vaše tělo zanechá každodenního boje a odpočívá na lůžku, duše tento čas využije k tomu, 

aby se osvobodila a věnovala se úkolům, které jsou pro ni vhodné: práci pro Pána. Pokud se však vaše 

srdce místo odpočinku od starostí a různých potíží nebo povstání v modlitbě oddá hořkosti, bude se duch 

neustále zabývat překonáváním slabostí svého těla, a tím zanedbávat jiné úkoly. Takto pro nedostatek víry 

a duchovnosti ztrácíš své ctnosti, místo abys pamatoval na to, že - kdo opouští své povinnosti vůči 

druhým, aby se staral jen o sebe - je sobec vůči bližnímu, a proto nemá milosrdenství ke své duši. 

16 Uvádějte Mé učení do praxe, abyste se stali silnými a měli vyrovnanost v duchu a dobrotu na rtech, 

až k vám přijdou ti, kdo vás odmítají a pomlouvají. 

17 Když se budete aktivně připravovat, uvidíte, že díky vaší modlitbě z těch srdcí unikne smutek, 

který mohli skrývat, jako důkaz, že byli s Mými učedníky. 
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18 Kdybyste se naopak snažili hájit Mé učení tím, že budete odpovídat na ránu ranou a na nadávky 

nadávkou, uvidíte, jak vás lidé porazí a najdou důvody, aby dokázali, že nemůžete být Mými učedníky, 

protože vám chybí láska a milosrdenství k bližnímu. 

19 Nedovol, aby svatyni, kterou jsem vybudoval ve tvém srdci, zničily nedůstojné myšlenky. Žijte 

bděle, modlete se, aby vás bouře nezničily. 

20 Když slyšíte proroky této doby, které nazýváte věštci, mluvit k vám ve svých vizích o nebezpečích 

a předpovídat návštěvy, pozvedněte své myšlenky ke Mně a proste Mě o sílu, abyste vydrželi, nebo o 

světlo, abyste se vyhnuli tomu útesu, a proste Mě o milosrdenství pro všechny své bratry. 

21 Je čas se modlit. Domy, které jsou v klidu, ať se modlí za domy, které byly zničeny. Vdovy, které 

nalezly odevzdanost a útěchu, by měly stát v myšlenkách vedle těch, kteří otupělí bolestí žijí bez smyslu a 

cíle. 

22 Matky, které se radují, když se vidí obklopené svými dětmi - pošlete svou útěchu těm, kteří je 

ztratili ve válce. Není důležité, aby vaše oči viděly úspěch. Ať vám stačí vaše víra a touha sdílet bolest 

vašich bratří a sester, abych mohl dát svůj pokoj, útěchu a pohlazení, chléb a odpuštění těm, za které se 

modlíte. 

23 Dal jsem vám dary, abyste díky svým zásluhám dosáhli zaslíbené země. 

24 Vždy vám budu pomáhat, abyste byli silní a povstali jako dobří vojáci této věci, až vypukne 

zmatek a lidé povstanou proti lidem a národy proti národům. 

25 Dnes vám říkám: Buď vítán pozemský poutník, který již nějakou dobu následuje božské světlo! - 

Ó pomíjiví obyvatelé tohoto světa, kteří jste zde dnes a nevíte, kam zítra odejde váš duch! Amen, pravím 

vám, nečeká vás smrt, ale život věčný, neboť já jsem duši smrt nepřipravil. Chci však, abys v okamžiku 

Mého volání byla jako věrné panny z Mého podobenství, které s hořící lampou očekávají příchod čistého 

chotě, abys v okamžiku, kdy uslyšíš Můj hlas, který tě volá, nechala za sebou kalich hořkosti, který jsi 

vypila na tomto světě, a aby ti v tu hodinu nikdo nemohl vzít to, čeho jsi s tolika bolestmi téměř dosáhla. 

26 Zde se zavřou oči tvého těla, unavené pláčem, zatímco oči tvého ducha se otevřou pravému životu, 

až překročíš práh věčnosti, kde tě očekává tvůj Otec s odměnou, kterou ti slíbil. 

27 Kolik mrtvých pro život milosti v této době povstalo, když uslyšeli toto slovo! Kolik slabých 

povstalo plných síly! Kolik ustrašených a zoufalých lidí bylo naplněno odvahou a nalezlo pokoj! 

28 Zástupy, které jsem ohlásil v prvních dnech tohoto hlásání, jsou tyto; "mrtví" a potřební, o nichž 

jsem řekl, že přijdou, jste vy sami. 

29 Ve své osamělosti a zatrpklosti jste den za dnem čekali na okamžik, který vám přinese dobrou 

zprávu o Mém příchodu. Přilákáni zvěstí o Mé Přítomnosti a Mých zázracích jste přišli do stínu stromu, 

kde jsem vás očekával, a zde se stáváte učedníky Božského Mistra. 

30 Budu s vámi ještě nějaký čas, abyste si mohli vtisknout Mé učení do svého ducha a neupadli do 

znesvěcení nebo zpronevěry. Chci, aby vaše srdce potvrzovalo slovo, které vás Mistr učí skrze skutky 

lásky, když vaše rty začnou mluvit o Mém učení. 

31 Dávejte pozor, abyste nezranili srdce svých bratří a neuhasili jejich světlo víry, neboť zde mezi 

těmito zástupy jsou moji noví učedníci. Nesvádějte je z této cesty. Nemyslete si, že jste jediní, které v této 

době použiji. Vy budete nazýváni "první" a oni "poslední". I ti, kteří jsou unaveni blouděním a utrpením, 

přijdou a řeknou mi: "Otče, přicházím k tobě vyčerpaný. Přál bych si, abych Tě na své životní cestě potkal 

mnohem dříve. Ušetřil bych si mnoho svých utrpení a chyb." Říkám vám však, že žádný list ze stromu se 

nepohne bez Mé vůle, a ti, kdo se Mnou takto mluví, by měli vědět, že i mezi Mými dělníky jsou tací, kteří 

Mi v srdci říkají: "Jak bych byl šťastný, kdybych si ještě mohl svobodně užívat všeho, co mi svět nabízí." 

To je ten, kdo neuměl využít zkoušek, jež jsou lekcí, kterou mu dává život, a nedokázal pochopit smysl 

Mého poučení. Proto je slabý a ve své slabosti se uvádí do pokušení. 

32 Kdo by přede Mnou mohl skrýt jakýkoli úmysl nebo myšlenku - přede Mnou, který přebývám v 

srdci každého člověka? Nedivte se proto, když vám říkám, že z vašeho středu vzejdou ti, kdo vás budou 

pronásledovat a snažit se zničit to, co jsem stvořil. Někteří z těch, kteří se dnes nazývají učedníky a 

pracovníky Pána, zítra povstanou proti mému učení a budou bojovat proti těm, které nazývali svými 

bratry. Proto vám vždy říkám: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. 

33 Každý ať se spokojí s darem a posláním, které mu bylo svěřeno, a nevychází do ulic a provincií, 

dokud mu nebude naznačena vhodná chvíle a nebude poučen o svém úkolu. Říkám vám to proto, že 



U 58 

23 

někteří učí, aniž by se na to připravili, a jsou i tací, kteří se dělají vedoucími, aniž by měli potřebné 

vybavení. Jiným, kteří si myslí, že nemohou splnit úkoly, které jim svěřuji, však říkám: Proč si myslíte, že 

je nemožné splnit to, co vám svěřil Ten, který ví, čeho je každé z jeho dětí schopno? Jak by se podle tebe 

mělo Mé projevení v této době uskutečnit, například ne prostřednictvím lidského intelektu? 

34 Někteří pochybovali o Mém hlásání v této podobě a považovali nositele hlasu za podvodníka. 

Použil jsem však i ty, kteří pochybovali, a povolal a připravil jsem je, aby splnili poslání, o němž 

pochybovali, a abych jim dal důkaz o své pravdivosti. 

Mnozí z nich patřili k mým nejlepším hlasatelům díky víře a radosti, s jakou poté pracovali. Když si 

uvědomili, že z jejich rtů vycházejí božská slova, obrátili ke Mně oči, aby požehnali Mému jménu. 

35 Od té doby plní Mou vůli, a ne svou, neboť si uvědomují, že kdo na zemi plní svou vůli, činí tak 

proto, aby oslavil sám sebe, a tím se ode Mne vzdaluje. 

36 Mistr vám řekne: Dnes je to Mé Slovo, které vás vede, napravuje a poučuje; po roce 1950 vás 

povede jen vaše svědomí. Předávejte Mé učení v plné čistotě, ukazujte Mé dílo v plné jasnosti. 

37 Nevyzval jsem vás, abyste v této bitvě zahynuli, naopak, chci, abyste zvítězili jako dobří vojáci. 

Toto vítězství však bude vítězstvím pokoje, který jsi zasel, zdraví, které jsi navrátil nemocným, světla, 

které jsi zažehl v temnotách. 

38 Dělníci, kteří mi přicházíte ukázat svou práci, přijímám vás. Přicházíš z polí, která jsem ti svěřil, a 

ptáš se Mne: "Božský Mistře, je Ti má práce, můj boj milý?" Mistr vám však odpoví: Vaše skutky ještě 

nejsou dokonalé, ještě nejste Mými učedníky. Vidím vás jako malé děti, které velmi miluji, a přijímám 

plnění (vašeho úkolu), které Mi předkládáte. Tvůj duch se narovnává a dělá první kroky, činí tělo 

poddajným a naslouchá Mým novým naukám v současné epoše zjevení. 

39 V první éře jste znali Jehovovo jméno a zakoušeli jste Mé projevy v lůně izraelského lidu, k němuž 

jste patřili, a řekl jsem vám: "Hle, toto je cesta." A cesta, o níž jsem k vám mluvil, byl Zákon. Později k 

vám promluvilo Mé Slovo, které se stalo tělem v Ježíši, a vy jste byli osvíceni Mými podobenstvími a 

Mými přikázáními, a jimi jsem vám řekl: Každý, kdo plní láskou a odpuštěním bližnímu, je na cestě Mého 

Zákona. - A v dnešní době 

jste opět na stejné cestě svého vývoje a je s vámi tentýž Božský Duch, který vás učí a vede vaše kroky. 

Přišel jsem jako zářivé světlo a každý, kdo se připraví, mě bude moci spatřit. 

40 Lidstvo se v této době nevydalo plnit Má přikázání, ale Já na ně čekám. Vždycky jsem živil duše, 

ale vy jste Mi nenabídli ovoce, které by Mě bylo hodno. Stanovil jsem dokonalé zákony pro všechny 

bytosti, ale duše člověka, která je mistrovským dílem Stvořitele, se ještě nezdokonalila. Ačkoli jsem ji 

neustále inspiroval a radil jí, neposlouchala svého Boha a neposlouchala ho. 

41 Nevyužíváš dobře schopností, které jsem ti udělil, a přinášíš mi jen bolest. Pokud v sobě cítíte 

bolest, je to proto, že jste porušili Zákon. Ačkoli jste byli obdařeni silou, byli jste slabí. 

42 Chci, abys věděl, že jsi nejprivilegovanější bytostí mezi všemi tvory tohoto světa, která byla 

obdařena duší a duchem. Dal jsem vám svobodnou vůli, abyste se z vlastní vůle vydali správnou cestou, 

která vede ke Mně. Nenabízím vám květnatou cestu, ale cestu modlitby, pokání a boje, a po této cestě vás 

povede vaše svědomí. 

43 Blíží se čas, kdy ke Mně přijdete jako duchovní bytosti. Nacházíte se ve Třetím čase, v šestém 

stupni vývoje, blízko prahu dokonalého života, který na vás čeká. Chceš přijít ke Mně a těšit se z pokoje, 

který jsem ti slíbil od prvních dob? Všichni mi říkáte: "Ano, Mistře, vždyť kalich, který pijeme, je hořký a 

náš den je těžký. Každým dnem je vaše práce obtížnější a narážíte na nepochopení svých bližních. Ale Mé 

slovo, které je balzámem, utišuje tvou bolest. Pramen milosti, který jsi nechal vyschnout, dnes znovu 

vytryskne, aby ti dodal sílu. 

44 Uvažte, že se blíží rok 1950 a lidé nejsou jednotní. Dvanáct tisíc duchů z každého kmene ještě není 

vybaveno. Ale až přijde onen rok a vy mi neukážete počet, o který jsem vás požádal, kdo bude moci po té 

době označit vyvolené? Označíte je a naznačíte jejich osud? - Ne, lidé, jen já píši nesmazatelným písmem 

úkol, který náleží každému duchu. 

45 Jaká je ve Mně touha zjevit Mé Dílo v jiných národech! - Blíží se čas, kdy tento projev musí být 

ukončen a tyto rty již nebudou mluvit v této podobě. 

46 Jsem to já, kdo v tomto čase mluví, kdo vychovává a připravuje duše. Na zemi totiž nejsou žádní 

mistři ducha. 
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47 A tak jako se dnes rozmnožily tyto zástupy, které zde byly dříve malé, tak shromáždím své 

učedníky v jiných národech. 

48 Když poznáváš Můj neustálý boj, říkáš Mi: "Mistře, jak velké je Tvé dílo, jak bohaté je Tvé Slovo 

a kolik lásky a síly do něj vléváš! Srdce se mění a nemocní se uzdravují, protože cítí tvou přítomnost." - 

Naslouchejte Mi až do konce, abyste se ode Mne mohli učit. 

49 Dal jsem se duchovně poznat všem národům, jak je psáno. Proroci řekli: "V čase války a soužení 

přijde Duch svatý, aby se dal lidem poznat." V době války a soužení se Duch svatý dá lidem poznat. 

Lidstvo Mě hledá, touží po Mém Slově, ale jeho strach a zmatek jsou tak velké, že se mu nedaří Mě najít, 

ačkoli jsem mu tak blízko. V některých městech byly zničeny kostely, knihy byly hozeny do ohně, víra 

byla potírána, svaté zákony popírány a v některých národech bylo Mé jméno vymazáno ze srdcí jejich 

obyvatel. Přesto jsem vám oznámil, že nebeské království najde místo v lidských srdcích. Kdo by mohl 

zničit vnitřní chrám, když víš, jak ho vybudovat ve své duši? Jak velký boj vás čeká, lidé! 

50 Brzy se svět dozví, že se lid Izraele, vtělený do různých národů, vrátil na zem, a já ho využiji. Lidé 

se dozvědí, že nejste pokrevními potomky, ale duchovními potomky onoho lidu, a stejně jako v minulých 

dobách jste svědky Mého příchodu a Mých zjevení. 

51 Ty, který Mě zastupuješ, přineseš lidstvu Mé poselství. Poslal jsem vás, abyste osvěcovali zemi, 

hlásali dobro a vydávali svědectví pravdě. Duch bude nadřazen duši a tělu a bude vás učit, že je vaším 

průvodcem. Pak padne veškerý materialismus a duše opět povstane a stane se Mým učedníkem. 

52 V tuto chvíli zapomínáš na své utrpení, abys myslel na utrpení druhých, protože víš, že v jiných 

zemích naplnila bolest pohár jejich obyvatel a tato bolest se dostává ke Mně, neboť - jaké utrpení by 

mohlo pociťovat dítě, které by se nedostalo i k Otci? Tato bolest však člověka očišťuje a osvěcuje, dává 

mu pocítit varovný signál spravedlnosti a přiměje ho k návratu na "cestu". Pouze bolest ho přiměje 

přemýšlet a znovu získat ztracené zdraví a klid. 

53 Má přítomnost a má láska je v této hodině zkoušky se všemi mými dětmi. 

54 Mezi povolanými tohoto času jsou i ti, kteří prosili Otce o další čas svobody, který jsem jim také 

poskytl. Když však přišel čas, aby skládali účty, zeptal jsem se jich: "Co jste udělali se svobodou, o kterou 

jste mě žádali? 

Odpovězte mi jen: "Učinili jsme svou vůli a ovoce, které jsme sklidili, je velmi hořké." 

55 Ti se ke Mně vrátili unavení, rozhořčení a znechucení plody, po kterých tolik toužili - plody, které 

jsou jedovaté a smrtící. 

56 Pán na ně čekal. Věděl, že se musí vrátit, a když se vrátili, zeptal jsem se jich, zda chtějí 

pokračovat na cestě pozemských rozkoší, nebo zda chtějí nosit Mistrův kříž lásky a následovat Ho, a oni 

Mi ze srdce řekli, že Mě budou následovat až do konce. 

57 Všem vám říkám: Modlete se, abyste měli moc nad svým tělem. 

58 Zatímco velká část lidstva v současnosti trpí, protože mezi lidmi stále vládne zákon násilí a 

protože panuje nespravedlnost, sestupuji a duchovně se zjevuji mezi vámi, abych vás živil, abyste se 

obnovili, pochopili Mé Božské pokyny a od té doby konali mezi lidmi dokonalé skutky. Proto jsem zasadil 

své stromy, jimiž jsou velká i malá společenství v různých městech, provinciích a vesnicích - stromy, které 

dávají stín pocestným, kteří přicházejí po dlouhých cestách a přes rozlehlé pouště, a které dávají hladovým 

plody života. Milujte tyto stromy, pečujte o ně svým soucitem a horlivostí. Nebičuj je jako vichřice, 

protože vidíš, že některé jsou zbavené listí a jiné zestárlé, neboť z jejich větví se stanou nové stromy. 

Nezapomeňte na den, kdy jste dostali první stín a snědli první ovoce. 

59 Díval jsem se na vás jako na malé děti. Když začínáte dělat své první kroky jako pracovníci, 

svěřuji vám nejprve malá políčka, abyste se naučili sít. Těmito prvními poli jsou srdce vašich blízkých, 

jsou to vaši přátelé i nepřátelé. Pro každý konkrétní případ vám poskytnu inspiraci. 

60 Když se pak na vaše pole přihnala bouře, lidé vás našli zocelené duchem, a když přišel čas žně a 

sklizně, s radostí v srdci odnesete sklizené obilí do Otcovy sýpky - právě to obilí, které bude v budoucnu 

vaší potravou na věky. 

61 Mistr vás již dlouho volá, abyste zasévali na jeho polích, ale někteří jsou k prvnímu volání hluší a 

odmítaví. Otec však na ně stále čeká, protože věděl, že při druhém volání se k němu vrhnou plni pokání a 

budou ho prosit o odpuštění. 
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62 Aby Mi uvěřili a následovali Mě, žádali Mě někteří jako důkaz o zdraví a vnitřní mír, který na 

zemi nenašli, a když se uzdravili a viděli, že v jejich domovech a životech vládne mír, řekli Mi: "To jsi Ty, 

Otče!" 

63 Blahoslavený, kdo na své cestě v každém okamžiku poznává skutky, které vyznávám, neboť 

přináší radost svému Otci. Běda tomu, kdo pochybuje nebo nedůvěřuje, protože se cítí opuštěný, ztracený 

a slabý. 

64 Slyšte, učedníci: Ve druhém věku se Ježíš jednoho dne vydal na lodi v doprovodu svých učedníků. 

Moře bylo klidné a ti lidé se těšili z Mistrových slov. Potom Ježíš usnul, ale když se moře začalo pěnit a 

hrozila bouře, Ježíš spal dál. Na několik okamžiků se loď stala hříčkou vln a strach zachvátil tato srdce 

natolik, že probudila Mistra a strašlivým hlasem mu řekla: "Pane, zachraň nás, zahyneme!" Ježíš se na ně s 

láskou podíval, vztáhl ruku proti vodním vlnám, které se okamžitě uklidnily, a obrátil se k učedníkům a 

pokáral jejich pochybnosti slovy: "Ó vy malověrní!" 

65 Někdy vidím i tebe, slabého ve víře. Často stačí, že je na vašem stole málo chleba nebo že se na 

krátký čas zavřou brány do práce, a už se vás zmocní pochybnosti a vy zapomenete, že jedete na lodi s 

Ježíšem, který vám také říká: "Lidé malé víry!" (Mt 24,7). 

66 Když vás zahrnuju dary milosti, věříte ve Mne, ale když vás zkouším, pochybujete. 

67 Nemyslete si, že bych vám mohl poslat bolest, protože jsem ji nestvořil. Je to semeno zrozené ze 

srdce člověka, které využívám, aby jeho plody probudily a osvítily člověka. Neboť já jsem ten, kdo 

způsobuje, že z této temnoty vychází světlo. 

68 Kolik je těch, kteří mě v bolesti svých zkoušek nazývají nedokonalým a nespravedlivým Bohem, 

aniž by si uvědomovali, že utrpení, které mají sklidit, sami zaseli a že jen díky němu se stanou čistými a 

osvobozenými od břemene dluhů. 

69 Kdy lidstvo odstraní bolest? Kdy skončí jejich války a hříchy? Můj hlas jako zvon říká duším v 

tomto čase: Probuďte se! Povstaňte! Naslouchejte svému svědomí, abyste mohli jít cestou zákona s 

odevzdaností a pokorou. Je vám zaslíben čas pokoje a milosti, v němž zmizí bolest a slzy. 

Nejprve však budete muset bojovat a vytrvat v dobrém. 

70 Jakmile se všichni lidé rozhodnou tento ideál uvést v život, zmizí babylonský zmatek, který v této 

době přetrvává, a všechny národy se budou navzájem objímat jako bratři. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 59  
1 Vítejte u Mistra! - Kdo z vás je učedník? Kdo z vás je dětský učedník? Nevíte. Mnozí si myslí, že 

už jsou mistři, a přitom vidím, že nepochopili ani první lekci. Jiní se však cítí neschopni učit a zavírají 

ústa, ačkoli by již mohli začít učit svými slovy a skutky. 

2 Vždy jsem se omezoval, aby mě lidé cítili a chápali. Kdybych v oné druhé éře, při svém Zjevení, 

přišel jako Kristus - jako Bůh, a ne jako člověk, lidé by mi právem vytýkali a říkali: "Pane, nemůžeme si z 

Tebe vzít příklad, protože Ty jsi Bůh a my jsme lidé." 

3 Nyní jsem vám přinesl nové učení. Dveře k Mé skryté moudrosti se lidstvu otevřely ještě jednou a 

Já chci, aby to byl důvod k radosti pro Můj lid. 

4 Mezi lidmi jsou někteří, kteří mi v srdci říkají: "Když nás tak miluješ - proč tolik trpíme? Proč jsi 

nás poslal na zem, abychom trpěli?" - Odpouštím ti tvé rouhání, neboť pramení z tvé nevědomosti, a říkám 

ti, že to byly tvé prohřešky a pády, které tě postupně připravily o (dobré) dary a vlastnosti, a že proto jsi, 

ačkoli jsi bohatý duchem, zůstal bez jakékoli ctnosti. Proto nyní musíte získat zásluhy, abyste mohli 

postoupit na své cestě rozvoje. Proto vám otevírám svou nejvnitřnější komnatu srdce, aniž bych dělal 

rozdíly mezi lidmi, aby každý mohl z této milosti získat to, co cítí, že jeho duši chybí - ať už je to mír, 

světlo nebo síla. Nezapomínejte však, že je to tyglík bolesti, v němž sílí duch a získávají se zásluhy pro 

dosažení většího vzestupu. Mluvím k vám z vrcholku hory a podle toho, jak je každý z vás vnitřně 

povznesen, se pozvednete a přiblížíte se ke Mně. Až Mě vyslechnete, sestoupíte opět do pozemského 

údolí, kde stále ještě přebýváte - ale ne do propastí, které člověk vytvořil svými hříchy. 

5 "Údolí", o němž k vám mluvím, je soulad s duchovnem, kterého jste ještě nedosáhli. - Každému 

duchu bylo svěřeno tělo, aby se mohl projevit v hmotném světě. V tomto těle, které je mistrovským dílem 

Mé moudrosti, je mozek, v němž se projevuje inteligence, a srdce, z něhož vyzařují ctnosti a ušlechtilé 

city. 

6 Mnohé jsem našel v propasti záhuby a k nim jsem sestoupil, abych je zachránil. Má láska k padlým 

způsobila, že naslouchali Mému láskyplnému hlasu, který jim říkal: "Kde jste, Mé děti?" A já jsem jim 

odpověděl: "Nevím." 

7 "Hle, zde je mé světlo, následujte mě!" 

8 V Prvním čase se vaše víra zakalila, Mé děti už nerozuměly řeči svého svědomí a bylo nutné, aby k 

nim Otec přišel a řekl: "Vezměte si tento kámen, v němž je vytesán Můj Zákon. Nezapomeňte, že vám 

ukazuje cestu, která vede na vrchol hory, kde vás očekávám. A s ohledem na kámen, do něhož byl vytesán 

Můj Zákon, přísahali, že se vydají na cestu k cíli svého osudu. - Ale časy plynuly a na cestě se objevovaly 

útrapy a trápení, které byly s postupem času stále větší a větší. Tehdy pozvedli tváře a hlasy k Otci a řekli: 

"Nerozumíme ti. Dlouho jsme bojovali a bloudili, aniž bychom viděli konec svého putování, a nedosáhli 

jsme pokoje, který jsi slíbil našim srdcím." 

9 Lidé opět upadli do neposlušnosti, ale Otec je znovu vyhledal a ještě více se k nim přiblížil, aby k 

nim promluvil jako Otec a Přítel. Ti ho však nepoznali a řekli mu: "Nemůžeš být náš Bůh, vždyť je 

odjakživa nahoře." 

10 Důvodem bylo, že k nim přišel jako dokonalá pravda, zatímco lidé hledali pravdu podle svých 

představ, a tak plni rozhořčení vedli božského Člověka na popraviště. Ten člověk, který byl samá moc a 

moudrost, nedal lidem to, co požadovali ve své nechápavosti. Byl čistý a jen čisté a dokonalé skutky 

mohly pocházet od Něho. Dokonce i ze smrti však vstal k životu, čímž dal najevo, že Autor všech 

stvořených věcí nemůže zemřít. Když Pán znovu vstoupil do svého království na hoře dokonalosti, lidé 

vyznávali, že ten, kdo byl s nimi, je sám Bůh, neboť jeho skutky a zázraky přesahovaly lidské schopnosti. 

Vzpomněli si, že řekl, že On je Cesta, a protože toužili dostat se na vrchol hory, kde přebývá Pán, 

vystoupili z propasti (zatracení) na rovinu života, kde spatřili světlo, které jim pomohlo pokračovat v 

cestě. Cesta však byla plná trní. 

Pak si vzpomněli, že jejich Otec je nade všechnu lásku a že jim dal vědět, že se k nim vrátí, až bude 

jejich bolest velmi velká, a tak se začali svého Pána z hloubi srdce ptát: "Otče, proč nepřijdeš? Ty jsi láska 

a odpuštění - proč jsi nás potrestal?" Předvídali, kdy jejich Pán sestoupí z hory potřetí. 
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Když k nim přišel, zeptal se jich: "Co si ode mne přejete?" Odpověděli mu: "Otče, vysvoboď nás!" Tehdy 

se jich Pán zeptal: "Vyjdete z propasti? Překročte pozemské nížiny a vystoupejte na horu, oživováni pouze 

Mým hlasem, který je to jediné, čemu byste měli v této době naslouchat." 

Někteří pochybovali, protože neviděli svého Otce v lidské přítomnosti. Jiní však stále věřili, že hlas, 

který slyšeli, pochází od jejich Pána. Ti povstali plni víry, aby pokračovali ve své cestě, vedeni božskou 

inspirací, která byla světlem na jejich cestě. 

11 Učedníci, to jste vy. Ale vpravdě vám říkám, že jsem nikoho neposlal žít do propasti. Poslal jsem 

vás žít do pozemského údolí milosti, abyste odtud mohli vystoupit do příbytku svého Otce. To lidé mají 

před nohama otevřené propasti, do kterých se vrhají. Nyní se vás ptám: Věříte, že s tímto slovem, které 

jsem vám zprostředkovaně předal lidskou myslí, můžete vstoupit do nebeského království? Jste 

přesvědčeni, že naleznete spasení, když budete věřit a praktikovat to, co slyšíte? 

12 Blaze tomu, kdo věří v toto Slovo a v tento projev, neboť dosáhne vrcholu hory. Tomu, kdo nevěří, 

však říkám, že to bude potřetí, co mě zapře nebo nepozná. Vždyť ten, kdo ve Mne jednou uvěří, Mne musí 

stále poznávat, protože 'chuť' a podstata Mého Slova se nikdy nemění. 

13 Ty, kdo pochybují, nechám na místě, kde jsou dnes, aby se probudili sami skrze sebe. Kdybych 

lidem nedovolil znát důsledky svých činů - mohli by poznat, kdy jednali dobře a kdy špatně? Svědomí k 

nim promlouvá o všech jejich skutcích, aby činili pokání ze svých špatných skutků a naplnili Můj Zákon 

svými skutky lásky, který jim říká: "Milujte se navzájem!". 

14 Kristus jednou řekl lidem, kteří ho špatně odhadli: "Budete muset počkat, dokud znovu nepřijdu." 

Proto vás dnes, kdy jsem opět s vámi, volám, abych vám řekl, abyste se vzdálili od propasti a následovali 

Mou stopu. 

15 Co udělá Otec s těmi, kdo pochybovali o jeho přítomnosti po celou dobu? Podrobí je velkým 

zkouškám a dotkne se nejcitlivějších strun jejich srdcí, aby se v nich probudila víra, láska a touha sloužit 

Mu. Vpravdě vám říkám, že v každé temnotě bude světlo a tam, kde dlouho byly jen bolestné vzdechy, 

bude pokoj. 

16 V každém srdci objevuji jiné pojetí Svého Božství. Mohu vám říci, že ve víře každého z vás 

nacházím jiného Boha. Důvodem je rozdílná úroveň vývoje každého z nich. 

17 Ještě jednou vám ukážu "horu". Protože je pro tvé tělo neviditelná, ukazuji ji očím tvé víry. Na 

hoře Sinaj jsem vám dal světlo v první éře a na hoře Tábor jsem se proměnil ve druhé éře, abych vám dal 

znamení svého božství. 

18 Chci vás vidět jako ty, kdo věří v Můj třetí příchod. Řekl jsem vám, že kdo mě chce následovat, ať 

přijme svůj kříž a následuje mě až na vrchol hory. Ale vy už víte, že Ježíšova cesta je cestou pokory, oběti 

a byla poznamenána krví až na Golgotu. Víte, že jsem byl pronásledován pomluvami, pomstychtivostí, 

pohrdáním, nevěrou a závistí. Ale já vám znovu říkám: Kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a jde 

po mé stopě. 

19 Proč se bojíte? Nežádám od vás nic nemožného, ale jen to, abyste se upřímně modlili, praktikovali 

činnou lásku a zřekli se toho, co je zbytečné. Je na tom něco nemožného? - Kdyby mezi lidmi od počátku 

převládala duchovnost, nepřijal bych na tomto světě tělesnou podobu a lidé by s pomocí své inspirace, 

svého svědomí a daru zjevení dosáhli království zaslíbeného duchu. 

20 Po roce 1950 se Můj Duch již nebude významně projevovat mezi lidmi. Z výšky hory, kde 

přebývám, tě budu sledovat, jak stoupáš krok za krokem, dokud nedojdeš až ke Mně. 

21 Jste poutníci, kteří přišli hledat svou spásu v naději, že naleznou pravdu. Nesl jsi na svých bedrech 

těžký kříž a hledal jsi pomocníka, který by ti ho pomohl nést. Pokud jste zde však zůstali, je to proto, že 

jste našli to, co jste hledali. 

22 Kdo - kdo skutečně přijal toto slovo s duchovní rozkoší - by mohl opustit svého Mistra? Kdo by 

mohl z nevědomosti sejít na scestí? Kdo by mi mohl říci, že se ode Mne nic nenaučil? 

23 Kdo nepřijal toto božské poučení s opravdovou láskou a opravdovým zájmem, aby je studoval, 

toho nemohu nazývat svým učedníkem, ale pouze svým dítětem. 

24 Nikoho jsem nekrmila zvlášť, ani jsem ho nenechávala venku. Všechny jsem posadil ke svému 

stolu a chléb i víno jsem rozdělil rovným dílem. 
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25 Chci, abyste se všichni stali dělníky na Mých polích, ale dělníky, kteří jsou vybaveni a plně oddáni 

svému úkolu; kteří vědí, jak obdělávat Mé sémě a nedovolí, aby na jejich pole vnikl hlodající červ, který 

se snaží ovoce sežrat. 

26 Učedníci, studujte tuto lekci, abyste mohli zpytovat své svědomí, zda jste pevně na cestě, zda 

rozumíte pokynům, zda se již můžete nazývat dělníky na Mé vinici. 

27 Bylo ti zjeveno mé milosrdenství. 

Nikoho jsem se neptal na jeho skutky, než začal pracovat na Mé Cestě, a vpravdě vám říkám, že mezi 

těmi, kdo Mě následují, je i ten, kdo si potřísnil ruku krví svého bratra. Nikdo na světě by nemohl změnit 

toho zloducha v dobrodince, kromě Mne. Bylo to Mé odpuštění a Mé Slovo lásky, které ho vykoupilo a 

probudilo ušlechtilé city, které dřímaly v jeho srdci. 

28 Jestliže jsem povolal některé, kteří byli ve vězení, aby usedli k mému stolu a vytvořili s ním nové 

učednictví, ať nikdo neodsuzuje tento čin. Nepřišel jsem totiž uzdravit zdravé nebo zachránit spravedlivé. 

Přišel jsem hledat ty, kdo Mě potřebují - v tom se projevuje Mé milosrdenství. Přišel jsem proměnit odpad 

v užitečný prvek - v tom se projevuje Má moc. 

29 Jen čistý můžeš přijít ke Mně a jen když očistíš své srdce, můžeš Mě přijmout. Nebo si tuto 

nabídku z vaší strany nezasloužím? Vidím, že když se chystáte přijmout ve svém domě osobu, kterou 

považujete za důležitou, všechno uklízíte a čistíte, abyste si ji zasloužili. 

30 Nepovažujete za správné, abyste se každý den, když se rozednívá, připravili a vnitřně očistili, 

abyste Mě mohli nosit ve svém srdci? 

31 Mluvím k vám prostě, protože jste prosté mysli. Kdybyste byli na zemi bohatí, neposlouchali byste 

mě. Nehledám slavnostní oděvy ani paláce mezi lidmi. Zeptejte se věštců na duchovní nádheru, která 

obklopuje vašeho Mistra, a pochopíte, že se jí nic na světě nevyrovná. 

32 Naslouchejte hlasu těchto proroků, kteří vás často povedou svými zjeveními. Důvěřujte jejich 

slovům s vědomím, že v této chvíli používám to nejmenší - to, co považujete za příliš nedokonalé, abyste 

mohli přijmout Mistrovu milost. 

33 Nacházím tvé srdce naplněné pokojem, protože jsem s tebou. 

34 Přicházím k vám mluvit a dávat vám svá poučení. Během této doby jsem se nestal člověkem na 

zemi a nevyhledával jsem stín palmy, abych odtud promlouval k lidem, a Má noha se nedotkla prachu 

země. 

35 Učím vás dokonalé lásce k vašemu Stvořiteli. Nejsem hoden toho, že mě tak miluješ? 

36 Stopa, kterou jsem vám zanechal ve Druhé éře, sloužila k tomu, aby se z těch, kdo žili jako 

nepřátelé, stali bratři, a aby duchovně povznesla ty, kdo již uměli žít jako bratři. Protože Mě dnes nevidíte 

fyzickýma očima, je Mou vůlí, abyste Mě viděli pohledem víry. Mezi vámi je však mnoho těch, kteří věří 

jen tomu, čeho se dotýkají jejich ruce, a pochybují o všem, co je za hranicemi zraku a chápání. To oni mi 

říkají: "Otče, proč neděláš zázraky jako kdysi, abychom v tebe uvěřili?" - Vpravdě vám říkám, že ten čas 

je pryč, a když tvrdíte, že ve Mne věříte a uznáváte Mne - proč chcete zázraky? Věřte kvůli víře! 

37 Spojte mé tehdejší slovo s dnešním. Porovnejte jeho podstatu a zjistíte, že je stejná. Pamatujte, že 

jsem vám řekl: "Strom se pozná po ovoci." Dovolte Mému Slovu, aby proniklo do vašeho srdce, dokud se 

nedostane k Duchu, který vám řekne, od koho toto Slovo pochází. 

38 Pokud nenecháš Ducha, aby vyzkoušel chuť tohoto ovoce, jak se opovažuješ popírat, že k tobě 

mluví Otec? 

39 Proč se někteří, ačkoli nechápou Mé Dílo, nemohou ode Mne oddělit? Protože je to jejich duch, 

který se přesvědčil o Mé Přítomnosti. Proč Mne ostatní, kteří stále pochybují, ani jednou neopomenou 

vyslechnout? Protože i když v srdci nosí pochybnosti, duch je drží zpátky, protože poznává pravdu. Pokud 

tato srdce vytrvají, jejich temné pochybnosti zmizí. 

40 Vy, kteří se cítíte nasyceni Mým Slovem, neodcházejte na poušť (světa) a neshromažďujte si jen 

pro sebe pokrm, který jsem vám dal. Povolal jsem vás, abyste nasytili svůj hlad a abyste potom totéž 

udělali svým bratřím, hladovým. 

41 Nyní, když vaše duše přijímá světlo skrze toto Slovo - nechť je, chce Mě poznat, chce poznat, kdo 

je Ten, který ji osvěcuje, chce poznat cestu, která ji vede k cíli jejího osudu. 
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42 Blahoslavení ti, kdo přetrhají řetězy otroctví, které je poutají ke světu, aby byli se Mnou. 

Blahoslavení jsou ti, kdo přemáhají slabosti pro zbytečné věci a lidské vášně, aby si zachovali čistotu 

mysli a srdce, neboť Mé slovo padne jako semeno do úrodné půdy. 

43 Nemyslete si, že jste dosáhli dokonalosti, protože jste Mě v této době slyšeli. Musíte se na cestě 

velmi snažit a uvádět Mé učení do praxe, abyste dosáhli této dokonalosti prostřednictvím skutků lásky. 

44 Zde na zemi váš duch nedosáhne svého největšího povznesení, a proto vám říkám: Nemyslete si, 

že tento život je jediný, a nedívejte se na své tělo, jako by bylo věčné. Vpravdě vám říkám, že tato tělesná 

hmota, kterou tak milujete, je jen váš kříž. 

45 Uchopte Mé Slovo, uvědomte si, že v jeho jednoduchosti se skrývá Má podstata, která je životem, 

uzdravením a pokojem. Muži k vám mohou promlouvat výmluvnými slovy. Ale dát vám podstatu života, 

kterou obsahuje Mé prosté Slovo, toho nikdy nebudou schopni. 

46 Dnes slyším lidi mluvit o právu, spravedlnosti, míru, rovnosti a bratrství. Ale opravdu, říkám vám, 

kde není láska, tam není ani pravda, ani spravedlnost, natož mír. 

47 Když k vám mluvím o lásce, myslím tím božské pouto, které spojuje všechny bytosti. Nemám na 

mysli lásku, jak ji chápou lidé. Kde je sobectví a nízké vášně, tam není pravá láska. Miluji jak toho, kdo 

Mě popírá a ubližuje Mi, tak toho, kdo Mě uznává a ctí svými skutky. 

48 Jestliže jsou někteří šťastní, protože vědí, že jsou Mnou milováni, a jiní jsou k nim lhostejní, Můj 

otcovský plášť nadále přikrývá všechny, protože láska je neměnná. 

49 Nikdo mi nemůže zabránit, abych tě miloval, stejně jako nemůže zabránit slunci, aby ti posílalo 

své světlo. Nezapomínejte však, že Já jsem také Soudce a že nikdo nemůže zabránit Mému soudu nebo se 

mu vyhnout, stejně jako žádný člověk nemůže sám od sebe zastavit přírodní síly, když se rozpoutají. 

50 Choďte podle Mého zákona a pochopíte, že Moje spravedlnost je neúprosná. Plňte Mé pokyny a 

budete cítit pokoj i v bouřích života. 

51 Lidstvo je rozdělené, protože se neřídí jediným zákonem. Každý národ má své vlastní zákony. 

Každý národ se řídí jiným učením, a když vstoupíte do domácností, (vidíte, že) všichni otcové také vedou 

své děti různými způsoby. 

52 Zjevil jsem člověku dar vědy, jímž je světlo. Člověk jím však vytvořil temnotu a způsobil bolest a 

zkázu. 

53 Lidé si myslí, že jsou na vrcholu lidského pokroku. Na to se jich ptám: Máte na zemi mír? Existuje 

mezi lidmi bratrství, morálka a ctnost v domovech? Respektujete životy svých bližních? Jste ohleduplní ke 

slabším? - Vpravdě vám říkám, že kdybyste měli tyto ctnosti, měli byste nejvyšší hodnoty lidského života. 

54 Mezi lidmi vládne zmatek, protože jste na piedestal vyzdvihli ty, kteří vás přivedli do záhuby. 

Proto se neptejte, proč jsem přišel k lidem, a neodsuzujte, že se dávám poznat skrze hříšníky a nevědomé, 

neboť ne všechno, co považujete za nedokonalé, je takové. 

55 Člověk je to nejdokonalejší, co na světě existuje. V něm je podobnost se Stvořitelem. Má v sobě 

trojici, kterou najdete ve svém Bohu: Duch, duše a tělo, tři síly, které ve spojení tvoří dokonalou bytost. 

56 Tělo by mohlo existovat bez ducha, pouze prostřednictvím animálního tělesného života, ale pak by 

nebylo lidskou bytostí. Měla by duši, ale byla by bez hlasu svědomí ducha, takže by se nemohla řídit, ani 

by nebyla nejvyšší bytostí, která by skrze ducha znala zákon, rozlišovala dobro od zla a přijímala každé 

božské zjevení. 

57 To je světlo třetí éry. Zkoušejte však toho, kdo říká, že k vám nemluví Bůh, ale tento muž. 

Vpravdě vám říkám, že dokud Můj božský paprsek neosvítí jeho mysl, nebudete z něj moci dostat slova 

duchovní hodnoty a pravdy, i kdybyste mu hrozili smrtí. 

58 Není nic divného na tom, že stejně jako duch používá své tělo k tomu, aby promlouval a dával o 

sobě vědět, tak se od něj na krátkou dobu odděluje, aby umožnil Otci všech duchů dát o sobě vědět místo 

něj: Bůh. 

59 Přicházím k vám, protože nevíte, jak ke mně přijít, a učím vás, že nejpříjemnější modlitba, která se 

dostane k Otci, je ta, která vychází z vašeho ducha v tichosti. Právě tato modlitba přitahuje Můj paprsek, 

skrze který Mě slyšíte. Nejsou to písně a slova, co těší Mé Božství. 

60 Více než ctnostné hledám mezi vámi potřebné, nevědomé, hříšníky, abych vám zjevil své 

milosrdenství a proměnil vás ve své učedníky. 
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61 Během této doby musím zbavit tvou duši a tělo všech skvrn, abys mohl dosáhnout skutečného 

povznesení. 

62 Slyším jak toho, kdo umí povstat v čisté podobě, aby Mne vzýval, tak toho, kdo Mne ve své 

nevědomosti hledá skrze ten nejdokonalejší kult. Všechny je přikrývám svým pláštěm lásky. 

63 Vy, kteří Mi v této době nasloucháte, byste si neměli myslet, že jste na vrcholu oduševnění, 

protože vám k dosažení tohoto stupně vývoje ještě mnoho chybí. Nevěřte, že jste malé děti nebo 

začátečníci v Mém Zákoně, neboť i když v této třetí éře děláte první kroky, byli jste učedníky Pána i v 

minulých dobách. 

Když mě tehdy tvůj duch uslyšel, zachvěl se, a když pak studoval Mé Slovo, postupně pochopil, jakou 

úctu Otec od svých dětí očekává. 

64 Pokud se na této cestě nezbavíte zkoušek, přestože Mě následujete, je to jen proto, že jste ještě 

nedošli do příbytku Otce, kde na vás čeká, aby vám dal pocítit pravý mír a dokonalé štěstí. 

65 Nyní vám říkám: Neunavujte se, neustupujte před trním a překážkami. Modlete se a pocítíte, že 

jsem vám nablízku, a zjistíte, že jsem dobrým společníkem na vaší cestě. 

66 Nezoufejte a nebuďte jako materialisté, kteří vidí jen to, co jim předkládá hmotný život. 

67 Každý, kdo zabloudil, musí jít po svých stopách a vrátit se do výchozího bodu, aby našel klid. 

68 Je nutné, abyste pochopili, k čemu jsem vás ve třetí éře povolal, abyste znali svou odpovědnost a 

svůj úkol. Nebudete totiž zodpovědní jen za sebe, ale také za počet těch, kteří vám byli svěřeni. 

69 Proč se bojíte? Znamená "milovat se navzájem" oběť? Nevidíte, jak vaši bratři v národech pláčou? 

70 Válka rozprostřela svůj plášť nad mnoha národy na zemi, a to způsobí, že se rozpoutá hlad, mor a 

smrt. 

71 Nenechávejte válce otevřené dveře, protože vstoupí jako zloděj a překvapí vás. Dívejte se a 

modlete se! 

72 Plevel bude z lidských srdcí vytržen u kořene a dobré semeno bude zachováno, aby s ním bylo 

vytvořeno nové lidstvo. 

73 Mnozí muži a ženy začínají kvůli tolika bolestem a zkáze toužit po Mém zákoně, Mém slově a 

Mém pokoji. Nevědí však, kam mají směřovat své kroky, aby Mě našli. Nebylo by pro vás radostí přijít k 

nim v těchto chvílích a moci jim říci: "Toto je cesta, zde je Božský Mistr." Vždyť to je cesta, která vede 

přes všechny překážky. 

74 Uvědomte si, jak pohřbíváte každou stránku učení, které vám dávám, aniž byste pochopili, jaký má 

smysl. 

75 Já jsem Kniha, Slovo a Světlo. Můžeš Mě popřít tím, že zatajíš pravdu? 

76 Žehnám ti, protože jsi připravil své srdce jako svatyni. Pole, jimiž jsou vaše srdce, otevřela své 

nitro, aby přijala rosu Mé milosti, která způsobí, že semeno Mého Slova vyklíčí. 

77 U mého stolu nebyl nikdo obsloužen lépe než jiný, nikdo nebyl zvýhodněn ani ponížen. Jsou to 

lidé, kteří Mě milují různým způsobem: jedni vroucně, vytrvale a s vírou, druzí chladně, odmítavě a 

nestále. Jestliže všichni lidé, kteří hledají pokoj, jej naleznou ve Mně, pochopí, že Kristovo Slovo a Jeho 

zaslíbení mají věčný život a že ten, kdo Mne v této době nalezne, se ode Mne již nikdy neodloučí, protože 

duch vtělený v této době dosáhl vysokého rozvoje, který je zkušeností a světlem. 

78 Opouštím vás jako pochodně mezi lidmi. Skrze vaše skutky se v mnoha srdcích roznítí víra. 

Dávejte si pozor na své činy, slova a dokonce i na své myšlenky! 

79 Nikdy nedovol, aby tvá levá ruka věděla, co dělá pravá, pak bude sémě tvé lásky hojné a plodné. 

80 Co jste udělali s Mistrovým učením? Stále nevidím vaše obnovení. Nečekejte však, až Můj 

spravedlnost postihne váš svět, abyste se zasadili o mír. 

81 Protože předem cítíte, že je vám odpuštěno, nesmíte tohoto odpuštění zneužívat. 

82 Dvě minulá časová období (první a druhá doba) uplynula, aniž by váš duch naplnil svůj osud ve 

věrnosti. Dnes se mu naskytla nová příležitost, aby svými zásluhami zaplavil zemi mírem a aby z ní unikla 

bída a bolest. Je to příležitost, kdy můžete svým příkladem zapůsobit na srdce svých bratří, aby se oddělili 

od neřesti, od zla a obnovou získali zdraví duše i těla. 

83 Vpravdě vám pravím, že přistoupíte-li v této době ke splnění svého úkolu, aniž byste bděli* a 

modlili se, uvidíte povrch země pokrytý mrtvolami. 
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* Tento biblický výraz má význam nejen duchovní bdělosti, ale především přímluvy za druhé, za svět a pocitu 

odpovědnosti za něj. 

84 Pochopte, lidé, že jste nikdy nebyli posláni na Zemi, abyste byli lhostejní k tomu, co se děje v 

lidstvu. 

85 Bděte a modlete se, nečekejte, že vám tento rok přinese útěchu. Je to období boje, zotavení a 

přemýšlení. 

86 Nezbavujte se Mých darů, protože byste pak byli jako vyvrhelové na zemi. 

87 Modlete se za mír národů. Mluvil jsem skrze svědomí k lidem, k těm, kdo vládnou těmto národům, 

a viděl jsem, že jejich srdce je nezkrotné, že z něj nevyhánějí svou nenávist a ctižádost. 

88 Bděte nad svou vírou, nad svou horlivostí svědčit o Mé pravdě a nedělejte si starosti se zkouškami, 

které vám způsobují vaši bratři, protože Mě milujete. Neboť Mé dílo, Mé učení a Můj zákon jsou 

nezničitelné, jsou neposkvrněné. Říkám vám to proto, že budete pronásledováni za to, že jste mými 

učedníky. Zlá vůle a lež vás budou pronásledovat. Proto se však neschovávejte v katakombách, abyste se 

modlili a snažili se Mi sloužit. Tyto časy jsou pryč. 

89 Osvobodil jsem vašeho ducha a nikdo ho nebude moci zastavit v jeho rozvoji. 

90 Mé podrobné pokyny v této Třetí éře vás všechny pozvednou na vyšší úroveň vývoje, z níž budete 

moci spatřit svého Jediného Boha. Pak ve vaší duši zavládne mír a tento mír se bude podobat blaženosti, 

kterou zažijete, až po dobytí zaslíbené země a nasycení se věčným pokrmem zažijete blaženost z toho, že 

milujete svého nebeského Otce a jste jím milováni. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 60  
1 Pojďte k mému stolu, abyste jedli chléb mého poučení. 

2 Nyní uslyšíte "Slovo", ó lidé! 

3 Vidím tvou dychtivost následovat Mě. Nezáleželo ti na tom, že tvé srdce je zraněné tvými 

milovanými; je rozervané. Šat tvého ducha však vidím neporušený, neboť tam lidská špatnost nedosáhne. 

4 Blahoslavení ti, kdo jsou pro Mou věc zesměšňováni a zraňováni, a přesto berou svůj kříž s 

pokorou a láskou, neboť zažijí zázraky proměny svých bratří. 

5 Ne všichni, kdo mě poslouchají, mají víru. Objevuji mezi nimi nové farizeje, kteří se skrývají a 

marně se snaží najít v pravdě klam. 

6 Přišel jsem vás naučit pozvednout svou duši, abyste mohli objevit podstatu tohoto Slova, které je 

nad každou lidskou nedokonalostí. 

7 Duchovní esenci, která vyzařuje z tohoto slova, jež ti dávám, rozšířím mezi všechny národy země, 

neboť je semenem sjednocení. Toto učení přiměje lidstvo k zamyšlení a pochopení mnoha (duchovních) 

názorů. 

8 Roztrhané svazky se sjednotí a rozdíly mezi rasami zmizí díky oduševnění. Jediný pravý Bůh se 

totiž bude uctívat jen jednou. 

9 Tak začnete tvořit jednu rodinu na zemi a Já vám zanechám velkou, nekonečnou pochodeň, která 

bude osvětlovat duchovní cestu všech Mých dětí. 

10 Z mého probodeného boku stále proudí voda, která je pro tebe spásou a hojivým balzámem. 

11 Tímto hlásáním připravuji cestu pro cizince, aby přišli do tohoto národa a slyšeli Mé Slovo. 

12 Jestliže jsem vám ve Druhé éře řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce", říkám vám to dnes, kdy k vám 

mluvím jako Duch Svatý: Já jsem Kristus a já jsem Otec, neboť Slovo, které promluvilo v Kristu, bylo 

Slovo Boží, které přijímáte i dnes. 

13 Bylo nutné, abych k vám mluvil pomocí symbolů, alegorií a podobenství, abyste pochopili učení o 

spiritualizaci, které jsem vám v této době přinesl. 

14 Přišla však hodina, kdy ze svého uctívání Boha odstraníte každý vnější projev uctívání a budete 

Mě hledat duchem. 

15 Pochopte, že nepřicházím do hmotného domova, do kterého vstupují vaše těla. Přicházím do 

domu, který mi připravují vaše myšlenky. 

16 Radujte se dnes z mého slova. Až přijde rok 1950, Můj Duch vás neopustí, neboť je ve vás i ve 

všech stvořených věcech. V této podobě mě však již neuslyšíte. Když jsem přišel duchovně, abych se dal 

poznat lidstvu, vy ke Mně potom duchovně povstanete. 

17 S obavami předstupuješ před Mistra, aby ses Mě zeptal: "Pane, bude naše sémě milé v Tvých 

očích?". - Na to vám odpovídám: Pokud jsi mluvil s láskou, pokud jsi prokazoval milosrdenství 

nemocným, pokud jsi odpouštěl přestupky, byl jsi svému Otci milý. 

18 Zasévejte dobré semeno, abyste sklidili dobré ovoce. Jestliže rozséváte lásku a sklízíte ve světě 

zklamání, neztrácejte víru a přenechte svou věc Mně, neboť jsem to Já, komu sloužíte a od koho obdržíte 

odměnu. 

19 Učil jsem vás rozsévat ve světě, abyste sklízeli v nebi. 

20 Nehledejte svou odměnu na zemi a nezapomínejte, že Mé království není z tohoto světa. 

21 V této době se uvolňují přírodní síly, aby očistily Mé vyvolené a vybavily je k hlásání Mého Slova. 

22 Moje inspirace osvěcuje ty, kdo Mě hledají a kdo jsou určeni stát se Mými učedníky. Eliášův hlas 

je jako zvonění zvonu, který probouzí duchy a ohlašuje Mou přítomnost. 

23 Dílo, které vám nabízím, je archou, v níž budou zachráněni ti, kdo do ní vstoupí, neboť v době, 

kdy obdržíte poslední z těchto poselství, se živly rozpoutají a budou bičovat lidi. I vy budete zkoušeni a já 

pak poznám, jakou víru a důvěru jste ve Mne vložili. Budete zkoušeni a mnozí z vašich bratří, kteří vás z 

neznalosti špatně odsoudili, se k vám připojí, až poznají Mé učení. Nejen člověk obdrží během této doby 

Mé pokyny, ale také duchové, kteří žijí v duchovním údolí, budou pozvednuti na vyšší úroveň. 

24 Milovaní učedníci, horlivě bděte nad Mým dílem, řiďte se Mými pokyny a budete Mi svědčit spolu 

s nimi. Maria, vaše milující Matka, k vám také sestupuje a naplňuje vás milostí, učí vás dokonalé lásce a 

proměňuje vaše srdce v pramen milosrdenství, abyste mezi svými bratry konali velké skutky lásky a 
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poznali pravdu. Ona je Mou spolupracovnicí a kromě Mého Slova jako Mistra a Soudce je tu i její Slovo 

jako Matky a Obhájkyně. Milujte ji, lidé, a vzývejte její jméno. Vpravdě vám říkám, že Maria nad vámi 

bdí a stojí při vás nejen v těchto dnech zkoušky, ale i navěky. 

25 Svůj lid činím odpovědným za tyto projevy lásky, které mu předávám. Každý, kdo se ode Mne 

učil, připravuje a učí "poslední" Mou pravdu. 

26 Mnozí, kdo hladoví a žízní po Mém Božském Slově, přijdou k vám a uspokojí svou touhu po 

poznání v Mém poučení. Pohlédnu na tebe ze záhrobí a každé tvé dobré dílo, které vykonáš ve prospěch 

svých bratří, bude požehnáno a jeho plody se rozmnoží. Na druhou stranu každé porušení Mého zákona 

nebo jeho překroucení bude souzeno a potrestáno Mou dokonalou spravedlností. 

27 Věřte a jednejte bez fanatismu. Povstaňte a postavte se na úroveň, ze které můžete poučovat 

všechny své bratry bez ohledu na víru nebo doktríny. Neváhejte prokazovat dobro člověku v nouzi jen 

proto, že uctívá Boha zaostale nebo nedokonale. Raději nechte svou nezištnou práci, aby si získala jeho 

srdce. Neuzavírejte se do skupin a neomezujte si tak pole působnosti. Buď světlem pro každého ducha a 

balzámem v každém soužení. 

28 Jsi jako poutník, který se usadí ve stínu stromu, aby si odpočinul, a pak pokračuje v cestě. Když tě 

trápí žízeň - zde v Mém pokynu je pramen křišťálově čisté vody. Když jsou vaše síly vyčerpány - 

odpočívejte. Pokud vás pohltí smutek, počkejte a uslyšíte zpěv slavíka, který vám dá zapomenout na 

životní útrapy. Když však dostanete hlad, utrhněte ze stromu zralé ovoce a jezte. 

29 Zde k vám Mistr mluví v jednoduchých podobenstvích, abyste porozuměli mému učení. 

30 Nechci, abyste se na cestě zastavili, ani nechci, abyste zítra mlčeli, až se vás lidé budou ptát na to, 

co jste ode Mne slyšeli. Není Mou vůlí, abyste Mi po roce 1950 v zoufalství vyčítali, že jsem se od vás 

vzdálil. 

31 Poznejte, s jakou jemností a stálostí jsem vám přišel dát Své Slovo a naučit vás předávat Má 

Božská Slova slabiku po slabice. 

32 Učedníci, nevyžaduji od vás, abyste dosáhli dokonalosti ve svých skutcích a slovech. Vyžaduji 

však od vás veškerou čistotu, vstřícnost a upřímnost, které jste schopni. 

33 Uchovávejte Mou přirozenost ve svém srdci, aby vaše slova, když budete mluvit, jí byla 

prodchnuta a pohnula srdcem vašich bratří. Pokud vaše slovo tuto vlastnost nemá, nikdo vám neuvěří a vy 

zůstanete kázat sami na poušti, vítr tato slova odnese a vy nic nezasijete. Jaká motivace bude podporovat 

toho, kdo takto pracuje, v jeho denní práci? Bude muset propadnout sklíčenosti. 

34 Již nyní vám říkám, že se musíte naplnit silou, odvahou k boji. Neočekávejte totiž, že vás ve 

chvílích zatrpklosti a hořkosti vždy někdo utěší. 

35 Pokud se však umíte připravit již dnes, nebudete se nikdy cítit opuštění a nebudete mít pocit, že 

nejsem s vámi, i když už Mé Slovo neslyšíte. Pokud Mě hledáte a milujete, pocítíte Mou přítomnost, ať 

jste kdekoli a v okamžiku, kdy ji potřebujete. 

36 Hledejte Mě vždy a nejlepším možným způsobem, pak ve Mně naleznete Otce, Mistra a Přítele. 

37 Nikdy jsem neodmítl svou milost tomu, kdo o ni požádal, i kdyby přišel "pokrytý 

malomocenstvím". Nikdy jsem nikomu nezakázal brát chléb z Mého stolu. 

38 Tak vás připravuji, neboť z vašich rtů bude vycházet Mé slovo a bude útěchou, proroctvím, 

balzámem a obranou v souženích lidstva. 

39 Podívejte se na stopy utrpení, které za sebou zanechala válka, a přesto se lidé nechtějí probudit ze 

své duchovní netečnosti. Brzy však ve světě dojde k událostem, které lidstvem otřesou a přimějí ho změnit 

směr. 

40 Síly přírody budou volat po spravedlnosti, a když se uvolní, způsobí, že části zemského povrchu 

zmizí a stanou se moři, moře zmizí a místo nich se objeví pevnina. 

41 Sopky vybuchnou, aby ohlásily čas soudu, a celá příroda se prudce rozbouří a otřese. Modlete se, 

abyste se chovali jako dobří učedníci, protože to bude vhodná doba pro šíření trinitářsko-marijánského 

duchovního učení v srdcích. 

42 Plni radosti ke Mně dnes přicházíte zpívat "Hosana", protože jste slyšeli Můj hlas a Mé Slovo ve 

třech věcích a protože poznáváte, že Já jsem jediný Bůh, který se zjevil lidstvu ve třech věcích. 
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43 V Mé Trojici nevidíte žádné tajemství, protože ve skutečnosti žádné není. Jsem jeden Bůh, který se 

zjevil ve třech časových obdobích. To lidé jsou zmatení, když se ponoří do svých názorů a věd. 

44 Kniha poučení je před vámi otevřená, ale lekci vybírá Mistr. Pak pocítíte, že se měníte z noviců v 

učedníky podle toho, jakou lásku, víru a vůli projevujete, když Mi nasloucháte. 

45 Někteří Mě nepochopili, ačkoli Mě slyší a věří v Mou Přítomnost. Jiní, kteří si uvědomili velikost 

Mého zjevení, nepovstali, aby se obnovili a splnili svůj úkol. Jiní chtějí šířit Mé učení mezi lidmi, ale bojí 

se lidskosti a cítí, že jejich rty mlčí. A jsou i tací, kteří mi řekli: "Mistře, nech mě užívat rozkoší tohoto 

světa, a až se jich nabažím, přijdu k Tobě." - Ó vy nevědomí, kteří takto mluvíte ke svému Pánu, aniž 

byste mysleli na to, že neznáte poslední den svého života! Ale až ji uvidíte přicházet, budete bojovat se 

smrtí, nepřemožitelnou. Tvá duše se však odpoutá od těla a pak uslyší hlas svého svědomí, které jí říká, že 

je v Mé přítomnosti bez dobrých skutků, s prázdnýma rukama, a že promarnila příležitost přiblížit se 

svému Otci. 

46 Nyní vybírám z lidí ty, kteří mě budou následovat plni víry a vytrvalosti, aby šířili zákon po celém 

světě podle příkladu svého Pána. Víte, že nikoho neupřednostňuji, ale že nejste všichni připraveni být 

vybráni. 

47 Od prvních dob lidstva jsem využíval ty, kteří se vybavili, ty, kteří pochopili Mé učení, abych 

zprostředkovaně předával svá poselství a svůj Zákon druhým. 

48 Když jsem mluvil k Abrahamovi, uslyšel mé slovo a vírou spatřil svého Pána. Ten hlas řekl 

patriarchovi: "Vidím, že jsi na zemi spravedlivý, a uzavírám s tebou smlouvu. Mou vůlí je, aby z vás 

vzešla početná pokolení, která vytvoří lid, jenž mě pozná a bude mě milovat, a v něm budou požehnány 

všechny národy země." 

49 Dal jsem Abrahamovi syna, kterého pojmenoval Izák a kterého velmi miloval, a abych vyzkoušel 

jeho víru a poslušnost, požádal jsem ho, aby ho obětoval. Abraham se chvěl v těle i v duši, ale poznal, že 

to byl Boží příkaz, který dostal, a ve své modlitbě prosil jen o sílu, aby mohl splnit tento nejvyšší úkol, a 

připravil se na oběť svého syna. 

50 To Mi stačilo, a když se Abrahamova paže zvedla, aby se vrhla, zadržel jsem jeho ruku, vrátil mu 

život milovaného Syna a dal mu svůj polibek pokoje. Jen jeden z mých vyvolených mohl v této zkoušce 

obstát, proto jsem si ho vybral, aby byl jeho příklad zapsán pro lidi jeho doby i pozdějších časů. 

51 Potom vám Jehova poslal své Slovo, které se stalo člověkem v Ježíši, jehož jste podrobili zkoušce 

a jehož život jste ode mne požadovali, abyste mohli uvěřit. A Má nekonečná láska, která je pro vás 

nepochopitelná, vám Ho vydala jako pokorného beránka, abyste přijetím Jeho krve povstali k věčnému 

životu. Nyní můžete dobře změřit Mou lásku k vám, hříšníkům. 

52 Dnes tě znovu hledám. Já však nepíši Zákon do kamene ani nevtěluji své Slovo do lidské bytosti. 

Můj Svatý Duch přichází promlouvat skrze mysl člověka inspirovaného Mnou, aby vás připravil, abyste 

pak mohli přímo z ducha do ducha vstoupit do společenství s Mým Božstvím. 

53 Je to Duch Eliášův, který otevřel brány tohoto věku, v němž jsem vám zjevil nové učení obsažené 

na šesté stránce Knihy sedmi pečetí, Knihy života, jejíž světlo osvítí i poslední kout světa. 

54 Duchovně patříte k Abrahamovu rodu, k lidu, v němž se v průběhu věků naplnila všechna 

proroctví a zaslíbení, která jsem vám dal prostřednictvím patriarchů. 

55 Nyní vám svěřuji novou smlouvu, která je jako archa, aby se v ní lidstvo zachránilo. 

56 Pracujte, zasévejte, ale dělejte to v rámci Mého zákona. Když jsem vám řekl: Má vůle je tvá a tvá 

vůle je má, mohu ti to opakovat, ale vždy jen tehdy, když jsou tvé záměry dovoleny. Uvažuj, že z tebe 

nemělo vzejít nic nespravedlivého, protože jsi vyšel spravedlivý a čistý z Božího lůna. Dal jsem vám zemi 

plnou požehnání, aby ji lidé mohli používat jako dočasný domov. 

57 Jestliže jsem se lidem vždycky dával poznat, proč cítí potřebu zhotovit si Můj obraz vlastníma 

rukama, aby se Mi na něm klaněli? 

58 Lidé, vaše odčinění v této době spočívalo v tom, že jste v bahně hledali klenot nedocenitelné 

hodnoty. Jakým způsobem? Protože jste v minulosti ztratili své dědictví na zemi, kterou obýváte a kterou 

jste proměnili v páchnoucí kaluž. Přišla jsi do Mé Přítomnosti bez ní a Já jsem tě musel poslat, abys ji 

hledala a po návratu Mi ji předložila. Tento klenot je souhrnem ctností. Konejte dobro, a čím více ho 

budete praktikovat, tím silnější paprsky světla vám bude dávat. 
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59 Neobviňujte Mne, že vás přicházím učit v časech bolesti a soužení, neboť Já jsem bolest 

nezpůsobil. 

60 Buďte Mými dobrými pracovníky a Já vás pošlu do krajů, abyste hlásali toto učení. Neučte tedy 

nic zbytečného a nemíchejte pravou víru v duchovno s pověrčivými představami. Kdybys takové 

myšlenky přidal k Mému dílu, bylo by pro tebe mnohem lepší, kdybys mlčel. 

61 Mluvte o Mé Pravdě a Já vás odměním Svou inspirací, jako jsem odměnil duchovní probuzení 

tohoto lidu a Svých hlasatelů tím, že jsem dal Svému Slovu proudit stále hojněji. 

62 Pociťujte Mou božskou Přítomnost mezi vámi. Mou vůlí bylo překvapit v tento den svůj lid. 

63 Dnes se vás ptám: Co jsi udělal s prací, kterou jsem ti svěřil? Co jste udělali s Mým učením a jak 

jste předali Mé poselství svým bratrům? - Mlčíte k Mým otázkám, lidé, protože víte, že právě tyto otázky 

vám již položilo vaše svědomí. 

64 Cítíte se vůči Mistrovi jako malé děti a tiše pláčete. Odpouštím vám a dopřávám vám další čas, 

abyste se v něm konečně stali opravdovými učedníky. 

65 Dobře víte, že vám nechybí poučení, že jsem vám na vaší cestě dal mnoho podnětů, abyste mohli 

pokračovat v cestě. Vskutku se projevuji jako Soudce, ale nejprve vám dávám pocítit Svou otcovskou 

lásku. 

66 Lidé, kdybych dal národům mír kvůli vaší obnově a zlepšení, přijali byste tuto podmínku s radostí 

a snažili se ji splnit? - Uvažujte o tom, co vám říkám, učedníci! 

67 Přicházím plný lásky a něhy, abyste se naučili milovat jeden druhého a abyste se stali pokornými. 

Já jsem příklad a kniha. Slyšte znovu Krista, neboť On je Cesta, Pravda a Život. 

68 Dal jsem se poznat nejen Já, ale také Maria, vaše nejmilejší Matka, a Eliáš, váš duchovní pastýř, 

abyste pochopili, že toto je poslední období, kdy se Bůh dává fyzicky vnímat lidskou myslí, aby ho člověk 

viděl, slyšel a cítil. 

69 Jestliže vy, kteří jste slyšeli toto Slovo, ho přijmete s láskou a budete ho šířit, jak jsem vás učil, 

vpravdě vám říkám, že vaše potomstvo bude pokračovat až do sedmého pokolení. Pokud však nebudete 

poslušní a milosrdní, bolest pocítí vaše děti a jejich potomci. 

70 V lůně své komunity budete mít o co usilovat, ale aby se vaše zásluhy počítaly, musíte se sjednotit 

v myšlení a vůli, musíte se milovat jako bratři a sestry a musíte být připraveni odpouštět si urážky. Pak 

přetrháte řetězy, které vás poutají k materialismu, sebelásce a egoismu, a začnete žít a trpět pro druhé. 

71 Eliáš je s tebou a jeho světlo tě osvěcuje, abys mohl dokončit svatyni ve svém srdci, stejně jako ti 

dal odvahu sesadit z piedestalu své modly. Eliášův paprsek vždy přicházel, aby vymýtil modlářství, 

pověry a nevědomost a přiměl lidi poznat moc Boha pravdy. 

72 Lidé, v této době soužení hledejte útočiště pod Mariiným pláštěm pokoje a modlete se za všechny 

lidi, jak za ty, kteří ji uznávají jako Božskou Matku, tak za ty, kteří ji neuznávají. 

73 Podívejte se, jak se válka šíří jako olej na vodě. Plevel bude vyrván z kořenů, takže země bude 

znovu čistá. 

74 Bděte a modlete se za mír svého národa a uchovávejte Mé Slovo ve svých srdcích, neboť jste ještě 

v době, kdy ho můžete slyšet. Tento čas však brzy skončí. 

75 Přijímám modlitbu tohoto lidu, který také vznáší své prosby ke Královně nebes, jež ti dává své 

pohlazení a vkládá do tvého srdce duchovní květ. 

76 Blahoslavení, kteří následují Mé kroky. Slyšíte Můj hlas, který vám posílám z dokonalosti, hlas, 

který je slyšet v mnoha podobách po celém vesmíru. 

77 Před pohledem Stvořitele se nikdo nemůže skrýt, neboť je všudypřítomný. Pronásleduji tě, 

kamkoli jdeš, jako tvůj vlastní stín. Žádná myšlenka nemůže uniknout Mému Božství a neexistuje dílo, 

které by Mi zůstalo skryté nebo neznámé. Jsem jak se spravedlivými duchy, kteří obývají vznešené domy, 

tak s těmi, jejichž duševní zmatek je přiměl vytvořit a obývat světy temnoty. 

78 Jsem se všemi. Pro některé jsem očekávaný, pro jiné pronásledovaný. Duch svatý nyní odhrnuje 

temný závoj, který vás zakrýval, aby se každé oko mohlo osvěžit v tomto Světle. Já jsem Věčný život, 

který hledá "mrtvé", aby je vzkřísil. 

79 Povstaňte duchovně ve své modlitbě tak, abyste dosáhli prahů věčnosti, kde čas neplyne a kde je 

vše v míru a blaženosti, neboť tam budete spokojeni s pravým životem. 



U 60 

36 

80 Uvědomte si, že pro každého neúprosně nastane okamžik, kdy do tohoto světa vstoupí navždy. 

Proč tedy trváte na tom, že žijete tady, na tomto světě? Jak malá je vaše víra a naděje v duchovní život, 

když tak pevně lpíte na zemi, a když vidím, že na ní chcete znovu vidět ty, kteří byli vašimi příbuznými a 

kteří nyní žijí v duchovním, lepším světě, než je tento. Proč chceš, aby znovu přicházeli do Údolí slz, aby 

plakali a jedli tvůj hořký chléb, když z místa, kde žijí, už mohou spatřit odlesk zaslíbené země? 

81 Cítíte, že Otcova spravedlnost se projevuje v celém vesmíru. Říkám vám však, že nesmíte 

zaměňovat Mou spravedlnost s trestem v běžném slova smyslu. Současná doba vás zastihla nepřipravené, 

protože jste nechali čas a své dary nevyužité, a proto se cítíte potrestáni. 

82 Učedníci, probuďte se a uvědomte si, v jaké době žijete. Říkám vám: Jako nikdo nemůže zastavit 

mou spravedlnost, tak nikdo nemůže zavřít bránu do záhrobí, kterou vám otevřelo mé milosrdenství. 

Nikdo nebude schopen zabránit tomu, aby se k lidem z těchto světů dostala poselství světla, naděje a 

moudrosti. 

83 Já jsem jediným vlastníkem tohoto království a klíč k němu spočívá v mém učení. Pochopte tedy 

všechnu milost, kterou jsem vám, pokorným duchovním, udělil. Žádné náboženské společenství ani 

denominace této doby totiž nemají projev Božího Slova ani přítomnost duchovních bytostí světla 

poslaných Mou Vůlí. 

84 Ať si velké denominace nebo sekty toto učení špatně vyhodnotí, ať tento projev odmítnou a 

odsoudí vás. Důvodem je, že zapomněli nebo nechtějí pochopit, že klíčem ke všem tajemstvím Ducha je 

Kristus. Nyní uvidíte, kolik z těch, kdo tvrdí, že Mě následují, bude ve skutečnosti těmi, kdo Mě 

pronásledují. Mé slovo se však musí naplnit. 

85 Je to třetí čas, kdy Kristus přichází na svět "na oblaku", plný majestátu a obklopen duchovními 

bytostmi světla, aby osvobodil a vykoupil lidi. Všem jsem dal znamení své přítomnosti, na každé dveře 

jsem zaklepal. Ačkoli slyšeli Mé kroky, zapřeli Mě. Jen vy, pokorní, kteří ve svém duchu nesete sémě 

Božího lidu, jste ve Mne uvěřili, pocítili jste Mne a přijali do svých srdcí. 

86 Nikdo nebyl schopen zabránit těmto projevům nebo zastavit vaši cestu, protože pravda je světlo a 

nepřemožitelný meč. 

87 Dnes víte, že Můj příchod v této době nebyl proto, abych vás zahrnul poklady světa. Nicméně 

dalším důkazem Mé přítomnosti mezi vámi je, že jste hmatatelně zakusili Mou starostlivou lásku, ať už 

tím, že jste znovu nabyli ztraceného zdraví, nebo tím, že se vám otevřely brány k práci, nebo tím, že jste 

přijali Mé projevy v tolika podobách, jakými jsem vás obdařil. 

88 Všem vám dám důkaz své přítomnosti, a to jak v duchovním, tak v hmotném životě. 

89 Náboženství a denominace světa: Otevřete své brány a přijďte ke Mně v proudech! Muži moci: 

Povstaňte a vyzkoušejte Mé dílo! Muži, ženy, hledejte Mě, smilujte se! Kdyby tento lid nebyl připraven 

vás přijmout, já vás přijmu, uzdravím vás a dám vám chléb svého slova. 

90 Lidstvo, modli se, očekávám, že ti odhalím tajemství Třetího času. 

91 Očekáváte na světě blaženost? Dobře víte, že tato země, místo aby dávala mléko a med, dává podle 

vůle člověka slzy a smrt. 

92 Připravte se, neboť to budou vaše ruce, které zničí vaše modlářství, jakmile budete s veškerou 

láskou praktikovat duchovní uctívání Boha. 

93 Lidé, bděte, neboť bitva se blíží a protivník se blíží. Nebude to faraon z první doby ani císař z 

druhé doby. To, co se vás snaží zavést zpět do otroctví - ze strachu z vašeho rozvoje a světla poznání -, 

bude temnota všech věků, která vás obklopuje a ohrožuje. Proto jsem ti dal meč světla, abys bojoval. V 

tomto světle bude víra, moudrost a láska. 

94 Odpuštění bude jednou ze ctností, které budou mít před Mou spravedlností největší zásluhu. 

Opakuji vám: "Milujte se navzájem." 

95 Má láska spojí všechny lidi a všechny světy v jeden. Přede Mnou zmizí rozdíly mezi rasami, 

jazyky a kmeny, a dokonce i rozdíly, které existují ve vývoji duše. 

96 Mezi Bohem jako soudcem a člověkem je prostředník, jímž je Maria, nejlaskavější matka, v jejíž 

lásce se duchové omývají a očišťují, aby pak mohli předstoupit před svého Pána. 

97 I když na lidstvo stále doléhá Adamova neposlušnost, Kainův zločin a babylonský zmatek - dám 

vám příležitost se od těchto skvrn osvobodit. 
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98 Nabízím vám tento pramen křišťálově čisté a průzračné vody, abyste u něj mohli uhasit žízeň a 

očistit se od všech nečistot. Dávejte však pozor na jaro, protože se objeví lidé, kteří vás budou chtít 

oklamat falešnými duchovními naukami a budou vám tvrdit, že milují Boha a Marii. Mějte se na pozoru, 

neboť tím vás chtějí oddělit od překážky (Páně). Objeví se ti, kdo smíchají Mé učení s lidským. Žijte 

ostražitě! Neboť se již blíží hodina, kdy vás povolám k soudu. Tehdy bude Má Přítomnost jako hrom v 

bouři a Mé Světlo jako blesk, který vychází na Východě a zhasíná na Západě. Tehdy svolám sto čtyřicet 

čtyři tisíce Mnou označených, aby odevzdali svou úrodu před Mou spravedlností. Někteří budou ve hmotě 

a jiní v duchu. 

99 Ti, kteří mě následovali v roce 1866, budou přítomni tomuto soudu, aby se také mohli zodpovídat 

za své první sémě. Než přijde mír, nastane soud. Uvidíte, že silní povstanou proti silným, ale v těchto 

bitvách se jejich síla a arogance vyčerpá. Pak se země vykoupe v krvi hříšníků i nevinných. Až však tato 

utrpení skončí, nastane mezi národy mír, protože lidé uznají Boha za jediného silného a spravedlivého. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 61  
1 Když k vám sestoupí Můj božský paprsek, andělé se spojí s vaší duší v modlitbě a klanění se Otci. 

2 Strach z Mé spravedlnosti zvýšil horlivost tohoto lidu, který v těchto dnech zkoušky zažívá, jak se 

rozpoutávají přírodní síly. Proč si zoufáte? Copak jsem vás neučil modlit se a vyzbrojit se vírou? 

3 Uvědomte si, že přírodní síly vám ukazují naplnění proroctví z minulých dob. Pokud je vám 

souzeno být svědky těchto událostí a vidět je, neděste se vůle svého Otce. Vše slouží k vašemu očištění. 

4 Každému z vás svěřuji několik srdcí, abyste je vedli jeho slovem a příkladem. Jestliže však ve 

zkouškách slábnete, jakou důvěru můžete vzbudit ve svých bratřích, pokud jde o Mé pokyny? - Mezi 

lidmi, kteří tě následují, jsou kamenná srdce, která se podaří pohnout a obrátit k Mému učení jen dobrými 

skutky. 

5 Žijte bděle a buďte vnímaví, protože na každém kroku a na každém místě k vám přivedu 

potřebného člověka a vy ho nesmíte minout, aniž byste pocítili jeho nouzi. I ti, které vidíš jen jednou za 

život, patří k množství, které ti bylo svěřeno. Na onom světě vás poznají. 

6 Nedívejte se na obrázky bolesti jen ze zvědavosti. Vždy se řiďte těmi nejušlechtilejšími city, aby 

vaše skutky obsahovaly opravdovou lásku a abyste přinášeli útěchu svým bratřím. Nevyhýbejte se 

nemocnici a neděste se malomocného, mrzáka nebo člověka postiženého nějakou nakažlivou nemocí. 

Nedívejte se na vězení s opovržením nebo odporem a nemiňte je, aniž byste se modlili za ty, kdo jsou v 

něm. Vztáhni ruku s láskou k těm, kdo padli, k těm, na které lidé zapomněli. Kolik dobra jim uděláte v 

jejich duších! 

7 Připravte své srdce na boj! Nechci ve svých řadách slabé vojáky. Vaše přítomnost na cestě vašich 

bratrů může pro ně znamenat spásu, osvobození, zdraví a mír. 

8 Brzy mezi vámi dokončím Své Slovo a ti, kdo ho nechtěli nosit v srdci, ať se připraví na to, že je 

bolest vyčerpá. Jak by mohli vydat svědectví o Mém novém projevu, kdyby nebyli připraveni. 

9 Jestliže ve Druhé éře promluvilo Mé Slovo skrze dítě Ježíše k učitelům Zákona a způsobilo, že 

jejich rty na Mé otázky mlčely, a Já jsem je udivil Svými odpověďmi, pak vám vpravdě říkám, že i v této 

éře se Mé Slovo dostane k novým učitelům Zákona, teologům a učencům, aby se jich ptalo a odpovídalo 

jim; na to se musíte připravit. Pošlu tě, abys toto svědectví vydal lidstvu, a pokud ti lidé neuvěří, řeknu 

jim: "Jestliže nevěříte Mým poslům pro jejich chudobu a pro jejich pokoru, věřte jim pro jejich zázraky." 

"Ať se stane cokoli," řeknu jim. - Skutky Mých učedníků budou doprovázeny znameními v přírodě a v 

životě národů, která přimějí lidstvo zamyslet se nad pravdou Mého učení. 

10 Nechci, aby se ti, kdo jsou označeni, po své pozemské práci vraceli do duchovního údolí zahaleni 

temnotou. Chci je přijmout naplněné světlem, silou a láskou, abych je pak poslal na zem jako duchovní 

bytosti, jako neviditelnou armádu, která urovnává cesty, osvobozuje zajatce, probouzí ty, kdo žijí v 

nevědomosti, aroganci nebo neřestech. Co se stane s těmi, kteří sice přijali znamení Ducha svatého, ale na 

onom světě se ocitnou bez světla a bez zásluh? Pošle je Pán mezi své zástupy světla, nebo je bude muset 

znovu vtělit, aby z nich smyl nečistotu? 

11 Vpravdě, vpravdě vám říkám, že nevíte, jaké časy čekají lidstvo na této zemi, a nechcete na ní v 

těch dnech pobývat. 

12 Zanechte hříchu, zanechte hříchu, neboť Můj meč božské spravedlnosti přichází nemilosrdně zničit 

zlo. Budu pomáhat těm, kdo bojují za svou spásu, a svým milosrdenstvím budu pomáhat těm, kdo pláčou 

kvůli lidským omylům. Ano, lidé, jsou muži a ženy, kteří bdí nad tím, aby zůstali ve ctnosti, v dobrotě, a 

rodiče, kteří se modlí, aby jejich děti nesešly z dobré cesty. 

13 Vyzývám vás k dobře pochopenému pokání, v němž se nezříkáte ničeho, co je prospěšné pro duši a 

tělo, ale osvobozujete se od všeho, co je škodlivé, jakkoli se vám to zdá prospěšné a pohodlné - i kdyby 

toto odříkání znamenalo oběť. 

14 Ať už jdete kamkoli, zanechte za sebou stopu lásky a milosrdenství, aby každý, kdo projde kolem, 

mohl přijmout světlo. Pak si skutečně vezmete svého Mistra za příklad. Vpravdě vám říkám, že jednou z 

nejhlubších stop, kterou můžete zanechat v srdcích svých bratří, je odpuštění za urážky, které jste obdrželi. 

15 Tvé srdce se s pokorou otevřelo, aby vyznalo svou vinu před svým Pánem, a Já, na kterého padají 

všechna provinění, ti uděluji své odpuštění jako závan pokoje, který uklidňuje tvého ducha a naplňuje tvé 

srdce nadějí. Co víc si může vaše duše přát ve vyhnanství, v němž se nachází? 
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16 Otec k vám mluví o svém království, Maria vás přikrývá svým pláštěm a Eliáš nad vámi bdí. 

Respektujte milost, která vám byla udělena. 

17 Hle, zde je před vašima očima otevřena Kniha pravého života, abyste nechodili ve tmě. Protože 

jsem tě obdařil duchem, je nanejvýš přirozené a spravedlivé, abych mu dal poznat něco víc, než co ho 

může naučit příroda. Duch nesmí žít v nevědomosti uprostřed Mého stvoření, neboť stojí výše než vše, co 

ho obklopuje. 

18 Žízním nejen po tvé lásce, ale také po tvém porozumění. 

19 Přijímejte životní zkoušky a těžkosti s duchovním povznesením, aby byly užitečné pro vašeho 

ducha. Vpravdě vám říkám, že díky nim jasně pochopíte mnohé z učení svého Otce. 

20 Přijměte svůj osud, buďte spokojeni s tím, co máte, a buďte trpěliví. Proč někdy ztrácíte klid a 

zoufáte si? Protože zapomínáte na svůj původ a také na dluh, který musíte splatit. 

21 Dovolte své duši, aby pochopila a souhlasila se svým vykoupením, a pak pocítíte, jak vaše nitro 

prostupuje světlo a naplňuje vás nadějí, silou a radostí. 

22 Pochopte, že nebylo Mou vůlí, abyste plakali, a že nemám potěšení z toho, když vidím slzy ve 

vašich očích. Když jsem však viděl, že tvá duše, která přišla na zem čistá, se poskvrnila hříchy světa, 

dovolil jsem jí, aby se očistila a mohla se ke Mně vrátit. Když nevědomý proklíná Mou spravedlnost a 

slabý padne, je jim odpuštěno. Ale vy, kteří jste slyšeli toto slovo, kteří jste přijali tento Zákon, nemůžete 

si zoufat ani se rouhat, ledaže byste zhasli světlo své víry a upadli do zmatku. Nemyslíš si - když ti to 

chybí - že by to bylo, jako kdybys poskvrnil toto bílé prostěradlo, které jsem ti dal, nebo jako kdybys od 

sebe odhodil chléb, který jsem ti s takovou láskou nabídl? 

23 Nebuďte slabí, znovu neonemocněte a nedovolte, aby vám někdo vzal dary, které vás učím 

rozvíjet. Využijte pokynů a síly, které vám dávám, k přeměně hořkosti a utrpení v mír a lásku. Pokud ve 

vašem domově panuje nesoulad, je to proto, že jste nebyli schopni uvést do praxe Mé učení o lásce. 

24 Dokud Mi nasloucháte, cítíte se v bezpečí, ale jakmile opustíte místnost, cítíte se v mnoha 

ohledech pokoušeni. Jsem to já, kdo vás pokouší, kdo vás sráží, komu záleží na tom, abyste zahynuli? 

Učedníci, jestliže jsem dovolil, aby existovala pokušení, ať jsou pro vás zkouškou! Vaším úkolem je 

odolávat jim ve víře, dokud neproměníte temnoty ve světlo. Když ti na cestu postavím toho, kdo nedosáhl 

svého, není to proto, abych tě potopil, ale abys ho zachránil. Modlete se s vědomím, že žijete v době boje 

Ducha a že musíte plnit přikázání, které vám říká: Milujte se navzájem. 

25 Buďte aktivní, nespěte! Nebo chcete čekat, až vás pronásledování zastihne ve spánku? Chcete 

znovu upadnout do modlářství? Budete čekat, až se cizí doktríny prosadí silou nebo strachem? Buďte 

bdělí, neboť z Východu povstanou falešní proroci a zmatou národy. Spojte se, aby váš hlas zazněl po 

celém světě a abyste včas upozornili lidstvo. 

26 Abych vám pomohl ve vašem sjednocení, dávám se vám pocítit v mnoha podobách, abyste 

pochopili dobu, ve které žijete. Ale jak málo je těch, kteří cítí Mou přítomnost a říkají: "To je Pán!" - Lidé 

duchovně spí. Vy, kteří mě slyšíte, jste se probudili. Přesto se však nepustíte do probouzení ostatních. 

27 Z těchto skromných míst setkávání bude vycházet nové poselství pro lidstvo, budou z nich 

vycházet zástupy lidí, kteří budou mít na rtech svědectví o své obnově a duchovním pokroku. 

28 Jak chudé byly tyto modlitebny z materiálního hlediska, ale jejich velikost byla duchovní! Místa 

shromáždění, kde jste slyšeli Mé slovo, jsou jako mohutný strom s hustým listím, jehož stín je léčivý. Její 

přítomnost vám dodala klid a důvěru a její plody vás živí. Místa setkávání poskytla útočiště cizoložníkům, 

vrahům dětí, neřestníkům, nemocným, těm, kdo si potřísnili ruku krví bližního, chudým, těm, kdo lační po 

lásce. Všem tekly slzy, posílali modlitby a slyšeli slova vděčnosti. Tito lidé se na těchto modlitebních 

místech krok za krokem očišťovali slzami a modlitbami. 

29 Nyní se lidstvo očišťuje uprostřed velké bolesti, válka rozšířila svůj vliv na celý svět a slabý 

člověk ustoupil. Dnes tečou řeky krve, národy povstávají proti národům, dokonce i matky ženou své syny 

do války. Poté se projeví všechny důsledky: mor, hlad a smrt. Žádné místo nebude této zkázy ušetřeno. 

Objeví se vzácné nemoci, rozšíří se malomocenství a slepota. Slunce bude hořet jako oheň, pole, která 

byla úrodná, budou neúrodná a vody budou znečištěné. Proto se musíte připravit, neboť Mé znamení 

nebude stačit k tomu, abyste byli zachráněni. Kolik těch, kdo nejsou z Mých označených, bude spaseno, 

kolik těch, kdo nejsou z Mých vyvolených, najde cestu ke spáse? Dívejte se a modlete se! 
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30 Vpravdě vám říkám, že stejně jako slyšíte Mé Slovo v tomto čase na zemi prostřednictvím lidské 

mysli, bude slyšeno i v jiných světech, i když jinými cestami, jinými prostředky. Tyto zázraky však 

zažijete, až když vstoupíte do duchovního života. 

31 Kdo z nás někdy necítil úzkost tváří v tvář životu na onom světě? Kdo z těch, kdo na tomto světě 

ztratili někoho blízkého, nepocítil touhu ho ještě jednou vidět nebo alespoň vědět, kde je? To vše zažijete, 

znovu je uvidíte. Získejte však zásluhy již nyní, aby vám nebylo řečeno, že až opustíte tuto zemi a zeptáte 

se v duchovním údolí, kde jsou ti, které doufáte najít, nemůžete je vidět, protože jsou na vyšší úrovni. 

Nezapomeňte, že jsem vám už dávno řekl, že v Otcově domě je mnoho příbytků. 

32 Jezte chléb Mého Slova, aby smutek a bolest unikly z vašeho srdce a vy jste mohli spatřit věčný 

život. Dávám vám trochu tohoto míru. 

33 Ještě jednou Mě vyslechněte a odstraňte ze své mysli špatné myšlenky, které vám dává svět, a pak 

můžete připraveni vstoupit do duchovních nauk, které vám zjevuji. Právě teď, v okamžiku vašeho 

duchovního povznesení, v okamžiku, kdy se snažíte shromáždit v nejhlubším nitru svého srdce, se ve vaší 

duši odrážejí tělesné vášně. Kdy dovolíte, aby se vlastnosti a krásy ducha v hojné míře odrážely ve vašem 

těle? 

34 Očistěte se, abyste Mě mohli pocítit, a krok za krokem se zbavte svého zhmotnění. Opusťte falešné 

modly, které přebývají v nezdravých požitcích, marnostech a zbytečné touze po uznání. Ovládněte své 

vášně, které vás pokoušejí, a mluvte k nim tak, jak mluvil Kristus na poušti: "Nebudete pokoušet svého 

Pána, ale budete se mu klanět." 

35 Připomínám ti také, že jsem tě učil, abys jednu daň vzdával Bohu a druhou císaři, neboť vidím, že 

císaři dáváš všechno. Každý den se na chvíli prověřte, protože neúprosně přijde hodina, kdy uslyšíte Můj 

hlas, který vás bude volat k soudu, a vaše duše bude muset skládat účty ze sebe a své tělesné schránky. 

Nebojte se mě v tu hodinu, nejsem nespravedlivý, bojte se sami sebe! 

36 Když jsem vám na zemi ukázal, že jsem váš Dobrodinec a že vás miluji a odpouštím vám, myslíte 

si, že až vstoupíte do duchovního života, najdete Mě změněného? 

37 Když vás hledám a pronásleduji s takovou horlivostí, když k vám mluvím a spouštím se tam, kde 

jste, je to proto, že nechci, abyste se po odchodu z tohoto světa ztratili v nekonečnu, abyste byli bez světla, 

abyste Mě hledali a nenacházeli, abyste Mě, ačkoli jsem vám velmi blízko, cítili jako velmi vzdáleného a 

neslyšeli ani neviděli. 

38 Naslouchejte Mému učení a používejte je. Blaze těm z vás, kdo žijí ve velkých těžkostech, 

souženích a hořkosti, a přesto se modlí za plačící, zapomínají na sebe a modlí se za pokoj národů. Neboť 

ti, kdo takto jednají, naleznou cestu světla, která vede do království dokonalosti, a v hodině soudu bude 

jejich břemeno velmi lehké. 

39 Zasypávám tvého ducha dobrodiním, takže i ten, kdo si stěžoval, že nemůže konat milosrdenství, 

protože nic nemá, si dnes může uvědomit, že duchovně vlastní nevyčerpatelné bohatství. 

40 Mluvím k vám prostřednictvím prostředku, který je nejvíce hoden Mého Božství: člověka, a 

vpravdě vám říkám, že toto spojení nebylo nikdy přerušeno. Jsem "Věčné Slovo", které vždy mluvilo a 

bude mluvit ke svým milovaným dětem. 

41 Čím hustší je temnota tohoto světa, tím intenzivnější je světlo, které posílám, aby lidstvo poznalo 

pravou cestu. Kdybys byl již vybaven, jakou blaženost bys pocítil, kdybys cítil Mou přítomnost na každém 

kroku, na každém místě a v každé bytosti! Chtěl bys Mě cítit ve svém srdci, slyšet ve svém duchu, poznat 

ve všech Mých skutcích, i v těch nejmenších. Dnes lidstvo volá: "Můj Bože, jak temné jsou cesty života!", 

aniž by vidělo, že Eliáš, božský posel třetí éry, osvítil cesty Mým světlem a že na nich jasně vidíte stopy 

Mé Krve. 

42 Mé království stojí proti tvému království, povstal jsem do boje proti světu. Ať se však nikdo 

neděsí, neboť můj meč je z lásky a má vojska jsou vyzbrojena pokojem a světlem. Nepřátelé Mého 

Království budou přemoženi univerzální silou lásky, ale těmito nepřáteli nemyslím své děti, nýbrž jejich 

nedokonalosti, neposlušnost a hříchy, které nechám zmizet. 

43 Jak mám použít vaše zbraně nenávisti a smrti, abych vás zničil? Mohl bych být ničitelem svých 

vlastních dětí? Je to u Boha myslitelné? Říkám vám: Hle, zde je váš král bez koruny, bez žezla a bez 

pláště. Zkoumejte Mé slovo, posuďte Mě podle něj, chcete-li. Říkám vám, že Mé Království se k vám v 

tomto čase přiblížilo, aby vás naučilo rozmluvě ducha s duchem s vaším Otcem. 
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44 Vy jste poutníci, kterým bude dáno spatřit Nový Jeruzalém, bílé a zářivé město, které není na zemi, 

protože je duchovní. Jdi vpřed, zůstaň pevný ve víře, projdi cestou plnou hořkosti a těžkostí, dokud 

nedojdeš k velké bráně, kde Mě uvidíš. Tam vás přijmu a ukážu vám nádheru svého království, které je 

mocí mé slávy. Abych ti pomohl se tam dostat, dávám ti svou hůl lásky. 

45 Dnes hledáte Mé Slovo, aby posílilo vaši duši, neboť víte, že je příznivá doba k tomu, abyste 

kráčeli po cestě oduševnění. Každý člověk si nese cestu vyznačenou ve svém srdci, jen ji musí chtít najít. 

Má láska ukázala svou moc všem Mým dětem a Mé světlo nenechalo nikoho ve tmě. 

46 Tisíce a tisíce bytostí žijí v zoufalství a strachu. Ale přijde čas, kdy je uvidíte povstat ke světlu, 

protože jejich bolest je povede na cestu věčného života. Mé světlo sestupuje na lidi jako božské vnuknutí, 

ale pak v lidech vznikají pochybnosti a nevěří, že je to hlas Pána, který k nim mluví, a to proto, že ještě 

nepochopili dobu, ve které žijí. 

47 Mé semeno, které se skládá z lásky, pravdy, milosrdenství, zdraví a pokoje, je určeno každému, 

kdo ho chce zasít. 

48 Vy, kteří slyšíte Mé Slovo prostřednictvím lidského intelektu, nejste jediní, kdo přijímá duchovní 

poselství. Vím, kde jsou další z Mých nových učedníků, ti, kteří se v lásce připravují na přijetí Mých 

božských myšlenek prostřednictvím inspirace a kteří intuitivně vědí, jaký je čas. Vězte, že jsem všem 

neudělil milost přijímat Mé Světlo nebo Světlo Duchovního Světa prostřednictvím lidského mozku. 

Někteří byli vybaveni tak, jiní jinak. Všichni se však shodnou v pravdě, která je jedna, všichni se budou 

navzájem uznávat v oduševňování, ve skutcích lásky a milosrdenství vůči bratřím. 

49 Lidstvo by si přálo návštěvu nového Mesiáše, který by je zachránil před propastí, nebo alespoň 

uslyšet Boží hlas jako hlas člověka, který zní ve větru. Ale říkám vám, že by stačilo trochu pozorovat nebo 

shromáždit svou duši v meditaci, abyste jí dali citlivost, a už byste slyšeli, jak k vám všechno promlouvá. 

Pokud se vám zdá nemožné, že kameny mluví, říkám vám, že nejen kameny, ale vše, co vás obklopuje, k 

vám promlouvá o vašem Stvořiteli, abyste se probudili ze svých snů o velikosti, aroganci a materialismu. 

50 Je to konec jednoho věku a začátek nového. Světlo úsvitu se již objevuje, i když stíny noci se ještě 

nerozplynuly. Zázrak máte před očima, ale pro tvrdost svých srdcí ho ještě netušíte. Jak chcete vstoupit do 

vnitřního ticha, když jste ještě nečinili pokání ze svých přestupků? 

51 Zvykli jste si na špatnosti a neřesti, které vás obklopují. Vnímáte neúmyslné zabití, zneuctění, 

cizoložství jako něco přirozeného. Bojuješ proti ctnosti a maskuješ neřest, abys v očích svých bratrů 

vypadal čistě. 

52 Vpravdě vám říkám, že lidstvo najde cestu ke světlu z těchto temnot. Tento krok však bude 

probíhat pomalu. Co by se stalo s lidmi, kdyby v jediném okamžiku pochopili všechno zlo, které 

způsobili? Někteří by přišli o rozum, jiní by si vzali život. 

53 Lidé, nečekejte, až se ocitnete v Duchovním údolí, abyste povstali a přinesli světu zprávu o Mém 

projevu mezi vámi. Toto poselství zasáhne srdce lidí a bude to začátek jejich oduševnění. 

54 Když se lidé obnoví, pocítí Mou přítomnost a Mou lásku ve svých srdcích. 

55 Ó, Mé malé děti, nedovedete si představit božskou touhu, s jakou se přibližuji k vašemu srdci! 

Přicházím, abych s vámi mluvil, abych se těšil z toho, že vás uvidím u svého stolu. Protože jste se ještě 

nenaučili pozvednout se ke Mně, sestupuji k vám. Nikdy tě nepřestanu milovat, nikdy mě neomrzí dívat se 

na tebe s něhou. 

56 Tato forma naslouchání skrze lidského tlumočníka skončí a udeří hodina, kdy Otec zazvoní na 

zvonek, aby vás povolal do shromáždění, kde naposledy uslyšíte toto Slovo. 

57 Blíží se rok 1950, rok, po kterém mě už neuslyšíte. Nemyslete si, že až dozní zvuk posledního 

zvonu, nastane pro tento lid klid. Naopak, bude to první okamžik vašeho boje, velké denní práce, kterou 

pak podstoupíte. 

58 Dnes jste jako Moji učedníci z druhé éry, kdy obklopovali Mistra, naslouchali Jeho učení a 

pozorovali Jeho skutky. Byl to Mistr, kdo mluvil k zástupům, kdo dělal zázraky mezi potřebnými, kdo je 

vedl a napravoval a kdo je bránil. On jim však oznámil svůj odchod a oni věděli, že budou zanecháni ve 

světě jako ovce mezi vlky. 

59 Jak se té hodiny báli! A když nastal okamžik odloučení, zůstali na zemi sami. Mistr však stál při 

nich ze svého království, jeho Duch je povzbuzoval v každé hodině a plnil všechny své sliby bez výjimky. 
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60 Proč vy, kteří víte, že tato forma Mého projevu skončí, lhostejně očekáváte ten rok 1950? Proč si 

vy, kteří se už cítíte unavení, myslíte, že se po této době budete moci konečně opřít a usnout? 

Nezapomeňte, že dnes jste jen malé děti, které se později stanou pány! Nebojte se však splnit svůj úkol, 

pamatujte, že když jsem byl tehdy mezi svými učedníky, byli i oni v mém učení začátečníky. 

61 Při jedné příležitosti jsem se zeptal Ondřeje, který byl jedním z mých dvanácti apoštolů: "Věříš ve 

mne?" "Ano, pane," odpověděl mi. "Věříte, že můžete uzdravovat nemocné v mém jménu?" "Ano, Pane, 

věřím, že to dokážu." "Dobře," řekl jsem mu, "jdi po té cestě, která vede do Jericha, a najdeš na ní 

nemocného. Uzdravte ho v 

Mé jméno a pak mi to ohlaste." 

62 Ondřej se vydal na cestu a cestou našel nemocného, který byl malomocný, a řekl mu: "Ve jménu 

Krista, mého Mistra a Pána, uzdrav se!" Ondřej se vydal na cestu a cestou našel nemocného, který byl 

malomocný. Malomocný se však na něj jen smutně podíval, aniž by pocítil nějaké zlepšení. Podruhé a 

potřetí vyslovil Ondřej mé jméno, ale nemocný se neuzdravil. - Učedník se ke mně vrátil v hlubokém 

rozrušení a pokorně mi řekl: "Mistře, ten nemocný se neuzdravil, neočistil se od malomocenství. Moje víra 

v Tebe nebyla dostatečná. Pochopil jsem však, že to, co děláš Ty, my nedokážeme. Kromě toho je jeho 

nemoc nevyléčitelná." 

63 Potom jsem mu řekl: "Ondřeji, pojď za mnou!" a přivedl jsem ho k nemocnému, kterého jsem se 

jen dotkl rukou a řekl jsem mu: "Buď zdráv!" Ondřej se pak vrátil a šel za mnou. Malomocný byl 

okamžitě čistý. 

64 Ondřej se mě zahanbeně a zároveň udiveně zeptal, jak se to mohlo stát, na což jsem mu odpověděl, 

že milosrdná láska dělá zázraky, a že toho nemohl dosáhnout, protože o této moci pochyboval a zdráhal se 

malomocného dotknout. A přece, kolik nemocných a mezi nimi kolik malomocných později uzdravil 

Ondřej, můj milovaný učedník! 

65 Dám vám na srozuměnou, že během této doby Mého hlásání rozvíjíte své dary a že vás opravím, 

pokud budete chybovat. Ale nejlepší plody přinesete, až mě vyslechnete. 

66 Nic nedokončeného ani nedokončeného po sobě duch na zemi nezanechá. 

67 To, co vám říkám, uslyší jen málokdo, a přesto to zasáhne všechna srdce. Jak se Mé slovo druhé 

éry šíří po celé zemi, bude slovo této doby jako hnojivý déšť pro semeno, které jsem předtím zasel. 

68 Nemyslete si, že jste jediným prostředkem, jak dát lidem poznat Můj Zákon. Je však nutné, abys 

splnil úkol, který ti náleží, neboť jsi součástí Mých božských plánů. Pomluva nebo ponížení by vás neměly 

zastrašit. Představte si, jak váš Pán chodil po zemi. Já jsem Cesta, Pravda a Život, Já jsem Brána. 

69 Je čas, abyste svými skutky prozářili Mé učení, aby Mé jméno zaznělo i v nejskrytějším koutě 

země. Někteří budou předchůdci jiných, stejně jako byl Eliáš mým předchůdcem po celé věky. 

70 Půjdeš-li po Mé cestě, nebudeš cítit únavu a nepřijdeš ke Mně vyčerpaný. Vylil jsem na tuto cestu 

své světlo prostřednictvím tohoto slova, které vám dávám prostřednictvím hlasatele, slova, které již brzy 

neuslyšíte. vtiskni hluboko do této cesty stopu svých kroků, aby ti zítra, až budeš vzat za Mé dobré 

učedníky, bylo učiněno zadost a aby tvůj příklad sloužil jako pobídka těm, kteří přijdou po tobě. Čekám na 

tebe na věčnosti, a proto nikdy nebude pozdě přijít ke Mně. 

71 V Mé Krvi smyjete všechny své skvrny, neboť co jiného znamená Má Krev než lásku? Uvidím vás 

žít v Mém lůně, na nejvyšším bodě žebříku k dokonalosti, až projdete vyprahlou a pustou pouští svého 

pokání, až se vyhnete nástrahám svých vášní a až se zachráníte z vln rozbouřeného moře. Bolest pomine, 

boje pominou a nakonec dorazíte do vlasti, kde přebývá pravý mír - štěstí, jaké si lidské srdce nikdy 

nedokázalo představit, a kde září světlo nekonečné moudrosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 62  
1 Milovaní učedníci, přicházím, abych vám potvrdil, že vše, co jsem vám v minulosti řekl, se nyní 

naplňuje. Stejně tak se stane to, co jsem vám v této epoše předpověděl prostřednictvím orgánu lidské 

mysli. To je důvod, proč ožila víra v těchto zástupech, které původně přišly zkoumat Mé Slovo, aby se 

ujistily, zda je pravda, že Božský Mistr dává Svým dětem Své učení lásky, a které se poté věnovaly studiu 

a zkoumání (tohoto učení), aby toto učení okamžitě přinesly lidstvu. 

2 Začneš milovat vše, co je hodno tvého srdce a ducha očištěného od vášní, a nepozorovaně 

přestaneš milovat vše, o co jsi dříve ve světě usiloval. - Tak k vám Duch pravdy promlouvá v této době, 

kdy dává poznat své slovo skrze nevzdělané, prosté a hříšné tvory. V nejodlehlejších koutech měst a 

vesnic jsi postavil malá a chudá shromaždiště a v nich se shromažďoval lid, který toužil naslouchat mému 

učení. 

3 Kdysi lidé slyšeli Ježíše mluvit ve vesnicích, na březích řek a v otevřené krajině, dokud nenastala 

chvíle, kdy mělo být dokončeno Mé dílo a já jsem vstoupil do Jeruzaléma, města, jehož jméno je navždy 

spojeno s Mistrovým jménem. Ale ten lid mě nechtěl nechat odejít, ne proto, že by mě miloval, ale proto, 

že se chystal zabít toho, kdo jim přinesl poselství vyššího učení, než jaké dosud přijímali od svého Pána. 

4 Nyní vám Kristus říká: Já jsem brána do nového Jeruzaléma. Blahoslavení jsou všichni, kdo skrze 

něj vstoupí do světla a svatého města, protože ho také nikdy neopustí - ale ne proto, že by se setkali se 

smrtí, naopak, najdou tam věčný život. 

5 Zatímco vaše těla budou spouštěna do země, v jejímž lůně se s ní budou prolínat, aby ji učinila 

úrodnou - neboť i po smrti budou nadále silou a životem -, váš duch, který je nad vaším bytím, nezůstane v 

zemi, ale bude se pohybovat s duší, aby se jí ukázal jako kniha, jejíž hluboké a moudré učení bude duše 

studovat. Tam se oči tvé duše otevřou pravdě a za okamžik budeš vědět, jak si vyložit to, co jsi nebyl 

schopen pochopit za celý život. Tam pochopíte, co znamená být Božím dítětem a bratrem bližního. Tam 

pochopíte. 

Pochopíte hodnotu všeho, co jste vlastnili, pocítíte lítost a výčitky svědomí za chyby, které jste udělali, za 

čas, který jste ztratili, a zrodí se ve vás nejkrásnější předsevzetí nápravy a nápravy. 

6 Bylo nutné, abych k vám v této době přišel s podrobným a úplným poučením, abych vám objasnil 

tajemství a odstranil nevědomost, abyste mohli poznat všechny dary, kterými vás váš Otec obdařil. Bez 

tohoto poznání a bez tohoto vývoje byste se ke Mně nemohli přiblížit a neustále byste bloudili v moři 

nejistot. 

7 V důsledku své nevědomosti jste nebyli schopni používat duchovní dary a síly, které máte. Když 

se však u některého z mých dětí projevily spontánním a přirozeným způsobem, vždy se našel někdo, kdo 

ho prohlásil za nenormálního nebo mu přisoudil okultní a nepřirozené schopnosti. 

8 Ubohé lidstvo, které - ačkoli má pravého Boha jako Boha - Ho nezná a nechápe, stejně jako není 

schopno poznat samo sebe, protože má kvůli svému náboženskému fanatismu před očima temnou pásku - 

jako důsledek toho nečistého a nedokonalého uctívání Boha, které bylo vždy překážkou jeho duchovního 

vzestupu a rozvoje. Ale Já, který jsem pravý a jediný Pastýř duší, který je mohu dovést do domova, který 

jim určilo Mé milosrdenství - Já jdu za ztracenými ovcemi, abych je přivedl na cestu světla, která vede do 

nebeské ohrady. 

9 Proto vám ukazuji novou stránku Knihy pravého života. 

10 Nic vám nevezmu, naopak, všechno vám přenechám. Ještě nenastal čas, abych přišel ke sklizni. 

11 Učím vás Svým božským učením obdělávat půdu, a až pokročíte ve studiu a poznání Mého 

Zákona, budete ho spolu se svědectvím o svých skutcích lásky a milosrdenství sdělovat svým bratřím. Od 

věčnosti budu následovat tvé kroky a střežit tvé sémě. Až přijde správný čas, odevzdáš mi svou úrodu. 

12 Žijete v době zkoušek. Neuplyne ani hodina dne, abyste nebyli vystaveni nějaké zkoušce. Pod 

jejich tíhou se světský člověk rouhá a překvapený učedník se sám sebe ptá: Proč mě tíží břemeno zkoušek, 

ačkoli jdu po stopách Mistra? - Mistr vám však odpoví: Kdo mě následuje, ponese kříž, a čím svědomitěji 

se mě drží a napodobuje mě, tím hořčí bude jeho kalich. Neboť co byste byli bez zkoušek? Kdy bys ke 

Mně přišel? 
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13 Blahoslavenství Ducha je pro ty, kdo nesou na svých bedrech břemeno svého kříže a mají pohled 

plný odpuštění pro ty, kdo je urážejí, slovo útěchy pro ty, kdo trpí, a ruku, která žehná všem, kdo jim 

zkříží cestu. 

14 Milost se dostane těm, kteří se na bolestné cestě svého života dokážou odevzdaně zvednout, když 

padnou, a kteří, aniž by odhodili kříž svého poslání, dosáhnou s Ním vrcholu hory. Ti totiž budou ve svém 

životě následovat svého Mistra a budou s ním v jeho království. 

15 Nemyslete si, že Kristus, protože byl vtělený Bůh, krvácel a zemřel, aniž by ve své agónii cítil 

bolest. Vpravdě vám říkám, že Kristova bolest byla skutečná a žádná jiná bolest předtím ani potom nebyla 

podobná. V Jeho těle byla bolest tak silná, že volalo: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil!". 

16 Kalich utrpení bude podán i vám. Neodmítejte ji, protože vám nikdy nebude poslána zkouška, 

která by byla nad vaše síly. 

17 Probouzím vás svým světlem a stejně tak probudím denominace pravdou tohoto Slova. 

18 Má milosrdná láska v této době osvítila všechny duchy a propukly v nich otázky a neklid. Muži a 

ženy povstávají a hledají světlo, protože se cítí jako trosečníci uprostřed bouře. 

19 Všichni - od vědců, kteří se ztratili v moři života, až po ty, jejichž mysl je nevycvičená - cítí 

příchod nové éry. Kolik takových lidí, až Mě budou hledat, přijde za tebou, aby se tě zeptali, čemu tě 

Mistr učil! Ne všichni přijdou pokorně, někteří budou požadovat důkazy, aby uvěřili, a jiní vám budou 

vyhrožovat! Na tuto dobu se musíte připravit, bude to příležitost získat zásluhy před svým Pánem. 

20 Budeš mluvit tak, jak jsem tě to naučil. Z tvých rtů nebudou vycházet zvučná slova bez obsahu, jak 

je používají lidé. Ať z vašich úst vycházejí jen pokorná, prostá a upřímná slova, pak pohnou celým srdcem 

toho, kdo je přijímá. - Učiňte se také hodnými toho, abych vám odhalil tajemství, která čekají na okamžik, 

kdy vyjdou na světlo v Mé skryté komnatě srdce. Povzbuzujte se ve Mně, před ničím necouvejte. 

Není Mou vůlí, aby vám lidé zavírali ústa a umlčovali Můj lid šířením strachu. 

21 Přiznejte náležitou hodnotu zkouškám, které jste podstoupili, abyste se nebáli těch, které teprve 

přijdou. Přemohli jste faraona, překonali jste modly, které jste uctívali, jako by to byl váš Bůh. Zapomněli 

jste na tradice, zachováváte zákon a odmítáte náboženský fanatismus. V tomto boji se však tvůj duch 

zoceluje. 

22 Nepřikládejte svému tělu větší důležitost, než jakou ve skutečnosti má, ani mu nedovolte, aby 

zaujalo místo, které náleží pouze vašemu duchu. 

23 Pochopte, že tělesná schránka je pouze nástrojem, který potřebujete k tomu, aby se duch mohl 

projevit na zemi. 

24 Měli byste se pustit do práce oděni pokorou při plnění svého úkolu, pak budete překvapeni, jak 

vám tajemná Síla poskytuje a připravuje vše na vaší cestě. Vložíte-li semínko Mého učení do jakéhokoli 

srdce, zjistíte, že - ještě než jste k němu přišli - bylo již pozorné a vnímavé, a že tedy bylo schopné 

přijmout toto semínko do svého srdce. 

25 Nezoufejte tváří v tvář neúrodě polí v tomto období. Neklesejte na mysli, když při setí semene 

zjistíte, že pod vrchní vrstvou půdy jsou jen kameny. Bojujte proti kamenům sami! Dám vám k tomu 

nástroje. Věřte a slibuji, že se vám dám poznat tam, kde Mě budete potřebovat. 

26 Dávejte pozor, protože lidé se budou připravovat a spojovat do velkých a mocných uskupení, aniž 

by věděli, proč to dělají. Ty však víš, že hledají Mé Třetí zjevení, hledají Toho, který jim slíbil, že se k nim 

vrátí. Budou hledat světlo v minulých zákonech v naději, že najdou slovo, které je utvrdí v přesvědčení, že 

nastal čas mého návratu jako Ducha svatého. 

27 Lidé se Mě ptají a říkají Mi: "Pane, když existuješ, proč se nezjevuješ mezi námi, ačkoli jindy jsi 

sestoupil do našeho pozemského světa? Proč jsi dnes nepřišel? Je naše bezbožnost tak velká, že Ti brání 

přijít nám na pomoc? Vždy jsi hledal ztracené, "slepé", "malomocné" - nyní je jich svět plný. 

Nevzbuzujeme už Tvůj soucit? - Svým apoštolům jsi řekl, že se vrátíš k lidem a že dáš znamení svého 

příchodu, což se nám nyní zdá, že vidíme. Proč nám neukazuješ svou tvář?" 

28 Hle, takto na Mne lidé čekají, aniž by cítili, že jsem mezi nimi. Jsem před jejich očima, a nevidí 

mě, mluvím k nim, a neslyší můj hlas, a když mě konečně na okamžik spatří, zapřou mě. Já však o sobě 

nadále vydávám svědectví a ty, kdo ve mne doufají, budu nadále očekávat. 

29 Ale vskutku, znamení Mého zjevení v této době byla veliká, dokonce i lidská krev, prolitá v řekách 

a zavlažující zemi, naznačila čas Mé přítomnosti mezi vámi jako Ducha Svatého. 
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30 Vše bylo zapsáno v Knize sedmi pečetí, která je v Bohu a jejíž existence byla lidstvu zjevena 

prostřednictvím apoštola a proroka Jana. Obsah této knihy vám zjevil pouze božský Beránek, neboť ani na 

zemi, ani na nebesích nebyl žádný spravedlivý duch, který by vám mohl vysvětlit hluboká tajemství Boží 

lásky, života a spravedlnosti. Božský Beránek, který je Kristus, však uvolnil pečetě, které uzavíraly Knihu 

života, aby jejím obsah odhalil svým dětem. A nyní byl Eliáš poslán jako představitel třetí éry a jako 

předchůdce Mého zjevení mezi lidmi, aby připravil vaši mysl na pochopení tohoto zjevení. Byl to On, kdo 

položil první kámen Chrámu Ducha Svatého a kdo vám zjevil, že se nacházíte v době Šesté pečeti a že 

všichni, kdo uslyší a uvidí tyto projevy, budou svědky před lidstvem, kterému budou muset předat Mou 

pravdu a svými skutky dosvědčit skutečnost Mého projevu. 

31 První mysli, skrze které se toto světlo projevilo, byly připraveny Mou milostí. Aby však byli hodni 

Mého zjevení, modlili se a setrvávali ve víře, úctě a povznesení. Mezi nimi byl i Můj syn Roque a Má 

služebnice Damiana - nositelé hlasu, skrze něž nejprve Eliáš v něm a poté Božské Slovo v ní oznámili 

lidstvu příchod Třetí éry. Jejich prostřednictvím jsem začal svolávat syny Izraele a označovat vyvolené z 

každého kmene. 

32 Od té doby se některé z Mých dětí pokoušely toto světlo uhasit. Ale vpravdě vám říkám, že to 

nikdo nedokáže, neboť světlo šestého svícnu pochází od Boha. Ti, kdo se snažili proti tomuto světlu 

bojovat, jeho plamen spíše roznítili. 

33 Studujte tedy Mé učení a řekněte mi, zda se všechna tato proroctví mohla naplnit v lůně nějaké 

náboženské komunity. 

34 Slovem lásky a života jsem vás naučil dokonalému uctívání Boha a poznali jste nové spojení s 

Otcem, které vás připravuje na dokonalé spojení ducha s duchem. 

35 Byly vám zjeveny schopnosti, které má duch, a pochopili jste, že ačkoli máte dědictví, nevěděli 

jste o něm. Přesvědčil jsem tě o své přítomnosti tím, že jsem ti na tvé životní cestě dopřál dobrodiní, které 

může přinést jen Mé milosrdenství - jak tvému tělesnému zdraví, tak tvé morálce, neboť jen světlo víry ti 

umožní dojít na konec tvé duchovní cesty pokání. 

36 Dnes přijímám od každého ze svých dětí jejich oběť a prosbu. 

37 Setřeste ze sebe únavu duše i těla, protože stále musíte chodit a pracovat. Čas bolesti se shoduje s 

časem mého příchodu, takže nejste opuštěni. Jakou radost zažijí ti, kdo proti utrpení života bojují 

praktikováním Mého učení! 

38 V této době se vaše srdce naučí bít láskou k druhým, protože se v pravdě poznáte jako bratři v 

Bohu. Ruka toho, kdo miluje, bude silná, aby pozvedla padlého. Ze skály, která pocítí dotek Mé milosti, 

bude tryskat nevyčerpatelná voda. 

39 Dnes zůstávají rty dětí tohoto lidu stále zavřené a nehlásají světu, že se vrátil Kristus Rabín. Ale 

tvá hloupost nesmí trvat déle, jinak budeš zítra plakat pro svou neposlušnost. 

40 Opravdu věřte, že vaše díla budou pokračovat jako semena pro budoucí generace a že jste museli 

projít krucifixem utrpení jen proto, abyste se očistili a pochopili dary, které jsem vám dal. Mnozí z vás se 

museli omýt ve vodách očisty. Očistila se mysl hlasatele, srdce toho, kdo měl vést lidi, ruka toho, kdo měl 

uzdravovat nemocné, duchovní zrak těch, kdo měli vstoupit na onen svět, aby prorokovali. 

41 Bolest, kalich hořkosti a životní zkoušky vás zocelují, abyste obstáli v bitvě, která se blíží, neboť 

vpravdě vám říkám, že vaše víra, vaše duchovnost a vaše trpělivost budou zkoušeny lidstvem. To neříkám 

jen těm, kdo Mi nyní naslouchají, ale všem, kdo i po čase tohoto zjevení povstanou a vezmou svůj kříž, 

aby Mě následovali. 

42 Oblečte se do tichosti, soucitu a pokory, abyste byli uznáni za mé učedníky. Budete-li skutečně 

jednat jako Ježíšovi učedníci, stanou se i farizeové, kteří se k vám přiblíží skrytí pod maskou, aby vás 

napadli, tváří v tvář vašemu příkladu vlků mírnými beránky. 

43 Chci vás zachránit svým světlem. Není nikdo, kdo by dnes mohl říci, že je již spasen. Vpravdě 

vám říkám: Kdybych vám v tomto čase nabídl spásu za spravedlivého, byli byste ztraceni, neboť byste mi 

nemohli předložit spravedlivého. 

44 Lidstvo ztroskotalo uprostřed bouře hříchů a neřestí. Nejen člověk, když dospěje, poskvrní svou 

duši tím, že dá průchod svým vášním; i dítě ve svém útlém dětství zažívá převrácení lodi, na které pluje. 

Mé Slovo, plné zjevení, vystupuje uprostřed tohoto lidstva jako obrovský maják, ukazuje ztroskotancům 

pravou cestu a oživuje naději v těch, kdo byli blízko ztrátě víry. 
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45 Je psáno, že "mě uvidí každé oko", neboť duchovně všichni poznají mou pravdu. Slepí otevřou oči 

pro světlo a uvidí Eliáše, jak vede velké zástupy do mé přítomnosti. Nevěřící svět bude zahlcen takovými 

svědectvími, překvapeními a důkazy, a zatímco někteří Mě budou popírat a jako důkaz budou uvádět 

Písmo, jiní se budou radovat, protože uvidí hodinu naplnění mnoha proroctví, která jsem oznámil ústy 

Svých proroků a ústy Ježíše. 

46 Ti, kdo očekávají Můj příchod v lůně svých církví, ani netuší, jakým způsobem a kde se dávám 

poznat, ačkoli se Můj příchod projevil mnoha událostmi. Jako blesk, který se objeví na východě a zhasne 

na západě, takový byl můj příchod. Ale vibrace a odraz Mého Ducha se mezi vámi proměnily v lidské 

slovo, abyste pochopili, kdo je Ten, který zaklepal na dveře lidských srdcí, a proč byla dána znamení. 

47 Chtěl jsem se dát poznat prostřednictvím nevzdělaných prostých myslí, protože jsou prosté 

předsudků a pokřivených výkladů Mého zákona, a proto jsou nejvhodnější k předávání Mého Slova v 

nejvyšší čistotě. O tomto Slově bude lidstvo vášnivě diskutovat, i když nad ním bude chtít rozprostřít 

závoj lhostejnosti. Bude totiž jediná, která v této době objasní mnohá tajemství a omyly. 

48 Vpravdě vám říkám, že po roce 1950 postihnu Svou mocí a Svou spravedlností všechny církevní 

obřady, které se na světě slaví, a pokud se jejich duchovní a pastýři po tomto probuzení neprobudí, 

promluvím k nim pomocí nezletilých. Stejně jako byly národy postiženy Mou spravedlností, budou i různá 

vyznání podrobena zkoušce. Každá koruna, žezlo, titul a hierarchie budou souzeny. 

49 Lidé, kde uchováváte slova a učení, která jsem vám s takovou láskou přinesl? Uvědomte si, že toto 

Slovo je božským pohlazením, kterým vás Otec v tomto čase probudil. Nebo budete čekat, až vás ze 

spánku probudí rozpoutané přírodní síly? 

50 Otec se nechce svému lidu zjevovat s výčitkami, ale žehnat jeho skutkům, ale zatím mezi vámi 

není žádný záměr obnovy, a to proto, že jste nebyli schopni pochopit všechnu lásku, kterou vám váš Mistr 

projevil, když vás vytáhl ze špíny, aby vás oblékl svou milostí. 

51 Neslyšíte hlas Ducha, který vám říká, že jste učedníci třetí éry? Naslouchejte tomuto hlasu a 

zvedněte se! Váš Mistr svým utrpením, učením a příkladem již vepsal do lidských srdcí zákon, kterým se 

máte řídit. Apoštolové, tito mučedníci, bojovali za pěstování semene Mého učení. Bojujte nyní ve 

prospěch zítřejších generací, neboť z tohoto semene sklidíte zralé plody, které vaší duši přinesou mír a 

štěstí. 

52 Láska k vašemu Bohu, milosrdenství k vašim bratřím a touha po dokonalosti vás přivedou k 

praktikování Mých pokynů. Neměli byste potřebovat bolest nebo strach z Mé spravedlnosti, abyste se 

pustili do práce, protože pak by vaše zásluhy nebyly v Mých očích pravdivé. 

53 Nechte na jiných národech, aby se probudily do nové doby, až když uvidí země zpustošené 

záplavami vody, národy zničené válkou a morové epidemie ničící život. Tyto národy - zpupné ve svých 

vědách a ukolébané nádherou svých náboženství - nepoznají Mé Slovo v této nenápadné podobě a nepocítí 

Mé zjevení v duchu. Proto se musí země nejprve otřást a příroda řekne lidem: Čas se naplnil a Hospodin k 

vám přišel. - Aby se lidstvo probudilo, otevřelo oči a potvrdilo, že jsem to Já, kdo přišel, musí být nejprve 

zasažena lidská moc a arogance. Vaším úkolem je však bdít, modlit se a připravovat se. 

54 Někdo mi ve svém srdci říká: "Pane, jak je možné, že - ačkoli nás tolik miluješ - nám dáváš pocítit 

svou spravedlnost tímto způsobem?" Na to vám odpovídám: Kdyby se Moje spravedlnost takto nesetkala s 

vašimi skutky, byli byste nenávratně ztraceni. Jestliže dovolím, aby na vás přišla bolest a také smrt, je to 

proto, že bolest očišťuje duši a smrt ji obnovuje. Proč byste neměli pít kalich utrpení a smrti, i když jste ho 

sami stvořili? Vpravdě vám říkám, že tělesná bolest a smrt jsou méně hrozné než ta, kterou duše pociťuje z 

lítosti nebo ze zármutku nad tím, že urazila svého Stvořitele svými přestupky. 

55 Posloucháte, aniž byste rozuměli. Neponechávejte veškerou odpovědnost za pochopení Mého 

Slova ani na samotném duchu, ani na samotné pozemské mysli, aniž by každý z nich přijal svůj díl 

odpovědnosti. Nechť je to svědomí, které určí, za co je ten či onen zodpovědný. 

56 Když zakoušíš, že jsem k tobě přišel plný pokoje, copak nejsi pohnut soucitem při pomyšlení na ty 

tvé bratry, kteří nemají ani chvilku pokoje? Nepotěšilo by vaše srdce, kdybych vám řekl, že díky vašim 

modlitbám a myšlenkám zahaleným do milosrdenství se vaši bratři mohou probudit ke světlu? 

57 Tehdy přišel Otec, aby zachránil své děti; v dnešní době to mají být lidé, kteří se zachraňují 

navzájem skrze lásku, jíž je naučil jejich Otec. 
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58 Mé milosrdenství postavilo most mezi Mým královstvím a zemí. Tento most je mým lidem, po 

něm se lidé dostanou do zaslíbené země. 

59 Rozšířil jsem Svou Moudrost mezi Svůj lid, Maria vlila Svou Lásku do tvého srdce - ale kde je tato 

Láska a tato Moudrost, kterou Mi stále ještě nenabízíš? Co děláte s tím, co dostáváte od Božího 

milosrdenství? Chvílemi pochybujete, protože přicházím v duchu; pociťujte Mě v této podobě, neboť vám 

vpravdě říkám, že už Mě nikdy nebudete mít jako člověka. 

60 Ústy hlasatele slyšíte Mé Slovo a tento hlas volá ty, kdo zabloudili, utíkají za lidmi, rozkošemi a 

poklady světa a myslí si, že najdou lepší místa, než jaká Otec určil každému ze svých dětí. Tyto děti 

přicházejí do Mé Přítomnosti s potrhaným "oděvem", se znechuceným srdcem a se stopami, které na celé 

jejich bytosti zanechalo opojení materialismem. - Až se tě Otec zeptá na tvůj oděv, pochop, že je to oděv 

lidské důstojnosti, který je bílý a čistý, a tak Mi ho vždycky předlož. 

61 Mnozí se ke Mně nyní vracejí. Je to proto, že Mě milují? Ne, důvodem je, že přišel čas, kdy jim 

svět nemohl nabídnout to, co od něj žádali. Pak si vzpomněli, že existuji, ale já je přijímám. Když mě nyní 

slyší, litují svých hříchů a v jejich srdci se rodí láska k Otci. Světlo Mého Slova bude v Mých dětech jako 

nový úsvit a jejich minulost bude jako noc, až skončí. 

62 Uhas svou žízeň úplně, pamatuj, že velmi brzy tvé slovo uhasí žízeň tvého bratra. Jestliže stále cítíš 

žízeň, i když Mě slyšíš a piješ toto víno, je to proto, že tvé srdce touží po slávě světa. Pouze Mé 

nejtrpělivější a nejlaskavější Slovo bude schopno uskutečnit zázrak tvé proměny, a pak budeš skutečně 

hoden prošlapávat svou cestu a přinášet Mé pokyny svým bratrům. Nikoho neponižujte a neodpírejte mu 

Mou milost, nikomu nedělejte příkoří, protože pak byste Mě neměli za svůj vzor. Věříte, že Má Krev 

prolitá na kříži již nedopadá na žádného z hříšníků? 

63 Když Jan Křtitel ohlásil brzký příchod nebeského království, jeho proroctví bylo určeno všem. 

Tento prorok a předchůdce Krista byl v této době mezi vámi. Přišel dříve, než se Můj paprsek projevil 

skrze lidský orgán chápání, a přišel také oznámit, že příchod Ducha svatého je velmi blízko. Jeho 

zvěstování, jeho proroctví bylo určeno všem bez výjimky a vy jste ho v této době poznali pod jménem 

Eliáš, neboť tento Duch je Duchem toho proroka, který byl s lidmi ve všech dobách a je zvěstovatelem, 

který připravoval cesty Páně. Proto vás všechny vítám, neboť jsem přišel, aniž bych odsuzoval hříchy a 

ponižoval toho, kdo se nejvíce poskvrnil. Ti budou patřit k těm, kdo mě milují nejvroucněji, neboť jejich 

přestupky byly četné a všechny jim byly odpuštěny. 

64 "Hvězdu", která označuje Mou Přítomnost a Mé Slovo, "viděli" pouze obyčejní lidé. Králové a 

vědci usnuli ve své velikosti a nebyli schopni objevit na obloze božské světlo, aby se pak vydali za ním 

jako ti mágové z Východu, kteří všeho nechali, aby dosáhli nebeského světla, jež světu ohlásilo příchod 

Spasitele. Kdyby učenci hledali Mé světlo a ti, kdo žijí ve velkém bohatství, by uvedli do praxe něco z 

Mého učení, pocítili by Mou přítomnost ve svých srdcích. 

65 Kdysi jsem vám řekl, že je snazší projít velbloudem uchem jehly, než aby bohatý lakomec vstoupil 

do nebeského království. Dnes vám říkám, že tato srdce se musí osvobodit od sobectví a praktikovat 

aktivní lásku k bratrům, aby jejich duše mohla projít úzkou cestou spásy. Není nutné se osvobodit od 

majetku a bohatství, ale pouze od sobectví. 

66 Kolik z vás bylo kdysi majiteli nějakého pozemského bohatství a zapomněli jste na bídu a potřeby 

svých bližních. Když pak přišla hodina soudu tvé duše, cítil jsi, že rozsah tvých hříchů je tak velký a 

duchovní brána tak úzká, že jsi pochopil, že nemůžeš projít. 

67 Dnes to není poklad v podobě hmotných statků, o který se máte dělit s potřebnými. Vaše bohatství 

v této době spočívá ve světle a duchovním poznání, proto se můžete považovat za duchovně bohaté. 

Uvažuj však: Jestliže je těžkým přestupkem před Bohem odepřít svému bratru bohatství světa a držet se 

ho, co znamená odepřít mu duchovní dary milosti, které se nikdy nezmenšují, ať už jich dáváš sebevíc? 

Jaká pak bude spravedlnost pro tyto bohaté duchem, kteří se projevují tak sobecky? 

68 Předurčil jsem tě, abys lidstvu zprostředkovaně předával velká učení. Vpravdě vám říkám, že tento 

lid nevznikl náhodou a ani jedno srdce nebylo přidáno náhodou. Sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří musí jít 

do práce duchem i tělem, budou jako otevřená kniha plná světla, zkušeností a nápravy. 

Proto se dotýkám jejich duše skrze svědomí a vpravdě vám říkám, že pokud se neobrátí ve dne, učiní 

tak za soumraku. Obrátí však svůj pohled vzhůru k Otci a pak se vydají cestou naplnění. 
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69 Stále vám dávám další čas na rozmyšlení vašeho poslání a přípravu vašeho srdce. Posílám vás v 

této době, abyste vydávali svědectví o Mé pravdě. Šestá pečeť promlouvá, její světlo se šíří, její tajemství 

se vyjasňuje. Zavolejte muže, ženy a děti, aby naslouchali Mému Slovu, neboť přijde rok 1950 a Můj hlas 

již nebude slyšet v této podobě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 63  
1 Proč se tvé srdce chvěje strachem, když slyšíš Mé slovo jako Soudce? Ach, kéž byste se vždycky 

báli, ale ne trestu, nýbrž hanby, že jste Mi ublížili a poskvrnili se. Kolik dobra bys dosáhl pro svou duši! 

2 Řekl jsem vám, abyste se v tomto projevu učinili hodnými Mé přítomnosti, abyste nezavírali brány 

Mé milosti. 

3 Jsem dokonalý a očekávám od tebe dokonalost. Jedině tak dosáhnete vrcholu hory. K tomu vám 

dávám čas, světlo a sílu. 

4 V tento den, který lidé věnují památce těch, kdo odešli do záhrobí, a který mylně nazývají Dnem 

mrtvých, vám dopřávám, aby vás tyto bytosti kontaktovaly a poskytly vám důkaz, že žijí. Řeknou vám, že 

stejně jako vy jste dostali duchovní poslání na zemi, i oni plní obtížné poslání v duchovním údolí. 

5 Neplačte nad těmito bytostmi, nezatěžujte je svými hmotnými starostmi, nepostrádejte k nim úctu. 

Nechte je, aby s vámi komunikovali, přijměte do svých srdcí jejich poselství a dobré rady a pak je nechte v 

pokoji odejít do světa, kde žijí a odkud nad vámi bdí. Tato milost slyšet je brzy pomine. Poté budete jejich 

přítomnost cítit pouze ve svých srdcích. 

6 Zatímco vás spojuji nejen se všemi, kdo žijí na zemi, ale i s těmi, kdo žijí v jiných světech, mnohé 

národy Mou přítomnost necítí, protože jsou zapojeny do svých válek. Aniž by to však věděli, naplňují Mé 

Slovo Druhé éry, v němž jsem vám oznámil, že se vrátím, až tyto události v lidstvu nastanou. 

7 Pusťte se do práce, horlivě se zabývejte tímto slovem. Co by se s vámi stalo, kdybyste je už 

nemohli slyšet, kdyby tato ústa umlkla před stanoveným časem? Jaké pokyny bys dal těm, kteří teprve 

přijdou, protože jsem ti ještě nedal všechna svá zjevení? 

8 Vytrvejte v obnově, pozorujte, modlete se a učte se. Naslouchejte Mi, jak moc chcete, ale 

nezvykejte si na Mou přítomnost. Vždy mě hledejte jako Otce a Mistra, nikdy nezpochybňujte Mou 

spravedlnost. 

9 Podívej se, jak jsi díky této malé víře dosáhl mnoha zázraků, jako je tento, díky němuž uslyšíš hlas 

těch, kteří byli na světě tvými příbuznými. 

10 Nebudou to hroby, které se otevřou, aby propustily ty, kdo jsou v nich nehybní; budou to brány 

duchovního světa, které propustí ty, kdo jsou plní světla a života, aby vám dali vědět o jejich pokračujícím 

životě. 

11 Pokud by některá z těchto bytostí stále projevovala lidské sklony nebo touhu po pozemských 

věcech, smiluj se nad ní a dej jí svou modlitbou světlo. Pamatujte, že byste měli stát jeden při druhém. 

12 Takto postupujete krok za krokem po cestě, která vede na vrchol hory, kam dojdete, až budete mít 

v duši čistotu a dokonalost. 

13 Pochopte, že máte Krista jako svého Mistra, že Mé Slovo dané těmito lidskými ústy vás spojilo a 

že toto Slovo je Kniha Lásky a Moudrosti. Pokaždé vám dávám novou lekci pro osvěžení vaší duše. Dnes 

pociťuješ radost, když Mi nasloucháš, zítra pocítíš radost, když Mé pokyny uvedeš do praxe. Řekl jsem, že 

lidé k vám budou přicházet s touhou po tomto světle a je nutné, aby ho našli ve vašich slovech, ve vašich 

skutcích a ve vašem životě. 

14 Já jsem prostřel stůl a pozval jsem vás na svou hostinu, ale říkám vám, že později to budete vy, kdo 

prostře stůl, abyste pak přijali své bratry a pokračovali tak v této hostině bratrství a lásky po celou věčnost. 

V tomto Třetím čase naplní tvůj duch svůj osud, aby učil tvé bratry a podělil se s nimi o vše, co obdržel z 

Mého Milosrdenství. Nebudou to hmotné statky - protože těch se vám nedostává -, ale duchovní statky, 

kterými budete zasypáni. 

Aby tvé ctnosti někdo uvěřil a tvé slovo mělo sílu přesvědčit a obrátit, musíš zůstat na cestě dobra. Až 

pocítíte, že vás Má láska odvedla z cesty zla a postavila vás na cestu obnovy, vykročte na ni pevnými 

kroky a nevracejte se tam, odkud jste byli zachráněni. Když se pak vydáte kázat obnovu, nápravu a 

vytrvalost v dobrém, snadno získáte a pohnete srdcem hříšníka. Pokud umíš očistit své srdce a své rty ve 

chvílích, kdy svá slova adresuješ tvrdému srdci svého bratra, pokud v těchto chvílích s důvěrou pozvedáš 

své myšlenky ke Mně, budu to Já, kdo promluví tvým prostřednictvím a dotkne se nejskrytějších vláken 

tohoto srdce Svým Slovem, a tak mu dá pocítit Mou přítomnost. 

15 Pochopte, že se musíte duchovně i fyzicky proměnit, že mnohé zvyky a tradice - dědictví po 

předcích - musí z vašeho života zmizet, abyste uvolnili místo duchovnu. 
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16 Podívejte se, jak se lidstvo řítí do propasti, zatímco vy stále ještě spíte hlubokým spánkem, v němž 

hledáte jen svůj odpočinek a nezajímáte se o to, co se děje s ostatními. Znovu vám říkám, abyste se už 

nezabývali zbytečnostmi, škodlivými věcmi, abyste tyto chvíle lépe využili ke konání skutků 

milosrdenství, k zasévání Mého semene lásky do duší vašich bratří. 

17 Toto je čas, který viděli a ohlásili moji proroci, toto je čas, který jsem vám předpověděl ve svém 

Slově. Vězte, že jedno z těchto proroctví se nyní naplňuje. Mé královské slovo nikdy neustupuje, 

neodporuje samo sobě ani se nepopírá. I prostřednictvím těchto lidských mluvčích jsem vám dal mnohá 

proroctví, která jste viděli, jak se jedno po druhém naplňují. Říkám vám to proto, že se blíží rok 1950 a po 

něm už nebudete naslouchat Mému Slovu lidským rozumovým orgánem. 

18 Mluvím k vám laskavými slovy plnými lásky, abych vás přesvědčil, že se na tento velký den 

musíte připravit. Blahoslavení jsou ti, kdo věří, že Mé Slovo je neměnné, a kdo se na tuto dobu připravují, 

neboť nebudou zděšeni tím, že tato forma Mého projevu skončí. 

19 Slyšte můj hlas, můžete se jím ještě několik let občerstvovat. Je to vznešená píseň, která zní v nebi 

a jejíž ozvěna je slyšet na zemi. Až tuto píseň nebudete moci slyšet ústy Mých hlasatelů, způsobím, že ji 

od nynějška uslyšíte v nejhlubších zákoutích svého srdce, až se se Mnou duchovně spojíte. Vpravdě vám 

říkám, že do té doby zbývá jen krátká doba, než se tyto předpovědi naplní. Ale také vám říkám, že člověk 

nebude moci upřednostnit svou vůli před Mou tím, že se bude snažit prodloužit Mé hlásání mezi vámi. 

Buďte bdělí, neboť mnozí se chystají své bratry oklamat. Budeš nadále přivádět hříšníky do mé 

přítomnosti, ty, kteří se poskvrnili krádeží, cizoložstvím nebo zločinem - ne proto, abys je obvinil před 

Pánem, ale aby jim bylo odpuštěno a aby byli vysvobozeni ze své temnoty a poskvrny. 

20 Budete i nadále pomazávat nemocné s láskou a v mém jménu se stejnou nebo větší důvěrou a 

vírou, než jakou máte nyní, abych mezi vámi i nadále konal zázraky. To bude osivo, které obdržím a 

uložím do svých sýpek. 

21 Který z vašich činů byl podle vás dokonalý? Vaše svědomí vám říká, že jste do dnešního dne 

neudělali ani jedno. 

22 Pamatujte, že ke Mně se dostane jen to, co je dokonalé. Proto tvůj duch vstoupí do Mého 

království, až dosáhne dokonalosti. Vyšli jste ode Mne beze zkušeností, ale budete se ke Mně muset vrátit 

ozdobeni rouchem svých zásluh a ctností*. 
* Oděvem ducha, který musí být ozdoben našimi zásluhami a ctnostmi, je naše duše, neboť duch se může vrátit k 

Božímu srdci pouze v oděvu své očištěné duše. 

23 Lidé, pozvedněte svou tvář a pohleďte na nebesa. Když cítíte, že přicházím jako Soudce, chvějete 

se a skláníte šíji. Pochopte, že nastal čas mého duchovního dialogu s člověkem, jak je psáno. 

24 Nositelé hlasu tohoto lidu, vy, kteří jste nástroji, jimiž promlouvám k lidstvu, naslouchejte Mému 

Slovu, které vám říká: Vy jste pramen, Mé Slovo je křišťálově čistá voda. Nechte ji přetéct, ale zachovejte 

její čistotu. 

25 Na tento lid sestoupí Mé pokyny, aby Moje pravda zůstala zakotvena. Od vás vyjdou věrné zápisy, 

které se později vryjí do srdcí lidí všech ras. Mezi vámi jsou učedníci, kteří sjednotí a uspořádají spisy. 

26 Můj nebeský koncert zazní na zemi, takže se naplní předpovědi proroků a Ježíšova slova. Kdysi 

dávno vám Joel řekl o době, kdy synové a dcery Izraele budou prorokovat, mít vidění a sny a že můj Duch 

bude vylit na všechno tělo. Vpravdě vám říkám, že nyní nadešel předpovězený čas. 

27 Zde se skrze vás projevuje Můj Duch, duchovní svět promlouvá vašimi ústy. Jsou zde muži a ženy 

všech věkových kategorií, kteří svým pohledem pronikají do duchovního světa, a jiní, kterým se ve snech 

dostává oznámení a zjevení. 

28 Toto je doba, kdy se Moji duchovní hostitelé přibližují ke světu, aby pozvedli ty, kdo Mě budou 

následovat, a zničili jedovatou rostlinu a plevel hříchu. 

29 Vy věštci, podívejte se na Mne! Chcete objevit nějakou formu a nenacházíte ji. Vidíte jen jas Mého 

světla, neboť to jsem Já: Světlo. 

30 Udržuji vás při vědomí světlem šesté pečeti. Z ní vyvěrá dar Slova, z ní vyvěrá tento koncert, který 

slyšíš ve svém srdci a který rozechvívá tvého ducha, neboť já jsem Pán. Před vámi je Beránek, který 

uvolňuje šestou pečeť, aby vám ukázal cestu. Beránek je totiž Kristus a Kristus je Cesta. 

31 Každý respektuje místo, které mu bylo přiděleno, a má úctu sám k sobě. 
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32 Modlete se, čiňte pokání! - Jste-li pokrytci, buďte nyní upřímní; jste-li nemoudří, buďte nyní 

rozumní; žijete-li ve tmě, povstaňte ke světlu; nemáte-li božské vnuknutí, naslouchejte Mi a budete 

naplněni světlem. Ten, kdo k vám mluví, je původcem a zdrojem všech stvořených věcí a říká vám: 

Vezměte na sebe Ježíšův kříž lásky a pojďte ke Mně! 

33 Můj příchod vás dnes překvapil, protože jste na něj nebyli připraveni; to je důvod pochybností 

některých. Když někdo vznesl svou otázku k Nekonečnému a zeptal se, zda je tento projev pravdivý, 

dostal uprostřed Mé učební řeči okamžitě moudrou a láskyplnou odpověď, která v jeho srdci zažehla 

plamen světla. 

34 Ten, kdo má víru, se nikdy necítí unavený nebo unavený z toho, že Mě slyší. Pokaždé může 

překonat údolí a vylézt na hory, aby slyšel Mé Slovo, když se dávám poznat. 

35 Kdo poznal podstatu vody, která hasí žízeň, a chleba, který sytí hlad, nevymění je za nic a nic mu 

nebrání, aby je našel. Ten, kdo pociťuje rozkoš z naslouchání Božskému Mistrovi a potěšení z krátkého 

proniknutí do věčnosti, nelituje, že během těchto chvil opouští rozkoše tohoto světa. 

36 Učedníci, byly chvíle, kdy se vám Mé Slovo plné spravedlivých výčitek zdálo hořké, a to proto, že 

jste mu nebyli schopni porozumět. Vpravdě vám říkám, že jsem nepřišel, abych zvětšil hořkost, kterou 

trpíte na zemi. 

37 Mé božské pokyny vás odvrátily od nejistých cest, falešných rozkoší a neřestí. Naopak, způsobilo 

vám to, že jste poznali radost a těšíte se z toho, co je dobré. 

38 Nenechám vás bez dědictví, až Mé Slovo už nebude slyšet prostřednictvím těchto vysílačů, neboť 

vás chci zachovat, abyste vydávali svědectví o pravdě Mého učení lásky před novými generacemi a abyste 

byli rádci svým bratřím. 

39 Ne všichni v této době poznají Slovo, které jsem vám dal, prostřednictvím lidského intelektu, 

protože pro ně ještě nenastal čas probuzení. Budou povoláni, ale nebudou vybráni. Ale zítra, až budou 

připraveni mě následovat, budou znovu povoláni a pak budou jistě počítáni mezi vyvolené. 

40 Přírodní živly jako zvon nyní probouzejí spící lidstvo a vyzývají ho k modlitbě a zamyšlení. Ti, 

kdo tomuto hlasu nerozumějí, se mýlí nebo jsou hluší k duchovním poselstvím. Dodnes tyto události 

přisuzují pouhým přírodním jevům. Přijde však chvíle, kdy se duchovní denominací a lidé vědy a moci 

budou s obavami ptát sami sebe: Je to skutečně Boží spravedlnost, která klepe na naše dveře? Je nyní čas 

Jeho přítomnosti mezi námi? 

41 Říkám vám, že lidská tvrdohlavost je veliká! Přesto se nesklání před bolestí a nebouří se proti Mé 

spravedlnosti, která ho postihuje. Pokud však ohne krk, celé lidstvo se spojí v jednu překážku. 

42 Říkám vám: Na co čekáte, abyste se mohli podělit o radostnou zvěst? Chcete prorokovat o 

ruinách? Říkám ti a zjevuji ti vše, abys měl vždy moudrou odpověď na každou otázku, kterou ti tvoji bratři 

položí. Pamatujte, že budete napadáni závažnými argumenty, které nepřipravené naplní strachem. 

43 Pamatujte si Mé Slovo a nezapomínejte na velké zázraky, které jsem vám udělil, aby každý z vás 

byl živým svědectvím Mé pravdy. Ten, kdo vás zkoumá a pátrá v mém slově, uvidí, že v ničem 

neodporuje tomu, co jsem vám řekl a prorokoval v minulých dobách. Boj bude tak velký, že někteří z těch, 

kdo byli Mými učedníky, budou naplněni strachem a zapřou Mě a budou tvrdit, že Mě nikdy neslyšeli. Ty, 

kteří zůstanou věrní Mým přikázáním a budou čelit boji, přikryji pláštěm, pod nímž se budou bránit, a z 

každé kritické situace vyjdou bez úhony. Kdo špatně zasévá toto semeno nebo kdo poskvrňuje čistotu 

tohoto díla, bude v každé hodině souzen, pronásledován lidmi a neklidný. Každý ať pozná strom, který 

vypěstoval, podle chuti jeho ovoce. 

44 Pro dobu duchovního boje Mého lidu mám připraveny velké zázraky - zázraky a skutky, které 

ohromí učence a vědce. Nikdy tě nenechám napospas tvým vlastním silám. Nenechte se vyvést z míry, 

když se vám lidé posmívají; nezapomínejte, že ve Druhém věku se dav posmíval i vašemu Mistrovi. 

45 Zatímco mnozí stále čekají na můj příchod, můj odchod je již velmi blízko. Ale vpravdě vám 

říkám, že Duch svatý od nynějška navždy osvítí každou mysl a každého ducha, neboť jste již na vrcholu 

časů. 

46 Od každého přijímám dar: děti mi nabízejí svou nevinnost, panny svou vůni (čistoty), matky své 

slzy, otcové svůj kříž, staří svou únavu. Má láska však oživuje tvou víru, střežím tuto lampu, aby její 

plamen nikdy nezhasl. 
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47 V té době jsem nesestoupil na zem jako lidská bytost, abych byl viděn očima vašeho těla. Tato 

doba je již minulostí. Nyní je čas, kdy si musíte zasloužit zásluhy o svou spásu. Hledejte Mě v 

neviditelném a brzy Mě najdete. Hledejte mě jako Otce, jako Mistra, a budete mě mít. Nehledejte mě jako 

služebníka, ačkoli vám po pravdě říkám, že jsem vám vždy sloužil. Mé služby neočekávají žádnou 

odměnu, ale chcete-li mi nějak oplatit mé dobrodiní, říkám vám jen, abyste se navzájem milovali. Pokud 

tak učiníte, bude mé dílo korunováno. 

48 Nedivte se, že ačkoli jsem Pánem všeho stvořeného, objevuji se mezi vámi a žádám o lásku. Já 

jsem Bůh mírnosti a pokory. Nechlubím se svou velikostí, spíše skrývám svou dokonalost a svou nádheru, 

abych se přiblížil tvému srdci. Kdybyste Mě spatřili v celé Mé slávě, jak byste plakali nad svými 

přestupky! 

49 Hle, zde je cesta, jděte po ní a budete spaseni. Vpravdě vám říkám, že k získání spásy není nutné, 

abyste Mě slyšeli v tomto čase. Každý, kdo v životě uplatňuje Můj božský zákon lásky a kdo tuto lásku 

inspirovanou Stvořitelem proměňuje v lásku, je spasen. Vydává o Mně svědectví svým životem i svými 

skutky. 

50 Slyšíte Ducha svatého, ale ne jiného Ducha než toho, který k vám promluvil jako Kristus nebo 

jako Jehova. Je to ten samý, jediný, který existuje, ale který se v každém ze tří věků projevuje jiným 

způsobem. 

51 Poprvé se vám váš Bůh zjevil na Sinaji a kvalita Jeho bytosti, kterou vám nabídl, byla kvalita Jeho 

spravedlnosti a Jeho zákona. Ve druhé éře k vám tentýž Bůh promluvil v Kristu a zjevil vám stránku své 

bytosti, kterou jste dosud nechápali: lásku. A v této epoše, která je Třetí érou, k vám Můj Svatý Duch 

promlouvá z Nekonečna; vstupuje do kontaktu s vaším duchem z duchovního a ukazuje vám tak další 

kvalitu Své Bytosti, totiž Svou Moudrost, která je světlem pro celé lidstvo. Proč vidět záhady tam, kde 

žádné nejsou? Záhada Trojice byla objasněna. 

52 Co Mě vedlo k tomu, že jsem tě stvořil? - Moje láska. Neboť dříve než jsem tě stvořil, už jsem tě 

ve mně miloval. Pán miloval ty, kteří se měli stát jeho dětmi, ale chtěl se jimi také cítit milován. Pro děti 

jsem stvořil přírodu, přírodní síly, světy nebo domovy, abyste se mohli podílet na hmotném životě a začít 

tak cestu dokonalosti a vzestupného vývoje. Dal jsem duším hmotné tělo, skrze které mohly projevovat 

své pocity a schopnosti, vedeny svědomím. 

53 Takto utvořené a obdařené lidské bytosti jsem dal svobodnou vůli, do jejího nitra jsem vložil list 

svého zákona a své spravedlnosti a postavil ji na začátek cesty vývoje. 

54 Bez tohoto vnitřního zákona by mě člověk nikdy nepoznal, nepochopil a nemiloval. Ale svědomí, 

které bylo majákem, jenž osvětluje cestu, a hlasem, jenž radí dobro, vás přimělo pochopit Otcova zjevení; 

a nyní jste dospěli do současnosti, v níž se vtělený duch svobodně projeví a zvítězí nad neužitečným a 

hmotným. 

55 Proč jsem k vám musel třikrát sestoupit? Protože jste na těžké životní cestě upadli a Já jsem musel 

přijít, abych vás pozvedl z prachu země - protože jste sešli z cesty s plným vědomím. Ale když pak 

zahynete a budete plakat, řeknete mi: "Otče, proč mě trestáš?" Proč říkáš, že jsem tě potrestal? Pamatujte, 

že zatímco se rouháte, Život, kterým jsem vás obklopil, vám nadále poskytuje své výhody. Učte se žít a 

nebudete klopýtat: tomu vás učí Můj Zákon. Neočekávejte mír nebo pravý život od lidských učení. 

56 Můj soud se dostane na všechny. Až přijde čas, zeptám se "služebníků Mého zákona" a lidí, kteří 

vytvářejí dogmata: "Jaká je vaše úroda?" A jak jedni, tak druzí mi budou ukazovat jen marnost, 

nepřátelství a nedostatek lásky k lidem. 

57 Přede všemi ostatními budu soudit strážce svého Zákona, neboť to je můj testament lásky a 

moudrosti pro všechny mé děti, neboť z něj vychází vykoupení lidí. Běda těm, kdo toto učení skrývají ve 

své mysli, protože to bude doupě temnoty - nebo ve svém srdci, protože to bude jen doupě sobectví! 

58 Buďte vybaveni a rozumějte Mi! Kdo má v sobě světlo Ducha svatého, ať vylévá světlo na 

všechny potřebné. 

59 Pokud má někdo pocit, že ho Mé slovo zraňuje, je to proto, že je jako meč. Ale rány, které 

zasazuje, jsou rány lásky. Zítra pochopíš, že Mé slovo je vždy spravedlivé. 

60 Zavolám si otce rodin a zeptám se jich: "Otcové lidí, co jste udělali se svými dětmi?" "Co jste 

udělali?" zeptám se jich. Budu soudit učitele lidstva, mezi nimiž budou filozofové, teologové a vědci, a 
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budu se jich také ptát, jaká byla povaha semene, které zasévali do srdcí a myslí svých vlastních bratří. 

Zeptám se jich, v jaké službě použili dary, které jsem jim svěřil. 

61 V mé přítomnosti přijdou vládci lidí, národů a království a já se jich budu ptát, jakým způsobem 

řídili lidské osudy a co udělali se svými národy. Budu od nich požadovat účet za chléb jejich bratří, za 

práci a denní mzdu, a pokud nabídnou jen chamtivost a marnivost ve svých srdcích a bohatství ve svých 

rukou, zatímco jejich národy budou hynout hladem - jak velká bude jejich odpovědnost! 

62 Lékaři budou rovněž předvoláni. Zeptám se jich, jak naložili s tajemstvím zdraví, které jsem jim 

zjevil, a s léčivým balzámem, který jsem jim svěřil. Zeptám se jich, zda vpravdě pocítili cizí bolest, zda se 

snížili až do nejchudšího tábora, aby s láskou uzdravili toho, kdo trpí. Co mi odpoví ti, kteří dosáhli 

nádhery, bohatství a přepychu bolestí svých bližních, bolestí, kterou ne vždy uměli zmírnit? Všichni si 

budou klást otázky ve svých srdcích a budou mi muset odpovídat ve světle svého svědomí. 

63 Pokud jsem vám zjevil, že jste součástí Izraele, nemyslete si, že vás miluji více než jiné skupiny 

lidí. Proč bych vás měl milovat více než ostatní, když jste všichni mými dětmi? 

64 Vpravdě vám říkám, že kdyby se lidé drželi Zákona, který jim připomínalo svědomí v jejich nitru, 

nebylo by nutné posílat vám vůdce ani proroky, ani by nebylo nutné, aby k vám sestoupil váš Pán, a že 

jsem musel vytesat Svůj Zákon do kamene už v Prvním věku a že jsem se musel stát člověkem a zemřít 

jako člověk na kříži ve Druhém věku. 

65 Když jsem utvořil lid a zahrnul ho dary milosti, nebylo to proto, aby se vyvyšoval a ponižoval 

ostatní, ale aby byl příkladem poddanosti pravému Bohu a vzorem bratrství mezi lidmi. 

66 Vybral jsem si tento lid, aby byl nástrojem Mé Vůle na zemi a poslem Mých zjevení, aby pozval 

všechny k životu podle Mého Zákona, a tak celé lidstvo nakonec vytvořilo jeden lid Páně. 

67 Tento lid mnoho trpěl - ačkoli byl vyvolený -, protože věřil, že dědictví je určeno jen jemu, že jeho 

Bůh nemůže být Bohem i pro pohany, protože ostatní národy považoval za cizince a nedovolil jim podílet 

se na tom, co jim Otec svěřil. Oddělil jsem ji od ostatních národů jen na čas, aby se nenakazila špatností a 

materialismem. Když se však ve svém sobectví izolovala a myslela si, že je velká a silná, dokázal jsem jí, 

že její moc a velikost jsou klamné, a dovolil jsem, aby ji napadly jiné národy a přivedly ji do otroctví. 

Jejími pány byli králové, faraóni a císaři, ačkoli jsem se nabídl, že budu jejich pánem. 

Otec se ve své nekonečné Lásce znovu zjevil svému lidu, aby mu dal svobodu a připomněl mu jeho 

poslání, a v této době přicházím, abych mu dal své učení lásky; ale jen Můj pohled může mezi lidmi 

objevit děti Izraele, které volám a shromažďuji, aby přijaly světlo Ducha Svatého. 

68 Zjevil jsem se vašemu duchu, neboť doba, kdy jsem k vám promlouval prostřednictvím přírody a 

hmotných projevů, které jste nazývali zázraky, již dávno pominula. Již dnes Mě můžeš cítit ve svém duchu 

i v nejhlubším nitru svého srdce. 

69 V této době to není Palestina, kdo byl svědkem mého zjevení, neboť nehledám konkrétní místo, ale 

vašeho ducha. Hledám "lid Izraele skrze ducha", ne skrze krev, lid, který má duchovní sémě, kterému se 

dostalo mé milosti po celé věky. 

70 Připravte se, lidé, využijte čas, neboť tento čas je lehký. Blíží se rok 1950 a já nechci, abyste se 

cítili jako sirotci, až odvolám své Slovo. Vpravdě vám říkám, že ti, kdo se připraví, mě pak pocítí blíž, 

budou mít velká vnuknutí, budou uzdravovat nemocné pouhou modlitbou a překvapí svým darem Slova. 

71 Tato setkání budete dodržovat, neboť vám na nich dám velká zjevení. Rozvine se dar duchovního 

zraku a tvými rty budu mluvit k učencům a vědcům. Tuto předpověď zapíší ti, kdo mají za úkol 

zaznamenávat Mé slovo. 

72 Muži a ženy, kteří toto slovo slyší: Věříte v Můj příchod mezi vás? Věříš v Můj projev skrze lidský 

intelekt? Někteří s horoucí vírou odpovídají: "Ano, Mistře, věřím ve tvou přítomnost." U jiných odpovídá 

jejich mlčení, které hlásá: 

"Kdo ví?" 

73 Mistr vám řekl: Nezkoumejte jenom mě. Vstupte do svého srdce a poznejte, co z něj vychází. 

Pokud z něj vycházejí slova lásky a pravdy, můžete být spokojeni; pokud poskytl útěchu druhým, můžete 

říci, že z vašeho pramene vytryskla křišťálově čistá voda. - Kdybyste byli na vysoké úrovni dokonalosti, 

Můj projev by neměl důvod mezi vámi existovat. Jestliže tě však tvé svědomí obviňuje z mnoha 

nedostatků, proč se Mě ptáš, proč jsem přišel? Musíš vědět, že jsem přišel hledat tvou duši, jejímž údělem 
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je zdokonalit se na cestě vyznačené Mou otcovskou láskou, aby se očistila a dosáhla štěstí, po němž ve 

svém nitru touží každá bytost. Přišel jsem jí ukázat cestu, kterou získává zásluhy, aby tohoto cíle dosáhla. 

74 Vpravdě vám říkám, že duše spravedlivých, kteří přebývají v Boží blízkosti, si právo na toto místo 

zasloužily svými vlastními skutky - ne proto, že bych jim je dal. Pouze jsem jim ukázal cestu a na jejím 

konci je čekala velká odměna. 

75 Blaze těm, kdo mi říkají: "Pane, ty jsi cesta, světlo, které ji osvětluje, a síla pro poutníka. Ty jsi 

hlas, který nám udává směr a oživuje nás na cestě životem, a jsi také odměnou pro toho, kdo dosáhl cíle - 

ano, děti moje, já jsem Život a Vzkříšení z mrtvých. 

76 Stačí vědět, jak jsem vám řekl ve Svém Slově, že reinkarnace duše je pravda, a už se ve vašich 

srdcích rozhoří světlo a vy ještě více obdivujete Mou milující spravedlnost. Porovnejte teorie a různé 

výklady, které jednotlivá vyznání k těmto naukám uvádějí, a rozhodněte se pro tu, která je 

nejspravedlivější a nejrozumnější. Vpravdě vám však říkám, že toto je jedno ze zjevení, které v této době, 

kdy se probouzí vnitřní poznání této velké pravdy, nejvíce vzruší ducha. 

77 Pokud mě lidé opět odsoudí za to, že jsem světu řekl pravdu, mohou tak učinit; dovolím jim, aby 

mě odsoudili. Kdyby se Mě však chtěli zmocnit a zatknout Mě, nemohli by, protože jsem v Duchu a jsem 

pro ně nedotknutelný a neviditelný. 

78 Zázrakem tohoto Slova jste povstali k pravému životu. Už nežijete lhostejně a nehřešíte jako ti, 

kdo Mě neslyšeli, protože pak byste klesli na úroveň (duchovně) mrtvých. - Jen já sám k vám mohu a 

smím takto promlouvat. 

79 Ve Druhé éře jsem oznámil Své nové zjevení Svým apoštolům, a když se Mne ptali, jaká znamení 

naznačí tuto dobu, oznámil jsem jim jedno po druhém a také důkazy, které jim dám. Předzvěsti se objevily 

až do poslední chvíle a oznamují, že nastal Ježíšem předpovězený čas, a nyní se vás ptám: Kdyby tento 

duchovní projev*, který vám dávám poznat, nebyl pravdou - proč se tedy Kristus nezjevil (v podobě, 

kterou věřící očekávali), i když přišla znamení? Nebo věříš, že pokušitel má moc i nad celým stvořením a 

nad přírodními silami, aby tě oklamal? 
* Podle Pánových slov toto zjevení znamená naplnění zaslíbení o jeho návratu, který je duchovní. 

80 Kdysi jsem vás varoval, abyste nepodlehli svodům falešných proroků, falešných Kristů a falešných 

spasitelů. Dnes vám však říkám, že inkarnovaný duch se díky svému vývoji, poznání a zkušenostem 

probudil do té míry, že není snadné mu nabídnout tmu jako světlo, ať už má k dispozici sebevětší oslnění. 

Proto jsem vám řekl: Než se se slepou vírou vydáte na tuto cestu, ověřte si, kolik chcete! Uvědomte si, že 

toto Slovo bylo dáno pro všechny a že jsem nikdy žádnou jeho část neukládal jen pro určité lidi. 

Uvědomte si, že v tomto díle není žádná kniha, v níž bych se vám snažil utajit nějaké učení. Ale také jsem 

vám v té druhé éře ústy svého apoštola Jana řekl: "Uslyší-li někdo můj hlas a otevře dveře, vejdu k němu a 

budu s ním sdílet pokrm a on se mnou." Stejně tak jsem vás učil podobenství o pannách, abyste si je v té 

době zapamatovali. 

81 Eliáš, který musel přijít jako první, aby připravil cestu Pánu, se dal poprvé poznat prostřednictvím 

lidské mysli v roce 1866. Nechcete věnovat trochu času studiu znamení a událostí, které se odehrály ve 

všech oblastech a které se shodovaly s dobou tohoto projevu? Opět to budou učenci, kteří studují hvězdy a 

kteří byli v dávných dobách nazýváni mágy, kdo dosvědčí, že nebesa dávají znamení, která jsou božskými 

výzvami. 

82 Vám, kteří jste měli to štěstí, že jste Mě slyšeli, říkám: Zaklepal jsem na vaše dveře a vy jste Mi 

otevřeli. Krmil jsem se s vámi a vy se mnou. Viděli jste záři blesku a slyšeli hřmění ohnivého paprsku, a já 

jsem tady. 

83 Pohleďte na šestou pečeť, která je uvolněna a otevřena před vašima očima. Kdo ji uvolnil? Kdo 

ztratil předchozích pět? Nebyl to Mojžíš, Eliáš ani žádný patriarcha. Byl jsem to já, Mesiáš, Slovo, Obětní 

beránek, neboť ta Kniha moudrosti je Cesta a Život a já jsem vám řekl, že já jsem Cesta, Pravda a Život. 

84 Poslal jsem Eliáše, aby světu oznámil, že šestá pečeť bude brzy uvolněna, a on, překypující 

světlem Ducha Svatého, sestoupil k lidem jako předchůdce Mého příchodu ve třetí éře. Už víš, jak se Eliáš 

dal poznat, jak se Mistr zjevil, kolik ti toho dal a kolik tě naučil. Nyní vám říkám jen to, abyste zachovali 

toto učení v celé jeho čistotě, abyste směřovali k obnově a zduchovnění, aby se v duchu věřilo Mému 

příchodu a aby se Mé Slovo poslouchalo s úctou a láskou. 
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85 Vždy mluvte pravdu a budete uznáni za učedníky Ducha Svatého, neboť ani sněhové vločky 

nemají čistotu Mého Slova. Odraz slunce na sněhu hor zraňuje oči, ale božské světlo ducha nezraňuje a 

neoslepuje. 

86 Poslouchejte mě, já jsem Kristus, Slovo Otce. Nepřišel jsem zrušit nic, co bylo zjeveno od prvních 

dob. Můj zákon je stejný, je to zákon lásky. Formuláře se mohou změnit, ale ne obsah. Proto jsem vám 

řekl, abyste o Mém Slově nepochybovali, protože ho slyšíte zprostředkovaně od lidí. 

87 Hle, zde je před vašima očima nově zjevená Cesta. Začněte povznášet svou duši, říkejte si s 

vnitřním uspokojením, že jste Moji učedníci. Kdo jsou učedníci Božského Mistra? Ti, kdo milují své 

bližní, kdo praktikují Mé učení o odpuštění, milosrdenství a nesobeckosti. 

88 Dítka, vy všichni jste během života a všichni jste pod pláštěm mé Prozřetelnosti. 

89 Ten, kdo mi v modlitbě říká: "Otče, staň se mi Tvá vůle," a když ho přepadne zkouška, zvolá: 

"Pane, proč mě tak navštěvuješ?", není ještě učedníkem, ale sotva dětským učedníkem, protože nepochopil 

lekci. Pokud toužíte být Mými učedníky, podívejte se na život Ježíše, svého Mistra na zemi, poznejte Jeho 

poslušnost a odevzdanost Otci od dětství. Přišel na svět, aby plnil vůli svého Otce, a prošel ponížením, 

pomluvami, nevděkem, opovržením, bolestí a obětí, aniž by se odchýlil od cesty vytyčené Věčným. 

90 Co odpovíte na otázku, jak žijete, až přijdete do Pánovy přítomnosti? V minulosti jste věděli, že 

každý se musí zodpovídat sám za sebe. Nyní jste se dozvěděli, že na každém z vás závisí řada duší, za 

které se také musíte zodpovídat. Hle, v tom je důležitý tvůj životní příklad, abys zítra nemusel sklízet 

hořkost místo sladkého a příjemného ovoce. Nezapomínejte, že z bytostí, které jsem vám svěřil, vzejdou 

nové generace, které na Zemi přinesou rozkvět spiritismu. Tyto požehnané generace jsou božským 

příslibem pro lidstvo. Vaší povinností je připravit jim cestu a domov a přijmout je v atmosféře duchovnosti 

a lásky. 

91 Poznáte je, až dorazí? 

Nemusíte být vzhůru? Vnímá to svět? - Předtím však musíš pozvednout varovný hlas, aby všichni 

odstranili trny, které zanechali na cestě, a také nečistoty, aby se jejich děti při příchodu na zem nezranily 

nebo neposkvrnily. 

92 Vyžaduji od vás jednotu, lidé, aby ve vašem lůně vyklíčilo Mé božské sémě. Nechci, abyste ke 

Mně přicházeli v slzách kvůli porušování Mého Zákona nebo abyste naříkali nad promarněným časem. 

Nic by vám v těch chvílích nevynahradilo pláč. 

93 V této chvíli jsem k vám promluvil, jako byste byli čistá a neposkvrněná stvoření, abych vás 

proměnil skrze lásku. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 64  
1 Zde je mé ponaučení, milovaní učedníci. Pochopte to a použijte Mé božské pokyny. Toto semeno, 

které ti svěřuji, je posvěcené. Pěstujte ji, pochopte, že na ní závisí ovoce, které získáte. 

2 Ve Druhém věku jsem vám řekl: "V domě Mého Otce je mnoho příbytků", to znamená, že 

"existuje mnoho světů, kde může duše dosáhnout svého vývoje. Získejte zásluhy, abyste se dostali na 

vysoké místo ve světech, kde duchovní světlo a mír září nejintenzivněji. Kam půjdete po tomto životě? - 

Vím to jen já. - Proto vám říkám, abyste se dobrými skutky propracovali na úroveň, ze které můžete 

stoupat, dokud nedosáhnete pravého duchovního míru, a abyste neodkládali dobu, kdy váš duch obdrží 

odměnu, kterou si zasloužil těmito skutky lásky k bratrům a sestrám. 

3 Vidíte, že na toho, kdo nesplnil úkol, který mu Otec dal, nečekají tresty. Sklízíte pouze výsledky 

své práce. 

4 V onu Hodinu soudu Mě neuvidíte na dvoře vytvořeném lidskou představivostí; bude to v 

neznámých světech, kam se duše vydají a kde naleznou nejčistší a nejzářivější světlo, které osvítí ty, kdo 

hledali pravdu a duchovní pokrok v životě. Ti, kdo nehledali Mou pravdu, přijdou na místa smíření, kde 

obnoví čistotu svých duší, aby pak mohli postoupit a přijít ke Mně, neboť nikdo nebude ztracen. 

5 Jak rozhodující bude v té době opuštění vašeho svědomí, neboť nikdo nebude moci umlčet hlas 

toho Soudce, který je neoddělitelně spojen s vaším duchem. Budeš chápat všechny činy svého života a 

žádný z nich nebude posuzován s přehnanou přísností nebo s přehnanou laskavostí. Tehdy bude naléhavě 

zářit světlo, kterým jsem od počátku osvětloval cestu duší. 

6 Milujte se navzájem od národa k národu, spojte se v jedno bratrství, abyste se zítra, až budete žít v 

různých duchovních světech, mohli milovat navzájem od jednoho světa k druhému. 

7 Vpravdě vám říkám, že není šťastnějšího dne pro ducha než ten, kdy složí své poslání před svým 

Stvořitelem, když se toto ovoce ukáže jako příjemné v očích Jeho nekonečné Moudrosti. 

8 Duchové světla, které nazýváte anděly, přijdou na toto setkání, aby vás přivedli před vašeho Otce. 

9 Vaše hrdla volala v Druhém čase, když jste viděli přicházet Ježíše: "Hosana, Hosana tomu, který 

přichází ve jménu Páně!" A tak jste se dočkali. - Když cítíš, že se k tobě blíží Můj Duch, otevři brány 

svatyně svého srdce, ztiš se v ní a ukaž Mi vnitřní blaženost, která tě obklopuje. 

10 Jsem stejný jako tehdy, vy jste také stejní, mé učení je také stejné. Váš vývoj je však větší, a proto 

usilujete o dokonalejší spojení a úctu ke svému Stvořiteli. Když se dnes modlíš, tvá duše, oddělená od těla, 

se spojuje s anděly, kteří obývají duchovní prostor, aby se s nimi spojila v chvalozpěvu, který nepochází 

ze země, ale z nebe. 

11 Když lidstvo slaví památku Spasitelova narození, srdce lidí se naplní radostí a nadějí, kterou 

nedokážou vysvětlit. Totéž se děje (v opačném gardu), když si připomínáte utrpení a oběť svého Pána. 

Cítíš - i když jen krátce - nevysvětlitelný smutek, a to proto, že se vždycky rodím a umírám v lidských 

srdcích. 

12 Chtěl jsem, abyste všichni žili věčně, a toho mohu dosáhnout, protože jsem Život. Proto jsem se 

svým dětem vždy zjevoval v různých podobách a proto jsem jim dal svůj Zákon, aby vám ukázal cestu, po 

níž ke Mně můžete dojít. - Když si lidé mysleli, že jsou ztraceni pro věčný život, přišel jsem a dal jim své 

odpuštění, smazal jsem jejich skvrny svým učením lásky a nabídl jsem jim možnost odčinit své hříchy. 

13 Kolik krve padlo na desky Zákona první éry ve snaze vymazat to, co na nich bylo napsáno! Jak 

moc bylo znesvěceno Mé učení druhé éry, aniž by bylo možné ztlumit jeho světlo! Přesto jsem vše 

odpustil, protože odpuštění je vzkříšení a život, a já jsem vám řekl, že já jsem Cesta, Pravda a Život. 

14 Často se mě někdo ptá: "Mistře, když nám odpouštíš naše přestupky - proč nám dovoluješ, 

abychom je odčinili bolestí ?". Na to vám říkám: Odpouštím ti, ale je třeba, abys tyto urážky odčinil a 

obnovil tak čistotu své duše. 

15 Ve Druhém věku jsem vám řekl: "Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno." Nyní vám 

říkám, že vaše ruka by měla vždy klepat na dveře Otce, a ne na dveře Soudce. Hledejte Mou lásku, Mou 

moudrost, Mé odpuštění, ale nehledejte Mou spravedlnost, která je neúprosná! 

16 Ctností se pohrdá a považuje se za něco škodlivého nebo zbytečného. Nyní nadešel čas, abys 

pochopil, že jedině ctnost ti přinese spásu, dá ti pocit klidu a naplní tě uspokojením. Ctnost však musí 

projít mnoha překážkami a útrapami, než může vstoupit do všech srdcí. Vojáci, kteří ji brání, musí bojovat 
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s velkým úsilím a velkou vírou. Kde jsou tito vojáci dobra, aktivní lásky a míru? Myslíte si, že ano? - Vy 

se vnitřně zkoumejte a odpovězte mi, že tomu tak není. Na oplátku vám říkám, že při dobré vůli můžete 

všichni patřit k těmto vojákům. Proč si myslíte, že jsem za vámi přišel? 

17 Pokud vy sami věnujete veškerou svou lásku této věci, budete mít zásluhu na tom, že jste připravili 

cestu pro příchod nových generací, které přinesou světu poselství blaženosti. 

18 Mnohé z toho, co jsem vám řekl ve svém učení, máte naplnit. Uvědomte si však také, že skrze vás 

mluvím k vašim dětem. Naslouchej a vnímej ji, aby se tvé tělo jemně ohýbalo a pomáhalo tvé duši kráčet 

po cestě, kterou jí ukazuji svým učením lásky. 

19 Čas, kdy jste Mě našli, byl pro vás příznivý: hlad vás oslabil a díky plodům tohoto stromu jste 

znovu získali vitalitu. 

20 Současná doba je pro lidstvo nebezpečná a lidé jsou stále daleko od spásné archy, kterou je můj 

zákon. 

21 Vychovávám učedníky, kteří mají světu dokázat, že naplnění mého zákona není "nemožné" a také 

neznamená oběť. 

22 Miluješ-li svého bližního, jsi spasen. Plnění tohoto přikázání není pokání. Kdo žije, aby sloužil 

svému bratru, a tím soucítí s jeho bolestí a zmírňuje ji, tomu stačí krátká modlitba ke Mně, abych jeho 

prostřednictvím konal zázraky. 

23 Své posly zatím neposílám do vzdálených míst, protože se ještě musí mnohému naučit. Jakmile 

budou silní a dostatečně připravení, řeknou Mi ve svém srdci: "Mistře, nyní jsme vybaveni." Pak vstoupím 

do svatyně těchto učedníků a najdu tam odevzdanost, pokoru, moudrost a lásku. 

24 Dám dělníkovi svůj polibek a ukážu mu cestu, která - i když je vzdálená - ho přivede blíž ke Mně. 

Jsou na ní trny, po jejích stranách zejí propasti, někdy jsou na ní nástrahy a nebezpečí, také pokušení. Kdo 

však na ní zůstává s vírou, pociťuje Mou Přítomnost na každém kroku, neboť jsem vám již řekl, že Já jsem 

Cesta. Kdo by si mohl myslet, že ho opustím v bitvě? Jak si můžeš myslet, že se od tebe vzdaluji, když 

plníš Můj Zákon, když jsem se od tebe v minulosti nikdy neodloučil? Dovolte mi, abych vás zkoušel; 

životní zkoušky posilují ducha, ocelují srdce a zdokonalují je. 

25 Kdy lidé zatouží dosáhnout dokonalosti svého ducha? Ani dnes nemají mír, protože mezi nimi 

chybí dobrá vůle. Světlo nebes se začne odrážet v tomto světě, až se v lidech objeví dobrá vůle a ochota 

směřovat své kroky po cestě bratrství, vzájemné úcty a lásky. 

26 Muži a ženy tohoto lidu: jste prostí a jednoduchí, a proto vám dávám svá poučení jednoduchými 

slovy, aby jim všichni rozuměli. Mé Slovo je oporou vaší víry a naděje a dobrodiní a důkazy lásky, 

kterými zasévám vaši cestu, jsou pro vás povzbuzením a pobídkou, abyste na této cestě pokračovali, aniž 

byste ve zkouškách ochabli. 

27 Lidstvo, rozdělené na mocenské bloky a národy, tuší, že nastal čas Mého duchovního zjevení; 

vnitřně Mě očekává a touží po Mně. Jak vítaná pro ni bude zvěst o Mé přítomnosti a Mém spojení s vámi, 

kterou jí doručíte. 

28 Lidé, připravte se na to, že budete zvěstovat radostnou zvěst. Až přijde ten čas, tvá ústa nebudou 

zavřená a tvá paže nebude líná zasít a pečovat o kus země, který ti připadne. 

29 Některé národy již byly navštíveny průkopníky, ale je nutné, aby dělníci, které sám Mistr učil ve 

třetí éře, šli a zavlažovali semeno, které žízní po rose milosti. 

30 Jak brzy uvidíte, že mnohé země, které dnes považujete za tvrdé a velmi vzdálené duchovnosti, 

přinesou dobré ovoce! 

31 Pole budou úrodná, protože byla důkladně připravena. Kopřiva a plevel z nich budou odstraněny, 

dokud nebudou očištěny. Proto, až k nim přijdou moji učedníci a uvidí je připravené přijímat, řeknou mi: 

"Děkuji ti, Mistře!" 

32 Čas tohoto vyhlášení bude ohlášen zvoněním široko daleko. 

33 Ať je tento národ připraven a vyzdoben přijmout zástupy lidí, kteří k němu přijdou hledat obživu a 

mír. Připravte se, vyčistěte své domovy a připravte nejlepší jídlo, abyste mohli cizince posadit ke svému 

stolu. 

34 Vpravdě vám říkám, že v těchto zástupech přijdou všichni od žebráka po krále. Ti, kdo mezi vámi 

najdou pohostinnost a lásku, budou zpívat chvalozpěvy vděčnosti Nekonečnému. 
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35 Ti, kdo byli poznamenáni Mou milostí, vědí, že jsou strážci a vojáky této archy spásy a že musí 

zničit každou stopu modlářství a fanatismu. Čeká tě velký boj, ale pochodeň tvé víry tě zachrání. Už jste 

zažili, co je to pomluva, pronásledování a intriky. Všechny tyto zkoušky, které tě nezastihnou 

nepřipravenou, až se znovu objeví na tvé cestě, jsi už vytrpěla, neboť do Mého království nevede cesta 

posetá růžemi, ale ta, na níž je otisknuta krvavá stopa Mých kroků. Proto vám říkám: Blaze těm, kdo pro 

mne trpí pronásledování a pomluvy a kdo jsou zbaveni chleba a vody, neboť oni přijdou ke mně a budou 

pochváleni. 

36 Nebojte se urážek ani osočování. Nezapomeňte, že byly vrhány i na vašeho Mistra. Nebojte se, že 

o vás lidé budou říkat, co nejste. Vzpomeň si, že mi říkali čaroděj a kouzelník. Pokud se ti svět hnusí, 

pamatuj, že se mi hnusil dříve než tobě! 

37 Naučte se mlčet a přenechte tuto záležitost Mně. Buďte přímluvci za ty, kdo vás urážejí, a vaše 

zásluhy budou velké. - Dnes ještě neznáte mnohé chyby svých bližních, ale až budete umět soudit s pravou 

spravedlností, jejich chyby se vám stanou zřejmými, protože pak budete moci své bratry učit a vést je ke 

spáse. 

38 To jsou cesty Ducha, které se dobrý učedník Ducha svatého musí naučit a jít jimi, aniž by sešel z 

cesty. 

39 Dítě světla bude umět chodit ve tmě a bude vědět, jak najít ztraceného, aby ho zachránilo. 

40 Jak je možné, že v této době, kdy lidstvo sténá, stále sníte o velkém hmotném bohatství? Dal jsem 

ti svůj pokoj, abys myslel jen na své světské ambice? Neustále dostáváte zprávy o válce a neděláte nic pro 

to, abyste si duchovně pomohli. Již dlouho vás žádám o sjednocení, a přesto vás nacházím rozdělené. Kdy 

konečně celé lidstvo pocítí touhu duchovně se sjednotit v myšlení a vůli? - Už jsem vám řekl, že v den, 

kdy se spojíte, vytvoříte nepřekonatelnou zeď, která odrazí každý útok. Už byste měli být silní, protože 

"plody těchto stromů" byly hojné a všechny patřily vám. 

41 Cožpak si ve svém duchu neuvědomujete zázraky, které jsem každému z vás udělil? Copak jsi 

nepochopil, že vše, co jsem tě učil, bylo zjevením tvého Otce? Pokud se někdo stydí být učedníkem tohoto 

Díla, je to proto, že vůbec nepochopil Mé učení. I dnes můžete žít klidně, i když zanedbáváte své duchovní 

povinnosti. Ale přijde navštívení, a pak budete naříkat sami nad sebou; udeří vaše poslední hodina a vy 

nebudete vědět, jak vstoupit do světa, který vás čeká, ani jak umlčet hlas svého svědomí. - Podívejte se, 

kolik srdcí vstoupí do Mé Přítomnosti skrze jednoho z vás, který je Mi věrný a poslušný! Uvědomte si, jak 

moc vás na každém kroku sledují ti, kteří chtějí vědět, zda skutečně slyšíte Ducha svatého. 

42 Myslíte si, že když z vašich úst vyjde rouhání nebo oplzlé slovo, nevěřící vám uvěří, že jste 

učedníci Krista, Božího Slova? Odpovídají tato slova a věty výrazům a zásadám, kterým jsem vás učil? 

Děti vás také pozorují: proč se před nimi hádáte? Uvědomte si, že tímto příkladem, který dáváte, 

proniká Kainova špatnost mezi malé. Pamatujte, že oni jsou vašimi dalšími potomky, kteří vám předají to, 

čemu jste se naučili a čím jste byli na cestě svého Boha a Pána. 

43 Získejte dobrou odměnu tím, že budete pěstovat dobré ovoce pro své bratry. Připravte se na 

budoucí časy, neboť před mým odchodem budou mezi vámi ještě sváry, neboť se k vám všem blíží 

pokušení. Musíte být ostražití. Modlete se a uvádějte Mé pokyny do praxe. Vpravdě vám říkám, že tyto 

krátké časové úseky, které věnujete konání dobra, budou mít blahodárný vliv na mnoho generací, které 

přijdou po vás. 

Nikdo nebyl a nikdy nebude schopen rozhodovat o svém osudu; ten náleží pouze Mně. Důvěřujte Mé 

vůli a projdete cestou života až do konce bez větších obtíží. 

44 Vnímejte správně, když vám říkám, že žádný list stromu se nepohne bez Mé vůle; pak poznáte, 

kdy jsem to Já, kdo vás zkouší, a kdy vyprazdňujete svůj pohár utrpení, který jste si sami způsobili, abyste 

Mě pak obvinili. Pak se stanete soudci a uděláte ze mě obžalovaného. - Uvědomte si své chyby a opravte 

je. Naučte se odpouštět chyby svých bližních, a pokud je nemůžete napravit, alespoň nad nimi rozprostřete 

závoj shovívavosti. 

45 Tvá prosba za tvé bratry ke mně došla, neboť jsi vstoupil do Hospodinovy svatyně a tvůj duch se 

tam cítil v bezpečí. Ti, kdo hledají mír, kdo hledají cestu, která je povede k lepšímu životu, jsou ti, kdo 

vstupují do Mé svatyně. Ti, kdo hledají poklady a pocty světa, touží najít jiné cesty. Říkám vám, že po 

pokoji, který přebývá pouze v Mém Duchu, budou nakonec toužit a hledat ho všichni. 

46 Kdo nebo co vám může dát skutečný klid? Pouze nekonečná láska tvého Otce. 
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47 Jsou bohatí lidé, kterým chybí zdraví a neznají radost, a jsou chudí lidé, kteří jsou zdraví a nevědí, 

co mají, a žijí trpce, protože touží po bohatství nebo pohodlí. V srdcích lidí neobjevuji žádné ušlechtilé 

touhy, a když už je konečně mají, nesledují tento cíl dobrým způsobem. Důkazem toho jsou tyto 

nesmyslné války, které jsou nehodné bytostí, jež mají Boží světlo. 

48 Já jsem Mír, v Mé nekonečné Moudrosti je vše, co si můžete přát. Kdy se však národy modlily, 

aby získaly Můj mír? Kdy se muži, kteří vedou národy a vládnou jim, obrátili ke Mně? Kdy armády 

poklekly, aby požádaly svého nebeského Otce o odpuštění poté, co zabily své sousedy? A mír je tak 

křehký, že je třeba se hlídat a pracovat na sobě, abychom si ho dokázali udržet a nedovolili, aby se ke mně 

vrátil. Uvažte, jak jste plni pokoje, když jste Mi naslouchali, a s tímto pokojem opouštíte místa setkání a 

přicházíte do svých domovů; ale jak krátké jsou okamžiky, kdy jste schopni udržet tento pokoj ve svých 

srdcích! - Nazval jsem vás "lidem pokoje", "dětmi pokoje". Vy se však nerozhodnete učit radostnou zvěst, 

protože víte, že abyste přinesli pokoj, musíte ho sami mít.  Kdy však toto velké poslání splníte? 

49 Učedníci, naučte se držet Můj mír, udělejte z něj meč a zničte neshody a nejednotu, které panují ve 

vašem domě. Naplňte životy lidí kolem sebe pokojem, aby vám to sloužilo k praxi a abyste zítra mohli 

přinést pokoj do dalších domovů a k dalším lidem. To je semeno, které dávám do vaší sýpky. 

50 Jak brzy by tento lid poznal, kdyby žil uprostřed něho pokoj a projevoval ho ve svém životě; 

hurikány, bouře a vichřice by se tváří v tvář síle tvého pokoje rozplynuly v nicotu. Dokud budou mezi 

tímto národem existovat spory, bude křehký a jeho brány budou otevřené pro revanš. 

51 Mé Slovo na těchto místech shromáždění sestupuje v proudech, Mé zázraky se rozhojnily, aby 

oživily vaši víru. Cožpak jste nepochopili smysl Mého působení mezi vámi? 

52 Nazval jsem vás "Izraelem", abyste se odvážně vydali na cestu, následovali Mě a přinášeli Můj 

Pokoj a Můj Zákon do lidských srdcí. To je váš osud a přijde čas, kdy tento lid povstane ve světě plný 

duchovní síly. Objeví se jako světlo v době zmatku a pochybností, kdy je největší hlad a žízeň po pravdě. 

53 Mistr vám říká: Lidé, vaše ruka nesmí být nikdy prázdná, vaše srdce nesmí být malicherné, neboť 

nevíte, kdy se ocitnete obklopeni zástupy potřebných nebo obleženi otázkami těch, kdo žízní po poznání. 

Vaší povinností je tedy dávat všem těm, které jsem vlil do vašeho ducha. Nemějte pocit, že nejste nic, ale 

ani se nepovažujte za nejmilejší a jediné vlastníky pravdy, kterou obsahují božská zjevení a dary milosti 

Pána, protože pak byste byli v nebezpečí, že upadnete pod nadvládu jiných, stejně jako v dávných dobách 

upadl Izrael do zajetí kvůli neposlušnosti Mým přikázáním. 

54 Co by cítilo vaše srdce, kdyby vidělo, že se vaše děti odchýlily od správné cesty a zklamaly se 

vaším příkladem? Co by cítil tvůj duch, kdyby ze záhrobí viděl, že mě nové generace hledají v modlářství? 

55 Kmeny (duchovního Izraele) jsou stále rozptýlené, větší část tohoto lidu ještě nenašla cestu. Je 

třeba, aby ti, kdo slyšeli tento hlas a přijali Má přikázání, bděli a čekali na příchod zástupů vybavených 

tak, aby - až uvidí vaši jednotu a vaše uctívání Boha - poznali Mé učení a následovali Mě. Neočekávejte, 

že budou patřit k jedné rase nebo národu, neboť mezi ně přijdou lidé všech ras. 

56 Eliáš postupně shromažďuje své stádo a vpravdě vám říkám, že čas, kdy se všichni navzájem 

najdete, brzy přijde. 

57 Nazval jsem vás silnými Svého Domu a dávám vám v každém okamžiku Svou božskou sílu, 

abyste bděli nad úkolem, který jsem vám svěřil, a modlili se v Mé Svatyni, která je v každém z vás. 

58 Vítejte vy, kteří na krátký čas opouštíte svět, abyste naslouchali Mému Slovu. Vpravdě vám říkám, 

že skrze jednoho z vás, který se učí a praktikuje Mou lekci, by byl spasen (celý) národ; stejně tak kdyby se 

tento národ připravil jako celek a modlil se s láskou, dosáhl by spásy lidstva. Pokud se tak nestane, není to 

proto, že by váš počet byl příliš malý, ale proto, že vaše láska je stále příliš malá. 

Nejprve očisti své srdce! Kdo jiný než vy zná jeho chyby a nedostatky? Pochopte to a očistěte se od 

všeho, co vám vyčítá vaše svědomí. 

59 Je mnoho těch, kdo se snaží omluvit své hříchy, ale 

Ptám se vás: Zatížil Otec dítě tímto břemenem soužení a utrpení? Nejsem snad Já, který přicházel v každé 

době a ulehčoval vám břemeno soužení a utrpení? 

60 V každé hodině tě Můj hlas volá na dobrou cestu, kde je mír, ale tvůj hluchý sluch je na tento hlas 

citlivý jen v jediném okamžiku, a tím okamžikem je poslední chvíle tvého života, kdy ti agónie oznamuje 

blízkost fyzické smrti. Pak bys chtěl začít žít (znovu), abys napravil své chyby, uklidnil svou duši tváří v 

tvář rozsudku svého svědomí a nabídl Pánu něco cenného a záslužného. 
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61 Já jsem Cesta a tuto Cestu jsem vám ukázal od prvních kroků lidstva na Zemi. Řekni mi: Kdy jsem 

tě nechal bez pomoci nebo bez světla? Ve kterém věku nebo v které době jsem kdy vymazal svůj Zákon z 

tvého ducha? Nikdy jsem s vámi nepřestal mluvit, a proto od vás nyní požaduji vaši sklizeň. Svým novým 

vyhlášením jsem vás povolal k zodpovědnosti s božskou přísností a naprostou spravedlností a činím vás 

odpovědnými za vaše porušování Mého zákona. 

62 Všechny, kdo slyšeli toto slovo, jsem povolal za učedníky. Musíte to však dokázat svým životem a 

šířit tuto dobrou zprávu, aby současné lidstvo připravilo cestu novým generacím. Tyto bytosti nemají pít 

kalich hořkosti a utrpení od prvních dnů svého dětství, protože mají jiný úkol. Kdybyste jim však dali pít z 

tohoto kalicha, budete za to ode mne voláni k zodpovědnosti. 

63 Ach, kéž byste žili s prostotou ptáků, kteří žijí ve vzájemné lásce a kteří, když cítí, že se blíží zima, 

odlétají za lepším podnebím, ale svá hnízda na stromech nechávají připravená sloužit jako domov pro své 

bratry a sestry! - Zima vašeho života je stáří, ale vy, kteří jste málo věřící, v ní vidíte chlad smrti a konec, 

aniž byste pochopili, že po zimě vždy přichází jaro se svým probuzením, zpěvem ptáků a vůní. 

64 Tato malá víra v duchovní vzkříšení po tomto životě je důvodem, proč se do posledního okamžiku 

své existence zabýváte lidským, materiálním, aniž byste roztáhli křídla duše k letu a zanechali po sobě 

hnízdo pro nové obyvatele, které buduje ctnost a víra. 

65 Nejste jako ptáci, protože váš svět není mírumilovný. Jste spíše bojovníci, kteří vedou neustálý 

boj. Ale já vám říkám: Bojujte - ale s ušlechtilostí, vládněte zbraněmi spravedlnosti, vytrvejte v dobru, 

dobro je pravda. Zanechte cesty průchodné pro nové vojáky, zanechte pro ně zemi uklizenou a vyčištěnou, 

aby na ní nakonec zvítězil rozum, láska a spravedlnost, zatímco vy přijdete odpočívat se Mnou. 

66 Musím k vám takto mluvit, protože váš svět žije zmítán válkami všeho druhu. Když svět postihnou 

zkoušky, zastihnou ho vždy nepřipraveného, protože zatímco na věčné věci myslí jen málo a přemýšlí o 

nich, příliš si užívá rozkoší světa a těla. 

67 Vpravdě vám říkám, že pokud se lidé v této době neočistí od skvrn, které způsobili ve svých 

duších, přijdou přírodní síly jako zvěstovatelé, aby ohlásily Mou spravedlnost a Mou slávu a očistily 

lidstvo od každé nečistoty. 

68 Blahoslavení muži, ženy a děti, kteří - když pochopí blízkost této spravedlnosti - chválí Mé jméno, 

protože cítí, že nastal den Páně. Jejich srdce jim totiž napoví, že se blíží konec vlády zla. Říkám vám, že 

tito lidé naleznou spasení skrze svou víru, naději a dobré skutky. Kolik z těch, kdo žijí v těchto dnech, se 

však bude rouhat Bohu! 

69 Lidstvo, ty věříš, že k ovládnutí světa je třeba velkého bohatství a pozemských statků, a zapomínáš 

na Krista, který se narodil ve stáji a který, aniž by cokoli na zemi vlastnil, si přesto podmanil srdce lidí, 

učinil národy svými vazaly a byl prohlášen za Krále a Pána. 

70 Jakmile pochopíte a pocítíte pravdu, zažijete, jak snadné je pro ducha následovat kroky svého 

Mistra, a to i v těch nejtěžších zkouškách. Udělejte vše, co je pro vás možné, neboť od vás nebudu chtít 

víc, než můžete udělat. Pak zanecháte cestu vydlážděnou pro nové generace. 

Vkládám děti do vašich srdcí a pověřuji vás, abyste je vedli po správné cestě. Shromážděte je, mluvte s 

nimi o Mně s láskou a oddaností. - Vyhledávejte vyděděnce, kteří žijí ztraceni mezi bídou a neřestí. 

Dávám duchovní sílu vašim slovům, aby se stala cestou ke spáse, když projdou vašimi rty. Otevři před 

nevědomými Knihu pravého života, aby se jejich duše probudila a stala se velkou v pronikání zjevení 

Ducha svatého. Buďte jako váš Mistr a budete vyslyšeni. 

71 Jestliže jsem ve Druhé éře hledal skromné místo, kde bych se narodil jako člověk a našel srdce, v 

němž bych mohl přebývat, nehledej postavení, které ti zajistí úctu. - Hledejte citlivou strunu, která je 

přítomna v každém srdci, abyste tam vložili Mé semeno a Můj uzdravující balzám. - Místo, kde jsem se 

narodil jako člověk, Mi bylo lhostejné, ale dal jsem i život, aby se ve vašich srdcích zrodila Má Láska. 

Nyní vám říkám: Lidské bytosti, semeno této lásky, symbolizované Mou Krví, padlo do srdce všech 

lidských bytostí. Proč dnes nemilujete a nepečujete o to, co jsem s takovou láskou zasel? 

72 Nebuďte k tomuto hlasu hluší, otevřete oči realitě tohoto času a začněte denní práci s plnou 

důvěrou a vírou. Jinak se budete muset na onom světě probudit slepí, a já jsem vám řekl, abyste tam 

nevstupovali se zavřenýma očima. 

73 Žádá od vás Pán nemožné? Učím vás pouze rozsévat lásku, abyste nakonec mohli sklízet ovoce 

života. Dnes vychovávejte srdce dětí, abyste je zítra mohli slyšet mluvit o slávě Ducha svatého. 
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74 Střež růže a lilie, které jsou srdcem mládí, a zítra se budeš těšit z rozkvětu ctnosti. Naučte se 

modlit s duchem a všichni si uvědomíte, že je to dokonalé společenství, když cítíte, že váš duch vstoupil 

do Mé Přítomnosti a živí se tam Mou láskou. 

75 Můj božský paprsek sestupuje k lidem i dnes. Ale vzpomeňte si, co jste slyšeli, když jsem vám 

řekl: "Kde se sejdou dvě nebo tři z mých dětí, tam sestoupím, abych jim dal své slovo." Od té doby se 

počet Mých posluchačů zvětšoval, až se jich staly zástupy. 

76 Jestliže jsem splnil svůj slib, že se vrátím, splním také svou vůli odejít. Využijte náležitě krátký 

čas, který vám zbývá k naslouchání Mému Slovu, a budete vybaveni jako učedníci Ducha Svatého. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 65  
1 Připrav si svatyni svého srdce, aby na ni Mé slovo dopadalo jako balzám. Ale v tuto chvíli se vás 

ptám: Proč tě nacházím skloněného v bolesti? - Protože jste se nedívali a nemodlili. 

2 Když jíš duchovní pokrm u Mého stolu, proč nevyužíváš esenci, kterou obsahuje, a tou je zdraví a 

věčný život? Kdy pochopíte Mé učení, abyste je mohli začít hlásat svým bratrům skrze skutky lásky? 

3 Někdy se Mi odvažujete říkat, že jsem vám nedopřál nic, o co jste Mě prosili, ačkoli vám to vždy 

nabízím a chybí mi jen vaše příprava, abych to přijal. 

4 Nezatěžuj svou duši řetězy hříchu, osvoboď ji, aby mohla povstat a přijmout ode Mne vše, co 

potřebuje na své cestě vývoje. Proč zhasínáte své světlo víry, i když jsem mezi vámi? Řekl jsem vám, že 

na tomto lidu leží odpovědnost za mír národů a spásu lidstva. Jak ale splníte svůj úkol, když vaše kroky 

jsou stále nejisté? - přicházíte, abyste slyšeli Mé slovo, říkáte, že milujete svého Pána, ale slova nestačí, k 

tomu, aby lidstvo dosáhlo Mého pokoje, jsou zapotřebí dobré skutky; nepřicházím, abych vás připravil o 

Můj pokoj; nepřicházím, abyste pocítili Můj pokoj. Nepřišel jsem vás odradit, ale probudit vaši duši. 

Vezměte si znovu ovoce ze stromu a nasyťte se jím, ó poutníku! 

5 Blaze tomu, kdo jí z tohoto ovoce a pevně věří, že jedl ze stromu života, neboť vpravdě vám 

říkám, že nezemře. - V této době jsem vás shledal mrtvými pro život milosti, avšak Má přítomnost v tomto 

učení byla vaším vzkříšením. Mysleli jste si, že nejste hodni být v Mé Přítomnosti, ale Já jsem vás učinil 

hodnými tím, že jsem vaši duši očistil od všech minulých prohřešků a oblékl ji do čistoty. Tímto 

odpuštěním jsem vám dal lekci lásky a spravedlnosti; uplatněte ji vůči svým bratrům. 

6 Jakým právem soudíte a odsuzujete své bližní za jejich nedokonalosti? Vzpomeňte si, že jsem vám 

ve Druhém věku řekl: "Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem." 

7 Mé učení je jasné a čisté, aby mu začátečníci mohli porozumět a vtisknout si ho do srdce. Přišel 

jsem vás vést od lekce k lekci, dokud nedosáhnete dokonalého dialogu ducha s duchem. 

8 Na tvou poušť smíření nyní sestupuje nebeská mana. Až dorazíte do domu božského Otce, 

usednete k jeho stolu a budete jíst Jeho pokrm. - Rozlehlá poušť symbolizuje vykoupení a cesta rozvoj 

duše. 

9 Přijďte k Otci, On sídlí na vrcholu hory a dá vám zahrady a pozemky kolem ní. Muži budou 

obdělávat pšenici, ženy se postarají, aby zahrady a louky byly pokryty květinami, a zpěv dětí se spojí se 

zpěvem ptáků, aby vám zpříjemnil práci. Lidská marnivost nedosáhne na vaše pole ani chamtivost po 

majetku, neboť by byla jako pohroma, která by zničila vaše plody. Kolik lidí může pochopit, když slyší 

tato slova, do jaké míry se odchýlili od cesty, kterou určuje Můj Zákon? 

10 Když člověk nabude přesvědčení, že jeho prohřešky nelze odpustit, stále více se vzdaluje od 

(správné) cesty. Ach, kdyby jen věděl, že okamžik upřímného pokání ho může zachránit a posloužit mu 

jako odčinění, že i když se domnívá, že je velmi vzdálen od Mého božství, dělí ho ode Mne jen jediný 

krok, a tím krokem je jeho pokání. Neslyšíte Můj hlas? Necítíte, že přicházím jako nejlaskavější Otec, jako 

upřímný Přítel? Spíte, a proto neslyšíte Mé volání. Jak uslyšíte Mé kroky, až přijdu "na obláčku"? 

11 Probuďte se, připravte se na splnění mého slibu. Ty, kdo se probudí a uslyší Mě, budu nazývat 

blahoslavenými, neboť pak vložím do jejich srdce radostnou zvěst o Své duchovní přítomnosti a z jejich 

rtů budou vycházet slova něhy, světla a naděje pro lidi. 

12 Blíží se k vám bouře podobné hurikánu, takže musíte posílit svou víru, abyste prošli zkouškami a 

zachránili co nejvíce lidí. Chci, abyste byli přáteli a bratry všech lidí. 

13 To je čas, který viděl a ohlásil Joel, kdy děti lidstva budou mít vidění a prorocké sny, kdy jejich 

ústa, pohnutá Mou božskou mocí, budou mluvit, neboť tehdy bude Můj Duch vylit na každé tělo a na 

každého ducha. 

14 Hle, zde je lid, který se tiše vynořuje a roste a jehož děti pronášejí slova Ducha svatého, předávají 

duchovní poselství, svým duchovním pohledem překračují prahy záhrobí a vidí události budoucnosti. 

Vpravdě vám říkám, že toto semeno je zaseto po celém světě a nikdo ho nedokáže zničit. 

15 Ústy mužů, žen a dětí jste slyšeli Můj božský koncert, jako byste se ve vytržení oddávali rozkoši 

ze slyšení hlasu Pána a Jeho andělů. Mé slovo není určeno jen jednomu národu, ale všem národům, všem 

vyznáním a náboženstvím. 
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16 Pouze tato skupina lidí zde ví, že nyní je Třetí čas; ale lidstvo to pozná také, i když bude předem 

popírat vše, co jsem vám zjevil, a vše, co je napsáno. Vpravdě vám říkám, že toto slovo dosáhne až na 

konec světa, neboť pro Mne není nic nemožného. 

Ukážu světu své rány, jako jsem to udělal Tomášovi, aby uvěřil a činil pokání, aby se omyl ve svých 

slzách a pak mě věrně následoval až do konce. Tato božská mana sestoupí na každé srdce a všem duším 

bude zjevena cesta, která vede do příbytku Páně. 

17 Voda z Jákobovy studny vyschla a neuhasila žízeň ducha lidstva. Už jsem to řekl Samaritánce: 

"Amen, pravím ti, mám vodu, z níž - kdo se jí napije, už nikdy nebude žíznit." A tato křišťálově čistá a 

hlasitá voda je Mé Slovo, které vyliji na svět, abych uhasil jeho palčivou žízeň. 

18 Eliáš již dlouho vede Mé stádo mezi lidmi a vyzývá všechny, aby se sjednotili. Toto stádo musí 

bdít a modlit se, neboť má Mé světlo a Mou autoritu pomáhat lidstvu láskou. 

19 Vy, kteří slyšíte tato učení, jste je znali jindy, ale nyní je musíte šířit mezi lidmi, aby je poznali. 

Také víte, že po roce 1950 budete bez tohoto slova. Připravte se však na to, aby to pro vás nebyla ztráta, 

kterou musíte oplakávat, ale krok vpřed, který vás povede přímo do bitvy. Já budu nablízku a moji poslové 

také. Nadále budu bdít nad těmi, které učím, a promlouvat k vám prostřednictvím inspirace. 

20 Ať si nikdo nepřeje, abych svůj pobyt mezi vámi prodlužoval, neboť jsem vám již oznámil svou 

vůli a předpověděl vám rok a den, kdy tento projev skrze lidský orgán chápání skončí. Ať se nikdo 

nevystavuje odsouzení (nedodržováním tohoto ustanovení). 

21 Kdo byl až dosud příliš nemotorný, aby Mi sloužil, a pak se vybaví, ztratí svou nemotornost, bude 

mluvit moudře a konat zázraky. 

22 Jestliže vy, lidé, kteří mě slyšíte, pláčete při pomyšlení na mé utrpení a litujete svých hříchů, buďte 

požehnáni. Vpravdě vám říkám, že vaše bolest vás očišťuje a mé slovo, které je život a vzkříšení, vás 

utěšuje. - Mé světlo je pro všechny Mé děti, nejen pro vás, kteří obýváte tento svět, ale pro všechny duše, 

které žijí na různých úrovních existence. Všichni budou osvobozeni a vzkříšeni k věčnému životu, až 

budou svými skutky lásky k bratrům plnit Mé Božské přikázání, které vyžaduje, abyste se milovali 

navzájem. 

23 Otec trpí, když se lidstvo hádá, bičováno válečnými běsy. Bratr povstal proti bratrovi a zemi zalévá 

nevinná krev. Dnes, v den velkého soudu, dýcháte atmosféru zoufalství a smrti. Začátkem roku 1946 však 

tento boj skončí a vy si oddechnete od svého utrpení. 

24 Veškerá bolest lidstva na mě padá jako těžký kříž. Lidé, které jsem chtěl učinit svými učedníky a z 

nichž mě následuje jen několik, mě zapřeli a zbičovali. Zítra, až bude známo Mé Dílo, které jsem zjevil v 

této podobě, budu znovu bičován, protože Mi nebudou rozumět. Toto nepochopení ze strany Mých dětí 

znovu otevírá Mé rány a Má Krev znovu dopadá na všechny duše. 

Protože mluvím z pravdy a učím lásce, neuznali mě a později budete opovrhováni, protože opakujete 

má slova a vydáváte o mně svědectví. Kdykoli však vezmeš svůj kříž a vystoupíš na horu, zachráníš 

mnoho nevinných a vykoupíš mnoho hříšníků. 

25 Nepřišel jsem k vám jako král, zjevil jsem se pokorně, a podle toho poznáte, že Slovo, které jste 

slyšeli, je "Slovo" Otce. Lidstvo Mi opět nabízí trnovou korunu a plášť nevděčnosti. Trpěl jsem 

pomluvami a odmítnutím svých dětí. 

26 Ačkoli je duše v plném rozvoji, spí. Já vás však prostřednictvím ducha osvěcuji, abyste se vrátili 

na správnou cestu a obrátili se ke splnění svého úkolu. Proč máš pocit, že ti Mé slovo ubližuje? 

27 Zatímco si připomínáte Mé umučení ve Druhé éře, Srdce, to nejněžnější, v tichosti pláče a 

přimlouvá se za své děti, které jí nerozumějí. Nemá výčitky vůči těm, kdo jí způsobili tolik bolesti, ani 

obvinění vůči těm, kdo obětovali tolik milovaného Syna. Jen její láska a odpuštění lidstvu korunují 

vykupitelské dílo jejího jediného dítěte. Je to vaše nebeská Matka, kterou zanechávám mezi vámi, abyste jí 

naslouchali a našli útěchu v jejím lůně. 

28 V hloubi svého srdce nyní cítíte božský dech Pána. Ach, kdybys jen mohl pochopit lásku, s níž k 

tobě přicházím! 

29 Spojením svých srdcí jste vytvořili svatyni, která Mě přijímá. Každé srdce se připravilo, každá 

mysl se rozjasnila a nastal ten správný čas, aby k vám sestoupil Můj božský paprsek. 

30 Navštívení se blíží a já vás na něj připravuji. Je čas, abyste šli svou cestou pevným krokem a beze 

strachu. Jsi Izrael a toto jméno znamená "silný". V tvém duchu bylo vždy toto požehnané semínko. - Pravá 
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modlitba posiluje tvého ducha, očišťuje tě od poskvrn, utěšuje tě, když jsi smutný, stojí při tobě v 

sirotčinci a zbavuje tě pokušení. Ale jako jsem tě učil modlit se od ducha k duchu, abys byla silná v životě, 

tak i v hodině smrti pozvedni svého ducha ke Mně na těchto požehnaných stupních modlitby. - Jak daleko 

žije lidstvo od pravé modlitby! Jak málo je těch, kteří ji umějí praktikovat. Duchovně žijí lidé jako 

starověcí: přetrvává uctívání Zlatého telete a úcta k pohanským modlám. Babylonská věž vědců tohoto 

věku neustále zpochybňuje Mou spravedlnost. 

31 Přijde nová potopa, která zemi očistí od lidské zkaženosti. Vyvrátí oltáře falešných bohů, kámen 

po kameni zničí základy věže pýchy a zloby a vyhladí každé falešné učení a každou zvrácenou filozofii. 

Tato potopa se však nebude skládat z vody jako kdysi, protože ruka člověka proti němu uvolnila všechny 

živly, viditelné i neviditelné. Vynáší vlastní rozsudek, trestá a soudí sám sebe. 

32 Každý dluh bude splacen do nejmenšího detailu. K tomu je nutné, aby se dnešní velmoži stali 

služebníky a poddaní byli pozvednuti. Vy, kteří Mě slyšíte, věřte ve svou odpovědnost za mír ve světě! 

33 Už nejste dva nebo tři, kdo mě slyší. Váš počet je již velký, neboť Mé sémě se šíří od srdce k srdci, 

od domu k domu, od kraje ke kraji a zpráva o Mém novém zjevení překročila vaše hranice a dorazila do 

jiných zemí, kde ozvěna Mého Slova a zvěst o Mých zázracích svědčí o tom, že jsem se k vám skutečně 

vrátil. 

34 Dům Izraele je nyní v hloubi tvé bytosti, ve tvém duchu. Právě tam jsem se v této době zjevil 

prostřednictvím tohoto prohlášení. 

35 Řekl jsem vám, abyste si pospíšili se studiem Mého učení, abyste využili Mé přítomnosti, neboť 

čas Mého odchodu se blíží a nikdo o něm neví. Hle, toto je zkouška, která vás čeká. Kdo bude připraven ji 

předat? - Rozmnožili jste se, a přesto vás nevidím silné. Důvodem je, že vám chybí láska, vstřícnost a 

bratrství jedněch k druhým; nejste sjednoceni Duchem. A tím chtějí být majitelé archy Nové smlouvy? 

36 Chtěl jsem, abyste byli silní svou jednotou a velcí svým duchem. K tomu, abyste byli velcí, není 

třeba mít materiální moc, ani znalosti země, abyste byli nadřazení. Existuje něco, co vám váš Bůh vždy 

zjevil a co vám vpravdě dává velikost. 

37 Velké je světlo, které jsem na vás vylil, ale nenechte se jím oslepit, protože pak byste se svým 

bratrům jevili jako blázni a fanatici. Toto světlo není jen vaše, je to světlo šesté pečeti, které bude svítit 

všem národům. 

38 Přicházíte přede Mne čistí, kousek po kousku se zbavujete fanatismu, modlářství a zbytečných 

tradic. Tak vaše srdce bije v souladu s vaším duchem. Cesta začíná ve Mně a ve Mně také končí. 

Nepožaduji však, abyste tuto cestu vývoje prošli za jediný "den", ale dávám vám dostatek času, abyste ji 

mohli projít až do konce. 

39 Jsem s vámi po celou cestu, dávám vám sílu, očišťuji vás. Když budete svůj duchovní vývoj 

posuzovat podle svého současného života a srovnáte ho s životem v počátcích lidstva, zjistíte, že jste 

udělali velký krok vpřed. Studujte Mé Slovo se stejnou horlivostí, s jakou studujete obory poznání na 

zemi, a když se jím budete zabývat, zjistíte, že to, co jste považovali za nepochopitelné, bylo vyhrazeno 

vašemu duchu (k prozkoumání). V dnešní době postupně padá závoj mnoha tajemství, mnohé skryté věci 

vycházejí na světlo pravdy, a proto jsem svými dětmi více milován a chápán. 

40 Může existovat podobnost mezi dítětem a Otcem, když dítěti chybí Otcova moudrost? Ne, děti 

moje, ale já vás nenechávám v nevědomosti. Já jsem Světlo, které je Moudrost, a zaplavím vás jím, abyste 

Mě milovali. Jsem opravdu hladový a žíznivý po vašem vyšším rozvoji. To je nejpřesvědčivější důvod 

Mého zjevení a Mého spojení s vámi. 

41 Osvěťte se a posilněte se tímto učením, neboť ve vašich srdcích je předtucha války a vy musíte být 

připraveni. Udržel jsem tento národ v míru, aby Mě mohl přijmout do svého srdce. Semeno mého učení 

musí přinést ovoce. 

42 Kolik slz prolijete, pokud nevyužijete tento vzácný čas pokoje! Pak vás napadnou války, epidemie 

a zoufalství. Nesnažte se zastavit válku fyzickým pokáním, které je zbytečnou obětí. Chceš-li Mi přinést 

pokání, přemáhej vzpurnost, pýchu nebo materialismus svého těla. Chceš-li Mi obětovat půst, ať spočívá v 

tom, že se zřekneš nestřídmosti, která ti škodí, a ovládneš své vášně. Dávejte si však pozor, abyste 

nepropadli novému fanatismu, neboť existuje mnoho činností, které jsou přípustné, a přesto je můžete 

učinit nepřípustnými. 
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43 Chci, abyste dosáhli obnovy svého těla i duše. Když pochopíte, co od vás žádám, nebude vám to 

připadat jako oběť a uvědomíte si, že splnění (Mé žádosti) vám přinese velké uspokojení a vyšší mír. 

44 Těm, kteří se zvednou z bahna, špíny a sobectví k životu služby a činné lásky k bratřím, ukážu 

jako příklad, že Mé učení má světlo a milost k obnově hříšníků. Tento příklad se rozšíří do všech srdcí. 

kdo nechce být mezi těmi, kdo Mi svědčí? Ale vpravdě vám říkám, že pokud vaše skutky nebudou 

opravdu ze srdce, nepřinesou u vašich bratří ovoce a často vás budou nazývat pokrytci a falešnými 

kazateli. A já nechci, aby se to stalo tobě. 

45 Musíte vědět, že v dnešní době je velmi těžké lidi oklamat. Jejich duch je probuzený, a i když je 

ztracený v materialismu své existence, je citlivý na každý duchovní projev. Ale když nemůžeš oklamat své 

bratry - můžeš oklamat svého Otce? 

46 Dovolte, aby se ve vaší bytosti usídlila Mistrova láska, abyste mohli odpouštět svým nepřátelům, 

jako On odpouští vám. Pak bude tvé srdce jako záchranné lano mezi lidmi. 

47 Připravte svou loď, protože bouře může přijít z jednoho okamžiku na druhý. Necítíte blízkost 

bitvy? Neprozrazuje vám vaše mysl nic? Naslouchejte hlasům přírody a pozorujte běh přírodních sil. 

Pronikněte do srdce svých bratří a objevíte oznámení o nadcházející bitvě. Všechno k vám promlouvá o 

chaosu. Co se týče lidské mysli - ta vymýšlí jen zbraně k ničení. Co se týče srdce, to nedává prostor pro 

pocity bratrství, ale dává prostor pro pocity nenávisti. Ani v jednom těle není zdraví, všechna jsou 

nakažena nemocemi a morem. Děti se rodí s břemenem bolesti, rodiče nerozumí svým dětem a děti 

nerozumí svým rodičům. Manželé se rozcházejí, ženy ztrácejí svou ctnost, aniž by jí přikládaly nějaký 

význam. Lidé znesvěcují to, co je nejposvátnější. - Náboženské komunity se navzájem znevažují a 

znepřátelují a neřesti získávají mezi lidmi moc. - Mé Slovo vás zatím probouzí jemným napomenutím a 

vyzývá vás k obnově, abyste se zachránili před potopením v tomto rozbouřeném moři. Pouze duchovní 

učení, jako je to moje, je schopno udržet člověka na cestě života. Pouze Mé Slovo může vyřešit hluboké 

problémy ducha a osladit člověku jeho existenci na cestě zkoušek a utrpení. 

48 Když lidstvo vypěstovalo velký strom, jehož většina plodů byla hořká a smrtelná, nezdá se ti 

krásné, že sázím strom, o který Mi pomáháš pečovat a jehož plody života, pravého míru a božské 

moudrosti ti vynahrazují tolik bolesti? Já jsem strom, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Ať tvůj duch 

roste ve svých darech, abys mohl dávat příjemný stín a plody života dobré chuti. Já jsem Pravda a ta 

vychází z těchto lidských rtů, i když jsou hříšníci, neboť Má Pravda je silnější než vaše hříchy. 

49 Znovu ti ukážu cestu a život a odstraním temný obvaz z tvých očí. Když slyšíte toto slovo, říkáte si 

v srdci: Proč jsem se dříve nedokázal osvobodit od neřestí, když je učení Pána tak krásné, a proč nebylo 

podnětem v mé existenci? Protože jste se neživili Mým učením, ale obřady, které působí jen na smysly a 

zanechávají duši prázdnou. Zde vám dávám Své Slovo bez forem uctívání a obřadů, aby vstoupilo přímo 

do vaší duše. Zde není žádné osvěžení pro vaše fyzické smysly. Dnes se v okamžiku Mého projevu jedná 

pouze o váš sluch. Zítra, až Mé Slovo dané skrze lidský orgán intelektu už nebude slyšet, nebude Můj hlas 

vnímat ani váš tělesný sluch; to váš duch bude přijímat Mé pokyny prostřednictvím vnuknutí a v srdci 

bude slyšet jejich ozvěna. - Vydejte se na cestu s vírou a jděte beze spěchu a s rozvahou. 

50 Blíží se dny, kdy si lidé budou připomínat mé umučení. Vpravdě vám říkám, že až se lidé probudí 

ke světlu této doby a zbaveni vnějších forem uctívání Mě budou hledat duchovním způsobem, jejich 

povznesení a prostota budou nejkrásnějšími palmovými ratolestmi, kterými Mě přijmou ve Druhém 

Jeruzalémě, Duchovním městě. Chtěl jsem, abyste vždy, když si připomínáte Mé umučení, činili tak bez 

obřadů a představování, abyste si připomínali Mé skutky a důkladně o nich přemýšleli. Pak pocítíte, jak se 

ve vašem duchu probouzí moudrost k novému životu. 

51 Tímto učením, stejně jako v minulých dobách, odstraním vaše (náboženské) tradice a přiměji 

vašeho ducha, aby se držel Mého učení a Mého zákona. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 66  
1 Slyšeli jste volání zvonu a probudili jste se. Zvon byl Mým hlasem, který jste přijali 

prostřednictvím orgánu lidské mysli, a to, co se probudilo, byl váš duch. Neupadejte znovu do apatie, 

milovaní lidé, neboť žijete v době boje. Protože jste již začali sít, nechci, abyste opustili svá pole, ani 

nechci, abyste ztratili místo, které zaujímáte v Mých statcích a jehož dosažení vás stálo tolik bolesti. 

2 Nechť váš duch prosazuje svou vůli nad tím, co si myslí vaše mysl a duše, neboť je to on, kdo 

skutečně odpovídá za úkol, který tíží duši. Pamatuj: Pokud se místo pokynů Ducha řídíš spíše pobídkami 

těla, brzy se vrátíš na cestu neplodného boje, do světa lehkomyslnosti a marnosti, v němž se tvá duše bude 

cítit prázdná a smutná. 

3 Přijďte do mých zemí a zůstaňte v nich. Na jejich polích je místo pro všechny, v Mé sýpce je 

hojnost osiva a v Mé lásce je voda života, abyste mohli pečovat o božské semeno. 

4 Já, Univerzální rozsévač, vás naučím vše, co potřebujete vědět. Moje láska a trpělivost budou 

provázet každé Moje učení, aby zůstalo vtisknuto do vaší duše. Proto, až budete mít potřebu zasít, 

vzpomeňte si, že vaše srdce se stalo útočištěm Mého Slova, a obraťte se k němu v touze po Mém semeni 

lásky k vašim bratřím. 

5 Věnujte nyní čas naslouchání Mému Slovu, abyste ho nechali proniknout až tam, kam musí 

dosáhnout, a pak, až přijde chvíle setí, začněte denní práci rozvážným krokem, abyste se předčasně 

neunavili a rychle se zvedli, pokud upadnete. 

6 Nezůstávejte na povrchu Slova, protože pak nepoznáte jeho podstatu a neponoříte se do jeho 

nekonečného světla. 

7 Nebuďte fanatičtí a neupadejte do modlářství, když milujete věci, kterým vaši bratři dali nějakou 

božskou symboliku. Pamatujte, že chcete-li být učedníky hluboce duchovního učení, musíte se snažit 

odstranit ze svých srdcí smyslové uctívání Boha, které po staletí živilo lidstvo. Ale pak to udělejte se vší 

rozhodností, učedníci, pokud jste opravdu přesvědčeni o tom, že chcete udělat tento krok. Nesmí se stát, že 

jednoho dne kážeš, aby se tvoji bližní odvrátili od modlářství a náboženského fanatismu, a pak najednou 

ve zkoušce, která tě potká, padneš na kolena před modlou. 

8 Chápete, proč vám stále říkám, abyste se zabývali Mým Slovem a studovali ho? Jedině tak může 

světlo přesvědčení proniknout do vaší bytosti. Pak jistě dojde k úplné proměně vašeho cítění, myšlení a 

jednání. 

9 Pozoruješ-li vývoj Mých projevů prostřednictvím lidského intelektuálního orgánu, dojdeš k 

závěru, že pokrok v Mém učení byl dosažen rozvážným, ale pevným a jistým krokem, který ti doporučuji 

k napodobení. 

10 Uvědomte si, že v dřívějších letech jsem k vám nemluvil tak jasně jako nyní. Byl jsem trpělivý a 

shovívavý; dovolil jsem také některé vnější projevy uctívání, protože ještě nenastal ten správný čas, abych 

oddělil zrno od plev, tj. duchovní obsah mého učení od zbytečných forem uctívání. Viděl jsem, že tvá víra 

není dostatečně pevná, abys mohl slyšet určitá zjevení. Nyní však, když světlo Mého učení postupně 

proniká do duše některých Mých učedníků, mohu k vám mluvit jasně. 

11 Vím, že ne všichni v současné době chápou smysl spiritualizace a ne všichni jsou spokojeni s 

myšlenkou živit se pouze podstatou a vzdát se obřadů, symbolů a vnějších projevů uctívání, v nichž si 

mnohá srdce tak libují. Mně však bude stačit, že skupina učedníků pochopila význam zduchovnění, až 

dokončím Své Slovo mezi tímto lidem, neboť tato skupina bude považována za první ovoce, které přineslo 

Mé Slovo hlásané skrze orgán lidského intelektu. abych vám pomohl pochopit Mé učení, nadále vám 

dávám Své učení, žehnám vám a říkám vám: buďte vítáni, Mé děti, pociťte teplo Mého Ducha, pociťte 

Mou Přítomnost a vzpomeňte si na tu dobu, kdy jste Mě obklopili, abyste naslouchali Mým Božským 

slovům - kdy jste Mě následovali na cestách, abyste viděli, jak konám zázraky, zatímco někteří z vás 

nevynechali ani slabiku Mého slova, aby zjistili, zda to, co říkám, je pravda či nikoliv; někteří z vás, stejně 

jako jiní z vás, nevynechali ani slabiku Mého slova, aby zjistili, zda to, co říkám, je pravda či nikoliv; jiní, 

stejně jako jiní z vás, nevynechali ani slabiku Mého slova, aby zjistili, zda to, co říkám, je pravda či 

nikoliv Někteří z vás, stejně jako ostatní, slyšeli harmonický hlas, který neustále mluvil o lásce, odpuštění 

a milosrdenství. Bylo to světlo, které před lidmi nikdy nezazářilo. Toto slovo otevřelo novou dobu pro 

izraelský lid i pro celé lidstvo. 
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12 Mnozí z těch, kteří Mě slyšeli v Ježíši, přišli v této době na zem a slyšeli Mě znovu. Přestože 

věřili, že naplnili svůj osud na této planetě a obsadili zaslíbenou zemi, duše se vrátila, aby se pokusila 

udělat ještě jeden krok vpřed na cestě k dokonalosti své duše. 

13 Rozvoj je nutný, aby duše byla osvícena Mou moudrostí. Dnes znovu uslyšíte hlas, který k vám 

promlouvá o lásce. Novým učedníkům a všem lidem říkám: Milujte své bratry, proste mě za své bližní a já 

vám dám zázraky. Nebojte se před světem otevřeně vyznávat poslání, které váš duch přináší. Vpravdě vám 

říkám, že své duchovní dary nebudete moci skrývat a dříve či později se projeví. 

14 Jak obtížné se vám zdá najít způsob, jak v této době splnit svůj úkol. Říkám vám však, že to není 

těžké, protože lidstvo je připraveno přijmout Mé poselství. 

15 Slabí si tváří v tvář boji vždycky zoufali, zatímco silní ukázali, že víra v Můj Zákon všechno 

překoná. Tvým údělem, Izraeli, bylo hlásat světu stále nová poselství a zjevení, a proto někdy pochybuješ, 

zda najdeš víru. Ale nebojte se, vezměte semeno, které jsem vám svěřil, a zasejte je. Již nyní uvidíte, kolik 

polí, která jste považovali za neúrodná, najdete úrodná, až je zúrodníte pravdou Mého Slova. 

16 Nesnažte se plnit své poslání, protože se cítíte nehodní. Vpravdě vám říkám, že ten, kdo má 

poslání a neplní je, jedná stejně špatně jako ten, kdo vědomě znesvěcuje Zákon. 

17 Nezapomínejte, že Otec od vás nakonec bude požadovat účet - jak za to, co jste udělali zlého, tak 

za to, čeho jste se zdrželi. Vězte, že jak jedno, tak druhé provinění způsobí vaší duši utrpení. Šířte Mé 

učení, mluvte k lidem o Mém Slově, přesvědčujte je svými skutky lásky, zvěte je, aby Mi naslouchali, a až 

přijdou se zástupy a v jejich srdcích se rozhoří světlo víry, nazvu je dětmi nového lidu Izraele. 

18 Už nebudete moci sejít z cesty. Dal jsem vám světlo, abyste ho mohli prozkoumat, a otevřel jsem 

vám oči, abyste mohli proniknout i do záhrobí. Své dary vždy dobře využijete, aby následky byly příjemné 

vašemu srdci a milé Otci. 

19 Pochopte, že jsem vás přišel naučit dokonalému vyučování. Prostřednictvím Mých hlasatelů na 

různých místech a v různých oblastech jste slyšeli, že po roce 1950 už Mé slovo nebude slyšet. Již dnes 

vám říkám: Kolik z těch, kdo dnes se zdánlivou úctou naslouchají Mému Slovu, ho bude ignorovat, až 

přijde ten čas; kolik z těch, kdo Mi nyní říkají: "Pane, z této cesty nesejdu", Mě budou později hledat v 

kostelích, v synagogách, na oltářích a v obrazech a nenajdou Mě? 

20 Uvědomte si, že se vás nesnažím překvapit tím, že bych své Slovo nečekaně odvolal, ale že vám je 

oznamuji dlouho předem a mnoha způsoby, abyste pochopili, že musíte využít těchto krátkých časových 

úseků a těchto lekcí, abyste později neupadli do omylu a nedopustili se znesvěcení. Kolik z těch, kteří se 

dnes nazývají Mými učedníky, Mými pracovníky, Mě v tu hodinu zradí! 

21 Čas, kdy Mě již nebudete slyšet prostřednictvím hlasivek, je pevně stanoven. Ale těm, kdo se 

připravují, jsem slíbil, že potom uslyší zvuk Mého Slova ve svatyni svého srdce. 

22 Má spravedlnost vyrve všechen plevel z kořene a je Mou vůlí, aby vás v tu hodinu Můj srp našel 

jako pšenici, a ne jako plevel. - Mluvím vaším jazykem a zcela jasně, abyste zítra neřekli, že jsem k vám 

mluvil obrazně, a proto jste mi nerozuměli. 

23 Tato místa setkávání budou i nadále k dispozici pro vaše setkávání a budou i nadále přijímat nové 

davy lidí. Duchovní strážci je budou chránit. 

24 Mluvím k vám o rozhodujícím kroku, který učiníte, o době zkoušky, která se blíží, ale nevidím, že 

by se vaše srdce chvělo. Jak jste si zvykli na Mé slovo! Přesto to skončí, a vy jste si nevážili pokladu, 

který jste měli! 

25 Mnohokrát jsem vám řekl, že se nenechám poskvrnit zbytečnostmi nebo zlem, a proto musíte 

pochopit, že se nebudu podílet na vašich nečestnostech a znesvěceních. 

26 Někteří se změnili, když slyšeli mé učení, ale podívejte se, v čem spočívala jejich změna: přišli 

pokorní, plačící a zkroušení, bez čehokoli dobrého. Když však později obdrželi své duchovní dědictví, 

pyšně pozvedli své tváře, cítili se pány a dokonce králi a ve své pýše chtěli překročit Otcovu vůli. Víte, 

kde zůstává ješitnost a arogance? Uvnitř země. - A neposlušnost, neúcta a urážky? Ve vaší duši, jakmile se 

zbaví své tělesné schránky. - Jste atomy žijící skrze Mé Božské Milosrdenství, bez něhož byste přestali 

existovat! 

27 Pokud se někdo ve své ješitnosti domnívá, že dokáže svým intelektem plně pochopit Mé dílo a 

všemu porozumět, je to proto, že nerozumí ničemu. Na druhé straně každý, kdo se ponoří do Mé 

moudrosti a Mé velikosti natolik, že řekne: "Nic nevím a nic nejsem před Pánem, je v procesu poznávání. 
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28 Pokud tento lid, který se v této době tolik těšil z Mého Slova, nebude na sobě pracovat, pokud 

nepřikloní svou nepoddajnou mysl k Mému učení, bude muset později prolít mnoho slz. 

29 Chceš vědět, co je Mým přáním?: abys na zemi plnila Má přikázání v pokoře, aby tvá duše, která 

se stala čistou a zářivou plněním svého poslání, mohla po jeho splnění vystoupit velmi vysoko, až dosáhne 

požehnaných domovů vyhrazených pro poslušné děti Páně. 

30 U mého stolu je pro každého z vás připraveno místo a také pokrm. Jakmile budeš jíst a pít u mého 

stolu, už nikdy nebudeš mít hlad ani žízeň. Nebudeš Mě již hledat v kostelech a na oltářích zhotovených 

lidskýma rukama, protože si uvědomíš, že Mě nosíš ve vnitřní svatyni své duše. 

31 Všechno jsem připravil na dobu, kdy se ocitnete u Mého Slova, neboť Já bdím nad všemi. Ach, 

kdybyste žili v očekávání Mne, jak velký by byl váš pokrok! Nyní jste však se mnou a slyšíte mé učení. 

32 Muži, nebojte se životních zkoušek a nenechte se tížit břemenem svých vin. Dopřejte duchu čas a 

sílu pro splnění svého duchovního úkolu, pak budete na své cestě vývoje vždy postupovat vzhůru. 

33 Ženy, neplačte jen pro své blízké. Pamatujte, že vaše srdce by mělo cítit bolest lidstva. Odpusťte 

svým bratrům a sestrám, aby vaše srdce bylo čisté a poskytlo útočiště dobročinnosti. 

34 Myslíte si, že bych k vám přišel, kdybych vám nejprve neodpustil a kdyby v Mém Duchu nebylo 

milosrdenství? 

35 Chci, abyste to udělali svým bratrům. Nebojte se jim však přinášet radostnou zvěst, nepochybujte o 

svých duchovních darech ani nedůvěřujte v úspěch svých skutků lásky k nim, protože nedostatek víry by 

způsobil, že byste selhali, vaše slovo by nepřesvědčilo a vaše skutky by neměly pevný základ. 

36 Ó lidstvo, požehnané stvoření, kdybys vědělo, jak tě tvůj Otec miluje! Zbloudil jsi a já tě 

přicházím hledat. Kdykoli mě hledáš, otevírám ti brány spásy; voláš ke mně a já ti okamžitě odpovídám. 

Přesto Mě necítíte, neslyšíte a nevidíte, protože nejste (duchovně) probuzeni. 

37 V tomto čase připravuji tento lid pro Sebe, aby z něj vyšlo sto čtyřicet čtyři tisíc těch, kteří mají 

lidstvu přinést Mé poselství. 

38 Milovaní lidé, očekávejte pozemská navštívení s klidem a v každé zkoušce spatřujte etapu, která 

vás přivádí blíže k domovům, které sice neznáte, ale které vaše duše zahlédla a po kterých touží. 

39 Jsem to já, Pán, kdo k vám mluví. Nedivte se, že se vám dávám poznat, neboť to činím od chvíle, 

kdy jsem stvořil prvního člověka. Trochu se zamyslete, obraťte své myšlenky do minulosti, podívejte se 

do historických záznamů a zjistíte, že jsem se lidstvu dával poznat na každém kroku. 

40 Dětem, které Mi naslouchají, říkám: Blahoslavení jste vy, kteří jste přišli na zem v čase Ducha 

Svatého, neboť vaše dary najdou příznivé pole působnosti, aby se projevily. Ale poslouchejte Mě, 

nenechte se vést špatnými příklady svých předků. Uvědom si, že Krev Beránka, proměněná ve světlo, 

sestoupila na tvou duši, aby jí ukázala cestu, po níž musí v poslušnosti a lásce stoupat, aby Mě dosáhla. 

Buďte vítáni - vy, kteří sem přicházíte v touze po svém dědictví, na které dlouho čekali. 

41 V Otcově duchu je radost, když už nejste v nouzi, ale já nestanovuji cenu za to, co vám dávám. Já 

vám dávám svou milosrdnou lásku, aniž bych vám kladl podmínky, zatímco vy mi je naopak kladete, 

abyste mě milovali, a tehdy vám splním, oč mě žádáte. - V této výuce se naučíte prosit, přijímat a dávat. 

Naučte se také čekat na hodinu, kdy vám podle Mé vůle dám to, co je pro vaši duši nejprospěšnější. 

Nezoufejte, nerouhejte se, nechybí vám víra; pamatujte, že vás miluji, že jsem k vám spravedlivý. - Těm, 

kdo Mi v této práci slouží, říkám: Nehledejte odměnu ani odměny. Konejte dílo lásky a jděte vpřed. 

Všechno, co děláte v mém jménu, uvidíte splněné a dostanete za to tu nejlepší odměnu. 

42 Mnozí jsou překvapeni, když slyší Mé slovo prostřednictvím člověka, a diví se: "Co je na nás, 

smrtelnících, příjemného, že se k nám Bůh sám uráčí mluvit?" A tak se ptají: "Co je na nás, smrtelnících, 

příjemného?" Mistr vám však odpoví: Nenacházím na tobě nic dobrého, ale nacházím na tobě jednu 

výsadu, totiž že máš ducha. A jestliže k vám mluvím skrze mysl a ústa člověka, je to proto, že má život, na 

rozdíl od vašich modl, skrze které jste Mě uctívali. V minulosti jsem se v této podobě neprojevoval, 

protože váš duch a mysl nebyly dostatečně připraveny a vyvinuty, aby Mě mohly přijmout. Dnes jsem tě 

shledal dostatečně silným, abys Mě mohl zjevit svým prostřednictvím. Už nebylo nutné, aby se Slovo stalo 

člověkem, aby k vám promluvilo. Tento dar si pro vás vyhradil Duch svatý. 

43 Stojím nad časem, nad vším stvořeným, Můj Božský Duch nepodléhá vývoji. Jsem věčný a 

dokonalý, ne jako vy, kteří máte počátek, podléháte zákonům vývoje a nad svým bytím pociťujete plynutí 

času. Neříkejte tedy, že Otec patří do jednoho věku, Kristus do jiného a Duch svatý do jiného. Neboť Otec 
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je věčný a nepatří k žádnému věku, ale časy jsou jeho a Kristus, když zmizel jako člověk, je sám Bůh, 

stejně jako Duch svatý, který není nikdo jiný než sám váš Otec, jenž připravuje svou nejvyšší formu 

zjevení mezi vámi, to znamená bez pomoci jakéhokoli hmotného prostředníka. 

44 Když prožíváte, jak se projevuji skrze lidský orgán intelektu, chápejte tuto formu pouze jako 

přípravu, abyste se zítra mohli spojit se svým Otcem v dokonalosti od ducha k duchu. - Dnešní formu 

spojení jsem nazval přípravou, ale nepřestal jsem skrze ni zjevovat svou slávu, ani jsem vám nepřestal 

zjevovat dokonalé učení. 

45 Nesmíte vidět různá božstva tam, kde existuje jen jedno, které se muselo projevit v různých fázích 

zjevení podle duchovního pokroku, jehož lidstvo postupně dosahuje. 

46 Ježíš vám pak dal dokonalé zjevení od prvního do posledního okamžiku své cesty na tomto světě. 

Přesto vám vysvětlil: "Neříkám vám všechno, protože byste to nepochopili. Hned poté však řekl: "Pošlu 

vám Ducha pravdy, který vám všechno zjeví." Tak jsem vám dal pochopit, že pro ty, kteří v té době 

nemohli pochopit Má zjevení, přijde čas, kdy díky rozvoji svého ducha a jeho povznesení pochopí tato 

zjevení na základě Mého Slova Třetího věku. 

47 Dnes se nacházíte v době, kdy Pán přichází v duchu, aby vám představil nové učení své skryté 

moudrosti. Tato doba sotva začala a vy si nedokážete představit, co přinese lidskému duchu - kroky, které 

lidé na této cestě učiní, ani nová zjevení, která jsou vám určena. Doba materiálních zázraků, jak je chápete 

vy, skončila. Dnes je tvůj duch ohromen obdivem a láskou tváří v tvář Mým novým dílům a zjevením. V 

minulosti jste věřili jen proto, že nemožné se stalo možným - tváří v tvář hmotnému zázraku. Dnes máš 

věřit díky božské podstatě Mých zjevení ve svém duchu. Toužíte po zázracích z minulých dob, jako byla 

skála, z níž po úderu vytryskla voda, nebo mana, která uchránila zástupy před smrtí hladem na poušti? 

Vzpomínáte si na Krista, jak navracel zrak slepým, očišťoval malomocné a umožňoval chodit chromým, 

jen když přikázal, aby se to stalo? Vzpomínáte si na mrtvé, které vzkřísil, a řekl jim jen: "Vstaňte!" 

Vpravdě vám říkám, že všechny tyto zázraky se budou opakovat, ale uvidíte, že se uskuteční jiným 

způsobem, a vpravdě, kolik jich mezi vámi v této době činím! 

48 Postupem času jsem se vám stále více přibližoval, až jsem se stal člověkem, abych přebýval mezi 

lidmi. Nyní začínáš stoupat a budeš se Mi stále více přibližovat. Kdo z vás alespoň porozumí těmto 

naukám, až přijde rok 1950? 

49 Před vámi je Jákobův žebřík, který patriarcha viděl ve snu, je to cesta, po níž se vaše duše vydá, 

aby dosáhla Pána. - Znáte mnohá a nová učení, ale to nesmí být důvodem k tomu, abyste se vysmívali těm, 

kdo Mě ve své nevědomosti hledají pomocí modlářských kultů. Nevíte, zda oni, ačkoli vědí méně, 

nemilují Mne více než vy? Žebřík, o kterém k vám mluvím, je cestou, po které ke Mně musí všichni 

neodvolatelně přijít. 

50 Lidé, národy jsou ve válce. Modlete se a nesuďte je. Nedoufejte ve vítězství jedněch a zničení 

druhých, protože všichni procházejí těžkou zkouškou. 

51 Moje láska a milost jsou s vámi. Toto je Třetí čas, kdy váš duch znovu povstává v touze po Světle. 

Navzdory minulým časům, a dokonce i uprostřed chaosu, který vládne ve vašem světě, jste se dokázali 

vydat hledat Mě. Kdo by mohl zabránit rozvinutí darů, které nosí ve svém duchu? 

52 Ať Mé Slovo pronikne do tvého srdce, aby se později dostalo ke všem lidem. Pokud si všimnete, 

že nositelé Mého hlasu nedosáhli dokonalosti, pochopte, že i ten nejjednodušší návod nebo nejjednodušší 

učení, které vás jejich prostřednictvím učím, obsahuje božskou podstatu. Povzbuzujte tato srdce svou 

vírou a důvěrou a opravdu vám říkám, že sklidíte dokonalé ovoce. 

53 Až bude tento národ žít podle Mého učení o oduševnění, uvidíte, že sem přijde velké množství 

cizinců, kteří budou tuto zemi považovat za Zemi zaslíbenou, a až budou v jejím lůně a uvidí, jak tento 

národ žije a jak se klaní Bohu, uvědomí si, že ve vašem srdci žije pokoj a světlo Páně, ale že Nový 

Jeruzalém je mimo tento svět. Dávejte pozor, aby vaše skutky nezastínily cestu, která je může dovést k 

vytouženému cíli, jímž je Mé Království. Láska, dobrá vůle a bratrství by měly být způsob, jakým 

přijímáte své bratry, abyste neměli žádnou nechuť nebo zášť vůči bratrům z jiných ras nebo národů! 

Milujte a odpouštějte, protože tím v jejich srdcích zažehnete naději na Mé božské odpuštění. 

54 Učte pokání, lítosti, obnově, trpělivosti ve zkouškách a v prožitcích smíření, a tak zničíte 

pověrčivý strach z pekla, jak jste si ho představovali, a místo toho vybudujete svatyni pro Mé Božství a 

dáte v sobě tvar dokonalejšímu pojetí Mé Božské Spravedlnosti. 
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55 Protože jsem to byl já, kdo vás naučil milovat se navzájem a odpouštět tomu, kdo vás uráží, dal 

jsem vám o tom důkaz svými skutky. - Mluvím k vám o nebeských projevech, ale dělám to v metaforách, 

abyste Mi lépe porozuměli. Nemohu vám odhalit celý duchovní život, protože vaše mysl by ho ještě 

nebyla schopna pochopit. Je lepší, když vám krok za krokem ukážu cestu, která vede na vrchol, a až si to 

budete nejméně myslet, uvidíte se v Mé Přítomnosti. 

56 Oznámil jsem vám časy návštěvy a bolesti. Ale nebojte se, neboť až do nich vstoupíte připraveni, 

budete žasnout nad zázraky, které pro vás v těch dnech chystám. Pak uvěří i nevěřící. 

57 Vše, co jsem ti v těchto časech zjevil, máš dát poznat lidstvu. To je váš úkol, který musíte splnit, 

abyste mohli pokračovat ve vzestupu v záhrobí. 

58 Učedníci, amen, říkám vám: Jestliže jsem se vám dal poznat v tomto čase, nebylo to proto, že by 

mě lidé povolali. Vyhledal jsem tě, protože to je můj 

Vůle byla, a tak jsem splnil slib. Síly přírody svědčily o mé obnovené přítomnosti a některá srdce ji 

pocítila. Nebyly to zvony, které mě ohlásily! Jak moc se lidé budou muset očistit, aby mohli vnímat Mou 

přítomnost! 

59 Kdyby svět dodržoval Mé slovo, nebylo by nutné, aby lidem tekly slzy, když Mě chtějí spatřit. 

60 Znovu vám ukážu list Zákona. Je to začátek a konec Knihy, kterou vám nyní zjevuji, abyste zůstali 

vybaveni v době po Mém odchodu. 

61 Dnes Mě obklopuje malý zástup, ale zítra se kolem Mě shromáždí obrovské zástupy. Mezi nimi 

přijdou farizeové, pokrytci, a budou hledat chyby v Mém učení, aby podnítili mínění velkých mas proti 

Mému dílu. Nevědí, že dříve než budou hledat Mé Dílo, budou sami prohlédnuti. 

62 Tvým úkolem pak bude pouze zachovat klid a rozvahu a ukázat morální sílu Mých pokynů ve 

svých dílech. Budete-li se během zkoušek chovat tímto způsobem, i ti nejzarytější pronásledovatelé uznají, 

že jste Mě skutečně vyslyšeli. - Přicházím, abych na vás vylil poznání, neboť jen s moudrostí budete 

blízko Otci. 

63 Dávám vám Své Slovo se stejným duchovním obsahem, s jakým jsem k vám mluvil ve Druhé éře, 

a připomněl jsem vám mnohá Má učení, na která jste zapomněli nebo od kterých jste se odvrátili kvůli 

chybným výkladům vašich předků. 

64 Porušili jste mé učení natolik, že vám mohu říci: Vytvořil jsi cestu, která je zcela odlišná od té mé, 

ale dal jsi jí stejné jméno. Nikdo jiný než Já tě nemůže vysvobodit z tvého omylu - slovy života, lásky a 

pravdy. 

65 Proto nyní, když Mi nasloucháte, pochopte a porozumějte Mému Slovu, a pak ve vás bude světlo. 

Nyní vám zcela jasně říkám, že znovuvtělení duše je skutečností, že existuje jako světlo božské 

spravedlnosti a lásky od počátku lidstva, bez něhož byste nemohli pokročit na dlouhé cestě zdokonalování 

duše. - To Já jsem ti řekl, že patříš k duchovnímu rodu Abrahamovu, že patříš k té skupině lidstva, která v 

jedné epoše klesá, aby v jiné na výzvu hlasu některého z Mých poslů opět povstala a pak opět klesla a 

znovu povstala jako v současnosti. 

Dosáhli jste šesté pečeti, ale vidím na vás těžké břemeno provinění jako (ulpívající) špínu z lidstva. Ty 

se však povzneseš nad hříchy s duchovní schopností chápat Mě a cítit Mě a s odhodláním následovat Mě 

bez zaváhání až ke konečnému cíli. 

66 Máš-li víru, naslouchej hlasu svého svědomí a bude ti jasnější; slyšíš-li zde toto slovo, vzpomeň si 

na svou minulost, abys mohl posoudit svůj život, svou lásku a své zásluhy. Svědomí vám napoví, zda jste 

se věnovali naplnění svého poslání. Ale nebojte se, neboť na zemi není spravedlivých, před nimiž byste se 

mohli stydět. Já jediný jsem spravedlivý a soudím vás s láskou. 

67 Kvůli vašim hříchům a vaší bezvýznamnosti mezi tímto lidstvem jsem vás nazval spodinou, ale 

také jsem vám řekl, že tuto "spodinu" použiji, abych ho dal za příklad, až ho očistím. 

68 Vytvořte společenství, v němž budete věrně dodržovat Boží zákon a zákony člověka, v němž bude 

existovat morálka a vzestupný rozvoj duše. Amen, říkám vám: Vidím, že v této době se muž a žena 

odchýlili od svých cest. 

69 Objevuji muže, kteří neplní své povinnosti, ženy, které se vyhýbají mateřství, a další, kteří 

pronikají do sfér určených muži, ačkoli vám bylo v dávných dobách řečeno, že muž je hlavou ženy. Ať se 

kvůli tomu žena necítí ponížená, neboť vám nyní říkám, že žena je srdcem muže. Hle, proto jsem ustanovil 
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a posvětil manželství, neboť ve spojení těchto dvou bytostí, které jsou si duchovně rovny, ale tělesně 

rozdílné, je dokonalý stav. 

70 Kdo pochybuje, že v současnosti mluvím ke světu jen proto, že jeho hřích ho činí nehodným Mne? 

Co by na Mně bylo chvályhodného, kdybych byl jen tam, kde jsou jen spravedliví, kde není ani bolest, ani 

nevědomost? Jestliže Otec povzbuzuje děti, aby získávaly zásluhy, aby skrze ně mohly získat jeho milost, 

Otec také získává zásluhy vůči svým dětem, aby měl právo být milován. Stále vás vidím jako malé děti, 

kterým přicházím na pomoc, abych je vytáhl z bahna, přivedl je ke studni a umyl je v ní, abych vás pak 

oblékl do šatů ctnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 67  
1 Žehnám všem svým dětem, jak těm, které slyší Mé slovo učení, tak těm, které nejsou přítomny 

tomuto projevu. Pojďte a naslouchejte Duchu pravdy, neboť toto slovo bude vaší duchovní holí. Tvé srdce 

se mi ukazuje sklíčené utrpením, smutkem, nevděkem a zklamáním, které se ve tvém životě nahromadily. 

Přijměte toto slovo do sebe jako víno, pak jeho sladkost zjemní vaši hořkost. 

2 Někteří si v této době stále užívají požitků tohoto světa. Jiní však tyto falešné požitky nepoznali a 

po návratu do duchovního světa nalezli v duchu klid. Pokud si totiž myslíte, že ti, kdo si užívají hmotného 

uspokojení a požitků, jsou mi nejblíže, jste na omylu. Vpravdě vám říkám, že se musí mnohému naučit! 

Kdo však odmítá vše, co se třpytí falešnou nádherou, je ve společenství se svým Pánem a sytí se Jeho 

božskou mocí. 

3 Vy, nováčci, nechte Mistra, aby vám předložil nové učení; připravte se, abych vám mohl dát nová 

zjevení. Víte, že období Mého zjevení trvá pouze od roku 1866 do roku 1950, a proto je nutné, abych vám 

řekl vše, co pro vás na toto období chystám. Zbývá vám ještě několik let, abyste Mě slyšeli v této podobě. 

Pokud je využijete, získáte nakonec velké učení, které jsem vám slíbil. 

4 Myslel si snad někdo, že si "dělníci" po roce 1950 odpočinou od své práce? Vpravdě vám říkám, 

že pak bitva teprve začne! Moji učedníci se pak musí stát mistry, aby je zástupy hledaly, jako oni hledali 

Mne. Vidoucí se zdokonalí, aby se před očima lidu stali velkými proroky, a vy všichni se musíte připravit 

na přijetí vnuknutí Ducha svatého. Musíte pokračovat v setkávání, aby vás lidé vyhledávali, přitahováni 

duchovností a zbožností vašich setkání, stejně jako vašimi skutky lásky a milosrdenství. 

5 Přemýšlejte o těchto událostech, které vás čekají a které musí přijít, protože jsou předpovězeny v 

Mém Slově. Pak vám vaše svědomí řekne, zda jste o Mém učení přemýšleli, zda jste je pochopili a 

porozuměli mu a zda se připravujete na tento čas boje. 

6 Z tohoto lidu vzejdou noví patriarchové, pod jejichž vedením vzniknou ctnostné rodiny, které 

budou vzorem pro ostatní. Budou také mučedníci; budou to ti, kteří při plnění svého poslání budou muset 

snášet útoky, pronásledování a posměch lidí - ti, kteří budou muset snášet útrapy a strádání, aby mohli 

sloužit bližnímu. 

7 Vše je připraveno na poslední bitvu, po níž zůstane jediná nauka, kterou bude tato pravda, jíž vás 

učím a kterou jsem vám zjevoval po celé věky - jako Zákon Ducha, plný moudrosti, spravedlnosti a lásky. 

8 Vaše skutky a chování musí být stále čistší a neměli byste se bát, že budete vydáni spravedlnosti v 

době pomluv a pronásledování namířených proti vám, pokud bude plnění vašeho poslání odpovídat tomu, 

čemu jsem vás učil. 

9 Aby světlo Mého Ducha zářilo ve vaší mysli během vašich shromáždění, musíte se naučit 

zachovávat ticho a vnitřní shromáždění, jaké jste nikdy neměli; pak skutečně pocítíte Mou přítomnost a 

Mé zázraky, Moji duchové světla vás posílí a osvítí. Běda však těm, kdo Mou pravdu vymění za podvod! 

10 Pochopte, jak velké je Mé dílo a jak malou hodnotu mu přikládáte. Jestliže jste se velmi osvěžili, 

když jste Mě slyšeli ústy hlasatele, pak vám vpravdě říkám, že mám pro vás připravenou ještě dokonalejší 

formu - tu, v níž Mě přijímáte přímo ve svých myšlenkách. Mé učení k vám pak přijde čisté, hlasité a 

božské, protože neprošlo ústy nositele hlasu. 

11 Nenechte se zmást, když vám řeknu, že jsem opět před soudci, tribunály a učiteli zákona. Vpravdě 

vám říkám, že jsem v mnohých z těch, kdo Mě dnes následují, našel soudce a stanul jsem před ním! Zítra 

mě budou soudit ti, kteří jsou ve vás. Proto vás žádám, aby vaše skutky byly dobré, aby ti, kdo mě 

následují, místo popírání této pravdy napravili své cesty a vyznávali ji, místo aby ji odsuzovali. 

12 Kolik jsem toho k vám musel v této době říci! Vpravdě vám říkám, že kdybyste uměli používat Mé 

Slovo, stačilo by vám jedno učení, abyste se jím nasytili. Ale sotvaže uplynulo několik okamžiků poté, co 

jste Mě vyslechli, už nezachováváte Můj pokoj a neprojevujete Mé milosrdenství mezi svými bratry. 

13 Vraťte se k životu milosti tím, že budete jíst pokrm, který jsem vám v tomto čase přinesl. Copak 

nechápeš, že musíš ve světě zanechat stopu svých kroků? Dnes chci, aby tato stopa vedla zástupy do Mé 

Božské Přítomnosti. Pojďte po cestách světla, míru a bratrství a brzy Mě najdete. Nenechte se odradit, 

když občas narazíte na překážku nebo když se vaše noha zraní o trny na cestě. Vpravdě vám říkám, že 

pokud vaše víra neochabne, nebude vám chybět křišťálově čistá voda, která uhasí vaši žízeň, neboť se 

budete živit Mým Slovem. 
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14 Pokud se cítíš silný a vidíš, že tvoji bratři po tvém boku jdou svou cestou jen s obtížemi, necítíš se 

nadřazený, neboť bys upadl do těžkého omylu marnosti a podobal by ses červu, který bobtná zemskou 

vlhkostí. V mém novém lidu nepovstanou králové ani páni. Z vašich srdcí bude odstraněno každé špatné 

sémě, abyste se mohli stát Mými proroky. 

15 Nespokojte se s tím, že jste byli zachráněni z nebezpečných cest. Jděte a hledejte ztracené, abyste 

je mohli zachránit. Buďte pokorní, dejte prostor milosrdenství, staňte se lidmi dobré vůle, pak budete moci 

splnit svůj úkol. 

16 Je mnoho těch, kteří mi v sobě říkají: "Pane, chystám se naplnit". Na to odpovídám, že je sotva 

připraven naučit se plnit úkoly. Ještě nejste na cestě dostatečně pevní. Musím vás často posilovat svým 

příkladem a příkladem svých apoštolů. 

17 Ve druhé éře Mi lidstvo dalo dřevěný kříž, který Mě lidé odsoudili k mučednické smrti. Ale na 

svém duchu jsem nesl jinou, těžší a krvavější: vaši nedokonalost a nevděčnost. 

18 Dokázal bys nést na zádech kříž lásky a oběti za bližního a vstoupit tak do Mé Přítomnosti? Hle, 

proto jsem tě poslal na zem, a proto se vrátíš, až přede Mne předstoupíš se splněným posláním. Tento kříž 

bude klíčem, který vám otevře brány zaslíbeného království. 

19 Pokud tě zástupy zraňují a vysmívají se ti, když kráčíš po cestě života se svým křížem, která je 

cestou hořkosti, vzpomeň si, co jsi udělal Ježíši, a uvažuj, co udělal on tobě: odpusť ti. 

20 S jakou bázní slyší některé z Mých dětí toto slovo, které vychází z úst lidského hlasatele, a to 

proto, že vědí, že je inspirováno Duchem svatým, a mezi přítomnými jsou někteří, kteří byli svědky konce 

Sodomy a Gomory a později zničení Jeruzaléma. 

21 Až uslyšíte tato zjevení, vzpomeňte si, že jste žili dlouho na zemi, a přesto je výsledek, který Mi 

předkládáte, tristní. - Dříve jsem vám uděloval časné statky v hojnosti, abyste v tomto bohatství viděli 

symbol duchovního bohatství. Dnes vidíte svou hmotnou cestovní tašku prázdnou, protože tyto poklady již 

nepotřebujete, doba hmotného bohatství pro vás skončila. 

22 Kristus k vám přišel a jeho tělo nebylo po narození zabaleno do plátna nebo hedvábí. Jeho tělo 

pokrýval jen malý kousek. Ve svých slovech však přinesl poklad a představoval království mocnější než 

kterékoli jiné na zemi. - Chápali jste to pomalu, protože jste velmi milovali statky tohoto světa a 

nemilovali jste čistotu duše. Dnes však žijete v nové době a máte novou příležitost, aby se váš duch 

povznesl, překonal lidské slabosti a přinesl rozkvět veškerého duchovního bohatství, kterým byl obdařen. 

23 Díky svému vývoji jste dospělí, a přesto se cítíte příliš nesví na to, abyste udělali první kroky do 

této nové doby. Proto jsem přišel a dal jsem se poznat skrze vaše mysli, abych vás naučil postupovat po 

cestě vašeho duchovního rozvoje. 

24 Podívejte se na muže, ženy a děti, jak se shromažďují kolem náboženských společenství a sekt, a 

přestože je světlo Mého Ducha vylito na každé tělo a na každého ducha, spí tváří v tvář realitě této doby. 

25 Kolika dalšími zkouškami musíte projít, abyste necítili pohrdání chudými ani odpor k nemocem, 

které nazýváte odpornými! Kdo může vědět, zda ten malomocný, který k tobě vztáhl ruku a od něhož ses s 

hrůzou odvrátil, nebyl tvůj otec nebo syn v jiném vtělení? 

26 Vy plodíte děti ze svého těla, ale jsem to Já, kdo rozděluje duchy mezi rodiny, kmeny, národy a 

světy, a v této lidem nepřístupné spravedlnosti se zjevuje Má láska. 

27 Lidé, využijte tento čas, který jsem vám daroval, je vzácný a pro vašeho ducha rozhodující. Můj 

zvučný a hlasitý hlas vás probudil z letargie. Pro Mne není nikdo zatížen vinou, všechny jsem miloval 

stejně. Začněte se navzájem milovat, aby se lidstvo konečně smířilo v Mém Zákoně a naplnilo božské 

přikázání, které vám říká: Milujte se navzájem. 

28 Jak je možné, že národy, které si říkají křesťané, se ničí válkou a dokonce se předtím, než jdou 

zabíjet své bratry, modlí a prosí Mě, abych jim dal vítězství nad jejich nepřáteli? Může existovat Mé sémě, 

kde je místo lásky nenávist a místo odpuštění pomsta? 

29 Je nutné, aby znovu povstali Moji proroci a napomínali lidstvo. Zatímco totiž existují národy, které 

se ničí samy, zaslepené ctižádostí a násilím, ti, kteří přijali Mé Světlo a nestranně soudí lidstvo, se bojí 

ujmout svého úkolu a sdílet Dobrou zprávu. Kdyby se toto lidstvo umělo modlit s Duchem, slyšelo by Můj 

hlas, dostalo by Mou inspiraci. Ale pokaždé, když se modlí, má přes (duchovní) oči závoj, který jí zakrývá 

světlo Mé Přítomnosti. Musím přijít k lidem ve chvílích, kdy jejich těla odpočívají, probudit jejich ducha, 
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zavolat ho a promluvit k němu. Je to Kristus, kdo vstupuje do vašeho srdce jako zloděj v hluboké noci, aby 

do něj zasel své semeno lásky. 

30 Poslouchejte, učedníci, a rozumějte: svou lhostejností nedávejte Mistrovi důvod, aby, až skončí čas 

tohoto hlásání, řekl, že mluvil nadarmo. Pokud však tento čas nevyužijete, budete muset plakat nad svou 

nevděčností. Mnohokrát vás přepadne zoufalství a nemoc vás skolí, přestože jste měli na dosah zdroj 

zdraví, který jste nechtěli využít. Jedině Mé milosrdenství tě může zachránit; aby sis to zasloužil, naučil 

jsem tě dělit se o svůj chléb s hladovými. 

31 Pochopte Boží milosrdenství, které se přibližuje k vašemu srdci, abyste všechny považovali za své 

bratry a sestry. 

32 Nebráním vám v žádné z vašich lidských povinností, ale důrazně vám říkám, že se máte zabývat 

také Otcovým učením, aby se váš duch zdokonaloval konáním skutků, které jsou mi milé. 

33 Můj božský paprsek dnes sestupuje do vašeho světa a je v celém vesmíru, vibruje v každém 

stvoření. Zatímco u některých je to intuice, u jiných inspirace a u dalších lidské slovo, jak se to děje u vás. 

34 Tyto stěny a střecha mají za úkol pouze chránit vás před nepřízní počasí a před zvědavými či 

dotěrnými pohledy vašich bratrů. Tito muži a ženy, skrze které vám dávám své slovo, v sobě nemají nic 

božského, jsou stejně lidští jako vy a místo, na kterém spočívají, není můj trůn ani můj soudný stolec. Tato 

malá lavička slouží pouze k tomu, aby podepřela nositele hlasu během jeho vytržení. 

35 Přicházím, abych ve vašich srdcích založil království lásky. Aby však základy tohoto království 

byly nezničitelné a věčné, zjevil jsem vám učení Ducha, bez jehož znalosti byste vytvářeli jen bludné 

nauky víry. 

36 Až do roku 1950 budete mít toto slovo. Poté vám přenechám tuto planetu k naplnění vašeho 

poslání, ale nejen Zemi, ale i duchovní prostor. 

37 V okamžiku vašeho vnitřního shromáždění a modlitby jsem k vám přišel, abych vás pohladil a dal 

vám pocítit Mou přítomnost, abyste zakusili, že spojení ducha s duchem je pravda. Tak jste se naučili 

očekávat Můj příchod, kdykoli se vám dám poznat a oslovím vás Svým Slovem. 

38 Tvé srdce je klidné a v duchu si uchováváš vděčnost, protože si pamatuješ, že když jsem tě 

povolal, tvé svědomí tě obviňovalo: "Jsi nehodný." Ale pak jste uslyšeli můj hlas, který vám říkal: "Miluji 

vás, pojďte ke mně, jste moji vyvolení, odpouštím vám." Pak ve vašich srdcích rozkvetla víra a láska k 

Mistrovi. 

39 Ve tvém duchu jsem založil toto dědictví; na těchto základech jsem nechal spočívat své dílo, které 

nesmí mít slabé základy. Toto světlo nezhasne, neboť jsem je předtím zapálil ve vašich srdcích; toto učení 

nezanikne, neboť jsem vás předtím očistil. 

40 Nemyslete si, že vy podporujete Mé dílo na zemi; to dílo podporuje vás. 

41 Chápete, proč jsem si vybral prostá a neškolená srdce, aby předsedala prvním společenstvím? 

Protože i kdyby do Mého díla přidali tolik nedokonalostí, neztratilo by svou podstatu a Má spravedlnost 

by přišla v pravý čas, aby oddělila zrno od plevele. Nezapomeňte však, že jsem vám řekl, že první budou 

poslední a poslední první, neboť z generace na generaci budou vyrůstat žáci, jejichž rozvoj, zduchovnění a 

pochopení jim umožní učinit velký pokrok na duchovní cestě. 

42 Slíbili jste, že mě budete takto následovat, ale já vám říkám, že nebylo nutné, abyste skládali slib. 

Vždyť kdo by se sem chtěl vrátit z cesty utrpení? 

43 Dláždím pro vás cestu pravého života, kde přebývá mír. Vytváříš nepříznivé cesty, které 

poznamenáváš svými slzami a krví. 

44 Dávám vám své učení jazykem, kterému rozumí i ti nejnevzdělanější, neboť k vám nemluvím 

neznámými pojmy nebo vědeckými slovy. Používám prostá slova, neboť jsem Slovo lásky, které 

promlouvá ke každé mysli a srdci. Chci, abyste - až k vám přestanu mluvit v této podobě - využili 

duchovní obsah této moudrosti, abyste ji zítra mohli předat lidstvu s pravdou a moudrostí, kterou obsahuje. 

45 Nyní jsou lidstvu dlážděny cesty, aby se vydalo do různých koutů Země hledat zářivý maják 

tohoto učení, které se brzy stane ideálem každého ducha. Celá vaše bytost se nyní připravuje na to, aby 

vydávala svědectví Mému Slovu: mysl, srdce i rty, abyste byli jako čistý pramen, z něhož tyto křišťálové 

vody proudí mezi lidmi svou osvěžující vůní. 

46 Naplňte svůj osud! Neměj touhu vrátit se ke Mně, aniž bys předtím prošla cestu, kterou jsem ti 

ukázal, protože by tě bolelo, kdybys na své duši viděla skvrny, které ještě nesmyla, protože nedošla konce 
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svého odčinění. Reinkarnace vás minuly, ale mnozí z vás nedocenili nekonečnou milost a lásku, kterou vás 

Otec spolu s nimi obdařil. Pamatujte, že čím více příležitostí, tím větší je vaše odpovědnost, a pokud tyto 

příležitosti nevyužijete, břemeno odčinění a odplatné spravedlnosti se s každou z nich zvyšuje. To je 

břemeno, jehož nesnesitelnou tíhu mnohé bytosti nechápou a které vám může odhalit pouze Mé učení. 

47 Mé učení vás chce učinit pány tohoto pomíjivého království, aby vás neovládalo. Nechci, abys mi 

řekl, až přijdeš do Mé přítomnosti v rouchu Ducha: "Otče, proč jsi mě odvolal, když jsem ještě chtěl žít na 

zemi?" "Ne," odpověděl jsem. - Jak zřídka projevuješ svůj souhlas s Mou vůlí! 

48 Dnes říkám těm, které jsem v této době nazval začátečníky a učedníky, že nikdo Mě nedosáhne, 

aniž by nejprve prošel cestou určenou jeho duchu k plnému rozvoji. - Toto je čas nápravy a spravedlnosti; 

jen já znám rozsudek nad každým z nich. Každý prohřešek z minulosti se dnes napravuje. Stačí, když vám 

řeknu, že ten, který v minulosti dal smrt svým bližním, musel nyní přijít (na zem), aby (duchovně) vzkřísil 

mrtvé k životu. 

49 Blahoslavené děti, znám vaši modlitbu a rozumím vaší řeči. Lidé vás neberou v úvahu, protože vás 

považují za malé a slabé, což způsobuje, že duch, který je ve vás skrytý, trpí. 

50 Starci, sklonila vás tíha času a bojů, vaše rty mlčí, vaše srdce je smutné. V životě jsi se již 

mnohému naučil; nemůžeš již doufat ve slávu světa, neboť tvé mládí je již za tebou a svou naději vkládáš 

pouze do života, který čeká tvou duši po smrti. Cítíte se zbyteční, protože vaši bratři věří, že jste k ničemu, 

protože fyzicky nespolupracujete. Vy však víte, že ve vašich srdcích hoří světlo a existuje kniha 

(zkušeností). Já, váš Mistr, vám rozumím, znám vaše srdce a říkám vám: Mluvte se Mnou, poznejte, jak 

vás obklopuje Má láska. V klidu vyčkejte na hodinu odvolání. Nebojte se: čeká vás tam pravý život, věčné 

mládí. 

51 Děvčata, jen já vám rozumím. Tvé srdce se otevřelo životu jako kalich s květinami. Sníte o lásce, 

něze, štěstí. Ale já vám říkám: už nesněte, probuďte se, neboť se musíte dobře připravit na splnění 

vznešeného úkolu, který vás čeká, a musíte se stát velmi silnými, abyste vyprázdnili svůj kalich utrpení. 

Pokud však vaše srdce miluje, najdete v této lásce oporu a útěchu na své cestě životem. 

52 V této době obnovy zanechá moje spravedlnost v lidech hlubokou stopu. Lidé budou muset skládat 

účty ze všech svých skutků. Ti, kdo na této zemi otevřeli oči pravdě, by měli "bdít" a modlit se za 

všechny, protože pokud lidé uprostřed zmatku nepovstanou na modlitbách, zavládne ve světě chaos. Tyto 

chvíle jsou zde také věnovány "pozorování". Vy, lidé, kteří jste pověřeni duchovní modlitbou, abyste si 

zasloužili mír, odvraťte se od zbytečností a zla a stále více připravujte svou duši. 

53 Je třeba, aby na zemi byla připravena armáda vojáků míru, kteří budou bojovat proti nenávisti a 

hříchu, dokud nebudou vyhlazeny. Právě tuto armádu, která se bude skládat z viditelných i neviditelných 

bytostí, nyní shromažďuji a cvičím. Můj apoštol Jan měl dar ji spatřit ve svém zjevení. 

54 Mé legie budou brzy připraveny a obsadí pole smrti a zpustošení. Jejich příchod bude jako 

vichřice, která otřese lidskými srdci. V každém z nich bude vládnout bouře a v temnotě oněch dnů bude 

svítit pouze maják, a tím majákem budu Já. Všechny děti tohoto lidu, které se nerozhodnou splnit úkol, 

který jsem jim dal, když jsem je poslal na zem, budou povolány do duchovního údolí, aby uvolnily cestu 

těm, kteří musí bojovat. Později začnou pracovat v Duchu ti, kdo přešli na druhý břeh, ale jejich úsilí bude 

muset být větší. 

55 Ti, kdo poslušně plní svůj úkol, se nebudou ničeho bát, protože světlo božského majáku jim bude 

osvětlovat cestu uprostřed bouře. Nebude nic, co by je mohlo přivést k neúspěchu nebo zkáze. 

56 Blahoslavení jsou ti, kdo vědí, jak tento čas využít k pokání, neboť z této bitvy vyjdou bez úhony. 

Ale ti, kdo stále milují poklady země a usilují o nejvyšší postavení a slávu světa, budou muset snášet své 

pokání s největší bolestí duše. 

57 Co budou moci nabídnout Otci ti, kdo jediní milovali svět? Co budou schopni odpovědět, až v 

duchu předstoupí před Toho, který je tolik miloval a který jim nabídl tolik příležitostí ke spáse? 

58 Na tuto dobu jste měli být všichni připraveni. Pamatujte, že Moji poslové za vás dokonce položili 

své životy, aby zvěstovali Mou spravedlnost. Těmto hlasům jsi nevěnoval pozornost jen proto, že jsi věřil, 

že jsou velmi daleko od pravdy. Ale hle, tyto hlasy poslů a proroků se v této době ozývají s ještě větší 

naléhavostí. Vpravdě vám pravím, že budou-li lidé těmto poselstvím pozorně naslouchat a s vírou je 

studovat, pošlu Své nové proroky, aby jim zvěstovali to, co přijde po tomto čase, a kvůli dřívějším 

prorokům naleznou víru ti, kteří teprve přijdou. 
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59 Blahoslavený, kdo má ve svém životě pokoj a využívá ho ke konání skutků milosrdenství na svých 

bratřích. Blahoslavený je ten, kdo - ačkoli v srdci nosí bolest - zapomíná na sebe, aby potěšil bližního. 

Takový člověk žije podle Ježíšova příkladu, když šel svou cestou skloněný pod břemenem kříže, a přesto 

utěšoval, uzdravoval a odpouštěl zástupům. 

60 Prorok Eliáš, předchůdce a předzvěst třetí éry, se přimlouvá za své stádo, modlí se za ty, kdo se 

modlit neumějí, a svým pláštěm přikrývá skvrnu hříšníka v naději na jeho obnovu. Eliáš vyzbrojuje své 

zástupy, své armády, aby bojovaly proti temnotě, která vznikla z nevědomosti, hříchu, fanatismu a 

materialismu lidstva. 

61 I kvůli jednomu "poslednímu", který je mezi vámi, kdykoli vám kázám své Slovo, je v mém 

Království hostina, hostina, na které se všichni podílíte. Kdybys věděl, jakou radost má Mistr, když někdo 

přijde poprvé vyslechnout Mé učení, i když v jeho srdci jsou pochybnosti, zatvrzelost a dokonce posměch! 

- Mé Slovo ví, jak překonat všechny lidské slabosti. 

Dnes se mě jedno srdce ptá: "Jsi-li Kristus, proč zůstáváš v této chudobě?". Mistr mu však musí říci: 

Kdy jsem se korunoval králem ve vašem světě? Kdy jsem přebýval na zemi v palácích? Kdysi jsem žil 

mezi lidmi, abyste mě poznali jako člověka, a předvedl jsem vám svou dokonalou pokoru a mírnost. Já 

jsem král, ale lidé mi nevytvořili korunu, kterou je moudrost. Moje koruna je světlo, které září v Božské 

Mysli Stvořitele, a paprsky, které vyzařuje, dopadají do vaší mysli, ne proto, abyste se považovali za krále, 

ale proto, abyste s vědomím velikosti, kterou Bůh vložil do vašeho ducha, dokázali být pokorní s pravou 

pokorou, které jsem vás naučil skrze Ježíše, když jsem vám řekl: "Já jsem Cesta, Pravda a Život. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 68  
1 Přišel jsem učit Eliášovo stádo. Mé slovo je pro tento lid tím, čím byla mana pro lid Izraele na 

poušti. Tvůj duch v té době marně hledal pravdu na cestách života, až jsi nakonec uslyšel hlas svého Pána. 

Jsem Poutník, Cizinec, který zaklepal na dveře srdcí. Lidé se místo toho, aby cítili Mou přítomnost, nadále 

věnují svým starostem, ambiciózním cílům nebo utrpení. Vy, kteří jste cítili Mou Přítomnost a slyšeli Můj 

hlas, jste obdrželi posilu, abyste snášeli vzestupy a pády života, a světlo, abyste pochopili, že majetek 

světa není rájem, že zde není zaslíbená země, že svět je nyní smutným údolím slz, zemí vyhnanství a 

pokání. 

V duchovní říši naleznete opravdový mír a skutečné štěstí, budu s vámi slavit radostné svátky vašeho 

příchodu. Každý, kdo touží po pravém míru, ho musí hledat v Mé pravdě, na Mé cestě. Marně lidé usilují o 

"korunu" nebo "trůn" v domnění, že jejich získáním dosáhli pokoje. Říkám vám, že doba "králů" skončila. 

Má spravedlnost přišla k lidu. 

2 Já, tvůj Král, jsem tě naučil, že na zemi není jiná koruna než trnová a jiný trůn než kříž. A všechno, 

co jste Ježíši udělali, vytrpěl z lásky k vám. Dnes, když jsem se vrátil a znovu se s vámi setkávám ve 

světě, vás z té krve neobviňuji. Přicházím plný lásky a odpuštění, abych se vám dal poznat mezi 

pokornými, mezi těmito prostými dětmi, které nepochopily Můj příchod v této podobě. 

3 Odvedl jsem vás od zkaženosti vašeho života, očistil jsem vás od vašich skvrn, povolal jsem vás za 

učedníky, svěřil jsem vám vzácné sémě a nazval jsem vás "svými dělníky". Přikázal jsem vám, abyste toto 

sémě oddaně střežili, neboť kdo o ně přijde, bude o ně chudší než předtím. 

4 Lidé, nyní je čas, kdy musíte kráčet po cestě mého Zákona, aby se neopakoval pád z minulých dob, 

kdy slabosti a pády izraelského lidu byly překážkou, která znemožnila ostatním národům uctívat pravého 

Boha. 

5 Světlo Ducha svatého osvítí tvou mysl, abys mohl pochopit vše, co ti zjevuji, a abys mohl 

uspokojivě odpovědět svým bratřím. Nemysli si, že tě nechávám napospas tvým vlastním silám, jen s tím, 

co ti zachovala paměť z toho, co jsem tě učil. Co můžeš předat lidem bez Mé pomoci? Jaké důkazy můžete 

podat bez Mé pomoci? Pokud však věříte v mou moc a mou podporu a jste vybaveni, budete schopni 

uzdravovat nemocné, přesvědčovat nevěřící a křísit mrtvé. Jedny budeš hledat a druhé přijímat a lidem se 

bude zvěstovat, že jsem se dal poznat skrze lidský orgán chápání. 

6 Až do posledního dne roku 1950, kdy odvolám Své Slovo, budu lidem nadále předávat Své 

poselství míru a lásky. Můj projev a Mé Slovo této doby pohnou lidstvem, náboženské komunity se 

otřesou v základech a dokonce i věda, která se stala zvědavou, se zastaví a začne zkoumat. 

7 Zde je pravda, o níž jste předpokládali, že k vám v této době přijde neskrývaná, ale nevěřili jste, že 

ji najdete v této jednoduchosti, v níž se zjevuje, a už vůbec ne v této podobě. Přesto je zde, udělejte si 

vlastní úsudek! 

8 Mluvil jsem k vám jazykem srozumitelným člověku, někdy obrazně a v podobenstvích, jindy zcela 

jasně. Velké pravdy vám ještě zjevím prostřednictvím různých hlasatelů, neboť jeden sám by nestačil k 

předání poselství Mého Božství. 

9 Přicházíte z dalekých krajů, vaše cestovní zavazadlo je prázdné a místo toho máte srdce plné 

starostí. Ale když jsi uslyšel ten nebeský hlas a já jsem tě přivítal, zažil jsi, jak se tvá životní cesta osvítila 

a do tvého srdce vstoupil mír, opravdový mír. 

10 Když jste tedy slyšeli Mé Slovo skrze lidský orgán intelektu, uvědomili jste si, že toto je Třetí čas, 

že Mé hlásání v této podobě bude krátké, a že tedy musíte toto učení využít. 

11 Ptáš se svého svědomí a ono ti odpoví, že jsi sešel z cesty. Pak pocítíte nekonečnou blaženost při 

uvědomění, že to byl opravdový zázrak, že jste našli cestu, kterou jste považovali za tak vzdálenou. 

Důvodem je to, že víra nemá žádné hranice; k pokání stačí vzlyknutí, k modlitbě chvíle povznesení a k 

obnově vždy najdete příležitost k nápravě. 

12 Když jsi jako "poslední" vstoupil do kruhu těchto svých bratrů, cítil ses nehodný být s nimi a 

považoval jsi je za nadřazené bytosti. Později tě tvá vytrvalost, víra a láska přivedly k tomu, abys seděl s 

učedníky. Jakmile se tam ocitli, někteří si zachovali pokoru, zatímco jiní se kvůli nepochopení Mého učení 

naplnili ješitností, cítili se pány a dokonce si nevážili těch, které dříve obdivovali a záviděli jim. Musel 

jsem je napomínat a kárat, ale stejně jako vám říkám, abyste si brali za příklad jen ty, kdo vám dávají 
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dobré příklady, tak byste měli také poznat, jak používám i neposlušné a nevděčné, abych vám dal učení 

velké moudrosti. 

13 Někteří jsou připraveni vrátit se na cestu poslušnosti při prvním varovném znamení Mé 

spravedlnosti. Jsou však i tací, kteří ve své zpupnosti znesvěcují má přikázání a nedbají na zákon. Mé 

Slovo se pak stává podrobným a jednoznačným, aby člověk pochopil, že právě pokora a poslušnost Mým 

přikázáním vás přivádí blíže ke Mně. 

14 Učedníci, rozjímejte o světle, které k vám přichází; je to odraz světel Nového Jeruzaléma, který 

vám posílá své poselství z nekonečna. 

15 Tento národ, v němž se Mé Slovo stalo známým, není Nový Jeruzalém, který Jan viděl očima 

Ducha, když prorokoval: "A já, Jan, jsem viděl Svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe jako 

nevěsta ozdobená pro svého chotě." Tento národ však bude symbolem tohoto duchovního města. Její 

obyvatelé budou připraveni, z jejích srdcí bude proudit mír a uvítání pro každého, kdo zaklepe na její 

dveře, z jejího ducha bude vyzařovat světlo, které vyřeší konflikty matoucí lidstvo, a z jejího uctívání 

Boha bude vyzařovat příklad oduševnění a povznesení pro ostatní národy. 

16 Dnes ještě pochybujete, že tento národ může naplnit takový osud, a tato pochybnost se ve vašem 

srdci objevuje, když vidíte, že jste zhmotnělí, připoutaní k požitkům světa, ačkoli nasloucháte Božskému 

Mistrovi a nazýváte se Jeho učedníky. 

17 Pochopte, že jsem vás nechtěl vést po cestě svého učení ukvapeně, ale že jsem vám také řekl, 

abyste se nezastavovali. Bojíte se lidských soudů? Bojíš se mučení, které bys mohl vytrpět pro Mou Věc? 

Vpravdě vám říkám, že na vašich spáncích nebude trnová koruna, ani nebudete nosit těžký kříž pod 

ranami bičování a pěstmi krvežíznivého davu. 

18 Milujte své bližní, všude rozsévejte Mé milosrdenství, ale nikdy nebuďte zatrpklí, protože lidé 

špatně odměňují službu, kterou jim prokazujete. Pamatujte na Ježíšův příklad! 

19 Cestu, kterou jsem vám v minulosti vyznačil svou krví, jsem vám dnes vyznačil svým světlem. Ale 

nezanechávejte na něm žádnou skvrnu, ani stopu nedokonalosti nebo nepoctivosti, protože pak lidé zítra 

řeknou, že ten, kdo tehdy mluvil, byl podvodník. 

20 Nezpochybňujte Mou božskou spravedlnost neposlušností nebo porušováním Mého zákona. 

Nedávejte důvod k tomu, aby na vás pozemská spravedlnost dopadla za nespravedlivé činy. 

21 Chci, aby se tvůj duch v této chvíli projevil a rozlil, aniž by mu tělo bránilo ve vstupu nebo ho 

zakrývalo, a aby každé slovo, které vyjde z jeho rtů, bylo plné života. 

22 Milovaní lidé, pro vás patří druhá éra minulosti, pro Mne je přítomností. Judea dnes není místem 

mých projevů, Jeruzalém není městem, které přijímá svého Spasitele s žalmy a olivovými ratolestmi. Je to 

jiné místo na světě, kde se dnes nacházím, ale jsou to stejní lidé, stejní duchové. Nyní je vaše srdce 

městem a vaše žalmy a olivové ratolesti jsou vnitřní radostí. 

23 Nyní nejsem obklopen Petrem, Ondřejem, Janem, Jakubem, Bartolomějem, Filipem a dalšími 

učedníky; ti splnili své poslání a zanechali vám svůj příklad; dnes připravuji velké zástupy učedníků. 

Zřetelně cítíte své duchovní dary: U některých se dar proroctví projevuje duchovními vizemi a sny, u 

jiných darem slova, u dalších darem inspirace, duchovního dialogu a uzdravování. Stejné schopnosti však 

máte všichni a můžete je rozvíjet prostřednictvím skutků lásky k bratřím. 

24 Všichni jste viděli nebo pocítili proměnu při Mém hlásání, kdy hlasatel, skrze něhož vám 

předávám Své Slovo, mizí z vašich očí a Kristus se zjevuje v duchovní podobě, plný lásky k vám. 

25 Učedníci, již se blížíme k branám "města". Hle, to je srdce lidstva. Bude připravena přijmout 

Mistra a jeho učedníky? 

26 Bděte a modlete se, neboť zatímco někteří mě budou přijímat s chvalozpěvy, farizeové na vás 

budou číhat a někteří vám budou nabízet peníze za mlčení. Dávejte pozor, abyste neupadli do pokušení, 

neboť z této zkoušky vzejdou špatní učedníci, kteří zradí svou víru. 

27 Přináším vám mír a nové učení. Jestliže Moje Oběť Druhé éry zrušila oběť nevinných zvířat, 

kterou jste přinášeli na Jehovův oltář, dnes vás výživa Mého Božského Slova přiměla k tomu, že už 

nepředstavujete Mé Tělo a Mou Krev prostřednictvím chleba a vína tohoto světa. Každá duše, která chce 

žít, se musí živit Božím Duchem. Kdo slyší Mé slovo a cítí je ve svém srdci, ten se živí pravdou. Ten 

nejenže jedl Mé Tělo a pil Mou Krev, ale vzal si i Mého Ducha, aby se živil. Kdo, když ochutnal tento 

nebeský pokrm, Mě bude znovu hledat v podobách a tvarech vytvořených lidskýma rukama? Čas od času 



U 68 

79 

přicházím a odstraňuji tradice, obřady a zvyky a ve vašem duchu zanechávám pouze Zákon a duchovní 

jádro svého učení. 

28 Toto je čas vzpomínek, vnitřního shromáždění a rozjímání, dovolte mi vstoupit mezi vás. 

Přicházím z měst a bojišť a dělím se se svými dětmi o chléb jejich hořkosti. Prošel jsem všechny cesty 

Rozséval jsem světlo, konal zázraky a podával důkazy o své přítomnosti mezi lidmi. Je však nutné, abyste 

Mě přijali, abyste do poslední chvíle slyšeli Má slova. 

29 Postarejte se, abych našel ve vašich srdcích připravený příbytek, aby tam byl můj stůl a na něm 

chléb. Chci, abyste se cítili dvořeni Mou láskou, jako jsem to udělal s něžným Janem. - Ó lidé, připravte se 

vnitřně a nalezněte pravou duchovní bdělost, abyste neznesvětili Božské a nedovolili mu, aby se zjevilo. 

Uvědomte si, že přijímáte Můj božský paprsek do své mysli, i když je stále plná hříchů a vášní. Jestliže 

jste Mě ve druhé éře nechali nést kříž pod ranami a posměchem, nechte Mě dnes přebývat ve svých 

srdcích. 

30 Vyžaduji od vás přípravu, což znamená obnovu a oduševnění, aby až přijde rok 1950, byly zástupy 

velmi početné. Můj pohled totiž mezi zástupem objeví ty, kteří patří ke sto čtyřiceti čtyřem tisícům a které 

musím označit na jejich čele a kterým musím dát poznat jejich úkol. Nebuďte však znepokojeni, jestliže v 

poslední den (Mého zjevení) nebude označeno (všech) dvanáct tisíc z každého kmene. 

Z nekonečna jim dám pocítit Své pohlazení a zadám jim úkol, který jim byl přikázán. Místo jejich 

pobytu je lhostejné. Říkám vám to proto, že Já sám mohu určovat osud a úkoly každého stvoření a není 

nikdo, kdo by to mohl udělat po Mém odchodu. 

31 Po roce 1950 vám dám vědět, kteří z nich patří k tomuto počtu, i když neslyšeli Mé Slovo; i oni 

podají důkazy víry. - Po skončení mého slova se vás někteří budou snažit napodobit, aby zneužili 

důvěřivosti lidí. Vy však budete připraveni tak, abyste odhalili každou lež. 

32 Mé slovo na rozloučenou uchováte ve svých srdcích v podobě, v jaké vám je dám. Vy však nechte 

toto svědectví proniknout k ostatním národům a řekněte lidstvu, že jsem duchem velmi blízko všem svým 

dětem. 

33 Dnes vám říkám: Zde je Mistr, kterého lidé nazývali galilejským rabínem. Dávám vám věčné 

učení, učení lásky. Hostina, na kterou vás dnes zvu, je duchovní, stejně jako chléb a víno. Ale dnes, jako 

vždy, jsem Já Cesta, Pravda a Život. 

34 Dávám vám svou sílu, neboť tento třetí čas je plný zkoušek. Mé teplo se vpilo do tvého srdce, 

které bylo chladné jako kamenná deska, jež přikrývá mrtvé, a ty už cítíš, jak bije láskou ke svému Otci. 

Viděli jste, jak jsem z velkého množství lidí postupně vybíral ty, kteří mají nést na čele Boží znamení, a že 

Mé Slovo jim říká, že tato milost, kterou jsem je oblékl, jim není určena k tomu, aby se vyvyšovali nad 

ostatní a ponižovali je, ale že ji mají nést s pokorou člověka, který je připraven sloužit bližnímu, protože 

poznává, že toto poučení je určeno všem. 

35 Před vámi je čas milosti; ať jej tento lid prožije s osvícenou myslí a s plným vědomím všeho, co 

říká, a všeho, co vidí. Tento čas milosti se pro vás nesmí stát rutinou, a už vůbec byste se neměli zabývat 

zbytečnostmi. 

36 Toto období, kdy jsem vám tímto projevem dával svědectví o Své Přítomnosti a konal zázraky na 

životní cestě každého z vás, bude vzpomínkou, která vás zítra posílí v boji, abyste mohli jít svou cestou s 

odevzdaností, oduševněním a láskou. Můj Zákon bude zářit skrze vaše svědomí a osvětlovat vaši cestu, 

jako zářila Mojžíšova tvář, když sestoupil ze Sinaje a hledal lid, který byl na jeho úpatí. 

37 Dvanáct kmenů se znovu shromáždí kolem mého Zákona. V jejich čele bude dvanáct tisíc z 

každého kmene, a až přijde ten čas, řeknu jim: Vyrazte jako dobří Kristovi učedníci, abyste přinesli 

dobrou zprávu o mé přítomnosti. 

38 Všechna proroctví se naplní a lidstvo uvidí, jak se z jeho nejskrytějších a neznámějších koutů 

vynoří lidé pokorní, chudí na hmotné statky, ale silní duchem, horliví v Mém Zákoně a milosrdní ke svým 

bližním. Jeho svatyně bude vnitřní, neviditelná a nedotknutelná, a proto ji nebude možné zničit. Tam bude 

hořet neuhasitelné světlo, které bude osvětlovat jeho cestu. Jeho životní cesty a návštěvy budou bolestné a 

tvrdé, ale nikdy kvůli nim neochabne, nebude si stěžovat z nespokojenosti nebo smutku a neotočí se ke 

Mně zády, protože má sílu apoštola. Lidé povstanou ze špíny, bahna a hříchu k zákonu a ctnosti a budou 

kráčet po cestách lásky a milosti. Všude bude cítit Mého Ducha, každé oko Mě spatří, každé ucho Mě 

uslyší a každá mysl pochopí Má zjevení a vnuknutí. Lidé, kteří byli považováni za nemotorné a 



U 68 

80 

nevzdělané, se náhle stanou osvícenými a promění se v Mé proroky. Z jejich rtů budou vycházet slova, 

která budou jako křišťálově čistá voda na vyschlá srdce. 

39 Tuto vodu budou proroci čerpat z pramene moudrosti a pravdy, jímž jsem já; v ní naleznou zdraví, 

čistotu a věčný život. 

40 Veškerá bolest, která je v současnosti na lidstvo vylévána, je kalichem hořkosti, skrze který 

dosáhne očištění. Vdovy a sirotci se budou den ode dne množit, ale nad jejich opuštěností a nářkem se 

rozprostřel Mariin plášť. Má spravedlnost přišla na váš svět a díky ní se změní i tvář planety. Příroda volá 

člověka k zodpovědnosti za jeho poskvrny, a proto jsou přírodní síly uvolněny. Vědci, kteří tvrdí, že ve 

Mne věří, jsou zděšeni a zmateni, a když viděli, že přichází Má spravedlnost, volali: "Otče, Otče!" Jejich 

volání však nebylo z lásky nebo z lítosti, ale ze strachu o život a o to, co na světě mají. Opakuji vám, že ne 

každý, kdo mi říká "Otče", mě miluje. 

41 Až lidstvo uvidí všechna znamení soudu a bohatí se budou chtít rozdělit s chudými o to, co mají, 

až ti, kdo se provinili, budou žádat o odpuštění; kdyby se ti, kdo se poskvrnili krádeží, neřestí nebo lží, 

káceli a vzali na sebe povinnost své skvrny smýt - věru, pravím vám, záplavy vod by se mírně vrátily do 

svých koryt, bouře podobné hurikánu by se změnily v lehký vánek a válka, která lidi uchvátila, by se 

proměnila v anděla míru. Ale tvé srdce je tvrdé; vidíš nahého člověka po svém boku, aniž bys cítil jeho 

chlad, a necítíš hlad ani bolest svých bližních, i když se k nim může dostat tvá pomoc. 

42 Nikdo nechce přemýšlet o tom, že jste na tomto světě jen poutníky, ani nechcete dělat nic, co by 

vám mohlo být užitečné na cestě do věčnosti. 

43 Zde jsem, lidstvo - duchovně přítomný, skutečný a pravdivý, v tobě i mimo tebe, abys uslyšelo 

hlas Slova a vydalo se na cestu, aby ses chopilo sandálů, jídla na cestu a hole a mohlo kráčet po cestě 

Mého učení do přítomnosti Toho, který je tvým jediným Bohem. 

44 Lidé Izraele, jste v mé přítomnosti. Přicházíte sem jako nevědomé děti a neuvědomujete si, že si s 

sebou v duši nesete velkou vinu, kterou musíte splatit. V tomto čase jste byli znovu vysláni, abyste měli 

příležitost napravit své staré prohřešky a mohli vystoupit na úroveň, na které vás chci vidět. 

45 V tento den přicházíš, abys slyšel Mé Slovo, a s nejistotou v srdci se přede Mnou skláníš a ptáš se 

Mě, zda jsem se k tobě vrátil. Já vám však říkám: Přemýšlejte a pochopíte, že jsem vám zjevil Svou lásku 

a dal vám pocítit Svou přítomnost. Vyvolil jsem vás z velkého množství, abyste obdrželi toto dědictví a 

předali je svým bratrům. 

46 Předkládáš Mi svůj boj, svou námahu a zármutek pro druhé a Já je přijímám, protože se Mi líbí. 

Vidím tě unaveného, s krvácejícíma nohama, ale se zkušenostmi, které dává život. Někteří z vás si ze Mne 

berou příklad a plní svůj úkol s trpělivostí a duchovním povznesením. Myslete na ty, kdo přijdou po vás, a 

připravte jim cestu; váš příklad bude tím nejlepším dědictvím. Dokud budete žít pokorně a pracovat v 

poslušnosti Mým přikázáním, budete pociťovat Můj pokoj. Pokud si však necháte zavřít uši před Mými 

pokyny, sejdete z cesty a nebudete brát v úvahu, že lidé sledují vaše činy a v každém okamžiku vás soudí. 

Jak byste mohli mluvit o Mé moci a Mé moudrosti, když si Má slova připisujete k chvále? pociťujte 

skutečnou velikost, kterou jsem udělil každému ze svých dětí a která je větší než ta, kterou předstíráte. 

Když vám udělám zázrak, radujte se a pamatujte, že jsem vám jím prokázal svou lásku. 

47 Studujte mé podobenství: 

48 "V jedné provincii žil ctihodný stařec, obklopený muži, ženami a dětmi, které pozval na hostinu. 

Všichni přišli z různých stran a přijali pozvání toho starého muže. Nahoře se rozezněl melodický zvon a na 

jeho volání spěchali v dlouhých vlacích plných oddanosti na místo, kde žil ten, kdo je povolal. 

49 Když ty zástupy vešly do příbytku, neviděly na stole ani chléb, ani jídlo, ani vodu k nasycení těla, 

a do srdcí jedněch začalo pronikat zklamání a do srdcí druhých posměch. Se zdánlivou pokorou sklonili 

šíje, ale uvnitř na starce reptali. On, který věděl, co se v těch lidech děje, k nim však promluvil: 

"Pojďte ke mně a poslouchejte! Byli jste jako trosečníci na cestě života bez majáku, který by vás zachránil. 

Byli jste mrtví pro lásku a radost a neznáte účel, pro který jste přišli na tento svět. I vy jste se nechali 

porazit proměnlivostí života, světem a jeho vášněmi, a proto jsem vás povolal. Ukážu ti cestu, která tě 

učiní šťastným, a dám ti světlo." S obavami a pocitem, že jim stařec čte v srdci a zná jejich myšlenky, mu 

ukazovali na svá nemocná těla, únavu a touhu po oduševnění. 

50 "Buďte šťastní," řekl jim stařec, "dám vám, co potřebujete, ukojím váš hlad i žízeň." 
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51 Mezi těmi zástupy byli pokrytci i lidé čistého srdce a všichni naslouchali jeho učení. Otevřel knihu 

svých dokonalých pokynů a dal jim své slovo jako pokrm, a když skončil, zeptal se jich: "Uspokojil se váš 

hlad? Jste nasyceni?" Děkovali za zázrak, kterého se jim dostalo, protože si nikdy nedokázali představit, že 

láska je tak mocná. - Stařec k nim dále promlouval: "Radujte se, že jste mě přijali. To je chléb, který sytí 

duši, a voda, která uhasí žízeň po lásce a dokonalosti." 

52 Poté dal lidem zákony a přikázání, aby se jimi řídili a zůstali hodni přijímat tento pokrm. Ti, kteří 

tomuto poselství porozuměli, slíbili, že budou poslouchat a vždy žít v praxi ctností, kterým učil tento 

ctihodný stařec. Řekl jim, že pokud se budou cítit silní, mají jeho učení přenést do jiných oblastí, že 

"první" mají tuto misii vykonávat, zatímco ostatní mají zůstat a přijímat nově příchozí. 

53 Ti, kteří byli k tomu určeni, se vydali splnit toto poslání a vzali si s sebou sílu starce. Dívali se, 

modlili se a začali pracovat. Všechny spojoval stejný ideál a ovládala je jediná myšlenka: přinést 

hladovým tento chléb. Na své cestě se setkávali s obtížemi a jejich duch se je snažil překonat. Brzy však 

začali slábnout a starce (vnitřně) odsuzovat a přemýšleli, zda je jeho ochrana bude pronásledovat všude, 

kam půjdou. Věděli, že by se čas od času měli vrátit do domu, kde je stařec shromáždil. 

Přišel čas, kdy ten lid slavil památku dne, kdy poprvé uslyšel hlas starce, a hrnuly se k němu velké 

zástupy, ale ti učedníci, kteří odešli, se nevrátili, zbloudili a převrátili zákon. Stařec cítil bolest z 

nepřítomnosti těchto učedníků, vycvičil nové posly a poslal je do práce. Zatímco první jednali v rozporu s 

povinností a zapomínali na to podstatné z tohoto učení, druzí mluvili ve jménu ctnosti, které učil onen 

stařec, a pravdivostí svých slov obraceli srdce." 

(konec podobenství) 

54 Studujte Mé podobenství a nezapomínejte, že musíte být nanejvýš bdělí, chcete-li plnit Má 

přikázání. Shromážděte nemocné, žíznivé a hladové a dejte jim chléb Ducha. Vlijte lásku do srdcí a 

uvědomte si, že jste vyslanci v Mém díle světla a obnovy. Ať nevznikne domýšlivost nebo ješitnost, abyste 

se nevydědili. Nepolevujte v plnění Mého zákona. Milujte se navzájem a budete žít v míru. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 69  
1 V tuto chvíli vám odpouštím každý hřích, ale říkám vám také toto: Chceš-li, jdi až k oběti, ale už 

nehřeš. Napsal jsem ve tvém srdci knihu, ale kdybych tě požádal o tento návod, nedokázal bys mi vysvětlit 

ani jednu její stránku. 

2 Abyste se cvičili v činné lásce k bližnímu, vystavil jsem vás malým zkouškám tím, že jsem vám na 

cestu postavil toho, kdo lační po chlebu a útěše. Kolikrát jsi mi však zavřel dveře. Mnohokrát jsem ti řekl, 

že se skrývám v srdci těch tvých bratří, kteří tě prosí o milost. - učedníci, tyto příležitosti, které vám nabízí 

váš Pán, totiž rozdávání duchovních a hmotných výhod, spočívají v praktikování dokonalé dobročinnosti, 

která neočekává žádnou odměnu a která je místo toho zapsána v knize vašich dobrých skutků. Což jsem ti 

neprokázal své milosrdenství tím, co jsem pro tebe učinil? Snažte se tedy o své bratry. Vzpomeňte si, 

kolikrát jsem vám splnil to, co jste považovali za nemožné. Chcete-li, aby svět poznal, že nastal čas Mého 

nového zjevení, svědčte o tom svými skutky lásky a nedělejte opak toho, co jsem vás učil ve Svém učení, 

protože pak byste popřeli Mou Přítomnost. 

3 Pokud navzdory svému úsilí nevidíte plody své setby, nedělejte si starosti. Tento skutek lásky je 

jako skutek, který uděláte potřebnému člověku, jenž zaklepe na dveře vašeho domu a od něhož 

neočekáváte žádnou odměnu. Já však dám tvému duchu (po smrti těla) možnost sestoupit z úrovně, na 

které se nachází, aby se těšil z plodnosti semene, které zanechal na zemi. 

4 Otcové rodin, mějte cit pro projevy duchovního pokroku svých dětí. S láskou a milosrdenstvím 

opatrujte děti, které vám byly svěřeny, abyste vedli nové generace po cestě, kterou razí Mé světlo. 

Neveďte je do propasti a nekopejte jim pasti. Tyto duše nevstoupí do Sodomy a Gomory této doby. 

5 Vyzbrojte se trpělivostí, neboť přijde čas, kdy se vás mnozí budou ptát na toto slovo. Mezi ně 

přijdou noví farizeové a zákoníci, aby vás vyslýchali. Neodpovídejte zaujatě a všem poskytujte upřímné 

informace, neboť vy sami Mi musíte skládat účty z odpovědí a chování, které vůči těmto tazatelům 

prokážete. 

6 Dnes tvé srdce bije radostí a modlitba, kterou vysíláš, je jako kadidlo nebo vůně květin. Když vaše 

myšlenky dosáhnou této čistoty, spojí se s myšlenkami spravedlivých duchů, kteří žijí v blízkosti vašeho 

Pána. 

7 Vždycky jsem vám říkal: Modlete se. Dnes vám říkám, že modlitbou můžete dosáhnout moudrosti. 

Kdyby se všichni lidé modlili, nikdy by nesešli z cesty světla, kterou jsem jim vytyčil. Modlitbou by se 

uzdravili nemocní, ubylo by nevěřících a do duší by se vrátil pokoj. 

8 Jak může být člověk šťastný, když odmítl Mou milost? Myslí si snad, že láska, milosrdenství a 

laskavost nejsou vlastnostmi lidského života? 

9 Také duchovní život se řídí zákony, a pokud se od nich odchýlíte, velmi brzy pocítíte bolestné 

následky této neposlušnosti. Uvědomte si, jak skvělé 

Mým přáním je zachránit vás. Dnes, stejně jako tehdy, vezmu kříž, abych vás pozvedl k pravému 

životu. Jestliže Moje Krev prolitá na Kalvárii otřásla srdcem lidí a obrátila je k Mému učení, tak v této 

době to bude Mé Božské Světlo, které otřese duší i tělem, aby vás přivedlo zpět na pravou cestu. 

10 Chci, aby ti, kdo zemřeli pro život v milosti, žili navždy. Nechci, aby tvá duše přebývala v 

temnotě. 

11 Neslyšíte hlasy spravedlnosti? Copak nevidíte, jak přírodní síly postihují jeden kraj za druhým? 

Myslíte si, že kdybyste žili ctnostným životem, bylo by třeba, aby se Moje spravedlnost projevila tímto 

způsobem? Vpravdě vám říkám, že bych vás nemusel očišťovat, kdybych vás shledal čistými. 

12 Učiň své tělo během tohoto pozemského života poddajným, neboť není správné, aby se tvá duše 

později musela očišťovat v bolestech kvůli tvým slabostem. 

13 Když hříšníci slyší tato slova, pláčou a ptají se Mě, co mají dělat, aby smyli své skvrny v tomto 

životě. Na to jim odpovídám: Konejte skutky milosrdenství mezi svými bratry, váš svět je vhodným polem 

pro rozsévání milosrdenství. Obývají ji miliony různě trpících srdcí, domovy v bídě, muži a ženy zhýralí v 

neřestech. Je to svět, kde je mnoho míst pokání, nemocnic, věznic a bojišť. Odpouštějte, odpouštějte hodně 

ve svém životě, pochopte, že odpuštění se rodí z lásky. Kdo mě opravdu miluje, musí milovat svého 

bližního, protože je mým dítětem, a měl by mu odpustit, kdykoli ho urazí. Pamatujte, že má první slova, 

když jsem visel na kříži, byla přímluva a odpuštění těm, kdo mě ukřižovali. 
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14 Na každé místo a do každé rodiny umístím dítě světla, aby připravilo cestu pro ostatní, ale nejen na 

zemi, ale také v duchovním životě, aby očistilo cestu před svými bratry a učinilo ji průchodnou. 

15 Mnozí přicházejí, aby slyšeli Mé Slovo, ale Já sám vím, jaký duch je skryt v každém těle. Někteří 

Mi naslouchají s chladným srdcem, jiní pochybují, ale je mnoho těch, kteří se chvějí láskou a rozkoší, 

když cítí Mou Božskou duchovní sílu, zatímco jiné trápí výčitky svědomí, kterým jejich hmotná 

přirozenost nerozumí. Mnozí z nich totiž tehdy na Piláta volali: "Ukřižuj ho, ukřižuj ho!" Dnes však 

vzlykají a ve své bolesti by byli schopni se slzami v očích vykřiknout: "Neukřižuj ho, je to božský Mistr!". 

16 Mnohokrát jsem vám řekl, že vy a oni jste stejní. Pojďte znovu ochutnat víno a jíst chléb z mého 

stolu. Jezte z beránka, je to sémě života. Pojďte, vy hladoví, žízniví, poskvrnění, posilněte se a nasyťte se, 

neboť potom vám řeknu: vezměte svůj kříž a následujte mě. U Mého stolu v tomto čase budou apoštoly 

muži i ženy; k tomuto stolu položím vašeho ducha. 

17 Byly to ženy, které v této době držely vysoko duchovní prapor, zanechaly na cestě stopy apoštola, 

který horlivě dodržuje zákon Páně. V Mém novém apoštolátu bude žena vedle muže a nebude (určitý) věk, 

který by Mi sloužil: bude to dělat jak dospělý, tak dítě nebo stařec, mladá dívka i matka. Neboť ti znovu 

říkám, že hledám tvého ducha, který už dávno opustil své dětství. Nebude jich dvanáct služebníků jako ve 

druhé éře, nyní jich bude sto čtyřicet čtyři tisíce, dvanáct tisíc z každého kmene. Jsou rozptýleni mezi 

lidmi, ale Moje láska je poznamenala a duchovně jsou sjednoceni, i když někteří žijí v tomto světě a jiní v 

duchovní říši. Z těch, kdo žijí na zemi, někteří mluví jedním jazykem a jiní jiným. 

Jazyky. Nikdo však nesejde z cesty svého osudu, neboť je vede světlo Mého Svatého Ducha. Znám kmen 

tohoto stromu, jeho větve i listy a tento strom má za úkol poskytovat lidstvu stín. 

18 Můj Duch vám dává svá zjevení, aby naplnil zaslíbení z minulých dob. Vpravdě vám říkám, že už 

žijete v časech, které vám byly ohlášeny. Slíbil jsem ti, že se vrátím, a jsem tady. Dal jsem vám vědět o 

znameních, která se měla stát před mým příchodem, a o tom, co bude mezi vámi v době mé přítomnosti, a 

podívejte se, jak se to všechno stalo. Příslib Mého příchodu zůstal ve vašem duchu živý a vy jste Mě 

očekávali. ale bičováni trápením jste byli blízko oslabení, ale dnes, když jsem s vámi a vy mi nasloucháte, 

vás žádám: kdy učiníš Mé utrpení svým? Kdy budete skutečně milovat a trpět pro úkol, kterému Ježíš 

zasvětil svůj život? 

19 Lidé, Mé Slovo rozechvívá vaše srdce a z očí se vám derou slzy, když si vzpomenete, že Ten, který 

vás tolik miloval, skončil svůj život na kříži. Vzpomínáš si, jak jsem vykrvácel na kříži, a tvůj duch se 

otřásá. Ale vězte, lidstvo, že i když byla Ježíšova fyzická bolest krutá, byla jen slabým odleskem bolesti 

božského Ducha. 

20 Dnes vám nabízím chléb svého slova, chléb, který se nemíchá s kvasem ani se nezískává v potu 

tváře. Eliáš otevřel dveře domu, abyste mohli vstoupit a usednout ke stolu Páně ve třetí éře, a požehnal 

vaší cestě, abyste mohli vstoupit do přítomnosti Mistra. 

21 Ti, kteří se považovali za poskvrněné a nehodné předstoupit přede Mne, se dnes cítí čistí, a to 

proto, že Moje Krev nepřestala téct, že Moje rány se ještě neuzavřely, a pokaždé, když lidé sejdou z cesty 

nebo upadnou do hříchu, je v Mém Duchu přítomna Oběť na Kříži, osamělost a temnota lidí. 

22 Také z duchovního stolu této doby povstane špatný učedník, aby skryl svou zradu a pokání, a také 

dnes mi učedníci položí tuto otázku: "Kdo je to, Mistře?". 

23 Tehdy jsem naposledy večeřel obklopen pouze svými apoštoly, a co jim Kristus řekl, slyšeli jen 

oni. Dnes duchovně obědvám se svými novými apoštoly, kterých je mnoho, a objevuji mezi nimi farizeje, 

pokrytce a zrádce. Muži a ženy z různých náboženských společenství přicházejí mezi zástupy, aby 

zkoumali toto Slovo a jeho projevy a na základě toho, co vědí, je posoudili a mohli říci, zda je to pravda. 

Všechny vás posílám, abyste byli svědky tohoto poselství duchovní moudrosti, které vám dávám. Je to 

Třetí zákon, který vám může zjevit pouze Duch pravdy. 

24 Uvažte: Izraelité podle těla zachovávají Mojžíšův zákon a slovo proroků, křesťané spojili 

Mojžíšův zákon a slovo Kristovo v jeden zákon. Co je tedy divného na tom, že tito spiritualisté spojují tyto 

dva zákony se zjeveními Ducha svatého? Toto je dokonalá archa smlouvy: je zde Mojžíšův zákon, 

Kristova láska a moudrost Utěšitele, zaslíbená pro tuto dobu. 

25 Muži, vy, kteří směřujete mysl lidí k náboženským cestám: otevřete oči tomuto světlu, rozjímejte o 

lidech, kteří se vymanili z touhy po lásce, volají po spravedlnosti a žádají o světlo. Je to jen velmi malá 

část lidí, kteří povstávají jako člověk a hledají Krista, jeho pravdu a zaslíbení. Dávejte pozor, aby se 
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člověk obrátil k věčnému, k duchovnímu! Nebo je možné, že ačkoli máte oči, nevidíte? Já všechno vím a 

všechno vidím, proto jsem přišel jako zloděj v noci, abych tě překvapil ve spánku a probudil tě ke světlu 

nového dne. 

26 Již dlouho učím tento lid a zjevuji mu učení, které před ním lidé skrývali. Zjevil jsem jim také to, 

co jsem pro ně uchoval, ale ještě jsem jim neřekl všechno a do roku 1950 se jim v této podobě neoznámím. 

Ti, kdo Mé učení neslyšeli, obdrží Mé poselství prostřednictvím knihy napsané Mými "zlatými pery". 

27 Po mém odchodu mnozí povstanou proti lidem, proti mému učení. Moře budou překračovat ti, kdo 

chtějí bojovat a pronásledovat mé služebníky. Ale kdo by mohl potlačit světlo božského Mistra? Kdo by 

mohl zastavit vývoj ducha nebo vrátit čas? Pokud lidé ve druhé éře věřili, že když zabijí Krista na kříži, 

zemře i Jeho učení, podepsali si rozsudek pouze vlastní rukou, protože Kristus na kříži svou nekonečnou 

láskou všechno přemohl. Pravda, stejně jako světlo, vždy vítězí nad temnotou, ať je jakkoli temná. 

28 Můj Duch vám dává semeno, abyste je zaseli na pole, která jsou dušemi lidí, jež se díky bolesti a 

boji stala plodnými a jen čekají na příchod Rozsévače. Brzy bude Mé jméno a Mé učení znovu na všech 

rtech. 

29 Abych vám dal lekci lásky, umývám vám nohy, milovaní učedníci, abyste spojili učení, které jsem 

vám dal v tomto čase, s tím, které jsem vám zjevil v dobách minulých. Chci, aby až bude rok 1950, 

poslední rok mého Slova mezi vámi, aby se ti, kteří jsou dnes ještě "dětmi", stali učedníky. Dnes Mi ještě s 

radostí nasloucháte, ale co bude, až Mi budete naslouchat s vědomím, že je to naposledy? - Připomínám 

vám zkoušky Druhé éry, ale mluvím k vám novými slovy, prostřednictvím orgánu lidské mysli, neboť 

kdybych k vám mluvil přímo, neodolali byste síle Mého Slova, intenzitě jeho světla ani majestátu Mé 

Přítomnosti. 

30 Proto jsem k vám kdysi přišel jako člověk, a dokonce i Janovi jsem se po svém ukřižování zjevil 

pod některými symbolickými obrazy, aby mohl pochopit má zjevení. Vpravdě vám říkám, že na vás 

pracuji, abyste mohli přijmout projev z ducha do ducha, přímé spojení s Mým Božstvím. Po roce 1950 už 

Mě nebudete slyšet v této podobě, ale budete cítit Mou přítomnost, protože vaše duchovní povznesení 

bude větší, a pak plně vstoupíte do doby duchovního společenství. Jakmile do vás vstoupí jednota a 

bratrství, nastane čas velkých zázraků, čas, kdy lidé uslyší Můj hlas. Pak přijde boj a pronásledování, 

dveře těchto domů setkávání budou zavřeny, vaše domovy budou pomlouvány. Budou vás nazývat 

čaroději, vaši příbuzní se vás zřeknou a někteří z vás budou uvězněni kvůli obraně Mé Věci. Já však budu 

s vámi, abyste nezoufali, neboť Já jsem Život, a jsem-li ve vás, kdo by mohl bojovat proti Věčnému 

životu? 

31 Buďte bdělí, učedníci, neboť až váš hlas probudí ty, kteří dnes ještě spí, přijdou ze sekt a 

denominací, aby vám řekli, že to, co máte, je falešné, že oni mají Archu smlouvy a naplnění zaslíbení, 

jakož i obsah sedmi pečetí. A pak, když nebudete umět bojovat zbraněmi, které jsem vám udělil, zbraněmi 

lásky a moudrosti, nastane mezi lidmi velký zmatek a lidé, toužící po pravdě a lačnící po světle, půjdou 

tam, kam jsou povoláni, a mohou minout cestu. 

32 Vy, kteří jste obdrželi pověření vést a řídit tento lid, dejte příklad bratrství tím, že se sjednotíte v 

duchu po vzoru Ježíše, Mojžíše a Eliáše, kteří se jednotně objevili na hoře Tábor při proměnění. 

33 učedníci, učil jsem vás v tomto čase nejen Slovem, ale také svými dobrodiními, kterými jsem vás 

neustále hojně obdarovával. Časy symbolů jsou pryč, dnes ve Mne věříte bez symbolů, milujete Mne a 

rozumíte Mi, a dokonce i symbolů v Mém Slově ubývá, protože nyní jste schopni pochopit a porozumět 

Mým pokynům a uvést je do praxe ve svých skutcích lásky. 

34 Pokud si myslíte, že Ježíš, protože byl Boží Syn, necítil žádnou bolest, mýlíte se. Pokud si myslíte, 

že jsem bez bolesti, protože dnes přicházím v Duchu, také se mýlíte. Jestli si myslíte, že když vím, že 

nakonec budete všichni se mnou, tak dnes netrpím, tak v tom také nemáte pravdu. Vpravdě vám říkám, že 

není citlivější bytosti, než je Božský Duch. - Ptám se vás: Kdo dal všem bytostem smysl? Co dobrého 

můžeš udělat, co Mi nepřináší radost? A co zlého můžeš udělat, co není jako rána Mé citlivosti? Proto vám 

říkám, že mě lidstvo znovu ukřižovalo. Kdy budu sejmut ze svého kříže a zbaven trnové koruny? 

35 Dnes si budete připomínat Ježíšovu večeři duchovním chlebem, který jsem vám vždy dával. Uvedl 

jsem vám velké příklady učení: manna na poušti v první éře, zázrak s rybami ve druhé éře. Chléb, který 

jsem požehnal a rozdával u svého stolu, představující božství, byl učením, které jsem dal vašemu duchu, 

aby pochopil mou lásku. Dnes nepřináším hmotný chléb, který by k vám promlouval o nebeských 
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naukách. Čas symbolů skončil. Dnes vám dávám pouze Své Slovo, v němž vám říkám, že tento projev 

není tím nejvyšším, co poznáte, a že to, co vám říkám prostřednictvím tohoto prostředníka, není vše, co 

vám mám říci. 

36 Milovaní lidé, vzpomeňte si a přemýšlejte v těchto hodinách o všem, co jsem udělal oné noci, která 

byla poslední, kterou jsem mezi vámi strávil jako člověk, a také o všem, co jsem vám řekl v těch chvílích, 

kdy jsem vám to řekl ve svém učení: Buďte vítáni, učedníci Třetího věku, které jsem shromáždil a přivedl 

vás z různých koutů země. Shromáždil jsem vás, abyste vytvořili nové "karavany" Izraele, které projdou 

pouští, jež se rozprostírá před vašimi zraky, a tam obdržíte nové Hospodinovo poučení. 

37 Vidím, že někteří se navzdory učení a zkouškám, kterými prošli, nedokázali osvobodit od 

modlářství. Poznejte, jak jsem očistil cestu k vašemu vzestupu, abyste po ní mohli kráčet. Nedovolte však 

pochybnostem, aby se vloudily jako mrak, který brání vašemu duchu vidět Mé světlo. 

38 Všimli jste si, že v této době jste svobodnější od lidských pokušení a že jsem vám dopřál jen to 

nejnutnější k životu, a proto vám říkám: Nehledejte zbytečnosti. 

39 V poušti jsi našel palmu a pramen křišťálově čisté vody. Nebyla to přetvářka, nebyla to iluze, byla 

to skutečnost. Větve a stín palmy jsou Má duchovní přítomnost, její ovoce je Mé Slovo, pramen je láska a 

moudrost, kterou jsem vlil do tvého srdce. 

40 Kdo Mi pozorně naslouchal, naučil se tentokrát slyšet hlas svého svědomí, soudit sám sebe, 

rozpoznat své vlastní dílo a vzít na sebe bolest, kterou způsobil. Duch pak zjevuje tělu hluboké učení, aby 

ho přesvědčil, že musí být ve zkouškách mírné a oddané. Kdo dospěje k těmto hlubokým úvahám, nebude 

odporovat Mým božským přikázáním. 

41 Stejně jako ve druhé éře se Mé Slovo před nikým neskrývá, nechávám je proniknout k 

nevědomým, chápavým, těm, kdo mají čisté srdce, i k hříšníkům, upřímným i pokrytcům. Nebeský zvon 

zazvonil pro všechny. Kdyby toto lidstvo, které se ve své většině napilo z pramene Učení, které jsem vás 

učil jako Kristus, bylo bdělé a modlilo se, když jsem mu dával znamení Mého nového příchodu, jak by 

bylo potěšeno, kdyby pocítilo Mou Přítomnost. Bylo nutné, abych vám v roce 1866 poslal muže, který by 

vám předal Mé poselství, a jeho ústy vám Eliáš oznámil nový čas. Od té doby tato palma stále více 

rozšiřuje své listy, Mé Slovo zasahuje nové oblasti, způsobuje odchod zapečetěných a učí zástupy. Ti, kdo 

Mi pokorně naslouchali a následovali Mě na cestě duchovního rozvoje, již na své cestě nepociťovali 

únavu, ani hlad a žízeň. Na své cestě zažili nevděk, výsměch, pohrdání a lhostejnost. Nic je však 

nezastavilo, protože jejich ideál nachází své naplnění na konci cesty a oni vědí, že tento cíl není na zemi. 

42 Pouze ti, kdo se připravují s touto mírností a duchovností, získají moc osvobodit od bolesti toho, 

kdo trpí; neboť ten, kdo je plný marnivosti nebo špatně využívá svých darů, tuto milost ztrácí. 

43 Nikomu nevnucujte Mé učení pod nějakým jménem, ale vzkříste toho, kdo padl, a řekněte mu, aby 

ve Mne uvěřil. Kdo by vám mohl zabránit v konání dobra bližnímu? 

44 Nemyslete již na pozemské pohodlí, abyste se připravili na splnění svého úkolu a myslete na ty 

zástupy lidí, kteří se vydají na cestu za archou spásy lásky, která je Mým učením, a kteří se musí na cestě 

setkat s vašimi srdci. 

45 Kdy se znovu objeví apoštolové Mé Věci jako ti, kteří Mne následovali ve Druhé éře? S jakou 

vírou, láskou a vytrvalostí hájili Mou pravdu! Rádi byste dělali ty skutky a zázraky, ale opravdu vám 

říkám, že byste to dokázali, kdyby vaše víra byla tak velká jako jejich. Buďte lidmi víry a budete konat 

zázraky, i když jste v hmotné nouzi. Slyšte Mě a pochopte Mé Slovo, jinak Mě necháte mluvit jen do 

prázdna. 

46 Buďte pokorní, uvědomte si, jak se Ježíš sklonil před učedníky, aby jim umyl nohy. Dělejte takové 

skutky pro své bratry a budete se moci právem nazývat mými učedníky. 

47 Jak málo je těch, kteří sledovali a vzpomínali na den, kdy Ježíš zemřel na kříži. Vpravdě vám však 

říkám, že když přemýšlíte o Mistrově smrti, vzpomeňte si, že tento okamžik přichází pro každého z vás. 

Nemusel jsem se bát smrti, protože já jsem život, ale vy se musíte starat o to, abyste své poslání dokončili 

připraveni a vybaveni uvnitř. 

48 Ať se nikdo necítí bezvýznamný a ubohý, neboť neznáte dar řeči ani bohatství svého srdce, které 

miluje vaše bratry. 

49 Pláčete nad potupnou smrtí, kterou jste dali svému Pánu na Kalvárii, a neuvědomujete si, že v této 

době Mě znovu zraňujete a vysmíváte se Mému Slovu. Já jsem však slíbil, že zachráním všechny své děti, 
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a má vůle se naplní. Pokud má tehdy prolitá krev nebude pro toto lidstvo dostačující, vezmu na sebe 

duchovní kříž, abych se na něm nechal ukřižovat a rozšířil jiskry světla, které se skrze svědomí lidí 

dostanou do duší. 

50 Běda těm, kdo v této době svou hanebností a neposlušností dávají špatný příklad dětem, které jsem 

poslal s duchovním posláním (na zem)! Budete jako zástupy lidí, které s křikem a posměchem vedly Ježíše 

na Golgotu a zasévaly hrůzu do srdcí dětí, které si nedokázaly vysvětlit, proč mučí a zabíjejí člověka, který 

jen rozdával požehnání. 

51 Pokaždé, když Ježíš padl, ti nevinní plakali. Ale vpravdě vám říkám, že jejich pláč byl více z 

ducha než z těla. Kolik z nich Mě později následovalo a milovalo, aniž by se jim ze srdce vymazala 

vzpomínka na to, čeho byly jejich nevinné oči svědky. 

52 Je čas, abyste se zamysleli nad tím, co vám říkám. Ať mě lidé slyší, ať nemocní přicházejí do mé 

přítomnosti jako první. Modlete se za nepřítomné nemocné a navštěvujte ty, kteří jsou umístěni v 

ústavech. Vzpomeňte si, že ve Druhém věku žilo mnoho malomocných za branami města, a přestože 

věděli, že Ježíš uzdravuje nemocné, smířili se s tím, že uslyší jeho hlas jen z dálky, protože si říkali: "Jak 

přijdeme k Mistrovi, když nás zástupy odhánějí?" Ježíš pak odměnil jejich víru tváří v tvář lidské 

lhostejnosti a sobectví tím, že očistil jejich těla od zla, které je sužovalo. 

53 Neunavujte se nasloucháním v této době, neboť ti, kdo uslyší Mé poslední Slovo v roce 1950, je 

přijmou v duchu jako symbol poslední kapky Krve, která stekla z Mého Těla na kříži. 

54 Zapomněli jste na zákon a čekali, až vám přírodní síly připomenou Mou spravedlnost: hurikány, 

vodní toky vylévající se z břehů, zemětřesení, sucha, záplavy jsou volání, která vás probouzejí a mluví k 

vám o Mé spravedlnosti. 

55 Jaké jiné ovoce Mi může lidstvo v této době nabídnout než neshody a materialismus? Ani tento lid, 

který po léta naslouchal Mému učení, Mi nemůže nabídnout potěšující úrodu. 

56 Mé spravedlnosti nikdo neunikne. Soudím živé i mrtvé. Vpravdě vám však říkám, že pokud se 

nepozvednete a nebudete opravdově a hlasitě praktikovat Mé učení, bude vás soudit lidská spravedlnost. - 

Jak moc se toto lidstvo poskvrnilo! Krev Beránkova ukázala lidem cestu k rozvoji duše, po níž musí 

kráčet, aby odčinili spáchaná provinění; ale v důvěře v tuto božskou krev jste znovu zhřešili. Svět tě zajal, 

ale já si nyní od tebe beru zpět to, co mi patří. 

57 Odstraním plevel, který je jedovatou rostlinou, a znovu zaseji zlaté pšeničné zrno a pole, která byla 

dlouho neúrodná, budou plodná a úrodná. 

58 Od pradávna jste skrze Mého proroka Jana věděli, že přijde čas, kdy Mě uvidí každé oko; tento čas 

máte před sebou. V té době lidský duch otevře oči světlu pravdy a spatří Mne. Bude rozumět Mému slovu 

a pocítí Mou přítomnost. Z kamenů bude tryskat nejen voda, ale také vyraší květy. 

59 Dnes si myslíte, že vás Moje spravedlnost trestá tím, že vypouští přírodní síly, aby rozsévaly bídu, 

smutek a hlad. Jednoho dne však pochopíte, že to byly vaše skutky, které způsobily, že vás postihlo toto 

neštěstí, tento soud. Dozvíte se také, že vaše zásluhy, víra a modlitba mohou uklidnit přírodní síly. 

Neslyšeli jste, že dávám svým dětem moc nad přírodními silami, když je duchovně označím? To vás 

nemůže udivit, když si vzpomenete, že jsem prvnímu člověku dal moc, aby si podmanil stvoření země. To 

je důvod, proč vám někdy říkám, že člověk ještě neobjevil sám sebe, a proto sám sebe nezná. 

60 Já jsem Král vesmíru, člověk zde na zemi je princ, protože je Mé dítě. Umí člověk dobře využívat 

sílu všech svých schopností? Amen, říkám vám, že zapřel svého Otce a učinil se králem, aby konal jeho 

vůli ve světě. 

Kdo však nesjednotí svou vůli s mou a jde mimo Boží zákony, vytváří si podmínky pro to, aby ho mohly 

soudit. To nazýváte trestem a nakonec mě nazýváte nespravedlivým Otcem. 

61 V této třetí éře mnoho duší spatří Mé Světlo, a když si jím osvětlí cestu, už nesejdou na scestí. 

Spíše se ohlédnou za svou minulostí, aby si uvědomili všechny své chyby a litovali jich. Nebudou již 

usilovat o lidskou slávu, ale pouze o nesmrtelnost duše. 

62 Lidé vystoupí na vrchol hory a uvidí odtud obraz zaslíbené země, Nový Jeruzalém, který na vás 

čeká jako nejvyšší odměna na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 70  
1 Jsem pokladnice moudrosti, kterou lidstvo dosud neumělo pochopit. Dal jsem ti klíč k oduševnění, 

abys s ním mohl otevřít truhlu a poznat, co pro tebe chystám. 

2 Pokud se některé z Mých dětí považuje za nehodné nebo se cítí neschopné otevřít dveře Mé lásce, 

říkám vám popravdě, že všechny Mé děti jsou hodny Mé lásky. Vy všichni máte klíč k otevření těchto 

dveří. Neztrácejte ji, abyste nenásledovali kmen Juda, který bloudí v tomto životě a neklidně se potuluje 

po zemi. 

3 Nechci vás vidět jako boháče nebo žebráky, ale jako poutníky, v jejichž batohu s potravinami 

nikdy nechybí jídlo pro ně samé a pro hladové, které na své cestě potkávají. 

4 Chci, abys znal cesty, uměl rozlišovat různé "stromy" a v každém pocestném, kterého potkáš, 

poznal svého bratra, abys na otázku: "Kam jdeš?" odpověděl upřímně a pevně a vždy říkal Mou pravdu. 

5 Tak budeš jako poutník, který důvěřuje v zítřek, který kráčí bez starostí o sebe a může myslet na 

druhé; neboť tě učím cítit bolest bližního a utišit ji kapkou balzámu, který ti uděluji, abys s ní pomohl 

svým bratřím. 

6 Jak moc jsem musel vždy očišťovat tvou duši! Myslíte si, že bych vás nechal poskvrnit, abyste v 

tomto stavu začali hlásat Mé učení? 

7 Připravuji tě, abys byl silným Izraelem mezi lidmi. 

8 Když slyšel Mé slovo, tvůj duch se zachvěl, vzpomněl si, že tento hlas slyšel už dříve, a ptá se sám 

sebe: Kde to bylo? A já vám říkám: bylo to na poušti, na horách a na březích judských řek, z úst Ježíše 

Nazaretského, o němž jste pochybovali, ačkoli jste poznali, že v jeho slově je božská síla, láska a moc, 

která vám dává život, zdraví a pokoj. 

9 V tomto čase jsi vzkříšen a tvůj duch znovu uslyšel Mé učení, tvé srdce se zachvělo při zvuku toho 

hlasu, který už zná. Mé slovo je prosté a skromné, ale nedívejte se jen na barvu ovoce, jezte ho, abyste v 

něm objevili jeho semeno. Právě toto semínko budete zítra pěstovat. Pokud se o něj budete dobře starat, 

přinese vám dobré ovoce. Pak si uvědomíte, že strom, z něhož pochází, nese lásku vašeho Otce. 

10 Získávejte zásluhy, abyste dosáhli místa, které vám náleží a které není na trůnech ani v palácích na 

zemi, ani se neslučuje se slávou světa, s lichocením nebo pozemskými poctami. Vaše místo zde na zemi je 

v boji za mír a dobro a na onom světě bude s Mou láskou. 

11 Toto není zaslíbená země, tento domov zaslíbený vašemu duchu ještě neznáte a váš duch po něm 

kvůli své pozemskosti ani netouží. 

12 Všem lidem různých vyznání a náboženství říkám, že neuměli odsunout hmotné bohatství na jeho 

místo a pak umístit to duchovní na místo, které mu náleží. Kdyby lidé plnili Mé zákony, už by odtud viděli 

odlesk zaslíbené země a slyšeli zvuk hlasů jejích obyvatel. 

13 Tvrdíte, že věříte v Mou existenci a že věříte v Mé božství; říkáte také, že se má vůle stane. 

Vpravdě vám však říkám: Jak malá je vaše víra a podřízenost tomu, co nařizuji! Já však v tobě probouzím 

pravou víru, abys byl silný na cestě, kterou jsem pro tebe připravil. 

14 Pracujte na sobě, nečekejte, až vás smrt zastihne nepřipravené. Co jste si připravili na dobu, kdy se 

vrátíte do duchovního života? Chceš být překvapen, dokud jsi ještě spoután pouty hmoty, vášní a 

pozemského majetku? Chceš vstoupit do záhrobí se zavřenýma očima, aniž bys našel cestu, a vzít si s 

sebou únavu tohoto života, která se ti otiskla do duše? Připravte se, učedníci, a nebudete se bát příchodu 

tělesné smrti. 

15 Nevzdychejte, protože musíte opustit toto údolí země, neboť i když poznáváte, že v něm existují 

zázraky a sláva, říkám vám po pravdě, že jsou to jen odlesky krás duchovního života. 

16 Pokud se neprobudíte - co budete dělat, až se ocitnete na začátku nové cesty, kterou osvětluje 

světlo, jež se vám zdá neznámé? 

17 Odejdi z tohoto světa bez slz, aniž bys zanechal bolest v srdcích svých blízkých. Odpojte se, až 

přijde ten okamžik, a zanechte na tváři svého těla úsměv míru, který vypovídá o osvobození vaší duše. 

18 Smrt těla vás neodděluje od bytostí, které vám byly svěřeny, ani vás nezbavuje duchovní 

odpovědnosti za ty, kteří byli vašimi rodiči, sourozenci nebo dětmi. 

19 Pochopte, že pro lásku, pro povinnost, pro pocity, jedním slovem: pro duši smrt neexistuje. 
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20 Promluvil jsem k těm, kdo se považovali za mrtvé, a oni mi řekli: "Kdo ke mně promluvil?" Dotkl 

jsem se jich a oni se mě ptali: "Kdo se mě dotkl?" A uslyšeli hlas, který jim řekl: "Já jsem ten, který 

vzkřísil Lazara, ten samý, který vstal z mrtvých, aby vám dal duchovní život." 

21 Mé učení vás nikdy nemůže vést k fanatismu, ani vám nevtiskuje pověrčivé či modlářské 

představy; naopak, osvobozuje vašeho ducha od pout, která mu nasadilo lidstvo. Má cesta je úzká, ale kdo 

po ní kráčí, ten má a užívá si skutečnou svobodu. 

22 Nechci vás zotročit svým učením, protože v něm nejsou žádná dogmata, odsouzení ani zavržení. 

Chci, abys ke Mně přišel z lásky, ze zásluh, z víry, z přesvědčení. 

23 Dovolil jsem vám poznat víry, sekty a doktrinální systémy, abyste po ochutnání plodů různých 

stromů uměli posoudit chuť ovoce, které vám nabízím. Ale já se vás ptám: Budete se ještě moci ptát 

duchovních a kněží, zda je pravda, že se projevuji skrze lidský orgán mysli? Proč žádáš ty, kteří zapomněli 

na Můj slib, že se vrátí, a kteří se ani nepřipravují na to, aby Mě přijali? Vpravdě vám říkám, že i ten 

nejnevědomější z vás se sám přesvědčí, že Já jsem Ten, o kom k vám mluvím. Jestliže se tvůj duch 

zachvěje, jestliže se probudí a hluboce pohne, bude to pro tebe důkazem, že jsem s tebou, neboť Já jediný 

mám moc nad duchem. 

24 Lidská slova mohou rozechvět vaše srdce nebo zapůsobit na vaše city a intelekt. Pokud však 

existuje něco, co vás hluboce zasáhlo nad rámec vašich pocitů, vašeho srdce a vašeho intelektu, pak to byl 

hlas vašeho Pána. 

25 Říkám vám, že ten, kdo nebyl hluboce pohnut, když slyšel toto Slovo, může sice popřít Mou 

Přítomnost, ale zůstane mu vtisknuta do ducha a přijde čas, kdy řekne: Ten hlas, který jsem slyšel, byl hlas 

Páně. 

26 Abych vám pomohl dál nést váš kříž, rozdávám vám manu, která živí vaši duši, připravuji vaše 

srdce a činím vás svými služebníky. 

27 Časy se změnily, nyní vás osvobozuji od všeho fanatismu a modlářství, abyste Mi nabízeli pouze 

své oduševnění. 

28 Posílám výzvu Svým vyvoleným v různých oblastech a vyhledávám je na jejich různých životních 

cestách, aby si všichni osvojili duchovní význam Mého Slova, dosáhli jasného a pravdivého pochopení 

Mého učení a praktikovali je ve svých skutcích lásky mezi svými bratry. 

29 Ačkoli jste zatím malé děti, zítra budete učedníky podle vzoru učedníků druhé éry, a tak jako oni 

šli a svědčili o Pravdě, o Mých zázracích a o Mé Lásce, tak i vy musíte zítra jít a svědčit o Mé Pravdě. 

30 Zjevil jsem vám ctnosti, které máte praktikovat, a s dary, které má váš duch od počátku vašeho 

stvoření, se máte proslavit mezi lidmi. Nyní vychovávám své nové pracovníky, kteří budou zítra rozsévat 

toto semeno po celém světě. Postupně k Mému dílu přicházejí velké zástupy lidí, přitahované světlem 

Ducha Svatého, který v této třetí éře vysílá své paprsky mezi všechny lidi. 

31 Přišel jsem "na obláčku", abych promluvil k lidstvu, které - protože je ve své zkaženosti zatvrzelé - 

nevnímá Mé kroky ani Mou přítomnost, ani si nevšimlo Mého spojení s vámi prostřednictvím lidského 

intelektuálního orgánu. Neúnavně je budu probouzet z letargie a uvidíte, že lidé postupně přijdou z 

různých cest, aby se s vámi spojili. Mnozí se obrátí ke spiritualismu, neboť nyní odstraňuji fanatismus a 

modlářství, stagnaci a zmatek lidstva. 

32 Toto je třetí zjevení, které jsem oznámil Já a Proroci. Je to doba, kdy lidstvo osvítí světlo Šesté 

lampy. Je to zaslíbený čas, kdy mám přijít v zářivém světle, abych naplnil své slovo. Přišel jsem vám 

oznámit stejný duchovní a božský zákon jako vždy. 

33 Požehnaný izraelský lid: Po všechny časy jsem vás vysvobozoval z faraónova otroctví a říkám 

vám: Nechcete-li být nadále otroky, přijďte ke Mně, neboť vám dám sílu a moc rozbít vaše pouta. Chceš 

vystoupit po nebeském žebříku, který je připraven pro tvou duši? Buďte tedy vytrvalí, studujte a 

zkoumejte Mé Slovo, abyste ho nakonec pochopili v jeho podstatě a duchovnosti a získali tak zásluhy na 

této cestě, která vás dovede ke Mně. 

34 Někdo mi řekne: "Otče, chci být Tvým pracovníkem, chci Ti sloužit, chci, aby můj duch byl blízko 

Tvému duchu, ale nevím, co mám dělat, abych si zasloužil Tvé odpuštění." A já odpovídám srdci, které se 

takto obrací ke svému Otci: Obnovte se, vzdejte se postupně svých starých návyků, své pozemskosti, 

abyste se naučili chápat Mne a rozpoznat svůj úkol. Ale každý, kdo touží po obnově, musí projít mnoha 

zkouškami, protože vás pronásleduje pokušení, a když vidí, že odvracíte svou duši od špatných cest, musí 
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svádět strašný boj, aby vás odradilo od vašich předsevzetí, a když se ukážete slabí, využije této slabosti a 

pokusí se vás přimět, abyste se vrátili ke svým starým zvykům; ale není Mou vůlí, abyste se jím nechali 

přemoci. Chci, aby vaše kroky vždy směřovaly vpřed, aby vaše víra byla pevná a aby vaše předsevzetí 

oduševnit se bylo pravdivé a vycházelo z toho, co jste se naučili. 

35 Jsi-li Izrael, pak jen proto, aby ses naučil milovat Mne a uctívat Mne od ducha k duchu, aby se 

vnější projevy tvého uctívání stávaly stále méně a méně, dokud nedosáhneš zduchovnění. Můj Duch vás 

časem osvobodí od každého špatného výkladu Mého Díla. - Člověk si špatně vyložil Mé učení, Mé nauky, 

Má proroctví a Mou vůlí je, aby se Můj lid Izrael zjevil s duchovními dary a zázraky, kterých dosáhne 

díky svému zduchovnění. 

36 Představím vás lidem jako Své služebníky, jako trinitářsko-mariánské spiritualisty Třetí éry - 

spiritualisty proto, že máte být více duchem než hmotou; trinitáře proto, že jste přijali Mé zjevení ve třech 

dobách; mariánské proto, že milujete Marii, svou univerzální Matku, která nad vámi bdí, abyste si na cestě 

života nezoufali. 

37 Toto projevování skrze lidský orgán intelektu skončí, ale poté Mě musíte hledat od ducha k duchu, 

abyste obdrželi Mé pokyny. Proto od vás požaduji obnovu, abyste mohli dosáhnout tohoto zduchovnění. 

Budu tě nadále učit, jak se spojit s Mým Duchem, a budeš oživena, až dosáhneš takové formy 

společenství, která je hodna každého, kdo se nazývá trinitárním mariánským duchovním. 

38 Buďte stateční a braňte se ve všech zkouškách svými modlitbami. Moje duchovní dobrodiní se na 

vás budou i nadále vylévat kvůli vaší vytrvalosti a ochotě bojovat. Nebudete sami, Můj duchovní svět vám 

poskytne ochranu, povede vás a bude stát při vás ve vašem boji. 

39 Já jsem světlo, které vás zve, abyste si se Mnou zapálili lampu, abyste osvítili svého ducha a 

objevili v něm Mou Přítomnost. Ode dne, kdy budete umět proniknout sami do sebe, bude pro vás snadné 

dosáhnout srdce vašich bratrů. 

40 Při mém slově "první" pláčou a "poslední" se radují. - Proč? - Protože ti "první" jsou stále 

unavenější a nesou s sebou stále více ran, ačkoli vám musím říci, že jsou to oni, kdo činí svůj kříž těžkým 

a kalich hořkým, který pijí při svém usmíření. Vždycky jsem jim na jejich cestě pomáhal, aby jejich 

životní cesta byla snesitelná a jejich kroky pevné. 

41 Ani na okamžik jsi nepostrádal Mou pomoc, Mé Slovo se nepřestalo projevovat. Nikdy jsem tě 

nenechal ve tvých zkouškách samotnou; dokonce i na tvé lůžko nemoci sestoupil Můj duchovní svět, když 

tě tížila bolest, a jeho pomoc a rada ti nechyběla, abys pomohla těm, kdo den co den přicházejí k tvým 

dveřím v nouzi. Probudily se ve vás dary intuice, inspirace a duchovní vize a osvětlily vaši cestu. Byl jsem 

s vámi ve vašem každodenním lidském životě, nechyběl vám na stole chléb vezdejší. Přestože jsem ti dal 

tolik důkazů Mé lásky a udržel tvůj národ v míru, zatímco svět se proměnil v ohniště nenávisti a vášní, 

stále si stěžuješ na břemeno svého kříže? Ó učedníci Třetí éry, nezapomínejte, že kříž, který Mi kdysi svět 

vnutil, byl z temnoty, nevděku, výsměchu a opovržení, a Já jsem ho přijal, neboť to byly Mé děti, které Mi 

ho vnutily! Naproti tomu uvažujte o kříži, který jsem vám svěřil: Jak je to útěšné a snadné, když víte, jak 

to snášet s láskou! 

42 Je třeba, abys znal svůj původ a cíl, k němuž směřují tvé kroky, abys s láskou přijal svůj osud a 

přijal svůj kříž, dokud na něm nezemřeš, jako to udělal Kristus, tvůj Mistr. 

43 Přišel jsem k vám v tuto chvíli promluvit o vašem původu, vašem úkolu a cíli, který vás čeká ve 

věčnosti ducha. Kdo nepochopil Mé Slovo a cítí se slabý po vyslechnutí Mého učení, neživí a neposiluje 

svého ducha, vždy touží po statcích, které patří světu, které nikdy nejsou ve tvém životě podstatné a jsou ti 

udělovány navrch. Proč se necháváte pokoušet světem? Musíte se naučit povznést se nad pozemské 

příkoří, protože v mnoha případech jsou to jen maličkosti, strasti, kterým přikládáte příliš velký význam. 

Kdybyste se starali o duchovní statky stejně jako o hmotné, nic by vám nechybělo a váš rozvoj by byl 

velký. 

44 Zapomeňte na svou minulost, vyhněte se všem chybám, které vás dlouho provázely, a pak 

postupně zažijete naprostou změnu ve své bytosti, protože pak zahájíte svůj vzestup k oduševnění. 

45 Pochopte, že vám nabízím důstojné místo jak zde na zemi, dokud na ní žijete, tak na onom světě, 

jakmile přebýváte v duchovním království. 

46 Na co čekáte, abyste udělali rozhodující krok? Žádejte, žádejte, aby vám bylo dáno. 
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47 Přijměte Mé semínko lásky do svého srdce a začněte ho pěstovat, aniž byste ho zanedbávali, pak 

vám brzy přinese ovoce, které vám bude sloužit jako potrava na vašich toulkách. 

48 Hovořte spolu a jako téma rozhovoru berte Mé Slovo, ale vždy se rozhodněte, že se budete 

navzájem poučovat. Tato výměna názorů a poznatků pro vás bude přínosná a povznese vaši duši. Slibuji, 

že budu přítomen v těchto chvílích duchovního rozhovoru, abych vás inspiroval a vždy vás vedl k 

porozumění a světlu, ale nikdy nezměním to, co by mělo být duchovním společenstvím, v obyčejnou 

diskusi, protože pak s vámi nebude Má přítomnost. 

49 Chci promluvit k těm, kdo ještě nepocítili na svém těle Můj uzdravující balzám a do jejich srdcí 

nevstoupil Můj pokoj. 

50 Vpravdě vám říkám, že jsem na vás vylil svůj balzám, ale nebyli jste připraveni ho přijmout. 

Někteří ji odmítli kvůli rouhání, jiní kvůli nedostatku víry. 

51 Říkám vám, že vaše viny jsou odpuštěny, ale musíte se naučit získávat zásluhami právo na 

všechny milosti a dobrodiní, o které žádáte svého Otce. Kdybych ti je totiž dal, aniž bys za to něco udělal, 

tvůj duch by neudělal žádný pokrok. Co byste mohli zítra naučit ty, kteří trpí? Jaké zkušenosti byste 

získali při svých zkouškách? Zamyslete se nad nemocnými, kteří ode Mne obdrželi zázrak, a zjistíte, že 

každý z nich získal zásluhy, aby mohl obdržet odměnu. U některých zvítězila víra, u jiných došlo k 

obnově, jiní pocítili opravdové pokání, další se potrestali za své slabosti nebo pýchu. 

52 S jakým uspokojením duch povstává, když vybojoval bitvu a vyšel z ní vítězně! Jaké uspokojení 

mohou zažívat ti, kteří bez jakýchkoli zásluh obdrželi od svého Otce dobrodiní? Nevážili by si toho, co 

dostali, ani by nevěděli, jak to uchovat, protože je to nestálo žádné úsilí ani oběti, aby to získali. Kdo však 

získal mír po velkém boji, nevystavuje se nebezpečí, že ho ztratí; střeží ho a dohlíží na něj. Kdo získá 

zdraví zpět díky odříkání a oběti, nevystavuje ho znovu nebezpečí, protože ví, co ho stálo jeho získání. 

53 Neboj se, ty, který přede Mne stavíš svou vyčerpanost a svou slabou duši, nežádám od tebe nic 

nemožného. - Poslechněte si: V tento den vás žádám jen o pozornost a o to, abyste nechali Mé Slovo 

vstoupit do svého srdce, neboť probudí vaše dřímající city a osvítí vašeho ducha, aby víra a naděje hořely 

ve vašich srdcích jako plamen. Je to nutné, abys mohl připravit cestu a aby se stal zázrak, který ode Mne 

očekáváš. 

54 Uvědomte si, že už nežijete v době, kdy vám Otec dával vše bez vašeho přičinění, protože váš 

duch neměl dostatečný rozvoj, zkušenosti a znalosti; že nyní musíte sami udělat mnoho pro to, abyste 

získali to, po čem toužíte nebo co potřebujete. 

55 Zoufáš si, protože k tobě takto mluvím? Ztrácíš ty, kdo jsi nemocný, srdce? V této chvíli poskytuji 

svůj uzdravující balzám všem, kdo se chystají přijmout kříž obnovy, zdokonalení, morální a duchovní 

obnovy. Zdraví dávám i těm, kteří na Mé dobrodiní brzy zapomenou, protože si ani neuvědomí, proč je 

jejich Mistr uzdravil. Já jsem však do jejich duší předem vložil sémě, které vzešlo z poučení tohoto dne, a 

v pravý čas Mi budou muset skládat účty. 

56 Bolest jedněch i druhých ke Mně doléhá, neboť všechna Má Láska má kapku božského balzámu. 

57 Pociťuj Mě ve své blízkosti, uzdrav se a povstaň k životu, abys vydával svědectví Mé pravdě. 

58 Lidé, proroci zemřeli, ale z jejich poselství zůstalo nesmazatelné písmo. V Ježíši se mnohá z těchto 

proroctví naplnila, ale pro ostatní musel přijít čas, aby se naplnila. 

59 Od doby, kdy jsem vám na kříži dal své poslední slovo, uplynulo devatenáct století, ale když jsem 

dal znovu zaznít svému hlasu mezi lidmi, zjistil jsem, že místo aby se milovali, nenávidí se navzájem, 

neuznávají se za bratry a dokonce se zabíjejí - přesně tak, jak to předpověděli proroci a oznámil Ježíš. Ale 

právě v této době, kdy zkaženost dosáhla velkého rozvoje, se objevil lid se zárodkem spiritualizace, který 

má probudit lidi prorockým hlasem, který má svou mocí nad přírodními silami a nemocemi podat vědcům 

důkazy milosti a moci a který má svým pronikáním darů Ducha dát těm, kdo učí náboženství, důkazy 

jejich pravdy. Výskyt tohoto lidu předpověděli i proroci. 

60 Dal jsem se poznat skrze orgán mysli těchto nositelů hlasu, abych do vašeho srdce zapsal Své 

Božské Poučení, které se však svou hrubostí podobá kameni, do něhož jsem v První éře zapsal Přikázání 

Zákona. 

61 Jakmile se zamyslíte nad učením, které jsem vám dal, nad dobou, v níž žijete, a nad způsobem, 

jakým jsem se dal poznat, zjistíte, že vše - jak Můj příchod, tak dobu, kdy se odehrávalo Mé projevení, i 

den, kdy skončilo - provázelo velké množství překvapivých a nápadných událostí a dějů jak v lidském 
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životě, tak v duchovním království. Pak ve všech těchto událostech poznáte znamení, která byla od těch 

dob ohlašována pro Můj návrat. 

62 Vědci, náboženství a teologové nebudou v této době schopni odhalit, jak funguje Má spravedlnost, 

ale vám jsem ji zjevil. - Každé lidské srdce je živým důkazem Mé spravedlnosti a Mé moudrosti. Někdy se 

v srdci ubožáka skrývá duše toho, kdo jindy nosil na hlavě korunu, nebo je ve vězení uvězněn ten, kdo v 

jiném životě připravil lid o svobodu. Celá vaše existence je nekonečnou lekcí lásky k dokonalým duším, 

aby mohly dosáhnout lůna svého Otce jako ochotné a poslušné děti. Dokud však tato temnota, která nyní 

obklopuje lidstvo, houstne, budou lidé, když se jich zmocní strach, volat: "Bože můj, Bože můj, proč jsi 

nás opustil?", aniž by si uvědomovali, že světlo Mého Ducha je připraveno proniknout do jejich srdcí, 

jakmile se vzchopí k víře. Tato temnota však nebude trvat věčně, dokonce ani příliš dlouho, i když se 

lidem zdá, jako by trvala věčnost, protože jejich bolest je velmi intenzivní. Postupně se v jejich duších 

rozzáří a budou křičet plni radosti: 

"Hosana, hosana, Pán je nyní s námi!" 

63 Lidé, uvědomte si všechny boje tohoto lidstva, uvědomte si masy lidí, které se hrnou na svá místa 

uctívání v touze po Mně! V jejich srdcích je nevysvětlitelná touha, protože jejich duch očekává můj 

návrat. 

64 Obnov svůj život, očisti své srdce! Neboť vám říkám, že v duchovní sféře žije mnoho duchů 

světla, kteří jen čekají na vaši přípravu, aby mohli vstoupit do těla mezi vás a přinést lidstvu své poselství. 

Jsou to zaslíbené a ohlášené generace, budou vašimi dětmi a potomky. Proto ti říkám, abys trpělivě pil 

svůj kalich, aby dědictví, které jim odkážeš, bylo čisté a aby i oni našli cestu dlážděnou tvou láskou a 

vírou. 

65 Budou ti, kdo toto slovo slyšeli, zapírat, až budou dotázáni? - Kéž se nestane, že byste potom hořce 

plakali! Svědčte slovy, skutky, myšlenkami, modlitbami, mlčením, to je váš úkol. 

66 Váš Pán vám říká: Blahoslavení jsou ti, kdo plní vůli Otce, neboť ačkoli budou plakat, až uslyší 

Mé Slovo naposledy v roce 1950, poté Mě uvidí přítomného "v oblaku", aniž by se jim znovu ztratilo z 

očí. 

67 Na mnoha místech tvého národa jsem zřídil modlitebny, abys v nich mohl naslouchat Mému 

Slovu. 

68 Můj lid je stejně pokorný jako místa, kde se dávám poznat. Mou vůlí je však znovu ohromit lidstvo 

skrze pokorné a pokorné srdce; skrze ně dám najevo, že nastal čas světla a milosti. 

69 Mé volání shromáždilo tento lid, který jsem trpělivě připravoval pod svou ochranou, aby byl hoden 

přijmout Zákon a přinést jej lidem jako poselství Boží Lásky. 

70 Říkám vám, že obrácení hříšníka má velký vliv na lidská srdce, protože je pro ně pobídkou. To je 

důvod, proč jsem nehledal spravedlivé, aby tvořili Mou novou skupinu apoštolů, ale hříšníky, abych z nich 

učinil Své učedníky a dokázal lidem, že sešli z cesty dobra a že je možné se na ni vrátit obnovou a 

proměnou. 

71 Poslal jsem ti spravedlivého muže, aby zahájil tuto éru, Roqueho Rojase, jehož ústy promluvil 

Eliáš, Hledač cesty. On dláždil cestu Pánu, abych se dal poznat lidem a vy jste mohli slyšet můj hlas. Od 

chvíle, kdy zaznělo poprvé, ho slyšíte neustále a neustále se vám projevuje. Nikomu nebylo řečeno, že se 

musí skrývat, aby Mě mohl slyšet, ani že se musí stáhnout na určité místo, aby mohl plnit své poslání. 

Nebylo třeba ani katakomb, ani skrytých míst, abych vás mohl obšťastňovat Mým Slovem a konat vaše 

pobožnosti. Já jsem vás však naučil zákonu, který nyní musíte žít: "Milujte se navzájem! 

72 Dal jsem ti čas, abys mohl splnit svůj úkol, a pole bez hranic, abys na něm mohl zasít. Nedal jsem 

vám konkrétní místo ani hodinu. Znovu vám říkám: "Bůh je duch a vy ho musíte uctívat v duchu a v 

pravdě." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 71  
1 Milovaní učedníci, v tomto čase jste obdrželi milost sedět u mého stolu; pojďte a buďte se mnou v 

duchu. Uchovávejte Mé Slovo ve svých srdcích a z Mého učení lásky vytvoříte pamětní knihu nádherné 

moudrosti. 

2 Světlo Mého Svatého Ducha osvítí cesty a pouště, aby lidstvo mohlo najít pravou cestu, cestu 

svého duchovního vzestupu. Přicházím v době, kdy jsou zkaženost a korupce na vrcholu. Mé učení se vám 

jeví jako spásná archa; svět je oceán bolesti; až lidstvo uvidí tuto archu, nebude v ní chtít najít spásu? 

3 Učedníci, vy všichni znáte pouště a křižovatky (života), a proto jste vhodní k tomu, abyste hledali 

zástupy lidí, kteří touží po světle. 

4 Jděte k "malomocnému", jakmile už ve vašich srdcích nebude "malomocenství". Mluvte s láskou k 

těm, kteří jsou skloněni bolestí, a když se Mé učení odráží ve vašich pocitech a vy cítíte lásku a soucit se 

svými bratry, pokročili jste ve svém duchovním vývoji. Ukažte svým bratrům cestu a neurážejte se, když 

vás nakonec z nevděčnosti nechají na pokoji. Vaše uspokojení bude pramenit z vědomí, že ti, kdo byli 

ztraceni, se ke Mně blíží, a vy pocítíte Mou pomoc ve své osamělosti. 

5 Pak se k vám bude snášet manna, aby vás nasytila, a vy budete mít vždy co dát potřebným. 

6 Miluji tě a chci tě vidět dokonalou. Proto se Moje spravedlnost zjevuje mezi lidmi neúprosným 

způsobem. Všechna minulá a zřejmě zapomenutá Boží díla budou souzena v tomto čase, kdy vtělený duch 

může pochopit, přijmout a porozumět Mým soudům. Králové, soudci, páni - všichni, kdo jakýmkoli 

způsobem zasévají sémě zla mezi své bratry, budou přítomni na Hospodinově soudu. Ale říkám vám, že 

místo abych je spoutal řetězy, zbavil světla nebo vystavil věčným mukám - jak se lidé ve své nevědomosti 

mohou domnívat -, dám jim úkol ve Svém spásném díle, aby očistili své duše, odčinili přestupky, kterých 

se dopustili, a pochopili, že Má spravedlnost pramení z Božské Lásky. Jestliže tyto velké hříšníky, z nichž 

mnohá jména vešla do vašich dějin, používám v pravý čas k tomu, aby konali díla bratrství a míru mezi 

lidmi, proč někdy považujete některé své bratry za překážku na své cestě? Proč vůbec chceš odstranit ze 

své určené cesty bytosti, které tam Má Vůle umístila? Ach, kdybys věděla, že právě oni Mi často slouží 

lépe a že ti mají pomoci přijít ke Mně. 

7 Ať je vaše srdce podobné těmto místům setkávání, kde se scházíte, abyste naslouchali Mému 

Slovu. Čí dveřmi prošli ti, kdo se provinili mnoha způsoby, kdo si potřísnili ruku krví svého bratra, kdo 

skrývají krádeže, pomluvy a urážky, a přesto - kdy byli ode Mne odmítnuti? Nebo kdy byli dokonce 

odhaleni před ostatními? Milosrdný závoj něhy přikryl jejich skvrny, zatímco Můj Duch promluvil k těmto 

hříšníkům sám. Podívejte se, jak se učí modlit nasloucháním Mému Slovu, jak pozvedají své myšlenky k 

nekonečnu, jak se v nich probouzí pocit, že kdo se obrací k duchovnímu, dostává sílu, světlo, inspiraci a 

léčivou moc, odvahu k životu a pokoj. 

8 Požehnaní lidé, v těchto chvílích, kdy světem otřásá válka, jsem vás požádal, abyste se postavili a 

modlili za své bližní, soucítili s jejich bolestí a posílali jim pocity světla a míru. Musím vám však říci, že 

se nejprve musíte naučit milovat, sloužit a odpouštět těm, kteří jsou kolem vás, abyste věděli, jak milovat a 

sloužit těm, kteří jsou daleko. Milujte svůj osud, přijměte svůj kalich, přijměte svůj kříž s láskou. Nikdo 

neví, která duše oživuje jeho bytost, ani nezná příčinu svého vykoupení, dokud je na zemi. 

9 Duch osvítí duši a duše povede hmotu. 

10 Zbavte se svého smutku a beznaděje, všichni můžete dosáhnout zaslíbeného Otcova domu; budu 

vám v tom pomáhat. Na jakou příznivější dobu než na tu současnou čekáte, abyste se mohli vydat na 

cestu? Čekáte na dobu míru, abyste získali zásluhy? Vpravdě vám říkám, že toto je nejlepší čas k dosažení 

vašeho odčinění a získání zásluh. 

11 Lidé, říkám vám: Používejte božské pokyny, které jsem vám dal, neboť po roce 1950 budete bez 

nich. Slunce by raději přestalo svítit, než aby se Mé slovo nenaplnilo. Ale ti, kdo si ji neuchovali v srdci, 

budou muset plakat nad svou nevděčností, ačkoli to není Má vůle. 

12 Neustále tě probouzím a každým pokynem na tobě pracuji, abys nesešel z cesty a neposkvrnil svou 

duši. 

13 Nebuďte malověrní, uvědomte si, že to, co jsem vám slíbil v minulých dobách, jsem splnil ve Třetí 

éře; člověk však neumí plnit své sliby a povinnosti. 
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14 Chvílemi se vzchopíte, abyste Mne následovali, když cítíte, že vám budu pomáhat ve vašich 

zkouškách a že vám Moje milosrdenství pomůže projít jimi bez úhony, ale pak na to kvůli své nevděčnosti 

zase zapomenete. 

15 Mezi vámi jsou také ti, kdo mě milují a jen čekají na čas navštívení a pronásledování, aby 

prokázali svou věrnost a sílu. To budou ti, kdo se vydají do zemí sužovaných přírodními silami, aby 

poskytli milosrdnou pomoc potřebným. Dám jim poznat správný čas, kdy mají jít splnit (svůj úkol), a dám 

jim pocítit v srdci poselství, které jim řekne, aby si na cestu nebrali druhý svazek a aby důvěřovali Mé 

nebeské moci. 

16 Další pracovníci budou posláni, aby o Mém díle mluvili v jiných národech, a tam budou svými 

skutky lásky a modlitbami vzdorovat válce. Až pak přijde čas jejich naplnění, nebudou se stavět proti 

Mému poslání, protože budou muset opustit své vlastní a svůj majetek. Neměli by si brát příklad z 

bohatého lakomce. 

17 Kdo naříká, že musí opustit to, co má, aby mě následoval, ten si ztěžuje svou cestu a svůj kříž. Kdo 

naopak vše odevzdá do Mé péče s odevzdaností a důvěrou, bude mít v boji klid a sílu, a až se vrátí, najde 

vše tak, jak to zanechal. 

18 Zjevil jsem vám, jaké duchovní dary máte a jak je máte používat, abyste je nikdy nepoužívali ke 

skutkům, které nejsou v rámci Mého Zákona, protože pak byste místo světla šířili temnotu a blud. 

19 Nedávejte příčinu k tomu, aby vás i vaši příbuzní špatně hodnotili a oddělili se od vás kvůli vašim 

nedokonalým činům. Pochopí tě, až ty pochopíš Mne. 

20 Chci, aby moji učedníci byli vždy připraveni odpovědět na volání toho, kdo trpí, a uzdravit ho 

opravdovým milosrdenstvím. 

21 Podívejte se, kolik nemocných lidí je kolem vás, a pamatujte, že neexistuje domov, který by byl 

bez nemocí. Pohleďte na mnoho posedlých, kterým se nedostává milosrdenství od nikoho. 

Zde jsou vaše pole, která máte osít: noste své duchovní dary, přinášejte světlo a osvobozujte je z jejich 

pout, aniž byste zapomínali, že byste měli s láskou a milosrdenstvím zacházet i s neviditelnými bytostmi, 

abyste je mohli přivést ke světlu. 

22 Proč jste pomalí, když vás zaplavuji mírem a štěstím? Je nutné, aby tě stále provázela bolest, aby 

na Mě tvé srdce pamatovalo a tvůj duch zůstal bdělý? 

23 Vstaňte a už nehřešte, neoslabujte se v pozemských rozkoších, neboť se Mi budete muset 

zodpovídat za svou duši i za své tělo a přijde chvíle, kdy vám nebude (už) dáno to, o co žádáte, i kdyby 

vaše volání stoupalo k nebi, neboť poprvé, podruhé i potřetí vám to bylo dáno a navzdory svému poznání 

jste to nechali nevyužité, protože jste poznali, že Já jsem Láska nade vše; ale nezapomeňte, že jsem ve své 

spravedlnosti neúprosný. 

24 Bděte, neboť brzy přijdu jako soudce do každé sekty a náboženského společenství a budu se ptát 

každého náboženského vůdce, každého pastora nebo duchovního, jak naložil se svěřenými dušemi. Budu 

se ptát všech, co udělali s mým zákonem a mým učením, a všechen plevel bude zničen. 

25 Postavte se také za mír tohoto národa, který jsem ustanovil, aby naslouchal a studoval v něm Mé 

Slovo. Na váš lid číhá válka, chamtivost, touha po moci a falešné učení. Já vás však vysvobodím z rukou 

faraona, který z vás chce udělat své vazaly, neboť nyní sloužíte mé věci. 

26 Pokud si však znovu přejete otroctví, bude vám dopřáno; nezapomínejte však, že jste určeni k 

tomu, abyste se modlili za mír ve světě a zabránili válce, která by vyrvala děti z náručí jejich rodičů. 

Modlete se, aby vaše modlitba rozptýlila temnotu. 

27 Matky, modlete se za lidstvo! Dívky, setrvávejte v modlitbě a ctnosti! Jste zdrojem, z něhož 

vzejdou budoucí generace, které budou svědčit o Mé Pravdě. 

28 Lidé, nebyla to slova, která jste vyslovili ve své modlitbě, která otevřela Mou komnatu Srdce; byl 

to hlas vašeho ducha a tep vašeho srdce. Přijměte vše, co vám předávám, neboť nechci, aby tento lid, který 

tolik miluji, pociťoval smutek nebo nouzi. Neztrácejte roucho pokoje, kterým vás přikrývám. 

29 Duchovní oltář, neviditelný vašim hmotným očím, vás vždy vyzývá, abyste na něj položili svou 

oběť, která musí být také duchovní. 

30 Slyšte Mé Slovo, je to semeno, které budete rozsévat; jeho nejvnitřnější podstatou je láska. Dávám 

vám ji bez jakékoli protihodnoty. Je to dar, který si pro vás pro tuto chvíli schováváme. Neunavím se 

zahrnovat své děti láskou a neunavím se ani čekáním na jejich návrat na dobrou cestu. Lidstvo však jistě 
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unaví pokračovat v rozsévání nenávisti, násilí a sobectví. Každé semínko nenávisti, které zasejí, se 

rozmnoží tak, že jejich síly nebudou stačit na sklizeň. Tento nepředvídatelný výsledek, který je nad její 

lidské síly, ji zastaví v jejím dechberoucím a šíleném postupu. Poté učiním zázrak ve všech srdcích tím, že 

tam, kde byla jen sobeckost, nechám povstat lásku k bližnímu. Lidé Mi budou opět připisovat veškerou 

dokonalost, vševědoucnost a nejvyšší spravedlnost. Budou si pamatovat, že Ježíš řekl: "Žádný list na 

stromě se nepohne bez vůle Otce." Dnes se totiž - podle mínění světa - list stromu, živé bytosti a hvězdy 

pohybují náhodou. 

31 Vpravdě vám říkám: Dotknu se vás svým prutem lásky a způsobím, že ze "skal" vytryskne voda. 

Viny a hříchy, které lidstvo tížily po staletí, budou odpuštěny a v duších zavládne mír. "Pojďte ke Mně, ó 

nemocní, ó slepí ducha, Můj léčivý balzám je připraven vlévat se do každého z vás! Pojďte ke Mně, vy, 

kteří jste kdysi byli pány a nyní snášíte strádání, ponížení a bídu, vy, kteří jste kdysi znali slavnostní 

roucha a pocty a nyní skrýváte své slzy v ústraní své ložnice. Přibližte se ke mně, vy muži, kteří skrýváte 

svůj pláč před svou ženou a dětmi, aby neztratili srdce tváří v tvář životu. Otevři mi své srdce a vyprávěj 

mi o všech svých bolestech. Dám ti klíč, bochník chleba a minci, aby se tvá hořkost proměnila v radost." - 

Dnes vám nic nepatří, dům, ve kterém žijete a kde se narodily vaše děti, není váš. Jste jako ptáci a nevíte 

jak, ale žijete! 

32 Je to čas soudu a navštívení. Doba spokojenosti, kdy jste měli všechno, je pryč. Získejte zásluhy ve 

zkouškách a Já vám poskytnu spravedlnost, světlo a pokoj pro vaši duši a navrch vám bude dáno to, co 

potřebujete na zemi. 

33 Kolik utrpení vidím ve vašem světě! I dítě pozná kalich hořkosti a jeho srdce se brzy zatvrdí. 

Květy v mládí uvadají a vlasy se předčasně začínají lesknout stříbřitě bílou barvou. Přijímám tvé slzy jako 

dar, pulzují u dveří Mého Milosrdenství a Já je otevírám, abych tě naplnil nadějí a pokojem. 

34 Nemáte pocit, že se vracíte do života? - Předložili jste mi svůj nářek a vyznání viny a věděli jste, 

že jste vyslyšeni a potěšeni, protože Já jsem Vzkříšení a Život. 

35 Dnes přicházíš pod oblak Mého zaslíbení, abys našel stín, a tvá duše je rozzářena září, kterou ti 

dává Mé učení. 

36 Žijete v době, kterou předpověděli proroci a věštci minulých dob, jejichž duch nyní vidí naplnění 

božského slova. 

37 Kdybys byl duchovně připraven, mohl bys v nekonečnu vidět zástupy duchovních bytostí, které by 

se před tvým pohledem podobaly obrovskému bílému mraku, a když by se od něj emisaři či vyslanci 

odpoutali, viděl bys je, jak se k tobě blíží jako jiskry světla. 

38 Váš duchovní zrak ještě není pronikavý, a proto k vám musím mluvit o záhrobí, o všem, co ještě 

nejste schopni vidět. Říkám vám však, že přijde čas, kdy se všichni stanete vidoucími a budete se těšit z 

toho úžasného života, který vám nyní připadá vzdálený, ale ve skutečnosti vibruje blízko vás, obklopuje 

vás a osvěcuje, inspiruje vás a bez ustání klepe na vaše dveře. 

39 Toto učení má za úkol probudit všechna dřímající vlákna ve vaší bytosti, aby člověk již z tohoto 

světa mohl zahlédnout kousek světla království, které ho čeká. 

40 Lidstvo tíží mnoho staletí materialismu, ale to není jeho osud. Člověk není odsouzen k tomu, aby 

navždy zůstal bez poznání vyššího života. Pokud ještě nezná mnohé slávy stvoření, není to proto, že by mu 

je Bůh skryl, ale proto, že jeho láska ke světu zaslepila oči ducha. Nyní je však otevře světlu a pak si 

uvědomí, že jeho Otec o něj vždy usiloval, aby mu odhalil obsah Knihy pravého života. 

41 Jak silní budou lidé, když se spojí se svými bratry, kteří přebývají v království světla! Než však 

tento čas nastane, musí lidstvo vypít ještě mnoho hořkosti. 

42 Bolest bude kalichem utrpení, který lidem navrátí citlivost, ušlechtilost, čistotu a duchovnost. Ale 

vpravdě vám říkám, že to není váš Otec, kdo vám podává ten kalich, ale vy sami jste ho naplnili a musíte 

ho vypít, abyste poznali chuť ovoce všech svých skutků. Po tomto soudu však můžete povstat k pravému 

životu, jehož cesta bude osvětlena světlem svědomí. 

43 Milovaní dělníci, udělali jste si zpytování svědomí, než jste Mi nabídli své ovoce? 

44 Proč mezi vámi vidím pláč? Proč máš v očích slzy?..: Protože nesouhlasíte s tím, co jste udělali. 

45 Nebojte se, učedníci, přijímám vaše projevy lásky, každý váš skutek milosrdenství a dokonce i tyto 

slzy, které jste prolili. Opři si hlavu o Mne, odpočívej při naslouchání Mému milostivému Slovu a 

uzdravíš se ze všech svých ran. 
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46 Úkol, který jsem ti svěřil, je těžký, a právě když slyšíš Můj hlas, s rostoucím pochopením 

porovnáváš dokonalost Mého učení s ubohostí svých skutků a pak je shledáváš malými a nehodnými Mne. 

Říkám vám však, že jen váš Otec může posoudit poctivost či nepoctivost vašich skutků. 

47 Stojíš tváří v tvář lidem, kteří tě den co den vyhledávají pro uzdravení, radu, světlo a útěchu, a 

někdy se bojíš, že jim nedáš to, co jsem ti svěřil. 

48 Líbí se mi tvůj strach a horlivost v plnění povinností, neboť díky tomu budeš postupovat ve svém 

vývoji, díky němuž rozvineš a využiješ všechny dary, které jsem ti dal. 

49 Toužíte se zdokonalit? Pak pozorně naslouchejte Mému učení. Nikdo vás nedokáže napravit s 

takovou láskou, moudrostí a něhou jako já. 

50 Chcete smýt skvrny? Pak dovol Mé milosrdné lásce, aby tě postihla svou moudrou a dokonalou 

spravedlností. 

51 Nekárám tě před tvými bratry, ani tě před nimi nevystavuji. Vím, jak svým světlem oslovit každou 

duši a promlouvat ke každému srdci ve skrytu tichým, ale naléhavým hlasem. 

52 Přijdou dny, kdy se Mé Slovo bude projevovat přísněji, neboť čím déle budete naslouchat Mému 

učení a přijímat Má přikázání, tím větší bude vaše odpovědnost. Nechcete-li, aby k vám Mistr mluvil 

přísným tónem, můžete se tomu vyhnout svou poslušností, tím, že budete poslušní Mých příkazů, 

nedopustíte, aby se pro vás tento požehnaný projev stal každodenním zvykem, a budete neúnavnými 

rozsévači milosrdenství, světla a pokoje. 

53 Dovolte Mému Slovu, aby vás zbavilo skvrn a nečistot, a nečekejte, až vás očistí bolest. Zde, na 

dně Mého Slova, najdeš vše, co potřebuješ, abys pochopil dokonalý způsob, jak praktikovat Mé učení a 

mít víru pro naplnění svého vykoupení. 

54 Když učiníte rozhodný krok na cestě k oduševnění, pamatujte, že po vás přijdou generace, které 

dosáhnou ještě většího pokroku. Zůstanete jako pevné základy, aby na nich vaši bratři mohli povstat plni 

víry. 

55 V rámci Mého díla vytvoříte nový apoštolát. Nechte se povzbudit vznešenými příklady těch, kteří 

Mě následovali ve Druhé éře. Když si však uvědomíte, že někteří z nich měli slabé chvilky, které je činily 

nedostatečnými, dejte si pozor, abyste se těchto chyb nedopustili. Neboj se jako Petr, abys Mě nezapřel, a 

nepěstuj sny o pozemské slávě nebo velikosti, abys nezradil Mé Dílo za mizerné peníze jako Jidáš 

Iškariotský, a nikdy nepochybuj o Mé Přítomnosti jako Tomáš, abys necítil bolestné výčitky svědomí. 

56 Vězte, že vás miluji, neboť vám tuto lásku zjevuji v každém svém slově, ale nezapomínejte, že 

bych s vámi také jednal přísně, abych vás odradil od vašich chyb nebo od vaší tvrdohlavosti ve věci, která 

se nesluší Mým učedníkům. - Co vám chybí, abyste byli Mými dobrými učedníky? - Máte všechno. Přijmi 

svůj kříž, nes ho s láskou, protože díky němu se povzneseš ke světlu, které čeká tvou duši, až bude tvůj 

úkol splněn. 

57 Tvá radost je velmi veliká, když vidíš, jak Moje láska připravuje nové orgány chápání, skrze které 

ti dám Své Slovo, neboť chápeš, že ti na poušti nebude chybět mana. Toto Slovo vám dodá sílu, abyste 

dosáhli bran zaslíbené země. 

58 Modlete se, lidé, Můj hlas vás odvádí od světa a pomáhá vám vnitřně se povznést. Kolikrát jste 

museli čekat na okamžik, kdy k vám sestoupí Můj paprsek, abyste se mohli modlit, protože jste toho 

předtím nebyli schopni. Všímejte si, jak vaše duše cítí Mou Přítomnost blíž a blíž, jak se očišťuje. Již 

pominula doba, kdy jste Mě cítili vzdáleného, kdy jste Mě považovali za Krále, který k vám nemůže 

sestoupit, protože se považujete za nehodného a ubohého. Proto jsem přišel třikrát, abych se člověku plně 

ukázal. 

59 Dnes vám říkám: Připravte se vnitřně, abyste pocítili Mou lásku a pochopili Mě. Ti, kdo se umějí 

zduchovnit, objevují Mou stopu všude a v každém okamžiku v sobě cítí Mou přítomnost. 

60 Neúnavně přicházejte, abyste Mě slyšeli. Dávám vám potřebné zbraně, abyste mohli překonat 

překážky a špatné vlivy, které vám mohou bránit v cestě. Překonejte svět, překonejte sami sebe a 

dosáhnete Mě. Bojujte a já vás ve vašem boji neopustím. 

61 Nebyla to náhoda, která tě sem přivedla, abys Mě slyšel právě teď. To Moje otcovská láska si tě 

vybrala z velkého množství lidí, protože tě duchovně uznávám za prvorozeného. Můj Zákon a Má 

Spravedlnost na vás sestoupily už dávno. S vámi byl Zákon proroků a Beránkova krev. Nyní na vás 

dopadá světlo Mého Svatého Ducha, který vám vysvětluje tajemství. 
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V minulých dobách jsem z vašich duší vytvořil lid - lid, který je v této době, v níž je inkarnován, skrytý 

mezi lidmi. Dnes vás nespojuje rasa, krev, jméno, kmeny; jeden ani neví, kde je druhý, a přece vás spojí 

Duch. Objevit tě může jen Můj pronikavý pohled, ale ne pohled pozemských vládců. Kdo by tě našel, aby 

tě odvedl do otroctví, do vězení? 

62 I když jsem tě nazval prvorozeným, nečekej, že se před tebou někdo skloní, nikoho neponižuj. Jen 

já vím, kdo je na této cestě "první" a kdo "poslední". Ale jako jsem já ustanovil za dědice vás, ustanovte za 

dědice i své bratry. Sjednoťte se v duchu, ve své představivosti, v myšlenkách. Vytvořte mezi sebou pouta 

lásky a dobré vůle, pak budete silní a nikdo vás už nebude ponižovat. Faraóni, králové, císaři a kati nad 

vámi byli v minulých dobách ve chvílích slabosti mého lidu. Kdo vás bude v této době utlačovat, pokud se 

nestanete slabými? K naplnění Mého Zákona nemusíte nikomu odpírat úctu. Nesmíte odmítat učence ani 

duchovní žádného vyznání či náboženství. Tvůj úkol se omezuje na to, abys zveřejnil zjevení, které jsem ti 

přinesl. 

Mluvím k vám tímto způsobem, protože když jsem vás stvořil, vložil jsem do vaší bytosti své sémě 

dokonalosti. Chci, abyste se mi podobali svými skutky. Nespokojte se s tím, že jste podobní Mému božství 

tím, že máte ducha, inteligenci, svědomí a další vlastnosti, neboť to vše je Mé dílo. 

63 Nebudu vám nabízet ovoce a říkat vám: "Jezte a budete jako bohové!" Řekl jsem vám: "Jezte tento 

chléb, abyste žili v mé milosti." Proč však člověk svými skutky nedosáhl toho, aby byl jako jeho Mistr...? 

V materialismu se totiž duchovně a morálně znetvořil, a dokud bude toužit po pozemské slávě, nemůže 

vlastnit zaslíbenou zemi. 

64 Řekl jsem, že spíše projde velbloud uchem jehly než bohatý lakomec do nebe. Když se Mne však 

někdo zeptá, zda ten, kdo byl bohatý, je odsouzen k tomu, aby se nikdy netěšil z blaženosti Mého 

Království, odpovídám mu: Jakmile se toto srdce zbaví své chamtivosti, sobectví a materializace, přestane 

být bohatým lakomcem a pak může vstoupit do Mého Království. Moje spravedlnost nikoho neodsuzuje, a 

už vůbec ne navěky. Oheň, o němž k vám Písmo mluví, je neúprosné svědomí, které bude hořet jako oheň, 

dokud neočistí duši od každé skvrny, a tento oheň skončí, jakmile zmizí stopy hříchu. Pochopte, že to 

nejsem já, kdo vynáší váš soud, ale vy sami. 

65 Čas, do kterého nyní vstupujete, je časem, kdy objevíte poklad, kterým Moje otcovská láska 

obdařila každou lidskou bytost a který vás nikdo na zemi nenaučil objevovat. Spíše vám toto učení lidé 

zatajili a skryli před vámi ze strachu, abyste se nepoznali. Nyní jsem však přišel a vím, že na cestě rozvoje 

duše a ducha se nikdo neztratí, a povzbuzuji vás, abyste pokračovali ve zkoumání, studiu a poznávání 

svého bytí, což je začátek k nalezení a poznání Mne. Kdo by vám mohl zabránit nahlédnout do vlastního 

nitra? Kdo by mohl prožít okamžik tvého duchovního společenství se Mnou? Kdo by vám mohl zavřít oči 

před světlem pravdy? 

66 Objevujete sami sebe a skrze Ducha přijímáte zjevení duchovního života. Kdo z těch, kdo se 

probudili a rozjímají o tomto světle, by byl schopen jít proti svému vlastnímu duchu? Kdo by se odvážil 

připravit své tělo o existenci, když tuší, co je záhrobí? Vězte, že vás na zem neposlala slepá náhoda. Nic se 

neděje bez Mé vůle. Poslal jsem vás sem, abyste byli strážci míru, který máte sdílet se svými bratry 

prostřednictvím modlitby, slova a myšlenky, když se od ducha k duchu spojujete s Mým Božstvím. 

67 Považujte válku, hladomor, mor a smrt za chmurný pohřební průvod, který se přesouvá od národa 

k národu a rozsévá smutek, bídu a zkázu. Bojujte proti válce, máte zbraně lásky a milosrdenství. Již nyní 

můžete být poddanými Mého Království míru na tomto světě, pokud se budete navzájem milovat. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 72  
1 Blahoslavení jsou ti, kdo s úctou a pokorou vstupují do božských zjevení očima Ducha, neboť 

jejich svědectví o Mém zjevení jako Ducha svatého bude pravdivé. Jdi k lidem a zasévej sémě Mé lásky i 

na vyprahlá pole a zalévej je vodou Mé lásky. 

2 V této době je mnoho těch, kteří vidí duchovní, ale nemyslete si, že Mě všichni milují. Už jsem 

vám řekl, že ne každý, kdo mi říká "Otče, Otče", mě miluje, ale ten, kdo mlčky prokazuje milosrdenství 

svým bratřím a pokorně se mnou komunikuje. 

3 Schopnost duchovního vidění je darem Ducha svatého. Zatímco někteří jsou pokorní a třesou se 

radostí i strachem z vidění, jiní se chlubí darem, který mají. 

4 Proč jsou učedníci, kteří usilují o první místa, ačkoli Já nikoho u svého stolu neupřednostňuji? Já, 

který jsem Mistr a který bych měl zaujímat čestné místo u stolu, obklopen láskou svých dětí, když jsem 

vstoupil do srdce každého z nich, našel jsem v některých soud, kde se soudí Má slova a Mé skutky, v 

jiných temný žalář, kde jsem bičován a vysmíván, a v dalších jsem našel kříž připravený k nové oběti. 

5 Některé z Mých dětí trpí, když vidí nepochopení lidí, kteří stále neposlouchají Mé příkazy a 

nařízení. 

6 Přesto a navzdory tolika sobectvím se najdou tací, kteří navštěvují vězně v cele, nemocné v táboře 

a někteří spěchají do nemocnic, aby přinesli paprsek světla těm, kteří tam zapomenutí trpí. Ti, kdo jsou 

takto činní, Mě milují ve svém bližním a ctí Mě svými skutky. 

7 Uklidněte svou mysl a uvědomte si, že okamžiky, kdy jste v tomto projevu přítomni, jsou již 

krátké. Rok 1950 je již velmi blízko a já vidím, že jste stále ponořeni do hluboké letargie. Důvodem je, že 

má slova slyšíte skrze hříšné tělo, jako je vaše, a proto pro vás nemají takovou důvěryhodnost, jakou si 

zaslouží. Přijde však den, kdy se naplní mé prorocké slovo, a vy budete litovat svého nepochopení. 

8 Toto je Mnou ohlášený čas, v němž promlouvám k lidstvu; po něm přijde ten váš. Kdybys však 

zavřel své rty a nedal najevo Mé učení, promluví kameny a přírodní síly tě probudí. 

9 Lidé, chci vás osvobodit od bolesti, která vás tíží. Podpořte mě v této práci: máte k tomu vůli? 

Učte se tedy ode Mne, naslouchejte Mým pokynům, využijte tento čas, který pro vás rychle uplyne. 

10 Zůstane-li jídelna prázdná a stůl opuštěný, nechť je důvodem to, že se učedníci rozprchli do větru a 

šířili dobrou zprávu, a ne to, že se ke mně obrátili zády a nedbali mého volání. 

11 Slibuji vám, že po Mém odchodu, ale dříve než se rozptýlíte po světě, přijdu v duchu, abych vám 

dal světlo, které vám umožní pochopit vše, co jsem vám dal poznat svým učením, a abych vám dal 

potřebnou sílu ke splnění vašeho úkolu. V těchto chvílích bude světlo Ducha Svatého v každé mysli; 

někteří Mě uvidí, jiní Mě uslyší a všichni budou duchovně cítit Mou Přítomnost. 

12 Učiňte se hodnými této milosti; žádné z Mých slov vám nesmí zmizet ze srdce, protože byste 

upadli na zakázané cesty. 

13 Učte se nyní, naplňte svého ducha Mým světlem, neboť přijde chvíle, kdy pocítíte nutkání vydat se 

na cestu a splnit svůj úkol. Ale co může učit ten, kdo se nic nenaučil? Může slepec vést jiného slepce? 

14 S pravou vírou cítíte, že jsem mezi vámi přítomen, ale necítíte se schopni konat velké skutky ve 

prospěch svých bratří. Ale vpravdě vám říkám, že navzdory vašemu chladu mezi vámi v tomto čase 

povstanou učedníci, kteří se vzdají všeho, aby následovali Mou stopu, stejně jako hříšné ženy, které na Mé 

slovo začnou nový život, už nehřeší a jsou příkladem svým bratrům a sestrám. 

15 Vězte, že světlo šesté pečeti osvěcuje vašeho ducha. Kniha je otevřena, neboť pečeti jsou 

rozpečetěny od první až po šestou. Nyní shromažďuji ty, kteří ponesou Mé Znamení, abych jim svěřil 

velmi obtížný úkol. Na konci tohoto období přijmu ty, kdo je splnili, a těm, kdo se Mými pokyny neřídili 

nebo je zfalšovali, budu velmi přísně vyčítat a Mé slovo se na nich ukáže jako přísné. 

16 Lidé, pochopte, že už nesmíte ztrácet čas malichernostmi, získáváním zbytečného bohatství nebo 

novými světskými dobrodružstvími. Pochop, že každý okamžik, který ti dopřávám, je světlem a pokrokem 

pro tvého ducha. 

17 Má Přítomnost překvapuje toto lidstvo, které není připraveno Mě přijmout. Můj projev v Duchu se 

v této třetí éře shoduje s největším materialismem vědy, který dosáhl svého vrcholu. Vidím zbraně, jimiž 

se lidé připravují bojovat proti Mému učení, a těmi jsou jejich věda, filozofie, materialistické teorie, 

sebeláska, ctižádost a arogance. Já však vlastním meč, který je pravdou a jehož záři nikdo neodolá. Jeho 
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světlo osvítí lidstvo v této době, odhalí vše falešné a rozptýlí temnotu. Až bude Mé světlo zářit na všech 

cestách a pravda bude ve všech duších - kdo bude ještě schopen poskytnout útočiště lži? Kdo dokáže 

oklamat svého bratra? 

18 Lidské srdce se zatvrdilo, až se nakonec stalo necitlivým k duchovnímu, které je jeho nejvnitřnější 

podstatou a jeho původem. Říkám vám: Zatímco Má otcovská Láska klepe na vaše srdce, aniž by se jí 

dostalo odpovědi, tvorové nižší než člověk a všechny stvořené věci pociťují přítomnost Stvořitele. Mluvím 

k horám a ony mi odpovídají, mluvím k ptákům a oni mi odpovídají radostí, žehnám polím a ony 

rozprostírají koberec květů. Mluvím-li naopak k lidem, musím před jejich zraky zemřít jako člověk, abych 

byl vyslyšen. Já jsem však přišel znovu, protože vím, že jejich duch povstane ke světlu Mého učení, aby se 

vrátil na pravou cestu. 

19 Milovaný lide, dávám ti jméno Izrael, neboť jsem ti znovu dal svůj Zákon a naučil tě dokonalému 

uctívání Boha. Zdaleka jste neuctívali přírodní síly a hvězdy, jak to dělali starověcí lidé, a přesto jsem 

zjistil, že jste v této době propadli nové modloslužbě. Moje Slovo muselo bojovat proti vašim omylům a v 

mnoha srdcích jsou stále ještě kořeny dřívějších zvyků, víry a tradic. 

20 Kde jsou zlaté a stříbrné modly, které si lidé vyrobili v minulých dobách, a kde jsou bohové, které 

stvořila lidská fantazie? Z nedokonale postavených oltářů postupně padá kámen za kamenem. 

21 Dnes k vám přicházím s učením, které je po pochopení nejsnadnější naplnit, i když se světu zdá, že 

je nemožné ho uskutečnit. Učím vás kultu lásky k Bohu skrze váš život, vaše skutky a duchovní modlitbu, 

která se nevyslovuje ze rtů na určitém místě, ani nepotřebuje kultovní úkony či obrazy, aby byla 

inspirována. 

22 Není Mou vůlí, abyste nadále žili v temnotě. Proto jsem vám poslal Své světlo a vyzval vás, abyste 

se svým Bohem komunikovali z ducha do ducha. 

23 Moje učení vás učí vidět Mě zblízka jako milujícího Otce, a ne jako vzdáleného Boha, jak Mě 

vnímá většina lidstva. Ukazuje vám také nejčistší, nejsnazší a nejbezpečnější způsob, jak vstoupit do Mé 

přítomnosti. 

24 Lidé, dávám vám dokonalý návod. Snažte se povznést, bojujte o výstup na horu, očišťujte se, aby 

se vaše duše mohla osvobodit od světských vášní a zažít štěstí z pobytu v Nekonečnu. Pochopte, že vaše 

duše hladoví a žízní po tom, aby byla živena Mou láskou v oblastech, kde vládne vibrace Mé síly, Mého 

ducha lásky a Mé univerzální záře. 

25 Pokud se vám podařilo postoupit o několik kroků, nebuďte ješitní, protože se považujete za první 

lidi na zemi, za vlastníky pravdy. Nezapomínejte, že bez pokory budou všechny vaše skutky falešné. 

26 Chci, abyste se vyznačovali aktivní láskou, oduševněním, ctností, abyste svým životem vydali 

lidstvu to nejlepší svědectví, že jste "Izrael", lid Boží, do jehož lůna zve Mé Slovo každou duši. 

27 Dnes chcete vysvětlit, proč jste Izraelci, a nemáte argumenty; chcete vysvětlit, proč jste duchovní, 

a chybí vám slova. Snažíte se vysvětlit, jaké jsou vaše duchovní dary, a chybí vám důkazy a duchovní 

vývoj, abyste je přesvědčivě vysvětlili. Ale až se váš vzestupný vývoj stane skutečností, přiletí k vám 

potřebná slova, protože svými skutky lásky ukážete, kdo jste, kdo vás učil a kam směřujete. 

28 Blíží se doba plná překvapení a nečekaných událostí pro lidstvo. Chci, aby tento lid věděl, jak 

správně vykládat tyto události, neboť vše, co se má stát, vám bylo zjeveno v Mém Slově. 

29 Jste v božském tyglíku Mého díla, abyste byli zkoušeni a připravováni. Tváří v tvář bolesti si však 

nezoufejte, protože je třeba, abyste byli vybroušeni. Učte se trpělivě vyprazdňovat kalich utrpení, abyste 

měli právo utěšovat trpící a neproklínali bolest. Když to totiž pocítíte sami v sobě, budete schopni lépe 

pochopit, co se děje s vašimi bratry. 

30 Vzdělávám vás, abyste se brzy stali lékaři duše a těla. Vězte však, že přede Mnou je důležitější ten, 

kdo uzdravuje duši, než ten, kdo léčí pouze bolesti těla. 

31 Mužům, ženám a dětem, kteří slyší Mé Slovo, říkám: Uchovávejte je ve svých srdcích a pamatujte 

na Má učení a přikázání ve světle svého svědomí, neboť zítra vám budou sloužit jako zbraně k šíření učení 

a k tomu, abyste poznali, co bude vaším křížem lásky a spásy, abych vám mohl říci: Buďte blahoslavení, 

neboť stále více poznáváte pravou cestu Ducha, od níž mnozí sešli, protože je dlouhá, a kteří mi pak řekli: 

Pane, nemůžeme tě následovat. 

32 Mnoho je těch, kdo Mi naslouchají, ale málo je těch, kdo Mě následují, a ty používám k 

povzbuzení těch, kdo sešli z úzké stezky - abych učinil slepé vidoucími, hluché slyšícími, chromé 
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chodícími a vzkřísil "mrtvé". Skrze své služebníky jsem konal a stále konám zázraky mezi lidmi, abych je 

probudil z hlubokého spánku. 

33 Ve Druhé éře jsi Mě nechal samotného na kříži, když jsem pil kalich žluči a octa a na Kalvárii byla 

prolita pouze Moje krev. Nyní mě však budeš doprovázet se svým křížem a budeš mít svého Pána za 

pomocníka, stejně jako jsem měl na cestě bolesti člověka, který mi pomáhal nést kříž. Tvůj život je cestou 

hořkosti, na níž padáš a znovu se zvedáš krok za krokem, dokud nedosáhneš vrcholu hory, kde můžeš říci 

svému Otci: "Pane, do tvých rukou svěřuji svého ducha." 

34 Kdo jsou ti, kdo mě následují až do konce a nechlubí se? Nevíte. - Které z nich se tam dostanou? 

Všichni, říká vám Mistr, nejprve někteří, pak jiní. Někteří s menší bolestí, jiní s velkými oběťmi, podle 

toho, jakou cestu si každý zvolí a jak po ní kráčí. 

35 Přímá cesta je nejkratší; je dlážděna světlem, láskou a ctností. Je to cesta zákona. 

36 Křivolaké cesty prodlužují vývoj, ale nakonec všichni dojdete ke mně. 

37 Neznáte místo míru, kterého dosáhnou duše, jež dosáhnou "horské výšiny", ale věříte v existenci 

zaslíbené země, a proto vám znovu říkám: Blahoslavení ti, kdo uvěřili, aniž by viděli. 

38 Odedávna vám proroctví oznamovala, že v tomto čase Mě uvidí každé oko - oko hříšníka i oko 

zbožného člověka; ale Ježíše v lidské podobě neuvidí všichni. Mou přítomnost uvidíte očima své víry, 

lásky a duchovního povznesení. 

39 Můj hlas bude rezonovat v nejhlubším nitru vaší bytosti a vy pocítíte, že žiji s vámi. Ty však musíš 

očistit komůrku svého srdce, aby ses nestyděl přijmout Mě do ní, až bude poskvrněná. Vyhledejte pomoc 

svých duchovních bratří a oni vám pomohou v přípravě. 

40 Své putování po cestě duchovního vývoje jste již zahájili, pokračujte v něm beze strachu. 

Povzbudil jsem vás ve zkouškách, které jsem vám uložil. Jaká lidská síla mohla vytáhnout toho, kdo se 

propadl do propasti? Kdo mohl umožnit nemožné, co se stalo ve vašem životě? Kdo by mohl zničit 

nástrahy pokušení, které sužují tvou duši? 

41 Jsem jediný, kdo mezi vámi může tyto práce vykonávat bez nároku na odměnu. Nevyjmenovávám 

svá dobrodiní proto, abych se vám chlubil tím, co vám dávám, ale protože nechci, aby Mé učení zůstalo 

bez povšimnutí a aby je váš duch pochopil a porozuměl mu. Chci, aby se vaše srdce stalo laskavým, aby 

pomáhalo duši konat dobré skutky a osévat cestu vašich bratří láskou a milosrdenstvím. 

42 Přicházíte na tato skromná místa setkání, kde slyšíte Mé Slovo, jako do školy, kde se máte učit 

tomu, co máte později uplatnit na své životní cestě. Pochopte, že pouhým vyslechnutím pokynů jste ještě 

nesplnili svůj úkol. Svěřuji vám svět, abyste v něm šířili sémě Mého učení. Svěřuji ti tvůj domov, ukazuji 

ti oblasti působení a cesty, kterými se máš ubírat. Věznice, nemocnice, sirotčince, místa, kde vládne neřest 

a zkaženost, jsou vhodným místem pro vaši modlitbu a skutky milosrdenství. 

43 Porazte sami sebe a cesta se pro vás stane snadnou. Pak budete schopni porazit šelmu, kterou viděl 

můj apoštol Jan ve svém Zjevení. 

44 Mnohokrát jste chtěli přísahat, že Mě budete následovat, ale zapečetil jsem vaše rty, aby slib 

nevyslovily. Jiní z vás chtěli napsat slib, že Mě budou vždycky milovat, a Já jsem zastavil vaše pero, 

protože chci, aby to byl váš duch, z něhož vzejde neodvolatelné rozhodnutí následovat Mě. 

45 Kdybyste mohli na chvíli spatřit svého ducha, překvapilo by vás, kdo jste; žasli byste nad jeho 

světlem a pocítili byste k sobě úctu. Ale i když ji očima svého těla nevidíte - věřte v ni kvůli jejím 

projevům, pak už vaše tělo nebude žalářem ani překážkou jejího povznesení. Pamatuj, že tvůj duch jako 

bytost podobná Stvořiteli je předurčen k tomu, aby konal skutky hodné Toho, kdo mu dal život. 

46 Nyní musíte více než kdy jindy sebrat sílu, abyste se postarali o zrání své duše, které za mnohými 

z vás zanechalo stopu bolesti, smutku a slz. Nyní však, když jste opustili město hříchu a krok za krokem se 

blížíte k nové zemi, která na vás s láskou čeká - neotáčejte se zpět, jděte k cíli. 

47 Vezměme si pomýlené lidstvo - pomýlené proto, že velká náboženská společenství, která si říkají 

křesťanská, přikládají větší význam rituálům a vnějším věcem než samotnému Mému učení. To Slovo 

života, které jsem zpečetil skutky lásky a Krví na kříži, už nežije v lidských srdcích, je zavřené a němé ve 

starých a zaprášených knihách. A tak existuje "křesťanské" lidstvo, které nechápe ani neví, jak Krista 

následovat. 

48 Proto mám v této době jen několik učedníků - ty, kteří milují své trpící bratry, ty, kteří zmírňují 

bolest, ty, kteří žijí ve ctnosti a hlásají ji svým příkladem: To jsou Kristovi učedníci. 
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49 Kdo zná Mé učení a zatajuje je nebo je dává najevo jen rty, ale ne srdcem, není Můj učedník. 

50 Nepřišel jsem v tomto čase hledat kamenné chrámy a dávat se v nich poznat. Hledám duše, srdce, 

ne hmotné sváteční oděvy. 

51 Slitovně pohlížím na lidi, kteří popírají Mou existenci, protože zabloudili na cestách vědy. Ani ty, 

kdo se mě snaží zničit v lidských srdcích, nepovažuji za nepřátele; miluji je a odpouštím jim, protože jsou 

mými milovanými dětmi. 

52 Pronikejte do Mého Slova, ale dělejte to s úctou a nevyžadujte, abyste věděli, co může vědět jen 

váš Pán. Ale pociťujte nekonečnou radost z vědomí, že máte dokonalou, moudrou a spravedlivou bytost, 

jakou je Bůh. 

53 Milovaný lide, pohleď na toto utlačované a nemocné lidstvo, které si neuvědomuje dobu, v níž 

žije, ani Mou přítomnost mezi lidmi. 

54 Probuďte se, lidé, neboť vám předávám poselství světla, víry a spásy pro toto lidstvo. Zbavte se 

letargie a přemýšlejte o úkolu, který máte v tomto čase na zemi. 

55 Neříkám vám, že budete spasiteli nebo vykupiteli tohoto lidstva, to ne, ale dávám vám na vědomí, 

že máte nést radostnou zvěst do krajů a národů. Vaše poslání se neomezí na opakování mých nauk, ale na 

jejich vysvětlování a neustálé posilování skutky milosrdenství a rozsévání lásky mezi vaše bratry. 

56 Nepochybujte o své autoritě konat skutky, které překvapí a přesvědčí vaše bližní. Skutečnost, že 

jste prostí a nevzdělaní, není překážkou pro splnění poslání, které jsem vám svěřil. Je ve vás duch světla, 

který potřebuje pouze vaši víru, aby se projevil. 

57 Mezi těmito zástupy chudých a vyděděných osvítím ty, kteří budou rádci, lékaři duší, vykladači 

Mého díla, posly míru a proroky. 

58 Někteří odejdou k jiným národům, ostatní budou čekat na příchod těch, které nazýváte cizinci, 

cizinců, kteří hledají mír, světlo, bratrství a pohostinnost. 

59 Řekl jsem vám, že tento národ je v současné době připravován, aby v hodinu určenou Mou Vůlí 

povstal jako prapor míru a oduševnění mezi národy země. Poskytne útočiště a ochranu těm, kdo k němu 

přicházejí sklíčeni bolestí. Velký je osud tohoto lidu, proto je zkouším a dávám jim pocítit svou 

spravedlnost. 

60 Nenaplnilo by se vaše srdce radostí, kdybyste viděli, jak k vašim dveřím přijíždějí vlaky s 

uprchlíky, kteří hledají mír? Neradoval by ses, kdyby ses mohl podělit o svůj chléb s hladovými? 

61 Připravte svá srdce a zušlechtěte své smysly, neboť neznáte hodinu ani den, kdy se Mé slovo 

naplní. Rozvíjejte dar uzdravování, kterým jsem vás duchovně obohatil, neboť s bezdomovci přijdou 

mnozí nemocní a jiní sklíčení vyčerpáním. Budou je trápit známé i neznámé nemoci, ale já vám dávám 

jeden hojivý balzám na všechny neduhy, ať už duchovní, nebo tělesné. Aby tento balzám mohl působit 

zázraky, je zapotřebí opravdové lásky, jejímž základem je modlitba. 

62 Ó požehnaný národe, do něhož jsem nechal vstoupit svůj paprsek světla, který se stal slovem, v 

němž jsem nechal zjevit svůj lid: Znič svůj náboženský fanatismus, osvoboď se od nevědomosti a už nikdy 

nebudeš otrokem! 

63 Požehnal jsem tyto země, aby na ně, až přijde den, padla mana milosrdenství a aby z ní jedly velké 

zástupy lidí, kteří hledají pravdu. 

64 Střežte své dědictví, střežte své dary, neboť jste předurčeni učit lidstvo spiritualizaci, učení, které 

odhaluje největší moudrost a zajišťuje mír lidstva a vzestup ducha. 

65 Úkoly a poslání, které vám svěřuji, pro vás v žádném případě nejsou jhem ani břemenem. Neunesli 

jste břemeno své nedokonalosti a nevlekli s sebou pouta ponížení a otroctví, abych vám mohl nabídnout 

nové jho. Úkoly, které vám svěřuji, jsou jistě obtížné a velmi zodpovědné, ale jejich splnění vám zajistí 

mír, blaho a spásu. 

66 Pokud svůj úkol plníte dobře, není pro vás těžkým křížem nebo bolestivým břemenem, ale 

nevýslovnou radostí pro ducha a nesmírným uspokojením pro srdce. 

67 Toto je věk Eliáše, který k vám přišel v Duchu, urovnává všechny cesty, boří překážky, vnáší 

světlo do temnot, rozbíjí řetězy nevědomosti a ukazuje cestu všem duším. 
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68 Stejně jako Mojžíš osvobodil Izrael z egyptského jha a uvedl ho do země Kanaán, Eliáš vás v této 

době osvobodí z temnoty tohoto světa, aby vás přivedl do světla duchovního království, nové zaslíbené 

země. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 73  
1 Žíznící zástupy přišly do Mé přítomnosti a přijaly Mé Slovo jako kaskádu křišťálově čisté vody, 

která smyla jejich skvrny. Vděčnost způsobila, že se mnohá srdce otevřela lásce jako kalichy květů. 

2 To je čas, kdy jsem vám nabídl, že se k vám vrátím. Bylo nutné, aby vaše bolest byla velmi velká, 

abyste ke Mně přišli, ale vše bylo připraveno od počátku času a vše bylo předpovězeno. Nebděli jste ani 

jste se nemodlili, a proto jste sešli z cesty. Ale vpravdě vám říkám, že navzdory tolika "trním a kamenům", 

které dnes pokrývají "zemi", navzdory tolika nástrahám, propastem a srázům, které na ní existují, je cesta 

Páně vždy rozpoznatelná pro toho, kdo se po ní rozhodne kráčet. Přišel jsem odstranit plevel a překážky z 

vaší cesty, abyste mohli spatřit nádheru zaslíbené země. Zítra budou lidé tento čas nazývat "časem světla". 

3 Lidstvo projde během krátké doby velkou proměnou. Společenské organizace, zásady, víry, 

doktríny, zvyky, zákony a všechny řády lidského života se otřesou v základech. 

4 Ano, toto je čas světla. Říkám vám, že světlo je síla, upřímnost a pravda. Proto musí tato 

upřímnost a tato pravda zářit na všech cestách a ve všech skutcích lidí. - Mnozí řeknou: "Pane, jak dlouho 

ses nám skrýval před očima! Já jim však odpovím: Ne že bych se skryl, ale vy jste si na oči položili hustou 

clonu, abyste mě neviděli. 

5 Lidstvo je Mé pole, Já jsem jeho pěstitel. Vidím však, že se na jeho cestách objevilo nespočet 

pohrom, a to učinilo vaše vykoupení nesmírně obtížným. Materialismus, válka a hřích jsou pohromy, které 

neustále sužují pole Páně. Ale moc je zničit je ve mně a brzy přijde čas, kdy budou navždy odstraněny. 

Pak budou pole vzkvétat, v srdcích bude mír a v domovech hojnost chleba. Lidský život bude jako 

bohoslužba, která ke Mně stoupá, když naplňuje přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem." To je 

to, co vám říkám. 

6 Každý, kdo slyší Mé učení a chce se stát "rozsévačem", ať si je vtiskne do svého ducha a využije 

osivo, zemědělské nářadí a vodu, aby se pak vydal na neúrodná pole, která svou láskou zúrodní. 

7 Jaký větší odkaz byste mohli zanechat svým bratrům než ten, že jste sloužili svému Pánu na jeho 

požehnaných polích? Vaše památka bude jednoho dne požehnána a váš příklad bude napodobován. 

8 Pochopte, že toto je čas, kdy se máte vykoupit vlastními skutky. Ve třetí epoše lidstva to nejsem 

jenom já, kdo se musí zasloužit. 

9 Abych ti pomohl, přišel jsem ti znovu ukázat cestu dobra svým světlem v tak hluboké temnotě, 

abys brzy dosáhla království pokoje, po kterém tvé srdce touží, i když o něm neví. 

10 Neznáte konečný cíl cesty, ale máte víru, že ho dosáhnete. Otce neznáte úplně, ale jeho hlas 

probouzí ve vašich srdcích bezpodmínečnou víru a nezničitelnou naději. Těm, kdo takto věří, znovu 

říkám: "Blahoslavení ti, kdo věří, aniž by viděli. 

11 Nebuďte už lidmi upoutanými na zem, kteří každou chvíli naléhají na Otce, aby sestoupil do 

příbytku jejich srdce, aniž by ho předtím připravil. Buďte nyní těmi, kdo jsou schopni povstat ke svému 

Stvořiteli. Učiňte se hodnými toho, abyste si zasloužili dialog mezi duchy. 

12 Pokud jste na cestě života obdrželi důkazy Mé pravdy, ať jsou vám svědectvím a pobídkou v 

každodenní práci. Nedovolte však tělu, aby vám zavíralo oči před pravdami, které přijímá váš duch, neboť 

je slepé, slabé a nevděčné a jeho nepoddajnost vám může bránit v cestě rozvoje. 

13 Dal jsem ti potřebnou sílu k tomu, abys mohl splnit svůj úkol, a s tím, co jsem ti dosud řekl, bys 

mohl zachránit celé lidstvo. Vy jste však slabí a Já budu svému lidu nadále dávat svá učení, dokud 

nepřijde naznačená hodina, kdy tento projev skončí. 

14 Mohl bych svůj lid rozdělit do dvou skupin: Jeden, který Mě pochopil, a druhý, který Mou Pravdu 

nepochopil. Oběma se dostalo stejného poučení, ale ten, kdo Mi neporozuměl, naříká, cítí se potřebný a 

neúspěšný. Někdy se domnívá, že je pronásledována, jindy, že je spoutána a nemůže bojovat proti 

pokušením. Na své cestě cítí, že jí bodláčí bodláčí na každém kroku, a každý den prolévá slzy bolesti; na 

trnech cesty zanechává útržky roucha milosti, kterým jsem ji ozdobil. - Druhá skupina je ta, která zpívá 

vítěznou píseň, když dokončí svou každodenní práci, ta, která umí povstat v boji, aby mi požehnala; která 

nenaříká, neprosí, nenadává. To ona, když ke Mně mluví, mi říká jen: "Pane, nekonečně Ti děkuji, že jsem 

na sobě zakusila Tvou otcovskou lásku, že ses dal poznat v mých zkouškách, které zdokonalují mého 

ducha. Děkuji Ti, protože uprostřed těchto zkoušek budu mít Tvůj pokoj a oporu." 
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15 Takto Mě chválí ti, kdo Mě pochopili. Každý den, každé svítání je pro ně novým světlem naděje a 

novým krokem na cestě jejich vývoje. Nechci vás však rozdělovat, spíše vás chci spojit do jedné rodiny, v 

níž nevidím začátečníky a učedníky. Nechci vyšší bytosti vedle nižších. Protože jsem všem udělil stejnou 

moc, chci, abyste si jí všichni vážili stejným způsobem. 

16 Vy, kteří si neustále stěžujete, poslouchejte mě: Když jsi, ukrytý ve svém lidském těle, přišel do 

Mé Přítomnosti, přinesl jsi ho přede Mne unaveného a vyčerpaného, nemocného a zchátralého. Ale já jsem 

ho uzdravil, vrátil mu sílu, naplnil tvé srdce radostí a nadějí. Dal jsem vám do rukou klíče, abyste otevřeli 

brány k práci, a dal jsem vám chléb. Požehnal jsem a očistil tvé blízké a zbavil tvou cestu překážek. 

Probudil jsem tvého ducha z hlubokého spánku a nedal mu žádný další dar jen proto, že od svého stvoření 

vlastnil vše. Musel jsem však duši osvobodit od únavy, od její nemoci, a v tu chvíli jsem ji posuzoval 

skrze její svědomí. Poté, co byly tělo a duše posíleny, jsem je spojil v jednu bytost, v jednu vůli, takže 

naplnila Můj zákon. Co víc si můžete přát? Říkám vám: plňte tento zákon, a budete mít pokoj na tomto 

světě a potom bude váš duch v nebeském království. - Tímto způsobem jsem vás probudil, abyste poznali, 

kdo jste, a tím se také naučili chápat vznešenost svého osudu a svého úkolu. 

17 Nyní vám říkám: Nezůstávejte jen u toho, že Mi nasloucháte, musíte také jednat! Buďte silní a učte 

se ve zkouškách! Pokud pouze posloucháte a nepřemýšlíte, nic se nenaučíte a nebudete schopni nic 

uskutečnit. Dívejte se na tato místa setkávání jako na školu, kde vás Mistr učí, a na svět jako na rozsáhlé 

pracovní pole, kde můžete uplatnit to, co jste se naučili. 

18 Tento svět je tím správným polem pro práci. Je v něm bolest, nemoc, hřích ve všech podobách, 

neřest, nesvár, zbloudilé mládí, stáří bez důstojnosti, věda zneužitá ke zlu, nenávist, válka a lež. 

19 Na těchto polích musíte pracovat a zasévat. Pokud se vám však zdá, že boj, který vás čeká mezi 

lidmi, je obrovský - vpravdě vám říkám, že ačkoli je velký, nedá se srovnat s tím, který musíte začít sami u 

sebe: s bojem duše, rozumu a svědomí proti tělesným vášním, jejich sebelásce, sobectví, jejich 

materializaci. A dokud nezvítězíte sami nad sebou, jak můžete upřímně mluvit o lásce, poslušnosti, pokoře 

a oduševnění svých bratří? 

20 Uvědomte si, že nejsilnějšího nepřítele máte v sobě. 

Až ho porazíte, uvidíte pod nohama draka se sedmi hlavami, o němž vám mluvil apoštol Jan. Teprve pak 

budete moci vpravdě říci: "Mohu pozvednout svou tvář ke svému Pánu a říci mu: Pane, budu Tě 

následovat." Pak to totiž neřeknou jen rty, ale i duch. 

21 Kdyby oči vašeho těla mohly na okamžik spatřit vašeho vlastního ducha, byli byste oslněni, 

kdybyste věděli, kdo jste a jací jste. Měli byste mít úctu a milosrdenství k sobě samým a cítili byste 

hlubokou bolest, když byste viděli, kam jste to světlo vnesli. 

22 Dnes jsem přišel, abych vám řekl, kdo jste, protože sami sebe neznáte. Stále říkáte, že máte ducha, 

aniž byste věděli, co to znamená, aniž byste alespoň věřili, že máte ducha, protože jste ho neviděli, jak jste 

si ve svém materialismu přáli. Pokud ji neznáte, jak ji můžete rozvíjet? 

Nebuďte už žalářem ani katem své mysli. Tělo ať není jeho majitelem nebo pánem. Ať se osvobodí, ať 

odmítne světské sklony těla, jako když člověk odhání vlka, který na něj číhá na každém kroku. 

23 Ti, kdo vnitřně cítí, že Mi porozuměli, a věří, že plní svůj úkol, budou pomáhat těm, kdo je 

následují. Své plody Mi však ještě nenabízejte, neboť dílo, které jste vytvořili - nejen v tomto čase, ale ve 

všech časech -, Mě ještě není hodno. 

24 Nestyďte se za to a neklesejte na mysli. Kdybych vám řekl, že jste již dosáhli dokonalosti a že vaše 

skutky nemají žádné nedostatky, snažili byste se pokračovat na cestě duchovního zrání? 

25 Už nestůjte na místě, neupínejte svůj zrak na minulost. Zanechal jsi po sobě bolest, slzy a hříchy. 

Město Sodomu jste nechali za sebou, už se k němu neobracejte. Bylo to město hříchu. Vydejte se do nové 

země, jejíž prameny s křišťálově čistou vodou a úrodná pole učiní vaši existenci krásnou a šťastnou. 

26 Hle, před duchem lidstva se otevírá mnoho cest. Přesto vám říkám, že na tomto světě nevidím 

jediné dokonalé náboženské společenství, i když některá jsou založena na Mém učení. Nepřicházím v 

rozporu se Slovem, které jsem vám dal ve Druhé éře, nemohu se zapřít. Ale já se vás ptám: Kde je to 

Slovo, to Učení? Hledám ji v lidských srdcích a nenacházím ji. Je uložena ve starých a zaprášených 

knihách, a dokonce se mezi lidmi našli i tací, kteří se ji odvážili zfalšovat. Proto vám říkám, že mezi vámi 

nenacházím dokonalé náboženské společenství. Neboť místo lásky a milosrdenství, pokory a spravedlnosti 
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nacházím jen obřady, tradice a marnosti, mnohá utrpení a nevědomost. To jsou však chyby, které ke Mně 

nedojdou. Pouze láska, mírnost, spravedlnost a trpělivost mě dosahují. 

27 Kdo miluje, žije mým učením. Kdo cítí bolest svých bližních, trpí pro ně a přináší jim útěchu, je 

Můj učedník. Kdo učí ctnosti skutky, vlastním životem, je mistrem. Kdo miluje svého bratra v pravdě, je 

Mé hodné dítě. 

28 Kdo zná můj zákon a skrývá ho, nemůže se nazývat mým učedníkem. Kdo předává Mou pravdu 

pouze rty, a ne srdcem, ten si Mě nebere za příklad. Kdo mluví o lásce a svými skutky dokazuje opak, je 

zrádcem Mého učení. 

29 Kdo popírá čistotu a dokonalost Marie, je pošetilý, protože ve své nevědomosti zpochybňuje Boha 

a popírá jeho moc. Ten, kdo neuznává Mou pravdu ve Třetí éře a popírá nesmrtelnost duše, stále spí a 

nedbá proroctví z minulých dob, která ohlašovala zjevení, jichž je lidstvo svědkem v této době. 

30 To je důvod mého třetího zjevení. Nezjevil jsem se v lůně synagog ani kostelů, neboť ty nejsou 

mým domem. Mým chrámem nemohou být kamenné chrámy postavené lidskou rukou, ale samotné srdce 

lidí, kde je oltář jejich lásky, světlo jejich víry a oběť jejich zásluh. 

31 Hledám srdce a duše, abych se v nich zjevil. 

32 Chcete-li, aby ve vás žila pravda, praktikujte lásku, šiřte světlo slovy, skutky a myšlenkami, 

uzdravujte ty, kdo jsou nemocní na duši i na těle. 

33 Pokud někteří povstanou jako Moji nepřátelé, Já na ně tak nepohlížím, ale pouze jako na potřebné. 

Na ty, kdo si myslí, že jsou učenci, a popírají Mou existenci, pohlížím s lítostí. Ty, kdo se mě snaží zničit 

v lidských srdcích, považuji za nevědomé, protože věří, že mají moc a zbraně, aby zničili Toho, který je 

původcem života. 

34 Jen bytost, která by byla všemocná jako Já, by se Mnou mohla bojovat. Ale věříš, že kdyby ze 

Mne vzešlo božstvo, bylo by to proti Mně? Nebo věříte, že může vzniknout z ničeho? - Z ničeho nemůže 

vzniknout nic. - Já jsem Všechno a nikdy se nenarodím. Já jsem počátek i konec, Alfa i Omega všeho 

stvořeného. 

35 Dokážete si představit, že by některá z bytostí Mnou stvořených mohla dosáhnout až k Bohu? 

Všechna stvoření mají své hranice a k tomu, abychom byli Bohem, je nutné nemít žádné hranice. Ti, kdo 

si hýčkali sny o moci a velikosti, upadli do temnoty vlastní pýchy. 

36 Ve Mně nemůže existovat sobectví. Protože jsem ve svém božství velký, bylo Mou vůlí, abyste 

byli velcí i vy. Vím, že dokud jste malí, budete slabí a nebudete schopni Mě následovat, chápat Mě a 

milovat Mě. Proto tě vyhledávám, abych tě učil a učinil tě velkým v duchu a porozumění. Miluji tě a chci 

ti být nablízku. Otec nebude nikdy šťastný, dokud bude vědět, že jeho děti chybí a že navíc trpí. 

37 Dům mého Otce je pro vás připraven. Až k němu dospějete, budete si ho vpravdě užívat. Jak by 

mohl otec žít v královské komnatě a užívat si lahodných pokrmů, když ví, že jeho vlastní děti jsou jako 

žebráci u bran jeho vlastního domu? 

38 Děti moje, svým porušováním mého Zákona jste si připravily soud. Klopýtli jste na cestě v 

domnění, že vás trestám, a nazvali jste Mě nemilosrdným, zapomínajíce, že Ten, kterého nazýváte 

nespravedlivým a nemilosrdným, je váš nebeský Otec. 

39 Cožpak jste v přísném soudci první éry nepoznali Otcovu lásku? A neobjevil jsi Otce v milujícím 

Mistru druhé éry? Vzpomeňte si, že jsem vám řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce". 

40 Dnes k vám promlouvá Můj Svatý Duch, vskutku k vám promlouvá Otcova Moudrost a Synova 

Láska. 

41 Nechci vás ponižovat svou velikostí, ani se jí chlubit, ale přesto vám ji ukazuji, nakolik je to Má 

vůle, abyste pocítili nejvyšší potěšení z toho, že máte za Otce Boha plné moci, moudrosti a dokonalosti. 

42 Radujte se z myšlenky, že nikdy nezažijete konec Mé moci a že čím vyšší bude rozvoj vašeho 

ducha, tím lépe Mě poznáte. Kdo by nesouhlasil s vědomím, že nikdy nedosáhne velikosti svého Pána? 

Nesouhlasil jsi snad na zemi s tím, že budeš mladší než tvůj pozemský otec? Copak jsi mu dobrovolně 

nepřiznal zkušenosti a autoritu? Nebyl jsi rád, že máš za otce silnějšího muže, než jsi ty - hrdého, 

statečného a plného ctností? 

43 učedníci, nikdy nepoužívejte toto světlo, které jsem do vás vložil, ke zlému. Upozorňuji vás na to, 

protože tato forma Mého projevu brzy skončí a milost, kterou jsem mezi vás vylil, je tak velká, že někteří, 
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až Mě uvidí odcházet, se budou cítit svobodní ve své nerozumnosti využívat své autority a duchovních 

darů jen k tomu, aby se vyvyšovali před lidmi. 

44 Neboť běda těm, kdo hledají lichotky, marnivost a peníze! Bolest a zkoušky totiž způsobí, že jejich 

bratři přijdou a pokleknou před nimi pro kapku hojivého balzámu. Běda však těm, kdo se považují za bohy 

a neuvědomují si, že jejich moc se obrátila ve zlo a jejich světlo v temnotu! Běda Mým dobrým 

učedníkům, neboť budou muset pro ně trpět, neboť vznikne zmatek! 

45 Kdykoli chcete vědět, zda cesta, po které jdete, je cestou vzestupného vývoje, měli byste se poradit 

se svým svědomím, a pokud je v něm mír a ve vašem srdci je doma láska a dobrá vůle k bratrům, budete si 

jisti, že vaše světlo stále svítí a vaše slovo utěšuje a uzdravuje. Pokud však zjistíte, že ve vašem srdci 

zakořenila chamtivost, zlá vůle, materialismus a tělesnost, můžete si být jisti, že se vaše světlo stalo 

temnotou, klamem. Chcete - až vás Otec povolá - místo zlaté pšenice přinést nečistou úrodu? 

46 Uchovejte si tato slova ve svém nitru, aby byla nesmazatelná. Plňte (příkaz) ve svém životě 

pokorně a budete mít pokoj. Chci, aby chléb byl sladký ve vašich ústech, aby váš domov nebyl křehkou 

lodí, abyste byli jedné mysli, aby, až k vám přijdou ti, kdo nevěří v toto slovo, bouřlivý vítr jejich slov a 

jejich zlé úmysly nesmetly vaši víru. 

47 Ve Druhé éře byli mnozí zděšeni Mou přítomností v Ježíši, protože způsobila rozkol v lůně rodin. 

Z pěti, kteří žili v jednom domě, byli tři proti dvěma a dva proti třem, a zatímco tři mě následovali, dva mě 

zavrhli. Totéž se děje i nyní. Jsou domovy, kde Mne otec poznal a družka i děti se proti němu postavily. 

Jindy za mnou přišla manželka, matka rodiny, a se slzami v očích mi řekla: "Mistře, následuji Tě a chci, 

aby Tě následovala i ta moje. Ale ony, mé vlastní děti, mě špatně odhadly." 

48 Jak vzácné jsou rodiny, v nichž se všichni řídí Mými pokyny v dokonalé harmonii! 

49 Proto tento lid snáší nepochopení příbuzných a sousedů, je mu odpírán chléb, jsou mu zavírány 

dveře, jsou na něj kladeny léčky, jsou na něj vrhány pomluvy a křivá svědectví. Nebojte se, buďte silní, 

protože ti, kdo vás nejvíce špatně odhadnou, budou těmi, kdo přijdou v lítosti hledat stopu, po které jdete. 

50 Miluji tě a vždycky tě zachráním a bude to Moje milost, které se ti dostane na tvé životní cestě, 

takže i nevěřící budou překvapeni, až uvidí, že máš pokoj ve svém srdci, chléb na svém stole a sílu ve 

svém duchu. 

51 Abych vám pomohl, posílám vám Své něžné pohlazení, ó učedníci. Až se ke Mně vrátí Můj 

božský paprsek, bude v tobě přebývat Můj Mír. Dnes vám však Mistr říká: "Probuďte se, lidé! Teď není 

čas na spánek. Každou chvíli vás bičují bouře a vy musíte zůstat silní. Je to čas soudu a rozjímání: mor, 

hlad, válka, smrt a všechny viditelné i neviditelné těžkosti a pohromy jsou uvolněny. Modlete se a pracujte 

v tichu. Nezhasínejte svou lampu ani neskrývejte dar, který máte. Buďte vždy připraveni přijmout toho, 

kdo zaklepe na vaše dveře, pak si vezmete za vzor věrné panny z mého podobenství - ty, které čekaly na 

cudného manžela s hořící lampou. 

52 Vaše oduševnění ovlivní myšlení všech, kterým chcete pomoci. Tak budete moci osvětlovat cestu 

svým bratrům, kteří vám vládnou na zemi. Budou mít dveře svého srdce otevřené, přijmou cizince a 

předají mu poselství pokoje, které jim dám. 

53 Tento národ bude mít mezi ostatními národy země obtížné poslání. Nejdříve však vytrhnu každý 

plevel u kořene. Přiměji lidi, aby odhodili masku pokrytectví a naplnili svá srdce upřímností, bratrstvím a 

světlem. Také v duchovních otázkách bude muset jít tento národ příkladem, ale je nutné, aby zduchovnil 

své uctívání Boha a vymýtil náboženský fanatismus a modlářské kulty. 

54 Mé učení musíte žít vy, aby mu ostatní mohli uvěřit; až se však tento lid duchovně pozvedne, 

objeví se osvícení lidé ve všech oblastech země, aby šířili Mé učení. Pak mi budou děkovat, protože se 

nebudou cítit osamělí a uvědomí si, že všichni mají dary milosti. Neboť než přišli na zem, dostali je od Mé 

otcovské laskavosti kvůli slibu, že splní své poslání. 

55 Blahoslavený je ten, kdo rozvíjí své duchovní dary, veden pouze vnitřním hlasem svého svědomí, 

jako prorok Jan, kterého nazýváte Křtitelem, který šel svou cestou osvícen světlem, jež přijal od svého 

Pána. Kdo jiný by ho mohl učit nebo k němu promlouvat na poušti? 

56 Povstaňte k novému životu, ó lidé, nepropadejte zkáze! Nezapomeňte, že jsem vás vždy nazýval 

"dětmi světla". Ať ve vašem duchu každý den zazáří alespoň jiskřička světla. "Jak se to může stát?" ptá se 

mě tvé srdce. Na to odpovídám, že lidstvo je plné potřebných lidí a vy jim můžete dát něco z toho, co máte 

jako duchovní bohatství. Již dávno jsem vás předurčil k tomuto úkolu a to, co jsem učinil v tomto čase, 
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když jsem vám označil čela, je jen potvrzením osudu a duchovních darů, které jste ode Mne obdrželi od 

samého počátku svého bytí. Mír, síla, věčné světlo, moc nad zmatenými dušemi, dar uzdravování, (vnitřní) 

slovo, duchovní modlitba a mnoho darů, které zdobí vašeho ducha, jsou zbraně, jimiž můžete vytvořit mír 

v tomto národě, který bude úrodnou půdou pro proroky, vyslance, mistry a apoštoly dobra. 

57 Jakmile se všechna tato proroctví naplní a lidé budou v Písmu hledat jakoukoli zprávu o nich, 

budou překvapeni, že na každém kroku najdou jasný údaj o tom, co vaše oči viděly v této době a co uvidí 

v nadcházejících (časech). Tehdy lidstvo řekne: "Vskutku, toto je třetí čas, druhý příchod Páně! 

58 Někomu se bude zdát, že tento lid má výsadu, ale později si celý svět uvědomí, že Duch Páně byl 

vylit na celou jeho univerzální rodinu bez přízně. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 74  
1 Je to hodina milosti, v níž se projevuji mezi lidmi, abych vás duchovně pozvedl. Když mě uslyšíte, 

odvrátíte se od světa, abyste se duchovně shromáždili. 

2 Opravdu pociťujte, že jste u Mého stolu a čekáte, až vám rozdám chléb a dám víno. Víte, že k vám 

mluvím obrazně a připomínám vám Své Slovo Druhé éry, neboť chléb je Mé Slovo a víno je božská 

podstata, která je ve Slově. 

3 Chléb a víno, tělo a krev, mana a voda, to vše bylo symbolem slov, lásky a života, které jsou 

věčnou potravou vašeho ducha. 

4 Manna na poušti a voda ze skály symbolizovaly ve své době chléb a víno Ducha svatého; jsou to 

tytéž symboly, které jsem použil při Poslední večeři, když jsem jim obklopen svými učedníky řekl: "Jezte 

a pijte, toto je mé Tělo a toto je má Krev". Tímto učením jsem otevřel nový věk lidstva, věk lásky. 

5 Dnes se kolem Mne shromažďují noví učedníci a zástupy opět následují Mé kroky. Prostředky, 

jimiž vám činím božské učení srozumitelným, však již nejsou pouhou alegorií nebo podobenstvím; je to 

nezaměnitelné Slovo, které k vaší mysli promlouvá božskou podstatou, kterou můžete vnímat pouze 

duchem. 

6 Přemýšlejte o těchto učeních, žáci, a nakonec pochopíte, že doba alegorií a symbolů se chýlí ke 

konci, protože váš duchovní vývoj a duševní rozvoj vám umožní lépe pochopit pravdu. 

7 Jsem mezi vámi, i když se Mě nemůžete dotknout rukama ani Mě vidět svýma smrtelnýma očima. 

Přicházím v duchu, abych k vám promluvil a naučil vás, jak Mě hledat ve svých modlitbách. 

8 Nezanechám žádnou hmotnou stopu po svém novém projevu, stejně jako jsem ji nezanechal ve 

Druhé éře, ačkoli jsem žil mezi vámi. Lidstvo je náchylné k modlářství a zasvěcování hmotných věcí, aby 

je považovalo za božské a učinilo z nich předmět svého uctívání. Co by lidstvo udělalo, kdyby mohlo 

uchovat Mé Tělo, kříž Mé mučednické smrti nebo kalich z poslední večeře s Mými učedníky? Vše však 

bylo vymazáno, aby v duchu lidstva zůstala jen Má Božská Podstata. 

9 Už v dobách dávno minulých jsem lidem odstranil z očí jak předměty, které sloužily jako symboly, 

tak posly či hlasatele slova. Poprvé, když byl Mojžíš na hoře, zmizel svému lidu, který ho zbožňoval. 

Eliáš, prorok ohně, zmizel v "oblaku", který ho odnesl ze země. Oba, stejně jako Ježíš, zanechali v duších 

pouze stopu svých skutků jako duchovní podstatu. 

10 Nyní jsem zde, abych naplnil jeden ze svých slibů a sjednotil všechny generace v jednom národě a 

lidi různých ras v jednom a tomtéž apoštolátu. 

11 Odkazuji lidstvu další závěť plnou světla a jasnosti. Podívejte se, jak u některých Mých dětí dosáhl 

náboženský fanatismus nejvyššího stupně, zatímco u jiných se jejich duše staly kořistí materialismu a 

nedostatku víry. Obě strany čeká velký a krvavý boj, dokud mezi lidmi opět nezasvítí světlo a nedá jim 

pocítit pravý mír, který pramení z lásky jedněch k druhým. 

12 Tváří v tvář skutečnému chaosu vášní a světonázorů budou muset lidé vystoupit jako svědkové a 

nositelé Mého nového učení. Aby nalezli víru, bude nutné, aby se připravili a oblékli do pokory, 

poslušnosti, duchovnosti, síly a milosrdenství. 

13 Nebojte se bouře, milovaní učedníci, neboť Já budu s vámi na lodi, a budete-li ve Mne věřit, 

nezahynete. Budete bojovat plni víry, protože stejně jako vy máte požehnání přijímat Mé Slovo, zaslouží si 

ho poznat všichni vaši bratři, neboť je již mnoho těch, kteří na něj čekají. 

14 Neříkejte, že je těžké Moje učení uvádět do praxe nebo že pro vás znamená těžké útrapy. Ti, kdo 

Mě následují s láskou, necítí tíhu svého kříže. 

15 Toto je Mé Slovo, vtiskni si je do svého ducha, protože na něm budeš brzy závislý. 

16 Probudilo vás zvonění melodického zvonu, jeho zvuk se ozval ve vašem duchu a vy jste si 

vzpomněli, že je to den milosti, kdy se vám zjevuje Mistr. Rychle jsi vstal s touhou slyšet toto božské 

slovo, které je životem pro tvého ducha a naplňuje tvé srdce důvěrou. 

17 Mé Slovo vám vpravdě odhaluje cestu, kterou před vámi skrývají bouře života. Pochopte, že jsem 

vám stejně blízko jako všem lidem; Mé světlo je se všemi. - V této době se mnoho duší vydá po cestě 

světla a již nesejde na scestí. Divili byste se, kdybyste viděli, že nejrychleji se po Mé stopě vydávají lidé se 

zatvrzelým srdcem a tvrdou šíjí. Důvodem však je, že jsem všem poskytl potřebný čas, aby se probudili ke 

světlu duchovního života. 
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18 Kolik zatvrzelých v hříchu přišlo v této době naslouchat Mému Slovu a ještě než skončila Má 

vyučovací řeč, řekli Mi v slzách: "To jsi Ty, Mistře!" Stalo se tak proto, že Mé čisté, laskavé a přesvědčivé 

Slovo promluvilo k srdci těchto lidí. A říkám vám, že ten, kdo jednou pocítil Mou Přítomnost, nebude 

moci klamat sám sebe falešnými záminkami. - Vy, kteří jste Mě v tomto čase slyšeli, se vybavte, abyste 

věděli, jak o Mně vydávat svědectví, neboť musíte předkládat Mé učení tak, jak jsem vám je zjevil, a ne 

podle toho, jak se vám to hodí nebo jak chcete. 

19 Stejně jako jsi měl na své životní cestě přítele, který ti přinesl dobrou zprávu, tak i celé lidstvo, 

které živoří ve světě plném námahy, obdrží náznak, že Pán je přítomen, a uslyší mě. 

20 Co by se s vámi stalo, kdybych ve svém milosrdenství nezkrátil dny vašeho soužení? Všichni byste 

už dávno zahynuli. V této době hledám hříšníky, abych jim dal úkol ve Svém Božském díle a řekl jim, že 

Moje Láska je nikdy nevyloučila. Jaké uspokojení a radost budou mít jednou ty duše, které dosáhnou 

duchovního vzestupu díky praktikování lásky. - V nekonečnu existuje láska, která je Otcova a která si 

nepřeje nic jiného, než abyste byli spaseni a dosáhli věčného pokoje. 

21 Od roku 1866 jsem znovu otevřel pramen své lásky, který se na vás vylil jako útěcha a zjevení. 

Nečekal jsem na den svého odchodu, abych vám řekl, že máte začít uvádět do praxe mé učení, ale od 

prvního okamžiku, kdy jste je slyšeli, jsem vám řekl: "Projevujte milosrdenství, přinášejte útěchu 

nemocným, mluvte o mém novém zjevení, přivádějte potřebné a ztracené. A to proto, že jsem nechtěl, 

abyste se stali teoretizujícími učedníky, kteří mluví nádherně o Mém díle a kteří nejsou schopni vztáhnout 

ruku, aby se dotkli nemocného a ulevili mu od bolesti. Nenaplnilo se vaše srdce radostí, když se 

nevyléčitelně nemocný člověk vrátil k životu díky vaší péči a modlitbám a vy jste slyšeli, jak vám jeho 

ústa žehnají? 

22 Blíží se čas, kdy vám tyto Mé děti již nebudou předávat Mé Slovo. Odejdu a Mistr vám již nebude 

dávat tyto pokyny. Přeji si, aby se touha po aktivní dobročinnosti ve vašich srdcích do té doby očistila a 

aby si do vašich životů našla cestu spiritualizace. Eliáš, váš duchovní pastýř, vám oznámil můj příchod a 

předpověděl také den mého odchodu. 

23 Mé slovo, které je prosté a skromné svou formou, je hluboké svým obsahem, a tak tomu bude až 

do posledního dne. Nežádej Mne, abych k tobě mluvil vybranými slovy, neboť tvůj duch je nepotřebuje, 

aby porozuměl Mým pokynům. 

24 Znám ty, kdo uvádějí Mé učení do praxe podle Mé vůle, i ty, kdo se odchylují od podstaty své 

bytosti. Nic není skryto před Mou moudrostí a vpravdě vám říkám: chcete-li Mě dosáhnout, vystupte po 

žebříku lásky, milosrdenství, spravedlnosti a pokory. 

25 Nesnažte se přeměnit tuto duchovní práci v práci materiální v naději, že uvidíte její plody zde na 

zemi. Nepochybujte o vítězství Mého učení, věřte v něj a budete schopni proměnit pláně v hory a pouště v 

zelené pastviny. Vzpomeňte si, že když Ježíš ve druhé éře zemřel na kříži, opuštěn svými učedníky kromě 

Jana, mysleli si, že je všemu konec. Nicméně později začalo v srdcích klíčit božské semeno, které 

nemohlo odumřít, protože bylo neustále zaléváno krví mučedníků - krví, která byla láskou a vírou. 

26 Říkám vám, že v této době musí být Mé božské sémě zaléváno skutky milosrdenství, slzami 

pokání a smíření. 

27 V tomto čase jsem vás osvobodil z nového otroctví: pokušení, rozkoší a neřestí, které se podobají 

tyranskému a krutému faraónovi, jenž vás spoutal. Zítra bude lidstvo slavit toto nové osvobození - ne 

slavnostmi nebo tradicemi, ale duchovní láskou jedněch k druhým. 

28 Zvířecí oběti, které jsi přinesl na Jehovův oltář, Hospodin přijal. Přesto to nebyla nejlepší forma, 

jak pozvednout svého ducha k Pánu. Tehdy jsem k vám přišel jako Ježíš, abych vás naučil Božímu 

přikázání, které vám říká: Milujte se navzájem. Nyní vám říkám, že učení, které jsem vám dal ve druhé éře 

prostřednictvím Ježíšových děl, bylo někdy pozměněno a někdy špatně vykládáno. proto jsem přišel, jak 

jsem vám oznámil, abych vám osvětlil Svou Pravdu. Moje oběť pak zabránila mnoha zvířecím obětem a 

naučila jsem vás dokonalejšímu uctívání Boha. Mé nové zjevení v této době způsobí, že lidstvo pochopí, 

že nesmíte používat symbolické formy uctívání, aniž byste si nejprve ujasnili jejich význam, neboť jsou 

pouze alegorickým znázorněním Mého učení. 

29 Než mě srdce pocítí, zjeví se mu Eliáš, aby mu řekl, že má činit pokání ze svých hříchů, protože se 

blíží Pán. Totéž učinil ve druhé době skrze Křtitele, když jim přikázal, aby činili pokání a očistili se, 

protože se blíží nebeské království. 
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30 Má otcovská láska zasahuje mysl a srdce mnoha lidí, kteří Mě v této chvíli slyší. To je ohlášený 

čas, kdy Duch pravdy sestupuje k lidem. Slyšte Jeho hlas v nekonečnu, poznejte Ho v neviditelném, 

pociťte Ho ve svém srdci. Má láska a Má inspirace pomáhají vašemu duchu povznést se a přijmout Mé 

učení. 

31 Lidé si špatně vykládali můj zákon a překrucovali mé učení. Proto v této době vylévám Své světlo 

na každého ducha a každou mysl, abyste se naučili chápat lekci, kterou jsem vám v životě dal. Tento svět, 

který byl domovem nedokonalých bytostí, duší, které se nacházely ve stavu pokání, se stane místem světla 

a oduševnění. Dnes Moje spravedlnost čistí pole a vytrhává plevel z kořenů, aby ho zničila ohněm smíření 

a lásky. 

32 Bratrovražedné války, vyhlašované od pradávna, vás den co den rozechvívají. Zprávy o nich vás 

znepokojují a jejich důsledky vás nutí ronit slzy. Tito lidé, kteří svou touhou po moci a nenávistí 

vyvolávají války, jsou Mé děti, které Mě hledají u oltářů a uctívají Mě ve svatostáncích, aniž by si 

uvědomovaly, že Mi místo daru lásky nabízejí krev svých obětí. Ach, slepci, kteří se ve své aroganci cítí 

být neomezeně vládnoucími a zapomínají, že jsou ve srovnání s Mým Božstvím velmi malí! - Lidská 

marnivost dosáhla svých mezí a je nutné, abych jim dal pocítit svou přítomnost a svou moc. Není nutné, 

abych použil veškerou svou všemohoucnost, abych vám dokázal svou velikost. Stačí slabé postrčení nebo 

lehký dotek přírodních sil, abych pošetilému a ješitnému člověku dokázal jeho malost. 

33 Stejně jako bylo tehdy zrušeno zlaté tele, zmizí v této době i uctívání bohatství. A stejně jako byli 

z chrámu vyhnáni kupci, budou nyní postiženi ti, kdo využívají slabosti a nevědomosti a těží z bolesti 

svých bližních. 

34 Lidé se pustili do boje se svým Pánem, ale kamkoli se obrátí, vidí Mě, jak blokuji cestu jejich zlým 

skutkům. Ale ti, kdo v tomto boji neposlouchají hlas svého svědomí, naleznou smrt a soud, a pak odčinění. 

35 Ó učedníci, kteří Mě slyšíte - prozkoumejte zjevení šesté pečeti! Tam objevíte vše, co dnes vidíte, 

slyšíte a zažíváte. Máte-li však víru v Mé Slovo, pochopte je a uchovávejte ve svých srdcích. Neboť rok 

1950 je již velmi blízko a na jeho konci již Můj hlas v této podobě neuslyšíte. 

36 Lidstvo obklopuje vichřice. Vpravdě vám však říkám, že Mé slovo váš zmatek nezvětší. Je to 

světlo, které řídí vašeho ducha a osvětluje váš vhled, aby vám pomohlo v duchovním rozvoji. 

37 Jsem znovu s vámi a připomínám vám vaše poslání lásky mezi lidmi. Eliáš mezitím všude hledá 

ztracené ovce, aby je na svých ramenou přivedl do stáda a našel lásku jejich Stvořitele. 

38 Pamatujte, že Já jsem Cesta, která zve toho, kdo na ni zapomněl. Šířím mezi vámi své Slovo, 

abyste o něm zítra svědčili svými skutky lásky. Mnozí budou vyhledávat prosté domy, kde jsem se 

zjevoval, a připomínat vám chvíle, kdy jsem k vám mluvil skrze Hlasatele, abyste jim mohli vysvětlit, jak 

jsem se zjevoval a jaké skutky lásky a zázraky jsem mezi vámi konal. Pod těmito střechami zůstane jen 

vzpomínka, neboť Mé Slovo a jeho ozvěna budou uchovány ve vašich srdcích. - V současné době 

připravuji mládež na pozdější přijetí těch, kteří neslyšeli Mé Slovo a kteří přicházejí a potřebují láskyplnou 

pomoc. Kolik jich bude plakat, protože Mě neslyšeli! ale také vám říkám: kolik z těch, kdo Mě slyšeli, 

bude plakat, protože se nepřipravili, a až si uvědomí, že se Mé Slovo už neprojevuje, uvědomí si, že 

nevyužili Otcova daru lásky, aby se naučili Jeho Božské nauce, Jeho učení o nekonečném milosrdenství a 

lásce. Podívají se na místo, kde se Nositel Slova posadil, aby přednesl Boží Slovo, a uvidí jen prázdnotu. 

39 Roky rychle ubíhají, jsou jako okamžiky; brzy mě přestanete slyšet, a proto vám říkám: dovolte 

mi, abych vás uzdravil, pohladil a potěšil a dal vám své pokyny. Přišel jsem, abych vám zanechal 

vybavení, ale pokud jste slabí ve víře a vůli, budete nemocní, a kdo na světě k vám bude moci promluvit, 

poučit vás a uzdravit jako já? 

40 Kdybych ti řekl, že se vždy chci spojit přímo s tvým duchem tím, že ve tvém srdci uslyšíš Můj 

hlas, nevěřila bys Mi. Ale pouze vaše pozemskost a vaše pochybnosti byly důvodem, proč se Pán dal 

poznat skrze určité orgány rozumu, které připravil svou láskou, abyste Mě takto mohli slyšet a studiem 

Mého učení pochopit velikost Mé milosti. 

41 Kdybych ti řekl, že se tvá duše občas během spánku tvého těla odděluje, přibližuje se k prahům 

záhrobí a hledá Mě, pochyboval bys. Chyběla vám však výbava a víra, abyste tyto chvíle duchovně 

využili, a já jsem musel probudit věštce a proroky, aby vám pomohli a promluvili k vám o jitru, aby vás 

probudili a napomenuli, abyste se probudili a modlili. 
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42 Věříte, Můj lide, že tento člověk, skrze něhož se dávám poznat, je ten, který vám dává Slovo? Ne, 

děti moje, je to váš Mistr. - Věříte, že Duch Boží je v nositeli slova, když mluví? Ani to není pravda. - 

Řekl jsem ti, že paprsek Mého Světla stačí k tomu, aby osvítil a inspiroval jeho orgán mysli a vložil mu na 

rty nevyčerpatelný proud slov plných významných poučení jako důkaz pro nevěřící. Pozorně Mi v této 

době naslouchejte, abyste byli silní pro nadcházející časy zkoušek. 

43 Než jste přijali Mou duchovní Přítomnost, modlili jste se ke své nebeské Matce, aby vám pomohla 

připravit pro Mne svatyni ve vašich srdcích. Za to vám, svým učedníkům, žehnám. Slyšte mé slovo, které 

je cestou vedoucí k dokonalosti, k věčnosti. 

44 Ptáš se Mě: Jaké jsou božské domovy a životy dokonalých bytostí? Vpravdě vám říkám: Neptejte 

se na to, čemu byste v tuto chvíli nemohli porozumět. Jednejte podle Mých zákonů, toto jednání vás 

posune krok za krokem výše na žebříku dokonalosti, odkud budete moci vidět, obdivovat a poznat, kolik 

toho Otec připravil pro štěstí svých dětí. 

45 Ačkoli váš duch byl obyvatelem duchovní říše, viděl jen velmi málo a neví o tomto životě téměř 

nic. Jak chceš odtud uvažovat o hranicích toho, co nazýváš blažeností nebo nebem? 

46 Oči tvého těla byly schopny pohlédnout nanejvýš na nejbližší hvězdy; tvá věda tě nedovedla o 

mnoho dál a tvůj duch, který by mohl zrušit vzdálenosti a odhalit člověku neviditelné, když v sobě i mimo 

sebe vnímá duchovní poznání, které je kolem něj, se nechává unášet materialismem světa, splývá se svým 

tělem a místo aby se povznesl, pokořuje se a místo aby se obdivoval, pochybuje. 

47 Někdy, když žasnete nad zázraky stvoření, ohromeně zvoláte: "Pane, jak velká je Tvá moc!", aniž 

byste si uvědomili, že vše, co vás obklopuje, je jen slabým odleskem toho, co je věčný život. 

48 Je pravda, že svými slovy chci ve vás probudit zájem o duchovní život, ale pochopte, co vám 

říkám: abyste tohoto života dosáhli, musíte k němu dospět rozvojem svého ducha, a ne pouze rozumu. 

Inteligence, srdce, city a všechny vaše schopnosti se musí spojit s duchem, pak dosáhnete nezbytného 

vyššího rozvoje, abyste mohli spatřit slávu svého Otce. Pokud se však duch svěří schopnosti mysli a 

odevzdá se jí, pak bude jeho schopnost poznání omezená, stejně jako vše lidské. 

49 Nebe není konkrétní místo ve vesmíru, Má sláva je všude, v duchovním i hmotném světě. 

Neříkáte, že Bůh je na nebi, na zemi a na každém místě? Pochopte tedy, co říkáte, abyste pochopili, že kde 

je Bůh, tam musí být i jeho sláva. 

50 Chci, abyste přebývali v tomto nekonečném Domě Otce, abyste se dostali do stavu duchovního 

povznesení, abyste kdekoli ve vesmíru pociťovali blaženost Božství, abyste se těšili z Věčného života a 

zakoušeli přítomnost Stvořitele. Této výšky dosáhli jen ti, kdo si Mě vzali za vzor a lásku za svou cestu. 

51 Kdo pochopí toto učení, musí si uvědomit, že tento svět je jen malým příbytkem, který na chvíli 

zadrží ducha, aby mu zjevil základní učení. Od nejstarších dob hoří pochodeň víry, aby svým duchovním 

světlem osvětlovala cestu lidí. Ale jak málo se jich k němu připojilo! Jak málo jich vytrvalo na cestě a jak 

mnoho z nich, když se ocitli na křižovatce, kde je zastavuje smrt, muselo předstoupit před duchovní jako 

cizinci, aniž by znali cesty, zákony a povinnosti duchovního světa, který je pravým domovem ducha! Jak 

nespravedliví jste k sobě! 

52 Dnes vám vysvětluji Své učení, abyste činili pokání a s vědomím cíle, který sledujete, nastoupili 

cestu k pravému životu. A když pak přijde smrt, aby tě osvobodila od těla, tvá duše bude moci povstat a 

dosáhnout duchovního světa, aniž by ji přemohl zmatek, který je horší než smrt. Až toto všechno poznáte, 

budete moci žít v přesvědčení, že jste jen přechodní na zemi, malé děti, které musely projít touto školou. 

Neproklínejte své tělo, ať už je jakkoli nepoddajné a vzpurné, a nenáviďte, že musíte snášet život v tomto 

světě, který jste považovali za klamný ráj plný pokušení a propastí. Neboť toto tělo, které máte jako 

prostředek k životu na této zemi, nebude překážkou vašeho duchovního vzestupu ani ctnostného způsobu 

života, pokud dokážete ovládnout jeho slabosti, vášně a těžkosti, aby ve vašich srdcích vzklíčilo pouze 

semeno oduševnění. Pak tato země a příroda, která člověka obklopuje, skrývá nové lekce a také tajemství, 

která poznají budoucí generace. 

53 Bolest Mistra už lidi nenapraví, ani války, které trápí zpupnost národů, ani bída, která očišťuje 

srdce lidí. Lidem té doby se dostane dalších, dosud neznámých poučení, která vám dnes oznamuji. 

54 Požehnejte své bolesti, neutírejte si slzy hněvem, žehnejte svému chlebu, i když je skrovný. Ať se 

vám totiž vaše trápení zde na zemi zdá jakkoli dlouhé, jakmile začnete žít duchovním životem, bude vám 

připadat, jako by to byla pouhá minuta, a uvědomíte si, co všechno dobrého vám přineslo. 
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55 Nebe je stav dokonalosti. Představil jsem ti ho jako nesmírně velké a oslnivě bílé město, které máš 

dobýt svou odvahou, vírou a neochvějnou vůlí. Buďte vojáky této věci! Spojte se všichni, kdo již máte 

tento vysoký cíl na mysli, neochvějně postupujte vpřed a vyhrávejte životní bitvy, dokud se vám nepodaří 

přimět město, aby se vzdalo těm, kdo ho dobyli svou láskou. Tím městem je váš domov, tím domovem je 

nekonečný vesmír, kde Stvořitel přebývá se svými dětmi. 

56 Noste Mé Slovo ve svých srdcích a v samotě své komnaty nebo v klidu přírody na něj vzpomínejte 

a přemýšlejte o něm. Buďte mými dobrými učedníky. 

57 Vám, kteří jste měli milost slyšet Mě v této podobě, říkám: Uchovávejte Mé Slovo, studujte ho, 

uvádějte ho do praxe ve svém životě, protože brzy už nebude slyšet. Chci, abyste, až se to stane, zůstali 

jako mistři, pevně zakotveni v mém učení, a ne jako zmatení učedníci nebo děti, které se cítí osiřelé. 

58 Dnes ještě můžeš svolat lidi, aby slyšeli Můj projev; zítra, až skončí padesátá léta, uslyší jen hlas 

Mých učedníků a svědků. 

59 Nepochybujte o lidech, ať už jsou v praktikování náboženství jakkoli tvrdohlaví a fanatičtí. Každá 

duše se nachází v určitém stádiu vývoje a pro každou z nich nastal ten správný čas, aby tato zjevení 

přijala. 

60 Učedníci, pochopte svůj úkol a přijměte ho s láskou a poslušností, s jakou Ježíš přijal svůj úděl. 

Modlete se, bděte, pijte kalich utrpení s trpělivostí a noste svůj kříž s láskou. Žehnejte všemu vnitřně a 

odpusťte těm, kdo vám ublížili, ze srdce i skutkem. 

61 Blahoslavení ti, kdo mi v slzách říkají: "Mistře, vkládám svou bolest do Tvých rukou, staň se mi 

Tvá vůle." Ať se stane Tvá vůle. Mou vůlí je, abyste měli Můj pokoj, ó trpěliví a chudí lidé, ale zapomeňte 

na chvíli na své utrpení a modlete se za svět, modlete se za národy. Milujte se navzájem! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 75  
1 Uvědomujete si, že nyní je vhodná doba, abyste se proměnili v Mé učedníky. Chápete, že tato 

cesta vás dovede k dokonalému domovu, který neznáte, ale o němž víte, že existuje a čeká na vás. Oči 

tvého těla nikdy nebudou schopny vidět to, co může spatřit pouze tvůj duch. Zůstávají jim však nekonečné 

zázraky, kterými se mohou kochat, a když je obdivují, volají: "Pane, jak velká je Tvá moc, jak úžasné je 

Tvé stvoření, jak nezměrná je Tvá láska!" - Vpravdě vám říkám: Nezastavujte se v mezích toho, co jste 

schopni spatřit svýma smrtelnýma očima, neboť za tím vším je dokonalý a věčný život. 

2 Nesnažte se představit si, jak bude vypadat dům Božského Otce. Počkejte, až ji váš duch pozná, až 

k ní dospěje vzestupem díky svým vlastním zásluhám. Vpravdě vám říkám, že se nebudete cítit zklamáni, 

protože je to božské překvapení, které je uloženo jako odměna pro každé Boží dítě. 

3 Tento pozemský život je pomíjivý a slouží vám jako krok k vzestupu a jako kelímek k dosažení 

pravého života. Učení, které vám zjevuji, vám ukáže cestu, abyste v tomto životě dosáhli světla a míru a 

osvobodili se od hmotných pout, která vás činí závislými na světě. Kdo již zde připravuje svého ducha na 

tento přechod skutky lásky k bratřím, bude se při vstupu do duchovní říše cítit ve svém pravém domově, 

ve své pravé vlasti; není tam cizincem. Kdo však vstoupí do této nekonečné sféry nepřipraven, bude se 

cítit jako cizinec v cizí zemi. 

země musí cítit. - Někteří v tento život nevěří, jiní v něj věří, ale bojí se ho, ale jsou i tací, kteří po něm 

vroucně touží kvůli svému nesčetnému utrpení. Těmto posledním říkám: Netoužte vstoupit do duchovního 

života jen proto, že věříte, že v něm naleznete osvobození od svého utrpení, neboť vám v této existenci 

slibuji něco víc. Vytrvej, snášej svou bolest, modli se a rozjímej, a vzdálenost, která tě dělí ode Mne, se 

zkrátí. Tvůj pláč na tomto světě není věčný, nestvořil jsem tě proto, abych ti uvalil těžká muka. Pochopte, 

že každá bolest má svou příčinu a že touto příčinou je nějaká vaše nedokonalost. Proto vypijte obsah 

tohoto poháru, který vám zjeví mnohá učení. Přemýšlejte o tom všem, než vás Můj hlas zavolá na onen 

svět. 

4 Takto mluvím k celému lidstvu. Svým učedníkům však říkám: Budete Mými statečnými vojáky, 

kteří za sebou zanechávají stopu lásky a nesou mír, bratrství a dobrou vůli jako svůj prapor. Pochopte Mé 

učení, abyste nebyli zmateni mnoha teoriemi a naukami, které dnes ve světě existují. Pokud však někdo 

nakonec sejde z cesty, je to znamení, že nepochopil Mé slovo. Proto vám říkám: Pokud chcete, zkoumejte 

Mé Slovo kriticky, ale nenechte se unášet větrem. Uchovávejte ji ve svých srdcích, vzpomínejte na ni ve 

své samotě a opakujte ji v klidu pod širým nebem, a znovu pocítíte Mou přítomnost, Mou lásku a Mé 

milosrdenství. 

5 Kteří z nich se stanou mistry v Mém učení? - Pochopte, že musíte učit nejen slovem, ale i skutky, 

neboť ty budou tím prvním, co světu ukážete. Lidstvo je unavené ze slov. Je to oběť k naplnění Zákona, 

kterému vás naučil váš Pán? Ve své době jsem vám řekl: "Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás." 

A Eliáš vám nyní řekl: "Milujte svého bližního a milujte opět své bratry, a obdržíte mou lásku," a řekl 

vám: "Milujte své bratry, a obdržíte mou lásku. 

Otce v celé jeho slávě." 

6 Tvoříte lid nebo spíše společenství duchovních bytostí, v jejichž středu jsem se zjevil nyní a vždy. 

7 Mesiáš, kterého předpověděli proroci a v něhož doufali patriarchové, Mistr, který dal světu své 

slovo a svůj život a slíbil, že se vrátí, je tentýž, který se dnes zjevil v poníženosti tohoto lidu, neviditelný 

hmotnému oku, ale plný slávy a vznešenosti před vaším duchem. Nepřišel jsem ti ublížit tím, že bych ti 

vyčítal, jak ses ke Mně kdysi choval. Nemohl Bůh předvídat osud, který ho čekal, když se stal člověkem? 

Vpravdě vám říkám, že Otec tuto oběť dobrovolně položil z lásky k vám. Ještě než přišel, věděl, že ho 

čeká kříž, věděl také, že jeho oběť ti dá dokonalou lekci nejčistší lásky a ukáže ti cestu, kterou dosáhneš 

odpuštění svých hříchů. 

8 Pochopte, že já jsem věrný strážce, který bdí nad všemi, nad spravedlivými i hříšníky. Jako zloděj, 

který čeká na noc, aby překvapil spícího, vstupuji do tvého srdce. Odtud si s sebou beru jen bolest a 

zanechávám vám Svůj Pokoj jako důkaz Své Přítomnosti. Naučte se Mě vnímat v událostech svého 

hmotného života. Vnímejte mě, až budete sedět u stolu a jíst svůj chléb. Vpravdě vám říkám, že v tu chvíli 

jsem přítomen. Jezte v pokoji a budu to já, kdo vám rozdá chléb - chléb svornosti, pokoje a požehnání. 
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9 Jak Boží Duch trpí, když v rodinách nachází neshody, zlou vůli a nedostatek lásky! Když se vrátíte 

na cestu lásky, okamžitě pocítíte mír Mé Přítomnosti. 

10 Moje učení je velmi podrobné, abyste si z něj mohli něco osvojit. Až ti, které nazýváš cizinci, 

přijdou do tohoto národa a dozvědí se o tomto zjevení, budou se Mě zvědavě ptát: "Pane, proč máš tento 

národ tak rád a proč jsi mu svým učením prokázal přízeň?" Na to jim odpovím: "Miluji ji stejně jako vy a 

celé lidstvo. Ne všichni by Mi však rozuměli v té podobě, v jaké jsem se jim dal poznat - neměli byste je 

považovat za cizince, měli byste je posadit ke svému stolu a hovořit s nimi, neboť mezi těmito srdci jsou 

ti, kteří Mé Slovo přenesou k jiným národům. Na své cestě budou sít a bojovat jako dobří vojáci. Jakmile 

však bitva skončí a na obloze se objeví mír jako božská duha, zazní duchovní píseň chvály od všech Mých 

dětí, které byly na různých místech země, ale sjednotily se v modlitbě a v boji. Tímto chvalozpěvem bude 

chvalozpěv, který zní: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle". 

11 Dnes jste stále jako děti, které potřebují Otcovu lásku. Proto vás zahrnuji svým pohlazením, neboť 

jsem váš Otec. Pronikám do tvého srdce a znám vše, co v něm chováš. Nikdo přede mnou nemůže mít 

tajemství, neboť já přebývám ve vás. 

12 Když jsi sotva začal slyšet toto Slovo, plamen tvé víry byl slabý a jeho světlo malé. Ale jak jste 

postupně chápali Mé učení, světlo vaší víry se změnilo v planoucí pochodeň. 

13 Vpravdě vám říkám, že jen s vírou a neochvějnou touhou naplnit Můj Zákon budete moci přejít 

tuto poušť jako silný Izrael první éry. 

14 Neustupujte před životními zkouškami a neházejte Mé učení do větru, neboť formuje vaši duši. 

15 Silní budou ti, kdo budou nejlépe svědčit o Mém projevu a Mé pravdě. Slabí budou hledat způsob, 

jak předstírat, že plní své poslání, zatímco ve skutečnosti svými skutky nesvědčí o lásce a milosrdenství 

Mého učení. 

16 Ještě zbývá několik let, kdy můžete pokračovat v poslouchání těchto učení, abyste byli náležitě 

připraveni předávat Mé učení, až Mé (mluvené) Slovo skončí. 

17 Už teď vám říkám, že nejste o nic víc než kdokoli jiný, že vaše přesvědčení, že jste národem 

privilegovaných bytostí, je omyl, protože Stvořitel ve své dokonalé lásce ke všem svým stvořením nikoho 

neupřednostňuje. Říkám vám to proto, že zítra předložíte svým bratrům Učení, které jsem vám přinesl v 

tomto čase, a nechci, abyste se těm, kdo přijdou po vás, jevili jako nadřazené bytosti, ani aby se zdálo, že 

jste si zásluhami zasloužili být jediní, kdo slyšeli Mé Slovo. 

18 Měli byste být chápaví, pokorní, prostí, ušlechtilí a milosrdní bratři. 

19 Měli byste být silní, ale ne arogantní, abyste neponižovali slabé. Pokud máte velké znalosti Mého 

učení, nikdy se svými znalostmi nechlubte, aby se vaši bratři necítili vedle vás méněcenní. 

20 Měli byste si být vědomi, že vše, co jste nashromáždili ve svých srdcích, vám nebylo dáno proto, 

abyste si to hromadili, ale abyste Moji pravdu sdělovali svým bratřím, z nichž každému dělníkovi jsem 

přidělil určitý počet. 

21 Proč si na každém kroku opakovat, že cokoli dobrého uděláte, bude pro dobro vaší duše? 

22 Nepěstujte sobecké touhy a nemyslete jen na svou spásu a odměnu, protože až vstoupíte do 

duchovního světa, bude vaše zklamání velmi bolestné, protože zjistíte, že jste si ve skutečnosti žádnou 

odměnu nezasloužili. 

23 Abyste lépe pochopili, co vám chci říci, uvádím následující příklad: Jsou a vždycky byli muži a 

ženy, kteří si dali za úkol konat dobročinné skutky mezi svými bratry, a přesto, když ke Mně přišli, 

nemohli Mi prokázat žádné zásluhy o své duchovní štěstí. Jaký byl důvod? Dokážete si představit, že se 

stali obětí nespravedlnosti ze strany svého otce? Odpověď je jednoduchá, učedníci: nemohli pro sebe 

sklízet dobro, protože jejich skutky nebyly upřímné. Když totiž vztáhli ruku, aby něco dali, nikdy to 

neudělali z opravdového milosrdenství vůči trpícímu, ale mysleli na sebe, na svou spásu, na svou odměnu. 

Některé k tomu vedl vlastní zájem, jiné ješitnost, a to není pravé milosrdenství, protože nebylo ani 

procítěné, ani nezištné. Říkám vám, že kdo v sobě nemá upřímnost a lásku, nezasévá pravdu a nezaslouží 

si odměnu. 

24 Zdánlivá dobročinnost vám může na zemi přinést mnoho uspokojení, které pramení z obdivu, který 

vzbuzujete, a z lichotek, které se vám dostává; ale zdánlivá dobročinnost nedosáhne Mého království, 

dosáhne ho jen pravdivá. Tam půjdete všichni, aniž byste mohli skrýt sebemenší poskvrnu nebo 

nepoctivost. Než totiž předstoupíte před Boha, odložíte slavnostní pláště, koruny, insignie, tituly a vše, co 
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patří světu, abyste před nejvyššího Soudce předstoupili jako prosté duše, které před Stvořitelem skládají 

účty ze svěřeného úkolu. 

25 Pochopte, že vy jste lidé, kteří putují od Prvního okamžiku. Sjednoťte se nyní v jedné vůli, pak 

budete moci prožívat Mé zázraky a říkat: Bůh nám odpustil, Pán nás zaplavuje svou láskou. 

26 Někteří z vás sem přicházejí v pozemském rouchu dítěte, jiní v rouše mladíka nebo panny a další v 

podobě starce. V těchto tělech tě může objevit pouze Můj pohled. 

Jen já znám břemeno, které každý z nich nese, a vykoupení, které plní. Bodláky, které se ti zavrtaly do 

nohou, vidím jen Já a je to Má láska, která je odstraňuje, aby pak uzdravila tvé rány. 

27 Chci, aby vás Mé Slovo, které obdržíte do roku 1950, všechny sjednotilo a aby to nebyla bolest. 

Dokud však budete říkat: "Na takovém místě není pravda to, co se vydává", budete ve svých srdcích 

pěstovat semínka rozdělení a sváru. Díky své aroganci a ješitnosti se cítíte nadřazeni ostatním (bratrstvům) 

a první, ale tím si neberete Božského Mistra za vzor. Slovo, které je jedno s Otcem, se stalo člověkem z 

lásky k hříšníkům, ale vy nejste schopni odmítnout svou aroganci, své falešné sebevědomí, abyste milovali 

své bratry, jak jsem vás to učil. 

28 Abych se dal poznat tomuto lidu, musel jsem Svůj hlas učinit slyšitelným hmotně pomocí lidského 

hlasatele, který ani nemá čistou mysl a srdce. Posuzujete činy svých bratrů, a pokud je shledáte 

nedokonalými, odmítáte je a distancujete se od nich. Ale já se vás ptám: Je to učení, které jsem vám dal? 

Pokud jde o nového Lazara, řekl jsem tomuto lidu: "Vstaň a choď!" Život, který jsem mu dal, má však 

zasvětit lásce a službě bližnímu. Vy se však nesnažíte žít v Beránkově tichosti, jste zatvrzelí, tvrdého 

srdce, a proto jsou ve vašem středu boje a rozdělení, takže jste jako národy, které válčí. Vzpomeňte si, co 

jsem vám řekl: Nesuďte svého bratra, neboť váš Bůh a Pán přijde v pravý čas, aby vás soudil. 

Nenapodobujte špatné příklady lidí, jednejte jako váš Mistr. Na cestě k zaslíbenému městu, kde na vás 

čeká láska vašeho Otce, máte dokonalý příklad, který vás může učit. 

29 Chcete, aby se mezi vámi objevili proroci první doby, kteří vás varovali na ulicích a náměstích s 

výkřiky běd, abyste se káceli a činili pokání ze svých prohřešků? Vpravdě vám říkám, že byste je 

považovali za blázny a nevěřili jim! Někteří však povstanou a budou mluvit k zástupům u bran kostelů a 

modliteben, kde se lidé shromažďují, aby Mi vzdávali poctu, a budou odhalovat faleš modly a hlásat 

uctívání, které Bůh od svých dětí chce. 

30 Zde mezi vámi byl každý nositel hlasu, duchovní nástroj nebo vidoucí prorokem. Jejich hlasy, 

sjednocené v jeden celek, povstaly, aby tento lid učily cestě (spásy) skrze modlitbu, konání milosrdenství a 

uctívání Boha prostřednictvím vašich skutků lásky k bratřím. Jak to, že někdy sejdeš z cesty, i když je 

označena krví Boží lásky? Je možné, že si ji pletete s cestami, které lidé poznamenali krví bratrovrahů? 

31 Vaše svědomí ví, jaký mám důvod k tomu, abych s vámi takto mluvil. Tvé srdce se však brání a 

domnívá se, že k tobě mluvím příliš tvrdě. Pak se Mne s výčitkami a slzami ptáš, zda patříš k těm, kdo 

opouštějí tuto cestu poskvrněni nebo naplňují srdce svých bratrů bolestí? Říkám vám, že nezabloudíte, 

neboť má cesta je jasná a světlá, a kdo otevře oči a hledá ji, brzy ji najde. 

32 Dokončím své slovo a později k vám budou přicházet lidé z dalekých zemí, aby se vás zeptali, zda 

je pravda, že k vám Bůh přišel a promluvil k vám jako Mistr. Co tedy odpovíte a jaké bude vaše 

svědectví? 

33 Už dlouho klepu na dveře tvého srdce, a proto jsem řekl, že jsem ti blízko, ale ty jsi mi neotevřel 

dveře, abych mohl vstoupit a přebývat v tobě. Zůstal jsem venku a dál trpělivě klepal. 

34 Jedním z nejzávažnějších charakterových nedostatků je pokrytectví. Nemluvte hlasitě o lásce, 

dokud Mě nejste schopni milovat ve svém bližním. Kolik z těch, kdo odsuzují Jidášův polibek, si nechce 

uvědomit, že oni dali svému bratrovi polibek předstíraného bratrství a zradili ho do zad! Kolik z těch, kteří 

říkají, že slouží potřebným, vidím přinášet světlo, pravdu, charitu výměnou za peníze? - Proč, když tě 

někdo zastrašoval svými otázkami, jsi jednal jako Petr ve chvílích slabosti, zapíral jsi Mě a tvrdil jsi, že 

Mě ani neznáš? Proč se bojíte "lidské spravedlnosti" a nebojíte se té mojí? Ale opravdu, říkám vám, mezi 

Boží spravedlností a vašimi hříchy je přímluva Marie, vaší nebeské Matky, která se za vás vždy 

přimlouvá. 

35 Učím tě vést zástupy, ačkoli jsem ti už ve Druhé éře ukázal, jak je vést, aniž by se unavily, totiž 

tak, že je oživuješ laskavostí Mého Slova, živíš je na poušti a konáš zázraky, abys v jejich srdcích roznítil 

víru. 
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36 Řekl jsem vám, že s rokem 1950 skončí Mé hlásání, které jsem vám sděloval prostřednictvím 

hlasatelů. Stejně tak vám však říkám, že dříve, než ji ukončím, se najdou nositelé hlasu, jejichž mysl zavřu 

před určeným časem pro jejich nečistotu a nedostatek duchovnosti. To se však děje proto, aby nikoho 

nemátli učením, které neobsahuje Mou pravdu. 

37 Mé světlo osvětluje, ale neoslepuje ani nemate. Já jsem pravda. Poznejte toto Slovo, pak toto 

zjevení a vaše svědomí vám řekne, zda vás učí pravému životu. 

38 Nezapomeňte, že lidstvo dosud prožilo dva věky: První, která byla osvícena světlem poznání 

Božího zákona, druhá, která byla posílena učením Boží lásky, jež jsem vám dal v Ježíši. Nad lidmi se již 

začínají rozprostírat paprsky nové doby, a přesto stále rozsévají a sklízejí semena zla, vzájemně se ničí, 

ubližují si a bojují bratr proti bratru na život a na smrt. 

39 Uplynula staletí a staletí, a lidé se stále neunavují rozsévat a sklízet tolik zla, neunavují se 

způsobovat tolik slz a neunavují se zalévat zemi lidskou krví. Do jakého stupně hořkosti vyprázdní kalich 

bolesti, aby je zastavil na jejich neúprosné cestě a vrátil je na pravou cestu? Tvůj Otec nechce, abys pil 

kvasnice, které zůstaly na dně kalicha. Přesto o to svou pýchou a nenávistí usilujete. 

40 Milovaní lidé, pamatujte, že lidé touží po míru. Proč se nepřipravujete na to, abyste jim svými 

skutky lásky přinesli radostnou zvěst, abyste je pozvedli k víře a pravému životu? Proč jim nepodat 

bratrskou ruku, velkorysou a upřímnou, a nevyzvat je k rozjímání a modlitbě? 

41 Určitě se setkáte s arogancí vědců, kteří věří, že všechno znají a ovládají, že objevili tajemství 

nekonečna. Ale s jakou moudrostí a spravedlností je budu trápit, a to bude čas, kdy tento lid, který již umí 

svědčit o Mém učení, bude mluvit o Duchu, o věčném životě a o poznání duchovního společenství s 

Bohem. Jeho hlas dolehne k národům země a toto svědectví bude jako klíčící semeno, které padne na 

úrodnou půdu. 

42 Lidé otevřou své duchovní oči světlu. Ale vpravdě vám říkám, že dříve než se tak stane, budou 

muset přijmout mnohá navštívení od přírody, která lidstvo vyděsí a otřesou jím. 

43 Až se to všechno stane, objeví se neúprosná Boží spravedlnost a učiní přítrž tak velkému 

znesvěcení a tak nestřídmé pýše. 

44 Až tato těžká zkouška skončí, mnozí z těch, kteří na Mě zapomněli, se obrátí k modlitbě a mnozí, 

kteří se domnívali, že k objevení a poznání tajemství přírody je nezbytné vzdát se veškeré duchovní víry a 

úcty k Bohu, si uvědomí svůj omyl. Mé světlo je zaplaví a dá jim to, co by jejich ubohá inteligence nikdy 

neobjevila. 

45 Vědci byli velmi nevděční, protože zapomněli na Toho, který stvořil vše, na co jsou dnes tak 

pyšní, a mysleli si, že to objevili. 

46 Stejně tak byli hloupí a pošetilí, protože byli naplněni pýchou a pocitem nadřazenosti a domnívali 

se, že pronikli do poznání stvoření, ačkoli je znali jen povrchně. 

47 Nikdo nepronikne do tajné Boží rady, pokud Bůh nepovažuje za dobré zjevit něco z jejího obsahu 

svým dětem. To by ti mělo pomoci pochopit, že kdo chce poznat, co Pán střeží ve svém skrytém hnízdě 

moudrosti, musí to hledat cestou pokory, lásky a oduševnění. 

48 Nejvyšší poznání není vyhrazeno lidem s vysoce vyvinutou myslí, ale lidem s vysokou vyspělostí 

ducha. 

49 Stačilo by, kdybyste vy, svědkové a posluchači tohoto Slova, oznámili toto učení, o němž lidé 

nepřemýšleli, a ihned by, osvíceni svým duchem, ve vašich slovech poznali Mou pravdu. 

50 Potřebuji lidi dobré vůle, odvážné a věrné lidi, citlivé na cizí bolest a horlivé v naplňování Mého 

Zákona, aby jako Moji vyslanci překračovali hranice a země a šířili poznání tohoto Božího poselství - lidi, 

kteří vysvětlují důvod navštívení, Mé spravedlnosti, válek, ničení a bolesti; kteří také ukazují spolehlivou 

cestu k nalezení pokoje a zdraví, ať už duše nebo těla. 

51 Z tohoto lidu vzejdou hlasatelé, proroci Mého nového Slova, dělníci a rozsévači tohoto učení lásky 

a oduševnění, proto musí mezi vámi dojít k očištění a soudu. 

52 Zjevení Mého Ducha, které jsem slíbil ve Druhé éře, je to, jehož jste v současnosti svědky, lidé. 

Nezapomeňte, že jeho konec je již blízko. Využívejte každé z mých učení, neboť po roce 1950 již nebude 

v této podobě slyšet. Hodina je pevně stanovena a Má vůle je neodvolatelná. Kdybych nedodržel své 

slovo, nebyl bych už vaším Otcem, protože bych klesl na úroveň lidí, kteří se dnes utvrzují v záměru a 

zítra se zrazují. 
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53 V Božích radách nemůže dojít ke změně, protože Bůh zná budoucnost, a proto se nemůže mýlit. 

54 Bůh vše předvídal od počátku, s nejvyšší spravedlností a dokonalostí. 

55 Pochopte, co vám říkám, abyste i vy byli stálí ve svých skutcích, jak vás to naučil váš Mistr. 

56 Mluvím k vám o zářivém oblaku světla, který spatřili Moji učedníci druhé éry v Betánii a který 

nyní spatřili vidoucí. Vpravdě vám říkám, že ani ti, kdo Mě viděli, jak se rozcházím mezi mraky, 

nepochopili smysl tohoto projevu. Ani ti, kdo Mě tehdy viděli sestoupit v duchu, nechápali význam tohoto 

"mraku", dokud vám Mé Slovo vše nevysvětlilo a dokud vám Moji duchovní poslové svým podrobným a 

jasným slovem neudělali vše srozumitelné. - Dokonce i u učedníků druhé éry, ve chvílích, kdy sledovali 

nanebevstoupení svého Mistra, aniž by to pochopili, byla přítomna duchovní bytost, která jim vysvětlila, 

že svět uvidí tohoto Ježíše, kterého viděli vznášet se mezi oblaky, sestoupit stejným způsobem, tedy v 

duchu, v novém čase. 

57 Tento současný projev je naplněním tohoto slibu, ó lide. Pokud se způsob, jakým jsem přišel, zdá 

některým Mým dětem příliš nevýrazný, je to proto, že se nedokázaly duchovně povznést, aby spatřily 

zářivé světlo, kterým Můj Duch ozařuje novou éru. 

58 Také ve druhé éře se mnozí lidé, kteří snili o příchodu zaslíbeného Mesiáše, cítili zklamáni, když 

viděli pouhý vnější vzhled Krista, a proto mě zapřeli. Nebyli schopni objevit přítomnost nebeského 

království, království světla a pravdy, skrze Ježíšovu vnější chudobu. 

Můj pokoj s vámi! 



U  76 

117 

Pokyn 76  
1 Je to pro vás den milosti. Přicházíte, abyste slyšeli Mé láskyplné Slovo, které zaplavuje vaše srdce 

láskou. Chvějete se nadšením při pomyšlení, že jste předchůdci generací Mých učedníků, kteří brzy 

přijdou na zem. Pak přede Mnou vyznáš, že jsi příliš nemotorný a slabý, než abys mohl vykonat úkol 

hodný Mne. Pochybujete, protože jste Mě nepochopili. Ale neposlal bych tě na tak obtížnou misi, kdybych 

tě viděl slabého, jako jsi v tuto chvíli. Den za dnem k tobě přichází mé učení, abych tě učil a posiloval, 

abych tě mohl poslat do boje, jakmile budeš silný ve své víře. 

2 Vpravdě vám říkám: Pokud si někdo myslí, že hříšníci nejsou hodni mé záchrany, nezná mě. 

Nechci smrt pro žádné ze svých dětí a opět jsem připraven se obětovat, abych je zachránil a přivedl k 

pravému životu. Pochopte, že není možné, aby existovala bytost, která - stvořená pro určitý cíl - je 

schopna způsobit změnu Stvořitelovy vůle; a vy jste byli stvořeni, abyste ke Mně stoupali po cestě pravdy. 

To je cesta, kterou lidé ztratili kvůli svému materialismu a kterou vám znovu ukazuji skrze svou lásku. 

3 Stejně jako lid Izraele způsobím, že toto lidstvo zlomí pouta otroctví a vydá se k úpatí hory, kde 

uslyší můj hlas, který jim ukáže cestu do zaslíbené země. 

4 V této Třetí éře jsem neudělil milost naslouchat Mému Slovu celému lidstvu; učinil jsem tak pouze 

těm, kteří Mě mohli v této podobě pocítit a uvěřit Mi. Tento projev, toto Slovo, má sloužit jako příprava, 

aby celé lidstvo později pocítilo Mou přítomnost v jediné podobě: duchovní. 

5 Nebojte se, lidé, mějte jistotu, že v této Hodině osudu nebudete sami, neboť příroda promluví a síly 

přírody budou svědky a naplní Má proroctví, aby lidstvo poznalo, že toto je Třetí čas, čas projevu Ducha 

Svatého. 

6 Má spravedlnost přijde na každé stvoření a dotkne se každého člověka, stejně jako Hospodinův 

anděl přišel na Egypt a vykonal Můj soud, při němž se zachránili jen ti, kdo označili své dveře krví 

beránka. 

7 Vpravdě vám říkám, že v tomto čase bude spasen každý, kdo bdí a má víru ve Slovo a zaslíbení 

Spasitele, božského Beránka, který se obětoval, aby vás naučil modlit se a s dokonalou láskou plnit úkoly 

vašeho vykoupení, protože Moje Krev vás bude chránit jako plášť lásky. Kdo však nebdí, kdo nevěří nebo 

kdo se rouhá, bude postižen, aby se probudil z letargie. 

8 Blíží se rok 1950 a brzy nastane čas soudu, o kterém k vám mluvím, čas boje světla proti temnotě. 

Připravte se, lidé, pozorujte a modlete se, vnímejte bolest svých bratří. vidí, jak jsou těla a duše stále více 

nemocné; plni strachu z nebezpečí, která na ně číhají, hledají maják, který by je osvítil, a balzám, který by 

vyléčil jejich nemoci. Připravil jsem vás, abyste byli pastýři těchto ztracených ovcí a přivedli je ke Mně, 

abych očistil jejich duše, uzdravil jejich těla a připravil jim cestu, vštípil jim lásku a spravedlnost, aby 

mohly začít nový život. 

9 Mé světlo se objevilo na této zemi a šíří se všude; shromažďuje kolem Mne Mé děti všech ras a 

vyznání. Vy, kteří nyní nasloucháte mému Slovu, jste znovu získali své duchovní dary, jste uzdraveni a 

plni síly. Jakmile lidstvo tyto události zažije, bude vás nazývat poctěnými. Budou vás žádat, abyste jim 

předali něco z této pravdy, kterou jsem vám zjevil, a budou dychtivě naslouchat vašim slovům. Je mnoho 

těch, kteří by již měli tuto knihu číst, ale kteří svůj příchod odkládají a kteří přijdou, až bude Mé Slovo 

dokončeno. Na ten čas však budete připraveni a budete je učit s láskou, jak jsem vás učil já. 

10 Nebojte se temnoty, v níž žijí vaši bratři, ani "malomocenství", ani meče jejich jazyka. Přistoupí k 

vám, někteří neochotně, jiní s pochopením, a všechny budete s láskou poučovat. Mluvil jsem k vám s 

láskou a Má Slova byla pohlazením a útěchou pro všechny Mé děti. Předstoupil jsem před velké zástupy 

lidí, aniž bych se staral o to, že jedni mým slovům věří a druzí je popírají. Pečoval jsem o lidské srdce bez 

jakéhokoli zvýhodňování. Toto zalévání Mou láskou ji učiní plodnou a v krátké době se život člověka 

promění. Až Mé slovo skončí, zůstanete tam jako Moji učedníci, budete následovat Mé kroky a svými 

skutky dosvědčovat pravdivost Mého učení. 

11 Chci z vás udělat silné lidi, bojovníky, kteří překonají překážky a dosáhnou cíle svého poslání, aby 

získali vysokou odměnu, kterou jsem jim slíbil. Když jsem tě pomazal, dal jsem ti poznat tvé duchovní 

dary a vybavil jsem tě pro velké denní dílo. Nezkoušejte tyto duchovní dary, spíše v ně věřte a neporušujte 

víru. Nevystavujte Mě zkoušce, protože pokud tak učiníte, vždy ukážu, kdo jsem! Kdybych tě však 

vystavil zkoušce, zeslábl bys. 
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12 Chcete-li uzdravovat nemocné, dělejte to v mém jménu a vykonávejte svůj úkol s pokorou. Až 

učiním konec života vašich bratrů a sester zjevným, nežádejte Mne, abych prodloužil jejich existenci. Staň 

se průvodcem těch duší, které jsou povolány na onen svět a které svěřuji tvé milosti. Pokud je však vaším 

úkolem navrátit tělu zdraví, procítit bolest svého bratra a použít své duchovní dary, poradit a povzbudit, 

pak vaše láska dokáže zázraky. 

13 Doporučuješ Mi ta srdce, která kvůli své necitlivosti nepřijala Mé učení. Vyzbrojte se trpělivostí, 

neboť máte-li víru v Mé Slovo, zaséváte toto semeno do všech srdcí a Já poskytnu lidem, kteří jsou vám 

svěřeni, potřebné důkazy pro jejich přesvědčení. 

14 Chci, abyste stále pamatovali na Mé učení, neboť jsem nepřišel mluvit do prázdna, ale vložit Své 

světlo do vaší mysli a srdce. Pamatujte si: jestliže nepoužijete Mé učení, mnozí hladoví, kteří na Mne již 

dlouho čekají, odejdou s prázdnýma rukama, protože vědí, že přijdu, abych napravil všechny chyby. 

15 Moji vyvolení jsou moudře rozptýleni ve všech národech, všichni mají ode Mne poslání, které mají 

splnit. Někteří přijdou do tohoto národa zřejmě z materiálních důvodů: někteří za prací, jiní za 

odpočinkem. Chci, abyste v té době už byli připraveni, abyste byli Mými učedníky. Jedině tak najde Mé 

Slovo víru - skrze příklad a víru, kterou jsou lidé schopni dát svým bratrům. 

16 Já jsem božský správce, který vás v pravý čas pošle rozptýlit semeno. Nechci však od svých 

učedníků slyšet následující slova: "Mistře, řekl jsi mi, že půda je připravená a očištěná, a já jsem našel trní 

a kamení, o které jsem zakopl." 

Ale já vám odpovídám: Nenabídl jsem vám květnatou cestu, řekl jsem vám, že je to stejná cesta, jakou šel 

Ježíš ve druhé éře a po něm všichni jeho učedníci. 

17 Všichni mě můžete následovat, protože jste čistí. Než jsem tě přitáhl k sobě, očistil jsem tě. Proto 

jste hodni zasít Mé semeno do srdce svých bratří. Pole jsou připravena, neboť Duch Eliášův byl v této 

době jako zvuk zvonu a probudil všechny, kdo spali. Probudí vás, abyste slyšeli Můj hlas a nenechali 

Mistra mluvit osamoceně na poušti. Všichni, kdo se občerstvujete, když slyšíte Mé Slovo, jste probuzeni 

milostí tohoto duchovního Pastýře. Vpravdě vám říkám, že když vás vidím shromážděné, jak mi 

nasloucháte, je ve mně radost, a když nepřistupujete ke stromu, abyste jedli jeho ovoce, je ve vašem Otci 

smutek. 

18 Přišel jsem vás sjednotit s lidmi, kteří byli dlouho rozptýleni po světě; chci sjednotit dvanáct 

kmenů, abych z nich pak vytvořil jeden a poslal ho mezi lidstvo s posláním míru. Ale když vidím nevděk 

mezi těmito dětmi, cítím jen bolest a smutek. 

19 Svěřuji ti strom věčného života, jehož nádherným sladkým ovocem je zdraví, radost a pokoj. 

Dovolil jsem lidem sázet různé stromy a viděl jsem, že většina jejich plodů byla hořká a že jejich pěstitelé 

nutili lidstvo, aby je jedlo. 

20 Mé slovo se setkalo s vaším egoismem. Proto jsem ti řekl, abys to, co ti předávám, sdělil svým 

bratrům. Vy se však chcete pouze občerstvit Mými projevy, aniž byste na sebe brali povinnosti vůči 

ostatním. Mistr vás však nepovolal proto, aby vás učil zbytečným věcem, nýbrž proto, abyste se naučili 

tuto božskou lekci a mohli ji později ve svém životě využít a aplikovat na své bližní. V tuto chvíli vám 

odhaluji, že váš duch má starý dluh vůči každému, kdo k vám přichází s utrpením, potřebou nebo žádostí. 

Uvažte, s jakou láskou je stavím na vaši životní cestu, abyste mohli naplnit své zadostiučinění tím, že je 

učiníte předmětem své lásky. 

21 Už dlouho k vám mluvím, abyste v lůně tohoto lidu vytvořili novou skupinu apoštolů. Generace za 

generací slyší Mé Slovo, a přesto neodhaluji ty, kteří jsou svou vytrvalostí pilíři Mého Chrámu. 

22 Rok 1950 pro vás přijde překvapivě rychle, a pokud pak už nebudete naslouchat Mému Slovu, 

budete se cítit jako sirotci. 

23 Má spravedlnost vás musí trápit, dokud nepochopíte, že se musíte sjednotit a vytvořit lid plný 

harmonie a bratrství. Tyto časy se blíží, a protože máte ještě čas se připravit, s láskou vám říkám: 

nečekejte jako spáči, až ta hodina přijde. 

24 Sjednocení (různých společenství) se vám zdá obtížné a nemožné vaše smíření a bratrství se všemi 

národy země. Ale opravdu, říkám vám, lidé se konečně poznají a budou se mít rádi. 

25 Jakmile lidé podřídí svou svobodnou vůli svému svědomí a budou pracovat v souladu s Boží vůlí, 

pocítí, že břemeno života se stává lehčím a nic neunavuje tělo ani duši. 
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26 Jak Otec touží po tom, abyste se vůči Mně všichni cítili jako děti, a ne jako obvinění! Kdykoli 

opouštíte zemi a předstupujete přede Mne, abyste Mi složili účty ze splnění svého životního poslání, cítíte 

se zatíženi obviněním, které vám činí vaše svědomí. Nyní však nastal čas, abys při svém příchodu na onen 

svět zpíval vítěznou píseň a radoval se, protože můžeš říci svému Otci: "Pane, všechno je hotovo!" 

27 Kdyby byla cesta široká, celé lidstvo by již dosáhlo vrcholu hory. Protože však cesta byla plná 

zkoušek a brána úzká, bylo nutné získat zásluhy, aby bylo možné po ní postupovat. 

28 Je nemožné, abyste už v tomto světě měli představu o tom, co nebo jak vypadá Mé království, 

nebe a sláva. Chci, abyste se spokojili s tím, že je to stav dokonalosti duše, z něhož zakouší, cítí a chápe 

podivuhodný život ducha, který v současnosti nedokážete pochopit ani si ho představit. 

29 Říkám vám, že ani duše, které žijí na vyšších úrovních, než je ta, na které se nacházíte, neznají 

realitu tohoto života. Víte, co to znamená žít "v lůně Otce"? Teprve až tam budete žít, můžete to vědět. Jen 

nejasná předtucha, slabý náznak onoho tajemství se dotýká tvého srdce jako podnět na tvé cestě vývoje. 

30 Přicházejte k Otci úzkou cestou lásky, která je milosrdenstvím, která je odpuštěním, která je 

pokorou, a odnesete si od něj jeho smutek. 

31 Lidé, viděl jsem vás plakat nad světem. Buďte požehnáni! Vaše srdce začíná pociťovat cizí bolest. 

Viděl jsem, jak ke Mně v nočním tichu pozvedáš své myšlenky, abys ode Mne žádala mír a balzám pro 

lidstvo. Vpravdě vám říkám, že ani nevíte, jak mnoho je světu darováno skrze vaši modlitbu! 

32 Nebojte se, že v tomto životě nezažijete výsledek svých proseb a slz za ty, které ani neznáte. Dláto 

bolesti uhlazuje tvé srdce a Mé Slovo tě v každém okamžiku pohání k dobročinnosti. Dnes chápete, jakou 

sílu máte díky schopnosti myšlení a také díky dalším schopnostem, které jste dosud nepěstovali. Uvnitř 

vás existuje život, který ještě neznáte. 

33 Dovedete si představit bolest ducha, když si po návratu do duchovního údolí uvědomí, že nebyl 

schopen splnit svůj úkol ve světě a že nebyl schopen odhalit své schopnosti a vlastnosti tělu? V této době 

vám znovu dávám Své učení, ačkoli jsem vám je již dal v učení, které jsem vám dal ve Druhé éře, ale 

tehdy jste je nemohli pochopit. Vše, co jsi nedokázal zcela pochopit, jsi považoval za tajemství a 

rozprostřel jsi nad tím závoj. Právě tento závoj nyní roztrhávám Svým světlem, aby vám tajemství mohla 

ukázat svou pravou podstatu. 

34 Proto jsem ti řekl, že jsi nepoznal sílu myšlenky. Dnes vám říkám, že myšlenka je hlas a sluch, že 

je to zbraň a štít. Vytváří i ničí. Myšlenka zkracuje vzdálenost mezi těmi, kdo jsou daleko od sebe, a 

nachází ty, jejichž stopu ztratila. Než začne bitva, poznejte své zbraně. Kdo se umí připravit, bude silný a 

neporazitelný. Vražedné zbraně nebudou nutné. Tvůj meč bude čistá a hlasitá myšlenka a tvůj štít víra a 

láska. I v tichu bude znít tvůj hlas jako poselství míru. 

35 To je návod, kterému vás nyní učím, a vpravdě vám říkám, že má slova se neztratí, stejně jako 

nebyla zbytečná ani jediná kapka krve prolité na Kalvárii. Z času, který jsem ti dal pro tvůj hmotný život, 

ti beru jen několik okamžiků, díky nimž můžeš dosáhnout věčného života. Tyto okamžiky jsou k 

nezaplacení. 

36 Ani jsem tě nežádal, abys ve Mne věřila, když jsi sem našla cestu. Byl jsem to já, kdo vás předešel 

a dal vám důkaz tím, že jsem uzdravil vaše fyzické nemoci, dal vašemu duchu mír nebo něco, co jste 

považovali za nedosažitelné. Když jste pak ve Mne uvěřili a věrně se věnovali plnění Mého Zákona, určil 

jsem každému jeho úkol, aby nesešel z cesty a vzal na sebe jen to, co mu náleží, a dával svým bratrům 

milosrdenství a lásku, jako jsem to udělal vám. 

37 Myslíte si, že všichni, kdo učí, jsou mistři? Myslíte si, že všichni, kdo si říkají Boží služebníci, 

jsou Mými vyslanci nebo že jsem jim dal úkol, který plní? Myslíte si, že všichni, kdo ve světě vládnou, 

řídí a velí, mají potřebné schopnosti k plnění tohoto úkolu? Ne, lidi! Jak málo je těch, kdo plní poslání, 

které jim bylo svěřeno, v pravdě! Zatímco někteří se zmocňují postavení, které jim nepřísluší, ti, kteří by 

je měli zastávat, se cítí poníženi a degradováni. - Já, který jsem váš Bůh, jsem musel přijít, abych vám 

nabídl duchovní společenství, a Já, který jsem váš Král, jsem musel přijít, abych vám vládl a posunul vaši 

duši na cestě vývoje. 

38 V minulosti jste jen hromadili slova, kterým vás nikdo nenaučil rozumět ani je vykládat a která vás 

jen mátla. Kdo z vás - poté, co přijal Mé Slovo jako semeno a plodnou rosu Mého Světla, které mu vše 

vysvětluje - stále věří ve věčný oheň pekla? - Žádné. Dnes víš, že to nemá být strach z trestu, co tě nutí 

poslouchat Můj Zákon, ale tvá láska, která se rodí z nejhlubšího nitra tvého srdce. Časy, kdy se tvá duše 
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třásla před spravedlností strašlivého a neúprosného Boha, jsou pryč. To, co jsem vám kdysi obrazně zjevil, 

bylo špatně vyloženo. Chci, abyste věděli toto: Když se svědomí hříšníka podaří odvrátit duši od jejího 

lpění na hmotě a ukáže jí všechny její chyby, pochopení jejího nevděku ji přivede k pokání a hanba, kterou 

utrpí, bude tak silná, že ve srovnání s ní se vám falešná představa hmotného ohně jako očišťujícího prvku 

duše bude zdát slabá. 

39 Svědomí je světlo Boží a toto světlo je oheň lásky, který stravuje všechnu nečistotu. Hle, to je 

"oheň", v němž se duše přetavuje, aby znovu povstala plná světla. 

40 Říkám vám také, že stejně jako ve svědomí existuje oheň, který není hmotným ohněm, tak i v duši 

existuje temnota a opuštěnost, které nejsou podobné těm, které máte ve světě, ani těm, které si 

představujete. 

41 Jak byste mohli věřit, že v den soudu těla mrtvých vstanou a spojí se se svými dušemi, aby 

vstoupila do Božího království? Jak můžete takto interpretovat to, co jste se učili jindy? 

42 Tělo je z tohoto světa a zůstává v něm, zatímco duch se osvobozuje a vrací se k životu, z něhož 

vzešel. "Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z mého Ducha, je duch." "Vzkříšení těla" je 

znovuvtělení duše, a jestliže někteří z vás věří, že je to lidská teorie, a jiní z vás věří, že je to nové zjevení - 

vpravdě vám říkám, že jsem začal od počátku lidstva, abych toto zjevení oznámil světu! Důkaz o tom 

najdete v textu Písma, které je svědectvím o mých skutcích. 

43 V této době však toto zjevení přišlo k vašemu duchu, když byl na vyšším stupni vývoje, a brzy 

bude spravedlivě přijato jako jeden z nejspravedlivějších a nejlaskavějších zákonů Stvořitele. Odmítněte 

myšlenku, kterou jste měli o "soudném dni", neboť to není jeden z vašich dnů, protože je to časový úsek, a 

"konec světa" není konec planety, na které žijete, ale konec sobeckého života, který jste na ní vytvořili. 

44 Vpravdě vám říkám: Již žijete v Den 

"Pane", jste již pod Jeho soudem. V současnosti jsou souzeni živí i mrtví, na těchto vahách (soudu) se váží 

minulé i současné skutky. Otevřete oči, abyste byli svědky toho, že se všude projevuje Boží spravedlnost. 

45 Právě teď musíte zůstat silní, protože bouře se rozpoutala a pokušení na vás číhají na každém 

kroku. Opusťte Sodomu a Gomoru - hříšná města - a neobracejte se zpět, neboť vás zvou (k pobytu), a 

když už jste se osvobodili, nepropadejte se zpět do jejich lůna, neboť se může stát, že pak už nebudete mít 

sílu se od nich oddělit. Bez otálení se vydejte k městu míru, k městu, které se usadí ve vašem srdci, až 

přijde čas. 

46 Jak dlouho bude soud trvat? - Vy to nevíte, ale vpravdě vám říkám, že čas očišťování bude zkrácen 

Mým Božským Milosrdenstvím. - Vám starým, kteří jste hluboce zarmouceni, protože vám vaše mysl říká, 

že na zemi již nezažijete vítězství Mého Zákona, pravdivě říkám: Kdo vám může s jistotou říci, že se pak 

nevrátíte na svět, abyste byli svědky příchodu Mého Království a učinili další krok na cestě vývoje? Těm, 

kteří se nevrátí, říkám, že jim ze záhrobí dám spatřit vítězství Mé spravedlnosti a hlas a přítomnost těchto 

bytostí bude cítit na zemi. 

47 Dal jsem vám nové učení. Zničil jsem jím mylné představy, protože jste si dřívější učení vykládali 

pozemsky hmotným způsobem. Uvědomte si, že k vám promlouvám v různých podobách. Jedno a totéž 

učení vám předkládám různými způsoby, aby nezůstal nikdo, kdo by nerozuměl Mému Slovu. Pamatujte, 

že u všech, kdo Mi naslouchají, není ani duch, ani mysl na stejném stupni rozvoje. Vím, co každý 

potřebuje, a proto Své Slovo zlidšťuji a omezuju, dokud ho neučiním srozumitelným pro všechny a pro 

každé Své dítě. 

48 Poté, co jsem vám dal Své pokyny, a abyste z nich vyvodili správné závěry a váš výklad byl 

správný, posílám vám Své duchovní posly, posly a vykladače Svého Slova, aby vám pomáhali při studiu a 

vy jste našli smysl Mých zjevení. 

49 Chci, abys pochopil, jak důležité je studovat a rozumět Mému Slovu, protože každý výrok 

obsahuje buď zjevení, nebo proroctví, soud, nebo poučení pro tvého ducha. 

50 Ti, kdo přikládají Mé práci v této třetí éře takovou důležitost, jakou má, a kdo se ponoří do studia 

Mého Slova, uvidí rozkvět a rozvinutí mnoha darů, které byly v jejich bytosti skryty. Blahoslavení ti, kdo 

se probudí na hlas svého Pána, neboť až se vydají plnit svůj úkol, zjistí, že nejsou vyvrženci ani ubožáci, 

jak se domnívali, a navíc se dozvědí, že na ně jejich Otec nikdy nezapomněl. 
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51 Ti, kdo v této době z hlouposti, nevíry nebo materialismu nerozvíjejí své duchovní dary a 

schopnosti, budou na každém kroku ohromeni velkými událostmi a navštíveními, k nimž má v tomto 

období dojít. Proto vám říkám: Připravte se, bděte a modlete se, probuďte lidstvo! 

52 Pozorovali jste své duchovní probuzení? Jste přesvědčeni, že jste skutečně spali? Pak udělejte 

svým bratrům to, co Mé Slovo udělalo vám, a budete moci zahájit dialog mezi duchy. 

53 Když o Mně mluvíte a vydáváte svědectví, mluvte jasně, abyste nikoho nezmátli. Přišel jsem 

skrytý za tajemstvím nebo zahalený temnotou? 

Přišel jsem sice v duchu, neviditelném vašim lidským očím, ale duch neznamená tajemství nebo temnotu, 

nýbrž světlo, pravdu a jasnost pro toho, kdo umí pozorovat bez předsudků a zkoumat s dobrou vůlí. 

54 Dávám to poznat lidem, kteří byli svědky Mého projevu skrze lidský orgán intelektu: Aby čas, 

který věnovala tomuto studiu, a boj, který vedla, aby zůstala pevná mezi lidmi, přinesl zítra ovoce hodné 

jejích zásluh, až toto Slovo již nebude znít skrze hlas-nositele, musí mít ve svém srdci nashromážděno 

všechno Mé učení, aby byla schopna vydávat svědectví o této pravdě. 

55 Můj lid Mi v srdci říká: "Mistře, po mnoho let jsme poslouchali Tvé božské slovo, aniž by se nám 

podařilo proniknout k jádru Tvého učení. Jak tedy můžeme během těch několika let, kdy Tě ještě můžeme 

slyšet, dosáhnout vybavení, které od nás požaduješ?" Říkám vám však, že pokud jste nedošli tak daleko, 

abyste pochopili Mé zjevení, je to jen proto, že vám chybí vnitřní shromáždění a rozjímání, abyste lépe 

pochopili učení, které jsem vám dosud dal. 

56 Chci vám udělit milost, díky níž si budete moci osvojit všechnu moudrost, kterou jsem vám dal ve 

svém Slově. Nemyslete si však, že tato milost spočívá v prodloužení mého pobytu u vás. Ne! Jaký by mělo 

smysl zůstávat déle, když jsem vám všechno řekl a nechal to v záznamech? Milost, o které k vám mluvím, 

k vám přijde ihned poté, co Mé Slovo přestane znít v roce 1950. Pak vám poskytnu čas, abyste se věnovali 

četbě nesčetných učení, která jsem vám dal. Budete se věnovat hloubkovému rozjímání a studiu, které vám 

pomůže objevit veškerý duchovní obsah, který Slovo vylilo na lidi při svém hlásání. 

57 Díky tomuto studiu se budete postupně duchovně rozvíjet a zvyšovat své znalosti a vybavení. Pak 

radostně zvoláte: "Pane, buď požehnán, neboť jsi nám dal příležitost využít bohatství světla, které jsi nám 

přinesl a které již zmizelo z našich srdcí." 

58 Toto je Třetí zákon Jednorozeného Boha, který se lidstvu zjevil ve třech různých formách zjevení a 

ve třech různých časových obdobích. 

59 Nemůžete popřít, že v době Mého zjevení byly s vámi Mé dary milosti, ačkoli byla přítomna i Má 

spravedlnost. To vše vám pomohlo pochopit, že to bylo skutečně božské zjevení a že je jisté, že pro lidstvo 

nastal nový věk. 

60 Ó požehnané národy, i když necítíte blízkost Mé Přítomnosti a neuvědomujete si, že jste vstoupili 

do nové éry, která je érou světla a spravedlnosti, dávám vám Svou lásku, Své odpuštění a Své požehnání. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 77  
1 Vítejte, milovaní dělníci, vy, kteří jste se proměnili v Mé společníky v boji a práci. 

2 Radostně mi nabízejí plody své práce ti, kdo s láskou přijali tento kříž, neboť jsou šťastni, že slouží 

tvému Otci. Jiní ke Mně přicházejí smutní a sklíčení; jsou to ti, kteří, když slyšeli, jak po nich na ulici 

volají kacíři, zrádci nebo čarodějové, pocítili strach a hanbu a od té doby se skrývají před zraky svých 

bližních, a když konečně mluví o Mém díle, činí tak stručně, se strachem a nejistotou. Jaké ovoce budou 

schopna přinést tato ustrašená srdce a jaký pokoj jim může přinést vědomí, že jsou učedníky tohoto učení? 

3 Chci, aby se Moji učedníci cítili při všech příležitostech pány sebe sama, aby před svými bratry 

svědčili o pravdivosti Mého učení skutky lásky, s tváří pozvednutou a s pokojem v srdci, neboť to vše 

bude důkazem pevného přesvědčení o pravdě, kterému se oddali, a svědectvím víry a důstojnosti mezi 

jejich bratry. 

4 Ke slabým a ustrašeným budu mluvit slovy, která pozvednou jejich sklíčené duše a roznítí jejich 

víru. Přesvědčím je, že nikdo na světě jim nemůže předložit dokonalejší a duchovnější učení než to, které 

jsem vám v této chvíli zjevil. 

5 Až tato jistota pronikne do jejich srdcí, nebudou se již skrývat před pohledem svých bratrů, 

nebudou se stydět a nebudou mlčet. Pozvednou své tváře, vloží do svých činů světlo, které vyzařuje Mé 

poučení, a nebudou se bát ničího soudu, protože budou mít pokoj se svým svědomím. 

6 Předal jsem vám učení a vysvětlil jsem vám ho srozumitelnými slovy, abyste ho mohli brzy 

praktikovat. Naučil jsem vás zásadám, které, protože jsou nesmazatelně vryty do vašich srdcí, můžete mít 

na paměti v každém okamžiku svého života, abyste mohli bez obav a strachu vydávat svědectví o Mé 

pravdě, když od vás lidé budou požadovat důkazy. 

7 Nenabídl jsem vám trůny, koruny ani poklady světa, ale poznání schopností ducha. Ale vpravdě 

vám říkám, že jeden z těchto darů Ducha má větší cenu než všechna království země. 

8 Já vám však říkám: I když víte, že to, co jsem vám dal, má nekonečnou hodnotu, nebuďte kvůli 

tomu marniví. Uvědomte si, že já, váš Král, Majitel všeho stvořeného, jsem k vám přišel pokorně a bez 

vychloubání. 

9 Kdo chce poznat Mé království, přebývat v něm a vlastnit jeho bohatství, musí je získat láskou a 

pokorou. 

10 Můj Duch zve všechny do mého království, nejen obyvatele této země, ale lidi všech národů. Mé 

sémě je rozptýleno po celém světě; jsou to ti, kdo jsou označeni Beránkovou krví, kteří přišli a budou 

přicházet mezi lidstvo, aby se podělili o Dobrou zprávu, aby probudili lidi z letargie a připravili jim cestu. 

Probudí velké množství lidí a ukáže jim cestu k oduševnění. Budou předcházet národy jako hvězda, která 

vedla mágy ve Druhém věku a ukázala jim místo Spasitelova narození. 

11 Je určeno, že se projevím skrze každého ze Svých označených a Mé projevy budou plné světla, síly 

a útěchy. Budou Mými průvodci, Mými proroky, Mými inspirovanými, budou apoštoly spiritualizace, 

lékaři, průvodci a rádci. Vše, o čem k vám mluvím, bylo již napsáno a předvídáno. 

12 Zde jste měli posla Třetí éry, jehož ústy promluvil Eliáš, který připravil Nový věk; měli jste 

hlasatele, jejichž prostřednictvím zaznělo Mé Slovo. 

V jiných oblastech budete mít Mé poselství v různých formách, které má sloužit duchovnímu vybavení, 

jak to pro vás udělalo toto hlásání. 

13 Poselství bude krátké, ale až bude předáno, ti, kdo ho přijali, se budou muset vydat za ním svými 

skutky lásky. 

14 Lidstvo se díky těmto poselstvím duchovně sjednotí, neboť jejich podstata bude jednotná: Moje 

pravda. 

15 Ať nikdo nepřekrucuje ani nemění význam Mých zjevení, abyste se, až přijde hodina vašeho 

setkání, nepohoršovali nad různými výklady. 

16 Vy, kteří jste obdrželi jasné a rozsáhlé zjevení, jako je Můj paprsek světla, který se stal Slovem, 

jste v této éře nejzodpovědnější za toto Dílo a za lidstvo. Blahoslavení učedníci, kteří jsou věrní mým 

pokynům, blahoslavení ti, kdo pilně hledají mé slovo, neboť v nich bude moudrost. 
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17 Někteří navštěvují Má shromáždění jen ze zvyku, a zatímco Mé Slovo promlouvá k jejich srdcím, 

jejich mysl bloudí na jiných místech a je zaměstnána těžkými starostmi nebo zbytečnými plány. Říkám 

vám: Nespěte během Mého učení, protože nevíte, kdy vás povolám, abyste splnili obtížné poslání. 

18 ptáš se Mě, proč se zjevuji prostřednictvím nevědomého člověka, a Já ti říkám, že jeho 

nevědomost je v jeho nevycvičené mysli, ale ne v jeho duchu, který je již rozvinutý. - někteří říkají: "Pane, 

s jakou přesností se naplňují Tvé předpovědi?" Jiní Mi se zármutkem v srdci říkají, že se bojí být jako 

zrádce mezi Mými apoštoly, nuceni těžkým břemenem starostí a povinností, které mají na zemi. Ale já 

vám říkám: Podívejte se na mě, musím dbát na potřeby všech světů a všech bytostí, které tvoří vesmír, a 

přesto k vám sestupuji, abych vám přinesl světlo, naději nebo kapku hojivého balzámu. 

19 Kdysi jsem vám slíbil, že se vrátím k lidstvu, a tady jsem, abych tento slib splnil, přestože 

uplynulo mnoho staletí. Váš duch toužil po Mé přítomnosti v touze po pokoji, v touze po pravdě, v touze 

po poznání a Můj Duch sestoupil, abyste slyšeli poučení podle doby, v níž žijete. Jak mohou lidé chtít dál 

žít tak, jak žili doposud? Není již v souladu s dobou setrvávat v duchovní stagnaci nebo v duchovní 

setrvačnosti v praktikování obřadů a tradic. 

20 Lidé by již měli lépe poznat svého Otce, cítit v srdci bolest bližních a pohlédnout očima ducha na 

bytosti, které jsou bez světla, bloudí vesmírem a naplňují své vtělené bratry bolestí a temnotou, aby je 

mohli svými modlitbami přivést na cestu duchovního vzestupu. 

21 Po tvé pravici i levici jsou potřební, dokonce i ti, kteří zemřeli pro život milosti, a ty je necháváš 

projít, protože nevíš, co s nimi. Ale když nevíš, co máš dělat s jedním ze svých bratrů, co budeš dělat, až 

uvidíš, že vypuknou světové války a bolest se bude množit a přelévat? Cítíte se příliš bezvýznamní a 

bezmocní na to, abyste nějak pomohli těm, kteří trpí. 

22 Bylo nutné, abych přišel v tomto čase bolesti, abych vám připomněl zapomenutá učení a zjevil 

vám učení nová. Nebude nutné, abyste konali zázraky, jak si je představujete. Vpravdě vám říkám, že 

často konáte skutečné zázraky, o kterých vím jen já, protože ani vy o nich nevíte. 

23 Žádám vás jen, aby vaše víra byla velká, abyste praktikovali duchovní modlitbu a abyste zůstali 

stálí v dobrém, pak budou vaše oči svědky velkých zázraků. 

24 Slíbil jsem lidstvu, že se vrátím v jiném čase, a tady jsem a plním svůj slib. Musel jsem znovu 

přijít, abych dokončil učení, které jsem vám zjevil během dvou epoch a jehož poslední část jsem si schoval 

pro tuto Třetí dobu. 

25 Nebylo to vaše srdce, které Mne očekávalo, protože nevědělo o příslibu Mého návratu, protože Mé 

Slovo a Má proroctví o Druhé éře jsou sotva známá. To váš duch Mě přijal, protože v sobě uchovával Můj 

slib a dokázal pocítit přítomnost Stvořitele skrze probuzení svědomí a ocenil podstatu božského Slova, 

když se dotklo něžných strun vašich srdcí. 

26 Toto byla doba milosti, v níž jste podle Mé vůle měli pocítit přítomnost duchovního velmi blízko, 

protože jsem zlidštil Své Slovo, dovolil jsem používat duchovní svět pro pozemské záležitosti až do určité 

hranice a dovolil jsem vám vidět něco ze záhrobí a také z budoucnosti prostřednictvím daru duchovního 

zraku. 

27 Všechny tyto duchovní projevy na krátkou dobu zaslepily tvou mysl, neboť tě shledávám 

zmateným. Slyšíte Mé slovo, a přestože je jasné, nechápete jeho význam. Víte, že toto učení přišlo ode 

Mne, oproštěné od všech lidských vlivů, a přesto je mícháte s kulty a obřady, které jsou vlastní 

modloslužebníkům a fanatikům. Dobře víte, že toto učení je duchovní, a rádi byste, aby bylo něčím 

hmatatelným nebo viditelným pro hmotné oči. 

28 Byl jsi oslepen záplavou světla, která zalila tvého ducha. Podstatu tohoto zjevení ještě nejste 

schopni odhalit. Vpravdě vám však říkám, že tento zmatek bude jen dočasný, a jakmile proniknete do 

jádra Mého Slova, získáte poznání pravdy a zduchovnění, a to jak ve výkladu Učení, tak v jeho 

praktikování. 

29 Ne všechno ve vás bylo nedokonalé a nečisté, bylo zde něco, co vám umožnilo citově uchopit 

poselství Třetí éry, a tím něčím byla vaše citlivost pro duchovno, proto jsem vás nazval průkopníky 

spirituality mezi národy Země. 

30 Toto poselství, které dostáváte od svého Mistra prostřednictvím hlasového nosiče, je přípravným 

pokynem, neboť Mé hlásání v této podobě brzy skončí a pak se se Mnou začnete spojovat od ducha k 
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duchu a vydáte se k lidem a národům, abyste předali poselství o zduchovnění, které lidstvu hlásá, že 

nastala Třetí éra, že začala duchovní epocha. 

31 Dokud nechápeš ani nerozumíš učení spiritualismu, nedovolím ti začít kázat, protože Mé Slovo je 

božská pšenice, která se nikdy nesmí míchat s jiným zrnem nebo s plevami. 

32 Dříve než se ve vaší mysli objeví světlo, budou se ve vašem středu odehrávat boje. Je však nutné, 

aby se tento boj rozhořel a donutil vás přemýšlet a ponořit se do Mého díla, dokud ho přesně a jasně 

nepoznáte, dokud neobjevíte jeho pravdu a podstatu. Až tento boj skončí, až se uklidní nálada a utichne 

vichřice, přejdou lidé z temnoty do světla a stanou se hlasateli učení o míru, učení o božské morálce a 

hluboké a pravdivé moudrosti, která lidem odhalí ta nejneočekávanější tajemství, jež jim pomohou stát se 

duchovně velkými, moudrými, silnými a povznesenými. 

33 Usilujte o nesmrtelnost duše praktikováním Mé nauky lásky. Pole jsou ve vhodném stavu, abych 

na ně zasel své semeno. Poznejte všude zmatek, lidé jsou jako vítr, který neví, odkud přichází ani kam jde. 

Bylo nutné, aby se Mé Světlo objevilo na cestě lidstva. Světlo již vyšlo, vyslal jsem ho, lidé jen musí 

otevřít oči, aby se jim ukázalo. Nyní vás připravuji, abyste mohli učit své bratry pozvednout oči k 

nekonečnu, kde mohou spatřit Božské světlo. 

34 Vpravdě vám však říkám, jak tvrdě a chladně narážím na vaše srdce, ačkoli hodinu za hodinou 

slyší tento nebeský pokyn; brány vašeho milosrdenství se ještě neotevřely. Učil jsem vás navštěvovat 

nemocné na lůžku, navštěvovat věznice a nemocnice, abyste do těchto míst smíření přinesli paprsek světla. 

Učil jsem vás dávat moudré rady nebo slova pravdivé útěchy. Víte, za jakým účelem vás všechny posílám 

na tato místa? Aby ti, kdo jsou schopni cítit bolest svých bližních, mohli praktikovat lásku a aby 

chladnokrevní lidé, když se setkají s těmito obrazy bolesti, byli dojati a v jejich srdcích začalo klíčit 

semínko soucitu a milosrdenství. 

35 Postarej se o to, aby tvá existence na zemi byla plodná, abys jednoho dne, až vstoupíš do Mé 

přítomnosti, nemusel s výčitkami svědomí vyznávat, že jsi nevěděl, jak využít čas, a že tvůj život byl 

duchovně neplodný. 

36 Je to okamžik, kdy se ozve vaše svědomí a řekne vám, zda jste pracovali v čistotě či nikoli, zda jste 

žili v souladu s druhými, zda jste s láskou a milosrdenstvím přijímali potřebné, nemocné a chudé. 

37 Modlete se, milovaní učedníci, aby vás vždy provázely dobré vnuknutí a abyste zítra neupadli do 

pokušení. Chci vás vidět sjednocené v Mém díle, jak se navzájem milujete a žijete, abyste sloužili svým 

bratřím. 

38 Každé shromaždiště, kde Mi nabízíte svou lásku, je jako ratolest; všechny spojené tvoří mohutný 

strom. Některé větve jsou velké a silné, jiné jsou ještě malé a slabé, ale všechny jsou významné, protože z 

jejich spojení pochází svěžest, stín a útočiště pro pocestné. Každý ať si hlídá svou ratolest, neboť se blíží 

vichřice, které budou prudce a zuřivě otřásat listím stromu. Tato zkouška je nutná, aby opadalo vyzáblé 

listí a shnilé ovoce a aby zástupy lidí, kteří u tebe hledají útočiště, nalezly blahodárný stín pro své unavené 

údy a zralé ovoce k ukojení svého hladu. 

39 Suché listy a špatné plody jsou všechny ty rituální úkony a zvyky, které jste zavedli do Mého díla, 

ačkoli do něj nepatří - a protože jste je vytrvale praktikovali den za dnem a rok za rokem, nakonec na ně 

pohlížíte, jako by byly samotným Zákonem. 

40 Chci, abyste otevřeli oči pravdě, abyste si uvědomili čistotu Mého učení a postupně se zbavili 

všech zbytečností, které jste přidali ke svým náboženským zvykům. 

41 Bouře se blíží, ale nepřichází, aby vás zničila, ale aby vám zanechala velký užitek, pokud zůstanete 

obezřetní a budete umět využít jejího učení. Pokud však kvůli svému fanatismu lpíte na svých zvycích a 

nevyužíváte zkoušky, upadnete do hluboké stagnace, o níž nevíte, jak dlouho potrvá. Potom přijde nová, 

ještě silnější vichřice, která tě vytrhne z tvého spánku, z tvých chyb a neposlušnosti. 

42 Dobře se zamysli nad účelem Mého nového projevu a dojdeš k závěru, že jsem tě přišel osvobodit 

od pánů světa, od pout nevědomosti a fanatismu, kterými jsem osvobodil tvého ducha, abych mu pomohl 

povznést se ke Mně a sloužit bližnímu využitím jeho duchovních schopností. Ale když jsem ti dal tuto 

svobodu, chceš znovu upadnout do temnoty a do ještě strastiplnějšího jha? Přemýšlejte o tom s vyspělostí 

rozvinutého a poučeného ducha, abyste mohli posoudit důsledky, které by vám mohla přinést nová 

neposlušnost. 
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43 Už teď se přesvědčte, že jsem vás nepovolal, abyste uctívali nové symboly, ale abyste se naučili 

učení lásky. Pochopte, že Mou vůlí není ani to, abyste stále zůstávali spolu v teple těchto míst setkávání, 

ale že jakmile budete silní, měli byste se vydat na cestu, abyste lekci, kterou jste získali, proměnili v čin. 

Není důležité, abyste se vzdálili od těch, kteří s vámi naslouchali Mistrovi, protože nakonec jste navždy 

spojeni v duchovním. 

44 Pamatuj, že jsem ti řekl, že za tebou přijdou vědci, teologové a filozofové, aby se tě ptali, a že 

nesmíš nedůstojnými projevy uctívání a zmatenými slovy zakrývat jas světla, které jsem zažehl ve tvém 

duchu, ani poskvrňovat upřímnost díla bez poskvrny, jako je to, které ti bylo svěřeno, ale ukázat tazatelům 

moudrost, kterou jsem ti dal do vínku. 

45 Pomyslete na své děti, na budoucí generace, které na vás budou pohlížet jako na privilegované 

bytosti, protože jste měli nesrovnatelné štěstí naslouchat hlasu Ducha Svatého prostřednictvím Jeho 

hlasatelů, a které budou přirozeně chtít vidět ve vašich skutcích ctnost a čistotu, zduchovnění a moudrost, 

které jste ode Mne obdrželi jako dědictví. Přemýšleli jste někdy o tom všem? - Pokud se však vybavíte, 

můžete Mi všichni sloužit, všichni můžete být dobří a povznést se ke Mně. Kdyby tomu tak nebylo, 

nepovolal bych vás do Třetího věku. 

46 Nyní jste lidé, ale Já z vás udělám anděly, kteří budou žít v Mém království světla. Dnes stojíte ve 

zkoušce, očišťujete se v tomto tyglíku návštěv, z něhož vyjdete čistí a silní. 

47 Stejně jako upozorňuji na vaše nedostatky, abyste je mohli napravit, žehnám a chválím také vaše 

dobré vlastnosti a dobré skutky. Myslíš, že jsem tě neviděl modlit se za nemocné? Myslíte si, že jsem 

neviděl vaše úsilí šířit poznání Mého učení a že jsem si nevšiml vaší snahy o obnovu, stejně jako vašich 

odříkání a obětí, abyste si zasloužili Mou Milost? To všechno vím, to všechno vidím a důkazem toho je, že 

při každém dobrém díle, které vykonáš, ti dávám pocítit svůj pokoj a hluboké uspokojení, protože jsi konal 

dobro. 

48 V těchto chvílích tě slyším, jak mi říkáš: "Otče, kolik bolesti zanechává válka na své cestě mezi 

lidmi. Můžeme 'pomazat' nemocné, kteří jsou v našem dosahu, ale co můžeme udělat pro ty, kteří trpí ve 

vzdálených zemích?" Mistr říká všem, kdo jsou schopni plakat pro své bratry: Pokračujte v návštěvách a 

"pomazání" těch, které můžete oslovit, a modlete se za ty, kteří jsou daleko, protože já udělám to, co vy 

nemůžete. Brzy přijde čas, kdy se budete muset rozptýlit po celém světě a přinést národům Mé poselství 

duchovní svobody, míru a spásy; brzy přijde čas, kdy Moji poslové dají lidstvu pocítit jemnost Mého 

léčivého balzámu v esenci Mého Slova. 

49 Jezte nyní všichni chléb mého slova a pociťte odpuštění svého Otce, všichni usedněte ke stolu. 

Neptám se vás, kdo si umyl ruce, než vzal chléb, a kdo ne. Chci, aby se z jídla božského chleba radoval 

jak ten, kdo umí připravit své srdce na naslouchání Mému Slovu, tak i ten, kdo přichází bez této přípravy, 

neboť všichni jsou Mými dětmi a všechny proměním v apoštoly Pravdy. Strom, pramen a cesta jsou pro 

všechny. 

50 Hle, zde je Duch pravdy ve 20. století, který vysvětluje to, o čem mluvil ve Druhé éře a co jste 

nebyli schopni vyložit. Moji tehdejší apoštolové byli zmateni, když Mi naslouchali, a v diskusi mezi sebou 

říkali: "Zdá se, že Mistr si někdy protiřečí." Ale přišel čas, kdy byli plni Ducha Svatého a uvědomovali si 

velikost Mého Slova, pochopili, že lidský jazyk je příliš chudý na vyjádření Božského, a proto se občas 

domnívali, že se Mistr spletl, když je učil. 

51 Pokračovali v Mém díle spásy a skutky lásky a pokory napsali svá jména vedle jména svého 

Mistra, a tak svědčili o Mé pravdě. 

52 Hle, kolik času od té doby uplynulo nad tímto lidstvem, které se nazývá věřícím v Krista a uznává 

Mé apoštoly za nástupce Mistra, ale stále více odstraňuje tuto životní podstatu a sémě ze svého srdce a 

ponechává jen Mé Jméno, které neumí ani vyslovovat s úctou, ani uctívat svými skutky. 

53 Hledejte Mé jméno na zemi a naleznete je na rtech většiny lidí; hledejte Mou přítomnost a 

naleznete ji pouze v obrazech vytvořených lidskýma rukama. Hledejte Mou stopu a nenajdete ji v lidských 

srdcích, protože tam už vyhasla. 

54 Tento lid Mi naslouchal v této době a slyšel onu zjevující větu, která vám řekla: "Vy a ti (staří) jste 

stejní." Ten, kdo chápe smysl tohoto výroku, si pak říká: "Jak je možné, že setrvávám v nevděčnosti a 

navždy se uzavírám ve svém sobectví?" Po této úvaze se však probudí a začne plnit své poslání. 
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55 Říkám vám, že je třeba, aby lidé věděli, že jejich duše přišly na zem mnohokrát a dosud 

nepochopily, jak vystoupit po cestě Mého Zákona, aby dosáhly vrcholu hory. 

56 V polovině tohoto století dokončím toto Slovo, které bude plodným semenem v tobě dnes a ve 

všech Mých dětech zítra. 

57 Studujte Mé Slovo a hledejte v jeho jádru božskou podstatu života, pak zakusíte nejvyšší 

blaženost, že jste rozsévači na Pánových polích. 

Můj pokoj s vámi! 



U  78  

127 

Pokyn 78  
1 Jasnost a jednoduchost Mých pokynů vám dodala odvahu k prvním krokům ve Třetí éře a vy už 

začínáte koktat Má božská slova. Začínáte si uvědomovat, že odstranit bolest bližního a projevit mu lásku 

a milosrdenství je osvěžením pro srdce. 

2 Nenazývejte Mě nespravedlivým, když vás na krátký čas postihnou bolesti a zkoušky. Musíte 

vědět, že posilují duši a že tento lid byl navíc po celou dobu nástrojem Mé Vůle, aby jejím prostřednictvím 

dával lidstvu příklad. Buďte silní, abyste při svých návštěvách vydávali důkazy lásky a poslušnosti Mé 

Vůli. 

3 Pochopte a pochopte všechna učení, která vám nyní dávám, a nevyužívejte jich špatně, protože pak 

se vrátíte s roztrhaným oděvem a srdcem plným hořkosti jako marnotratný syn z podobenství. Udělej si ze 

svého srdce sýpku a uchovávej v ní božské semeno. Až přijde čas, svolám lidi a pozvu je, aby přišli do 

tohoto národa, který otevře své dveře cizincům, lidem bez domova, kteří hledají mír, světlo a zdraví. A 

dveře vašich srdcí budou tehdy otevřené jako dveře druhého Jeruzaléma, duchovního města, jehož oslnivá 

bělost je zářivější než sněhové vločky a jehož brány stojí od věčnosti otevřené v očekávání Pánových dětí. 

4 Velké je duchovní poslání obyvatel této země. Proto připravte svá srdce na to, aby poskytla 

útočiště každému bližnímu, který se k vám přiblíží, bez ohledu na rasu, barvu pleti nebo vnější vzhled. 

5 Tvůj duch ještě není schopen pochopit plný rozsah zjevení, kterého se mu v této chvíli dostalo, ale 

tvé srdce cítí, že k tobě sestoupilo něco velkého. Váš starý svět zmizel od chvíle, kdy jste uslyšeli Mé 

Slovo, protože jím bylo odhaleno vaše sobectví. Tento svět byl malý, protože se omezoval na osobní 

sklony, na to, co máte na zemi, a na nedokonalou představu o tom, co je Boží zákon. Nyní se váš obzor 

rozšířil do nekonečna a vy v něm cítíte neznámý svět, který nakonec svým duchovním vývojem nahoru 

dobudete. Dnes vidíte v každém člověku bratra a v každém člověku dítě Mého Božství. Dnes vnímáš 

lidský život jako stupeň na nekonečném žebříku svého vzestupu ke Stvořiteli. Dnes víte, že Bůh 

nezapomněl na ty, kdo trpí v tomto slzavém údolí, a že se všem dostává světla jeho lásky. 

6 Učedníci, setrvávejte v pokoji, který vám dávám, nenechte se o něj připravit světem a jeho 

pokušeními, neboť se máte modlit za své bližní. Ale jak na ně můžete myslet, když ve svých srdcích 

nemáte pokoj? Překonejte těžkosti svého života, nepovažujte je za nepřekonatelné; síla, která je v člověku, 

je veliká; to, co vám chybí, je víra. Vytrvejte ve víře, v dobrých skutcích a jimi budete hory přenášet. 

7 Nemyslete si, že váš život je neplodný, když si myslíte, že jste neudělali velké skutky. Je-li čistá, 

dosáhli jste něčeho dobrého, neboť jsem vám řekl, že "poslední" mě poznají skrze "první". Přijměte tento 

úkol s radostí. 

8 Přijímám nářek některých srdcí, v němž Mi oznamují, že mezi jejich příbuznými jsou nevěřící, 

kteří sešli z cesty. Říkají mi, že s nimi mnoho mluvili, ale ničeho nedosáhli. Říkám vám, že se musíte 

naučit mluvit skutky, třeba i mlčením, že máte být citliví, abyste nebyli nemotorní. Připravíte-li se, 

vytrváte-li, váš pohled se stane pronikavým a nepropásnete pak vhodný okamžik, kdy musíte srdce 

definitivně vytvarovat svým "dlátem". Vaše vítězství vám ukáže, že ti, o nichž jste si mysleli, že jsou silní 

ve své tvrdohlavosti, byli ve skutečnosti slabí. Uvádějte Mé božské rady do praxe a brzy budete svědčit o 

Mé pravdě. Já vám tuto milost uděluji, neboť vám mám více co dát, než o co byste Mě museli žádat. 

9 Mezi tvými příbuznými jsou ti, kteří často trhali Mé dílo svými jazyky a způsobili, že tvé srdce 

krvácelo. Nebudu vás mstít, neboť má spravedlnost je dokonalá, ale brzy je budu trápit, protože přišel čas, 

kdy "mě spatří každé oko". 

10 Zeptejte se sami sebe: Byli byste tu a poslouchali byste Mě, kdyby vás netrápila bolest? Někteří se 

mi rouhali, nadávali mi a odmítali mě, ale bolest byla silnější než oni a sklonila je. Pak přišli sem na Mé 

zjevení a plakali v pokání. Dnes žehnají té bolesti, která je přiměla přijít ke Mně. 

11 Je na vás, abyste se modlili za ty, kdo Mě dnes zapírají. Učiň, aby pochopili, že přicházím s touhou 

po tvé duši, neboť vidím, jak hladoví a žízní po Mé božské životní síle. Neobracím se na vaši záležitost, 

protože ta má na zemi vše, co potřebuje. 

12 Musím vám říci: Nemyslete si, že duše nezbytně potřebuje lidské tělo a život ve světě, aby se 

mohla rozvíjet. Lekce, kterých se mu na tomto světě dostává, jsou však velmi prospěšné pro jeho 

zdokonalení. 
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13 Hmota pomáhá duši v jejím vývoji, v jejích zkušenostech, v jejím odčinění a v jejím boji; to je její 

úkol, který se potvrzuje v tomto projevu Mého Božství skrze lidskou bytost, v němž využívám její mozek 

a používám jej jako přijímací zařízení k předávání Svého poselství. Pochopte, že nejen duše je určena pro 

duchovní svět, ale že i ta nejmenší věc v hmotném světě byla stvořena pro duchovní účely. 

14 Podnět k zamyšlení a výzva, kterou směřuji k vaší duši, aby překonala vliv hmotného, který ji 

ovládá, a pomocí daru intuice předala své světlo srdci a mysli. 

15 Toto Mé světlo znamená pro tvou duši cestu k jejímu osvobození, toto Mé učení jí nabízí 

prostředky, jak se povznést nad lidský život a stát se vůdcem všech svých skutků, pánem svých citů a ne 

otrokem nízkých vášní ani obětí slabostí a potřeb. 

16 Když se duše nechá ovládnout vlivem všeho, co ji na zemi obklopuje, splyne nakonec se svým 

tělem do té míry, že zapomene na svou pravou podstatu, že se natolik vzdálí Duchovnímu životu, že se mu 

stane cizí, a tak se stane, že když její tělo zemře, je nutně zmatená a narušená. 

17 Jak snadno umírá tělo, ale jak těžké je pro duši, která se neuměla připravit, vymanit se z hlubokého 

zmatku. 

18 Zatímco někteří ve svém zmatku zůstávají připoutáni ke svým mrtvým tělům, jiní, kteří si v duši 

uchovávají otisky svých tělesných schránek, nadále věří, že jsou lidmi, a nemohou se povznést k domovu, 

který jim odpovídá, a zůstávají připoutáni k tomu, co na světě milovali. 

19 Na zemi není hořčího kalicha ani silnější bolesti než zmatené duše. Překážky, neschopnost 

pochopit, co se kolem nich děje, výčitky svědomí, stesk po tom, co opustili, osamělost, ticho a 

neschopnost povznést se představují oheň, v němž se musí očistit, dokud nedosáhnou světla. 

20 Myslíte si, že přeháním, když vám říkám, že miliony duší odcházejí z tohoto světa ve stavu 

zmatku? Je to důsledek nevědomosti lidí, která je způsobena nedostatkem duchovního rozjímání a 

modlitby. 

21 Mé učení druhé éry odhalilo lidem duchovní život, ale místo aby pochopili Mé učení a plnili Má 

přikázání, vytvořili kolem Mého učení náboženská společenství, která se omezila na dodržování vnějších 

obřadů a ceremonií, což jejich duším nepřineslo více světla, ale odvedlo je z cesty plnění duchovních 

úkolů. 

22 Někteří z vás se mě ptají, zda po odchodu z tohoto života upadnou do temnoty. Na to jim říkám: 

Jestliže nepoznali Mé Slovo a nepraktikovali je, nic jim neprospěje, že byli mezi těmito zástupy, které 

naslouchají Mému učení světla. 

23 Co duše pěstuje, to také sklidí; takový je zákon a spravedlnost. 

24 Já, váš Spasitel, jsem vám vždy ukázal pravou cestu a zjevil jsem vám prostředky, jak se vyhnout 

bolesti, zmatku a temnotě. 

25 Dnes k vám znovu přicházím, abych splnil tento úkol a osvětlil vaše nejisté cesty, vytrhl vás z 

letargie a připomněl vaší duši, že čeká na nový domov, do kterého musí přijít vybavena, aby v něm mohla 

věčně přebývat a těšit se z něj. 

26 Přišel jsem k vám, abych vás probudil a zeptal se vás: Kdo z vás je učedníkem své vlastní vůle? 

Nikdo, to já jsem tě povolal. Abyste mohli znovu slyšet Mé Slovo, museli jste být na zemi několikrát. 

Mezi jedním a druhým vtělením jsem vám poskytl pauzu na rozmyšlenou a přípravu na nový pozemský 

život. 

27 Dokud je duše ve hmotě, podílí se na její únavě a po bitvě potřebuje čas na odpočinek i na 

rozmyšlenou, aby si vytvořila plán, podle kterého se má řídit, než začne novou bitvu. Bez těchto oddechů 

nebo odpočinků na své cestě byste na ní udělali jen velmi malý pokrok. Je však nutné, aby tě spravedlivé a 

čisté učení poučilo o těchto věcech v plné jasnosti, aby tvé srdce, přesvědčené o této pravdě, dosáhlo 

poznání příčin mnoha jevů a událostí, které bys bez Mého zjevení nikdy nebyl schopen pochopit. V Mé 

milosrdné lásce spočívá čas, život, osud všech, nic neunikne Mé moci. 

28 Nejprve jste Mě poznali jako Otce, který je neúprosný ve své spravedlnosti vůči vašim 

prohřeškům. Tento Otec se vůči vám změnil v nejlaskavějšího a nejlaskavějšího Mistra. Přesto jsi 

nepochopil, jak správně vykládat Jeho učení, a věřil jsi, že ty, kdo Ho nemilují, trestá věčným ohněm. 

Nyní vám ukazuji, že Otec neodmítá své děti jen proto, že Ho nemilují; ukazuji vám, že Boží láska nemá 

hranic a že tato láska a tato spravedlnost se projevují zákonem znovuvtělení, který jsem vám vysvětlil. 

Nyní pochopíte, že kvůli tomuto Božímu zákonu neexistuje žádný přestupek, byť by byl sebevážnější, 
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který by si zasloužil věčný trest pro duši. Abyste však mohli přijít ke Mně, musíte nejprve tento přestupek 

odčinit. 

29 Čeho bych s vámi dosáhl, kdybych vám za trest dal věčný oheň? Jak by ses mohl věčně rouhat 

Bohu, kterého bys odsoudil jako nespravedlivého, krutého a pomstychtivého! 

30 Mou povinností jako Otce je dávat vám na každém kroku příležitost k dokonalosti a ukazovat vám 

správnou cestu prostřednictvím dokonalého učení. Učil jsem vás odpouštět svým nepřátelům a milovat je a 

řekl jsem vám: Dělejte svým bližním to, co jsem já udělal vám, podle své vlastní zkušenosti. Chtěl bych ti 

dát příklad, kdybys zakusil, že trestám věčným zatracením ty, kdo Mě nemilují? Myslíte si, že nemám moc 

přimět ty, kdo Mě nenáviděli, aby Mě milovali? Těm nedávám věčný trest, ale dostatek času, aby z nich 

vytrysklo světlo, obnova a nakonec láska. Jako se čeká, až bude země úrodná, aby v ní mohlo vyklíčit 

semeno, tak i já čekám, až splníte mé přikázání, které vám říká: 

"Milujte se navzájem." 

31 Kdo může na tomto světě poznat tvého ducha? Ne duchovní řeholních společenství, protože 

protože neznají sami sebe, jsou ještě méně schopni znát druhé. Vaši rodiče při vší empatii jen stěží 

překračují práh srdce. Lidstvo ví o duchu málo, velmi málo, protože toto světlo obestřelo tajemstvím, ale 

žádné tajemství v něm není, jen nevědomost. Kdo by tedy v budoucnu mohl vést ducha lidí na cesty 

světla? Kdo by ji mohl zbavit jejích velkých chyb? Pouze Mé učení, toto učení, které napíšu ve tvém 

duchu. Z ní se vyklube světlo, které vám ukáže cestu, hlas, který vás povede. Vězte však, že každý, kdo 

nedbá na tento hlas, který se nechává slyšet v jeho srdci plném lásky, popírá původ svého stvořeného bytí. 

V okamžiku, kdy jsem ho zrodil ze svého Ducha, jsem v něm totiž zažehl božskou jiskru, která je 

svědomím, takže mu po celou dobu jeho existence opakuje, že je mým dítětem. 

32 Vpravdě vám říkám, že hřích a zmatek v duši jsou ve srovnání s věčností pouze dočasné, a proto 

očištění a soud nemohou být věčné. 

33 Nyní si uvědomujete, co jste udělali v souvislosti se svou duší a pokladem učení, který jste 

nevyužili. Hlas vašeho svědomí se stává jasnějším a slyšitelnějším, mluví k vám o minulosti, o přítomnosti 

a připravuje vás na budoucnost. Naučte se rozpoznávat tento hlas, neboť v něm k vám mluvím, a pokud ho 

uslyšíte, věřte mu. Běda ti, kdybys pochyboval! Tento hlas vás vždy povede k dobru; pokud však uslyšíte 

hlas, který vás svádí ke zlu, není to hlas vašeho svědomí - je to hlas vašich vášní, které vám vnucuje vliv 

smyslového světa. 

34 Zítra s vámi budou bojovat, protože věříte v toto učení. Neboť stejně jako vy spěcháte a snažíte se 

pochopit toto Slovo, tak se i lidé připravují na boj s vámi. Předvedou zázraky lidských znalostí a 

dovedností, aby vám dokázali, že mají pravdu. Vy však budete konat duchovní zázraky skrze skutky lásky 

k bratrům, aniž byste se chlubili. 

35 Eliáš, průkopník, znovu zvěstuje lidstvu duchovní přítomnost Pána, příchod Ducha pravdy, který 

objasňuje a odhaluje tajemství znovuvtělení. 

36 Dávám vám toto poznání, protože svět vás obklopí a nedovolí vám uniknout na východ ani na 

západ, na sever ani na jih. Pak využijete moci, kterou jsem vám dal, abyste se osvobodili od svých 

utlačovatelů. 

37 Nebojte se, protože nejste jediní na světě, kdo usiluje o osvobození své duše. V této době lidé 

povstávají v touze po světle, pravdě a vzestupném vývoji ducha. 

38 Vzpomeňte si na Eliáše, který v první éře svědčil o pravém Bohu. Poslechněte si: 

39 Izraelský lid upadl do modlářství a uctíval pohanského boha. Aby je přesvědčil o jejich omylu a 

bezbožnosti, promluvil Eliáš ke kněžím modly v přítomnosti shromážděného lidu na hoře: "Postavte oltář 

pro zápalné oběti ze suchého dřeva a položte na něj obětní zvíře. Stejným způsobem připravím další oltář 

pro zápalné oběti. Pak vzývejte jména svých bohů a já budu vzývat jméno svého Pána a bůh, který sešle 

oheň, aby strávil oběť, bude uznán za pravého boha." 

40 Modla zůstala hluchá k prosbám svých kněží. Eliáš jim řekl: "Křičte hlasitěji, aby vás váš Bůh 

slyšel, aby se probudil, protože možná spí." Když modloslužebníci považovali své úsilí za marné, věnoval 

se prorok modlitbě a prosil svého Pána, aby se ukázal jako živý a pravý Bůh. Sotva Eliáš dokončil 

modlitbu, z nebe sestoupil paprsek a pohltil zápalnou oběť. 

41 Lidé poznali podvod Baalových kněží a zároveň si uvědomili, že Jehova, Eliášův Bůh, je jediný 

pravý Bůh. 
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42 Tento Eliáš, který byl v oněch dobách zaslíben pro tento čas, je opět mezi vámi. Božský Mistr vám 

to slíbil ve Druhém čase a přišel v pravý čas. 

43 Ať je Eliáš v každém z vás, zvláště když se ocitnete ve zkoušce. Pak si ale vzpomeňte, že Eliáš je 

samá láska, víra a pokora, abyste ho mohli napodobit, a pak se ve vás naplní proroctví. 

44 V dnešní době existuje mnoho druhů modlářství. Věda, válka, zlato, moc, náboženský fanatismus, 

požitky jsou dalšími četnými modlami, kterým se lidé ochotně podřizují. 

45 Živte se Mým Slovem, abyste byli silní. Mějte na paměti, že budete muset vyslechnout mnoho 

slov, která jsou v rozporu s tím, čemu jsem vás učil, a žádné z nich vás nesmí zmást nebo ve vás vyvolat 

pochybnosti. 

46 Kniha je otevřená, čtěte v ní, neboť tak jako je váš Otec knihou moudrosti, můžete být i vy knihou 

poučení a zkušeností pro své bratry. 

47 Život, který vás obklopuje, je jednou z mnoha stránek Božské knihy. Proto jsem vám mnohokrát 

řekl: Učte se každodenní lekci, kterou vám život dává. V této době se musíte stát dobrými rádci, kteří 

mluví slovy i skutky. Mohli byste mluvit o obnově, kdyby vás vaši bratři překvapili na stinných místech? 

Dokázali byste je naučit žít v míru, kdyby zjistili, že u vás doma nepanuje harmonie? 

48 Vidím, že mnohá srdce tohoto lidu ještě spí a nechtějí pochopit, že se již blíží den, kdy vám 

přestanu dávat svá učení v této podobě. Až uvidí, že se kniha zavřela, budou plakat nad svým 

nepochopením, ale pak už bude pozdě. 

49 Šťastní jsou ti, kdo se vybaví a najdou v sobě připravenost poslouchat vůli svého Mistra, neboť 

budou vědět, jak se se Mnou spojit v myšlenkách při vstupu do nového období, a budou volat: "Pane, Tvá 

Kniha je stále otevřená." 

50 Své Slovo jsem přirovnal k pšeničnému zrnu, které jsem s nekonečnou láskou zasel do tvého srdce. 

Srdce je půda, kde začíná klíčit, protože vaše srdce je obdařeno citlivostí, ale své dojmy předává duchu, 

který v pravdě uchovává Mé slovo. I když srdce zapomene na svého Otce a přestane bít pro život, zůstane 

toto semínko uchováno v duchu a přijde čas, kdy vyklíčí. Ten čas může být blízký nebo vzdálený, záleží 

na tom, jak se duše probudí k lásce Stvořitele. Protože však vývoj duše patří věčnosti, Otec není 

netrpělivý. Jste to vy, kdo - ať už jako lidé, nebo jako duchovní bytosti - musí uspíšit své kroky, abyste se 

cvičením v dobrotě vyhnuli smutným zážitkům. 

51 Kniha Boží moudrosti, zapečetěná sedmi pečetěmi, byla otevřena Beránkem. Byla to láska 

Božského Mistra k lidstvu, která způsobila, že jim byla odhalena tajemství Jeho skryté rady. Šestá pečeť 

odhaluje svůj obsah v této době a hovoří o hlubokých pravdách, umožňuje vám nahlédnout do budoucnosti 

vašeho světa a otevírá cestu k duchovní věčnosti. 

52 Učil jsem vás, že moudrost se získává modlitbou, ale nechci, abyste své modlitby prodlužovali. 

Vyžadoval jsem od vás pětiminutovou modlitbu, čímž chci říci, že byste se měli modlit krátce, abyste se v 

těchto chvílích mohli skutečně věnovat svému Otci, ale zbývající čas byste měli věnovat svým duchovním 

a hmotným povinnostem vůči svým bratrům. 

53 Zasévejte svou životní cestu láskou, milosrdenstvím a dobrými skutky, a pak, až opustíte hmotu a 

osvobodíte od ní svou duši, místo aby sestoupila do nížin pokání, vystoupí do těch světů, kde sklidí 

veškeré ovoce své setby mezi duchy světla. Pokud se tak nebudete chovat, sklidíte na své cestě bolest, a z 

toho Mě nemůžete vinit, protože Já jsem bolest nestvořil, ačkoli jsem stvořil vše, co vás obklopuje. Bolest 

je vaším výtvorem, je výsledkem vašich nedokonalostí. Dovolím vám vyprázdnit pohár utrpení jen proto, 

že vím, že se můžete zdokonalit jen tehdy, když poznáte výsledek svých skutků, neboť podle ovoce 

poznáte strom. 

54 Učedníci, vytvořte si z Mého Slova pamětní knihu, kterou byste mohli občerstvit svou duši a zítra 

přinést toto svědectví a štěstí svým bratrům. Mé Slovo musí dosáhnout až na konec světa, dotknout se 

všech duší a proměnit životy lidí. Mé Slovo učiní zázrak, že se na tuto zemi vrátí mír. 

55 Síly přírody se projevují nepřátelsky a násilně jen proto, že mezi nimi a lidmi neexistuje harmonie. 

Jakmile budou lidé žít ve stejné poslušnosti Mým zákonům, v jaké žijí ostatní tvorové, poznají na této 

planetě obraz věčného života, onen ráj, který ve svém lůně poskytne útočiště těm, kdo se očišťují a 

stoupají po cestě lásky, na niž Kristus neustále ukazuje. 

56 V současné době lid Izraele povstává k novému životu na zemi. Dnes stále žije uvězněná, ale Mé 

světlo ji nyní osvobozuje. Ukazuje se před nimi cesta a božské zaslíbení, které je vybízí, aby si zašněrovali 
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sandály, vzali hůl, modlili se před Jehovou a uchýlili se do pouště v touze po božském hlase, po Božím 

zákoně a jeho zázracích. 

57 Probuzení již začíná, již jste slyšeli hlas Eliáše, nového Vysvoboditele. Přivedl vás k úpatí nové 

hory Sion, která se v této Třetí éře tyčí před vaším duchem, abyste mohli lidským orgánem chápání slyšet 

živý hlas Pána. 

58 Když jsi uslyšel Božský hlas, zůstal jsi jím uchvácen, ale oznámil ti, že jeho projev bude krátký, 

abys mohl pokračovat v započaté cestě, která tvého ducha dovede k branám zaslíbené země. 

59 Také v jiných částech světa se nyní národy probouzejí, protože Eliáš klepe na jejich dveře. 

60 Nazval jsem vás Izraelem, protože shromáždíte podstatu zjevení Třetí éry, protože to budete vy, 

kdo dají duchovní a správný výklad Mému Slovu, a protože s vámi se bude opakovat historie tohoto lidu - 

s jeho zkouškami, boji a bitvami o dosažení Zaslíbené země a nakonec s triumfem, který spočíval v dobytí 

a ovládnutí ideálu. 

61 Vězte, že jste Izrael, pamatujte, že jste lid Boží, udělejte si z tohoto ideálu svůj vlastní, abyste byli 

na dlouhé pouti odvážnější; ale neříkejte, že jste synové Izraele, protože vám nebudou rozumět, ale spíše 

se vašim slovům budou posmívat. Kdo si bude myslet, že nový Izrael je Izrael podle Ducha? 

62 Uchovávejte toto poznání zjevené vaším Otcem ve svých srdcích. Ale až k vám přijdou zvědové a 

nevědomci a budou se vás ptát: "Jste lid Izraele?", odpovězte jim, jako jsem odpověděl farizeům a 

nevědomcům, když se mě ptali, zda jsem Syn Boží: "Vy jste to řekli." 

63 Když jsem vám to řekl, vězte, že tento lid, který se sotva začíná shromažďovat, pozve další 

společenství, aby se k němu připojila na jeho cestě - pozve je ani ne tak slovem, jako spíše příkladem - a 

že vyčistí duchovní cestu od trní, aby ti, kdo ho následují, našli cestu kultivovanou; neboť vydávám výzvu 

všem lidem a národům světa, protože nový lid Izraele bude tvořen lidmi všech ras, tříd a vyznání. 

64 Ti, kdo se domnívají, že pravým lidem Izraele byl lid první éry, se mýlí; ten byl pouze obrazem 

lidu, který se má v průběhu času stát pravým Božím lidem, do něhož musí splynout všichni lidé milující 

svého Otce ve svých lidských bratrech a sestrách. Tak pravil zákon v první době: "Milovat budeš Boha 

celým svým srdcem a celou svou duší. Miluj svého bližního jako sám sebe." Tak to řekl Kristus ve druhé 

éře, když učil lidstvo novému přikázání: "Milujte se navzájem." Těm, kdo splní tato nejvyšší přikázání, 

Eliáš v této době zvěstoval, že spatří Otce v celé jeho slávě. 

65 Každému bude svěřen úkol a každému budou zjeveny jeho duchovní dary, aby všichni v sobě měli 

prostředky k rozsévání dobra a šíření světla. V těch dnech byl také každému kmeni svěřen úkol a byly mu 

zjeveny jeho duchovní dary, aby všichni sjednocení přinesli Otci ovoce odevzdanosti, harmonie a víry. 

66 Milovaný lide, poskytnu ti vše, co potřebuješ pro své putování. Tvůj cestovní vak bude přetékat 

mými požehnáními a ty se nebudeš bát, že ti dojdou. Kdyby se však objevila nouze, která by zkoušela vaši 

víru, nezapomeňte, že Izrael se od Mojžíše v prvních dnech naučil, že ten, kdo doufá v Hospodina, nikdy 

nezahyne. 

67 Bděte a modlete se, Izraeli! Lidé určení k tomu, aby nesli prapor spiritualizace světem, učte se 

nosit ve svém srdci stánek, ve svém duchu schránu smlouvy a ve svém svědomí zákon. 

68 Vydejte se a zvěstujte svým bratřím, že nadešla hodina svobody a že hlas, který je slyšet v nočním 

tichu, je hlasem Eliáše, který spěchá z jednoho konce světa na druhý a probouzí duše, které usnuly. 

Nebojte se posměchu a pohrdání svých bratří, ale pokud vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve 

než vás. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 79  
1 Někteří slyšeli Mé Slovo v této době brzy, jiní přišli pozdě, ale opravdu vám říkám, že duchovní 

pokrok a pokrok vám nepřinese délka nebo krátkost doby, po kterou Mi nasloucháte, ale vroucnost a láska, 

s jakou přijímáte Mé učení, a milosrdenství přítomné ve vašich skutcích. 

2 Pojďte ke Mně vy, kdo jste unavení, smutní a hladoví po lásce, ti, s nimiž lidstvo špatně zacházelo. 

Pojďte ke mně, nemocní. Dám ti pocítit sladkou lásku svého Milosrdenství. Odstraním váš smutek a 

učiním vás dětmi pokoje, světla a víry. - Ptáte se mě, proč jsem k vám přišel: Protože vidím, že jste 

zapomněli na cestu, jak se vrátit do lůna, z něhož jste vyšli, a znovu vám ji ukazuji. 

3 Cesta je Můj zákon a její následování přinese duši nesmrtelnost. Ukazuji vám bránu, která je stejně 

úzká jako cesta, kterou jsem vám tehdy ukázal svým pokynem. 

4 V současné době obnovuji chrám, o němž jsem mluvil, když jsem řekl svým učedníkům, kteří 

obdivně pozorovali Šalomounův chrám: "Amen, pravím vám, že z něj nezůstane kámen na kameni, ale já 

ho ve třech dnech znovu postavím." Chtěl jsem říci, že každý vnější kult, jakkoli se lidem může zdát 

velkolepý, zmizí z lidských srdcí a Já na jeho místě vztyčím pravý, duchovní chrám Svého Božství. Nyní 

je třetí čas, to jest třetí den, kdy dokončím obnovu svého chrámu. 

5 Učedníci, Mé Slovo se vlévá do vaší mysli, takže až přijde hodina, kdy už ho nebudete poslouchat, 

nebudete mít ve svých srdcích hlad ani žízeň po tom, abyste Mě slyšeli. 

6 Milujte se navzájem již zde na zemi a pamatujte, že jste všichni spojeni nerozlučným duchovním 

poutem a že nevyhnutelně přijde čas, kdy budete všichni spojeni v duchovním světě. Neobviňujte za tento 

život jen sami sebe a nečekejte, až se budete muset stydět před těmi, které jste urazili. 

7 Ti, kdo získali dar zraku, mohou svědčit o Mé přítomnosti, ale ti, kdo jej nemohli získat a kterým 

chybí víra, říkají: "Chci vidět, abych uvěřil. 

8 Chceš, abych ti ukázal svou ránu, abys o ní rozjímal a zabořil do ní prsty. Ale já vám říkám: 

Tomáš o tento důkaz požádal a bylo mu vyhověno, ale potom plakal pro nedostatek víry a dal svůj život, 

aby svědčil o mém učení. Kdybych ti udělil tuto milost, udělal bys to jako onen učedník? 

9 Den, kdy vám dávám své pokyny, je dnem milosti, protože pokoj Mého Ducha se rozlévá po celém 

vesmíru. Jako neomezený Pán všeho stvořeného dávám pocítit Svou přítomnost ve všem a žádám, aby Mi 

každá bytost a tvor ukázaly, jak plní svůj úkol. Nakonec hledám svůj chrám v srdci člověka, abych v něm 

přebýval. 

10 Lidé, kteří slyší Mé Slovo, nevědí, zda se Mi jejich skutky, až je přede Mne přednesou, budou líbit. 

Ach, kéž byste místo strachu cítili radost, kdykoli sestoupí Můj božský paprsek. Ale vaše víra je malá a 

vaše předtucha vám ještě neřekla o bitvě, která se blíží, a proto je nutné, abych vám řekl, že pod světlem, 

které šíří Šestá pečeť, se všechny víry, náboženství a sekty na zemi sjednotí, aby uctívaly jediného Boha, 

kterého všichni hledají. 

11 Na tato vyprahlá pole dopadl plodonosný déšť bolesti a brzy budou vnímavá pro přijetí 

duchovního semene. V současné době tvořím lid, který se bude den ode dne rozrůstat. Vytvořím ji z lidí 

všech ras a jejím prvním úkolem bude svými skutky lásky vyrýt v zemi brázdy, aby později zasévala 

semena Mé pravdy. 

12 Jak moc ještě potřebuješ přemýšlet o Mém učení a připravit své srdce, abys mohla svým bratrům 

vydávat pravdivé svědectví a příklad láskou a milosrdenstvím svých skutků! 

13 Využívejte těchto učení, neboť to je okamžik, kdy Mé světlo, když dosáhne orgánu mysli nositele 

hlasu, se stane slovy na jeho rtech a promluví k vám o Duchovním království, které jste všichni pozváni 

obývat. 

14 Mluvím k člověku, jehož bytost vyvěrá ze stvořitelského zdroje Boha a který je po přijetí Božího 

dechu ve svém duchu schopen chápat a udržovat duchovní společenství se svým Otcem. 

15 Já jsem tvůj Otec, z Mého Ducha vzešla myšlenka přivést tě k životu a tato inspirace se 

uskutečnila. V mém Duchu byla vůle stvořit vás a člověk byl stvořen. Chtěl jsem, abyste mi byli podobní, 

jak to má být mezi otcem a jeho dětmi, a dal jsem vám ducha a skrze tohoto ducha mi budete ze všech 

tvorů nejblíže. 
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16 Svěřil jsem duchu úkol v hmotném světě, aby v něm našel široké pole pro svůj rozvoj, svět 

zkušeností a malých i velkých zkoušek, které by mu byly stupínkem, prubířským kamenem a údolím 

smíření. 

17 Lidské tělo bylo svěřeno duchu, aby v něm nalezl nejúčinnější a nejdokonalejší prostředek k 

rozvoji sebe sama - tělo vybavené mozkem, aby skrze něj mohl duch projevit svou inteligenci; tělo 

vybavené citlivými nervy, aby mohlo vnímat každý tělesný vjem. Srdce bylo také zasazeno do těla, aby 

láska a všechny dobré pocity z něj vycházející měly lidského prostředníka. Chtěl jsem však, aby toto 

stvoření, které Otec obdařil tolika milostmi a které mělo sloužit jako opora duši, jež se do něj vtělí, bylo 

slabé, aby v něm duše mohla bojovat a nikdy se nevzdala sklonů těla. 

18 Tělo je ve své slabosti svéhlavé a smyslné, miluje nízké, a proto musí být ovládáno. Kdo jiný by 

měl tento úkol splnit než duše, která je obdařena silou, světlem, inteligencí a vůlí? - Aby byl pokrok a 

vývoj duše záslužný před Bohem i před ní samou, byla jí dána svobodná vůle, aby si mohla zvolit cestu 

dobra nebo zla, a tak sama skrze sebe stoupat nebo klesat. 

19 Tak vznikl boj uvnitř lidské bytosti, boj duše s hmotou. Kdo z bitvy vyjde jako vítěz? - Duše 

neměla žádné zbraně, protože teprve začínala svou cestu vývoje; naproti tomu svět a hmota měly mnoho 

zbraní, aby ji porazily, mnoho pokušení, aby ji zničily, a mnoho nástrah, aby ji zničily. 

20 Otec - prozíravý a milosrdný a usilující o vítězství a spásu duše - v ní zažehl světlo, které jí mělo 

po celou cestu sloužit jako maják a vést ji v temnotách - vnitřního soudce při každém vykonaném díle, 

rádce, který měl člověka vždy podněcovat k dobrému a tak mu zabránit v chybách. Toto světlo, které se 

skrze duši dostává do hmotné části lidské bytosti, je svědomím, je božskou jiskrou, která nikdy nezhasíná, 

soudcem, kterého nelze podplatit, majákem, který nikdy nemění své postavení, průvodcem, který nikdy 

nesejde z cesty. 

21 Jsou to tři části, které tvoří člověka, tedy jeho tři přirozenosti - božsko-duchovní, duše a hmotná v 

dokonalém spojení, aby duše mohla zvítězit nad zkouškami, nad vášněmi a bouřemi světa a nakonec se 

zmocnit duchovního království. 

22 Když uvážíte, že hřích, omyly, vášně a zlo ve všech svých podobách mezi lidmi vždy převládaly, 

myslíte si, že lze říci, že duch prohrál boj nebo že svědomí nebylo vyslyšeno? - Prozatím se s tím můžete 

smířit, neboť to nebyly malé zkoušky, kterým byli lidé vystaveni, a proto jimi mnozí neprošli, a bylo 

nutné, aby při svém pádu vyprázdnili pohár utrpení, aby se probudili a naslouchali hlasu, který tak dlouho 

přeslechli. 

23 Nyní je čas svědomí, soudu a konečného zúčtování, stejně jako byl Druhý čas časem úsvitu 

spiritualizace a První čas byl časem přirozeného práva. 

24 Zjevil jsem se lidstvu ve třech různých podobách, ale tyto tři podoby představují jedinou podstatu; 

proto někteří vidí tři božstva tam, kde je jen jedno. 

25 Jsem Jeden a dovolím vám, abyste Mi přisuzovali Trojici, jen když pochopíte, že v Prvním čase 

jsem se projevil ve Spravedlnosti, že ve Druhém čase jsem vám zjevil Svou Lásku a že jsem si Moudrost 

schoval pro tento poslední čas. 

26 Moudrost je kniha, která se před vámi dnes otevírá a ukazuje vám svůj obsah nekonečného světla, 

nepředstavitelných zjevení a nikdy nedosaženého poznání. Teprve tam se dozvíte, co existuje mimo vás, a 

pak si budete moci vysvětlit důvod mnoha Mých učení ze současnosti i z minulých dob. 

27 Co víte o posmrtném životě? Co člověk ví o tom, co přijde po tomto životě? Co víte o tom, proč se 

rodíte a proč umíráte? 

28 Vše, co nazýváte nespravedlností Boží nebo ironií osudu, a co byste měli nazývat spravedlností, si 

jasně vysvětlíte, až se naučíte lekce, které vám zjevuje Kniha moudrosti ve Třetí éře prostřednictvím 

vašeho svědomí. 

29 Nebylo snad prorokováno, že v tomto čase Mě spatří každé oko? Tímto jsem vám chtěl říct, abyste 

všichni poznali pravdu, kterou jsem. 

30 Jak se můžeš domnívat, že bys - ačkoli jsi byl ve světle Ducha svatého - mohl navždy zůstat ve 

tmě? 

31 Podívejte se na lidi, kteří se navzájem ničí a nenávidí, kteří si navzájem berou moc a neštítí se 

zločinu, podvodu ani zrady. Jsou lidé, kteří umírají po milionech jako oběti svých bližních, a jiní, kteří 

hynou pod vlivem neřesti. Je v nich světlo? Promlouvá duch, který v nich žije? To, co tam je, je temnota a 
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bolest, výsledek zneužití daru svobodné vůle a nenaslouchání vnitřnímu hlasu, protože neobrátili svou 

pozornost ke světlu Boží jiskry, kterou všichni nosíte ve své bytosti a která je božským paprskem světla, 

jemuž říkáte svědomí. 

32 Člověk se propadl do propasti a svědomí ho tam doprovázelo a čekalo na správný čas, aby ho 

vyslyšelo. Brzy bude tento hlas ve světě slyšet s takovou silou, jakou si zatím nedokážete představit. To 

však způsobí, že se lidstvo zvedne z propasti pýchy, materialismu a hříchu, omyje se v řekách slz pokání a 

začne se vyvíjet vzhůru po cestě spiritualizace. Budu pomáhat všem svým dětem, neboť Já jsem Vzkříšení 

a Život, který vzkřísí "mrtvé" z hrobu. V tomto životě, který dnes lidstvu nabízím, budou lidé plnit Mou 

Vůli a zříkat se svobodné vůle z lásky, přesvědčeni, že kdo plní Otcovu Vůli, není ani služebník, ani otrok, 

ale pravé Boží dítě. Pak poznáte pravé štěstí a dokonalý mír, které jsou plodem lásky a moudrosti. 

33 Lidé, prosíte Mě o odpuštění za všechny chyby, kterých jste se dopustili, neboť Mé Slovo hluboce 

zasáhlo vaše duše. Ale já se vás ptám: Proč necítíte stejné výčitky svědomí, když vaše svědomí 

neschvaluje některý z vašich skutků? Liší se od sebe tento vnitřní hlas a ten, který se projevuje 

prostřednictvím těchto nositelů hlasu? Přemýšlejte a pochopte, že Mě ne vždy slyšíte v této podobě, abych 

vás přiměl k pokání. Je třeba, abyste se postupně oduševňovali a den ode dne jasněji slyšeli hlas svého 

svědomí, které ve vás existuje jako kniha moudrosti a lásky. 

34 Pochopte, že ačkoli se stvoření zdá být dokončené, vše se vyvíjí, proměňuje a zdokonaluje. Může 

vaše duše uniknout tomuto božskému zákonu? Ne, děti moje. Nikdo nemůže říci poslední slovo o 

duchovnu, o vědě nebo o životě, neboť to jsou Má díla, která nemají konce. 

35 Učím vás, abyste důstojně zaujali místo, které jsem každému určil, a abyste poslušně a zároveň 

vytrvale následovali cestu, kterou vám Moje otcovská láska vytyčila. Mé nebeské Slovo osvěcuje jak toho, 

kdo zastává pozici pána, tak toho, kdo plní úkol podřízeného; je jako světlo slunce, které svítí na všechny. 

36 Lidé na zemi ještě nedokončili svá největší díla, ta, která dávají Mému Srdci Otce božské 

uspokojení. Jejich díla, která jsou z lidského hlediska úžasná, se stále ukazují jako malá, když je jejich 

autoři posuzují podle Mých zákonů lásky. To je důvod, proč se mnozí vědci nechtějí zabývat duchovním, 

protože vědí, že je zde přítomen Ten, který všechno ví - Ten, který všechno vidí a všechno soudí. Raději 

popírají Mou existenci v domnění, že tím umlčí hlas svého svědomí. 

37 Nemyslete si, že své děti špatně odsuzuji kvůli tomu, že chtějí poznat tajemství přírody. Ne, Moje 

moudrost je božské dědictví, které mám pro své děti. Odsuzuji však účel nebo záměr vědců, pokud tento 

záměr není v souladu s účelem, pro který jim byla tajemství přírody zjevena. 

38 Když ti říkám, že Moje moudrost bude tvoje, věříš, že jediný pozemský život může stačit k tomu, 

abys poznal všechno, co ti mám zjevit? Říkám-li vám, že nemůžete získat lidskou vědu, aniž byste prošli 

dlouhou cestou vývoje, pak ještě méně můžete získat poznání duchovního bez úplného rozvoje svého 

ducha. 

39 Nestavím spiritualizaci do protikladu k vědě, protože tento omyl byl omylem lidí, nikdy ne mým. 

Naopak, učím vás sladit duchovní s hmotným, lidské s božským, pomíjivé s věčným. Nicméně vám 

vysvětluji, že abyste mohli kráčet po cestách života, musíte nejprve poznat cestu, kterou vám dláždí vaše 

svědomí, jehož duchovní zákon vychází z Božího Ducha. 

40 Lidská bytost věří, že jedná podle své vůle, věří, že je svobodná od jakéhokoli vyššího vlivu na ni, 

a nakonec se považuje za nezávislou a za tvůrce svého osudu, aniž by tušila, že přijde hodina, kdy všichni 

pochopí, že to byla Má vůle, která se na nich projevila. 

41 Na zemi bude vidět mnoho skutků Boží spravedlnosti; mezi nimi budete moci být svědky i toho, 

jak vědci vyhledávají nevzdělané, prosté lidi, kteří ve svých srdcích nosí sémě spiritualizace nebo kteří 

mají rozvinutý dar dialogu ducha s duchem, aby skrze ně slyšeli zjevení, která jejich mysl neobjevila. 

42 Vám, lidem, kteří Mi nasloucháte, znovu říkám, abyste dbali na Mé učení, neboť se blíží čas, kdy 

tento projev skončí, a tehdy bude silný ten, kdo duchovní dobro živil, učil se mu a uchovával je, ale slabý 

bude ten, kdo mu nerozuměl nebo si ho nevykládal podle svých představ. 

43 Vidíte, kolik zástupů Mne obklopuje v tomto čase projevování skrze lidský orgán chápání? Amen, 

pravím vám, že po roce 1950 bude jen málo těch, kdo Mě budou následovat. 

44 Dnes nerozumíte tomu, co vám říkám, ale pak to pochopíte. 

45 Rozjímejte svým duchem o žebříku, který před vámi stoupá do nekonečna. Je jako světelná cesta, 

která vás zve do Otcova lůna, jež je lůnem pokoje a nevýslovné radosti. 
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46 Našel jsem vás ztracené jako trosečníky bez kompasu, jako ztracené poutníky na poušti, ale poslal 

jsem vám světlo, které vám pomohlo najít cestu plnou naděje, víry a útěchy, která povzbudila a vlila 

vašemu duchu vitalitu a energii, abyste šli k zaslíbenému cíli. 

47 Na konci žebříku, tam nahoře, je domov, k němuž jste všichni předurčeni, ale kterého musíte 

dosáhnout zásluhami, vírou, velkou láskou a bezmezným milosrdenstvím, bořením překážek, 

překonáváním protivenství a přemáháním nepřátel, až nakonec dorazíte do Nové zaslíbené země, která 

není z tohoto světa. 

48 Tento žebřík je přímá cesta, na níž nejsou žádné nástrahy ani labyrinty, a proto chci, abys pochopil, 

že při plnění Mého Zákona nenajdeš žádné obtíže. 

49 Kráčej pevně po této cestě, bojuj za svůj vzestup, Já tě posiluji. Rozumíme: Pokud to nebude s 

Mou mocí a Mým světlem - jakými zbraněmi budete bojovat a bránit se? Kdybych ti nedal svůj světelný 

meč - čím bys překonával svá pokušení? Kdybych vás nepřikryl svým pláštěm - jak byste se mohli 

osvobodit od svých nepřátel? Vpravdě vám však říkám, že i Mou ochranu a světlo Mého meče musíte 

získat svými zásluhami! 

50 Vaše stopy by měly zůstat viditelné na duchovní cestě, která se před vámi otevírá. Měli by být 

příkladem dobrých skutků, odříkání, ušlechtilých činů, vysoké lásky a milosrdenství bez hranic. 

51 Osud každého člověka je určen jeho duchovním a lidským úkolem. Obě musí být ve vzájemném 

souladu a směřovat ke stejnému cíli. Vpravdě vám však říkám, že nebudu brát ohled jen na vaše duchovní 

skutky, ale i na ty hmotné, neboť i skrze ně může duch získat zásluhy, pokud je v nich láska a 

milosrdenství vůči vašim bratrům. 

52 Na svém putování nebudete sami; před vámi je mnoho bytostí - některé velmi blízko a jiné dále - 

které také jdou krok za krokem vpřed a které bdí a modlí se za ty, kdo putují za nimi. Netouží přijít sami 

nebo být první, ale připravit cestu pro své bratry, aby se jednoho dne radost prvních stala radostí všech. 

53 Jak slavná je tato cesta v Mých očích! Jak se Můj duch osvěžuje, když vidí pokroky Mých dětí a 

jejich snahu stoupat k novým stupňům dokonalosti! 

54 Existují bytosti ze všech světů a nadpozemských sfér, některé v duchu a jiné vtělené, a všechny 

plní různé úkoly. Právě v nekonečnu (v nadpozemských světech) si vytvoříte svůj domov, abyste se mohli 

těšit ze zítřejšího klidu ducha. 

55 Dokud stále směřujete k cíli, uklidněte svou mysl, která se někdy podobá bouři, a naslouchejte 

Mému Slovu, věnujte mu pozornost a pochopte ho, neboť je světlem majáku pro vaši spásu. Mnozí ke mně 

přišli jako trosečníci, ale já jsem jim dal svůj Pokoj, který byl jako záchranný člun, a poslal jsem je znovu 

na moře, aby hledali své bratry, kteří zabloudili. 

56 Ti, kdo měli jistotu, že zahynou, a náhle pocítili, že je z propasti zachránila laskavá ruka, přirozeně 

chápou své bližní, když je vidí ve stejné situaci, a podávají jim ruku. 

57 Kdo nezná Mou lásku, nebude ji moci dát pocítit svým bratřím, ale kdo ji dokáže pocítit po celý 

život, vydává Mi svědectví a nachází hluboké štěstí v tom, že svým bratřím dělá to, co Otec udělal jemu. 

58 Ó milovaní lidé, Mistr chce, abyste porozuměli Jeho učení a jednali podle Jeho pokynů. Řekl jsem 

vám, že Mé učení je úzká stezka, protože když se z ní na jedné straně odchýlíte, vzdálíte se od Mých 

Zákonů lásky, a na druhé straně vám hrozí, že upadnete do fanatismu, což znamená zaslepenost a stagnaci. 

Pokušení jsou na obou stranách cesty, ale Božské světlo vždy září na obzoru a zve vašeho ducha k 

vzestupu a zdokonalení na přímé a úzké cestě dobra. 

59 Někdo se mě ve svém srdci ptá: "Je nutné milovat, abychom nalezli spásu?". Mistr však odpovídá: 

Ne, není "nutné" milovat, abychom nalezli spásu, protože láska se nedává z donucení, ale má vznikat 

přirozeně a spontánně. Ten, kdo položil tuto otázku, tak učinil jen proto, že se v něm tento cit ještě 

nezrodil, ale nakonec v něm vyklíčí a rozkvete, a pak pochopí, že láska v duši je něco, co se s ní rodí jako 

plody země; že je nanejvýš přirozené, že ve svém srdci nosí semeno, které je zárodkem života. Láska v 

duši je tedy semenem pro věčnost. 

60 Pochopili jste, učedníci, ale hned máte pochybnosti, zda se toto lidstvo může zachránit láskou, 

protože právě ta mu chybí. Na to vám říkám, že láska je jako božské semínko, které nikdy nezemře, 

zůstává skryto v nejtajnějším koutku lidského srdce, a pokud ještě nevyklíčilo, je to jen proto, že nebylo 

zaléváno vodou pravdy, neboť voda, kterou dostalo, byla jen zdánlivá láska. Sobectví, faleš, pokrytectví, 
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prázdná slova (předstíraného) "světla", to je to, co den za dnem udržuje srdce lidstva. Je však možné, aby 

se srdce živilo něčím, co neobsahuje životní esenci věčnosti? 

61 Já, Božský Rozsévač, který obdělávám pole láskou, abych jim dal život, jsem je přišel zalít Svou 

Vlastní Krví a nyní, v tomto Třetím čase, vám dám další důkaz o síle a životě, který má v sobě semeno 

lásky. 

62 Když jsem vás nazval "dělníky na Mých polích", nebylo to proto, že jimi už skutečně jste, ale 

proto, že chci, abyste se Mnou z lásky pracovali na tomto Božském úkolu záchrany vašich bratří. 

63 Putovali jste daleko a já vám nyní říkám: Zastavte se a odpočiňte si! Přes všechny životní peripetie 

jsi zůstal věrný Mé stopě. Zanechte za sebou všechnu hořkost, kterou jste na své životní cestě zažili. Když 

začnete toto semínko (Mého Slova) vstřebávat do svých srdcí, uvědomíte si, že vám předávám stále více a 

více a nepožaduji od vás za to účet. Vězte však, že máte povinnost pečovat o toto semeno ve svém životě, 

neboť přijde den, kdy se objevím jako správce svých zemí a budu od vás požadovat účet za vaši práci. 

Pracujte s láskou a zápalem, ale také jednoduše a přirozeně. Nechci, aby vás nazývali fanatiky, nechci, aby 

se Mé Dílo stalo ve vaší mysli posedlostí. Předávejte Mou pravdu skrze opravdovou lásku a nic za to 

nežádejte, neboť Já vám budu činit zadost. 

64 Radujte se z vědomí, že máte krásný úkol, který vám svěřil váš Otec, a vždy pamatujte, že když je 

váš kříž těžký, máte Všemohoucího, který vám pomáhá. Vystupte na strmý svah, protože vás nečeká nutně 

Golgota, ale Moje otcovská láska. 

65 Dávejte pozor, aby toto zjevení nebylo nikým zfalšováno. Očistěte svou zbožnost, jak jen můžete, 

a zvyšte své porozumění a duchovnost. Mé Dílo je v každém ohledu dokonalé, ale kdybyste někdy objevili 

něco, co považujete za nedokonalé, vězte, že tato nedokonalost není božská, ale lidská. - Modlete se za 

všechny národy světa, uvědomte si, jak jsou den za dnem očišťovány bolestí a jak jsou stále poskvrňovány 

hříchem. Modlete se, aby se v nich stala světlem a aby - až poznají čas, kdy jsou čistí - věděli, jak si tuto 

čistotu uchovat. Pak budou hodni mít Mě u sebe a budou dostatečně vnímaví, aby cítili Mou přítomnost. 

66 Žehnám všem lidem - těm, kteří Mě milují, i těm, kteří Mě odmítají, těm, kteří Mě následují, i těm, 

kteří se ode Mě vzdálili. Všichni jsou povoláni vstoupit do Mé Přítomnosti a dříve či později najdou cestu, 

která je dovede do domova Otce, který je s láskou očekává. 

67 Všichni přijdete ke stolu, kde se "první" občerstvili, a zažijete, že i na vás čeká dostatek míst a 

jídla. Použijte toto podobenství v hmotném i duchovním životě a pochopíte, že ti, kdo plní zákony 

lidského a duchovního života, nemusí cítit bolest. Zamyslete se nad tímto učením a soustřeďte se na 

nejhlubší část svého srdce a naslouchejte hlasu svého svědomí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 80  
1 Lidé, zahrnul jsem vás svými milostmi, abych vás zadržel a přiměl vás naslouchat Mému Slovu. V 

tomto vzpomínkovém čase jsem slavil hostinu, abyste, až jednou přestanete slyšet Mé Slovo, byli 

vybaveni a vaše shromáždění byla jako bratrská hostina, na kterou spěchají ti, kdo neslyšeli tento hlas a 

kdo přicházejí s touhou po vás. Jakmile se však Mé Slovo dostane k masám v celé své čistotě a duchovní 

podstatě, budou volat: "Duch Svatý na nás vskutku vylil světlo!" a pochopí můj pokyn, který jsem vám 

řekl: "Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z člověka. 

Bůh přichází." 

2 Nebudou už klečet, aby se modlili, protože se naučí vysílat své myšlenky vzhůru v touze po 

duchovním společenství se svým Mistrem. Váš duch bude sílit a v době boje bude neúnavně šířit božské 

slovo prostřednictvím skutků, slov a myšlenek. Bude vyhledávat potřebné, aby mu přinesli duchovní 

poselství. Jindy bude plnit své poslání v ústraní své ložnice a modlit se za své bratry. 

3 Přicházejí bolestné chvíle, kdy mnozí lidé, kteří si myslí, že jsou připraveni lidem duchovně 

pomáhat, nejsou schopni udělat nic nebo jen velmi málo, protože se zabývají pouze tím, aby naplnili svou 

mysl učením a vědou tohoto světa, a jejich srdce zůstává prázdné. 

4 Vy, kteří Mě slyšíte, připravte cestu těm, kteří Mě přijmou v duchu. Nebyla to náhoda, která 

přivedla do Mé Přítomnosti ty, kdo obdrželi Mé poučení, stejně jako to nebude náhoda, která rozvine dary 

Ducha u těch, kdo budou pociťovat Mou Přítomnost, aniž by potřebovali lidského hlasatele. 

5 Citlivost, předtucha, zjevení, proroctví, inspirace, vidění, dar spasení, vnitřní slovo - všechny tyto a 

další dary budou vycházet z Ducha a lidé skrze ně potvrdí, že pro lidi nastala nová doba. 

6 Dnes pochybujete o existenci těchto duchovních darů, protože je někteří skrývají před světem, 

protože se bojí jeho názoru; zítra bude nejpřirozenější a nejkrásnější je mít. Přicházím k vám v tomto 

třetím čase, protože jste nemocní na těle i na duši. Zdraví lidé nepotřebují lékaře ani spravedlivé očisty. 

7 Má otcovská Láska zapomněla na všechny urážky, které na Mne lidstvo vrhlo, a Má Láska 

nevyčerpatelně proudí, aby jim dala život. Uplynula staletí mnoha generací hříšníků, bratrovrahů, a jak 

člověk stále více ztrácí naději na nalezení spásy, přicházím a nadále vám důvěřuji, protože vím, že si Mě 

nakonec zamilujete. Vaše láska vás v této době zachrání. 

8 Dnes se Otec neptá: Kdo je schopen a ochoten spasit lidský rod svou krví? Ani Ježíš neodpoví: 

Pane, já jsem Beránek, který je připraven svou krví a láskou připravit cestu k vykoupení lidstva. 

9 Ani Já nepošlu své "Slovo", aby se stalo člověkem v tomto čase. Tento věk pro vás skončil a 

zanechal za sebou učení a vzestupný vývoj ve vašem duchu. Nyní jsem zahájil novou epochu duchovního 

pokroku, v níž to budete vy, kdo si zaslouží zásluhy. 

10 Boží "Slovo", které je Duch, Světlo a Život, sestoupilo dobrovolně ze svého Království, aby 

promluvilo přímo ke svým dětem. Kristus byl příkladem pokory mezi lidmi, co se týče jeho tělesné 

pozemské přirozenosti; co se týče jeho ducha, byl dokonalý. 

11 Když nastal poslední okamžik "Beránka" na zemi, promluvil k Otci se stejnou mírností, s jakou 

přijal své poslání: "Vše je splněno." Tato oběť je největší lekcí lásky a milosrdenství, kterou jsem lidstvu 

dal. To Dílo bylo jako semeno, které dopadlo na každou duši. 

12 Proč někteří čekají na Ducha pravdy jako na člověka, aby tuto oběť znovu přinesli? V tomto čase 

jsem přišel v duchu, jak jsem nabídl, abych vylil své světlo v podobě inspirace mezi lidi, aby osvíceni 

tímto světlem nalezli spásu díky svým zásluhám. Zdá se vám těžké milovat a pomáhat vám v životě? 

13 Nežádám po vás, abyste všechno opustili, jak jsem to žádal po těch, kteří Mě následovali ve Druhé 

éře. Někteří z nich opustili své rodiče, jiní svého partnera, opustili svůj dům, břeh, rybářskou loď i sítě - to 

vše opustili, aby následovali Ježíše. Ani vám neříkám, že je nutné, abyste v této chvíli prolili svou krev. 

14 Řekl jsem vám, že tam, kde každý z vás přebývá, může den za dnem mnoho vykonat. Hledejte v 

nejhlubším nitru své bytosti dobré jádro, které jsem vložil do každého z dětí Mého Božství; toto jádro 

nepatří srdci, ale duchu. 

15 Nezapomeňte, že váš původ je v Mé lásce. Dnes je tvé srdce zatvrzelé sobectvím, ale jakmile se 

stane znovu vnímavým pro každou duchovní inspiraci, bude cítit lásku k bližním a soucítit s bolestí 

druhých, jako by byla tvá vlastní. Pak budete moci naplnit přikázání, které vám říká: "Milujte se 

navzájem". 
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16 To je má zbraň: zbraň lásky, kterou jsem před vámi nikdy neskrýval a kterou vždy jasně ukazuji v 

boji proti temnotě hříchu. Kdo chce být Mým vojákem, ať se chopí meče lásky. Mohu tedy mluvit pouze k 

lidu, který byl po staletí a věky ukovaný v bolesti. 

17 Tvůj duch dosáhl toho, že je vyrovnaný, a doufá a důvěřuje pouze v Mou Vůli. 

18 V této době přišel Eliáš jako předchůdce, aby připravil lidského ducha na spojení se Mnou. 

Eliášovo slovo vás probouzí, probouzí a činí bdělými, neboť jeho světlo je jako paprsek blesku. 

19 Váš duch je v této době schopen pochopit, kdo je Eliáš. Už dávno jste nechali duchovní dětství za 

sebou. Právě víra a předtucha vám umožnily, abyste v této době, v níž Mé učení dá lidem pravou velikost - 

ne tu falešnou, kterou dává svět, ale tu, která pramení z pokory a ctnosti -, cítili Mou Přítomnost a každé 

Mé zjevení. 

20 Na každého, kdo se vydá na cestu a následuje Mě, čeká těžký úkol. Bez kříže mě nikdo nemůže 

mít za příklad, ale vpravdě vám říkám, že kříž, který vám vkládám na ramena, není proto, aby vás srazil 

dolů, ale aby vás podepřel na strastiplné cestě vašeho života. Kdo svůj kříž odhodí, bude muset padnout, 

kdo ho miluje, dosáhne cíle, kdo ho nese na zemi až do chvíle, kdy vydechne naposledy, zakusí v té chvíli, 

jak ho jeho kříž pozvedá, nese ho vzhůru a vede ho ke Mně. Kdo je překvapen smrtí, když nese na svých 

bedrech svůj kříž, nemusí se bát pádu do neznáma. Tam se odhalí mnoho záhad, které člověk nedokázal 

rozluštit. Myslíte si, že Otec dává přednost tomu, abyste byli na zemi nevědomí? Ne, lidi, jsem stálým 

zdrojem odhalování tajemství lidem. Přesto trvají na tom, že jsou slepí k tomu, co je zjeveno, a hluší k 

Mému hlasu. 

21 Ti, kdo ve Mne věří, vědí, že jsem čistý a spravedlivý, ale protože člověk miluje zlo, nečistota ho 

přitahuje a hřích ho svádí. Dává přednost nevázanosti svých vášní před osvícením duše. Přitažlivost, 

kterou má hřích pro člověka, je podobná té, kterou cítíte tváří v tvář prázdnotě a hloubce propasti. Jak 

těžké se zdá tomu, kdo padl a nezná mě, zachránit se, a jak snadné se zdá jiným zachránit se, protože si 

myslí, že když v poslední chvíli svého života vyznají svá provinění, stačí jim to k tomu, aby dosáhli 

odpuštění hříchů a zaujali místo v Pánově království! 

22 Vězte, že skvrny smývá pouze voda pokání, nikoli strach ze soudu; že to, co vás přivádí blíže k 

Pánu, je náprava všech prohřešků kající se duše. 

23 Všichni ve Mne věří, i když ne všichni to vyznávají, ne všichni Mne milují. Nevěřte v ateistu, 

nevidím žádné ateisty, ani nemohou existovat. Tělo mě může zapřít, ale duch ne. Může někdo zapřít svého 

fyzického otce, i když ho nezná? Ani duch nemůže zapřít svého duchovního Otce, i když ho nezná. Může 

být na stromě ovoce, které na něm ještě nebylo? 

24 Od počátku času vás učím a soudím s láskou. Jestliže Mou spravedlnost neprávem nazýváte 

trestem nebo odsouzením, říkám vám, že vás trestám a soudím s láskou. - Mluvím k vám takto, protože 

žijete v době, kdy vás strach z Mé spravedlnosti už nepřivede k poslušnosti Mých přikázání, ale k obrácení 

se k Mé lásce, k Mému zákonu, neboť v něm je láska vašeho Otce. Chcete-li však, aby vás Mé zákony 

nesoudily, naučte se je podle Mých pokynů a žijte podle nich. Jak chcete žít mimo cestu podle své vlastní 

vůle, aniž by vás zasáhla nečekaná bolest? Kdo poruší zákony, bude jimi okamžitě postižen. 

Chcete ještě větší důkaz lásky? 

25 Tato příroda, kterou jsem vám svěřil, je skutečným zdrojem života a zdraví. Pij vodu a budeš žít 

bez soužení, budeš mít sílu, světlo a radost na své životní cestě a tvůj duch lépe naplní svůj osud. Jak 

můžete tvrdit, že jste zdraví na těle i na duši, když tyto výhody nehledáte tam, kde jsou? Zdraví těla 

hledáte na zemi u lékaře, jehož srdce není vždy milosrdné, a zdraví duše hledáte tak, že se zbavujete 

něčeho hmotného, abyste se ho vzdali tváří v tvář hlasu svého svědomí. 

26 Vpravdě vám říkám, že příroda má lůno podobné lůnu milující matky; občerstvujte se v něm, 

dokud v něm žijete; neboť i duše má podíl na rozkoších těla, jehož prostřednictvím jí Pán dává tolik a tak 

krásných nauk lásky. 

27 Dnes žije lidstvo daleko od jakéhokoli zdroje života, a proto trpí. Svět se proto domnívá, že bych 

měl ukončit svou spravedlnost mezi lidmi, aby se k nim vrátil mír a blahobyt, zatímco vy se musíte vrátit 

pouze na cestu Zákona. Člověk říká, že usiluje o ideál, ale já mu říkám: Je možné dosáhnout tohoto ideálu 

chůzí po cestě bez světla? 

28 Lidé si vytvořili svět podle svých představ, podle své vůle. Nechal jsem jim ho, abych je 

nepřipravil o svobodnou vůli, ale tento svět si zničí sami na důkaz toho, že stavěli na pohyblivých píscích. 
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"Jak je to možné," říkají mocní, "že tolik moci vyhaslo?" Přesto říše, trůny, žezla, věda a bohatství 

zaniknou. Stačí slabý závan, a teprve dějiny shromáždí pozůstatky tolika falešných velikášství! 

29 Falešným nazývám tvůj svět, neboť zatímco tvář se směje, srdce máš, ne-li plné hořkosti, tak plné 

zlé vůle. A jestliže jsi to již učinil o lidském životě, co můžeš říci o všem, co jsi učinil a opomenul o životě 

a zákonech, které se týkají tvého ducha? Dovolili jste, aby se natolik vzdálila od zdroje věčného života, od 

pravdy, spravedlnosti a lásky, které jsou ve vašem Stvořiteli, že ačkoli by měla být pánem ve světě a nad 

hmotou, stala se zneužívaným a ponižovaným otrokem. Duch tak podléhá slabostem a sklonům těla. 

Nakonec se podvolilo kvůli lásce, kterou cítí k tělu, k němuž je připoutáno. Navzdory lásce, kterou duše 

cítí ke světu, navzdory přílišnému materialismu, kterého dosáhla, není nikdo, kdo by alespoň na okamžik 

nepocítil touhu překročit tento život do duchovního světa. Neexistuje nikdo, kdo by zde již nezažil 

okamžik vnitřního povznesení, kdo by nepocítil existenci a mír tohoto života. Má duchovní zjevení v 

tomto světě jsou pozváním do Mého království. 

30 Přijde den, kdy celé lidstvo pozná Mé učení. Mnozí je budou popírat, a dokonce budou tvrdit, že to 

byl pokušitel, kdo jim dal toto učení. Pokud jim však někdo z Mých dětí uvěří a bude je praktikovat, uvidí, 

jak i ti, kteří Mě zapřeli, přinesou dobré ovoce jako svědectví o této pravdě. 

31 Buďte zdraví na těle i na duši a vezměte si příklad z dobrých patriarchů, kteří uměli přinášet své 

oběti Otci a s potěšením plnili své povinnosti na zemi. Mluvím k vám, lidé, a mluvím k lidstvu. K vám, 

lidu Izraele, mluvím proto, že ačkoli mě posloucháte, nekráčíte zcela po správné cestě, ale snažíte se jít 

pravou nohou po mé cestě, zatímco druhou kráčíte vedle ní. 

32 Říkám vám všem: Já jsem zdraví, já jsem cesta, pravda a život. 

33 Eliášův duch vás vede do Mé přítomnosti a pomáhá vám, abyste se stali hodnými toho, že k vám 

přijdu. Neodmítejte Eliáše v tomto čase, jako jste odmítli Krista v čase druhém a Mojžíše v čase prvním. 

34 Uvažte, že Eliáš odstranil závoj, kterým jste zakrývali mnohá tajemství, abyste mohli spatřit 

Otcovu slávu. 

35 Buďte pokorní a poslušní, abyste dali svému duchu příležitost splnit jeho úkol. Je vlastníkem 

světla zkušeností, vývoje a znalostí. 

36 Duch se rodí ve mně, má své dětství, svůj vývoj a svou plnost; na rozdíl od "těla", které stárne a 

umírá, vždy roste v poznání a v lásce, tedy v dokonalosti. Víte, že jste vyšli ze Mne, ale nevíte jak. Také 

víte, že se musíte vrátit k Otci, ale nevíte, jakým způsobem. To jsou Mé vznešené rady, to je tajemství, 

které musíte respektovat. 

37 Vložil jsem do člověka velikost, ale ne tu, o kterou usiluje na zemi. Velikost, o které mluvím, je 

oběť, láska, pokora a milosrdenství. Člověk od těchto ctností neustále utíká, čímž se odvrací od své 

skutečné velikosti a důstojnosti, kterou mu Otec propůjčil jako svému dítěti. 

38 Utíkáte před pokorou, protože si myslíte, že znamená chudobu. Utíkáte před zkouškami, protože 

vás děsí utrpení, aniž byste si uvědomovali, že osvobozují vaši duši. Utíkáte také před duchovnem, protože 

si myslíte, že je ztráta času zabývat se tímto poznáním, a neuvědomujete si, že pohrdáte vyšším světlem, 

než je jakákoli lidská věda. 

39 Proto jsem vám řekl, že je mnoho těch, kteří, ačkoli vyznávají, že Mě milují, Mě nemilují, a ačkoli 

tvrdí, že ve Mě věří, nemají víru. Zašli tak daleko, že mi řekli, že jsou ochotni mě následovat, ale chtějí mě 

následovat bez kříže. Přesto jsem jim řekl, že každý, kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a 

následuje mě. Každý, kdo s láskou přijme svůj kříž, dosáhne vrcholu hory, kde vydechne naposledy na 

této zemi, aby byl vzkříšen k věčnému životu. 

40 Duchovního života, po kterém někteří touží, se jiní bojí, odmítají ho, a dokonce se mu vysmívají, 

ale nevyhnutelně vás všechny čeká. Je to lůno, které všechny přijímá, paže, která se k vám natahuje, vlast 

Ducha - nepochopitelné tajemství i pro vzdělance. Do Mých tajemství však lze proniknout vždy, když klíč, 

kterým tuto bránu otevřete, je klíč lásky. 

41 Pochopte, že od počátku existence člověka Otec dítěti neustále zjevuje tajemství. Radujte se z 

myšlenky, že pokud člověk za tolik věků vašeho života (na Zemi) nedosáhl hranic své vědy, bude také 

věčně objevovat nové krásy, nové zázraky, nové bytosti, jiné světy, jakmile vstoupí na cesty oduševnění. 

Tyto nové zkušenosti způsobí, že dítě bude milovat svého Stvořitele se stále větší dokonalostí, s láskou 

podobnou té, kterou mám já k vám. Právě kvůli tomuto tak silnému a velkému citu, který chovám k 

lidstvu, jsem se stal člověkem, abyste Mě mohli mít blízko sebe. Ale po této oběti vidím, že lidé této doby 
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jsou hluší, slepí a nevděční k této lásce, že si vytvořili svět, ve kterém nepotřebují poslouchat Má 

přikázání, Mé spravedlivé zákony, Mé učení lásky. 

42 Propast lidi přitahuje, zakázané je láká, svobodu vůle využívají po svém. Lidstvo, které je tak 

závislé na vášních, honbě za ziskem a pozemskými požitky, se zdá být nevyhnutelné padnout. Zdá se, že 

pro duši je velmi těžké najít spásu, a nechápe, že v Boží spravedlnosti, v lásce svého Otce, může najít 

cestu, po níž se může očistit, rozvíjet se a najít spásu. 

43 Všichni lidé věří v Mou existenci, protože mají ducha a uchovali si hluboké vnitřní poznání, že 

existuji. I ten, kdo mě zapírá, ve mě věří, neboť má přítomnost je v něm i ve všem, co ho obklopuje. 

Člověk však podlehl materiálním podnětům a pokušením. A právě temnota, kterou takto vytvořil, 

nedovoluje lidstvu spatřit nádheru, s níž k němu v této době přistupuje Duch svatý. Neexistuje však žádná 

lidská síla nebo duch, který by porazil Mou Sílu, Mé Světlo nebo Mou Lásku. Ale až děti přijdou se 

vzlykotem před Otce, některé budou prosit o odpuštění a bude jim odpuštěno pro jejich pokoru; jiné se mě 

budou ptát: "Otče, proč jsi mě potrestal?" Těm řeknu: Nikdy jsem netrestal, jen jste na své cestě sklidili, co 

jste na ní zaseli. Nedokázal jsi zachovat zdraví těla a duše, ale ten, kdo Mé zákony zpochybňuje nebo 

porušuje, se na jejich základě soudí sám. 

44 Žijte v souladu s přírodními a duchovními zákony a budete vždy zdraví na těle i na duši. 

45 Lidstvo má dnes mnoho vědy, ale spolu s ní vytvořilo odcizený svět, který ho odděluje od toho, co 

je přirozené, od zdroje života, od přírodních prvků, které jsem mu svěřil k zachování a osvěžení. Jak může 

být člověk, který takto žije, zdravý na těle i na duši? 

46 Země je jako matka, která rozprostírá svou náruč, aby tě objala od okamžiku tvého narození; 

vzduch, který na ní dýcháš, se podobá Mému božskému dechu; majestátní královská hvězda je ve své 

nádheře jako ohnivá pochodeň obrazem Všemohoucího, neboť je světlem, teplem a životem. V této své 

přirozenosti máš také vodu, která se podobá pravdě, protože je křišťálově průzračná, průzračná a čistá; 

hasí mučivou žízeň, očišťuje a čistí; jejím působením se pole stávají úrodnými a semena klíčí. Tyto čtyři 

prvky, spojené zákony božské moudrosti, tvoří ve své jednotě a harmonii váš domov. Aby na ní člověk 

mohl žít, vědomě ji užívat a žít v naprostém souladu s jejími zákony, obdařil jsem ho v hojnosti všemi 

vlastnostmi, schopnostmi a smysly potřebnými k životu. 

47 Proč mě tedy, když jsi si jistý, že tě miluji, nazýváš nespravedlivým, když trpíš vlastní vinou, a 

říkáš, že tě Otec trestá? 

48 Má láska je neměnná, nemůže být větší, protože je dokonalá, ani se nikdy nemůže zmenšit. To 

jsem ti dokázal, když jsem ti daroval tento život, který je tvým útočištěm a který se k tobě vždy chová 

štědře a mateřsky. Chybělo vám sluneční světlo jediný den? Zklamal vás někdy vzduch? Vyschla moře, 

přestaly téci řeky, jejichž vody omývají celou zemi? A planeta ve svých otáčkách, utekla vám někdy zpod 

nohou, aby vás vrhla do prázdna? 

49 V tom, co jsem stvořil, jsem nechyboval, ale člověk minul vytyčenou cestu a život, ale brzy se ke 

mně vrátí jako marnotratný syn, který promarnil celé své dědictví. Svou vědou vytvořil nový svět, falešné 

království. Vydal zákony, postavil si trůn a obdařil se žezlem a korunou. Ale jak je jeho sláva pomíjivá a 

klamná: stačí slabý závan Mé spravedlnosti, aby se otřásly jeho základy a rozpadlo se celé jeho království. 

Království míru, spravedlnosti a lásky je však daleko od srdce člověka, který si je nedokázal získat. 

50 Potěšení a uspokojení, které lidem přináší jejich práce, jsou pouze zdánlivé. V jejich srdcích hlodá 

bolest, neklid a zklamání, které se skrývají za maskou úsměvů. To je to, co se stalo z lidského života, a 

pokud jde o život ducha a zákony, které ho řídí, ty byly překrouceny, protože se zapomnělo, že existují 

také síly a prvky, které oživují ducha a s nimiž musí člověk zůstat v kontaktu, aby odolal zkouškám a 

pokušením a čelil všem překážkám a protivenstvím na své cestě k dokonalosti. 

51 Toto světlo, které se ke každému duchu dostává z nekonečna, nepochází z Královské hvězdy; síla, 

kterou duch přijímá ze záhrobí, není výronem ze země; zdroj lásky, pravdy a zdraví, který hasí žízeň 

ducha po poznání, nejsou vody vašich moří ani vaše prameny; atmosféra, která vás obklopuje, není pouze 

hmotná, je to proudění, dech a inspirace, které lidský duch přijímá přímo od Stvořitele všech věcí, od 

Toho, který stvořil život a řídí ho svými dokonalými a neměnnými zákony. 

52 Kdyby člověk vložil trochu dobré vůle do návratu na cestu pravdy, okamžitě by pocítil pohlazení 

míru jako pobídku. Kdykoli se však duše zhmotní pod vlivem hmoty, podlehne jejím drápům a místo aby 
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byla pánem tohoto života, kormidelníkem, který řídí její loď, stane se otrokem lidských slabostí a sklonů a 

ztroskotá v bouři. 

53 Už jsem vám řekl, že duše předchází tělo, stejně jako tělo předchází oděv. Hmota, kterou vlastníte, 

je pouze dočasným oděvem pro duši. 

54 Nikdo se nenarodil náhodou a bez ohledu na to, za jak bezvýznamného, neschopného a ubohého se 

člověk považuje, byl přesto stvořen z milosti Nejvyšší bytosti, která ho miluje stejně jako bytosti, jež 

považuje za nadřazené, a má osud, který ho stejně jako všechny dovede do Boží náruče. 

55 Vidíte ty lidi, kteří se potulují po ulicích jako vyděděnci, kteří s sebou vláčí neřest a bídu a nevědí, 

kdo jsou a kam jdou? Znáte lidi, kteří stále žijí v lesích, přepadeni dravci? Nikdo není Mou otcovskou 

láskou zapomenut, všichni mají úkol, který musí splnit, všichni mají zárodek vývoje a jsou na cestě, kde 

zásluhy, úsilí a boj přivedou ducha postupně ke Mně. 

56 Kde je někdo, kdo by - byť jen na jediný okamžik - netoužil po Mém pokoji a nepřál si osvobodit 

se od pozemského života? Každému duchu se stýská po světě, který dříve obýval, po domově, v němž se 

narodil. Ten svět čeká na všechny mé děti a zve je, aby se těšily z věčného života, po kterém někteří touží, 

zatímco jiní očekávají pouze to, že smrt přestane být, protože mají zmatenou duši a žijí bez naděje a bez 

víry. Co mohlo tyto bytosti pohnout k boji za jejich obnovu? Co v nich může probudit touhu po věčnosti? 

Očekávají jen, že už nebudou, že bude ticho a konec. 

57 Ale vrátilo se "Světlo světa", "Cesta a Pravda", aby tě svým odpuštěním vzkřísilo k životu, 

pohladilo tvou unavenou tvář, potěšilo tvé srdce a způsobilo, že ten, kdo si myslel, že není hoden 

existence, uslyšel Můj hlas, který mu říká: Miluji tě, pojď ke Mně! 

58 Ale stejně jako v tobě probouzím touhu po věčnosti a dokonalosti, říkám ti také: Proto si nemysli, 

že chci, abys přehlížel hmotný život. Nevykládejte si Moje učení špatně. Vše, co bylo stvořeno a umístěno 

na zemi, slouží vašemu štěstí. 

59 Patriarchové a spravedliví vám svým příkladem ukázali, jak šťastně žít na zemi, užívat přirozených 

dober a zároveň plnit duchovní zákon. 

Vezměte si z nich příklad a budete zdraví a silní. Chci mezi vámi silný lid, který bojuje a brání pravdu. 

Kdybych vás učil, abyste se oddělili od přírody, obrátilo by se to proti vám. 

60 U Boha neexistují žádné rozpory, i když si lidé někdy myslí, že je v mém učení nacházejí. Abych 

vám je pomohl pochopit, otevřel jsem vám oči pro světlo a řekl vám: Toužíte-li po zdraví svého těla, 

vraťte se do náruče své Matky, Přírody, z jejíž fyzické schránky jste vzešli, v jejímž lůně jste se kolébali a 

s níž splynete, až vás její nitro znovu přijme. Také jsem vám řekl: Chcete-li mít silnou a zdravou duši a 

naději na získání odměny, kterou jsem vám slíbil, žijte podle Mého Zákona a plňte přikázání, která vám 

říkají: "Miluj svého Boha z celého srdce a z celé duše" a "Milujte se navzájem". 

61 K naplnění Mého Zákona nestačí, že o Mně mluvíte, ani nestačí, že jste velcí badatelé Mého Díla, 

abyste věřili, že jste Mými apoštoly, neboť větší bude přede Mnou ta prostá mysl, která neumí vyjádřit Mé 

Slovo, ale která naopak umí projevovat lásku a milosrdenství mezi svými bratry. 

62 Ve druhé éře mi k proměně lidstva stačily tři roky učení a dvanáct lidí. Dnes už nestačí mnohaletá 

příprava a velký počet žáků. 

63 Důvodem je to, že jste k materiálu příliš připoutáni. Myslíš na Mě jen pět minut a zbytek času 

věnuješ světským záležitostem. 

64 Dodávám vám novou odvahu, abyste se na své cestě rozvoje nezastavili. Dávejte pozor, neboť 

brzy uvidíte konec pánů světa, a až odstoupí, nebudou už žádní otroci. Pak se lidstvo bude považovat za 

jednu rodinu. V srdcích lidí vzplane jiskra vzájemné dobré vůle a nastane mír. 

65 Ztracené duše, duše bez míru a bez práva, pojďte sem! Nečeká vás temnota ani nicota, je to Má 

otcovská láska, je to harmonie všech světů a bytostí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 81  
1 V tento den si přicházíš připomenout novou smlouvu, kterou jsi uzavřel se svým Otcem. V tomto 

čase soudu je mezi vámi přítomen Můj Duch, aby si vyžádal první účty z vaší práce, z vašich skutků a aby 

se vás zeptal, co jste udělali od chvíle, kdy jste Mi slíbili naplnit Můj Zákon: milovat se navzájem. 

2 Mezi tímto množstvím jsou "první", kterým jsem svěřil odpovědnost za "pole" a "dělníky", kterým 

jsem dal křišťálově čistou vodu bratrství, aby jí zalévali "stromy". 

3 Nevyčítá ti tvé svědomí nic? Otevřela se tvá ústa jen proto, abys radil, učil a vedl? Nebo se ozvala 

jako dvousečný meč, který zraňuje napravo i nalevo? Kráčeli jste po duchovní cestě a zanechávali stopy 

jednoty, míru a dobré vůle, nebo jste mu vnucovali špatné příklady? 

4 Je-li Mé slovo občas přísné, je to proto, že nechci, aby v lůně Mého lidu byla faleš, neřest nebo 

podvod. Pokud ten, kdo vede církev, dává špatné příklady, ti, kdo ho následují, narazí na překážky. V 

tomto čase soudu vám budu v každém okamžiku ukazovat ovoce vaší setby. Nezpochybňujte Mou 

spravedlnost, pamatujte si předem, že jsem především nevyčerpatelný pramen dobra. 

5 Nemohu na vás pohlížet jako na malé děti, na které se hledí se všemi nedokonalostmi, neboť váš 

duch, když v této době uzavíral smlouvu s Mým Božstvím, urazil již předtím velký kus cesty. Ten, kdo byl 

v první době učedníkem Mého Zákona, ve druhé době učedníkem Ježíšova Učícího Slova, se musí stát 

podobným Mistrovi v současné fázi vývoje. 

6 Svěřuji vám do péče dobré, příjemné a sladké ovoce, které dává život, abyste pocítili kontrast k 

hořké chuti a zkáze, kterou ovoce ze stromu zla způsobilo mezi lidmi. 

7 Vidím zemi a vody potřísněné lidskou krví, vidím lidi, kteří se navzájem přehlížejí, jako by to byly 

bytosti jiného druhu, a zabíjejí se navzájem bez soucitu a slitování. Tento strom ctižádostivé touhy po 

moci a nenávisti vypěstovali lidé a jeho plody otrávily národy země. Nedovolte, aby se toto semeno 

dostalo do vašeho středu. 

8 Dnes nemohl povstat Ježíšův hlas a říci: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Tvůj duch totiž 

nese poznání mého učení lásky. 

9 Eliáš otevřel bránu do nového věku, připravil Hospodinovy cesty. Připravil vás, abyste přijali 

prvotiny Mého zjevení a Mého poučení. Pochopte Mé učení a dosvědčujte je svými skutky. 

10 V této době je uvolněna šestá pečeť a její světlo se rozlévá po celé zeměkouli, aby se muži a ženy, 

kteří slyší Můj hlas, včas probudili a povstali k boji. 

11 Cesta je jedna, už ji znáte. Měli byste se jím řídit, abyste se od něj nikdy neodchýlili. Je to přesně 

ta cesta, kterou jsem ti vytyčil od chvíle, kdy jsi ode Mne vyšel. V současné době jsem vám dal možnost 

shromažďovat se na místech setkání, abyste naslouchali Mému učení lásky a abyste na nich přijímali 

zástupy potřebných, kteří den co den klepou na vaše dveře, které jsou Moje. 

12 Jak se máte každý nový den vnitřně přizpůsobit, abyste mohli přijímat potřebné? S naprostou 

pokorou, ne s korunou a žezlem marnivosti. 

13 Jakmile se tento lid duchovně sjednotí, oznámím to celému světu. 

14 Svěřuji ti část svého díla, které je bělejší než sněhová vločka a čistší než voda tvých pramenů. 

Chci, abyste to tak nechali až do konce cesty vývoje. 

15 Jako by se ve vašem srdci rozezněl zvon, tak jste si dnes vzpomněli, že je den milosti, den, kdy 

Mistr sestupuje, aby promluvil ke svým učedníkům. Můj Duch se objeví mezi vámi a otevře se jako kniha 

plná moudrosti. Tvůj duch se přede mnou ukazuje jako čistý list a já na něj píšu své pokyny. 

16 Světlo Mého Ducha, vylité na všechnu hmotu a ducha v souladu se zaslíbením z prvních dob, 

sestupuje na mysl těchto vyvolených, nazývaných Nositelé hlasu, aby vám zprostředkovalo Božské 

pokyny. 

17 Někteří přijímají Mé hlásání plni víry, jiní při naslouchání cítí, že se jejich srdce zmocnily 

pochybnosti. Já je však nekárám, protože pochybnosti je přimějí k hlubšímu studiu mého učení, a tak 

nakonec naleznou i víru. 

18 Lidstvo čeká nový život. Nejde o to, že by se příroda proměnila, ale o to, že lidstvo, které se 

prostřednictvím tohoto učení zduchovňuje, bude na všechno pohlížet očima lásky, víry a milosrdenství, to 

znamená, že člověk bude vidět život prostřednictvím ducha. Dnes, když se díváte na to, co vás obklopuje, 

cítíte a posuzujete s myslí zaměřenou na materiální věci a sobeckým srdcem. Tento život se vám musí 
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jevit jako slzavé údolí, svět hříchů a někdy dokonce jako místo trestu. Vaše oči neobjeví žádné krásy, duch 

nenajde místo pro sebe, ani potravu či povzbuzení. Pokud však dovolíte duchu, aby se vznesl a z výšky 

kontemploval to, co vás obklopuje a zahaluje, budete se muset sklonit před svým Otcem a přiznat, že jste 

byli hluší, slepí a necitliví k jeho božské přítomnosti, která se zjevuje ve všem, co existuje duchovně nebo 

hmotně. 

19 Pak z tebe opadne hořkost a poznáš dobrotu, která plyne ze všech stvořených věcí, neboť vše je 

plodem božského stromu. 

20 Utrpení, které dnes lidstvo prožívá, pochází ze špatného používání svobodné vůle a z neposlušnosti 

vůči Mému zákonu. Její poslední plody budou tak hořké, že je odhodí daleko od sebe, a to jí otevře oči ke 

světlu a srdce k pokání. 

21 Učiňte tělo poddajným a poslušným, aby nebylo překážkou pro vašeho ducha. Podmaňujte si ji, 

dokud z ní neuděláte nejlepší nástroj a nejlepšího spolupracovníka ve svém duchovním úkolu. Dovolte, 

aby světlo, které vyzařuje Šestá pečeť, bylo vnímáno duchem i tělem, neboť víte, že toto světlo se rozlévá 

na veškeré bytí. 

22 Pochopte Mé učení a budete Mými dobrými učedníky, kteří, až přijde hodina, vyhledají své bratry 

a předloží zjevení Sedmi pečetí. Nezastavujte své kroky v domnění, že nejste hodni Mé milosti kvůli 

skutkům svého těla. Již jsem ti řekl, abys zastavila zběsilý běh tohoto neukázněného a slabého stvoření, 

které ti bylo svěřeno na zemi, a abys v tomto boji získala zásluhy, abys získala Mou milost. 

23 Nyní není čas na to, abyste se cítili smutní nebo se styděli za svou minulost. Pamatujte, že musíte 

očistit svou duši. Nyní je čas, abyste pocítili, že jste nejšťastnější na zemi, protože slyšíte Božský koncert 

Mého Slova. Ano, lidé, Můj paprsek světla se stává inspirací a lidskými slovy, abyste mohli mít Mou 

Přítomnost v této podobě. Přestaňte myslet na svou minulost a myslete raději na svou budoucnost. 

24 Připravte si zbraně lásky k boji s lidskými myšlenkami a teoriemi. Posiluj své srdce ve víře, aby 

ses necítil malý, nevědomý a slabý tváří v tvář těm, které nazýváš vzdělanými a učenými, neboť oni 

možná vědí něco o vědě a náboženství, ale o Mých nových zjeveních nevědí nic. 

25 Když jsem vás vyzýval k obnově, bylo to proto, aby mysl a srdce, jakmile budou čisté, odrážely 

Mé Božské Světlo. 

26 Viděl jsem, jak mnozí z vás zkoumali a odsuzovali Mé Slovo, a přesto jsem vás nekáral, protože 

vím, že zítra mezi těmi, kdo Mě odsuzují, povstanou horliví učedníci. Později budeš učit po svém a budeš 

terčem posměchu. Pamatujte tedy na Mistrovo poučení a místo toho, abyste svým bratrům zazlívali jejich 

pochybnosti a posměšky, odpusťte jim, protože víte, že jsou mezi nimi i tací, kteří budou litovat svého 

odsouzení a přijdou k víře. 

27 Nikdo se necítí být nucen být mým vojákem. 

Následujte Mě, jakmile je vaše vůle pevná a vaše láska vás vede k tomu, abyste Moje učení uskutečnili. 

Čas uplyne a vy pak pochopíte a oceníte vše, co vám Pán v této Třetí éře udělil, a pak pocítíte bolest, že 

jste nebyli chápaví a poslušní, když jsem vám dával Své Slovo. Přiznávám vám však ještě několik 

krátkých časových úseků, abyste napravili své chyby a dohonili ztracený čas. 

28 Zatímco svět vás přitahuje prostřednictvím vašeho těla, Můj hlas vás volá do duchovních sfér, do 

nichž vstoupíte očištěni od každé poskvrny a naplněni světlem. Tam se ve tvém svědomí ozve Můj hlas a 

řekne ti, zda jsi splnil svůj úkol na zemi a zda již můžeš vystoupit o další stupeň na žebříku k duchovní 

dokonalosti. 

29 V den, který dnes věnuješ odpočinku, sestupuji, abych se z tebe radoval. Je to chvíle, kdy si lépe 

uvědomíte, že nemůžete žít jen z chleba, ale že potřebujete Mé Slovo, které je vaší duchovní potravou. 

Mnozí z vás Mě přicházejí poslouchat, ale ne všichni věří v Mou Přítomnost. Někteří by Mě raději viděli, 

než aby Mě slyšeli prostřednictvím těchto orgánů intelektu, nebo by alespoň slyšeli Můj hlas v 

Nekonečnu, v Duchovním prostoru. Ale jak Mě chcete duchovně vidět a slyšet, když jste zcela vázáni na 

fyzické smysly? Proto byste na sobě měli pracovat, abyste dosáhli oné vysoké duchovní vibrace, o níž vás 

informuji prostřednictvím lidského intelektuálního orgánu. Po této době Mého zjevení v této podobě 

budete moci přijímat Mou inspiraci z ducha do ducha. To bude dokonalé duchovní spojení. 

30 Žasnete nad pokrokem vědy. Uvědomte si, že ještě před několika staletími byste nevěřili, čeho 

dnes člověk dosáhl díky rozvoji ducha a vytrvalosti své hmotné podstaty. 
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31 Proč byste se neměli duchovně rozvíjet, když vytrváte? Proč tvrdíte, že vám budou zjeveny nové 

nauky, když jste dosud nepochopili ty minulé? 

32 Věřící v Mou existenci i nevěřící všech dob by Mě raději viděli dnes viditelného lidským očím, 

zhmotněného v nějaké podobě. Proč Mi však musíte přisuzovat podobu, když Já takovou podobu jako 

duch nemám? Jsem viditelný a hmatatelný očima tvého těla i tvého ducha, ale je třeba, abys uměl vidět. Je 

nespravedlivé, když říkáte, že se Bůh skrývá před vaším pohledem - když říkáte, že jsem sobecký, protože 

se nenechávám slyšet ani vidět těmi, které nazývám dětmi svého Božství. Jsem vždy připraven vám 

umožnit, abyste Mě spatřili, ale protože se považujete za slepé vůči duchovnímu, ačkoli je vám vše na 

dosah, nejste schopni to vidět a neuvědomujete si Mou Přítomnost, i když se Mě dotýkáte. 

33 V každé době musel přijít Bohem vyslaný člověk, aby naučil lidi hledat svého Pána, modlit se, 

uctívat ho, vnímat ho, hledět na něj, slyšet ho a vykládat ho. V tomto věku přišel Eliáš, aby připravil cestu 

a umožnil lidskému duchu přijmout přítomnost a zjevení Ducha svatého. 

34 Aby hlas a kroky Eliášovy byly slyšeny a pociťovány ve světě, který je svým materialismem 

hluchý ke všemu duchovnímu zjevení, připravil jsem muže, který po dosažení životní zralosti dal skrze 

sebe poznat světlo onoho velkého Ducha, který ho inspiroval, který jeho prostřednictvím vykonal 

podivuhodné skutky a který svým světlem připravil lidstvo na příchod nové doby. Eliáš musel dláždit 

cestu, na které bylo mnoho trní, mnoho plevele a také balvany. Byl to náboženský fanatismus, 

nevědomost, pronásledování jakékoli inspirace, která byla považována za novou. Eliáš však inspiroval 

zákony, připravil srdce a zasel sémě, které podpořilo rozvinutí božského zjevení a duchovní naplnění lidu, 

který v nejskrytějším koutě světa čekal na určený čas, aby se pustil do plnění svého úkolu. 

35 Muž, který byl Mnou vybrán, aby se stal nositelem Eliášova hlasu, se jmenoval Roque Rojas. V 

roce 1866 oznámil světu, že pro lidstvo nastává nový věk, který se bude řídit stejným zákonem, jaký Pán 

zjevil ve Třech věcích, o nichž jsem vám vždy vyprávěl: Milujte se navzájem! 

36 Jen někteří z nich byli schopni skutečně pocítit přítomnost Božího posla. Opět byl hlasem 

volajícím na poušti a opět připravoval srdce lidí na příchod Pána. Tak byla uvolněna šestá pečeť, její obsah 

se ukázal a vylil se na lidstvo jako řeka spravedlnosti a světla. Tak se naplnila mnohá zaslíbení a proroctví. 

37 Eliáš, stejně jako Ježíš a Mojžíš, osvítil oči vašeho ducha, abyste mohli spatřit Otce. Mojžíš vás 

učil: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Ježíš vám řekl: "Milujte se navzájem." Eliáš vám přikázal, 

abyste se stále více slitovávali nad svými bratry, a hned dodal: "a spatříte mého Otce v celé jeho slávě". 

38 V této době k vám promlouvá "Slovo". Nestal jsem se člověkem, ale přesto můžete objevit 

podobnosti mezi mým dřívějším projevem a tímto: stejně jako v případě 

Jestliže Ježíšova kolébka byla chudá a Jeho smrt nastala na kříži hříchu světa, nemůže být ani místo, kde 

se dnes zrodilo Světlo třetí éry, chudší a skromnější a kříž, z něhož vám dám své poslední slovo, bude sám 

člověk, skrze něhož se dávám poznat. 

39 Skrze tohoto prostředníka, skrze něhož k vám mluvím, jsem i já přijal posměch, bičování, 

pochybnosti, zranění. Taková byla má vůle, neboť můj kříž jsi nyní ty. 

40 Dnes vám říkám: Protože se vaše oči otevřely světlu, uvědomte si, jak se váš svět, jeho věda, 

morálka a náboženská společenství blíží ke konci své existence. Z toho všeho přežije pouze duše, která na 

troskách svého minulého života povstane do nového duchovního věku. 

41 Všechna znamení, která byla předpovězena jako ohlášení Mého nového zjevení mezi vámi, se již 

naplnila. Bude svět čekat na další projevy, a proto bude nadále očekávat Můj příchod? Udělá to jako 

židovský národ, který znal proroctví o příchodu Mesiáše, byl svědkem jejich naplnění, přijal ve svém 

středu Spasitele a nepoznal ho a stále na něj čeká? Tato zkušenost je příliš těžká a smutná na to, aby 

lidstvo stále setrvávalo na svém materialismu. Protože se předzvěsti a navštívení naplnily a Já jsem se 

nezjevil v synagoze ani v žádném kostele, netuší snad svět, že se musím někde zjevit, protože nemohu jít 

proti svému Slovu? 

42 Učedníci, držte se mého učení, abyste mi zítra vydali svědectví. 

43 Nebojte se bídy, je jen dočasná a vy se v ní modlete a berte si příklad z Jobovy trpělivosti. Hojnost 

se vrátí a pak nebudete mít dost slov, abyste Mi poděkovali. 

44 Pokud vás jednou nemoc skličuje, ó blahoslavení nemocní, nezoufejte, váš duch není nemocný. 

Pozvedejte se ke Mně v modlitbě a vaše víra a oduševnění vám navrátí tělesné zdraví. Modlete se tak, jak 

jsem vás to naučil: duchovně. 
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45 Pochopte, že máte světlo svého Mistra. Ježíš je pro vás stále dokonalým příkladem, který můžete 

napodobovat. Ani před ním, ani po něm nenajdete na světě rovnocenný příklad. 

46 Ježíš, Kristus, byl nejjasnějším příkladem učení, který jsem vám dal na zemi, abych vám ukázal, 

jak velká je Otcova láska a moudrost. Ježíš byl živým poselstvím, které Stvořitel poslal na zem, abyste 

poznali vznešené vlastnosti toho, kdo vás stvořil. Lidé viděli v Jehovovi rozhněvaného a nelítostného 

Boha, strašného a pomstychtivého soudce, ale skrze Ježíše jsem vás vysvobodil z vašeho omylu. 

47 V Mistrovi spatřujte Božskou lásku, která se stala člověkem. Svým životem plným pokory, oběti a 

milosrdenství odsoudil všechny vaše skutky, ale místo aby vás potrestal smrtí, nabídl vám svou krev, 

abyste poznali pravý život, život lásky. Toto božské poselství osvítilo život lidstva a slovo, které božský 

Mistr dal lidem, se stalo původem náboženských společenství a sekt, jejichž prostřednictvím Mě lidé 

hledali a stále hledají. Vpravdě vám však říkám, že dosud nepochopili obsah tohoto poselství. Lidstvo 

skutečně uvěří, že Boží láska k jeho dětem je neomezená, protože Bůh zemřel v Ježíši z lásky k lidstvu. Je 

dokonce vnitřně pohnuta Ježíšovým utrpením před jeho soudci a katy a postupně také poznává Otce v 

Synovi, ale duchovní obsah, rozsah všeho, co chtěl Pán lidem říci tímto zjevením, které začalo v Panně a 

skončilo v "oblaku" v Betánii, nebyl dodnes správně vyložen. 

48 Musel jsem se vrátit na stejném "mraku", na kterém "Slovo" vystoupilo k Otci, abych vám podal 

vysvětlení a ukázal vám pravý obsah všeho, co vám bylo zjeveno Ježíšovým narozením, životem, skutky a 

smrtí. 

49 Duch pravdy, ten, kterého Kristus tehdy přislíbil, je tímto božským projevem, který osvítil temnotu 

a vysvětlil tajemství, do nichž lidská mysl nebo srdce nedokázala proniknout. 

50 Můj zákon je stále stejný, není jednou méně hluboký než jindy. Je to váš duch, který někdy odráží 

světlo Páně lépe než jindy. To závisí na tom, jakého vývoje váš duch dosáhl. 

51 Dnes vám říkám: Čeká vás duchovní hostina, usedněte ke stolu a jezte z jídla. Také jsem vám v 

této době udělil rozmnožení chleba, neboť tisíce a tisíce lidí v mnoha provinciích naslouchají Mému slovu. 

52 Odkazuji ti dědictví, aniž by tvůj hřích byl důvodem k tomu, abych tě považoval za nehodného. 

Brány Mého Království zůstávají otevřené v očekávání těch, kteří sem přijdou později. Máš před sebou 

Mé milosrdenství, o kterém jsi nečekal, že s tebou bude tak daleko. 

53 Nyní, když je ve světě nedostatek lásky, pociťujte čistou lásku svého Mistra, abyste se mohli 

vyživit ze všech svých zranění. 

54 Přijde-li ke mně tvé srdce plné marných semen, plevele a bodláčí, odpustím mu, očistím ho a dám 

mu rozkvést. Očekávám jen, že budete usilovat o vzestup, a pak vám odhalím vše, co mám stále 

připraveno pro vašeho ducha. Ale až se stanete vlastníky toho, co vám slibuji, nebudete hledat katakomby, 

abyste se skryli před zraky lidí, ale naopak, vyjdete na denní světlo a v tomto jasu odhalíte tuto pravdu. 

Otevři své srdce, mysl a sluch, abys mohl nechat proniknout Mé učení do své duše. 

55 Na jakou dobu čekáte, abyste se ode Mne učili? Čekáte na rok 1950, abyste se probudili ze 

spánku? Ne, Můj lide, protože pak už Mé slovo nebudete poslouchat. Je nutné, abyste dospěli k 

naprostému přesvědčení, že jste přišli na svět, abyste sloužili svým bratrům. 

56 Díváte se jeden na druhého a uvědomujete si, že jsem vytvořil společenství z hříšníků, z 

nevědomých, a bojíte se, že ve zkouškách neobstojíte. Ale já vím, co dělám; vaše jediná věc je věřit, 

důvěřovat a být poslušný. Přijde den, kdy mi nabídnete semeno, které jsem od vás žádal. 

57 Lidé, připravte se, ať k vám přijdou nové zástupy. Mezi nimi přijdou ti, které si Má Láska vybere, 

abych skrze ně mohl hlásat Své Slovo, neboť dobře víte, že to není váš rozum, kdo je může vybrat. Jen já 

znám osud a nadání každého z nich. 

58 Očistěte svou mysl, pozvedněte ji, abyste se v této chvíli mohli spojit s čistými duchy, kteří žijí v 

Mé blízkosti. Vyšlete modlitbu inspirovanou láskou k Bohu, dokonce i bolestí nebo výčitkami svědomí za 

prohřešky, kterých jste se dopustili, a také díkůvzdáním za dobra, která jste obdrželi. To přivede vašeho 

ducha blíže k Otci. 

59 Vše, co vás obklopuje, má za cíl vás očistit, ale ne všichni to tak berou. Nedovol, aby bolest, 

kterou piješ ze svého kalicha hořkosti, byla neplodná. Z bolesti můžete získat světlo, které je moudrostí, 

jemností, silou a citlivostí. 

60 Nebojte se, že až přijdete do duchovního světa, budete muset myslet na to, čím jste zhřešili na 

zemi. Když se necháte očistit od bolesti a z vašeho srdce vytryskne lítost, když se budete snažit odčinit svá 
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provinění, vstoupíte do Mé přítomnosti důstojní a čistí a nikdo, dokonce ani vaše svědomí, se neodváží 

zmínit o vašich minulých nedostatcích. 

61 V dokonalém domově je místo pro každého ducha, který očekává příchod svého majitele v čase 

nebo na věčnosti. Po žebříku lásky, milosrdenství, víry a zásluh vstoupíte jeden po druhém do Mého 

království. 

62 Ukazujte před svými dětmi dobré příklady, které jim poslouží jako hůl na jejich cestě k dalšímu 

vzestupu ke Mně. Nepovažujte je za duchovně bezvýznamné, protože je vidíte jako děti v těle. Pozorujte 

je a uvidíte, že jejich schopnosti jsou rozvinutější než vaše. Prostřednictvím tebe se naučí Mým naukám, 

ale poté tě naučí je pochopit. 

63 Vy, kteří jste dnes mladí, až se dožijete vysokého věku, zažijete díky novým generacím spiritistů 

mnoho zázraků. 

64 Otcům rodin říkám, že stejně jako se starají o materiální budoucnost svých dětí, měli by se starat i 

o budoucnost duchovní, protože v tomto ohledu přinesli na svět poslání. 

65 Pamatujte, že tyto bytosti se za vás modlily již předtím, než se staly tělem; chránily vás a stály při 

vás ve vašem boji o život. Nyní je na vás, abyste je podpořili v prvních krocích, které na zemi postupně 

činí prostřednictvím slabého těla. 

66 Pojďte ke mně, učedníci. Zde je pokoj, ne ten předstíraný, který vám dává svět, ale ten, který 

vychází z mého Ducha. Naplňte jím své srdce, abyste Mě slyšeli a rozuměli Mi, a pak uváděli Mé pokyny 

do praxe. 

67 Každému z mých dělníků je přidělen určitý počet srdcí. Je to půda, kterou každý z nich musí 

obdělávat, aby nesla ovoce a on mi nakonec mohl ukázat bohatou úrodu. 

68 Nikdo by nebyl schopen postavit chrám, jaký stavím ve tvém duchu. Láska Univerzálního 

Stvořitele buduje tuto svatyni s nekonečnou trpělivostí. Tento chrám bude nezničitelný, a zatímco chrámy 

vytvořené lidmi se pod vlivem času a bouří rozpadají kámen po kameni, tento chrám vydrží neochvějně, 

neboť jeho základy budou ukotveny ve tvém duchu a jeho věže se budou dotýkat nebeské říše. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 82  
1 Proč se některé Mé děti cítí nehodné nazývat Mě Otcem? Pojďte ke mně, hříšníci, zanechte 

břemeno bolesti za sebou. Pozvedni svou tvář a pohlédni na Mne, Má Láska tě činí hodnou. Když ti 

neodpustím já, kdo odpustí tobě? 

2 Toužili jste po pokoji, protože vaše svědomí vám vyčítalo vaše chyby, dokud jste nepřišli k 

projevu Mého Slova a váš pláč vás neočistil. Jen já vím, ke komu a komu takto mluvím, a jen oni vědí, 

komu jsou tato slova určena. 

3 Dlouho jsi Mé jméno nepožehnával; tvá muka a utrpení tě přesvědčovala, že jsi v pekle bez konce. 

Důvodem je, že vaše oči byly zavřené před pravdou, před světlem, které vám všude ukazuje Mou 

Přítomnost. Nestačila ti sláva přírody, která tě obklopuje, ani podivuhodný způsob, jakým se k tvým rtům 

dostává chléb vezdejší, abys uvěřil v Má požehnání. Ve svém okolí jsi viděl jen tmu a cítil jsi jen oheň 

svého utrpení. 

Ale když jsi byl blízko zhroucení, přišel božský pomocník, aby tě pozvedl a pomohl ti nést tvůj kříž. 

4 Vaše oči se stále více otevírají životu ve světle a víře. Z celého srdce mi říkáš: Pane, jak slepý jsem 

byl, jak rozrušené bylo mé srdce! Dnes vidím tvou přítomnost na každém kroku a na každém místě a cítím 

tvé požehnání. 

5 Vpravdě vám říkám, že právě ti, kdo mnoho trpěli a často Mi ubližovali, Mě budou milovat 

nejvroucněji, jejich srdce budou neustále vylévat oběť Mému Božství. Nebudou to hmotné dary, žalmy ani 

pozemské oltáře. Vědí, že nejpříjemnější obětí a úctou pro Mne jsou skutky lásky, které konají pro své 

bratry. 

6 Milované děti, vy, které jste ke Mně přišly jako marnotratný syn, nezapomínejte na lásku, s níž 

jsem vás přijal, a na pokoru, s níž jste sem přišly - bylo by smutné, kdybyste se staly ješitnými vůči svým 

bratrům, jakmile se opět cítíte v životě v míru, nebo sobeckými vůči těm, kteří vás budou hledat, aby od 

vás žádali něco z toho, co dnes máte, protože pak byste byly v Mých očích nevděčnými dětmi. Stále bděte 

a modlete se, abyste neupadli do pokušení. 

7 Pochopte, milovaní žáci, že tato existence, které se dnes těšíte, je dobrou příležitostí k rozvoji vaší 

duše směrem vzhůru. Pro některé to bude poslední inkarnace, jiní se budou muset vrátit na Zemi. - Nyní je 

ten správný čas, abych k vám takto promluvil; ať se nikdo neuráží ani nediví. 

8 Ježíš vám tehdy zjevil mnoho neznámých učení a vykonal mnoho skutků, které zpočátku vyvolaly 

zmatek, ale později byly uznány za pravá božská zjevení. Dávejte pozor na to, co bylo právě řečeno, 

abyste v této době nevynášeli neuvážené soudy, aniž byste předtím důkladně prostudovali Mé učení. 

9 Kdyby lidstvo dokázalo pochopit proroctví první a druhé éry, nebylo by tváří v tvář jejich 

uskutečnění zmatené. Totéž se stalo ve druhé éře, když se Mesiáš narodil mezi lidmi, stejně jako se to děje 

nyní, když jsem přišel v Duchu. 

10 Smysl mého učení je v obou dobách stejný. Připravuje vás na to, aby se tento život stal 

láskyplným, i když pomíjivým domovem, kde se lidé na sebe dívají a chovají se k sobě jako bratři a 

prokazují si vřelost pravého bratrství. - Připravte také duši na to, aby po tomto životě vstoupila do těch 

světů či domovů, které Pán připravil pro své děti. Přeji si, abyste se po jejich dosažení necítili odcizení, ale 

abyste díky svému zduchovnění a vnitřnímu poznání viděli vše, s čím se setkáte, jako byste tam byli už 

dříve. Bude na tom hodně pravdy, pokud jste již v kontaktu s duchovním světem prostřednictvím 

modlitby. 

11 Otevřete své duchovní oči, dokud neuvidíte záři světla, kterou vyzařuje Má Pravda, abyste se při 

přechodu do druhého domova necítili zahaleni v temnotě. 

12 Mezi tolika příbytky, jaké má Otcův dům, není jediný svět temnoty, ve všech je Jeho světlo; ale 

když do nich duše vstupují s páskou přes oči kvůli své nevědomosti, jak mohou spatřit tuto slávu? 

13 Zeptáte-li se slepce zde na světě, co vidí, odpoví vám: jen tmu. Ne proto, že by tam nebylo 

sluneční světlo, ale proto, že ho nevidí. 

14 Uvědomte si, že láska, s níž vám dávám Své učení, je velmi velká, i když počet těch, kteří se 

shromáždili, aby Mi naslouchali, je malý. 

15 Mezi vámi jsou ti, kteří dosvědčí, že toto je třetí čas, kdy Duch svatý promlouvá ke všem lidem 

skrze svědomí. 
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16 Mezi těmito zástupy jsou duchové, kteří v jiných dobách patřili ke kmenům Izraele, nazývaným 

"lid Boží", protože jim byl svěřen Zákon a zjevení, aby je šířili po celém světě. Některé z těchto bytostí 

přicházejí na Zemi naposledy, aby splnily své poslání a dokončily duchovní nápravu. Při svém vzestupu 

budou tvořit stupně, po nichž mohou vzestoupit jejich bratři, kteří (zatím) stále zůstávají v Zemském údolí. 

17 Světlo a láska, které Mé Slovo má, dokázaly zázrak, že z bahna vyrostly čisté a krásné květy; 

dohlédni na to, aby se tvá duše oddělila od tvého těla plného čistoty a světla, až se stane zemským 

prachem. 

18 Ó duchové, kteří právě přijímáte Mé učení, buďte pokorní a poslušní, až jednou vstoupíte do Mé 

přítomnosti, a dovolte, aby se s vámi děla jen Má Vůle! Mnohokrát jste se inkarnovali na zemi, protože 

jste o to Otce úpěnlivě žádali. Nyní ti říkám, abys mě o to už nežádal. Dovolte, aby se pro vás stala Má 

vůle. 

19 Kdykoli jsi přišel na svět, protože jsem ti to přikázal, neúprosně jsem po tobě po návratu požadoval 

vyúčtování tvých prací. Co se stane, až se vrátíte po svém příchodu (na zem), protože jste o to požádali 

Pána? Jak skončí váš soud a jak se budete zodpovídat sami za sebe? 

20 Žasnete, když nasloucháte Mému učení, a v srdci si říkáte: "Jak dokonalé je Mistrovo učení. Na to 

vám říkám, že jsou ještě malé, protože všechny mají za cíl pouze napravovat a formovat nedokonalé 

bytosti. Až dosáhnete duchovní dokonalosti, uslyšíte Boží slovo v plnosti. 

21 Nyní tvůj duch prostřednictvím lidského orgánu mysli prožívá čas Mého nového zjevení a skrze 

něj cítíš Mou božskou přítomnost. Můj projev je opět projevem Mistra, jsem to Já, kdo vám dává pokyny, 

ale mám také služebníky, kteří vám následně vysvětlují pokyny, které jste obdrželi. Nejsou to lidské 

bytosti, neboť vpravdě vám říkám, že na zemi není nikdo, kdo by dokázal správně vyložit Má nová 

zjevení. Je to duchovní svět světla, který vám přichází na pomoc, abyste se nestali obětí omylu a 

nevytvořili si nová tajemství z učení, které je jasné jako denní světlo. 

22 Vše bylo připraveno pro uskutečnění tohoto duchovního díla. Nejen tvůj duch byl připraven 

vstoupit na tuto cestu, ale také tvé tělo, země, po které kráčíš, prostředí kolem tebe, vše bylo připraveno 

tak, aby Mé světlo zářilo v hlubinách tvé bytosti. 

23 Duše se v záhrobí očistila od poskvrn, které získala v předchozích inkarnacích, tělo se omylo 

bolestí a slzami, země získala zpět svou původní čistotu od lidí a okolí bylo nasyceno prosbami a 

modlitbami. Na žebříku dokonalosti sestoupil Pán ke svému lidu a dosáhl stupně, na němž jste se 

nacházeli, a odtud k vám prostřednictvím svých poslů a hlasatelů promlouval. 

24 Kolik učení, kolik pokynů jsem vám dal od chvíle, kdy jsem vám dal Své první zjevení. Díky nim 

podle Mé vůle pochopíte, že Já lidi nerozděluji, ale spojuji. Vám, kteří se hlásíte k náboženskému 

společenství, říkám: Čtěte Mou Knihu božské lásky a moudrosti, abyste se naučili být duchovně 

sjednoceni se všemi svými bratry bez ohledu na vyznání, náboženství nebo ideologii. 

25 Zpočátku to pro vás bude obtížné, ale jakmile toto učení pochopíte, ztotožníte se vpravdě se všemi 

lidmi, protože budete cítit, jak v nitru každého vašeho bližního vibruje duch, který jako Boží dítě musí být 

vaším bratrem. 

26 Učte se, milovaní lidé, abyste se stali žáky Třetí éry, která se vyznačuje oduševněním. 

27 Přemýšlejte a pochopíte, že žijete ve správné době pro studium Mého učení. Pojďte, učedníci, 

pojďte ke mně, neboť já vám ulehčím břemeno vašeho kříže. Pomůžu vám získat místo, které je pro 

každého z vás vyhrazeno v zaslíbené zemi. 

28 Pociťujte Mou lásku ve své bytosti, abyste pochopili, že existuji, a pocítili božskou touhu vás 

zachránit. Mé světlo se rozlévá na celé lidstvo, neboť žádný tvor nemůže uniknout mému pohledu. 

29 Co by se stalo s lidmi, kdybych jim odepřel své duchovní světlo v současné době zkoušek a 

bolesti? Temnota by zatemnila jejich rozum, jejich myšlení by se stalo zmateným a - jakmile by ztratili 

naději - lidstvo by se řítilo vstříc smrti a zahynulo by v propasti. Pokud však lidé navzdory chaosu, v němž 

se lopotí, tajně chovají naději na spásu, je to proto, že Mé Božské Světlo jim prostřednictvím jejich ducha 

vštěpuje důvěru a učí je očekávat vše od nekonečné moci Všemohoucího Boha. 

30 Vpravdě vám říkám, že Mé Slovo promění charakter vašeho současného světa i celého vašeho 

života. Pro dnešní lidi je svět a jeho požitky smyslem jejich života. Brzy si však budou vážit ducha více 

než těla a těla více než šatů a místo běhání za světskou slávou budou hledat nesmrtelnost duše. 
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31 Zpočátku bude existovat fanatismus kvůli duchovnu, snaha o něj bude dovedena do krajnosti, ale 

později se srdce zklidní a oduševnění rozkvete plné pravdy a čistoty. 

32 Když se podíváte na svět, který se otřásá válkami, strádá hladem nebo je zmítán násilím přírodních 

sil, vždy se najdou tací, kteří říkají, že to Moje spravedlnost ničí lidstvo, ale já vám vpravdě říkám, že jsem 

nepřišel, abych vás zničil, ale abych vás zachránil. Ti, kdo věří, že jejich život je zakořeněn pouze v 

hmotném těle, a nevěří v přežití duše, považují svůj odchod na onen svět za konec své existence, a proto 

mě považují za neúprosného a krutého. 

33 Kéž byste dokázali pochopit, že je často nutné zemřít světu, abychom mohli žít dál v duchovním 

životě, a že někdy jen krutá bolest nebo krutá smrt dokáže probudit a otřást duší ochablou v materialismu. 

34 Co víte o životě a smrti? Co víte o duchu? Velmi málo, a proto vás učím, abyste věděli, jak žít v 

souladu se slávou života, který vás obklopuje. 

35 V této době je ve světě hlad, hlad těla i duše. Více tě trápí hlad těla, a proto mi říkáš: "Pane, kdysi 

jsi seslal svému lidu manu na poušti, aby nezahynul. Potom jsi jim svěřil zemi bohatou na požehnání, z 

vody Jákobovy studny pili jeho děti a vnuci a mnoho dalších pokolení, a když jsi přišel na svět učit svým 

slovem a vzal jsi zástupy na poušť, slitoval ses nad jejich únavou a hladem a učinil jsi zázraky, aby měli 

chléb a ryby k jídlu. Proč Tě dnes nedojímá náš hlad a bída, když vidíš, že tolik trpíme, abychom získali 

chléb vezdejší?" 

36 Kdybych vám řekl, že odpověď na všechny tyto otázky je obsažena ve vašem svědomí, nevěřili 

byste tomu. Proto k vám musím promluvit a říci vám, že jsem vás neochudil o nic, co jsem vám dal na 

světě k obživě a živobytí. Vše je zde, ale pokud se nedostane na všechny, je to proto, že jste tato semena 

zalévali sobectvím a zkažeností, místo abyste je zalévali deštěm bratrství. 

37 Proto je nutné, aby na duše sestoupilo světlo spravedlnosti, a to je Moje inspirace, která se v této 

době vylévá na každou lidskou bytost. 

38 Jakmile se lidé nabaží hořkých plodů, které přinesli, a obrátí svůj zrak ke Mně, zjistí, že Duchovní 

život a hmotná příroda nikdy neodepřely své plody dětem Páně. Jsou přítomny v každém stvoření a je to 

člověk, kdo zavřel oči před rozumem a předtuchou věčného života. Pak ti, kdo se dříve rouhali, přiznají, že 

na poušti tohoto života nikdy nechyběla mana, že Jákobova studna stále vydává křišťálově čistou vodu a 

že Hospodin den co den činí zázraky, aby lidstvo nezahynulo hladem nebo žízní. 

39 Když lidský duch otevře oči světlu, spatří nový život v životě, o němž si dosud myslel, že ho 

dokonale zná, a který ve skutečnosti nikdy nedocenil. 

40 Přicházím k vám jako božský lékař, který se obrací k nemocným na těle i na duši, aby jim navrátil 

ztracené zdraví. Křísím k novému životu ty, kdo zemřeli pro pravdu a pravý život. Mé milosrdenství je 

připraveno osušit slzy těch, kdo mnoho plakali. Všechny je pomažu jedním léčivým balzámem, kterým je 

láska. 

41 Buďte vítáni chudí, plačící a ti, kdo trpí hladem a žízní po spravedlnosti na zemi a kdo vše trpělivě 

snášejí, neboť je vyhledávám, abych odměnil jejich odevzdanost a víru. 

42 Tato epocha je příležitostí k dosažení vzestupného vývoje ducha. Všechno, dokonce i utrpení, se 

snaží odvrátit lidstvo od materialismu, který ho zotročil. 

43 lidé vystoupí na Svatou horu, na jejímž vrcholu se se Mnou setkají, ale ještě před nimi už budu mít 

za sebou novou Kalvárii v lidských srdcích a budu ještě jednou přibit na kříž svého poslání. 

44 Na hříších, nenávisti a neřestech nebudu stavět nový svět, budu stavět na pevných základech 

obnovy, zkušenosti a pokání, všechno v tobě proměním. I z temnoty vzejde světlo a ze smrti stvořím život. 

45 Přestože lidé znesvětili a znesvětili zemi - zítra svými dobrými skutky učiní tento domov 

důstojným, bude uznán za zemi zaslíbenou, do níž přijdou plnit vznešené úkoly. Kdo by pak mohl 

pochybovat o proměně světa? 

46 Říkám vám: Kdyby se toto lidstvo kvůli své bezbožnosti, odvrácení se od spravedlnosti a dobra 

ještě více postavilo proti Mně, objevím se na jeho cestě plný slávy, jako jsem to učinil před Saulem, a dám 

jim slyšet svůj hlas. Pak uvidíte, jak mnozí z těch, kteří Mě pronásledovali, aniž by si toho byli vědomi, se 

vydají proměněni a osvíceni, aby Mě následovali na cestách dobra, lásky a spravedlnosti. Řeknu jim: 

"Zastav se, poutníku, a napij se z tohoto pramene křišťálově čisté vody. Odpočiňte si od těžké životní 

cesty, kterou jsem vám uložil. Svěř Mi své bolesti a dovol Mému pohledu, aby pronikl hluboko do tvé 

duše, neboť tě chci naplnit milostí a potěšit tě. 
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47 Kdo z vás by mohl svému Mistru říci, že nesnáší smutek, že má v srdci pokoj, že zvítězil v tomto 

životě plném bojů a navštívení? Vidím, že se plavíte v moři zkoušek, a proto vás chci povzbudit. Učte se 

číst v knize života, kterou vám předkládám navěky, neboť zítra se stanete pány. Každý z vás si ze Mne 

vezme příklad a bude plnit zákon, aby byl zdravý na duši i na těle. Na své cestě se setkáte s mnoha 

učeními, která vás ke Mně nevedou; Já vám ukážu přímou cestu, tu nejkratší, cestu oduševnění. 

48 Ve Druhé éře jsem vám dal Své Slovo jen na tři roky a během nich jsem připravoval Své učedníky. 

V této Třetí éře jsem k vám mluvil o mnoho let déle, ale Moji učedníci nepokročili a Moji apoštolové 

neopustili svět, aby Mne následovali. 

49 Kdo mě chce následovat, ať si obuje na nohy obyčejné sandály a nebere si druhý cestovní vak, 

neboť na mé cestě nebude mít nedostatek. 

50 Rozvíjejte svůj duchovní zrak, abyste ve třetí éře viděli, co se děje v duchovních oblastech. Pak 

můžete světu hlásat, že jsem sestoupil, abych osvítil každého ducha. Připravte se vnitřně, abyste Mě cítili a 

pochopili, jak přijímat to, co vám dávám. Zanechám lidstvu knihu a každá její stránka bude důkazem 

lásky. Tuto knihu spojíš s dřívějšími spisy Mojžíše a Mých apoštolů a v této knize, která bude obsahovat 

Mou moudrost, budou zapsána i díla Mých učedníků všech dob. 

51 Nemůžete-li Mi ještě nabídnout velkou úrodu, modlete se a proste Mě o sílu. Bděte, aby vaše 

lampa zářila jasnějším světlem a osvětlovala vaši cestu. Viděl jsem vás plakat, když jste zažili, že vám 

překážky nedovolují pracovat. Řekl jsi mi: "Mistře, očisti naši cestu od trní, abychom mohli jít vpřed." - 

Učiňte svou tělesnou schránku, kterou jsem vám dal, láskyplně poddajnou a neukazujte se jako slabí nebo 

odmítaví. Neříkej mi, že jsi slabý, neboť jsem tě posílil. Neříkejte, že splnění vašeho poslání je oběť. 

Pracujte s láskou a vaše díla zůstanou zapsána. Stoupejte na horu dokonalosti, dokud nenajdete Mou 

Přítomnost. Opřete se o hůl, kterou vám Eliáš nabízí, a vezměte si z něj příklad. On, symbolizovaný 

starým mužem opírajícím se o hůl, si ani na chvíli neodpočine, stále vyhlíží své ztracené ovce, aby je 

zachránil a přivedl do Mé přítomnosti. Jeho duch neochabuje tváří v tvář neposlušnosti a nepoddajnosti, 

jeho horlivost a vytrvalost neochabují. Takoví budete i vy. Vydejte se na cestu a nebojte se světa ani 

pokušení. Buďte silní skrze Ducha, kterého jsem vám dal. 

52 Mnohé země jsou již připraveny a čekají na pracovníky, ale ti se ještě nenaučili plnit svůj úkol. 

Jakmile pocítíte plný význam svého poslání, ochotně se vydáte na cestu a naplníte svůj osud. V té době 

nestavte meze aktivní dobročinnosti, ale nechoďte tak daleko, abyste se obětovali; mohli byste se unavit a 

opustit kříž. 

53 Když uzdravíte nemocného a odstraníte jeho temné myšlenky, jeho spící duch se probudí a 

povstane k novému životu. Budu tě vždy chránit, když budeš žít v rámci Mých Zákonů, neboť vědci se k 

tobě budou hlásit a volat tě k zodpovědnosti za to, že léčíš nemocné, aniž bys získal doktorské tituly na 

školách světa, a muži, kteří řídí osudy tvého národa, se tě budou také ptát, jaký je tvůj Zákon, a ty pak 

budeš mluvit o Mém projevu v této době a o Mých zjeveních. 

54 Svědčte o mém učení, oslavujte mé jméno svými skutky a vaše oběť mi přijde. 

55 Přijdou ke mně nemocní, malomocní, trpící, ti, kdo nemají pokoj v srdci, i ti, kdo zhřešili nebo se 

rouhali; všechny uzdravím na těle i na duši. 

56 Vpravdě vám říkám, že nemocný, který by uměl zachovat, pochopit a uvést do praxe jedno z Mých 

Slov života, by se uzdravil, protože by ve svém srdci uchovával kapku Mého božského balzámu. 

57 Dal jsem vám důkazy o své moci a lásce, abyste mohli s důvěrou kráčet po této cestě. Přijměte toto 

poselství naděje, abyste byli silní v této době, kdy se hřích šíří jako nakažlivá nemoc. 

58 Po zemi se rozšířilo nefyzické malomocenství, které rozleptává srdce a ničí víru a ctnost. Zahaleni 

v duchovních hadrech lidé žijí dál, vědí, že nikdo nemůže tuto ubohost odhalit, protože lidé nevidí dál než 

za to, co je hmotné. Ale hodina svědomí se blíží, je to stejné, jako kdybyste řekli, že den Páně nebo jeho 

soud je za dveřmi. Pak se někteří budou stydět a jiní budou činit pokání. 

59 Ti, kdo naslouchají tomuto vnitřnímu hlasu, žhavému a neúprosnému, pocítí v sobě oheň, který 

stravuje, ničí a očišťuje. Tomuto ohni soudu nemůže odolat hřích ani nic, co není čisté. Odolat jí může 

pouze duše, protože je obdařena božskou mocí. Proto až projde ohněm svého svědomí, znovu povstane 

očištěná od svých chyb. 
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60 Často jsem vám v minulosti mluvil o tomto ohni, o tomto soudu, o tomto vykoupení, ale alegorie, 

kterými vám byla tato učení předkládána, jste chápali v materiálním smyslu a vaše představivost 

znehodnotila skutečnost těchto zjevení. 

61 Kolik zfalšovaných výkladů lidé těmto božským naukám dali. Dělají ze mě soudce, který je 

strašlivě krutý. Kolik absurdit vytvořila lidská mysl a pak jim vnutila nejvyšší pravdu. 

62 Dnes přicházím v duchu, abych vám umožnil pochopit a žít Mé božské učení. 

63 Modlitba ptáků je jejich zpěv, modlitba lidí jsou jejich hlasitější myšlenky, které stoupají ke Mně. 

Všechno stvořené má dar pro svého Stvořitele. Otec má také dar pro každé ze svých stvoření. Přesto je v 

lidském rodu neštěstí, bída a bolest. Je to důsledek používání svobodné vůle bez naslouchání hlasu 

svědomí, je to absence harmonie mezi božským a materiálním v životě lidí; ale všechna tato bolest, která 

dnes na svět doléhá, poslouží k tomu, aby se probudil z hlubokého spánku. Jednoho dne, až si lidstvo 

uvědomí pravdu a přizpůsobí tomu svůj život, objeví harmonii duchovního s hmotnou přírodou, která ho 

obklopuje. 

64 Mé nové Slovo se dostane k lidstvu jako poselství světla, které rozptýlí temnotu nevědomosti. 

65 V této době připravuji nové rybáře duší, kteří budou zachraňovat trosečníky z rozbouřených vln. 

Mezi těmito rybáři budou ti, kteří v této době uslyší Mé Slovo, a také ti, kteří, aniž by Mě slyšeli, v sobě 

probudili dar vnitřního vnímání a inspirace, aby přijali Má zjevení. Objeví se na různých místech na zemi 

a budou se umět spojit a sjednotit, aby byli silní v boji. 

66 Moji noví učedníci budou mít mnoho způsobů a prostředků k šíření tohoto požehnaného semene, 

ale nikdy nezapomínejte na pokoru a prostotu, protože tak jsem k vám přišel a stejným způsobem se 

budete přibližovat k srdcím, domovům a národům. Přijdete-li tímto způsobem, budete uznáni za posly 

duchovního poselství a váš boj přinese plody skutečného oduševnění, obnovy a bratrství. 

67 Ve druhé éře, když Ježíš dokončil své božské poslání na kříži, obrátil oči k nekonečnu a řekl: "Vše 

je dokonáno." 

68 Až vám v této Třetí éře předám Své poslední Slovo skrze lidský orgán chápání, zopakuji stejná 

slova, jako je vyslovím naposledy, až budete všichni jednou v duchu v Zemi zaslíbení, kde Mě uvidíte 

sestupovat z Mého Kříže vykoupení, abych vám znovu řekl: "Vše je dokonáno." 

Můj pokoj s vámi! 
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 Dočasné odloučení duše od těla během spánku  41 
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 3b 
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44-48 
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50-51 

zářivý oblak světla 56 - 57 
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 36 
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Netrénovaná mysl, ale rozvinutý duch 18 
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Původní význam a duch Ježíšova učení 

 prohrála  52-53 

 

Pokyn 78 
 Duchovní poslání Mexika3-7 

Předávání božských zjevení vyžaduje  
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 Svobodná vůle a svědomí  31-33 
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