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Poznámka k tomuto problému:  
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz s ním boli preložené tieto zväzky: 

 

Stav: december 2020  

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

očistiť sa a zdokonaliť s cieľom vrátiť sa k Bohu a znovu vstúpiť do lona Otca.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

 

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

S veľkou radosťou a vďakou sprevádzame tento III. zväzok "Knihy pravého života" na jeho ceste do 

tlačiarne vydavateľa. 

Knihu sme preložili s veľkou starostlivosťou z pôvodného španielskeho textu "Libro de la Vida 

Verdadera". 

Odporúčame, aby si čitatelia čítali po malých častiach, premýšľali a meditovali o prečítanom, aby sa 

duchovný význam Božského učenia mohol plne rozvinúť. 

Nech III. zväzok, podobne ako predchádzajúce dva zväzky, nájde otvorené srdcia medzi nasledovníkmi 

Diela duchovného zjavenia v Mexiku. 

  Prekladatelia 
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Úvod  
 

 Tento 3. diel série "Kniha pravého života" by som rád uviedol niekoľkými slovami, ktoré poukazujú 

na osobitnú pozornosť, ktorú Kristus vo svojom učení venoval nemeckým poslucháčom, ktorí boli 

veľmi deprimovaní hroznými vojnovými udalosťami vo svojej vlasti.  

Ako som už spomenul v úvode II. dielu, boli sme skupina Nemcov, niekedy až 20 ľudí, ktorí počúvali 

nedeľné ranné vyučovanie Božského učiteľa uprostred mexickej komunity. Boli sme známi a 

rešpektovaní ako "cudzinci". Najmä v rokoch 1942 až 1945, keď zúrila druhá svetová vojna so 

svojimi zverstvami, sme my Nemci nachádzali istotu a útechu v Kristových slovách v mexickej 

komunite. Vojnové udalosti nás všetkých veľmi ťažili a trpký osud našej vzdialenej vlasti nás bolel. 

Len Boh vie, koľko sĺz bolo preliatych a koľko vrúcnych modlitieb k nemu vystúpilo. Počas týchto 

rokov sa stávalo, že pri rôznych príležitostiach, ale vždy nečakane, Pán oslovil prítomných Nemcov 

priamo počas svojho vyučovania. 

Utešoval nás a povzbudzoval, aby sme vytrvali v modlitbe, pretože keď príde jeho hodina, ukončí 

vojnu a potom - skôr a rýchlejšie, ako ľudia očakávajú - sa uskutoční obnova našej vlasti. Zároveň nás 

však napomínal, aby sme opäť nešli arogantne svojou vlastnou cestou, ale aby sme svoju vôľu 

podriadili Jeho vôli, pretože v Jeho diele máme ešte veľké úlohy. Zároveň vyzval mexické 

zhromaždenie, ktoré pozorne počúvalo, aby nevystupovalo ako sudcovia, pretože nič nechápu o 

pozadí vojny. Tieto slová boli balzamom na naše rany, pretože ako Nemci sme trpeli celosvetovým 

obvinením, že sme hlavnými vinníkmi vojny.  

Má svoj hlboký význam, že v mexických kongregáciách duchovného učenia boli poslucháčmi takmer 

len Nemci ako cudzinci. Dôvodom je, že podľa výroku Božského Majstra je v nemeckom národe 

veľké "semeno Izraela", t. j. že tieto ľudské duše boli už dávno vtelené do židovského národa. Iba Boh 

pozná tieto bytosti, ktoré sú rozptýlené vo všetkých národoch a náboženstvách, a v tomto treťom čase 

ich duchovne zhromažďuje a vytvára s nimi svoj duchovný Izrael. 

V nasledujúcom texte sa širšiemu okruhu čitateľov priblíži Kristov príhovor k Nemcom počas 

inštrukcie zo 6. mája 1945. 

Walter Maier 

Slová Božského Majstra skupine nemeckých poslucháčov počas vyučovania 6. mája 1945  

Buďte požehnaní, moje milované deti, vítam vás. Hľa, požehnaný ľud Izraela, vo vašom strede sú 

tieto moje veľmi milované deti. Chcem, aby na vašej hrudi našli teplo môjho Ducha, úctu a bratskú 

lásku. Chcem, aby im bolo dovolené zahniezdiť sa blízko, veľmi blízko vášho Srdca. Pamätajte, že 

som im zveril veľkú úlohu. Zmiluj sa nad nimi, ako som ja milosrdný k tebe. Nebuďte sudcami, 

blahoslavení ľudia, lebo vám veru hovorím: o tom, čo sa v tomto čase deje vo svete, neviete nič, len ja 

viem, lebo vy vidíte a posudzujete veci podľa svojho rozumu. Ale za všetkými udalosťami je moja 

ruka, moja spravodlivosť, moje božské rady od počiatku večnosti, ktorá nemá začiatok. Čo teda 

môžete správne posúdiť a čo už môžete vedieť? V lone tohto (nemeckého) národa je mnoho semien 

Izraela, veľká sejba Júdu, toho kmeňa ľudí, ktorí sa v Prvom čase chopili zbraní, aby urobili priepasť 

pre izraelský ľud a otvorili mu cestu do Kanaánu. Teraz sa chopila zbraní, aby si našla cestu do sveta. 

Ale ja som ho zvrhol, zastavil som ho a povedal som mu: Nie preto, že nosíš meč Júdu, môžeš byť vo 

svete pyšný.  

Rozmýšľajte a vytrvajte, lebo ja vás vzbudím, ktorí ste vo mňa vždy verili. Dám vám váš chlieb, váš 

domov. Urobím vás rovnými ostatným národom a oni sa vám vyrovnajú. Nikto nebude mať menšiu 

hodnotu, nikto nebude mať väčšiu hodnotu. Príde čas a posledný bude pre svoju pokoru opäť prvý. 

Preto vám hovorím: Len počúvajte Moje slovo, vnímajte ho a nechajte svoje pery mlčať. Ale vy, moje 
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milované deti (myslí sa tým nemeckí poslucháči), prichádzajte k svojmu Spasiteľovi, nie k svojmu 

sudcovi. Tvoja modlitba vystúpila ako zápalná obeta, ako voňavá esencia do výšky môjho trónu. Deň 

za dňom a noc za nocou bol tvoj duch ako strážca tvojho ľudu, tvojho národa. Ach, keby len Môj ľud 

Izrael z tohto národa (Mexika) plnil svoju duchovnú povinnosť ako vy, ako ďaleko by mohol 

pokročiť! Ale nebuďte kvôli tomu márniví, pokračujte v plnení svojich povinností a aj v budúcnosti 

majte tú horlivosť, lásku a úctu jeden k druhému, lebo neviete, kedy vás Moja ruka pošle ďalej. Potom 

vám pripravím cestu a vy budete postupovať. 

Raz som ťa už zveril Josému (vedúcemu zboru) a inokedy ťa zverujem jemu. Prečo? 

Aby vás pripravil na to, aby ste boli poslami Môjho trojičného mariánskeho duchovného diela, ktoré 

sa objavilo v tejto tretej ére v tomto mexickom národe, a aby vás poslal s týmto znamením, s týmto 

dielom, s touto láskou, s touto horlivosťou a s týmto zákonom, a to, keď budete vo vzdialených 

krajinách, môžete sa obrátiť na môjho syna Josého a on radostne zazvoní na melodický zvon vášho 

srdca a bude spievať hosanna, pretože semeno bolo zasiate v cudzej krajine a príde chvíľa, keď sa v 

tej krajine bude hlásať moje slovo. Kedy príde tá chvíľa? Keď ste bezpečne pokročili a dostali moje 

pokyny. Vždy zostaňte zjednotení s mojím ľudom (to znamená predovšetkým s cirkvou v Mexiku), 

zachovajte si tichosť a pokoru. V tejto chvíli ti opäť dávam pocítiť teplo svojho lona. Zostaňte zdraví 

a v dobrej kondícii. Nebojte sa, prostredníctvom vás tisíce a tisíce ľudí dostanú moje požehnanie, a to 

nielen od vášho národa. Nepros ma len za nich, pros ma za všetkých. V tejto chvíli udeľujem vášmu 

duchu vyššiu úroveň rozvoja a pozdvihujem ducha vašich anjelov strážnych do vyššej sféry ducha, 

tých duchov plných sily, ktorých som pre vás pripravil. Títo ochrancovia budú aj naďalej s vami, tu aj 

v tomto národe.  

Nebojte sa, deti moje, len to zlé a burina budú vykorenené. Pšenicu ušetrím, dobré rastliny zachovám, 

využijem ich a prinesú úrodu. Kedy? Keď ste pripravení starať sa o ne, lebo taká je moja vôľa. 

Prijmite moju silu, môj pokoj a vytrvajte v bdelosti a modlitbe. Pokračujte v spojení s mojím Synom 

Josém, aby ste, keď príde čas, mohli plniť svoju úlohu pod jeho vedením v poslušnosti mojej vôli. 

Čo odo mňa žiadaš pre tieto miesta (vo svojej vlasti)? Áno, v skutočnosti je to to isté, o čo ste ma 

toľkokrát prosili: pokoj, odpustenie, hojivý balzam a spravodlivosť, a naozaj vám to hovorím: Ja, 

ktorý som Božská Spravodlivosť, Láska, Balzam, Dokonalé Ucho, sa v tejto chvíli približujem k 

ľuďom a prikrývam ich svojou Rukou, beriem si ich na kolená a nechávam zo svojho boku tiecť krv, 

ktorá je balzamom na uzdravenie mnohých chorých. 

Duchovia, vy, ktorí hľadíte na týchto orodovníkov zo záhrobia, vidíte, koľko ste toho dosiahli a stále 

dosahujete. Prijmite Svetlo, ó duchovný svet, odstraňujem tiene, reťaze a krv. Zaplavujem vás 

pokojom v mojom mene, ktorý som Otec, Syn a Duch Svätý. 

Pokračujte v pozorovaní, moje milované deti, vytrvajte v utrpení, nakoniec budete plní radosti. Ešte 

raz ku Mne prídete s plačom, ale potom vám poviem: "Vyžeňte smútok zo svojho srdca a uvedomte si, 

že Ja som Život a uvediem vás do (pravého) života, lebo taká je Moja vôľa. 

Vstaňte, vezmite kríž a nasledujte ma, moje milované deti. 
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Pokyn 56  
1 S radosťou v mojom Duchu vás vidím počúvať moje slovo. Na tieto miesta stretnutia prichádzate v 

zástupoch, aby ste sa občerstvili Mojím učením lásky. Nie všetci ma prichádzajú počúvať, väčšina 

prichádza s nádejou na úľavu od utrpenia alebo vyslobodenie z bolesti srdca. Mnohí sú povolaní, ale málo 

je tých, ktorí ma nasledujú. Je tu mnoho tých, ktorí by radi počuli hlas Rabína v druhej ére a nemali 

príležitosť ho spoznať. Sú aj takí, ktorí ho mohli počuť, ale nechceli. Niektorí a iní počas tohto obdobia 

dychtivo počúvajú Moje slovo a nečakajú, kým ho stiahnem, aby sa neskôr znova sťažovali na svoju 

nedbanlivosť. Preto nehovorím do prázdna. Aj keď mnohí nemajú záujem o Moje slovo, sú tu niektoré z 

Mojich detí, ktoré ho vedia strážiť ako drahokam nevyčísliteľnej hodnoty, aby ho v pravej chvíli dali 

poznať ľudstvu. 

2 S milosrdenstvom a láskou som prišiel ku všetkým a dal som pocítiť svoju prítomnosť v mnohých 

podobách. Niektorí ma videli svojou duchovnou tvárou, iní cítili moju silu, ktorá rozochvieva ich bytosť, 

ďalší boli hlboko pohnutí duchovným významom môjho Slova, ďalší cítili, ako pokoj môjho Ducha 

objíma ich srdce. Chorí zažívajú, ako sa pri mojich láskavých slovách uzdravujú zo svojich chorôb, a 

hriešnici cítia, ako na nich hľadí prenikavý a prenikavý pohľad, ktorý preniká ich dušu. Tam ste povedali: 

Pán je s nami. 

Keď sa ma moji učeníci v druhej ére opýtali, či sa vrátim, dal som im prísľub, že budem znova medzi 

ľuďmi, a povedal som im, aké znamenia budú znamenať čas môjho návratu. Uplynulo mnoho storočí, kým 

sa objavili tieto znamenia, ktoré ohlasovali moje nové zjavenie, ako ho dnes vidíte naplnené. Ak som po 

1800 rokoch, ktoré boli pre ľudstvo vekom, verne splnil svoj sľub, veríte, že teraz, keď som ohlásil svoj 

odchod na rok 1950, Pán nedodrží svoje slovo? 

3 Keď teológovia a ľudia, ktorí študovali Písmo minulých čias, videli, že sa naplnili znamenia, 

ktorými som vám ohlásil svoj návrat a svoju prítomnosť medzi vami, a keď videli, že čas prešiel bez toho, 

aby ma videli prísť, smutne zatvorili svoje knihy v domnienke, že sa mýlili v čase a znameniach, a 

nevedeli, že uznali, čo bolo správne. Nevedeli, že som prítomný a hovorím k vám v tejto podobe. Ale 

hovorím vám, že veľmi skoro, keď sa ľudstvo dozvie dôkazy o tom, že som bol s vami, všetci budú môcť 

vidieť, že Moje zjavenie sa uskutočnilo práve v tom období, v ktorom sa mali naplniť proroctvá. Aká 

radosť bude v mnohých srdciach a aký záujem bude pýtať sa mojich učeníkov a tiež skúmať nové Písma! 

4 V tom čase nebolo len niekoľko svedkov môjho zjavenia, ale tisíce a tisíce ľudí, ktorí cítili, ako im 

srdce búši z lásky alebo zo strachu, keď počuli moje slovo. Mnohí z nich budú mojimi vernými svedkami 

a mojimi dobrými učeníkmi, ktorí ma neopustia, keď sa moje slovo bude súdiť pred súdmi a radami, a 

ktorí budú svedčiť o mojej pravde svojimi skutkami lásky. 

5 Veru, hovorím vám, že medzi týmito zástupmi tu nie je nikto, koho by priviedla náhoda. Opäť vás 

uisťujem, že žiadny list sa nepohne zo stromu bez mojej vôle. V živote každého z vás je dôvod, prečo ste 

sem prišli svedčiť o mojom Slove. Prišli ste z rôznych ciest, z rôznych siekt, náboženských komunít a 

doktrín, zakopávali ste o kamene cesty a vo svojom duchu ste hromadili svetlo skúseností. 

6 Keď sem prídete, pocítite neznámu silu, nevysvetliteľnú tekutinu, a pýtate sa sami seba: Čo to 

môže byť? Odkiaľ sa berie toto slovo, ktoré hlboko dojme, a tento pokoj, ktorý prúdi srdcom? Odpovedal 

som vám: To váš Otec vás posilňuje. Ja vás však nenútim, aby ste verili v Moju prítomnosť v tejto podobe, 

a ani nie je potrebné vás nútiť, aby ste verili, pretože som očividne a hmatateľne s vami a stačí aj stopa 

citlivosti, aby ste ma vnímali. 

7 Teraz je čas, aby ste pochopili, že vaša slobodná vôľa je nesprávna a že vás teraz čaká plnenie 

duchovného poslania medzi ľudstvom. Vidíte, neposudzujem vaše minulé skutky, aby som vám potom 

povedal, či ste hodní prijať túto misiu alebo nie. Lebo nie náhodou ste prišli na tento svet, ale bola to moja 

vôľa. 

8 Premýšľaj o svojom osude, pýtaj sa na to, čo je pre teba nevysvetliteľné, a ja ti odpoviem. Nikto, 

kto sa pýtal na Moju tajnú komnatu srdca, nezostal bez odpovede. V tej chvíli totiž zažiari svetlo vášho 

ducha a odhalí veľké dary, ktoré ste dostali od svojho Pána. 

9 Chcem, aby ste pozdvihli svojho ducha a hľadali moju nekonečnú múdrosť. Vezmite si pritom za 

vzor spisovateľov a vedcov, ktorých prekvapujem uprostred noci, keď jedni hľadajú inšpiráciu a druhí 

odpovede na základné otázky prírody. Nechcem vám povedať, aby ste na tejto zemi hľadali učenie, ktoré 
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vám prinesie slávu medzi ľuďmi. Chcem, aby toto povznesenie a táto veľkosť boli vnútorné a aby všetko, 

čo dosiahnete vo svojom boji a štúdiu, bolo ovocím života a lásky k vašim bratom. 

10 Keď sa priblížim k učencom, ktorí sú zahĺbení do svojich úvah a zostarli vo svojich štúdiách, 

pýtam sa ich: "Prečo sa tak namáhate? Pre koho tak bojujete a trpíte?" Ale nebol nikto, kto by mi povedal: 

"Učiteľ, bojujem za lásku k ľudstvu." Milujú vedu a obetujú jej svoje životy. Ale tým, ktorí, inšpirovaní 

vznešenými cieľmi, sa vedeli pýtať, bolo zjavené veľké poznanie, ktoré vždy prinášalo ľudstvu sladké 

ovocie; to je dôkazom, že Ten, kto toto svetlo inšpiroval, som bol Ja. Ale tí, ktorí hľadali prírodu bez lásky 

a bez úcty, uviazli na začiatku cesty alebo sa prepadli do záhuby, pretože ich nenadchla dobrota, ale 

márnivosť, nenávisť a ctižiadosť. 

11 Ale tak, ako je človeku zjavená veda, aj ja mu dávam svetlo pre ducha prostredníctvom inšpirácie. 

Takto som hovoril k patriarchom prvých čias, podobne som inšpiroval Mojžiša, ktorého som urobil 

nositeľom svojho slova, aby hovoril k môjmu ľudu, a nadiktoval som mu zákony a pravidlá života, ktoré 

zapísal, aby sa zachovali a aby ich poznali ďalšie generácie. 

12 Po tom, čo bol Kristus na zemi, osvietil štyroch apoštolov svojím učením a doprial im, aby si v 

duchovnom rozjímaní a vytržení pripomínali jeho božské slovo, aby mohli odkázať ľudstvu to, čo bol ich 

duch schopný prijať prostredníctvom svojho intelektu. Boli to Marek, Lukáš, Matúš a Ján. 

13 Príde deň, keď budú knihy hodené do ohňa ako nepotrebné, čo sa stane, keď ich duchovný obsah 

bude žiť vo vašom srdci a vy budete poslúchať zákon, ktorý obsahujú. Ale ešte predtým sa tento posledný 

testament - ako výsledok boja - spojí s prvými dvoma, ako sa to stalo s prvým a druhým. 

14 Dnes som sa neobmedzil na to, aby som vám hovoril len o súčasnosti. Veľa som vám hovoril o 

minulých časoch a dokonca som vám vopred predpovedal budúcnosť. Zjavil som vám, čo vám bolo 

skryté, napravil som, čo bolo sfalšované, a zjavil som vám budúce udalosti. 

15 Blahoslavení sú tí, ktorí sa pripravujú, lebo zajtra budú vedieť s dobrou vôľou čítať toto učenie, 

ktoré vám hovorí o osude ľudstva, o budúcnosti národov a o víťazstve Svetla, ktorým je láska, mier a 

spravodlivosť. Toto učenie urobí človeka skutočne slobodným, lebo keď si myslel, že je slobodný, utekal 

pred svojím svedomím a pred Mojimi zákonmi, nevedel, že má v sebe vlastnosti, schopnosti a dary, ktoré 

nevedel rozvinúť, a preto namiesto slobody bol otrokom seba samého, otrokom svojej nevedomosti. Ako 

by mohlo takéto ľudstvo cítiť vo svojom srdci pokoj Môjho kráľovstva a nosiť Mňa vo svojom srdci, keď 

sú mysle ľudí zatemnené ambicióznymi, materialistickými cieľmi, keď ich srdcia bijú pre ľudské vášne a 

ich duše sú zhmotnené? 

16 Toto ľudstvo je duchovne mŕtve, ale ja, ktorý mám moc kriesiť mŕtvych, ho povolávam späť k 

životu a pripravujem mu cestu do obdobia, keď ľudia oslobodia svoje duše, spoznajú svoje dary a 

prostredníctvom nich dosiahnu pokrok a vyšší rozvoj. 

17 Dnes začnete využívať všetky schopnosti ducha. To vás vyzdvihne z priepasti. 

18 Tu je ľud, ktorý so súcitom túži po mojom slove a chce zbierať moje učenie, pretože vie, že čas 

môjho prejavu prostredníctvom ľudského orgánu chápania je krátky. 

19 Využívajte moje učenie, učeníci! Potom choďte bez strachu šíriť moje slovo a moje učenie medzi 

ľuďmi. Nezúfajte pred tými, ktorí sa snažia znehodnotiť vašu misiu teóriami. 

20 Ľudstvo hľadá bez toho, aby vedelo, čo chce. Dnes som vám prišiel povedať: Som to, čo hľadáte. 

Kto netúži po mieri? Kto netúži poznať pravdu? Kto si nechce zachovať zdravie? 

21 Musíte ma hľadať, lebo na zemi nie je pokoj a chýbajú ľudia dobrej vôle. Ale moja spravodlivosť 

zostúpila, Pánov deň je tu. 

22 Ak človek plní moju vôľu, aj prírodné sily sa pred ním sklonia ako pred služobníkmi. Pokiaľ 

človek zotrváva vo svojej neposlušnosti, živly sa rozpútajú a donútia ho uvedomiť si, že nie je v súlade so 

všetkými stvorenými vecami. 

23 Neprichádzam ako protivník svojich detí. Prichádzam len preto, aby som zničil hriech, aby ste 

spoznali moje svetlo. 

24 Modlite sa, ľudia, a uisťujem vás, že prijmem vašu obetu - nie hmotnú, ale tú, ktorú mi dáva váš 

duch. 

25 Moja spravodlivosť je v každom srdci, v tom, ktoré mi otvára dvere, aj v tom, ktoré ich zatvára 

pred mojím volaním. Môj pohľad je prenikavý a dokáže odhaliť všetko, čo skrývajú. U niektorých som 

našiel obetu ich lásky a pokory, u iných radosť z toho, že sú so mnou, a ich vďačnosť za dobrodenia, ktoré 
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dostali. V niektorých nachádzam nádej, v iných bolesť. Ale naozaj, hovorím vám, môj oltár je v každej 

chvíli pokrytý viac slzami ako obetami. 

26 Tu so mnou sa očistíte od každej škvrny. Ach, keby ste si len dokázali zachovať túto čistotu počas 

celého života! Ale táto atmosféra duchovnosti a bratstva, ktorú vytvárate v týchto hodinách spoločenstva a 

poučenia, vo svete nepanuje. Vzduch, ktorý dýchate, je otrávený hriechom. 

27 Ale vy ste pocítili, ako sa z vás postupne vytráca článok za článkom reťaze, ktorá vás spája so 

svetom, a to do tej miery, že si Moje učenie urobíte vlastným. 

28 Odsudzujem vás. Ale pozri, aké láskavé je slovo tvojho sudcu. Uvedomte si, že namiesto 

odsúdenia vám dávam svoje odpustenie, aby ste odteraz už nehrešili. Vy sami vynášate rozsudok, keď si 

uvedomíte, že je spravodlivé, aby vás trápila bolesť. Potom požehnám toto pokánie a oslobodím vás od 

kalicha utrpenia svojím pokynom. Toto je Božia cesta, nasledujte ma po nej. 

29 Ten, kto počúva hlas svojho svedomia, spoznáva a chápe svoje previnenia a zároveň prijíma svoje 

odčinenie. Ale ten, kto nechápe závažnosť svojich previnení, nebude schopný zbaviť sa svojich škvŕn, a 

kým sa tak nestane, nemôže prísť ku mne. 

30 Neutekajte pred bolesťou. To, čo musíte zrušiť, je hriech. Bolesť vždy slúžila na to, aby vás 

zastavila v úchvatnom úteku do priepasti. 

31 Dnes už nie ste malé deti a dokážete pochopiť význam môjho učenia. Viete tiež, že vaša duša 

nevznikla súčasne s telom, ktoré máte, a že pôvod jedného nie je pôvod druhého. Tie malé deti, ktoré 

kolískaš v náručí, majú v srdci nevinnosť, ale v duši skrývajú minulosť, ktorá je niekedy dlhšia a 

hrozivejšia ako minulosť ich vlastných rodičov. Aká veľká je zodpovednosť tých, ktorí majú tieto srdcia 

vychovávať, aby ich duše mohli napredovať na ceste rozvoja. 

32 Nepozerajte sa kvôli tomu na svoje deti s menšou láskou. Pamätajte, že neviete, kto sú, ani čo 

urobili. Skôr zvýšte svoju náklonnosť a lásku k nim a ďakujte svojmu Otcovi, že do vás vložil svoju 

milosť, aby vás urobil sprievodcami a radcami vašich duchovných bratov a sestier, v ktorých telách sa 

stanete dočasnými pokrvnými rodičmi. 

33 Aj bez tohto duchovného poznania si ľudia navzájom stoja po boku na svojej ceste rozvoja, pretože 

cesta k dokonalosti bola stvorená pre všetkých a všetci ňou budú prechádzať až do konca, dokonca aj tí, o 

ktorých si myslíte, že sú veľmi vzdialení od Môjho zákona. Viete si predstaviť, že by niekto z vás neprišiel 

ku Mne, aj keby ho obišla večnosť? Mohol dokonalý Otec zanedbať niektoré zo svojich detí? 

34 Učeníci, veríte teda, že duchovnej bytosti stačí jeden pozemský život, aby dokončila svoju úlohu a 

zdokonalila sa? - Nie, Majster," hovoríš Mi s najhlbším presvedčením. 

35 Je to "vzkriesenie tela", ale nie v podobe, v akej si ho ľudia predstavovali. Keď telo stuhne, vstúpi 

do vnútra zeme, zatiaľ čo duša odíde do záhrobia a čaká, kým ju Moja spravodlivosť pošle, aby sa 

začlenila do nového tela. Takto sa duša a hmota spájajú na tomto svete, ale nie v duchovnom údolí. 

36 Pretože Otec ti dáva viac než jednu príležitosť na splnenie tvojej úlohy, nemal by si (napriek tomu) 

nechať tú, ktorú máš teraz, prepadnúť, lebo nikto nevie, koľko pozemských životov mu Moja 

spravodlivosť pridelí. Preto nech sa starček, mladík i dieťa ponáhľajú splniť úlohu, ktorá im bola 

pridelená, aby splatili svoj dlh. 

37 Hovorím vám tiež, že toto je čas vzkriesenia mŕtvych, lebo toto moje svetlo zapáli vieru tých, ktorí 

zahynuli v temnote výčitiek, zúfalstva a trpkého utrpenia. 

38 Šiesta pečať je uvoľnená a Kniha je pred vami otvorená. Svietidlo osvetľuje vesmír a Božské 

Slovo, symbolizované ohnivým jazykom, k vám hovorí z Nekonečna. Je to hlas Baránka obetovaného v 

druhej ére, ktorý ľudí prekvapuje, osvieti ich a pozdvihne k životu milosti. 

39 Žite ostražito, lebo čoskoro sa objaví mnoho prorokov a je potrebné, aby ste vedeli rozlíšiť 

pravých od falošných. 

40 Ľudia, ktorých poslaním je nastoliť spravodlivosť na zemi a ktorí sú využívaní ako nástroje Mojej 

Božskosti, budú karhať všetkých, ktorí ich pristihnú pri klamstve, každého, kto sa zmieri s Mojím učením 

a kto skrýva svoju ničomnosť za masku svätosti. 

41 Beda tým, ktorí sľubujú, že privedú ľudí k blaženosti, a pritom ich vrhajú do vojny a zmätku! 

42 Chcem, aby sa moji učeníci prejavovali uzdravovaním chorých, záchranou stratených, obnovou 

slabých. Aby ste splnili toto sväté poslanie, zbavte sa zbytočností, vzdajte sa každej bezúčelnej pozemskej 

zábavy, neklamte svoje srdce ani zmysly falošnými krásami alebo škodlivými dojmami. 
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43 Pozdvihnite svojho ducha, aby ste sa tešili len z toho, čo je večné, krásne a dobré. Ak by sa tak 

nestalo, vaša duša - zhmotnená životom, ktorý ste viedli - bude veľmi trpieť, aby sa odpútala od svojho 

tela a všetkého, čo za sebou zanechala, a bude istý čas v zmätku a trpkej bolesti blúdiť v (duchovných) 

priestoroch, kým nedosiahne očistenie. 

44 Žite v mojom zákone, potom sa nemusíte báť smrti. Ale nevolajte a netúžte po ňom skôr, ako je 

čas. 

Nech príde, lebo vždy poslúcha moje príkazy. Dbajte na to, aby vás našiel pripravených, a potom 

vstúpite do duchovného sveta ako deti svetla. 

45 Sadni si dnes za môj stôl, jedz, aby ťa tento chlieb premenil a aby si ho vedel neskôr ponúknuť 

tomu, kto ho potrebuje. 

46 Dnes priveďte k mojim slovám tých, ktorých nájdete na svojej ceste bez zdravia, bez pokoja a bez 

ideálu. Zajtra, keď už nebude počuť môj hlas v tejto podobe, to budete vy, kto prijme svojich bratov a bude 

ich živiť touto esenciou života. 

47 Nič nebolo ponechané náhode, takže všetko sa stalo podľa Mojej vôle. V osude, ktorý ti 

prideľujem, spočíva moja spravodlivosť. Ak nájdeš cestu posiatu tŕním, veru ti hovorím, že to nebola 

Moja vôľa, ktorá ich na ňu rozsypala, aby zranili tvoje nohy, ale ty budeš kráčať po ceste odovzdane, lebo 

vieš, že utrpenie, ktoré znášaš, oslobodí tvoju dušu od škvŕn. 

48 Keď sa táto odovzdanosť zrodí vo vašom srdci, pocítite, ako vám moje milosrdenstvo dláždi cestu. 

49 Vy, ktorí teraz počúvate moje slovo, ho prijmite ako balzam na svoje rany. Ale neuspokojte sa s 

prijímaním Mojich dobrodení bez toho, aby ste chceli preniknúť do zmyslu Môjho učenia, lebo príde 

chvíľa, keď už nebudete počuť toto Slovo, a ak ste sa nevedeli pripraviť, aby ste sa v nadchádzajúcich 

časoch spojili (so Mnou) duchom, budete sa cítiť osirelí. 

50 Chcem, aby si bol silným vojakom v boji, ktorý sa blíži, a bránil jeho vec, aby si sa v živote mohol 

nazývať ako Jakub "silný a múdry Izrael"; aby si bol vždy pripravený ponáhľať sa odpovedať na Otcovo 

volanie. 

51 Nekolísajte medzi pochybnosťami a vierou, lebo potom vaše kroky nikdy nebudú isté a vaše 

rozhodnutia pevné. Ani odo Mňa nežiadajte dôkaz, aby ste uverili, lebo neviete, v akej forme by vám 

Moja spravodlivosť mohla tento dôkaz poskytnúť. 

52 Necítite neviditeľnú pomoc, ktorá dvíha tých, čo upadli do bahna? Či nevidíte tie veľké zástupy 

ľudí, ktorí prichádzajú v chorobe a znovu získavajú zdravie a radosť zo života? Nevšimli ste si, ako 

vyvrheli života prichádzajú do mojej prítomnosti a - keď sa im odhalia dary, ktoré majú - sú vyhľadávaní a 

dokonca obdivovaní davmi? 

53 Objavte všetky dôkazy, ktoré som vám dal o svojej moci a prítomnosti, a presvedčíte sa, že som 

každému udelil zázrak, aby v tomto čase uveril v môj príchod. 

54 Rozumieť: Keď zamierite svoje kroky k husto olistenému stromu, v jeho tieni budete počuť 

všemocný hlas svojho Otca. Učeníci využijú Moju prítomnosť a spýtajú sa Mňa, či ovocie, ktoré postupne 

zbierajú, je dovolené a príjemné Môjmu Božstvu. Na to vám odpovedám: Ak ste zasiali moje semeno, 

budete žať dobrú úrodu. 

55 Prečo niektorí ľudia žijú v takej zotrvačnosti? Vstaňte, uvedomte si, ako chvíle plynú bez toho, aby 

ste ich využili. Ešte stále je čas. Nepúšťajte sa do práce, keď už máte málo času, lebo potom sa budete 

snažiť prejsť cestu obrovskými krokmi a nič dobré nedosiahnete ani nezožnete, lebo semeno potrebuje čas, 

aby nič nerobilo, rastliny, aby rástli, a ovocie, aby dozrelo. 

56 Už sa blíži rok 1950, v ktorom stiahnem svoje slovo. V tom roku označím posledného zo svojich 

synov a počet stoštyridsaťštyritisíc sa naplní. Tí, ktorí počuli moje slovo, poznajú svoje dary a úlohy a 

využívajú túto milosť, sa budú cítiť bezpečne. Ale tí, ktorí nechceli pochopiť toto dielo, budú musieť veľa 

trpieť, budú musieť priniesť veľa zásluh a obetí, aby dosiahli výšku, kde prebýva Môj pokoj, ktorý je ako 

brána, ktorá sa otvára pred Duchom. 

57 Vy, učeníci tretej éry, ktorí ste videli príchod Ducha Svätého, ste tí, ktorí pod týmto svetlom 

chápete prítomnosť, minulosť a niektoré z budúcich učení. Nepochybujte, že toto je čas osvietenia, ale 

nebuďte príliš sebavedomí. Pozrite sa, ako talent vedca žiari ako nikdy predtým. Pozrite sa na dieťa, ako 

veľa chápe od svojich prvých krokov. Uvedomte si, čo sa deje okolo Zeme. - Stále ste trosečníkmi, ktorí 

hľadajú (iných) trosečníkov, ktorí volajú o pomoc uprostred rozbúreného mora. 
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58 Dôkladne študujte Moje Slovo, aby ste o ňom získali pravdivé poznanie a aby si každý nevytvoril 

inú teóriu z Môjho učenia. Nečakajte čas prenasledovania bez toho, aby ste mali zbrane, ktorými sa 

môžete brániť. Týmito zbraňami bude váš spôsob života, vaše slovo a vaše uctievanie. 

59 Nežiadam od vás, aby ste boli neomylní, lebo jediný neomylný som ja. Čo však od vás vyžadujem, 

je úprimnosť a dobrá vôľa vo všetkých vašich činoch. Zvyšok pracujem na dokončení a zdokonalení vášho 

diela, lebo aké sú vaše skutky, taká bude vaša odmena. 

60 Ak niekto z vás cíti závisť voči svojmu bratovi, pretože si myslí, že ho Majster miluje viac, a obaja 

by si mali nárokovať miesto po mojej pravici, povedal by som mu, že vás nesmiem posadiť po svojej 

pravici. To si musí každý vyriešiť sám. Naozaj vám hovorím, že by som nemohol milovať jedno dieťa viac 

ako druhé. 

61 Zo svojich apoštolov druhej éry som nemiloval Judáša menej ako Jána. Títo duchovia boli 

kvapkami nekonečného oceánu Mojej lásky, a keď sa vrátili k Otcovi, On sám vo svojich vznešených 

radách vedel, čo každý z nich získal pre seba. 

62 Aby sa ľudstvo mohlo v tomto čase vydať za Mnou, preniknúť do tajomstiev, ktoré som vám 

vysvetlil, a naplniť sa svetlom, je potrebné, aby malo slobodu v duchu, v myslení a vo vôli. Preto som 

prišiel oslobodiť duše z ich jarma a začal som zvrhávať tróny a kráľovstvá, aby som zvrhol žezlá a koruny. 

Buďte slobodní, nehľadajte tu svoje kráľovstvo ani svoje nebo. Nerobte z obyčajných ľudí svojich otrokov 

a nebuďte otrokmi márnivosti. 

Pamätajte, že som vám povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, tu nie je môj trón a moje vojsko." 

Ani kráľovstvo vášho ducha a jeho odmena tu nie sú. 

63 S pravdou som k vám hovoril a s pravdou k vám hovorím aj teraz. Po takom dlhom čase, keď som 

vám dal veľké zjavenia, by nebolo správne, keby ste sa ma pýtali ako Pilát: "Čo je pravda?" 

64 Chceš prísť ku Mne? Túžiš jedného dňa dosiahnuť to, čo dosiahli tí, ktorí ma nasledovali? - 

Všetko, čo potrebuješ na uspokojenie svojej túžby, som ti už dal. Ak som sa raz stal človekom a teraz k 

vám hovorím v duchu, bolo to preto, aby som vám ukázal cestu, ktorá vedie k dokonalosti. Ja som Večné 

Slovo, ktoré vám hovorí: Počúvajte ma, lebo 1950 už nie je ďaleko, a potom sa vám bude zdať, akoby sa 

nebeské brány zavreli. 

65 Raz som vám povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca." Teraz dodávam: Ten, ktorý poznal Syna a 

skrze neho Otca, pozná aj Ducha pravdy, ktorý k vám dnes hovorí. 

66 Príďte do lona Šiestej pečate s plným vedomím svojej úlohy. Zavolajte ma a prídem k vám 

hovoriť, ale len do roku 1950, keď sa podľa Mojej vôle skončí Moje prejavovanie prostredníctvom 

ľudskej mysle. 

67 Prijímam tak toho, kto vo svojom srdci chváli Moje meno a žehná Moje nové zjavenie, ako aj 

toho, kto prichádza len preto, aby posudzoval Moje slovo - očakáva, že v ňom nájde chyby, aby ho poprel. 

Pre všetkých mám pripravenú lekciu. Hovorím k srdcu dieťaťa i starca, k srdcu muža i ženy, hovorím k 

filozofovi i vedcovi. Nikto neprejde okolo mojej múdrosti bez povšimnutia. Preto hovorím ľuďom: 

Vezmite si z môjho slova to, čo je určené pre každého. 

68 Raz som vám povedal: "Ja som Cesta". Až neskôr ste pochopili, čo chcel Ježiš týmito slovami 

povedať, pretože ste pochopili, že "Cesta" je Božský zákon lásky. 

69 Dnes vám znova hovorím: "Ja som cesta, pravda a život." Ak budete v tomto čase hľadať podstatu 

môjho Slova, nájdete v ňom večný zákon lásky, tú istú cestu, ktorú som vám vytýčil na zemi. 

70 V tom čase mnohí verili, že Kristus zišiel z cesty a prekrútil zákon. Preto proti nemu bojovali a 

prenasledovali ho. Ale pravda, ako svetlo slnka, vždy zvíťazí nad temnotou. Teraz sa bude proti môjmu 

slovu znova bojovať, lebo niektorí veria, že v jeho význame nájdu rozpory, nejasnosti a chyby. Jeho svetlo 

však opäť zasvieti do temnoty tohto času a ľudstvo spozná, že cesta a zákon, ktoré som vám zjavil, sú 

rovnaké ako v tom čase a vždy budú. 

71 Počúvajte ma v tomto čase, aby ste mohli používať Božie pokyny. Neopakujte to, čo mnohí robili 

v druhej ére: Keď počúvali Ježiša, posmievali sa mu, ale keď videli zázraky Majstra na kríži a aj po smrti, 

naplnili ich výčitky svedomia a strach, lebo pochopili, že Boh prešiel svetom. Vie niekto, či práve títo 

učeníci, cez ktorých sa dávam spoznať, neboli tí, ktorí ma vtedy najviac odsudzovali a vysmievali sa mi? 

Pozri sa na nich teraz, ako znášajú odsúdenie, posmešné pohľady a opovrhnutie davu! Nenazývajte to 
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odplatou, je to spravodlivosť a je potrebné, aby ten, kto chýba z nevedomosti, to zažil a prežil na sebe, aby 

neskôr mohol pochopiť svoj omyl. 

72 Viete, či v inom čase neboli títo nositelia hlasu medzi tými, ktorí túžili byť mojimi apoštolmi a 

museli čakať, aby mi mohli slúžiť? 

73 Ľudstvo sa teraz očisťuje prostredníctvom bolesti, aby sa v srdciach ľudí a národov mohlo 

ustanoviť Moje kráľovstvo mieru a oduševnenia. 

74 V roku 1924 som vám predpovedal všetko, čo sa deje v súčasnosti! 

75 Jeden po druhom postupne prichádzajú do Mojej prítomnosti, povolaní v tomto čase byť Mojimi 

priekopníkmi a prorokmi, a každý, kto v sebe pocítil volanie, Mi hovorí: "Pane, tu som, chcem 

spolupracovať na Tvojom diele, prikázal som, som Tvoj služobník." 

76 Od tej chvíle som sa snažil dlátom svojho slova uhladiť nerovnosti jeho srdca, naplniť ho láskou a 

uzdravujúcou silou, pokojom a dobrotou. Pamätajte, že som vám povedal: vaše pery budú hovoriť z 

hojnosti vášho srdca. 

77 Chcem, aby ste boli ako stromy, ktorých tieň zakrýva mnohých. Ale ako málo je medzi vami tých, 

ktorí sa skutočne naučia poskytnúť tieň pocestnému. 

78 Buďte ako váš Otec, ktorý je ako mohutný strom, ktorý dáva tieň a ponúka svoje ovocie všetkým 

svojim deťom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 57  
1 Oddýchnite si na chvíľu od svojho unaveného putovania, vy, ktorí kráčate po prachu zeme, a vy, 

ktorí žijete v duchovnom priestore. 

2 Keď počúvaš Moje božské slovo, tvoja duša sa postupne očisťuje. 

3 Vám, ktorí žijete v duchu a stále lipnete na materiálnych cieľoch, hovorím: Odvráťte sa od toho, čo 

vám už nepatrí. Ak totiž zem nie je večným domovom pre človeka, tým menej je ním pre dušu. Tam, v 

duchovnom údolí, ťa čaká život plný svetla, ku ktorému sa dostaneš krok za krokom na ceste dobra. 

Tým, ktorí ma počúvajú ako ľudské bytosti, hovorím, že kým majú toto telo, ktoré ich sprevádza na ich 

pozemskej ceste životom, mali by sa oň starať a starať sa oň až do poslednej chvíle. 

moment musí byť zachovaný. Je totiž palicou, o ktorú sa duša opiera, a nástrojom na boj. Jeho hmotnými 

očami sa duch pozerá na tento život a jeho ústami hovorí a môže utešovať svojich bratov. 

4 V tomto čase som prišiel, aby som vás vyzbrojil, a musím hovoriť k celému ľudstvu, aby som mu 

pomohol v duchovnom rozvoji. 

5 Nech teraz do vášho srdca vstúpi pokoj, pretože neskôr sa budete musieť modliť a neúnavne bdieť 

nad pokojom iných. 

6 Urobíte veľmi veľkú a záslužnú prácu, ak srdciam otraseným bolesťou a smútkom dodáte pokoj a 

vyrovnanosť. Prídu časy, keď sa budete musieť naučiť založiť šťastie svojich susedov na tomto mieri. 

7 Učeníci a nováčikovia, keď počúvate moje slovo, cítite, že tiene, ktoré obklopovali vašu myseľ, a 

bremeno, ktoré ste nosili v srdci, odišli. Bolo to bremeno utrpenia, starostí a niekedy aj výčitiek svedomia, 

ktoré ťa v živote stále viac a viac zaťažovalo. 

8 Nezabudnite, že nikto vám nemôže byť lepším pomocníkom ako Ježiš. Počúvajte moje slovo a 

dovoľte mu, aby vaše srdce zaplavil pokoj. Bude to balzam na vaše rany. 

9 Moje slovo lieči, hladí a posilňuje. Naučte sa ju a precíťte ju, aby ste potom mohli pomazať mojou 

pravdou a mojou láskou tých, ktorých nájdete chorých na svojej ceste. 

10 Časy budú plynúť, a keď dôjde k mimoriadnym udalostiam, budete kričať: "To už bolo ohlásené!" 

Veď si spomeniete, čo som toľkokrát prorokoval. 

11 Dajte dobrú zvesť o mojom učení každému, ku komu sa moje slovo dostane, aj keď hneď 

neprejaví vieru. Veru, hovorím vám, že ak s ním budete hovoriť s láskou, jeho duch nikdy nezabudne na 

nič, čo ste mu povedali. 

12 Toto je oblasť, o ktorej vám hovorím - srdce a duch vašich bratov. Semeno je moje učenie, ktoré 

im oznámite, a krištáľovo čistá voda je moja láska a moja múdrosť, ktorou budete poliať tieto polia. 

13 Kedy ľudia pocítia moju duchovnú prítomnosť? Kedy počujem, že ma ľudstvo víta? 

14 Vy, ktorí ste ma počuli prostredníctvom ľudského nositeľa hlasu, nepozastavujte sa nad 

nedostatkami týchto vašich bratov, prostredníctvom ktorých k vám dnes hovorím. Zajtra bude moje slovo 

zapísané a vplyv nositeľa hlasu pominie. 

15 Takto sa Moje slovo tohto času dostane ku všetkým, ktorí ho nepočuli - plné božskej podstaty a 

plné čistoty. 

16 Chcem, aby jediným znakom, ktorý poslovia tohto ohlasovania prezentujú, bola pravda. Je to kľúč, 

štít a meč. 

17 Učenci, vedci, velikáni tejto doby, ktorí sa usilovne snažili získať slávu sveta, budú žasnúť, keď 

uvidia Mojich nových učeníkov - mužov, ženy a deti - pokorne hlásať božské učenie bez vyvyšovania sa a 

bez márnivosti. 

18 Čím lepšie poznáte hodnotu toho, čo máte, tým skutočnejšia a pravdivejšia by mala byť vaša 

pokora. 

19 Aký šťastný je duch, ktorý - keď zanechá svoje ľudské pozostatky v tomto údolí zmierenia - si z 

nekonečna uvedomí, že na zemi zanechal stopu svetla, pravdy a lásky. 

20 Môj nový ľud Izrael, ktorý je duchom rovnaký ako vždy, bude mať za úlohu niesť moje zjavenie 

po celom svete. Ukáže ľuďom, kde znesvätili zákon a kde si zle vysvetlili moje slová. 

21 Ako dokážete splniť takú vysokú a náročnú misiu? Láskou a horlivosťou pre moje učenie a dobrou 

vôľou byť mojím apoštolom. 
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22 Kto cíti súcit s blížnym, kto cíti bolesť druhých a kto zabúda na svoje vlastné utrpenie, keď myslí 

na ťažkosti druhých, ten má semeno, balzam, výživu. Potom sa naučí vhodnú formu, aby mohol odovzdať 

to, čo odo mňa dostal, a vyjadriť to, čo vychádza zo srdca a ducha. 

23 Skúmajte knihu môjho učenia vo svetle svojho svedomia. Ukáže vám, či robíte pokroky, alebo ste 

na mŕtvom bode. 

24 Nemyslite si, že dar lásky bol zverený len privilegovaným bytostiam. Vedzte, že všetci ste na to 

predurčení a že niektorí skôr a iní neskôr - všetci budete milovať tak, ako som vás to naučil. 

25 Využívajte, využívajte tieto časy Môjho zjavenia a študujte Moje Slovo, aby sa vám nezdalo 

čudné, keď uvidíte tých, skrze ktorých som vám dal Svoje poučenie, hovoriť bez vytrženia, v spojení 

ducha s duchom so svojím Stvoriteľom. 

26 Pozdvihnite svojho ducha, zvýšte svoju morálku. Vždy to bolo mojím pokynom. Jákob videl 

podobu Otca na najvyššej výške nebeského rebríka. Mojžiš prijal Zákon na vrchu Sinaj, Ježiš vám 

zanechal svoje božské kázanie na vrchu Tábor. 

27 Pochopte symboliku týchto zjavení! - Kde je však hora, z ktorej k vám v tomto čase hovorím a 

dávam vám svoj zákon? Všetci viete, že hora je dokonalosť, pravda a múdrosť. 

28 Kto v tomto čase pocítil moje milosrdenstvo, nebude si už na cestu siať bodľačie alebo tŕnie. Lebo 

ovocie, ktoré žne, bude často trpkejšie ako to, čo zasial. 

29 Považujte sa za časť semena, ktoré som prisľúbil Jákobovi v jeho sne, keď som mu oznámil, že 

jeho potomstvo bude početné ako prach zeme a že v jeho semene budú požehnané všetky národy. 

30 Dnes k vám zostupuje moje (duchovné) teplo, aby oživilo vaše srdce. Ale toto teplo nezvädne 

kvety, ktoré pestujem vo vašom duchu. Dávam vám všetko a čím viac rozdávam svoje dobrá medzi svoje 

deti, tým viac sa rozmnožujú. Nebojím sa ako bohatý lakomec, že nakoniec zostanem bez majetku. - 

Žiadajte, aby vám bolo dané. O čo ma môžeš požiadať, čo ti nedoprajem? - Žiadam vás len, aby ste sa stali 

hodnými mojich dobrodení a aby ste ma správne prosili. 

31 Každý je predurčený na to, aby prijal to, čo mu príde počas jeho životnej cesty. Zatiaľ čo niektorí 

ho prijímajú a využívajú v správnom čase, iní ho premrhajú a niektorí sa ani nevedia pripraviť na jeho 

prijatie. 

Keď sa však vrátili do duchovného sveta, uvedomili si všetko, čo im bolo určené a čo nevedeli ani získať, 

ani si zaslúžiť. 

32 Môj hlas hovorí ku všetkým, niet vteleného alebo nevteleného ducha, ktorému by som neoslovil 

svoje slovo, či už ako Otec, Majster alebo Sudca. Ale človek sa nevedel pripraviť, aby rozumel božskej 

reči, hoci som k vám hovoril všetkými spôsobmi a jazykmi. Kedy sa spojíte s Mojou Božskosťou z ducha 

do ducha, aby ste počuli Môj hlas vo svojom duchu, keďže ste na to predurčení? Pripravte sa aspoň vy, 

ktorí počúvate Môj hlas, aby ste krok za krokom, prostredníctvom rozvoja ducha, dosiahli túto milosť. 

Nemyslíte si, že je úplne prirodzené a samozrejmé, že váš duch môže byť v spojení so svojím Stvoriteľom 

a počuť Jeho hlas, nech je kdekoľvek? 

33 Dlhé časové úseky prešli cez ľudí bez toho, aby pochopili účel, pre ktorý boli stvorení. 

34 Deti moje, na to, aby ste spoznali konečný cieľ svojej existencie, nie je potrebné preniknúť do 

učenosti sveta. Nielen učenci ma môžu spoznať a poznať sa. Ako často si jednoduchý človek, ktorému na 

zemi chýba vzdelanie, hlbšie uvedomuje pravdu. 

35 To je dôvod, prečo k vám hovorím jednoduchým a jasným jazykom, zrozumiteľným pre každú 

myseľ a ducha, prečo som sa chcel dať poznať nevzdelanej a dokonca aj ťažkopádnej mysli. Ak, hoci 

hovorím k ľuďom jasne a jednoducho, nerozumejú mi, ako by mi mohli rozumieť, keby som k nim hovoril 

vyššou formou? - Nehovorím vám o tajomných učeniach. Čím vyššie a dokonalejšie je duchovno, tým 

jasnejšie, prirodzenejšie a jednoduchšie sa ukazuje vášmu duchu. 

36 Duchovne študujte Moje zjavenia, ale nerobte z nich zložité teologické doktríny. Keďže Majster je 

jednoduchý, nech sú jednoduchí aj učeníci. Nasledujte ma s pokorou a tichosťou a ja vás urobím 

vlastníkmi zasľúbenej zeme. Lebo kto žije v neposlušnosti, nie je vlastníkom ničoho. Buďte tým 

pokornejší voči druhým, čím viac ich vlastníte. 

37 Vaše uši, ktoré nepočuli lichotenie, sa teraz nedajú zviesť aroganciou. Nech vaše oči, ktoré nikdy 

nevnímali zázraky môjho stvorenia, nezaslepí márnivosť. Nehľadajte inú korunu ako ovocie svojich 

skutkov lásky k bratom. 
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38 Nečakajte na priaznivejšie obdobie na začatie práce. Ak totiž tento krátky čas nevyužijete teraz, 

zajtra po ňom budete opäť túžiť. 

39 Toto všetko vám hovorím, aby ste mohli vydať svedectvo ľudstvu. Nebojte sa, že vám neuveria, 

pretože prírodné sily vaše slová potvrdia. Zem sa bude triasť, vody sa vyliahnu z brehov, oheň bude zúriť, 

na svet sa spustia vetry, moria sa spenia a mor spustoší celé krajiny. Nespútaný beh ľudstva zastaví bolesť. 

Akonáhle sa ľudstvo očistí od materializmu, Moje Slovo sa dostane do sŕdc a nikto nezostane bez neho. 

40 Tvoje srdce sa ako kvet otvorilo, aby Mi ponúklo vôňu svojho vyvýšenia a vďaky. Veď viete, že to 

bolo moje milosrdenstvo, ktoré odstránilo tŕnie na vašej ceste a osušilo vaše slzy. 

41 Učil som vás, že spôsob, ako si ušetriť utrpenie, je priblížiť sa k naplneniu Môjho zákona. Povedal 

som vám, že aby ste to dokázali, musíte sa odvrátiť od mnohých vymyslených náboženských zvykov, 

ktoré vám neprinášajú žiadny úžitok. 

42 V srdciach tých, ktorí ma v tomto čase počuli, sa prebudila nádej na ich spásu. Chcem, aby ste na 

konci cesty zažili radosť z prekonania všetkých prekážok. 

43 Noste moje slovo vo svojich ústach. Nie je potrebné, aby ste používali ten istý jazyk, ktorým s 

vami hovorím ja. Hovorte o Mne a o Mojom diele tým istým jazykom, akým hovoríte so svojimi bratmi, a 

len keď sa pokúšate opakovať Moje vety, robte to v tej podobe, v akej som k vám hovoril. Ale buďte 

pripravení, lebo budú príležitosti, keď to budem Ja, kto bude hovoriť vašimi ústami, a vtedy váš 

jednoduchý a pozemský jazyk zmizne, aby odhalil výraz a význam Môjho božského Slova. 

44 Čoskoro prídu zástupy ľudí, ktorých duch premárnil čas a nevyužil príležitosti, ktoré im Otec 

ponúkol, aby sa rozvíjali smerom nahor. Keď počujú môj hlas, najprv sa zastavia, potom pocítia výčitky 

svedomia a neskôr sa chopia náradia, aby obrábali moje polia a nahradili stratený čas. 

45 Dnes prechádzajú okolo trpiaceho bez toho, aby vnímali bolesť svojho brata. Ale keď sa ich v 

srdci dotkne podstata môjho slova, obrátia svoje oči k tomu, kto potrebuje útechu, a prinesú mu balzam, 

ktorým som ich uzdravil. Vtedy sa budú pýtať sami seba: Prečo som predtým nevidel bolesť u nikoho, ani 

u vdov, ani u sirôt, ani u tých, čo túžia po spravodlivosti, ani u tých, čo sú v núdzi? Pretože som bol 

hluchý, slepý a bezcitný. 

46 Kto miloval svojho blížneho na zemi - ako pokojne a šťastne plynie jeho život a ako mierne je jeho 

utrpenie. Ale ten, kto na svojej ceste nezasial lásku, nikdy nezažil chvíľu skutočného pokoja a s bolesťou 

opúšťa telo, v ktorom prebýval. 

47 Toto je čas hriechu, keď vám ukážem svoju moc tým, že v srdci človeka vybudujem svätyňu lásky. 

Človek nebude potrebovať stavať chrámy alebo paláce Môjmu Božstvu, pretože Moje duchovné učenie 

nemá takéto nároky. V súčasnosti ľudia spoznajú pravý Boží chrám, v ktorom prebýva Boh. 

48 Kvôli tomuto učeniu, ktoré vám dnes dávam, vás budú vaši bratia zle posudzovať. Ale nebojte sa, 

lebo ich zmysel je rozumný a pravdivý, čo sa čoskoro spozná, keď sa nad ľudstvom hrozivo vznášajú 

návštevy. 

49 Všetci pochopia, že moja láska dala každému z vás miesto pri mojom stole, aby všetci, ktorí lačnia 

a žíznia po spravodlivosti, mohli pri ňom piť víno života a jesť chlieb Ducha..... 

Zem vás dlho držala v zajatí a mnohí z vás upadli do bahna a špiny, ktorú vytvoril hriech ľudí. Od toho 

vás oslobodzuje Moje milosrdenstvo, až kým nezaznie Môj hlas, ktorý vás pozýva na cestu svetla. Ak 

moje Slovo vždy znelo v neúrodnej púšti tvojho srdca, zastav sa teraz na chvíľu a počuj ho. Nájdeš v nej 

totiž krištáľovo čistú a sviežu vodu, ktorá uhasí tvoj smäd po pravde. 

50 Posilňujte sa v mojom učení. Už viac nebuďte krehkou loďkou, s ktorou si zahrávajú vlny vašich 

vášní alebo vašich slabostí. Využívajte duchovnú a morálnu silu prítomnú v mojom Slove, a naozaj vám 

hovorím, že búrky života vami už nebudú otriasať. 

51 Pozrite sa, ako vás namiesto trestu čakalo radostné prekvapenie môjho Slova, ktoré vám odpustilo 

vaše nedokonalosti, ako aj nedokonalosti mojej Lásky, keď som vás posadil k svojmu stolu, aby som vás 

potešil božským pokrmom. 

52 Tí, ktorí dnes skrze mňa dosiahli odpustenie, zajtra odpustia tým, ktorí im ublížili, a tí, ktorí prijali 

pohladenie môjho slova po dlhom pití kalicha horkosti, neskôr potešia srdcia na ceste. 

53 Človek vylovil z prírody mnohé tajomstvá a vďaka svojej vede zmenil ľudský život. Svetlo 

poznania žiari v mysli a ľudstvo každým dňom napreduje na ceste vedeckého pokroku k cieľu, ktorý ešte 

nedokáže predvídať. V srdci vašej civilizácie však nenachádzam lásku. 
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54 Z času na čas prichádzam k ľuďom, aby som im priniesol svoj zákon, pripomenul im svoje učenie, 

zopakoval im svoje slová. Lebo vaša veda bez lásky nemôže byť dobrá, váš pokrok nemôže byť skutočný 

a trvalý, ak sa neoslobodí od sebectva, aby vytvorila priestor pre aktívnu lásku k blížnemu. 

55 Medzi jedným a druhým príchodom Mojej Božskosti uplynú tisíce rokov, a keď sa zjavujem, 

hovorím vám o jednom a tom istom učení lásky. V ňom je zhrnutý celý môj zákon a celé moje učenie, keď 

vám hovorím: "Milujte sa navzájom". 

56 V deň, keď ľudia nechajú svoju vedu a pokrok inšpirovať božským svetlom lásky, vytvoria z tohto 

sveta raj, o akom sa im ani nesnívalo, plný života, svetla a zdravia. Dnešnej sebeckej vede totiž neodhalím 

všetky zázraky, ktoré mám pre ľudstvo pripravené. 

57 V tomto čase vám hovorím, že zlo nezvíťazí, lebo v mojom diele nedokonalé neobstojí. Váš duch 

bol stvorený, aby svojím rozvojom dosiahol najvyšší stupeň dokonalosti. 

58 Moji učeníci sa objavia po celej zemi a na ich ceste sa rozptýli hmla, ktorá zakrývala pravdu. Do 

ich sŕdc budú vyryté moje slová učenia, ako boli inokedy moje prikázania vytesané do kameňa. 

59 Ľudia, tu je svetlo, živte sa ním! Najskôr však zničte odev materializmu, ktorý vás zahalil a ktorý 

už nikdy nebude zakrývať vašu dušu. 

60 Nie celé ľudstvo sa očistí prostredníctvom oduševnenia. Prírodné sily budú súdiť aj nové Sodomy 

a Gomory, aby pripravili zem pre nové generácie. 

61 Potopa, ktorá očistila zem od ľudských nečistôt, a oheň, ktorý padol na Sodomu, sú vám dnes 

známe ako legendy. Napriek tomu v tomto čase zažijete aj to, ako sa ľudstvo otriasa, keď sa zem zachveje 

pod silou vzduchu, vody a ohňa. Ja vám však posielam novú archu, ktorá je mojím zákonom, aby každý, 

kto do nej vstúpi, bol spasený. 

62 Nie všetci, ktorí v hodine navštívenia hovoria "Otče, Otče", ma budú milovať, ale tí, ktorí vždy 

praktizujú moju lásku na svojich blížnych. Tie budú uložené. 

63 Milovaní učeníci, všetci, ktorí ma nasledujete, nech vaše kroky duchovne svietia v tieni noci, aby 

vyznačovali cestu svetla a viedli tých, ktorí sa stratili. 

64 Skôr než ste si pomysleli, že prídete a budete ma počúvať, už som bol vo vašich srdciach a 

nadviazal som kontakt s vaším duchom, lebo je to ten, ktorého hľadám. Mojou vôľou je, aby sa ľudia v 

tomto čase spamätali, zanechali svoju ľahostajnosť a odvrátili sa od zvráteného a nemorálneho sveta, ktorý 

vytvorili. Chcem, aby ste boli učeníkmi Ducha Svätého. 

65 Dbajte na harmóniu medzi dušou a telesnou schránkou, aby ste mohli ľahko plniť Moje pokyny. 

Podmaňte si telo láskyplným spôsobom, v prípade potreby použite prísnosť. Dávajte si však pozor, aby 

vás fanatizmus nezaslepil, aby ste na jeho základe nekonali kruto. Sformujte svoju bytosť do jedinej vôle. 

66 Nie je čas zastaviť sa alebo sa ponoriť do spánku. Uvedomte si, že vám nedá spať niečo, čo je 

silnejšie ako vy, či už ide o duchovnú poruchu alebo fyzické ochorenie. Iba bdelí môžete vnímať moje 

vnuknutia, lebo kto "spí", jeho duch je nevnímavý a nemôže vidieť svetlo ani pochopiť život, pretože jeho 

oči budú zatvorené pre pravdu. 

67 Je mnoho tých, ktorí čakajú len na slovo, aby prišli ku Mne. Preto vás pripravujem a posielam do 

provincií, aby ste sa podelili o radostnú zvesť. Preto vám dávam na cestu smädných, aby ste im ponúkli 

túto vodu, ktorá v skutočnosti uhasí smäd. 

68 Učil som vás, aby ste sa nesprávali ako bohatý lakomec, ktorý skrýva svoj poklad pred očami 

iných, lebo viete, že tento dar, ktorý dnes máte, nie je len pre vás, ale pre všetkých, ktorí ho potrebujú. 

Mojou vôľou je, aby Moje slovo zaznelo po celom svete, najprv prostredníctvom Nositeľa hlasu a potom 

prostredníctvom Mojich poslov. 

69 Tých niekoľko rokov, ktoré vám zostávajú, aby som vám dal svoje slovo, uplynú, akoby to bol 

okamih. Obnovte sa a chráňte moje slovo, aby ste ho po mojom odchode mohli zverejniť v jeho úplnej 

čistote. 

70 Nečakajte do roku 1950, aby ste sa zdesili, že nie ste pripravení. Dovtedy sa nesnažte dohnať 

stratený čas. Vydajte sa teraz na cestu, používajte a skúmajte Moje učenie, potom nezablúdite. Vytrvaj v 

činnej láske, nepozeraj na smietku v oku svojho brata a neodvracaj sa od "malomocných", lebo ja ich 

vediem na tvoju cestu, aby si ich uzdravil. 

71 Prišiel som, aby som vás zachránil, aby som vás všetkých povolal. Zhromaždím vás okolo svojho 

Slova. 
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72 Chcem, aby ste došli na koniec cesty s poslušnosťou a pokorou. Cesta je posiata skúškami; každá z 

nich je krokom vpred k vrcholu hory alebo ďalším stupňom na nebeskom rebríku k dokonalosti. Choďte s 

očami upretými do nekonečna. 

73 Žehnám tým, ktorí sa obetovali pre blížneho, tým, ktorí sa zriekli pôžitkov tohto sveta, aby potešili 

trpiacich. Chcem, aby vaše príklady zostali zapísané v knihe večnosti, aby ľudia povstali a nasledovali ma. 

74 Dávam ľudstvu svetlo, lebo ich veda ich nezachráni a sú v rozbúrenom mori. Ale ja zachránim 

stroskotancov, aby sa stali rybármi, a dám im loď, aby priniesli nádej a spásu strateným. 

75 To budú učeníci tretej éry, noví rybári ľudí, ktorí budú mať za sprievodcu moje pokyny a za 

príklad a podnet život a skutky mojich apoštolov druhej éry. 

76 Pozorujte a modlite sa, učeníci; vždy, keď to budete robiť v duchovnom spojení, pocítite môj 

pokoj. Ak vás prenasledujú klebety a hanlivé úsudky, zatvorte si uši, lebo tieto uštipačné reči nie sú 

smrteľné. Ak sa budete riadiť Mojím božským učením, dostanete na svojej ceste dôkazy vďačnosti a úcty, 

ktoré vás oživia a povzbudia. 

77 Čím viac budete pracovať, tým kratší sa vám bude zdať čas a cesta. Keď ti svet spôsobuje bolesť a 

ty si uvedomíš, že v ňom nie je nikto, kto by ťa potešil, predlož mi svoju sťažnosť a ja ťa poteším. 

Všetci nosíte vo svojom duchu moje svetlo, tú božskú iskru, ktorá nikdy nezhasne. Ale zatiaľ čo toto 

svetlo osvecuje srdce niektorých ľudí, srdce iných, ktorí sa tomuto svetlu vzpierajú, je zahalené tmou. - 

Prijímam všetkých a vítam vás pri tomto stole lásky. Keď budete prijímať toto víno a jesť tento chlieb, 

pamätajte na moje slová učenia. 

78 Hodujte na tomto sviatku, lebo nie vždy sa vám bude páčiť. Uspokojte svoj hlad a smäd navždy, 

pretože čoskoro budete musieť prekonať dlhé vzdialenosti a budete potrebovať odvahu a silu tela i ducha. 

79 Ako zlodej som v tomto čase prišiel do vašich sŕdc, niektorých som prekvapil, iných som prebudil 

a povedal som vám: Hľa, tu je váš Majster, počúvajte ho a očistite svoje životy, aby ste svojimi skutkami 

svedčili o mojom príchode. Ak sa tak nestane, moje slovo a moje ohlasovanie bude ľudským orgánom 

chápania zosmiešňované a popierané. Urob, aby tvoje skutky vyvolali v hriešnikoch pokánie a aby ich 

pery, ktoré poznali len rúhanie, hovorili moje meno s láskou. 

80 Vkladám ti na pery svoje slovo, aby si zachránil strateného. 

81 Hoci ľudia urobili zo zeme svet špiny a neprávosti, vďaka vášmu úsiliu a zásluhám sa premení na 

svet mieru a oduševnenia a v každom okamihu budete mať pri tejto práci Moju pomoc. 

82 Beda ľudstvu, ak v jeho srdciach konečne nevypukne milosrdenstvo a činorodá láska k blížnemu! 

Beda ľudstvu, ak nakoniec nedosiahne úplné poznanie svojich zlých skutkov! Ich vlastná ruka na nich 

vypúšťa hnev prírodných síl a snaží sa vyliať na národy kalich bolesti a horkosti. Aj keď budú žať 

výsledky svojej práce, niektorí budú stále hovoriť: Je to Boží trest. 

83 Dal som vám len dôkazy lásky. Poslal som ťa na zem, ktorá bola ako úrodná, milujúca a nežná 

matka. Dal som vám oheň života, vzduch, ktorý je dychom Stvoriteľa, a vodu, ktorá je plodnosťou a 

osviežením. Ale vy ste všetko využili na to, aby ste zasiali skazu a smrť. Všetko bolo znesvätené a bude 

ešte znesvätenejšie. Tvoje rieky budú z krvi, tvoj oheň bude zničujúci, vzduch sa rozvonia dychom smrti a 

celá zem sa bude triasť v kŕčoch. V Hodine spravodlivosti mi mnohí povedia: "Pane, odpusť, mal som 

pred očami tmavý obväz." 

84 Odpustím im a dám im vedieť, že v tomto čase nikto nie je duchom nevedomý. 

85 Ako majiteľ všetkého, čo bolo stvorené, budem od teba žiadať správu o všetkom, čo sa stalo na 

zemi. Potom sa dozviete, že nič neunikne Môjmu prenikavému pohľadu a nič nie je vymazané z Knihy 

pravého života. 

86 Dovoľte Majstrovi, aby vstúpil do vášho srdca, pozvite ma do svojho domu, nechajte ma žiť s 

vami. 

Nasledujúce slová sa vzťahujú na všetky národy zeme: 

Zmilujte sa nad svojimi bratmi i nad sebou a odstráňte hrozbu, ktorá visí nad ľudstvom. S 

trochou dobrej vôle sa vám podarí dosiahnuť pokoj aj v tých najťažších chvíľach! 

87 Už dlho klopem na vaše dvere. Rozpoznajte moje klopanie podľa jeho jemnej povahy; neupadnite 

do duchovného spánku, aby - keď ho konečne otvoríte - to nebola ruka 
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Smrť klope na dvere. Nastali časy, ktoré ohlásil Kristus, jeho apoštol Ján a proroci. V očiach ľudí tieto 

časy nastali už dávno. Ale ja vám hovorím, že z hľadiska večnosti uplynul iba okamih. Pamätajte, že vám 

bolo povedané, že tí, ktorí zostanú verní môjmu zákonu lásky až do konca, budú spasení. 

Bdejte, modlite sa a vytrvajte v dobrote, aby ste nezahynuli v tomto mori zmietanom vášňami, 

zúfalstvom a smrťou. V hodine súdu je Môj božský zákon so všetkými, Moja láska je s vami naveky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 58  
1 Tento Môj Syn, prostredníctvom ktorého orgánu chápania vám podávam toto posolstvo, si 

nenárokuje, že je považovaný za Ježiša. Je jedným z mnohých nositeľov hlasu, ktorých som v tomto čase 

pripravil, aby sa k vám dostalo Moje Božské Slovo. 

2 Vybavte sa tak, aby tento hlas prenikol k vášmu srdcu a vy ste povstali k pravému životu. 

3 Veru, hovorím vám: Moje slovo je chlieb ducha. Preto ten, kto z neho bude jesť, už nikdy nebude 

hladný. 

4 Buďte ako deti predo mnou a ja vám poviem ako v druhej ére: "Nechajte deti prísť ku mne, lebo 

ich je nebeské kráľovstvo." 

5 Moje kráľovstvo je pre tých, ktorí majú čisté srdce. Preto teraz, keď to viete, nikoho nezadržiavajte 

od mojej prítomnosti: ani dospelého, ktorý prichádza pred Majstra ako hriešnik, lebo sa prichádza očistiť 

mojím slovom, ani dieťa. Lebo aj keď si myslíte, že jeho chápanie učenia Môjho diela je nízke, má ducha, 

ktorý je často rozvinutejší ako váš. 

6 V tomto čase, keď sa prejavujem prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, vám vysvetľujem 

Svoje predchádzajúce učenie. Môj Duch spočíva v tomto čase na každom tele a na každom duchu, aby ste 

všetci pocítili moju božskú prítomnosť a mohli uzrieť cestu, ktorá vedie do večnosti. 

7 Ak si ľudstvo nesprávne vysvetľovalo Moje učenie v minulých časoch, môžete do tohto omylu 

upadnúť aj dnes. To je dôvod, prečo, hoci prichádzam v duchu, na krátky čas dávam svoje učenie počuť 

fyzicky, aby vám bolo zrozumiteľné, pretože ste sa nevedeli pripraviť pozorovaním a modlitbou. 

8 Uvedomte si, že cieľom Môjho duchovného učenia je zdokonalenie vášho ducha, aby získal pokoj 

a šťastie, ktoré každý duch získava poznaním Mojej pravdy. 

9 Skôr než som ti dal tvoj kríž, posilnil som ťa a osušil tvoje slzy. Blahoslavený je ten, kto plakal na 

mojich prsiach, lebo pocíti, že jeho bolesť zmizne. Blahoslavený je ten, kto, keď poslúchol môj zákon, 

pociťuje radosť vo svojom duchu, lebo to bude ovocím jeho zásluh. 

10 Ak ma chcete nasledovať, vždy ku mne prichádzajte s čistým srdcom. Nepotrebujete šperky ani 

drahé oblečenie. Chcem len čistotu vo vašej duši a vo vašom tele, aby ste ma nosili v sebe. 

11 Moje slovo je jasné, a predsa mu niekedy nechcete porozumieť. V druhej ére som veľa hovoril v 

podobenstvách a alegóriách, pretože ľudia tej éry Mi rozumeli len tak. Ale napriek tomu sa pri niektorých 

príležitostiach vyhovárali na to, že Mi nerozumejú, a to preto, lebo ľudia sa chcú dotknúť Božského 

svojimi rukami a vyhýbajú sa hmotnému odriekaniu a oduševneniu, ktoré sú prostriedkami, vďaka ktorým 

môžu uzrieť svetlo Božstva. 

12 Buďte duchovní, majte čisté srdce, potom nebudete nikdy smutní na Pánovej hostine a budete 

rozumieť a cítiť všetko, čo vám hovorí. Nebudete sa cítiť nehodní a nebudete mať chuť odísť. Preto ten, 

kto vstane od môjho stola, bude to robiť len preto, aby svojím životom a skutkami hlásal pravdu môjho 

poučenia. 

13 Učeníci, som vo vašom srdci. Ježiš teda zomrel za teba, aby navždy žil v tvojom srdci. Vaša duša 

sa bude rozvíjať počúvaním môjho Slova. Hľa, skrze skutky svojich učeníkov budem v tomto čase známy. 

14 Bolesť očistila vašu telesnú schránku a dušu, aby ste sa v myšlienkach, prostredníctvom modlitby, 

mohli umiestniť aj na vzdialených miestach a plniť svoju ťažkú úlohu, ktorou je nastolenie mieru a 

prinášanie svetla vašim bratom. 

15 Keď vaše telo zanechá každodenný boj a odpočíva na lôžku, duša využíva tento čas na to, aby sa 

oslobodila a zaoberala sa úlohami, ktoré sú pre ňu vhodné: prácou pre Pána. Ak sa však vaše srdce 

namiesto toho, aby si oddýchlo od svojich starostí a rôznych problémov alebo sa pozdvihlo v modlitbe, 

oddá trpkosti, duch sa bude neustále zaoberať prekonávaním slabostí svojho tela, čím zanedbá iné úlohy. 

Takto pre nedostatok viery a duchovnosti strácaš svoje cnosti, namiesto toho, aby si pamätal, že - kto sa 

vzdáva svojich povinností voči druhým, aby sa staral len o seba - je sebecký voči blížnemu, a preto nemá 

milosrdenstvo vo svojej duši. 

16 Uvádzajte moje učenie do praxe, aby ste sa stali silnými a mali vyrovnanosť v duchu a dobrotu na 

perách, keď k vašim dverám prídu tí, ktorí vás odmietajú a ohovárajú. 

17 Ak sa budete aktívne pripravovať, uvidíte, že vďaka vašej modlitbe sa z týchto sŕdc vytratí smútok, 

ktorý mohli skrývať, ako dôkaz, že boli s mojimi učeníkmi. 
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18 Ak by ste sa naopak pokúšali brániť moje učenie tým, že budete odpovedať na úder úderom a na 

urážku urážkou, uvidíte, ako vás ľudia porazia a nájdu dôvody, aby dokázali, že nemôžete byť mojimi 

učeníkmi, pretože vám chýba láska a milosrdenstvo k blížnemu. 

19 Nedovoľ, aby svätyňu, ktorú som vybudoval vo tvojom srdci, zničili nedôstojné myšlienky. Žite 

bdelo, modlite sa, aby vás búrky nezničili. 

20 Keď počujete prorokov tohto času, ktorých nazývate jasnovidcami, hovoriť k vám vo svojich 

víziách o nebezpečenstvách a predpovedať návštevy, pozdvihnite svoje myšlienky ku Mne a proste Mňa o 

silu, aby ste vydržali, alebo o svetlo, aby ste sa vyhli tomu útesu, a proste Moju milosť pre všetkých 

svojich bratov. 

21 Je čas na modlitbu. Domy, ktoré sú v pokoji, nech sa modlia za zničené domy. Vdovy, ktoré našli 

odovzdanosť a útechu, by mali stáť v myšlienkach pri tých, ktorí otupení bolesťou žijú bez zmyslu a cieľa. 

22 Matky, ktoré sa tešíte, keď sa vidíte obklopené svojimi deťmi - pošlite svoju útechu tým, ktorí ich 

stratili vo vojne. Nie je dôležité, aby vaše oči videli úspech. Nech vám stačí vaša viera a to, že sa chcete 

podeliť s bolesťou svojich bratov a sestier, aby som mohol dať svoj pokoj, svoju útechu a pohladenie, 

chlieb a odpustenie tým, za ktorých sa modlíte. 

23 Dal som vám dary, aby ste sa vďaka svojim zásluhám dostali do zasľúbenej krajiny. 

24 Vždy vám budem pomáhať, aby ste boli silní a povstali ako dobrí vojaci tejto veci, keď vypukne 

zmätok a národy povstanú proti národom a národy proti národom. 

25 Dnes vám hovorím: Buď vítaný pozemský pútnik, ktorý už nejaký čas nasleduje božské svetlo! - 

Ó, pominuteľní obyvatelia tohto sveta, ktorí ste tu dnes a neviete, kam zajtra odíde váš duch! Veru, 

hovorím vám, že vás nečaká smrť, ale večný život, lebo ja som duši smrť nepripravil. Ale chcem, aby ste v 

okamihu môjho volania boli ako verné panny z môjho podobenstva, ktoré s horiacou lampou čakajú na 

príchod čistej manželky, aby ste v okamihu, keď počujete môj hlas, ktorý vás volá, nechali za sebou kalich 

horkosti, ktorý ste vypili na tomto svete, a aby vám v tú hodinu nikto nemohol vziať to, čo ste takmer 

dosiahli s toľkou bolesťou. 

26 Tu sa oči tvojho tela, unavené plačom, zatvoria, zatiaľ čo oči tvojho ducha sa otvoria pravému 

životu, keď prekročíš prah večnosti, kde ťa čaká tvoj Otec s odmenou, ktorú ti prisľúbil. 

27 Koľkí mŕtvi pre život milosti vstali v tomto čase, keď počuli toto slovo! Koľko slabých povstalo 

plných sily! Koľkí ustráchaní a zúfalí boli naplnení odvahou a našli pokoj! 

28 Zástupy, ktoré som ohlásil v prvých dňoch tohto ohlasovania, sú tieto; "mŕtvi" a núdzni, o ktorých 

som povedal, že prídu, ste vy. 

29 Vo svojej osamelosti a zatrpknutosti ste deň čo deň čakali na chvíľu, ktorá vám prinesie dobrú 

správu o mojom príchode. Prilákaní zvesťou o Mojej Prítomnosti a Mojich zázrakoch ste prišli do tieňa 

stromu, kde som vás očakával, a tu sa stávate učeníkmi Božského Majstra. 

30 Ešte nejaký čas budem s vami, aby ste si do svojho ducha vtlačili moje učenie a neupadli do 

poškvrny alebo falše. Chcem, aby vaše srdce potvrdzovalo slovo, ktoré vás Majster učí skutkami lásky, 

keď vaše pery začnú hovoriť o mojom učení. 

31 Dávajte pozor, aby ste nezranili srdce svojich bratov a nezhasli ich svetlo viery, lebo tu medzi 

týmito zástupmi sú moji noví učeníci. Nezvádzajte ich z tejto cesty. Nemyslite si, že ste jediní, ktorých v 

tomto čase použijem. Vy budete nazývaní "prvými" a oni "poslednými". Aj tí, ktorí sú unavení z putovania 

a utrpenia, prídu a povedia mi: "Otče, prichádzam k tebe vyčerpaný. Želám si, aby som Ťa stretol oveľa 

skôr na svojej životnej ceste. Ušetril by som si mnohé svoje utrpenia a chyby." Ale hovorím vám, že 

žiadny list zo stromu sa nepohne bez Mojej vôle, a tí, ktorí sa so Mnou takto rozprávajú, by mali vedieť, 

že aj medzi Mojimi pracovníkmi sú takí, ktorí Mi v srdci hovoria: "Aký by som bol šťastný, keby som si 

ešte mohol slobodne užívať všetko, čo mi svet ponúka." To je ten, kto nevedel využiť skúšky, ktoré sú 

lekciami, ktoré dáva život, ani nebol schopný pochopiť zmysel môjho poučenia. Preto je slabý a vo svojej 

slabosti sa uvádza do pokušenia. 

32 Kto by mohol predo mnou skryť akýkoľvek úmysel alebo akúkoľvek svoju myšlienku - predo 

mnou, ktorý prebýva v srdci každého človeka? Preto sa nečudujte, keď vám poviem, že z vášho stredu 

vyjdú tí, ktorí vás budú prenasledovať a snažiť sa zničiť to, čo som stvoril. Niektorí z tých, ktorí sa dnes 

nazývajú Pánovými učeníkmi a pracovníkmi, zajtra povstanú proti môjmu učeniu a budú bojovať proti 
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tým, ktorých nazývali svojimi bratmi. Preto vám vždy hovorím: Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do 

pokušenia. 

33 Každý nech sa uspokojí s darom a poslaním, ktoré mu boli zverené, a nech nevychádza do ulíc a 

provincií, kým mu nebude naznačená vhodná chvíľa a nebude poučený o svojej úlohe. Hovorím vám to 

preto, lebo niektorí učia bez toho, aby sa pripravili, a sú aj takí, ktorí sa robia vedúcimi bez toho, aby mali 

potrebné vybavenie. Ale iným, ktorí si myslia, že nemôžu splniť úlohy, ktoré som im zveril, hovorím: 

Prečo si myslíte, že je nemožné splniť to, čo vám zveril Ten, ktorý vie, čoho je každé z jeho detí schopné? 

Ako si myslíte, že by sa Moje zjavenie malo uskutočniť v tomto čase, napríklad nie prostredníctvom 

orgánu ľudského intelektu? 

34 Niektorí pochybovali o Mojom ohlasovaní v tejto podobe a považovali nositeľa hlasu za 

podvodníka. Ale použil som aj tých, ktorí pochybovali, povolal som ich a pripravil som ich, aby splnili 

poslanie, o ktorom pochybovali, a aby som im dal dôkaz o svojej pravdivosti. 

Mnohí z nich patrili medzi mojich najlepších hlasateľov, pretože s vierou a radosťou pracovali aj 

potom. Keď si uvedomili, že z ich úst vychádzajú božské slová, obrátili svoje oči ku Mne, aby požehnali 

Moje meno. 

35 Odvtedy plnia Moju vôľu, a nie svoju, lebo si uvedomujú, že kto na zemi plní svoju vôľu, robí to 

preto, aby sa oslávil, a tým sa odo mňa vzďaľuje. 

36 Majster vám povie: Dnes je to moje slovo, ktoré vás vedie, opravuje a poučuje; po roku 1950 vás 

bude viesť len vaše svedomie. Odovzdávajte moje učenie v plnej čistote, ukazujte moje dielo v plnej 

jasnosti. 

37 Nepozval som vás, aby ste v tomto boji zahynuli, naopak, chcem, aby ste zvíťazili ako dobrí 

vojaci. Ale toto víťazstvo bude víťazstvom pokoja, ktorý ste zasiali, víťazstvom zdravia, ktoré ste vrátili 

chorým, víťazstvom svetla, ktoré ste zapálili v tme. 

38 Robotníci, vy, ktorí mi prichádzate ukázať svoju prácu, prijímam vás. Prichádzaš z polí, ktoré som 

ti zveril, a pýtaš sa ma: "Božský Majster, je moja práca, môj boj pred Tebou príjemný?" Ale Majster vám 

odpovedá: Vaše skutky ešte nie sú dokonalé, ešte nie ste mojimi učeníkmi. Vidím vás ako malé deti, ktoré 

veľmi milujem, a prijímam plnenie (vašej úlohy), ktoré mi predkladáte. Tvoj duch sa narovnáva a robí 

prvé kroky, robí telo poslušným a načúva Moju novú náuku v súčasnej epoche zjavenia. 

39 V prvej ére ste poznali meno Jehova a zažili ste moje prejavy v lone izraelského ľudu, ku ktorému 

ste patrili, a povedal som vám: "Hľa, toto je cesta." A cesta, o ktorej som vám hovoril, bol Zákon. Neskôr 

k vám prehovorilo moje Slovo, ktoré sa stalo telom v Ježišovi, a vy ste boli osvietení mojimi 

podobenstvami a mojimi prikázaniami, ktorými som vám povedal: Každý, kto plní láskou a odpustením 

blížnemu, je na ceste môjho zákona. - A v dnešnej 

ste opäť na tej istej ceste k svojmu vývoju a máte pri sebe toho istého Božského Ducha, ktorý vás učí a 

vedie vaše kroky. Prišiel som ako žiarivé svetlo a každý, kto sa pripraví, ma bude môcť vidieť. 

40 Ľudstvo sa v tomto čase nevydalo plniť Moje prikázania, ale Ja na ne čakám. Vo všetkých časoch 

som živil duše, ale vy ste mi neponúkli ovocie, ktoré by ma bolo hodné. Nariadil som dokonalé zákony pre 

všetky bytosti, ale duša človeka, ktorá je Stvoriteľovým majstrovským dielom, sa nedokázala zdokonaliť. 

Hoci som ju neustále inšpiroval a radil jej, nepočúvala svojho Boha a neposlúchala ho. 

41 Nevyužili ste dobre schopnosti, ktoré som vám udelil, a prinášate mi len bolesť. Ak vás niečo bolí, 

je to preto, že ste porušili Zákon. Hoci ste boli obdarení silou, boli ste slabí. 

42 Chcem, aby ste vedeli, že ste najpovolanejšou bytosťou spomedzi všetkých stvorení tohto sveta, 

ktorá bola obdarená dušou a duchom. Dal som vám slobodnú vôľu, aby ste sa z vlastnej vôle vybrali 

správnou cestou, ktorá vedie ku Mne. Neponúkam vám kvetnatú cestu, ale cestu modlitby, pokánia a boja, 

a na tejto ceste vás povedie vaše svedomie. 

43 Blíži sa čas, keď ku Mne prídete ako duchovné bytosti. Nachádzate sa v treťom čase, v šiestom 

štádiu vývoja, blízko prahu dokonalého života, ktorý vás čaká. Chceš prísť ku Mne a užívať si pokoj, ktorý 

som ti sľúbil od prvých čias? Všetci mi hovoríte: "Áno, Majstre, veď kalich, ktorý pijeme, je horký a náš 

deň je ťažký. Každým dňom je vaša práca ťažšia a vy sa stretávate s nepochopením svojich blížnych. Ale 

moje slovo, ktoré je balzamom, utíši vašu bolesť. Ten prameň milosti, ktorý si nechal vyschnúť, dnes 

znovu vytryskne, aby ti dal silu. 
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44 Uvažujte, že sa blíži rok 1950 a ľudia nie sú jednotní. Dvanásťtisíc duchov z každého kmeňa ešte 

nie je vybavených. Ale keď príde ten rok a vy mi neukážete počet, ktorý som od vás žiadal, kto bude môcť 

po tom čase označiť vyvolených? Označíte ich a naznačíte ich osud? - Nie, ľudia, len ja napíšem 

nezmazateľnými písmenami úlohu, ktorá patrí každému duchu. 

45 Aká je vo Mne túžba zjaviť Moje Dielo v iných národoch! - Blíži sa čas, keď sa tento prejav musí 

ukončiť a tieto pery už nebudú hovoriť v tejto podobe. 

46 Ja som ten, kto hovorí v tomto čase, kto vychováva a pripravuje duše. Na zemi totiž niet pánov 

ducha. 

47 A tak ako sa dnes rozmnožili tieto zástupy, ktoré tu boli v minulosti malé, tak zhromaždím svojich 

učeníkov v iných národoch. 

48 Keď spoznáš môj neustály boj, povieš mi: "Učiteľ, aké veľké je Tvoje dielo, aké bohaté je Tvoje 

slovo a koľko lásky a sily doň vlievaš! Srdcia sa menia a chorí sa uzdravujú, lebo cítia tvoju prítomnosť." - 

Počúvajte ma až do konca, aby ste sa odo mňa učili. 

49 Dal som sa duchovne poznať všetkým národom, ako je napísané. Proroci hovorili: "V čase vojny a 

súženia príde Duch Svätý, aby sa dal ľuďom poznať." Ľudstvo ma hľadá, túži po mojom slove, ale ich 

strach a zmätok sú také veľké, že sa im nedarí nájsť ma, hoci som im tak blízko. V niektorých mestách 

boli zničené kostoly, knihy boli hodené do ohňa, bojovalo sa proti viere, popierali sa sväté zákony a v 

niektorých národoch bolo moje meno vymazané zo sŕdc ich obyvateľov. Napriek tomu som vám oznámil, 

že nebeské kráľovstvo si nájde miesto v ľudských srdciach. Kto by mohol zničiť vnútorný chrám, ak viete, 

ako ho vybudovať vo svojej duši? Aký veľký boj vás čaká, ľudia! 

50 Čoskoro sa svet dozvie, že izraelský ľud, vtelený do rôznych národov, sa vrátil na zem a ja ho 

využijem. Ľudia sa dozvedia, že nie ste pokrvní potomkovia, ale duchovní potomkovia tohto ľudu, a tak 

ako v minulých časoch ste svedkami môjho príchodu a mojich zjavení. 

51 Vy, ktorí ma zastupujete, prinesiete moje posolstvo ľudstvu. Poslal som vás, aby ste osvietili zem, 

hlásali dobro a vydávali svedectvo o pravde. Ducha postavíte nad dušu a nad telo a budete ho učiť, že je 

vaším sprievodcom. Potom všetok materializmus padne a duša opäť povstane a stane sa Mojím učeníkom. 

52 V tejto chvíli zabúdaš na svoje utrpenie, aby si myslel na utrpenie iných, lebo vieš, že v iných 

krajinách bolesť naplnila pohár ich obyvateľov a táto bolesť sa dostáva ku Mne, lebo - aké utrpenie by 

mohlo cítiť dieťa, ktoré by sa nedostalo aj k Otcovi? Táto bolesť však človeka očisťuje a osvecuje, dáva 

mu pocítiť varovný signál spravodlivosti a prinúti ho vrátiť sa na "cestu". Iba bolesť ho prinúti zamyslieť 

sa a získať späť zdravie a pokoj, ktoré stratil. 

53 Moja prítomnosť a moja láska je so všetkými mojimi deťmi v tejto hodine skúšky. 

54 Medzi povolanými tohto času sú aj tí, ktorí prosili Otca o ďalší čas slobody, ktorý som im tiež 

doprial. Keď však prišiel čas, aby vydali počet, spýtal som sa ich: "Čo ste urobili so slobodou, o ktorú ste 

ma prosili? 

Odpovedzte mi len: "Splnili sme svoju vôľu a ovocie, ktoré sme zožali, je veľmi trpké." 

55 Títo sa ku Mne vrátili unavení, rozhorčení a znechutení plodmi, po ktorých tak túžili - plodmi, 

ktoré sú jedovaté a smrteľné. 

56 Pán na nich čakal. Vedel, že sa musia vrátiť, a keď sa vrátili, spýtal som sa ich, či chcú ešte 

pokračovať na ceste pozemských rozkoší, alebo či chcú nosiť kríž lásky Majstra a nasledovať Ho, a oni mi 

srdcom povedali, že ma budú nasledovať až do konca. 

57 Všetkým vám hovorím: Modlite sa, aby ste mali moc nad svojím telom. 

58 Zatiaľ čo veľká časť ľudstva v súčasnosti trpí, pretože medzi ľuďmi stále vládne zákon násilia a 

nespravodlivosť, zostupujem a duchovne sa zjavujem medzi vami, aby som vás živil, aby ste sa obnovili, 

pochopili moje Božie pokyny a odteraz konali dokonalé skutky medzi ľuďmi. Preto som zasadil svoje 

stromy, ktoré sú veľkými i malými spoločenstvami v rôznych mestách, provinciách a dedinách - stromy, 

ktoré dávajú tieň pocestným, ktorí prichádzajú po dlhých cestách a cez rozľahlé púšte, a ktoré dávajú 

hladným plody života. Milujte tieto stromy, starajte sa o ne svojím súcitom a horlivosťou. Nebičujte ich 

ako víchor, lebo vidíte, že niektorí sú zbavení lístia a iní zostarnutí, lebo z ich konárov sa stanú nové 

stromy. Nezabudnite na deň, keď ste dostali prvý tieň a jedli prvé ovocie. 
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59 Pozeral som na vás ako na malé deti. Keď začínate robiť svoje prvé kroky ako robotníci, najprv 

vám zverím malé políčka, aby ste sa naučili siať. Tie prvé polia sú srdcia vašich blízkych, sú to vaši 

priatelia a vaši nepriatelia. Pre každý konkrétny prípad vám poskytnem inšpirácie. 

60 Vtedy, keď sa na vaše polia prihnala búrka, ľudia vás našli pevných v duchu, a keď prišiel čas 

žatvy a zberu, s radosťou v srdci budete niesť do Otcovej sýpky pozbierané zrno - práve to zrno, ktoré 

bude v budúcnosti vaším pokrmom na večnosť. 

61 Majster vás už dlho volá, aby ste zasiali na jeho poliach, ale niektorí boli hluchí a odmietali prvé 

volanie. Ale Otec na nich naďalej čaká, lebo vedel, že pri druhom volaní sa vrhnú plní pokánia a budú ho 

prosiť o odpustenie. 

62 Aby mi uverili a nasledovali ma, niektorí ma požiadali o dôkaz zdravia a vnútorného pokoja, ktoré 

nenašli na zemi, a keď sa stali zdravými a videli, že v ich domoch a životoch vládne pokoj, povedali mi: 

"To si ty, Otče!" 

63 Blahoslavený je ten, kto na svojej ceste v každom okamihu spoznáva skutky, ktoré vyznávam, lebo 

prináša radosť svojmu Otcovi. Beda tomu, kto pochybuje alebo nedôveruje, lebo sa cíti opustený, stratený 

a slabý. 

64 Počúvajte, učeníci: V druhej ére sa Ježiš jedného dňa vydal na loďke v sprievode svojich učeníkov. 

More bolo pokojné a títo ľudia sa tešili z Majstrových slov. Potom Ježiš zaspal, ale keď sa more začalo 

vlniť a hrozila búrka, Ježiš spal ďalej. Na niekoľko okamihov sa loď stala hračkou vĺn a strach zachvátil 

tieto srdcia do takej miery, že zobudili Majstra a strašným hlasom mu povedali: "Pane, zachráň nás, 

zahynieme!" Ježiš na nich s láskou pozrel, vystrel ruku proti vlnám vody, ktoré sa okamžite upokojili, a 

obrátil sa k učeníkom a pokarhal ich pochybnosti slovami: "Ó, vy maloverní!" 

65 Niekedy vidím aj vás, slabých vo viere. Často stačí, že chlieb na vašom stole je vzácny, alebo že sa 

na krátky čas zatvoria brány do práce, a už sa vás zmocnia pochybnosti a vy zabudnete, že cestujete na 

lodi s Ježišom, ktorý vám tiež hovorí: "Ó, ľudia malej viery!" 

66 Keď vás obdarúvam milosťou, veríte mi, ale keď vás skúšam, pochybujete. 

67 Nemyslite si, že by som vám mohol poslať bolesť, lebo som ju nestvoril ja. Je to semeno zrodené v 

srdci človeka, ktoré využívam, aby sa jeho plody prebudili a osvietili ho. Lebo ja som ten, ktorý spôsobuje, 

že svetlo vychádza práve z tejto tmy. 

68 Koľko je takých, ktorí ma v bolestiach svojich skúšok nazývajú nedokonalým a nespravodlivým 

Bohom bez toho, aby si uvedomili, že utrpenie, ktoré budú žať, sami zasiali a že len vďaka nemu sa stanú 

čistými a oslobodenými od bremena dlhov. 

69 Kedy ľudstvo odstráni bolesť? Kedy sa skončia ich vojny a hriechy? Môj hlas ako zvon hovorí 

dušiam v tomto čase: Prebuďte sa! Vstaňte! Počúvajte svoje svedomie, aby ste mohli kráčať po ceste 

zákona s odovzdanosťou a tichosťou. Je vám prisľúbený čas pokoja a milosti, v ktorom zmizne bolesť a 

slzy. 

Najprv však budete musieť bojovať a vytrvať v dobrom. 

70 Keď sa všetci ľudia rozhodnú uviesť tento ideál do života, zmätok Babylonu, ktorý pretrváva v 

týchto časoch, zmizne a všetky národy sa budú navzájom objímať ako bratia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 59  
1 Vitajte v Majstrovi, všetci! - Ktorí z vás sú učeníci? Ktorí z vás sú detskí učeníci? Neviete. Mnohí 

si myslia, že sú už majstrami, a pritom vidím, že nepochopili ani prvú lekciu. Iní sa však cítia neschopní 

učiť a zatvárajú svoje pery, hoci by už mohli začať učiť svojimi slovami a skutkami. 

2 Vždy som sa obmedzoval, aby ma ľudia cítili a chápali. Keby som v tej druhej ére, pri svojom 

Zjavení, prišiel ako Kristus - ako Boh, a nie ako človek, ľudia by mi právom vyčítali a hovorili: "Pane, 

nemôžeme si ťa brať za príklad, lebo ty si Boh a my sme ľudia." 

3 Teraz som vám priniesol nové učenie. Dvere k Mojej skrytej múdrosti sa ľudstvu otvorili ešte raz a 

Ja chcem, aby to bol dôvod na radosť pre Môj ľud. 

4 Medzi ľuďmi sú takí, ktorí mi v srdci hovoria: "Keď nás tak veľmi miluješ - prečo tak trpíme? 

Prečo si nás poslal na zem, aby sme trpeli?" - Odpúšťam ti tvoje rúhanie, lebo pramení z tvojej 

nevedomosti, a hovorím ti, že to tvoje previnenia a pády ťa postupne pripravili o (dobré) dary a vlastnosti, 

a preto si, hoci bohatý duchom, zostal bez akejkoľvek cnosti. Preto teraz musíte získať zásluhy, aby ste 

mohli napredovať na svojej ceste rozvoja. To je dôvod, prečo vám otváram svoju najvnútornejšiu komnatu 

srdca bez rozdielu medzi ľuďmi, aby každý mohol z tejto milosti získať to, čo cíti, že jeho duši chýba - či 

už je to pokoj, svetlo alebo sila. Nezabúdajte však, že je to téglik bolesti, v ktorom sa posilňuje duch a 

získavajú sa zásluhy na dosiahnutie väčšieho vzostupu. Hovorím k vám z vrcholu hory a podľa toho, ako 

sa každý z vás vnútorne povznesie, povstanete a priblížite sa ku Mne. Keď ma vypočujete, zostúpite opäť 

do pozemského údolia, kde ešte stále bývate - ale nie do priepastí, ktoré človek vytvoril svojimi hriechmi. 

5 "Údolie", o ktorom vám hovorím, je harmónia s duchovným, ktorú ste ešte nedosiahli. - Každému 

duchu bolo zverené telo ako prostriedok, aby sa prejavil v tomto hmotnom svete. V tomto tele, ktoré je 

majstrovským dielom Mojej múdrosti, sa nachádza mozog, v ktorom sa prejavuje inteligencia, a srdce, z 

ktorého vyžarujú cnosti a ušľachtilé city. 

6 Mnohých som našiel v priepasti zatratenia a k nim som zostúpil, aby som ich zachránil. Moja láska 

k padlým spôsobila, že počúvali môj milujúci hlas, ktorý im hovoril: "Kde ste, moje deti?" 

7 "Hľa, tu je moje svetlo, nasleduj ma!" 

8 V Prvom čase sa vaša viera zakalila, Moje deti už nerozumeli jazyku vlastného svedomia a bolo 

potrebné, aby k nim Otec prišiel a povedal: "Vezmite si tento kameň, v ktorom je vytesaný Môj zákon. 

Nezabudnite, že vám ukazuje cestu, ktorá vedie na vrchol hory, kde vás očakávam. A oni sa zaprisahali 

pred tým kameňom, do ktorého bol vytesaný Môj zákon, že sa vydajú na cestu a budú kráčať k cieľu 

svojho osudu. - Ale časy plynuli a na ceste sa objavovali súženia a utrpenia, ktoré boli s pribúdajúcim 

časom čoraz väčšie. Vtedy pozdvihli svoje tváre a hlasy k Otcovi a povedali: "Nerozumieme ti. Dlho sme 

sa trápili a blúdili bez toho, aby sme videli koniec nášho putovania, a nedosiahli sme pokoj, ktorý si sľúbil 

našim srdciam." 

9 Ľudia sa vrátili k svojej neposlušnosti, ale Otec ich znovu vyhľadal a ešte viac sa k nim priblížil, 

aby s nimi hovoril ako Otec a priateľ. Tí ho však nepoznali a povedali mu: "Nemôžeš byť naším Bohom, 

lebo On bol vždy na výsostiach." 

10 Dôvodom bolo, že k nim prišiel ako dokonalá pravda, zatiaľ čo ľudia hľadali pravdu podľa svojich 

predstáv, a tak plní rozhorčenia priviedli božského Človeka na popravisko. Ten Človek, ktorý mal všetku 

moc a múdrosť, nedal ľuďom to, čo žiadali pre svoju nechápavosť. Bol čistý a len čisté a dokonalé skutky 

mohli pochádzať od neho. Dokonca aj zo smrti vstal k životu, čím dal najavo, že Autor všetkých 

stvorených vecí nemohol zomrieť. A keď Pán znova vstúpil do svojho kráľovstva na vrchu dokonalosti, 

ľudia vyznávali, že ten, ktorý bol s nimi, je sám Boh, lebo jeho skutky a zázraky presahovali ľudské 

schopnosti. Spomenuli si, že On povedal, že je Cestou, a keďže túžili dostať sa na vrchol hory, kde 

prebýval Pán, vyšli z priepasti (zatratenia) na rovinu života, kde uvideli svetlo, ktoré im pomohlo 

pokračovať v ceste. Ale cesta bola plná tŕňov. 

Vtedy si spomenuli, že ich Otec je nadovšetko láskavý a že im dal vedieť, že sa k nim vráti, keď ich 

bolesť bude veľmi veľká, a tak sa začali svojho Pána z hĺbky srdca pýtať: "Otče, prečo neprichádzaš? Ty si 

láska a odpustenie - prečo si nás potrestal?" Predvídali čas, keď ich Pán po tretí raz zostúpi z vrchu. 
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Keď k nim prišiel, spýtal sa ich: "Čo odo mňa chcete?" A oni mu odpovedali: "Otče, vysloboď nás!" 

Potom sa ich Pán spýtal: "Vyjdete z priepasti? Prekročte pozemské nížiny a vystúpte na horu, oživovaní 

iba mojím hlasom, ktorý je to jediné, čo by ste mali v tomto čase počúvať." 

Niektorí pochybovali, pretože nevideli svojho Otca v ľudskej prítomnosti. Iní však stále verili, že hlas, 

ktorý počuli, pochádza od ich Pána. Títo ľudia vstali plní viery, aby pokračovali vo svojej ceste, vedení 

božskou inšpiráciou, ktorá bola svetlom na ich ceste. 

11 Učeníci, to ste vy. Ale naozaj vám hovorím, že som nikoho neposlal žiť do priepasti. Poslal som 

vás žiť do pozemského údolia milosti, aby ste odtiaľ mohli vystúpiť do príbytku svojho Otca. To ľudia 

majú pred nohami otvorené priepasti, do ktorých sa ponárajú. Teraz sa vás pýtam: Veríte, že s týmto 

slovom, ktoré som vám sprostredkovane odovzdal ľudskou mysľou, môžete vstúpiť do nebeského 

kráľovstva? Ste presvedčení, že nájdete spasenie, ak budete veriť a praktizovať to, čo počujete? 

12 Blahoslavený je ten, kto verí v toto Slovo a v tento prejav, lebo dosiahne vrchol hory. Ale tomu, 

kto neverí, hovorím, že to bude tretíkrát, čo ma zaprie alebo nepozná. Lebo kto raz uverí vo Mňa, musí 

Mňa vždy poznať, pretože "chuť" a podstata Môjho Slova sa nikdy nemení. 

13 Tých, ktorí pochybujú, nechám na mieste, kde sa dnes nachádzajú, aby sa prebudili 

prostredníctvom seba samých. Keby som nedovolil ľuďom poznať dôsledky svojich činov - mohli by 

vedieť, kedy konali dobre alebo zle? Svedomie im hovorí o všetkých ich skutkoch, aby sa kajali zo svojich 

zlých skutkov a plnili môj Zákon skutkami lásky, ktorý im hovorí: "Milujte sa navzájom!" 

14 Kristus raz povedal ľuďom, ktorí ho nesprávne posúdili: "Budete musieť počkať, kým znova 

prídem!" Preto vás dnes, keď som opäť s vami, volám, aby som vám povedal, aby ste sa vzdialili od 

priepasti a nasledovali moju stopu. 

15 Čo urobí Otec s tými, ktorí vždy pochybovali o jeho prítomnosti? Podrobí ich veľkým skúškam a 

dotkne sa najcitlivejších strún ich sŕdc, aby sa v nich prebudila viera, láska a túžba slúžiť mu. Veru, 

hovorím vám: V každej tme bude svetlo a pokoj bude tam, kde dlho boli len bolestné vzdychy. 

16 V každom srdci objavujem inú predstavu o svojom božstve. Môžem vám povedať, že vo viere 

každého z vás nachádzam iného Boha. Je to spôsobené rôznym stupňom vývoja každého z nich. 

17 Ešte raz vám ukážem "horu". Keďže je pre vaše telo neviditeľná, ukazujem ju očiam vašej viery. 

Na vrchu Sinaj som vám dal svetlo v prvej ére a na vrchu Tábor som sa premenil v druhej ére, aby som 

vám dal znamenia svojho božstva. 

18 Chcem vás vidieť ako tých, ktorí veria v môj tretí príchod. Povedal som vám, že kto ma chce 

nasledovať, nech prijme svoj kríž a nasleduje ma až na vrchol hory. Ale vy už viete, že Ježišova cesta je 

cestou pokory, obety a bola poznačená krvou až po Golgotu. Viete, že ma prenasledovali ohováranie, 

pomstychtivosť, pohŕdanie, nevera a závisť. Ale ja vám ešte raz hovorím: Kto ma chce nasledovať, nech 

vezme svoj kríž a ide po mojej stope. 

19 Prečo sa bojíte? Nežiadam od vás nič nemožné, ale len to, aby ste sa úprimne modlili, aby ste 

praktizovali aktívnu lásku a aby ste sa zriekli toho, čo je zbytočné. Je na tom niečo nemožné? - Keby 

medzi ľuďmi od začiatku prevládala duchovnosť, nebol by som na tomto svete nadobudol telesnú podobu 

a ľudia by s pomocou svojho vnuknutia, svojho svedomia a daru zjavenia dosiahli kráľovstvo zasľúbené 

duchu. 

20 Po roku 1950 sa môj Duch už nebude významne prejavovať medzi ľuďmi. Z výšky hory, kde 

prebývam, budem vidieť, ako stúpate krok za krokom, kým neprídete ku Mne. 

21 Ste pútnici, ktorí prišli hľadať svoju spásu v nádeji, že nájdu pravdu. Na svojich pleciach si niesol 

ťažký kríž a hľadal si pomocníka, ktorý by ti ho pomohol niesť. Ak ste tu však zostali, je to preto, že ste 

našli to, čo ste hľadali. 

22 Kto - kto skutočne prijal toto slovo s duchovnou radosťou - by mohol opustiť svojho Majstra? Kto 

by mohol z nevedomosti zablúdiť? Kto by mi mohol povedať, že sa odo mňa nič nenaučil? 

23 Kto neprijal toto božské poučenie s pravou láskou a skutočným záujmom, aby ho študoval, toho 

nemôžem nazvať svojím učeníkom, ale iba svojím dieťaťom. 

24 Nikoho som nekŕmila zvlášť, ani som ho nenechala vonku. Všetkých som usadil k svojmu stolu a 

na ňom som rovným dielom rozdelil chlieb a víno. 
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25 Chcem, aby ste sa všetci stali robotníkmi na mojich poliach, ale robotníkmi, ktorí sú vybavení a 

plne oddaní svojej úlohe; ktorí vedia, ako obhospodarovať moje semeno a nedovolia, aby sa na ich polia 

dostal hlodavý červ, ktorý by chcel zožrať ovocie. 

26 Učeníci, preštudujte si túto lekciu, aby ste mohli spytovať svoje svedomie, či ste pevne na ceste, či 

rozumiete pokynom, či sa už môžete nazývať robotníkmi na mojej vinici. 

27 Zjavila sa ti moja milosť. 

Nikoho som sa nepýtal na jeho skutky predtým, ako začal pracovať na Mojej ceste, a veru, hovorím vám, 

že medzi tými, čo ma nasledujú, je aj ten, kto si zašpinil ruku krvou svojho brata. Nikto na zemi by 

nemohol zmeniť toho zloducha na dobrodinca, iba Ja. Bolo to moje odpustenie a moje slovo lásky, ktoré 

ho vykúpilo a prebudilo ušľachtilé city, ktoré spali v jeho srdci. 

28 Ak som povolal niektorých, ktorí boli vo väzeniach, aby si sadli k môjmu stolu a vytvoril som s 

nimi nové učeníctvo, nech nikto neodsudzuje tento čin. Vskutku som neprišiel uzdraviť zdravých ani 

zachrániť spravodlivých. Prišiel som hľadať tých, ktorí ma potrebujú - v tom sa prejavuje moje 

milosrdenstvo. Prišiel som premeniť odpad na užitočný prvok - v tom sa prejavuje moja moc. 

29 Len čistý môžeš prísť ku Mne a len keď očistíš svoje srdce, môžeš ma prijať. Alebo si nezaslúžim 

túto ponuku z vašej strany? Vidím, že keď sa chystáte prijať vo svojom dome osobu, ktorú považujete za 

dôležitú, všetko upratujete a čistíte, aby ste si ju zaslúžili. 

30 Nepovažujete za správne, aby ste si každý deň, keď sa rozbliká svetlo úsvitu, našli čas na vnútornú 

prípravu a očistu, aby ste ma mohli nosiť vo svojom srdci? 

31 Hovorím k vám jednoduchým spôsobom, pretože máte jednoduchú myseľ. Keby ste boli na zemi 

bohatí, nepočúvali by ste ma. Nehľadám slávnostné rúcha ani paláce medzi ľuďmi. Spýtajte sa 

jasnovidcov na duchovnú nádheru, ktorá obklopuje vášho Majstra, a pochopíte, že nič na svete sa jej 

nevyrovná. 

32 Počúvajte hlas týchto prorokov, ktorí vás budú často viesť prostredníctvom svojich zjavení. 

Dôverujte ich slovám s vedomím, že v tejto chvíli používam to najmenšie - to, čo považujete za príliš 

nedokonalé na to, aby prijalo milosť Majstra. 

33 Tvoje srdce je naplnené pokojom, pretože som s tebou. 

34 Prišiel som, aby som k vám hovoril a dal vám svoje pokyny. V tomto čase som sa nestal človekom 

na zemi a nevyhľadával som tieň palmy, aby som odtiaľ hovoril k ľuďom, a moja noha sa nedotkla prachu 

zeme. 

35 Učím vás dokonalej láske k vášmu Stvoriteľovi. Nie som hoden toho, že ma tak miluješ? 

36 Stopa, ktorú som vám zanechal v druhej ére, slúžila na to, aby sa z tých, ktorí žili ako nepriatelia, 

stali bratia a aby duchovne pozdvihla tých, ktorí už vedeli žiť ako bratia. Keďže ma dnes nevidíte 

fyzickými očami, je mojou vôľou, aby ste ma videli pohľadom viery. Ale medzi vami je mnoho takých, 

ktorí veria len tomu, čoho sa dotýkajú ich ruky, a pochybujú o všetkom, čo je nad zrak a chápanie. To oni 

mi hovoria: "Otče, prečo nerobíš zázraky ako kedysi, aby sme v Teba uverili?" - Veru, hovorím vám, že 

ten čas už uplynul, a ak tvrdíte, že vo Mňa veríte a uznávate Mňa, prečo chcete zázraky? Verte kvôli viere! 

37 Spojte moje vtedajšie slovo s dnešným. Porovnajte jeho podstatu a zistíte, že je rovnaká. 

Pamätajte, že som vám povedal: "Strom sa pozná po ovocí." Nechajte moje slovo preniknúť do vášho 

srdca, kým sa nedostane k Duchu, ktorý vám povie, od koho toto slovo pochádza. 

38 Ak nenecháte Ducha, aby vyskúšal chuť tohto ovocia, ako sa opovážite poprieť, že k vám hovorí 

Otec? 

39 Prečo sa niektorí, hoci nerozumejú Môjmu dielu, nedokážu odo mňa oddeliť? Pretože to ich duch 

sa presvedčil o Mojej prítomnosti. Prečo ma iní, ktorí stále pochybujú, ani raz neprestali počúvať? Pretože 

hoci v srdci nosia pochybnosti, duch ich brzdí, pretože pozná pravdu. Ak tieto srdcia vytrvajú, ich temné 

pochybnosti zmiznú. 

40 Vy, ktorí sa cítite nasýtení mojím slovom, neodchádzajte na púšť (sveta) a nezhromažďujte si len 

pre seba pokrm, ktorý som vám dal. Povolal som vás, aby ste nasýtili svoj hlad a aby ste potom urobili to 

isté svojim bratom, hladným. 

41 Teraz, keď tvoja duša dostáva svetlo prostredníctvom tohto Slova - nech je, chce ma poznať, chce 

vedieť, kto je Ten, ktorý ju osvecuje, chce poznať cestu, ktorá ju vedie k cieľu jej osudu. 
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42 Blahoslavení sú tí, ktorí pretrhnú reťaze otroctva, ktoré ich viažu k svetu, aby boli so mnou. 

Blahoslavení sú tí, ktorí premáhajú slabosti pre nepotrebné veci a ľudské vášne, aby si zachovali čistotu 

mysle a srdca, lebo moje slovo padne ako semeno do úrodnej zeme. 

43 Nemyslite si, že ste dosiahli dokonalosť, pretože ste ma počuli v tomto čase. Musíte vynaložiť 

veľké úsilie na ceste a uskutočňovať Moje učenie, aby ste dosiahli dokonalosť prostredníctvom skutkov 

lásky. 

44 Tu na zemi váš duch nedosiahne svoje najväčšie povznesenie, preto vám hovorím: Nemyslite si, že 

tento život je jediný, a nepozerajte na svoje telo, akoby bolo večné. Veru, hovorím vám, táto telesná 

hmota, ktorú tak veľmi milujete, je len váš kríž. 

45 Uchopte moje slovo, uvedomte si, že v jeho jednoduchosti sa skrýva moja podstata, ktorá je 

životom, uzdravením a pokojom. Muži k vám môžu hovoriť výstižnými slovami. Ale dať vám podstatu 

života, ktorú obsahuje Moje jednoduché Slovo, to nikdy nedokážu. 

46 Dnes počúvam ľudí hovoriť o práve, spravodlivosti, mieri, rovnosti a bratstve. Ale veru, hovorím 

vám, že tam, kde nie je láska, nebude ani pravda, ani spravodlivosť, a už vôbec nie pokoj. 

47 Keď vám hovorím o láske, myslím tým božské puto, ktoré spája všetky bytosti. Nemám na mysli 

lásku, ako ju chápu ľudia. Kde je sebectvo a nízke vášne, tam nie je pravá láska. Milujem tak toho, kto ma 

popiera a ubližuje mi, ako aj toho, kto ma uznáva a ctí svojimi skutkami. 

48 Ak sú niektorí šťastní, pretože vedia, že sú Mnou milovaní, a iní sú im ľahostajní, Môj otcovský 

plášť naďalej pokrýva všetkých, pretože láska je nemenná. 

49 Nikto mi nemôže zabrániť, aby som ťa miloval, tak ako nemôže zabrániť slnku, aby ti posielalo 

svoje svetlo. Nezabúdajte však, že Ja som tiež Sudca a že nikto nemôže zabrániť alebo sa vyhnúť Môjmu 

súdu, tak ako nikto z ľudí nemôže sám od seba zastaviť prírodné sily, keď sa rozpútajú. 

50 Kráčajte podľa môjho zákona a pochopíte, že moja spravodlivosť je neúprosná. Plňte moje pokyny 

a budete cítiť pokoj aj v búrkach života. 

51 Ľudstvo je rozdelené, pretože sa neriadi jediným zákonom. Každý národ má svoje vlastné zákony. 

Každý národ sa riadi iným učením, a keď vstúpite do domovov, (vidíte, že) všetci otcovia tiež vedú svoje 

deti rôznymi spôsobmi. 

52 Zjavil som človeku dar vedy, ktorým je svetlo. Človek ním však vytvoril temnotu a spôsobil bolesť 

a deštrukciu. 

53 Ľudia si myslia, že sú na vrchole ľudského pokroku. Na to sa ich pýtam: Máte pokoj na zemi? 

Existuje bratstvo medzi ľuďmi, morálka a cnosť v domácnostiach? Vážite si životy svojich blížnych? 

Prejavujete ohľaduplnosť voči slabším? - Veru, hovorím vám, keby ste mali tieto cnosti, mali by ste 

najvyššie hodnoty ľudského života. 

54 Medzi ľuďmi vládne zmätok, pretože ste vyzdvihli na piedestál tých, ktorí vás priviedli do záhuby. 

Preto sa nepýtajte, prečo som prišiel k ľuďom, a nesúďte, že sa dávam poznať prostredníctvom hriešnikov 

a nevedomých, lebo nie všetko, čo považujete za nedokonalé, je také. 

55 Človek je to najdokonalejšie, čo na svete existuje. V ňom je podobnosť so Stvoriteľom. Má v sebe 

trojicu, ktorú nájdete vo svojom Bohu: Duch, duša a telo, tri sily, ktoré spojené tvoria dokonalú bytosť. 

56 Telo by mohlo existovať bez ducha, len prostredníctvom animálneho telesného života, ale potom 

by to nebola ľudská bytosť. Mala by dušu, ale bez hlasu svedomia ducha, ktorým by sa potom nemohla 

riadiť, ani by nebola najvyššou bytosťou, ktorá by poznala zákon prostredníctvom ducha, rozlišovala 

dobro od zla a prijímala každé božské zjavenie. 

57 Toto je svetlo tretej éry. Ale skúste toho, kto hovorí, že k vám nehovorí Boh, ale tento človek. 

Veru, hovorím vám, že kým Môj božský lúč neosvieti jeho myseľ, nebudete z neho môcť dostať slová 

duchovnej hodnoty a pravdy, aj keby ste mu hrozili smrťou. 

58 Nie je nič zvláštne na tom, že tak ako duch používa svoje telo, aby hovoril a dával o sebe vedieť, 

tak sa od neho na krátky čas odpútava, aby umožnil Otcovi všetkých duchov dať o sebe vedieť namiesto 

neho: Boh. 

59 Prichádzam k vám, pretože neviete, ako ku mne prichádzať, a učím vás, že najpríjemnejšia 

modlitba, ktorá sa dostane k Otcovi, je tá, ktorá vychádza z vášho ducha v tichu. Práve táto modlitba 

priťahuje môj lúč, cez ktorý ma počujete. Nie sú to piesne a slová, ktoré tešia Moju Božskosť. 
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60 Viac ako cnostných hľadám medzi vami núdznych, nevedomých, hriešnikov, aby som vám zjavil 

svoje milosrdenstvo a premenil vás na svojich učeníkov. 

61 Počas tohto obdobia musím zbaviť vašu dušu a telo všetkých škvŕn, aby ste mohli dosiahnuť 

skutočné povznesenie. 

62 Počúvam toho, kto vie povstať v čistej podobe, aby ma vzýval, aj toho, kto ma vo svojej 

nevedomosti hľadá prostredníctvom najdokonalejšieho kultu. Všetkých prikrývam svojím plášťom lásky. 

63 Vy, ktorí ma počúvate v tomto čase, by ste si nemali myslieť, že ste na vrchole spiritualizácie, 

pretože vám ešte veľa chýba k dosiahnutiu tohto stupňa rozvoja. Ani si nemyslite, že ste malé deti alebo 

začiatočníci v mojom zákone, lebo hoci robíte prvé kroky v tejto tretej ére, boli ste Pánovými učeníkmi aj 

v minulých časoch. 

Keď ma vtedy tvoj duch počul, zachvel sa a potom, keď študoval moje slovo, postupne pochopil, akú 

úctu Otec očakáva od svojich detí. 

64 Ak napriek tomu, že ma nasledujete, nie ste na tejto ceste oslobodení od skúšok, je to jednoducho 

preto, že ste ešte nedosiahli príbytok Otca, kde vás očakáva, aby vám dal pocítiť pravý pokoj a dokonalé 

šťastie. 

65 Teraz vám hovorím: Neunavujte sa, neustupujte pred tŕním a prekážkami. Modlite sa a budete ma 

cítiť blízko a zistíte, že som dobrým spoločníkom na vašej ceste. 

66 Nezúfajte a nebuďte ako materialisti, ktorí vidia len to, čo im ponúka materiálny život. 

67 Každý, kto zablúdil, sa musí vrátiť späť a vrátiť sa do východiskového bodu, aby našiel pokoj v 

duši. 

68 Je potrebné, aby ste pochopili, na čo som vás povolal v tretej ére, aby ste poznali svoju 

zodpovednosť a svoju úlohu. Budete totiž zodpovední nielen za seba, ale aj za počet tých, ktorí vám boli 

zverení. 

69 Prečo sa bojíte? Znamená "milovať sa navzájom" obetu? Či nevidíte, ako plačú vaši bratia v 

národoch? 

70 Vojna rozprestrela svoj plášť nad mnohými národmi na zemi, a to spôsobí, že sa rozpúta aj hlad, 

mor a smrť. 

71 Nenechávajte vojne otvorené dvere, lebo vojna vstúpi ako zlodej a prekvapí vás. Sledujte a modlite 

sa! 

72 Burina bude vytrhnutá z ľudských sŕdc aj s koreňom a dobré semeno bude zachované, aby spolu s 

ním vytvorilo nové ľudstvo. 

73 Mnohí muži a ženy kvôli toľkej bolesti a ničeniu začínajú túžiť po mojom zákone, mojom slove a 

mojom pokoji. Nevedia však, kam majú nasmerovať svoje kroky, aby ma našli. Či by vás nepotešilo, keby 

ste k nim v týchto chvíľach prišli a mohli im povedať: "Toto je cesta, tam je Božský Majster." 

74 Uvedomte si, ako pochovávate každú stránku učenia, ktoré vám dávam, bez toho, aby ste pochopili 

jeho účel. 

75 Ja som Kniha, Slovo a Svetlo. Môžeš ma zaprieť tým, že zatajíš pravdu? 

76 Požehnávam ťa, lebo si si pripravil svoje srdce ako svätyňu. Polia, ktorými sú vaše srdcia, otvorili 

svoje vnútro, aby prijali rosu mojej milosti, ktorá spôsobí, že semeno môjho Slova vyklíči. 

77 Pri mojom stole nebol nikto obslúžený lepšie ako iný, nikto nebol zvýhodnený ani ponížený. Sú to 

ľudia, ktorí ma milujú rôznymi spôsobmi: niektorí s horlivosťou, vytrvalosťou a vierou, iní s chladom, 

odmietaním a nestálosťou. Ak všetci ľudia, ktorí hľadajú pokoj, nájdu ho vo Mne, pochopia, že Kristovo 

Slovo a Jeho prisľúbenia majú večný život a že ten, kto Mňa nájde v tomto čase, sa odo Mňa už nikdy 

neodlúči, pretože duch vtelený v tomto čase dosiahol vysoký vývoj, ktorý je skúsenosťou a svetlom. 

78 Nechávam vás ako pochodne medzi ľuďmi. Skrze vaše skutky sa v mnohých srdciach roznieti 

viera. Dávajte si pozor na svoje činy, slová a dokonca aj na svoje myšlienky! 

79 Nikdy nedovoľte, aby vaša ľavá ruka vedela, čo robí pravá, potom bude semeno vašej lásky hojné 

a plodné. 

80 Čo ste urobili s učením Majstra? Stále nevidím vaše obnovenie. Ale nečakajte, kým moja 

spravodlivosť postihne váš svet, aby vás prinútila pracovať pre mier. 

81 Pretože vopred cítite, že vám bolo odpustené, nesmiete toto odpustenie zneužívať. 
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82 Dve minulé časové obdobia (Prvý a Druhý čas) prešli bez toho, aby váš duch naplnil svoj osud vo 

vernosti. Dnes sa pred ňou naskytla nová príležitosť, aby svojimi zásluhami zaplavila zem mierom a aby z 

nej unikla bieda a bolesť. Je to príležitosť, aby ste svojím príkladom zapôsobili na srdcia svojich bratov, 

aby sa oddelili od neresti, od zla a obnovou získali zdravie duše i tela. 

83 Veru, hovorím vám, že ak sa v tomto čase priblížite k splneniu svojej úlohy bez bdenia* a 

modlitby, uvidíte povrch zeme pokrytý mŕtvolami. 
* Tento biblický výraz má význam nielen duchovnej bdelosti, ale predovšetkým príhovoru za iných, za svet a 

pocitu zodpovednosti zaň. 

84 Pochopte, ľudia, že ste nikdy neboli poslaní na Zem, aby ste boli ľahostajní k tomu, čo sa deje v 

ľudstve. 

85 Pozorujte a modlite sa, nečakajte, že tento rok vám prinesie útechu. Sú to časy boja, zotavovania a 

premýšľania. 

86 Nezbavujte sa mojich darov, lebo potom by ste boli ako vyvrheli na zemi. 

87 Modlite sa za pokoj národov. Hovoril som skrze svedomie k ľuďom, k tým, ktorí vládnu týmto 

národom, a videl som, že ich srdce je nepoddajné, že z neho nevyháňajú svoju nenávisť a ctižiadosť. 

88 Bdejte nad svojou vierou, nad svojou horlivosťou svedčiť o Mojej pravde a netrápte sa skúškami, 

ktoré vám spôsobujú vaši bratia, pretože ma milujete. Lebo Moje dielo, Moje učenie a Môj zákon sú 

nezničiteľné, sú nepoškvrnené. Hovorím vám to preto, lebo budete prenasledovaní za to, že ste mojimi 

učeníkmi. Zlá vôľa a lož vás budú prenasledovať. Ale práve preto by ste sa nemali skrývať v 

katakombách, aby ste sa modlili a snažili sa mi slúžiť. Tieto časy sú preč. 

89 Oslobodil som vášho ducha a nikto ho nebude môcť zastaviť v jeho rozvoji. 

90 Moje podrobné inštrukcie v tejto Tretej ére vás všetkých pozdvihnú na vyššiu úroveň rozvoja, z 

ktorej uvidíte svojho Jediného Boha. Vtedy vo vašej duši zavládne pokoj a tento pokoj sa bude podobať 

blaženosti, ktorú zažijete, keď po dobytí Zasľúbenej zeme a nasýtení sa večným pokrmom zažijete 

blaženosť z toho, že milujete svojho Nebeského Otca a ste ním milovaní. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 60  
1 Poďte k môjmu stolu jesť chlieb môjho poučenia. 

2 Teraz budete počuť "Slovo", ó, ľudia! 

3 Vidím tvoju túžbu nasledovať ma. Nezáležalo ti na tom, že tvoje srdce je zranené tvojimi 

milovanými; je roztrhané. Ale rúcho tvojho ducha vidím neporušené, lebo tam sa ľudská zloba nedostane. 

4 Blahoslavení sú tí, ktorí sú pre moju vec vysmievaní a zranení, a predsa nesú svoj kríž s pokorou a 

láskou, lebo zažijú zázraky premeny vo svojich bratoch. 

5 Nie všetci, ktorí ma počúvajú, majú vieru. Objavujem medzi nimi nových farizejov, ktorí sa 

skrývajú a márne sa snažia nájsť v pravde klamstvo. 

6 Prišiel som vás naučiť pozdvihnúť svoju dušu, aby ste mohli objaviť podstatu tohto Slova, ktoré je 

nad každou ľudskou nedokonalosťou. 

7 Duchovnú esenciu, ktorá vyžaruje z tohto slova, ktoré vám dávam, rozšírim medzi všetky národy 

zeme, pretože je semenom zjednotenia. Toto učenie donúti ľudstvo zamyslieť sa nad mnohými 

(duchovnými) názormi a pochopiť ich. 

8 Pretrhnuté putá sa zjednotia a rozdiely medzi rasami zmiznú vďaka oduševneniu. Jediný a pravý 

Boh sa bude uctievať iba raz. 

9 Tak začnete tvoriť jednu rodinu na zemi a ja vám zanechám veľkú, nekonečnú pochodeň, ktorá 

bude osvetľovať duchovnú cestu všetkých mojich detí. 

10 Z môjho prebodnutého boku stále prúdi prúd vody, ktorý je pre teba spásou a hojivým balzamom. 

11 Týmto ohlasovaním pripravujem cestu pre cudzincov, aby prišli do tohto národa a počuli moje 

slovo. 

12 Ak som vám v druhej ére povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca", hovorím vám to aj dnes, keď k 

vám hovorím ako Duch Svätý: Ja som Kristus a ja som Otec, lebo Slovo, ktoré hovorilo v Kristovi, bolo 

Slovo Božie, ktoré dostávate aj dnes. 

13 Bolo potrebné, aby som k vám hovoril prostredníctvom symbolov, alegórií a podobenstiev, aby ste 

sa naučili chápať učenie o oduševnení, ktoré som vám v tomto čase priniesol. 

14 Prišla však hodina, keď zo svojho uctievania Boha odstrániš každý vonkajší prejav uctievania a 

budeš ma hľadať duchom. 

15 Pochopte, že neprichádzam do hmotného domova, do ktorého vstupujú vaše telá. Prichádzam do 

domu, ktorý mi pripravujú vaše myšlienky. 

16 Radujte sa dnes z môjho slova. Keď príde rok 1950, môj Duch vás neopustí, lebo je vo vás a vo 

všetkom stvorenom. Ale v tejto podobe ma už nebudete počuť. Keď som prišiel duchovne, aby som sa dal 

poznať ľudstvu, potom ku Mne duchovne povstanete. 

17 S obavami prichádzate pred Majstra, aby ste sa ma opýtali: "Pane, bude naše semeno milé v 

tvojich očiach?" - Na to vám odpovedám: Ak ste hovorili s láskou, ak ste preukázali milosrdenstvo 

chorým, ak ste odpúšťali urážky, boli ste milí svojmu Otcovi. 

18 Zasejte dobré semeno, aby ste mohli žať dobré ovocie. Ak rozsievaš lásku a žneš sklamanie vo 

svete, nestrácaj vieru a prenechaj svoju vec Mne, lebo Ja som ten, komu slúžiš a od koho dostaneš 

odmenu. 

19 Učil som vás siať vo svete, aby ste žali v nebi. 

20 Nehľadajte svoju odmenu na zemi a nezabúdajte, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. 

21 V tomto čase sa uvoľňujú sily prírody, aby očistili mojich vyvolených a pripravili ich na hlásanie 

môjho Slova. 

22 Moja inšpirácia osvecuje tých, ktorí ma hľadajú a ktorí sú predurčení byť mojimi učeníkmi. 

Eliášov hlas je ako zvonenie, ktoré prebúdza duchov a ohlasuje moju prítomnosť. 

23 Dielo, ktoré vám ponúkam, je archou, v ktorej budú zachránení tí, ktorí do nej vstúpia, pretože v 

čase, keď dostanete posledné z týchto posolstiev, živly sa rozpútajú a budú bičovať ľudí. Aj ty budeš 

skúšaný a potom spoznám, akú vieru a dôveru si do mňa vložil. Budete skúmaní a mnohí z vašich bratov, 

ktorí vás z nevedomosti zle odsúdili, sa k vám pridajú, keď spoznajú moje učenie. V tomto čase nielen 

ľudia dostanú Moje poučenie, ale aj duchovia, ktorí žijú v duchovnom údolí, budú pozdvihnutí na vyššiu 

úroveň. 



U 60 

33 

24 Milovaní učeníci, horlivo bdejte nad mojím dielom, riaďte sa mojimi pokynmi a spolu s nimi mi 

budete vydávať svedectvo. Mária, vaša milujúca Matka, k vám zostupuje a napĺňa vás milosťou, učí vás 

dokonalej láske a premieňa vaše srdce na prameň milosrdenstva, aby ste medzi svojimi bratmi konali 

veľké skutky lásky a poznali pravdu. Je mojou spolupracovníčkou a okrem môjho slova ako Majstra a 

Sudcu je tu aj jej slovo ako Matky a Obhajkyne. Milujte ju, ľudia, a vzývajte jej meno. Naozaj vám 

hovorím, že Mária nad vami bdie a stojí pri vás nielen v týchto dňoch skúšky, ale aj naveky. 

25 Svoj ľud považujem za zodpovedný za tieto prejavy lásky, ktoré mu odovzdávam. Každý, kto sa 

odo mňa učil, pripravuje a učí "poslednú" moju pravdu. 

26 Mnohí z tých, ktorí hladujú a žíznia po mojom božskom slove, prídu k vám a na môj pokyn 

uspokoja svoju túžbu po poznaní. Pozriem na vás zo záhrobia a každé vaše dobré dielo, ktoré vykonáte v 

prospech svojich bratov, bude požehnané a jeho plody sa rozmnožia. Na druhej strane, každé porušenie 

môjho zákona alebo jeho skreslenie bude súdené a potrestané mojou dokonalou spravodlivosťou. 

27 Verte a konajte bez fanatizmu. Povstaňte a postavte sa na úroveň, z ktorej môžete poučovať 

všetkých svojich bratov bez ohľadu na vierovyznanie alebo doktríny. Neváhajte urobiť dobro človeku v 

núdzi len preto, že praktizuje zaostalé alebo nedokonalé uctievanie Boha. Nechajte radšej svoju nezištnú 

prácu, aby si získala jeho srdce. Neuzatvárajte sa do skupín a neobmedzujte tak svoje pole pôsobnosti. 

Buďte svetlom pre každého ducha a balzamom v každom súžení. 

28 Si ako pocestný, ktorý sa usadí v tieni stromu, aby si oddýchol, a potom pokračuje v ceste. Keď ťa 

trápi smäd - tu v mojom poučení je prameň krištáľovo čistej vody. Keď sú vaše sily vyčerpané - 

odpočívajte. Ak ti srdce pohltí smútok, počkaj a budeš počuť spev slávika, ktorý ti dá zabudnúť na 

nepríjemnosti života. Ale keď budete hladní, odtrhnite zo stromu zrelé ovocie a jedzte. 

29 Tu k vám Majster hovorí v jednoduchých podobenstvách, aby ste pochopili moje učenie. 

30 Nechcem, aby ste sa zastavili na ceste, ani nechcem, aby ste zajtra mlčali, keď sa vás ľudia budú 

pýtať na to, čo ste odo mňa počuli. Nie je mojou vôľou, aby ste mi po roku 1950 v zúfalstve vyčítali, že 

som sa od vás vzdialila. 

31 Uvedomte si, s akou jemnosťou a stálosťou som vám prišiel dať svoje Slovo a naučiť vás 

odovzdávať Moje Božské slová slabiku po slabike. 

32 Učeníci, nevyžadujem od vás, aby ste dosiahli dokonalosť vo svojich skutkoch a slovách. 

Vyžadujem však od vás všetku čistotu, ústretovosť a úprimnosť, ktorej ste schopní. 

33 Uchovávajte si moju prirodzenosť vo svojom srdci, aby vaše slová, keď budete hovoriť, boli ňou 

preniknuté a pohli srdcom vašich bratov. Ak tvoje slovo nebude mať túto vlastnosť, nikto ti neuverí a ty 

zostaneš kázať sám na púšti, vietor tieto slová odnesie a ty nič nezasiala. Aká motivácia bude podporovať 

toho, kto takto pracuje? Bude musieť upadnúť do skľúčenosti. 

34 Už teraz vám hovorím, že sa musíte naplniť silou, odvahou na boj. Neočakávajte totiž, že vás vo 

chvíľach zatrpknutosti a zatrpknutosti vždy niekto uteší. 

35 Ale ak sa viete pripraviť už dnes, nikdy sa nebudete cítiť opustení, ani nebudete mať pocit, že nie 

som s vami, hoci už nepočujete moje slovo. Ak ma hľadáš a miluješ, pocítiš moju prítomnosť všade, kde 

si, a vo chvíli, keď ju budeš potrebovať. 

36 Hľadajte ma vždy a najlepšie, ako je to pre vás možné, potom vo mne nájdete Otca, Majstra a 

Priateľa. 

37 Nikdy som neodmietol svoju milosť tomu, kto o ňu žiadal, aj keby prišiel "pokrytý 

malomocenstvom". Nikdy som nikomu nezakázal brať chlieb z môjho stola. 

38 Takto vás pripravujem, lebo z vašich úst bude vychádzať moje slovo a bude útechou, proroctvom, 

balzamom a obranou v súženiach ľudstva. 

39 Pozrite sa na stopy utrpenia, ktoré zanechala vojna, a ľudia sa napriek tomu nechcú prebudiť zo 

svojej duchovnej nečinnosti. Čoskoro však vo svete dôjde k udalostiam, ktoré ľudstvom otrasú a prinútia 

ho zmeniť smer. 

40 Sily prírody budú žiadať spravodlivosť a keď sa uvoľnia, spôsobia, že časti zemského povrchu 

zmiznú a stanú sa moriami, moria zmiznú a namiesto nich sa objaví pevnina. 

41 Sopky vybuchnú, aby ohlásili čas súdu, a celá príroda sa prudko rozbúri a otrasie. Modlite sa, aby 

ste sa správali ako dobrí učeníci, lebo to bude vhodný čas na to, aby sa v srdciach rozšírilo trojično-

mariánske duchovné učenie. 
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42 Plní radosti prichádzate dnes ku Mne spievať "Hosanna", pretože ste počuli Môj hlas a Moje Slovo 

v troch vekoch a pretože ste spoznali, že Ja som jediný Boh, ktorý sa zjavil ľudstvu v troch vekoch. 

43 V Mojej Trojici nevidíte žiadne tajomstvo, pretože v skutočnosti žiadne nie je. Som jeden Boh, 

ktorý sa zjavil v troch časových obdobiach. Práve ľudia sú zmätení, keď sa ponoria do svojich názorov a 

vied. 

44 Kniha poučení je pred vami otvorená, ale je to Majster, kto si vyberá lekciu. Vtedy pocítite, že sa 

meníte z nováčikov na učeníkov podľa lásky, viery a vôle, ktorú prejavujete, keď ma počúvate. 

45 Niektorí ma nepochopili, hoci ma počujú a veria v moju prítomnosť. Iní, ktorí si uvedomili 

veľkosť Môjho zjavenia, nepovstali, aby sa obnovili a splnili svoju úlohu. Iní chcú šíriť Moje učenie 

medzi ľuďmi, ale boja sa ľudskosti a cítia, že ich pery mlčia. A sú aj takí, ktorí mi povedali: "Učiteľ, 

nechaj ma užívať radosti tohto sveta, a keď sa ich nabažím, prídem k Tebe." - Ó, vy nevedomci, ktorí takto 

hovoríte so svojím Pánom bez ohľadu na to, že nepoznáte posledný deň svojho života! Ale keď ju uvidíš 

prichádzať, budeš bojovať so smrťou, neporaziteľnou. Tvoja duša sa však odpúta od tela a potom bude 

počuť hlas svojho svedomia, ktoré jej povie, že je v Mojej prítomnosti bez dobrých skutkov, s prázdnymi 

rukami, a že premárnila príležitosť priblížiť sa k svojmu Otcovi. 

46 Teraz si vyberám spomedzi ľudí tých, ktorí ma budú nasledovať plní viery a vytrvalosti, aby šírili 

zákon po celom svete podľa príkladu svojho Pána. Viete, že nikoho neuprednostňujem, ale že nie všetci 

ste pripravení byť vyvolení. 

47 Od prvých čias ľudstva som využíval tých, ktorí sa sami vybavili, tých, ktorí pochopili Moje 

učenie, aby sprostredkovane odovzdávali Moje posolstvá a Môj Zákon iným. 

48 Keď som hovoril s Abrahámom, počul moje slovo a vierou uvidel svojho Pána. Ten hlas povedal 

patriarchovi: "Vidím, že si spravodlivý na zemi, a uzatváram s tebou zmluvu. Mojou vôľou je, aby z vás 

vyšli početné pokolenia, ktoré vytvoria ľud, ktorý ma bude poznať a milovať, a v ňom budú požehnané 

všetky národy zeme." 

49 Abrahámovi som dal syna, ktorému dal meno Izák a ktorého veľmi miloval, a aby som vyskúšal 

jeho vieru a poslušnosť, žiadal som, aby ho obetoval. Abrahám sa triasol v tele i v duši, ale uvedomoval si, 

že to bol Boží príkaz, ktorý dostal, a tak vo svojej modlitbe prosil len o silu, aby mohol splniť tento 

najvyšší príkaz, a pripravil sa na obetovanie svojho syna. 

50 Mne to stačilo, a keď sa Abrahámova ruka zdvihla, aby sa vrhla, zadržal som mu ruku, vrátil som 

mu život milovaného Syna a dal som mu svoj bozk pokoja. Iba jeden z mojich vyvolených mohol obstáť v 

tejto skúške, preto som si ho vybral, aby bol jeho príklad zapísaný pre ľudí jeho čias a neskorších čias. 

51 Potom vám Jehova poslal svoje Slovo, ktoré sa stalo človekom v Ježišovi, ktorého ste podrobili 

skúške a ktorého život ste odo mňa žiadali, aby ste mohli uveriť. A moja nekonečná láska, ktorá je pre vás 

nepochopiteľná, vám ho vydala ako pokorného baránka, aby ste prijatím jeho krvi povstali k večnému 

životu. Teraz môžete dobre zmerať moju lásku k vám, hriešnikom. 

52 Dnes ťa znovu hľadám. Ja však nepíšem Zákon do kameňa, ani nevteľujem svoje Slovo do 

človeka. Môj Duch Svätý prichádza, aby hovoril cez myseľ človeka, ktorého som inšpiroval, aby vás 

pripravil, aby ste potom mohli vstúpiť priamo z ducha do ducha do spoločenstva s Mojím Božstvom. 

53 Je to Eliášov Duch, ktorý otvoril brány tohto veku, v ktorom som vám zjavil nové učenie 

obsiahnuté na šiestej strane Knihy siedmich pečatí, Knihy života, ktorej svetlo osvetlí aj posledný kút 

sveta. 

54 Duchovne patríte k Abrahámovmu rodu, k ľudu, v ktorom sa v priebehu vekov naplnili všetky 

proroctvá a zasľúbenia, ktoré som vám dal prostredníctvom patriarchov. 

55 Teraz vám zverujem novú zmluvu, ktorá je ako archa, aby sa v nej ľudstvo zachránilo. 

56 Pracujte, sejte, ale robte to v rámci môjho zákona. Keď som vám povedal: Moja vôľa je tvoja a 

tvoja vôľa je moja, môžem ti to opakovať, ale vždy len vtedy, keď sú tvoje zámery dovolené. Pamätajte, 

že z vás nemalo vyjsť nič nekalé, pretože ste vyšli spravodliví a čistí z Božieho lona. Dal som vám zem 

plnú požehnania, aby ju ľudia mohli používať ako dočasný domov. 

57 Ak som sa dal ľuďom vždy poznať, prečo cítia potrebu zhotoviť si vlastnými rukami Môj obraz, 

aby sa Mi na ňom klaňali? 

58 Ľudia, vaším zadosťučinením v tomto čase bolo hľadať v bahne klenot nevyčísliteľnej hodnoty. 

Akým spôsobom? Pretože ste v minulosti stratili svoje dedičstvo na zemi, ktorú obývate a ktorú ste 
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premenili na smradľavú kaluž. Prišli ste do Mojej Prítomnosti bez nej a Ja som vás musel poslať, aby ste 

ju hľadali, aby ste mi ju po návrate predložili. Tento klenot je súhrnom cností. Konaj dobro, a čím viac ho 

budeš praktizovať, tým silnejšie budú lúče svetla, ktoré prináša. 

59 Neobviňujte ma, že som vás prišiel učiť v časoch bolesti a súženia, lebo ja som bolesť nespôsobil. 

60 Buďte mojimi dobrými pracovníkmi a ja vás pošlem do provincií, aby ste hlásali toto učenie. 

Neučte teda nič zbytočné a nemiešajte pravú vieru v duchovno s poverčivými predstavami. Ak by ste 

takéto myšlienky pridávali do Mojej práce, bolo by pre vás oveľa lepšie, keby ste mlčali. 

61 Hovorte o Mojej Pravde a Ja vás odmením Svojou inšpiráciou, ako som odmenil duchovné 

prebudenie tohto ľudu a nositeľov Svojho hlasu tým, že som dal Svojmu Slovu prúdiť stále hojnejšie. 

62 Cíťte moju božskú prítomnosť medzi vami. Mojou vôľou bolo v tento deň prekvapiť svoj ľud. 

63 Dnes sa vás pýtam: Čo ste urobili s prácou, ktorú som vám zveril? Čo ste urobili s mojím učením a 

ako ste odovzdali moje posolstvo svojim bratom? - Ľudia, mlčíte k mojim otázkam, pretože viete, že práve 

tieto otázky vám už položilo vaše svedomie. 

64 Voči Majstrovi sa cítite ako malé deti a ticho plačete. Odpúšťam vám a dávam vám ďalšie 

obdobie, aby ste sa v ňom konečne stali skutočnými učeníkmi. 

65 Dobre viete, že vám nechýba poučenie, že som vám na ceste dal mnoho podnetov, aby ste 

pokračovali v ceste. Vskutku sa ukazujem ako sudca, ale najprv vám dávam pocítiť svoju otcovskú lásku. 

66 Ľudia, keby som dal národom mier kvôli vašej obnove a zlepšeniu, prijali by ste túto podmienku s 

radosťou a usilovali by ste sa ju splniť? - Uvažujte o tom, čo vám hovorím, učeníci! 

67 Prichádzam plný lásky a nežnosti, aby ste sa naučili milovať jeden druhého a aby ste sa stali 

pokornými. Ja som príklad a kniha. Znovu počúvajte Krista, lebo On je Cesta, Pravda a Život. 

68 Zjavil som sa nielen ja, ale aj Mária, vaša najmilovanejšia Matka, a Eliáš, váš duchovný pastier, 

aby ste pochopili, že toto je posledné obdobie, v ktorom sa Boh dáva fyzicky vnímať ľudskou mysľou, aby 

ho človek videl, počul a cítil. 

69 Ak vy, ktorí ste počuli toto Slovo, prijmete ho s láskou a budete ho šíriť, ako som vás učil, veru, 

hovorím vám, že vaše potomstvo bude pokračovať až do siedmeho pokolenia. Ak však nebudete poslušní 

a milosrdní, bolesť pocítia vaše deti a ich potomkovia. 

70 Budete mať veľa práce v lone vašej komunity, ale aby sa vaše zásluhy započítali, musíte sa 

zjednotiť v myšlienkach a vôli, musíte sa milovať ako bratia a sestry a musíte byť pripravení odpúšťať si 

urážky. Potom pretrhnete reťaze, ktoré vás zväzujú s materializmom, sebaláskou a egoizmom, a začnete 

žiť a trpieť pre druhých. 

71 Eliáš je s tebou a jeho svetlo ťa osvecuje, aby si mohol dokončiť svätyňu vo svojom srdci, tak ako 

ti dal odvahu zhodiť z piedestálu svoje modly. Eliášov lúč vždy prichádzal, aby odstránil modlárstvo, 

povery, nevedomosť a spôsobil, že ľudia spoznali moc Boha pravdy. 

72 Ľudia, v tomto čase súženia hľadajte útočisko pod Máriiným plášťom pokoja a modlite sa za 

všetkých ľudí, za tých, ktorí ju uznávajú ako Božiu Matku, aj za tých, ktorí ju neuznávajú. 

73 Pozrite sa, ako sa vojna šíri ako olej na vode. Burina bude vytrhnutá z koreňa, takže zem bude 

znova čistá. 

74 Bdejte a modlite sa za pokoj svojho národa a uchovávajte moje Slovo vo svojich srdciach, lebo ste 

ešte v čase, keď ho môžete počuť. Tento čas sa však čoskoro skončí. 

75 Prijímam modlitbu tohto ľudu, ktorý tiež vysiela svoje prosby ku Kráľovnej nebies, ktorá vám 

dáva svoje pohladenie a kladie duchovný kvet do vášho srdca. 

76 Blahoslavení sú tí, ktorí nasledujú moje kroky. Počujete môj hlas, ktorý vám posielam z 

dokonalosti, hlas, ktorý je počuť v celom vesmíre v mnohých podobách. 

77 Nikto sa nemôže skryť pred pohľadom Stvoriteľa, pretože je všadeprítomný. Nasledujem ťa všade, 

kam ideš, ako tvoj vlastný tieň. Žiadna myšlienka nemôže uniknúť Mojej Božskosti a neexistuje dielo, 

ktoré by Mi zostalo skryté alebo neznáme. Som so spravodlivými duchmi, ktorí obývajú vysoké domy, aj s 

tými, ktorých duševný zmätok prinútil vytvoriť a obývať svety temnoty. 

78 Som so všetkými. Pre niektorých som očakávaný, pre iných prenasledovaný. Duch Svätý teraz 

odťahuje temný závoj, ktorý vás zakrýval, aby sa každé oko mohlo osviežiť v tomto Svetle. Ja som večný 

život, ktorý hľadá "mŕtvych", aby ich vzkriesil. 



U 60 

36 

79 Duchovne sa vo svojej modlitbe rozvíjajte tak, aby ste dosiahli prahy večnosti, kde čas neplynie a 

kde je všetko pokojné a blažené, lebo tam budete spokojní s pravým životom. 

80 Uvážte, že pre každého neúprosne príde chvíľa, keď do tohto sveta vstúpi navždy. Prečo teda 

trváte na tom, aby ste žili tu, na tomto svete? Aká malá je vaša viera a nádej v duchovný život, keď sa tak 

pevne držíte zeme a keď vidím, že na nej chcete znovu vidieť tých, ktorí boli vašimi príbuznými a ktorí 

teraz žijú v duchovnom, v lepších svetoch, než je tento. Prečo chceš, aby znova prišli do Údolia sĺz, aby 

plakali a jedli tvoj horký chlieb, keď už teraz môžu z miesta, kde bývajú, pozorovať odlesk zasľúbenej 

zeme? 

81 Cítiš, že Otcova spravodlivosť sa prejavuje v celom vesmíre. Ale hovorím vám, že si nesmiete 

mýliť moju spravodlivosť s trestom v bežnom zmysle slova. Súčasná doba vás zastihla nepripravených, 

pretože ste nechali čas a svoje dary nevyužité, a preto sa cítite potrestaní. 

82 Učeníci, prebuďte sa a uvedomte si, v akej dobe žijete. Hovorím vám: Ako nikto nemôže zastaviť 

moju spravodlivosť, tak nikto nemôže zavrieť bránu do záhrobia, ktorú vám otvorilo moje milosrdenstvo. 

Nikto nebude môcť zabrániť tomu, aby sa k ľuďom z týchto svetov dostali posolstvá svetla, nádeje a 

múdrosti. 

83 Ja som jediným vlastníkom tohto kráľovstva a kľúč k nemu je v mojom učení. Preto pochopte 

všetku milosť, ktorú som vám, pokorným spiritualistom, udelil. Žiadne náboženské spoločenstvo alebo 

denominácia v tejto dobe totiž nemá prejav Božieho Slova alebo prítomnosť duchovných bytostí svetla 

poslaných z Mojej Vôle. 

84 Nech veľké denominácie alebo sekty nesprávne posudzujú toto učenie, nech odmietnu tento prejav 

a odsúdia vás. Dôvodom je, že zabudli alebo nechcú pochopiť, že kľúčom ku všetkým tajomstvám Ducha 

je Kristus. Teraz uvidíte, koľkí z tých, ktorí tvrdia, že ma nasledujú, budú v skutočnosti tí, ktorí ma 

prenasledujú. Ale moje slovo sa musí splniť. 

85 Toto je tretí čas, keď Kristus prichádza na svet "na oblaku", plný majestátu a obklopený 

duchovnými bytosťami svetla, aby oslobodil a vykúpil ľudí. Všetkým som dal znamenia svojej 

prítomnosti, na každé dvere som zaklopal. Ale hoci počuli moje kroky, zapreli ma. Len vy, pokorní, ktorí 

nosíte v duchu semeno Božieho ľudu, ste vo mňa uverili, pocítili ste ma a prijali ste ma do svojich sŕdc. 

86 Nikto nebol schopný zabrániť týmto prejavom alebo zastaviť vašu cestu, pretože pravda je svetlo a 

nepremožiteľný meč. 

87 Dnes viete, že môj príchod v tomto čase nebol preto, aby som vás obdaril pokladmi sveta. Napriek 

tomu ste ako ďalší dôkaz Mojej prítomnosti medzi vami hmatateľne zakúsili Moju starostlivú lásku, či už 

tým, že sa vám vrátilo stratené zdravie, alebo tým, že sa vám otvorili brány k práci, alebo tým, že ste 

prijali Moje prejavy v toľkých podobách, ako som vás obdaril. 

88 Všetkým vám dám dôkazy o svojej prítomnosti v duchovnom i hmotnom živote. 

89 Náboženstvá a denominácie sveta: Otvorte svoje brány a príďte ku mne v prúdoch! Muži moci: 

Vstaňte a vyskúšajte moje dielo! Muži, ženy, hľadajte ma, zmilujte sa nad sebou! Ak by tento ľud nebol 

pripravený prijať vás, ja vás prijmem, uzdravím vás a dám vám chlieb svojho slova. 

90 Ľudstvo, modli sa, čakám na teba, aby som ti odhalil tajomstvo Tretieho času. 

91 Očakávate vo svete blaženosť? Dobre viete, že táto zem namiesto mlieka a medu dáva slzy a smrť 

podľa vôle človeka. 

92 Pripravte sa, lebo to budú vaše ruky, ktoré zničia vaše modlárstvo, keď budete praktizovať 

duchovné uctievanie Boha celou svojou láskou. 

93 Ľudia, bdejte, lebo boj sa blíži a protivník sa približuje. Nebude to faraón z prvej doby ani cisár z 

druhej. To, čo sa vás snaží priviesť späť do otroctva - zo strachu pred vaším rozvojom a svetlom poznania 

- bude temnota všetkých vekov, ktorá vás obklopuje a ohrozuje. Preto som vám dal meč svetla, aby ste 

bojovali. V tomto svetle bude viera, múdrosť a láska. 

94 Odpustenie bude jednou z cností, ktoré budú mať najväčšiu zásluhu pred mojou spravodlivosťou. 

Opäť vám hovorím: "Milujte sa navzájom." 

95 Moja láska spojí všetkých ľudí a všetky svety do jedného. Predo mnou zmiznú rozdiely medzi 

rasami, jazykmi a kmeňmi, a dokonca aj rozdiely, ktoré existujú vo vývoji duše. 

96 Medzi Bohom ako sudcom a človekom je sprostredkujúca úroveň, ktorou je Mária, najláskavejšia 

matka, v ktorej láske sa duchovia umývajú a očisťujú, aby potom mohli predstúpiť pred svojho Pána. 
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97 Aj keď neposlušnosť Adama, zločin Kaina a zmätok Babylonu stále doliehajú na ľudstvo - dám 

vám príležitosť oslobodiť sa od týchto škvŕn. 

98 Ponúkam vám tento prameň krištáľovo čistej a priezračnej vody, aby ste pri ňom mohli uhasiť svoj 

smäd a očistiť sa od všetkej špiny. Ale pozor na jar, lebo sa objavia ľudia, ktorí vás budú chcieť zviesť 

falošným duchovným učením a budú vám tvrdiť, že milujú Boha a Máriu. Buďte na pozore, lebo tým vás 

chcú odlúčiť od prekážky (Pána). Objavia sa tí, ktorí zmiešajú Moje učenie s ľudským učením. Žite 

ostražito! Lebo už sa blíži hodina, keď vás zavolám na súd. Vtedy bude Moja prítomnosť ako hrom v 

búrke a Moje svetlo ako blesk, ktorý vychádza na východe a zhasína na západe. Vtedy povolám 

stoštyridsaťštyri tisíc mnou označených, aby odovzdali svoju úrodu pred mojou spravodlivosťou. Niektorí 

budú v hmote a iní v duchu. 

99 Tí, ktorí ma nasledovali v roku 1866, budú prítomní na tomto súde, aby sa mohli zodpovedať aj za 

svoje prvé semeno. Skôr ako príde mier, nastane súd. Uvidíte, že silní povstanú proti silným, ale v týchto 

bojoch sa ich sila a arogancia vyčerpá. Vtedy bude zem zaliata krvou hriešnikov, ale aj nevinných. Keď sa 

však tieto útrapy skončia, nastane pre národy pokoj, lebo ľudia uznajú Boha ako jediného silného a 

spravodlivého. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 61  
1 Keď k vám zostúpi môj božský lúč, anjeli sa spoja s vašou dušou v modlitbe a adorácii Otca. 

2 Strach z Mojej spravodlivosti zvýšil zápal tohto ľudu, keď zažil, ako sa v týchto dňoch skúšky 

rozpútali sily prírody. Prečo si zúfate? Či som vás neučil modliť sa a vyzbrojiť sa vierou? 

3 Uvažujte o tom, že prírodné sily vám ukazujú naplnenie proroctiev z minulých čias. Ak je vám 

súdené byť svedkom a svedkom týchto udalostí, nezľaknite sa vôle svojho Otca. Všetko slúži na to, aby 

vás očistilo. 

4 Každému z vás zverujem niekoľko sŕdc, aby ste ich viedli jeho slovom a príkladom. Ale ak sa 

stanete slabými v skúškach, akú dôveru môžete vzbudiť vo svojich bratoch, pokiaľ ide o moje pokyny? - 

Medzi ľuďmi, ktorí ťa nasledujú, sú kamenné srdcia, ktoré dokážu pohnúť a obrátiť na moje učenie len 

dobré skutky. 

5 Žite bdelo a buďte vnímaví, lebo na každom kroku a na každom mieste k vám privediem človeka v 

núdzi a vy ho nesmiete obísť bez toho, aby ste pocítili jeho potrebu. Aj tí, ktorých vidíte len raz za život, 

patria k množstvu, ktoré vám bolo zverené. Na onom svete vás spoznajú. 

6 Nepozerajte sa na obrázky bolesti len zo zvedavosti. Vždy sa nechajte poháňať tými 

najušľachtilejšími citmi, aby vaše skutky obsahovali pravú lásku a aby ste prinášali útechu svojim bratom. 

Nevyhýbajte sa nemocnici a nestrachujte sa malomocného, mrzáka alebo chorého na akúkoľvek nákazlivú 

chorobu. Nepozerajte sa na väzenie s opovrhnutím alebo odporom a neprechádzajte okolo neho bez 

modlitby za tých, ktorí sú v ňom. Natiahni ruku s láskou k tým, ktorí padli, k tým, na ktorých ľudia 

zabudli. Koľko dobra im urobíte v duši! 

7 Pripravte si srdce na boj! Nechcem mať vo svojich radoch slabých vojakov. Vaša prítomnosť na 

ceste vašich bratov môže pre nich znamenať spásu, oslobodenie, zdravie a pokoj. 

8 Čoskoro medzi vami dokončím svoje Slovo a tí, ktorí ho nechceli nosiť vo svojom srdci, nech sa 

pripravia na bolesť, ktorá ich vyčerpá. Ako by mohli svedčiť o mojom novom zjavení, keby neboli 

pripravení. 

9 Ak v druhej ére Moje Slovo prehovorilo skrze dieťa Ježiša k učiteľom Zákona a spôsobilo, že ich 

pery na Moje otázky mlčali, a Ja som ich udivoval Svojimi odpoveďami, potom vám veru hovorím, že aj v 

tejto ére sa Moje Slovo dostane k novým učiteľom Zákona, teológom a učencom, aby sa ich pýtalo a 

odpovedalo im; na to sa musíte pripraviť. Pošlem ťa, aby si vydal toto svedectvo ľudstvu, a ak ti ľudia 

neuveria, poviem im: "Ak neveríte Mojim poslom pre ich chudobu a pre ich pokoru, verte im pre ich 

zázraky." - Skutky mojich učeníkov budú sprevádzané znameniami v prírode a v živote národov, ktoré 

prinútia ľudstvo zamyslieť sa nad pravdou môjho učenia. 

10 Nechcem, aby sa označení po svojej pozemskej práci vrátili do duchovného údolia zahalení tmou. 

Chcem ich prijať naplnené svetlom, silou a láskou, aby som ich potom poslal na zem ako duchovné 

bytosti, ako neviditeľnú armádu, ktorá vyrovnáva cesty, oslobodzuje zajatcov, prebúdza tých, ktorí žijú v 

nevedomosti, v arogancii alebo v nerestiach. Čo sa stane s tými, ktorí síce dostali znamenie Ducha 

Svätého, ale na onom svete sa ocitnú bez svetla a bez zásluh? Pošle ich Pán medzi svoje zástupy svetla, 

alebo ich bude musieť znovu vteliť, aby zmyl ich nečistoty? 

11 Veru, veru, hovorím vám, že neviete, aké časy čakajú ľudstvo na tejto zemi, ani nechcete v tých 

dňoch na nej prebývať. 

12 Zanechajte hriechu, zanechajte hriechu, lebo Môj meč božskej spravodlivosti prichádza neľútostne 

zničiť zlo. Pomôžem tým, ktorí bojujú za svoju spásu, a svojím milosrdenstvom pomôžem tým, ktorí plačú 

pre ľudské omyly. Áno, ľudia, sú muži a ženy, ktorí bdejú nad tým, aby zostali v cnosti, v dobre, a rodičia, 

ktorí sa modlia, aby ich deti nezablúdili z dobrej cesty. 

13 Nabádam vás k dobre pochopenému pokániu, v ktorom sa nezrieknete ničoho, čo je prospešné pre 

dušu a telo, ale oslobodíte sa od všetkého, čo je škodlivé, nech sa vám to zdá akokoľvek prospešné a 

pohodlné - aj keď toto zrieknutie znamená obeť. 

14 Kamkoľvek pôjdete, zanechajte po sebe stopu lásky a milosrdenstva, aby každý, kto pôjde okolo, 

mohol prijať svetlo. Potom si skutočne zoberiete svojho Majstra za príklad. Veru, hovorím vám, že jednou 

z najhlbších stôp, ktoré môžete zanechať v srdciach svojich bratov, je odpustenie za prijaté urážky. 
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15 Tvoje srdce sa s pokorou otvorilo, aby vyznalo svoju vinu pred svojím Pánom, a ja, na ktorého 

padajú všetky urážky, ti udeľujem svoje odpustenie ako závan pokoja, ktorý upokojuje tvojho ducha a 

napĺňa tvoje srdce nádejou. Čo viac si môže vaša duša želať vo vyhnanstve, v ktorom sa nachádza? 

16 Otec k vám hovorí o svojom kráľovstve, Mária vás prikrýva svojím plášťom a Eliáš nad vami bdie. 

Vážte si milosť, ktorá vám bola udelená. 

17 Hľa, tu je pred vašimi očami otvorená Kniha pravého života, aby ste nechodili v temnote. Keďže 

som ťa obdaril duchom, je najprirodzenejšie a najsprávnejšie, aby som mu umožnil poznať niečo viac, než 

čo ho môže naučiť príroda. Duch nesmie žiť v nevedomosti uprostred Môjho stvorenia, pretože stojí 

vyššie než všetko, čo ho obklopuje. 

18 Žíznim nielen po vašej láske, ale aj po vašom porozumení. 

19 Prijímajte skúšky a životné peripetie s duchovným povznesením, aby boli užitočné pre vášho 

ducha. Veru, hovorím vám, že vďaka nim jasne pochopíte mnohé z učenia vášho Otca. 

20 Prijmite svoj osud, buďte spokojní s tým, čo máte, buďte trpezliví. Prečo niekedy strácate pokoj a 

zúfate si? Pretože zabúdate na svoj pôvod a tiež na dlh, ktorý musíte splatiť. 

21 Dovoľte svojej duši, aby pochopila a súhlasila so svojím vykúpením, potom pocítite, ako svetlo 

preniká do vášho vnútra a napĺňa vás nádejou, silou a radosťou. 

22 Pochopte, že to nebola moja vôľa, aby ste plakali, a že nemám radosť z toho, keď vidím slzy vo 

vašich očiach. Ale keď som videl, že tvoja duša, ktorá prišla na zem čistá, sa poškvrnila hriechmi sveta, 

dovolil som jej očistiť sa, aby sa mohla vrátiť ku mne. Keď nevedomý preklína Moju spravodlivosť a 

slabý padne, je im odpustené. Ale vy, ktorí ste počuli toto slovo, ktorí ste prijali tento zákon, nemôžete 

zúfať ani sa rúhať, ak nezhasnete svetlo svojej viery a neupadnete do zmätku. Nemyslíš si - ak ti to chýba - 

že by to bolo, ako keby si znečistil toto biele prestieradlo, ktoré som ti dal, alebo ako keby si od seba 

odhodil chlieb, ktorý som ti s takou láskou ponúkol? 

23 Neoslabujte sa, neochorete a nedovoľte, aby vám niekto vzal dary, ktoré vás učím rozvíjať. Použite 

pokyny a silu, ktoré vám dávam, aby ste premenili horkosť a utrpenie na pokoj a lásku. Ak je vo vašom 

dome nesúlad, je to preto, že ste nedokázali uviesť do praxe Moje učenie lásky. 

24 Kým ma počúvate, cítite sa v bezpečí, ale len čo opustíte miestnosť stretnutia, pociťujete rôzne 

pokušenia. Či som to ja, kto vás pokúša, kto vás zráža, komu záleží na tom, aby ste zahynuli? Učeníci, ak 

som dovolil, aby existovali pokušenia, nech sú pre vás skúškou! Vašou úlohou je vzdorovať im vo viere, 

kým nepremeníte temnoty na svetlo. Keď ti na cestu postavím toho, kto padol, nie preto, aby som ťa 

potopil, ale aby si ho zachránil. Modlite sa s vedomím, že žijete v čase boja Ducha a že musíte plniť 

prikázanie, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

25 Buďte aktívni, nespite! Alebo chcete čakať, kým vás prenasledovanie zastihne v spánku? Chcete 

opäť upadnúť do modloslužby? Budete čakať, kým sa cudzie doktríny presadia silou alebo strachom? 

Buďte bdelí, lebo z Východu povstanú falošní proroci a budú mátať národy. Spojte sa, aby váš hlas zaznel 

po celom svete a aby ste včas upozornili ľudstvo. 

26 Aby som vám pomohol vo vašom spojení, dávam sa vám pocítiť v mnohých podobách, aby ste 

pochopili dobu, v ktorej žijete. Ale ako málo je tých, ktorí cítia moju prítomnosť a hovoria: "To je Pán!" - 

Ľudia duchovne spia. Vy, ktorí ma počujete, ste sa prebudili. Ale stále sa nepúšťate do prebúdzania 

ostatných. 

27 Z týchto skromných miest stretnutia bude vychádzať nové posolstvo pre ľudstvo, budú z nich 

vychádzať zástupy, ktoré budú mať na perách svedectvo o svojej obnove a duchovnom pokroku. 

28 Ako chudobné - z materiálneho hľadiska - boli tieto modlitebne, ale ich veľkosť bola duchovná! 

Miesta zhromaždenia, na ktorých ste počúvali moje slovo, sú ako mohutný strom s hustým lístím, ktorého 

tieň lieči. Jeho prítomnosť vám vlieva pokoj a dôveru a jeho plody vás živia. Miesta stretnutí poskytli 

útočisko cudzoložníkom, vrahom detí, zlomyseľníkom, chorým, tým, ktorí si pošpinili ruku krvou 

blížneho, chudobným, tým, ktorí túžia po láske. Všetkým tiekli slzy, posielali modlitby a zaznievali z ich 

úst slová vďaky. Na týchto modlitebných miestach sa títo ľudia krok za krokom očisťovali slzami a 

modlitbami. 

29 Teraz sa ľudstvo očisťuje uprostred veľkej bolesti, vojna rozšírila svoj vplyv na celý svet a slabý 

človek ustúpil. Dnes tečú rieky krvi, národy povstávajú proti národom, dokonca aj matky tlačia svojich 

synov do vojny. Potom sa prejavia všetky dôsledky: mor, hlad a smrť. Žiadne miesto nebude oslobodené 
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od tejto skazy. Objavia sa vzácne choroby, rozšíri sa malomocenstvo a slepota. Slnko bude horieť ako 

oheň, polia, ktoré boli úrodné, budú neúrodné a vody budú znečistené. Preto sa musíte pripraviť, lebo moje 

znamenie nebude stačiť na to, aby ste boli zachránení. Koľko tých, ktorí nie sú z mojich označených, bude 

spasených, koľko tých, ktorí nie sú z mojich vyvolených, nájde cestu k spáse? Sledujte a modlite sa! 

30 Veru, hovorím vám, že tak ako počujete Moje Slovo v tomto čase na zemi prostredníctvom ľudskej 

mysle, tak ho budete počuť aj v iných svetoch, hoci inými kanálmi, inými prostriedkami. Ale tieto zázraky 

zažijete, až keď vstúpite do duchovného života. 

31 Kto nepociťoval nepokoj pred životom na onom svete? Kto z tých, ktorí na tomto svete stratili 

milovanú osobu, nepocítil túžbu ešte raz ju vidieť alebo aspoň vedieť, kde je? To všetko zažijete, uvidíte 

ich znova. Získajte však zásluhy už teraz, aby ste sa pri odchode z tejto zeme a pri otázke v duchovnom 

údolí, kde sú tí, ktorých dúfate nájsť, nedozvedeli, že ich nemôžete vidieť, pretože sú na vyššej úrovni. 

Nezabudnite, že som vám už dávno povedal, že v Otcovom dome je mnoho príbytkov. 

32 Jedzte chlieb môjho slova, aby smútok a bolesť unikli z vášho srdca a aby ste uzreli večný život. 

Dávam vám trochu tohto pokoja. 

33 Počúvajte Mňa ešte raz a odstráňte zo svojej mysle zlé myšlienky, ktoré vám dáva svet, potom 

môžete pripravení vstúpiť do duchovných učení, ktoré vám zjavujem. Práve teraz, v okamihu vášho 

duchovného pozdvihnutia, v tejto chvíli, keď sa snažíte zhromaždiť sa v najvnútornejšej časti svojho 

srdca, sa vo vašej duši odrážajú telesné vášne. Kedy dovolíte, aby sa vlastnosti a krásy ducha v hojnej 

miere odrážali vo vašom tele? 

34 Očisťujte sa, aby ste ma mohli cítiť, krok za krokom sa zbavujte svojej materializácie. Zanechajte 

falošné modly, ktoré prebývajú v nezdravých pôžitkoch, v márnivosti a v zbytočnej túžbe po uznaní. 

Ovládajte svoje vášne, ktoré vás pokúšajú, a hovorte s nimi tak, ako hovoril Kristus na púšti: "Nebudete 

pokúšať svojho Pána, ale budete sa mu klaňať." 

35 Pripomínam vám tiež, že som vás naučil, aby ste jednu daň vzdávali Bohu a druhú cisárovi, lebo 

vidím, že všetko dávate cisárovi. Skúmajte sa každý deň na chvíľu, lebo neúprosne príde hodina, keď 

budete počuť Môj hlas, ktorý vás bude volať na súd, a vtedy bude musieť vaša duša skladať účty zo seba a 

svojej telesnej schránky. Nebojte sa ma v tú hodinu, nie som nespravodlivý; bojte sa sami seba! 

36 Keď som vám na zemi ukázal, že som váš Dobrodinec, že vás milujem a odpúšťam vám, myslíte 

si, že keď vstúpite do duchovného života, nájdete ma zmeneného? 

37 Keď vás hľadám a prenasledujem s takou horlivosťou, keď k vám hovorím a spúšťam sa tam, kde 

ste, je to preto, lebo nechcem, aby ste sa po odchode z tohto sveta stratili v nekonečne, aby ste boli bez 

svetla, aby ste ma hľadali a nenachádzali, aby ste ma napriek tomu, že som vám veľmi blízko, cítili veľmi 

vzdialeného a nepočuli ani nevideli. 

38 Počúvajte moje učenie a používajte ho. Blahoslavení ste vy, ktorí žijete vo veľkých ťažkostiach, 

súženiach a trpkosti, a predsa sa modlíte za plačúcich, zabúdate na seba a modlíte sa za pokoj národov. 

Lebo tí, ktorí takto konajú, nájdu cestu svetla, ktorá vedie do kráľovstva dokonalosti, a v hodine súdu bude 

ich bremeno veľmi ľahké. 

39 Zasypávam vášho ducha dobrodeniami, aby si aj chudobný človek, ktorý sa sťažoval, že nemôže 

praktizovať milosrdenstvo, lebo nič nemá, dnes uvedomil, že duchovne vlastní nevyčerpateľné bohatstvo. 

40 Hovorím k vám prostredníctvom prostriedku, ktorý je najviac hodný Môjho Božstva: človeka, a 

veru, hovorím vám, toto spojenie nebolo nikdy prerušené. Som "Večné Slovo", ktoré vždy hovorilo a bude 

hovoriť k svojim milovaným deťom. 

41 Čím hustejšia je temnota tohto sveta, tým intenzívnejšie svetlo posielam, aby ľudstvo spoznalo 

pravú cestu. Ak by ste už boli vybavení, akú blaženosť by ste pocítili, keby ste cítili Moju prítomnosť na 

každom kroku, na každom mieste a v každej bytosti! Cítili by ste ma vo svojom srdci, počuli by ste ma vo 

svojom duchu, spoznali by ste ma vo všetkých mojich skutkoch, aj v tých najmenších. Dnes ľudstvo volá: 

"Môj Bože, aké temné sú cesty života!" a nevidí, že Eliáš, Božský posol tretej éry, osvetlil cesty Mojím 

svetlom a že na nich jasne vidno stopy Mojej krvi. 

42 Moje kráľovstvo stojí proti vášmu kráľovstvu, postavil som sa do boja proti svetu. Nech sa však 

nikto nestrachuje, lebo môj meč je z lásky a moje vojská sú vyzbrojené pokojom a svetlom. Nepriatelia 

môjho kráľovstva budú porazení univerzálnou silou lásky, ale týmito nepriateľmi nemyslím svoje deti, ale 

ich nedokonalosti, neposlušnosť a hriechy, ktoré nechám zmiznúť. 
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43 Ako mám použiť vaše zbrane nenávisti a smrti, aby som vás zničil? Mohol by som byť ničiteľom 

svojich vlastných detí? Je to u Boha mysliteľné? Hľa, tu je váš kráľ bez koruny, bez žezla a bez plášťa. 

Skúmajte moje slovo, ak chcete, súdte ma podľa neho. Hovorím vám, že Moje Kráľovstvo sa k vám v 

tomto čase priblížilo, aby vás naučilo rozprávať sa s Otcom od ducha k duchu. 

44 Vy ste pocestní, ktorým bude umožnené vidieť Nový Jeruzalem, biele a žiarivé mesto, ktoré nie je 

na zemi, pretože je duchovné. Choď vpred, zostaň pevný vo viere, prejdi cestou plnou horkosti a ťažkostí, 

kým nedosiahneš veľkú bránu, kde ma uvidíš. Tam vás prijmem a ukážem vám nádheru svojho 

kráľovstva, ktoré je mocou mojej slávy. Aby som vám pomohol dostať sa tam, dávam vám svoju palicu 

lásky. 

45 Dnes hľadáte Moje Slovo, aby ste posilnili svoju dušu, lebo viete, že je priaznivý čas na to, aby ste 

kráčali po ceste oduševnenia. Každý človek nosí cestu vyznačenú vo svojom srdci, len ju musí chcieť 

nájsť. Moja láska ukázala svoju moc všetkým mojim deťom a moje svetlo nenechalo nikoho v temnote. 

46 Tisíce a tisíce bytostí žijú v zúfalstve a strachu. Ale príde čas, keď ich uvidíte povstať k svetlu, 

pretože ich bolesť ich povedie na cestu večného života. Moje svetlo zostupuje na ľudí ako božské 

vnuknutie, ale potom v ľuďoch vznikajú pochybnosti a neveria, že je to hlas Pána, ktorý k nim hovorí, a to 

preto, lebo ešte nepochopili dobu, v ktorej žijú. 

47 Moje semeno, ktoré pozostáva z lásky, pravdy, milosrdenstva, zdravia a pokoja, je určené pre 

každého, kto ho chce zasiať. 

48 Vy, ktorí počúvate Moje slovo prostredníctvom ľudského intelektu, nie ste jediní, ktorí prijímate 

duchovné posolstvá. Viem, kde sú ďalší z mojich nových učeníkov, tí, ktorí sa v láske pripravujú na 

prijatie mojich božských myšlienok prostredníctvom inšpirácie a ktorí intuitívne vedia, aký je čas. Vedzte, 

že som všetkým neudelil milosť prijímať Moje Svetlo alebo Svetlo Duchovného Sveta prostredníctvom 

ľudského mozgu. Niektorí boli vybavení tak, iní inak. Ale všetci sa zhodnú v pravde, ktorá je jedna, všetci 

sa budú navzájom uznávať v oduševnení, v skutkoch lásky a milosrdenstva voči bratom. 

49 Ľudstvo by si prialo návštevu nového Mesiáša, ktorý by ho zachránil pred priepasťou, alebo aspoň 

počuť Boží hlas ako hlas človeka, ktorý znie vo vetre. Ale hovorím vám, že by stačilo trochu pozorovať 

alebo zhromaždiť svoju dušu v meditácii a dať jej citlivosť, a už by ste počuli, ako k vám všetko hovorí. 

Ak sa vám zdá nemožné, že kamene hovoria, hovorím vám, že nielen kamene, ale všetko, čo vás 

obklopuje, k vám hovorí o vašom Stvoriteľovi, aby ste sa prebudili zo svojich snov o veľkosti, arogancii a 

materializme. 

50 Je to koniec jedného veku a začiatok nového. Svetlo úsvitu sa už objavuje, hoci tiene noci sa ešte 

nerozplynuli. Zázrak máte pred očami, ale pre tvrdosť svojich sŕdc ho ešte netušíte. Ako vstúpiš do 

vnútorného ticha, ak si ešte neurobil pokánie za svoje previnenia? 

51 Zvykli ste si na zlobu a neresti, ktoré vás obklopujú. Vnímate neúmyselné zabitie, zneuctenie, 

cudzoložstvo ako niečo prirodzené. Bojuješ proti cnosti a maskuješ neresti, aby si sa v očiach svojich 

bratov javil ako čistý. 

52 Veru, hovorím vám, že ľudstvo nájde cestu k svetlu z týchto temnot. Tento krok však bude 

prebiehať pomaly. Čo by sa stalo s ľuďmi, keby v okamihu pochopili všetko zlo, ktoré spôsobili? Niektorí 

by prišli o rozum, iní by si vzali život. 

53 Ľudia, nečakajte, kým sa ocitnete v duchovnom údolí, aby ste povstali a priniesli svetu správu o 

mojom zjavení sa medzi vami. Toto posolstvo sa dostane do srdca ľudí a bude to začiatok ich 

oduševnenia. 

54 Keď sa ľudia obnovia, budú cítiť moju prítomnosť a moju lásku vo svojich srdciach. 

55 Ó, moje detičky, neviete si predstaviť, s akou božskou túžbou sa približujem k vášmu srdcu! 

Prichádzam, aby som sa s vami rozprával, aby som sa tešil, že vás vidím pri svojom stole. Keďže ste sa 

ešte nenaučili pozdvihnúť sa ku Mne, zostupujem k vám. Nikdy ťa neprestanem milovať, nikdy sa 

neunavím pozerať na teba s nehou. 

56 Táto forma počúvania prostredníctvom ľudského tlmočníka sa skončí a nastane hodina, keď Otec 

zazvoní zvonom, aby vás zavolal do zhromaždenia, kde budete počuť toto Slovo naposledy. 

57 Blíži sa rok 1950, rok, po ktorom ma už nebudete počuť. Nemyslite si, že keď doznie zvuk 

posledného zvona, nastane pre tento ľud pokoj. Naopak, toto bude prvý okamih vášho boja, veľkej dennej 

práce, ktorú potom podstúpite. 
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58 Dnes ste ako Moji učeníci z druhej éry, keď obklopovali Majstra, počúvali Jeho učenie a 

pozorovali Jeho skutky. Bol to Majster, ktorý hovoril k zástupom, ktorý robil zázraky medzi núdznymi, 

ktorý ich usmerňoval a napomínal a ktorý ich bránil. On im však oznámil svoj odchod a oni vedeli, že 

zostanú vo svete ako ovce medzi vlkmi. 

59 Ako sa tej hodiny báli! A keď prišla chvíľa odlúčenia, zostali na zemi sami. Ale Majster stál pri 

nich zo svojho kráľovstva, jeho Duch ich povzbudzoval v každej hodine a plnil všetky svoje sľuby bez 

výnimky. 

60 Prečo vy, ktorí viete, že táto forma môjho prejavu sa skončí, ľahostajne čakáte na ten rok 1950? 

Prečo si vy, ktorí sa už cítite unavení, myslíte, že po tomto čase sa konečne budete môcť oprieť a spať? 

Pamätajte, že dnes ste len malé deti, ktoré sa neskôr stanú pánmi! Ale nebojte sa splniť svoju úlohu, 

pamätajte, že keď som bol vtedy medzi svojimi učeníkmi, aj oni boli začiatočníkmi v mojom učení. 

61 Pri istej príležitosti som sa opýtal Ondreja, ktorý bol jedným z mojich dvanástich apoštolov: "Veríš 

vo mňa?" "Áno, pane," odpovedal mi. "Veríte, že môžete uzdravovať chorých v mojom mene?" "Áno, 

Pane, verím, že to dokážem." "No," povedal som mu, "choď po tej ceste, ktorá vedie do Jericha, a nájdeš 

na nej chorého človeka. Uzdravte ho v 

Moje meno a potom mi to oznámte." 

62 Ondrej sa vydal na cestu a cestou našiel chorého, ktorý bol malomocný, a povedal mu: "V mene 

Krista, môjho Učiteľa a Pána, uzdrav sa!" Ondrej mu povedal: "Uzdrav sa! Malomocný sa však naňho len 

smutne pozrel bez toho, aby pocítil zlepšenie. Ondrej vyslovil moje meno druhý a tretí raz, ale chorý sa 

neuzdravil. - Hlboko zarmútený učeník sa ku mne vrátil a pokorne mi povedal: "Učiteľ, ten chorý sa 

neuzdravil, neočistil sa od malomocenstva. Moja viera v Teba nebola dostatočná. Ale pochopil som, že to, 

čo robíš Ty, my nedokážeme. Okrem toho je choroba tohto človeka nevyliečiteľná." 

63 Potom som mu povedal: "Ondrej, poď za mnou!" a priviedol som ho k chorému, ktorého som sa 

len dotkol rukou a ktorému som povedal: "Buď zdravý!" Malomocný bol okamžite čistý. 

64 Ondrej sa ma zahanbene a zároveň udivene opýtal, ako sa to mohlo stať, na čo som mu odpovedal, 

že milosrdná láska robí zázraky, že to nedokázal, lebo pochyboval o tejto moci a cítil nechuť dotknúť sa 

malomocného. A predsa, koľko chorých a medzi nimi koľko malomocných neskôr uzdravil Ondrej, môj 

milovaný učeník! 

65 Dám vám najavo, že počas tohto obdobia môjho ohlasovania rozvíjate svoje dary a že vás opravím, 

ak sa pomýlite. Ale najlepšie ovocie prinesiete, keď ma budete počúvať. 

66 Nič nedokončené ani nedokončené nezanechá duch na zemi. 

67 To, čo vám hovorím, počuje len málo ľudí, ale zasiahne to všetky srdcia. Keď sa Moje Slovo 

druhej éry rozšíri po celej zemi, to z tohto obdobia bude ako hnojivý dážď pre semeno, ktoré som predtým 

zasial. 

68 Nemyslite si, že ste jediným prostriedkom, aby ste ľuďom oznámili Môj zákon. Je však potrebné, 

aby ste splnili úlohu, ktorá vám prináleží, pretože ste súčasťou mojich božských plánov. Ohováranie alebo 

ponižovanie by vás nemalo zastrašiť. Predstavte si, ako váš Pán chodil po zemi. Ja som Cesta, Pravda a 

Život, Ja som Brána. 

69 Je načase, aby ste prostredníctvom svojich diel dali zažiariť môjmu učeniu, aby moje meno 

zaznelo aj v najtajnejšom kúte zeme. Niektorí budú predchodcami iných, tak ako bol Eliáš mojím 

predchodcom po celé veky. 

70 Ak pôjdeš po Mojej ceste, nebudeš cítiť únavu a neprídeš ku Mne vyčerpaný. Vylial som na túto 

cestu svoje svetlo prostredníctvom tohto slova, ktoré vám dávam prostredníctvom hlasu-nosiča, slova, 

ktoré už čoskoro nebudete počuť. vtlač hlboko stopu svojich krokov na túto cestu, aby sa ti zajtra, keď ťa 

vezmú za dobrého učeníka, dostalo spravodlivosti a aby tvoj príklad slúžil ako povzbudenie pre tých, ktorí 

prídu po tebe. Čakám na vás vo večnosti, preto nikdy nebude neskoro prísť ku Mne. 

71 V Mojej krvi zmyjete všetky svoje škvrny, lebo čo znamená Moja krv, ak nie lásku? Uvidím vás 

žiť v mojom lone, na najvyššom bode rebríka k dokonalosti, keď prejdete vyprahnutými a pustými 

púšťami svojho pokánia, keď sa vyhnete nástrahám svojich vášní a keď sa zachránite z vĺn rozbúreného 

mora. Bolesti pominú, boje pominú a nakoniec prídete do vlasti, kde prebýva skutočný mier - šťastie, aké 

si ľudské srdce nikdy nepredstavovalo, a kde žiari svetlo nekonečnej múdrosti. 
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Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 62  
1 Milovaní učeníci, prichádzam vám potvrdiť, že všetko, čo som vám povedal v minulosti, sa teraz 

uskutočňuje. Podobne sa stane to, čo som vám v tejto epoche predpovedal prostredníctvom orgánu ľudskej 

mysle. To je dôvod, prečo sa oživila viera v týchto zástupoch, ktoré pôvodne prišli skúmať Moje Slovo, 

aby sa presvedčili, či je pravda, že Božský Majster dáva Svojim deťom Svoje učenie lásky, a ktoré sa 

potom venovali štúdiu a skúmaniu (tohto učenia), aby toto učenie okamžite priniesli ľudstvu. 

2 Začnete milovať všetko, čo je hodné vášho srdca a ducha očisteného od vášní, a nepozorovane 

prestanete milovať všetko, o čo ste predtým vo svete usilovali. - Takto k vám hovorí Duch pravdy v tomto 

čase, keď dáva poznať svoje slovo prostredníctvom nevzdelaných, jednoduchých a hriešnych tvorov. Malé 

a chudobné miesta na stretnutia ste postavili v najodľahlejších kútoch miest a dedín a ľudia sa v nich 

zhromažďovali a túžili počuť moje učenie. 

3 Kedysi ľudia počuli Ježiša hovoriť v dedinách, na brehoch riek a v otvorenej krajine, až prišla 

chvíľa, keď sa malo dokončiť moje dielo a ja som vstúpil do Jeruzalema, mesta, ktorého meno je navždy 

spojené s menom Majstra. Ale ten ľud ma nechcel nechať odísť, nie preto, že by ma miloval, ale preto, že 

chcel zabiť toho, kto im priniesol posolstvo vyššieho učenia, než aké doteraz prijímali od svojho Pána. 

4 Kristus vám teraz hovorí: Ja som brána do nového Jeruzalema. Blahoslavení sú všetci tí, ktorí cez 

ňu vstúpia do svetlého a svätého mesta, lebo ani oni ho nikdy neopustia - ale nie preto, že by sa stretli so 

smrťou, naopak, nájdu tam večný život. 

5 Kým sa vaše telá budú spúšťať do zeme, v ktorej lone sa s ňou budú miešať, aby ju zúrodnili - lebo 

aj po smrti budú naďalej silou a životom -, váš duch, ktorý je nad vašou bytosťou, nezostane v zemi, ale 

bude sa pohybovať s dušou, aby sa jej ukázal ako kniha, ktorej hlboké a múdre učenie bude duša študovať. 

Tam sa oči vašej duše otvoria pravde a v okamihu budete vedieť interpretovať to, čo ste nedokázali 

pochopiť za celý život. Tam pochopíte, čo znamená byť Božím dieťaťom a bratom svojho blížneho. Tam 

pochopíte 

Pochopíte hodnotu všetkého, čo ste vlastnili, pocítite ľútosť a výčitky za chyby, ktoré ste urobili, za čas, 

ktorý ste stratili, a zrodia sa vo vás najkrajšie predsavzatia nápravy a nápravy. 

6 Bolo potrebné, aby som k vám v tomto čase prišiel s podrobným a úplným poučením, aby som 

vám objasnil tajomstvá a odstránil nevedomosť, aby ste mohli spoznať všetky dary, ktorými vás obdaril 

váš Otec. Bez tohto poznania a bez tohto rozvoja by ste sa ku Mne nemohli priblížiť a neustále by ste 

blúdili v mori neistoty. 

7 V dôsledku svojej nevedomosti ste neboli schopní používať duchovné dary a sily, ktoré máte. Ale 

keď sa u niektorého z mojich detí prejavili spontánnym a prirodzeným spôsobom, vždy sa našiel niekto, 

kto ho vyhlásil za nenormálneho alebo mu prisúdil okultné a neprirodzené sily. 

8 Úbohé ľudstvo, ktoré - hoci má pravého Boha ako Boha - ho nepozná ani nechápe, rovnako ako 

nebolo schopné spoznať samé seba, pretože nosí pred očami temnú šatku kvôli svojmu náboženskému 

fanatizmu - ako dôsledok toho nečistého a nedokonalého uctievania Boha, ktoré bolo vždy prekážkou jeho 

duchovného vzostupu a rozvoja. Ale ja, ktorý som pravý a jediný pastier duší, ktorý ich môžem priviesť 

do domova, ktorý im určilo moje milosrdenstvo, idem za stratenými ovcami, aby som ich priviedol na 

cestu svetla, ktorá vedie do nebeskej ohrady. 

9 Preto vám ukazujem novú stránku Knihy pravého života. 

10 Nič vám nevezmem, naopak, všetko vám prenechám. Ešte nie je čas, aby som prišiel na žatvu. 

11 Učím vás svojím božským učením obrábať pôdu, a keď pokročíte v štúdiu a poznávaní môjho 

zákona, budete ho oznamovať svojim bratom spolu so svedectvom o svojich skutkoch lásky a 

milosrdenstva. Od večnosti budem nasledovať tvoje kroky a strážiť tvoje semeno. Keď príde správny čas, 

dáte mi svoju úrodu. 

12 Žijete v čase skúšok. Neuplynie ani hodina dňa, aby ste neboli vystavení nejakej skúške. Pod ich 

ťarchou sa svetský človek rúha a prekvapený učeník sa sám seba pýta: Prečo ma ťaží bremeno skúšok, 

hoci idem po stopách Majstra? - Ale Majster vám odpovedá: Kto ma nasleduje, ponesie kríž, a čím 

svedomitejšie sa ma pridŕža a napodobňuje ma, tým trpkejší bude jeho kalich. Veď čo by ste boli bez 

skúšok? Kedy chceš prísť ku Mne? 
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13 Blahoslavenstvo Ducha je pre tých, ktorí nesú na pleciach bremeno svojho kríža a majú pohľad 

odpustenia pre tých, ktorí ich urážajú, slovo útechy pre tých, ktorí trpia, a ruku, ktorá žehná všetkým, ktorí 

im skrížia cestu. 

14 Milosť príde k tým, ktorí na bolestnej ceste svojho života dokážu vstať s odovzdanosťou, keď 

padnú, a ktorí bez toho, aby odhodili kríž svojho poslania, dosiahnu s ním vrchol hory. Títo totiž budú vo 

svojom živote nasledovať svojho Majstra a budú s ním v jeho kráľovstve. 

15 Nemyslite si, že Kristus, pretože bol vtelený Boh, krvácal a zomrel bez toho, aby cítil bolesť vo 

svojej agónii. Veru, hovorím vám, Kristova bolesť bola skutočná a taká bolesť sa nevyskytla ani predtým, 

ani potom. V Jeho tele bola bolesť taká silná, že volalo: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!" 

16 Kalich utrpenia bude podaný aj vám. Neodmietajte ju, lebo nikdy vám nebude poslaná skúška, 

ktorá by bola nad vaše sily. 

17 Prebúdzam vás svojím svetlom a podobne prebudím aj denominácie pravdou tohto Slova. 

18 Moja milosrdná láska v tomto čase osvietila všetkých duchov a v nich sa objavili otázky a nepokoj. 

Muži a ženy povstávajú a hľadajú svetlo, pretože sa cítia ako stroskotanci uprostred búrky. 

19 Všetci - od vedcov, ktorí sa stratili v mori života, až po tých, ktorých myseľ nie je vyškolená - cítia 

príchod novej éry. Koľkí z týchto ľudí, keď ma budú hľadať, prídu za tebou, aby sa ťa opýtali, čo ťa 

Majster naučil! Nie všetci prídu pokorne, niektorí budú žiadať dôkaz, aby uverili, a iní sa vám budú 

vyhrážať! Je to čas, na ktorý sa musíte pripraviť, bude to príležitosť získať zásluhy pred svojím Pánom. 

20 Budeš hovoriť tak, ako som ťa to naučil. Z tvojich úst nebudú vychádzať zvučné slová bez obsahu, 

ako ich používajú ľudia. Nech z vašich úst vychádzajú len pokorné, jednoduché a úprimné slová, potom 

pohnú celým srdcom toho, kto ich prijíma. - Urobte sa aj vy hodnými toho, aby som vám odhalil 

tajomstvá, ktoré čakajú na chvíľu, keď vyjdú na svetlo v Mojej skrytej komnate srdca. Povzbudzujte sa vo 

mne, pred ničím neochabujte. 

Nie je mojou vôľou, aby ľudia zatvárali vaše ústa a umlčiavali môj ľud šírením strachu. 

21 Pridajte primeranú hodnotu skúškam, ktoré ste prežili, aby ste sa nebáli tých, ktoré ešte len prídu. 

Zvíťazili ste nad faraónom, prekročili ste modly, ktoré ste uctievali, akoby boli vaším Bohom. Zabudli ste 

na tradície a zachovávali ste zákon, odmietli ste náboženský fanatizmus. V tomto boji sa však váš duch 

zocelí. 

22 Nepripisujte svojmu telu väčšiu dôležitosť, než v skutočnosti má, ani mu nedovoľte, aby zaujalo 

miesto, ktoré patrí len vášmu duchu. 

23 Pochopte, že telesná schránka je len nástroj, ktorý potrebujete, aby sa duch mohol prejaviť na 

zemi. 

24 Pri plnení svojej úlohy by si mal ísť do práce odetý v pokore, potom budeš prekvapený, ako ti 

tajomná Sila poskytuje a pripravuje všetko na ceste. Ak vložíte semeno môjho učenia do akéhokoľvek 

srdca, zistíte, že ešte predtým, ako k nemu prídete, už bolo pozorné a vnímavé, a preto bolo schopné prijať 

semeno do svojho srdca. 

25 Nezúfajte tvárou v tvár neúrodnosti polí v tomto čase. Nezúfajte, keď pri siatí semienka zistíte, že 

pod vrchnou vrstvou pôdy sú len kamene. Bojujte proti kameňom sami! Dám vám na to nástroje. Verte a 

ja vám sľubujem, že sa vám dám poznať tam, kde ma budete potrebovať. 

26 Sledujte, lebo ľudia sa budú pripravovať a spájať do veľkých a mocných zoskupení bez toho, aby 

vedeli, prečo to robia. Vy však viete, že hľadajú Moje tretie zjavenie, hľadajú Toho, ktorý im sľúbil, že sa 

k nim vráti. Budú hľadať svetlo v minulých zákonoch v nádeji, že nájdu slovo, ktoré im potvrdí ich 

presvedčenie, že toto je čas môjho návratu ako Ducha Svätého. 

27 Ľudia sa ma pýtajú a hovoria mi: "Pane, ak existuješ, prečo sa nezjavuješ medzi nami, hoci 

inokedy si zostúpil do nášho pozemského sveta? Prečo si dnes neprišiel? Je naša bezbožnosť už taká 

veľká, že Ti bráni prísť nám na pomoc? Vždy ste hľadali stratených, "slepých", "malomocných" - teraz je 

ich svet plný. Už nevzbudzujeme Tvoj súcit? - Svojim apoštolom si povedal, že sa vrátiš k ľuďom a že dáš 

znamenia svojho príchodu, o ktorých si teraz myslíme, že ich vidíme. Prečo nám neukazuješ svoju tvár?" 

28 Hľa, takto ma ľudia očakávajú bez toho, aby cítili, že som medzi nimi. Som pred ich očami, a 

nevidia ma, hovorím k nim, a nepočujú môj hlas, a keď ma konečne na chvíľu uvidia, zaprú ma. Ja však 

naďalej vydávam svedectvo o sebe a tých, ktorí vo mňa dúfajú, budem naďalej očakávať. 
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29 Ale naozaj, znamenia môjho zjavenia v tomto čase boli veľké, dokonca aj ľudská krv, vyliata v 

riekach a zavlažujúca zem, naznačila čas mojej prítomnosti medzi vami ako Ducha Svätého. 

30 Všetko bolo napísané v Knihe siedmich pečatí, ktorá je v Bohu a ktorej existencia bola ľudstvu 

zjavená prostredníctvom apoštola a proroka Jána. Obsah tejto knihy vám zjavil iba božský Baránok, 

pretože ani na zemi, ani na nebesiach nebol spravodlivý duch, ktorý by vám mohol vysvetliť hlboké 

tajomstvá Božej lásky, života a spravodlivosti. Ale božský Baránok, ktorým je Kristus, uvoľnil pečate, 

ktoré uzatvárali Knihu života, aby jej obsah odhalil svojim deťom. A teraz bol Eliáš poslaný ako 

predstaviteľ tretej éry a ako predchodca môjho zjavenia medzi ľuďmi, aby pripravil vaše mysle na 

pochopenie tohto zjavenia. Bol to on, kto položil prvý kameň Chrámu Ducha Svätého a kto vám zjavil, že 

sa nachádzate v čase šiestej pečate a že všetci, ktorí budú počuť a vidieť tieto prejavy, budú svedkami pred 

ľudstvom, ktorému budú musieť odovzdať moju pravdu a svojimi skutkami dosvedčiť skutočnosť môjho 

prejavu. 

31 Prvé mysle, prostredníctvom ktorých sa toto svetlo prejavilo, boli pripravené mojou milosťou. Ale 

aby boli hodní môjho zjavenia, modlili sa a zostávali vo viere, úcte a povznesení. Medzi nimi bol aj môj 

syn Roque a moja služobnica Damiana - nositelia hlasu, prostredníctvom ktorých najprv Eliáš v ňom a 

potom Božské Slovo v nej ohlásili ľudstvu príchod tretej éry. Prostredníctvom nich som začal zvolávať 

synov Izraela a označovať vyvolených z každého kmeňa. 

32 Odvtedy sa niektoré z mojich detí pokúšali toto svetlo uhasiť. Ale veru, hovorím vám, nikto to 

nebude môcť urobiť, lebo svetlo šiesteho svietnika pochádza od Boha. Tí, ktorí chceli bojovať proti 

tomuto svetlu, skôr zapálili jeho plameň. 

33 Skúmajte teda moje učenie a povedzte mi, či sa všetky tieto proroctvá mohli naplniť v lone 

nejakého náboženského spoločenstva. 

34 Slovom lásky a života som vás naučil dokonalému uctievaniu Boha a spoznali ste nové spojenie s 

Otcom, ktoré vás pripravuje na dokonalé spojenie ducha s duchom. 

35 Zjavili sa vám schopnosti, ktoré má duch, a pochopili ste, že hoci máte dedičstvo, nevedeli ste o 

ňom. Presvedčil som vás o svojej prítomnosti tým, že som vám na vašej životnej ceste udelil dobrodenia, 

ktoré môže dosiahnuť len moje milosrdenstvo - pre vaše telesné zdravie i pre vašu morálku, pretože len 

svetlo viery vám umožní dosiahnuť koniec vašej duchovnej cesty pokánia. 

36 Dnes prijímam od každého z mojich detí ich obetu a ich prosbu. 

37 Zbavte sa únavy na duši i na tele, pretože ešte stále musíte chodiť a pracovať. Čas bolesti sa 

zhoduje s časom môjho príchodu, aby ste neboli opustení. Akú radosť budú prežívať tí, ktorí budú proti 

utrpeniu života bojovať praktizovaním môjho učenia! 

38 V tomto čase sa vaše srdce naučí biť v láske k druhým, pretože sa v pravde spoznáte ako bratia v 

Bohu. Ruka toho, kto miluje, bude silná, aby pozdvihla padlého. Skala, ktorá pocíti dotyk môjho 

milosrdenstva, vytryskne nevyčerpateľnú vodu. 

39 Ústa detí tohto ľudu sú dodnes zatvorené a neohlasujú svetu, že sa vrátil Kristus Rabín. Ale tvoja 

hlúposť nesmie trvať dlhšie, inak budeš zajtra plakať pre svoju neposlušnosť. 

40 Verte, že vaše diela budú pokračovať ako semená pre budúce generácie a že ste museli prejsť 

krucifixom utrpenia len preto, aby ste sa očistili a pochopili dary, ktoré som vám dal. Mnohí z vás sa 

museli umyť vo vodách očistenia. Očistila sa myseľ nositeľa hlasu, srdce toho, kto mal viesť ľudí, ruka 

toho, kto mal uzdravovať chorých, duchovný zrak tých, ktorí mali vstúpiť do záhrobia, aby prorokovali. 

41 Bolesť, kalich horkosti a skúšky vášho života vás posilnili, aby ste obstáli v boji, ktorý sa blíži, 

pretože vám naozaj hovorím, že vaša viera, vaša duchovnosť a vaša trpezlivosť budú skúšané ľudstvom. 

To hovorím nielen tým, ktorí ma teraz počúvajú, ale všetkým, ktorí aj po čase tohto zjavenia povstanú a 

vezmú svoj kríž, aby ma nasledovali. 

42 Oblečte sa do tichosti, súcitu a pokory, aby ste boli uznaní za mojich učeníkov. Ak sa naozaj 

správate ako Ježišovi učeníci, aj farizeji, keď sa k vám priblížia skrytí pod maskou, aby vás napadli, sa 

stanú miernymi baránkami tvárou v tvár vášmu príkladu vlkov. 

43 Chcem vás zachrániť svojím svetlom. Niet nikoho, kto by dnes mohol povedať, že je už spasený. 

Veru, hovorím vám: Keby som vám v tomto čase ponúkol spásu za spravodlivého, boli by ste stratení, 

lebo by ste mi nemohli predložiť spravodlivého. 
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44 Ľudstvo stroskotalo uprostred búrky hriechov a nerestí. Nielen človek, keď dospeje, si poškvrní 

dušu tým, že dá priechod svojim vášňam; aj dieťa v útlom detstve zažíva prevrátenie loďky, v ktorej sa 

plaví. Moje Slovo plné zjavení sa vznáša uprostred tohto ľudstva ako obrovský maják, ukazuje 

stroskotancom pravú cestu a oživuje nádej v tých, ktorí boli blízko straty viery. 

45 Je napísané, že "každé oko ma uvidí", pretože duchovne všetci spoznajú moju pravdu. Slepí 

otvoria oči pre svetlo a uvidia Eliáša, ako vedie veľké zástupy do mojej prítomnosti. Neveriaci svet bude 

zahltený takýmito svedectvami, prekvapeniami a dôkazmi, a zatiaľ čo jedni ma budú popierať a ako dôkaz 

budú uvádzať Písmo, iní sa budú radovať, pretože uvidia hodinu naplnenia mnohých proroctiev, ktoré som 

ohlásil ústami svojich prorokov a ústami Ježiša. 

46 Tí, ktorí očakávajú môj príchod v lone svojich cirkví, ani netušia, akým spôsobom a kde sa 

prejavujem, hoci moje zjavenie sa prejavilo mnohými udalosťami. Ako blesk, ktorý vychádza na Východe 

a zhasína na Západe, taký bol aj môj príchod. Ale vibrácie a odraz môjho Ducha sa medzi vami premenili 

na ľudské slovo, aby ste pochopili, kto je ten, ktorý zaklopal na dvere ľudských sŕdc, a prečo boli dané 

znamenia. 

47 Chcel som sa dať poznať prostredníctvom nevzdelaných jednoduchých myslí, pretože sú bez 

predsudkov, bez prekrútených výkladov Môjho zákona, a preto sú najvhodnejšie na odovzdávanie Môjho 

Slova v najväčšej čistote. O tomto Slove bude ľudstvo vášnivo diskutovať, aj keď sa nad ním bude snažiť 

rozprestrieť závoj ľahostajnosti. Bude totiž jediným v tomto čase, ktorý osvetlí mnohé záhady a omyly. 

48 Veru, hovorím vám, že po roku 1950 postihnem Svojou mocou a Svojou spravodlivosťou všetky 

cirkevné obrady, ktoré sa slávia vo svete, a ak sa ich duchovní a pastieri pri tomto prebudení nezobudia, 

prehovorím k nim pomocou nedospelých. Tak ako boli národy postihnuté mojou spravodlivosťou, aj rôzne 

denominácie budú podrobené skúške. Každá koruna, žezlo, titul a hierarchia budú súdené. 

49 Ľudia, kde uchovávate slová a učenie, ktoré som vám priniesol s takou láskou? Uvažujte, že toto 

Slovo je božským pohladením, ktorým vás Otec v tomto čase prebudil. Alebo budete čakať, kým vás zo 

spánku prebudia rozpútané sily prírody? 

50 Otec sa nechce svojmu ľudu zjaviť s potupou, ale chce požehnať jeho skutky, ale zatiaľ medzi 

vami nie je úmysel obnovy, a to preto, že ste neboli schopní pochopiť všetku lásku, ktorú vám váš Majster 

preukázal, keď vás vytiahol zo špiny, aby vás obliekol svojou milosťou. 

51 Nepočujete hlas Ducha, ktorý vám hovorí, že ste učeníkmi tretej éry? Počúvajte tento hlas a 

zdvihnite sa! Váš Majster svojím utrpením, učením a príkladom už zapísal do ľudských sŕdc zákon, ktorý 

máte nasledovať. Apoštoli, títo mučeníci, bojovali za pestovanie semena Môjho učenia. Bojujte teraz v 

prospech budúcich generácií, lebo z tohto semena budete žať zrelé ovocie, ktoré prinesie vašej duši pokoj 

a šťastie. 

52 Láska k vášmu Bohu, milosrdenstvo k vašim bratom a túžba po dokonalosti vás privedú k 

praktizovaniu mojich pokynov. Nemali by ste potrebovať bolesť alebo strach z Mojej spravodlivosti, aby 

vás podnietili k práci, pretože potom by vaše zásluhy neboli v Mojich očiach pravdivé. 

53 Nechajte na iné národy, aby sa prebudili do novej doby, až keď uvidia krajiny spustošené 

záplavami vody, národy zničené vojnou a morom ničiacim život. Tieto národy, ktoré sa stali arogantnými 

vo svojich vedách a uspali sa nádherou svojich náboženstiev, nerozpoznajú Moje Slovo v tejto nenápadnej 

podobe a nepocítia Moje zjavenie v duchu. Preto sa musí najprv zatriasť zem a príroda povie ľuďom: 

Naplnil sa čas a Pán prišiel k vám. - Aby sa ľudstvo prebudilo, otvorilo oči a potvrdilo, že som to ja, kto 

prišiel, musí byť najprv zasiahnutá ľudská moc a arogancia. Vašou úlohou je však bdieť, modliť sa a 

pripraviť sa. 

54 Niekto mi v srdci hovorí: "Pane, ako je možné, že - hoci nás tak veľmi miluješ - nám dávaš pocítiť 

svoju spravodlivosť takýmto spôsobom?" Na to vám odpovedám: Keby Moja spravodlivosť takto 

nevychádzala v ústrety vašim skutkom, boli by ste nenávratne stratení. Ak dovolím, aby na vás prišla 

bolesť a tiež smrť, je to preto, že bolesť očisťuje dušu a smrť ju obnovuje. Prečo by ste nemali piť kalich 

utrpenia a smrti, hoci ste ho sami vytvorili? Veru, hovorím vám, že bolesť a smrť v tele sú menej hrozné 

ako tá, ktorú duša pociťuje z výčitiek svedomia alebo zo smútku nad tým, že urazila svojho Stvoriteľa 

svojimi previneniami. 
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55 Počúvate bez porozumenia. Nenechávajte celú zodpovednosť za pochopenie Môjho Slova ani na 

samotného ducha, ani na samotnú myseľ, ktorá je pripútaná k zemi, bez toho, aby každý z nich prevzal 

svoju časť. Nech je to svedomie, ktoré určí, za čo je jeden alebo druhý zodpovedný. 

56 Keď zakúsite, že som k vám prišiel plný pokoja, či vás nepohne súcit pri pomyslení na tých vašich 

bratov, ktorí nemajú ani chvíľu pokoja? Či by vaše srdcia nepotešilo, keby som vám povedal, že vďaka 

vašim modlitbám a myšlienkam zahaleným do milosrdenstva sa vaši bratia môžu prebudiť k svetlu? 

57 V tých časoch prišiel Otec, aby zachránil svoje deti; v súčasnosti to majú byť ľudia, ktorí 

zachraňujú jeden druhého prostredníctvom lásky, ktorej ich naučil Otec. 

58 Moje milosrdenstvo postavilo most medzi mojím kráľovstvom a zemou. Tento most je môj ľud; 

cez neho sa ľudia dostanú do zasľúbenej zeme. 

59 Rozšíril som svoju Múdrosť medzi svoj ľud, Mária vliala svoju Lásku do vášho srdca - ale kde je 

táto Láska a táto Múdrosť, ktorú mi stále neponúkate? Čo robíte s tým, čo dostávate od Božieho 

milosrdenstva? Chvíľami pochybujete, lebo prichádzam v duchu; pocíťte ma v tejto podobe, lebo vám 

naozaj hovorím, že ma už nikdy nebudete mať ako človeka. 

60 Ústami nositeľa hlasu počujete moje Slovo a tento hlas volá tých, ktorí zablúdili, utekali za ľuďmi, 

rozkošami a pokladmi sveta a mysleli si, že nájdu lepšie miesta, než sú tie, ktoré Otec určil pre každé zo 

svojich detí. Tieto deti prišli do Mojej prítomnosti s roztrhaným "odevom", so znechuteným srdcom a so 

stopami, ktoré na celej ich bytosti zanechalo opojenie materializmom. - Keď sa ťa Otec opýta na tvoj 

odev, pochop, že je to odev ľudskej dôstojnosti, ktorý je biely a čistý, a tak mi ho vždy predložíš. 

61 Mnohí sa teraz vracajú ku Mne. Je to preto, že ma milujú? Nie, dôvodom je, že prišiel čas, keď im 

svet nemohol ponúknuť to, čo od neho žiadali. Potom si spomenuli, že existujem, ale ja ich prijímam. 

Teraz, keď ma počujú, ľutujú svoje hriechy a v ich srdci sa rodí láska k Otcovi. Svetlo môjho slova bude v 

mojich deťoch ako nové svitanie a ich minulosť bude ako noc, keď sa skončí. 

62 Uhas svoj smäd úplne, pamätaj, že veľmi skoro tvoje slovo uhasí smäd tvojho brata. Ak stále 

pociťuješ smäd, hoci ma počuješ a piješ toto víno, je to preto, že tvoje srdce túži po sláve sveta. Iba Moje 

najtrpezlivejšie a najláskavejšie Slovo dokáže uskutočniť zázrak vašej premeny a potom budete skutočne 

hodní šliapať po svojej ceste a prinášať bratom Moje poučenie. Nikoho neponižujte a neodopierajte mu 

moju milosť, nikoho nezvýhodňujte, lebo potom by ste ma nemali za svoj vzor. Veríte, že moja krv vyliata 

na kríži už nedopadá na žiadneho z hriešnikov? 

63 Keď Ján Krstiteľ ohlásil blížiaci sa príchod nebeského kráľovstva, jeho proroctvo bolo určené 

všetkým. Tento prorok a Kristov predchodca bol v tomto čase medzi vami. Prišiel skôr, ako sa môj lúč 

prejavil prostredníctvom ľudského orgánu chápania, a prišiel tiež oznámiť, že príchod Ducha Svätého je 

veľmi blízko. Jeho ohlasovanie, jeho proroctvo bolo určené všetkým bez výnimky a vy ste ho v tomto čase 

poznali pod menom Eliáš, lebo tento Duch je Duchom toho proroka, ktorý bol s ľuďmi vo všetkých časoch 

a je to ten, ktorý pripravoval Pánove cesty. Preto vás všetkých vítam, lebo som prišiel bez toho, aby som 

súdil hriechy a ponižoval toho, kto sa najviac poškvrnil. Títo budú patriť medzi tých, ktorí ma 

najvrúcnejšie milujú, lebo ich previnenia boli mnohé a všetky im boli odpustené. 

64 "Hviezdu", ktorá označuje Moju prítomnosť a Moje slovo, "videli" len obyčajní ľudia. Králi a 

vedci zaspali vo svojej veľkosti a nedokázali objaviť na oblohe božské svetlo, aby sa potom vydali za ním 

ako tí mágovia z Východu, ktorí zanechali všetko, aby dosiahli nebeské svetlo, ktoré svetu ohlásilo 

príchod Spasiteľa. Keby učenci hľadali Moje svetlo a tí, ktorí žijú vo veľkom bohatstve, by uplatnili niečo 

z Môjho učenia, pocítili by Moju prítomnosť vo svojich srdciach. 

65 Raz som vám povedal, že ľahšie prejde ťava uchom ihly ako bohatý lakomec do nebeského 

kráľovstva. Dnes vám hovorím, že tieto srdcia sa musia oslobodiť od sebectva a praktizovať aktívnu lásku 

voči bratom, aby ich duša mohla prejsť úzkou cestou spásy. Nie je potrebné oslobodiť sa od majetku a 

bohatstva, ale len od sebectva. 

66 Koľkí z vás boli kedysi vlastníkmi nejakého pozemského bohatstva a zabudli ste na biedu a 

potreby svojich blížnych. Keď potom prišla hodina súdu vašej duše, cítili ste, že rozsah vašich hriechov je 

taký veľký a duchovná brána taká úzka, že ste si uvedomili, že ňou nemôžete prejsť. 

67 Dnes to nie je poklad v podobe hmotných statkov, o ktorý sa máte deliť s núdznymi. Vaše 

bohatstvo v tomto období pozostáva zo svetla a duchovného poznania, preto sa môžete považovať za 

duchovne bohatých. Uvažuj však: Ak je ťažkým previnením pred Bohom odoprieť svojmu bratovi 
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bohatstvo sveta a držať sa ho, čo znamená odoprieť mu duchovné dary milosti, ktoré sa nikdy nezmenšujú, 

nech by si ich dával akokoľvek veľa? Aká bude potom spravodlivosť pre týchto bohatých duchom, ktorí sa 

prejavujú tak sebecky? 

68 Určil som ťa, aby si prostredníctvom svojho sprostredkovania poskytol ľudstvu veľké učenie. 

Veru, hovorím vám, tento ľud nevznikol náhodou a ani jedno srdce nebolo pridané náhodou. Tých 

stoštyridsaťštyri tisíc, ktorí musia ísť do práce duchom i telom, bude ako otvorená kniha plná svetla, 

skúseností a nápravy. 

Preto sa dotýkam ich duše prostredníctvom svedomia a veru vám hovorím, že ak sa neobrátia cez deň, 

urobia to za súmraku. Obrátia však svoj pohľad nahor k Otcovi a potom sa vydajú na cestu naplnenia. 

69 Stále vám dávam ďalší čas na premyslenie vášho poslania a prípravu vášho srdca. Posielam vás v 

tomto čase, aby ste vydávali svedectvo o mojej pravde. Šiesta pečať hovorí, jej svetlo sa šíri, jej tajomstvo 

sa objasňuje. Zavolaj mužov, ženy a deti, aby počúvali moje slovo, lebo príde rok 1950 a môj hlas už 

nebude počuť v tejto podobe. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 63  
1 Prečo sa tvoje srdce chveje strachom, keď počuješ moje slovo ako sudca? Ach, keby ste sa vždy 

báli, ale nie trestu, ale hanby, že ste Mi ublížili a poškvrnili sa. Koľko dobra by ste dosiahli pre svoju 

dušu! 

2 Povedal som vám, aby ste sa v tomto zjavení stali hodnými Mojej prítomnosti, aby ste nezatvárali 

brány Mojej milosti. 

3 Som dokonalý a očakávam od vás dokonalosť. Len tak sa dostanete na vrchol hory. Na to vám 

dávam čas, svetlo a silu. 

4 V tento deň, ktorý ľudia venujú pamiatke tých, ktorí odišli do záhrobia, a ktorý mylne nazývajú 

Dňom mŕtvych, vám dávam možnosť, aby vás tieto bytosti kontaktovali a poskytli vám dôkaz, že žijú. 

Povedia vám, že tak ako vy máte plniť duchovné poslanie na zemi, aj oni plnia ťažké poslanie v 

duchovnom údolí. 

5 Neplačte nad týmito bytosťami, nezaťažujte ich svojimi materiálnymi starosťami, nechýbajte im v 

úcte. Nechajte ich komunikovať s vami, prijmite do svojich sŕdc ich posolstvo a dobré rady a potom ich 

nechajte v pokoji odísť do sveta, kde žijú a odkiaľ nad vami bdejú. Táto milosť ich vypočutia čoskoro 

pominie. Potom budete ich prítomnosť cítiť len vo svojich srdciach. 

6 Hoci vás zjednocujem nielen so všetkými, ktorí žijú na zemi, ale aj s tými, ktorí žijú v iných 

svetoch, mnohé národy necítia moju prítomnosť, pretože sú zapojené do svojich vojen. Ale bez toho, aby o 

tom vedeli, napĺňajú Moje slovo z druhej éry, v ktorom som vám oznámil, že sa vrátim, keď sa tieto 

udalosti v ľudstve stanú. 

7 Dajte sa do práce, horlivo skúmajte toto slovo. Čo by sa stalo s vami, keby ste ho už nemohli 

počuť, keby tieto ústa umlkli pred určeným časom? Aký návod by si dal tým, ktorí ešte len prídu, keďže 

som ti ešte nedal všetky Moje zjavenia? 

8 Vytrvajte v obnove, pozorujte, modlite sa a učte sa. Počúvajte ma, koľko chcete, ale nezvyknite si 

na moju prítomnosť. Vždy ma hľadajte ako Otca a Majstra, nikdy nespochybňujte moju spravodlivosť. 

9 Pozrite sa, ako ste vďaka tejto malej viere dosiahli mnohé zázraky, ako napríklad tento, vďaka 

ktorému budete počuť hlas tých, ktorí boli vašimi príbuznými na tomto svete. 

10 Nebudú to hroby, ktoré sa otvoria, aby vypustili tých, ktorí sú v nich nehybní; budú to brány 

duchovného sveta, ktoré prepustia tých, ktorí sú plní svetla a života, aby vám dali vedieť o ich 

pokračujúcom živote. 

11 Ak by niektorá z týchto bytostí ešte stále prejavovala ľudské sklony alebo túžbu po pozemských 

veciach, zmiluj sa nad ňou a daj jej svetlo prostredníctvom svojej modlitby. Pamätajte, že by ste mali stáť 

jeden pri druhom. 

12 Takto postupujete krok za krokom po ceste, ktorá vedie na vrchol hory, kam sa dostanete, keď 

budete mať čistotu a dokonalosť v duši. 

13 Pochopte, že máte Krista ako svojho Majstra, že Moje Slovo dané týmito ľudskými ústami vás 

spojilo a že toto Slovo je Kniha lásky a múdrosti. Zakaždým vám dávam novú lekciu na osvieženie vašej 

duše. Dnes pociťuješ radosť, keď ma počúvaš, zajtra pocítiš radosť, keď budeš moje pokyny uplatňovať v 

praxi. Povedal som, že ľudia k vám budú prichádzať s túžbou po tomto svetle a je potrebné, aby ho našli 

vo vašich slovách, vo vašich dielach a vo vašom živote. 

14 Položil som stôl a pozval som vás na svoju hostinu, ale hovorím vám, že neskôr to budete vy, kto 

položí stôl, aby ste potom prijali svojich bratov a pokračovali tak v tejto hostine bratstva a lásky na celú 

večnosť. V tomto treťom čase váš duch naplní svoj osud, aby učil vašich bratov a podelil sa s nimi o 

všetko, čo dostal od Mojej milosti. Nebudú to materiálne statky - pretože tie vám chýbajú -, ale duchovné 

statky, ktorými budete obdarení. 

Ak chcete, aby vašej cnosti verili a aby vaše slovo malo silu presvedčiť a obrátiť, musíte zostať na 

ceste dobra. Keď pocítiš, že ťa Moja láska odstránila z cesty zla a postavila ťa na cestu obnovy, vykroč 

tam pevnými krokmi a nevracaj sa na miesto, z ktorého si bol zachránený. Potom, keď sa vydáte kázať 

obnovu, nápravu a vytrvalosť v dobrom, ľahko si získate a pohnete srdcom hriešnika. Ak viete očistiť 

svoje srdce a svoje pery vo chvíľach, keď adresujete svoje slová tvrdému srdcu svojho brata, ak v tých 

chvíľach s dôverou pozdvihnete svoje myšlienky ku Mne, budem to Ja, kto bude hovoriť vaším 
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prostredníctvom a dotkne sa najtajnejších vlákien tohto srdca svojím Slovom, a tak mu dá pocítiť Moju 

prítomnosť. 

15 Pochopte, že sa musíte duchovne a fyzicky transformovať, že mnohé zvyky a tradície - dedičstvo 

vašich predkov - musia z vášho života zmiznúť, aby ste uvoľnili miesto duchovnej premene. 

16 Vidíte, ako sa toto ľudstvo rúti do priepasti, zatiaľ čo vy stále spíte hlbokým spánkom, v ktorom 

hľadáte len svoj odpočinok a nestaráte sa o to, čo sa deje s ostatnými. Znovu vám hovorím, aby ste sa už 

nezaoberali zbytočnosťami, škodlivými vecami, aby ste tieto chvíle lepšie využili na skutky milosrdenstva, 

na zasievanie môjho semena lásky do duší vašich bratov. 

17 Toto je čas, ktorý videli a ohlasovali moji proroci, toto je čas, ktorý som vám predpovedal vo 

svojom slove. Vedzte, že jedno z týchto proroctiev sa teraz napĺňa. Moje kráľovské slovo nikdy 

neustupuje, neodporuje samo sebe, ani sa nepopiera. Aj prostredníctvom týchto ľudských hovorcov som 

vám dal mnohé proroctvá, ktoré ste videli, ako sa jedno po druhom napĺňajú. Hovorím vám to preto, lebo 

sa blíži rok 1950 a potom už nebudete počúvať Moje Slovo prostredníctvom ľudského intelektuálneho 

orgánu. 

18 Hovorím k vám láskavými slovami plnými lásky, aby som vás presvedčil, že sa musíte pripraviť 

na tento veľký deň. Blahoslavení sú tí, ktorí veria, že Moje Slovo je nemenné, a ktorí sa pripravujú na 

tento čas, pretože sa nezľaknú toho, že táto forma Môjho prejavu sa skončí. 

19 Počúvajte môj hlas, môžete sa ním ešte niekoľko rokov občerstvovať. Je to vznešená pieseň, ktorá 

znie v nebi a ktorej ozvena zaznieva na zemi. Keď túto pieseň už nebude možné počuť ústami Mojich 

nositeľov hlasu, spôsobím, že ju odteraz budete počuť v najvnútornejších zákutiach svojho srdca, keď sa 

duchovne spojíte so Mnou. Veru, hovorím vám, že tieto predpovede sa naplnia len v krátkom čase. Ale 

tiež vám hovorím, že človek nebude môcť uprednostniť svoju vôľu pred mojou tým, že sa bude snažiť 

predĺžiť moje ohlasovanie medzi vami. Buďte ostražití, lebo mnohí sa budú snažiť oklamať svojich bratov. 

Aj naďalej budeš privádzať do mojej prítomnosti hriešnikov, ktorí sa poškvrnili krádežou, cudzoložstvom 

alebo zločinom - nie preto, aby si ich obžaloval pred Pánom, ale aby im bolo odpustené a aby boli 

oslobodení od svojej temnoty a škvŕn. 

20 Pokračujte v pomazávaní chorých s láskou a v mojom mene, s rovnakou alebo väčšou dôverou a 

vierou, ako máte teraz, aby som medzi vami naďalej robil zázraky. To bude semeno, ktoré dostanem a 

uložím do svojich sýpok. 

21 Ktorý z vašich skutkov bol podľa vás dokonalý? Vaše svedomie vám hovorí, že ste dodnes 

neurobili ani jedno. 

22 Pamätajte, že ku Mne sa dostane len to, čo je dokonalé. Preto tvoj duch vstúpi do môjho 

kráľovstva, až keď dosiahne dokonalosť. Vyšli ste odo mňa bez skúseností, ale budete sa musieť ku mne 

vrátiť ozdobení rúchom svojich zásluh a cností*. 
* Rúcho ducha, ktoré musí byť ozdobené našimi zásluhami a cnosťami, je naša duša, pretože duch sa môže vrátiť 

do Božieho srdca len v rúchu svojej očistenej duše. 

23 Ľudia, zdvihnite svoju tvár a pozrite sa na nebesá. Keď cítiš, že prichádzam ako Sudca, chveješ sa 

a skláňaš svoju šiju. Pochopte, že nastal čas môjho duchovného dialógu s človekom, ako je napísané. 

24 Nositelia hlasu tohto ľudu, vy, ktorí ste nástrojmi, prostredníctvom ktorých hovorím k ľudstvu, 

počúvajte Moje Slovo, ktoré vám hovorí: Vy ste prameň, Moje Slovo je krištáľovo čistá voda. Nechajte ho 

pretekať, ale zachovajte jeho čistotu. 

25 Na tento ľud zostúpia moje pokyny, aby moja pravda zostala ukotvená. Od vás budú vychádzať 

verné prepisy, ktoré sa neskôr vryjú do sŕdc ľudí všetkých rás. Medzi vami sú učeníci, ktorí zjednotia a 

usporiadajú spisy. 

26 Môj nebeský koncert zaznie na zemi, aby sa naplnili predpovede prorokov a Ježišovo slovo. Už 

dávno vám Joel hovoril o čase, keď budú synovia a dcéry Izraela prorokovať, mať videnia a sny a že môj 

Duch bude vyliaty na každé telo. Veru, hovorím vám: Teraz je predpovedaný čas. 

27 Môj Duch sa prejavuje skrze vás, duchovný svet hovorí vašimi ústami. Sú tu muži a ženy všetkých 

vekových kategórií, ktorí svojím pohľadom prenikajú do duchovna, a iní, ktorí dostávajú oznámenia a 

zjavenia vo svojich snoch. 
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28 Toto je čas, keď sa moji duchovní zástupcovia približujú k svetu, aby vzbudili tých, ktorí ma budú 

nasledovať, a aby zničili jedovatú rastlinu a burinu hriechu. 

29 Vy vidiaci, pozrite sa na mňa! Chcete objaviť nejakú formu a nenachádzate ju. Vidíte len jas 

Môjho svetla, lebo to som Ja: Svetlo. 

30 Budím vás svetlom šiestej pečate. Z neho vychádza dar Slova, z neho vychádza tento koncert, 

ktorý počuješ vo svojom srdci a ktorý rozochvieva tvojho ducha, lebo ja som Pán. Pred vami je Baránok, 

ktorý uvoľňuje šiestu pečať, aby vám ukázal cestu. Lebo Baránok je Kristus a Kristus je Cesta. 

31 Každý rešpektuje miesto, ktoré mu bolo pridelené, a má úctu k sebe samému. 

32 Modlite sa, kajte sa! - Ak ste pokrytci, buďte teraz úprimní; ak ste nerozumní, buďte teraz 

rozumní; ak žijete v temnote, vystupte na svetlo; ak nemáte božské vnuknutia, počúvajte ma a naplní vás 

svetlo. Ten, kto k vám hovorí, je pôvodcom a zdrojom všetkých stvorených vecí a hovorí vám: Vezmite na 

seba Ježišov kríž lásky a príďte ku mne! 

33 Dnes vás môj príchod prekvapil, lebo ste naň neboli pripravení; to je dôvod pochybností 

niektorých. Keď niekto položil otázku Nekonečnému a spýtal sa, či je tento prejav pravdou, uprostred 

Mojej učiteľskej reči okamžite dostal múdru a láskyplnú odpoveď, ktorá v jeho srdci zapálila plamienok 

svetla. 

34 Kto má vieru, nikdy sa neunaví ani neunaví počúvať ma. Zakaždým môže prejsť cez údolia a 

vystúpiť na hory, aby počul moje slovo, keď sa mu zjavujem. 

35 Kto poznal povahu vody, ktorá uhasí jeho smäd, a chleba, ktorý nasýti jeho hlad, nevymení ich za 

nič a nič mu nebráni, aby ich našiel. Kto pociťuje radosť z počúvania Božského Majstra a potešenie z 

toho, že na krátky čas preniká do večnosti, neľutuje, že počas týchto chvíľ opúšťa radosti tohto sveta. 

36 Učeníci, boli chvíle, keď sa vám moje slovo plné spravodlivého pokarhania zdalo trpké, a to preto, 

lebo ste ho neboli schopní pochopiť. Veru, hovorím vám: Neprišiel som, aby som zväčšoval trpkosť, 

ktorou trpíte na zemi. 

37 Moje božské pokyny vás odvrátili od neistých ciest, falošných pôžitkov a neresti. Naopak, 

spôsobilo vám to radosť a potešenie z toho, že robíte to, čo je dobré. 

38 Nenechám vás bez dedičstva, keď už nebude počuť Moje Slovo prostredníctvom týchto 

vysielačov, lebo vás chcem zachovať, aby ste svedčili o pravde Môjho učenia lásky pred novými 

generáciami a aby ste boli radcami svojim bratom. 

39 Nie všetci v tomto čase spoznajú Slovo, ktoré som vám dal prostredníctvom ľudského orgánu 

intelektu, pretože pre nich ešte nenastal čas prebudenia. Budú povolaní, ale nie vybraní. Ale zajtra, keď 

budú pripravení nasledovať ma, budú opäť povolaní a potom budú určite započítaní medzi vyvolených. 

40 Prírodné živly ako zvonenie teraz prebúdzajú spiace ľudstvo a vyzývajú ho k modlitbe a 

zamysleniu. Tí, ktorí tomuto hlasu nerozumejú, sa mýlia alebo sú hluchí k duchovným posolstvám. Dnes 

sa tieto udalosti stále pripisujú len prírodným úkazom. Príde však chvíľa, keď sa duchovní jednotlivých 

denominácií a ľudia z vedy a moci budú s obavami pýtať sami seba: Je to naozaj Pánova spravodlivosť, 

ktorá klope na naše dvere? Je teraz čas Jeho prítomnosti medzi nami? 

41 Hovorím vám, že tvrdohlavosť človeka je veľká! Napriek tomu sa neskloní pred bolesťou a 

nevzbúri sa proti Mojej spravodlivosti, ktorá ho postihuje. Ak však ohne krk, celé ľudstvo sa spojí do 

jednej prekážky. 

42 Pýtam sa vás: Na čo čakáte, aby ste sa mohli podeliť s Dobrou novinou? Chcete prorokovať o 

ruinách? Všetko ti hovorím a zjavujem, aby si mal vždy múdru odpoveď na každú otázku, ktorú ti tvoji 

bratia položia. Pamätajte, že budete napadnutí vážnymi argumentmi, ktoré naplnia strachom tých, ktorí nie 

sú pripravení. 

43 Pamätajte si moje slovo a nezabúdajte na veľké zázraky, ktoré som vám udelil, aby každý z vás bol 

živým svedectvom mojej pravdy. Potom ten, kto vás skúma a hĺba v mojom slove, uvidí, že v ničom 

neodporuje tomu, čo som vám povedal a prorokoval v minulých časoch. Boj bude veľký, taký veľký, že 

niektorí, ktorí boli mojimi učeníkmi, budú plní strachu a zaprú ma, tvrdiac, že ma nikdy nepočuli. Tých, 

ktorí zostanú verní Mojim prikázaniam a budú čeliť boju, prikryjem plášťom, pod ktorým sa budú brániť, 

a prejdú každou kritickou situáciou bez ujmy. Kto zle zasieva toto semeno alebo kto poškvrní čistotu tohto 

diela, bude v každej hodine súdený, prenasledovaný ľuďmi a nepokojný. Každý nech pozná strom, ktorý 

vypestoval, podľa chuti jeho ovocia. 
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44 V čase duchovného boja môjho ľudu mám pripravené veľké zázraky - zázraky a diela, ktoré 

ohromia učencov a vedcov. Nikdy vás nenechám napospas vašim vlastným silám. Nenechajte sa vyviesť z 

miery, keď sa vám ľudia vysmievajú; nezabúdajte, že v druhej ére sa dav vysmieval aj vášmu Majstrovi. 

45 Zatiaľ čo mnohí ešte stále čakajú na môj príchod, môj odchod je už veľmi blízko. Ale veru, 

hovorím vám: Duch Svätý odteraz navždy osvieti každú myseľ a ducha, lebo ste už na vrchole časov. 

46 Od každého dostávam dar: deti mi ponúkajú svoju nevinnosť, panny svoju vôňu (čistoty), matky 

svoje slzy, otcovia svoj kríž, starci svoju únavu. Ale moja láska oživuje tvoju vieru, stráži túto lampu, aby 

jej plameň nikdy nezhasol. 

47 V tom čase som neprišiel na zem ako ľudská bytosť, aby ma videli oči vášho tela. Tento čas už 

uplynul. Teraz je čas, keď si musíte zaslúžiť svoju spásu. Hľadajte ma v neviditeľnom a čoskoro ma 

nájdete. Hľadajte ma ako Otca, ako Majstra, a budete ma mať. Nehľadajte ma ako sluhu, hoci vám 

pravdivo hovorím, že som vám vždy slúžil. Moje služby neočakávajú odmenu, ale ak chcete moje 

dobrodenia nejako odmeniť, hovorím vám len, aby ste sa navzájom milovali. Ak to urobíte, moje dielo 

bude korunované. 

48 Nečudujte sa, že hoci som Pánom všetkých stvorených vecí, zjavujem sa medzi vami a žiadam o 

lásku. Ja som Boh miernosti a pokory. Nechválim sa svojou veľkosťou, skôr skrývam svoju dokonalosť a 

nádheru, aby som sa priblížil k tvojmu srdcu. Keby ste ma uvideli v celej Mojej sláve, ako by ste plakali 

nad svojimi priestupkami! 

49 Hľa, tu je cesta, choďte po nej a budete spasení. Veru, hovorím vám, že na získanie spasenia nie je 

potrebné, aby ste ma počuli v tomto čase. Každý, kto v živote uplatňuje môj božský zákon lásky a kto túto 

lásku inšpirovanú Stvoriteľom premieňa na lásku, je spasený. Svedčí o mne svojím životom a svojimi 

skutkami. 

50 Počujete Ducha Svätého, ale nie iného Ducha, ako je ten, ktorý k vám hovoril ako Kristus alebo 

ako Jehova. Je to ten istý, jediný, ktorý existuje, ale ktorý sa v každom z troch vekov prejavuje iným 

spôsobom. 

51 V prvom čase sa vám váš Boh zjavil na Sinaji a kvalita Jeho bytosti, ktorú vám ponúkol, bola 

kvalita Jeho spravodlivosti a Jeho zákona. V druhej ére k vám ten istý Boh prehovoril v Kristovi a zjavil 

vám tú stránku svojej bytosti, ktorú ste doteraz nechápali: lásku. A v súčasnej epoche, ktorá je Treťou 

érou, k vám Môj Svätý Duch hovorí z Nekonečna; vstupuje do kontaktu s vaším duchom z duchovného a 

ukazuje vám tak ďalšiu vlastnosť Svojej Bytosti, vlastnosť Svojej Múdrosti, ktorá je svetlom pre celé 

ľudstvo. Prečo vidieť záhady tam, kde nie sú? Záhada Trojice bola objasnená. 

52 Čo ma pohlo, aby som ťa stvoril? - Moja láska. Veď skôr, ako som vás stvoril, už som vás vo mne 

miloval. Pán miloval tých, ktorí sa mali stať jeho deťmi, ale chcel sa nimi aj cítiť milovaný. Pre deti som 

stvoril prírodu, prírodné sily, svety alebo domovy, aby ste sa mohli zúčastniť na hmotnom živote a začať 

tak cestu dokonalosti a vzostupného vývoja. Dal som dušiam hmotné telo, prostredníctvom ktorého mohli 

vyjadriť svoje pocity a schopnosti, vedené svedomím. 

53 Takto vytvorenej a obdarenej ľudskej bytosti som dal slobodnú vôľu, do jej vnútra som vložil list 

svojho zákona a svojej spravodlivosti a postavil som ju na začiatok cesty rozvoja. 

54 Bez tohto vnútorného zákona by ma človek nikdy nepoznal, nepochopil a nemiloval. Ale 

svedomie, ktoré bolo majákom osvetľujúcim cestu a hlasom radiacim dobro, vám umožnilo pochopiť 

Otcove zjavenia; a teraz ste dospeli do súčasnosti, v ktorej sa vtelený duch slobodne prejaví a zvíťazí nad 

neužitočným a materiálnym. 

55 Prečo som k vám musel prísť trikrát? Pretože ste padli na ťažkej ceste životom a Ja som musel 

prísť, aby som vás pozdvihol z prachu zeme - pretože ste zišli z cesty s plným vedomím. Ale potom, keď 

zhynete a budete plakať, poviete mi: "Otče, prečo ma trestáš?" Prečo hovoríš, že som ťa potrestal? 

Pamätajte, že kým sa rúhate, Život, ktorým som vás obklopil, vám naďalej poskytuje svoje dobrodenia. 

Učte sa žiť a nebudete sa potkýnať: to vás učí môj Zákon. Neočakávajte pokoj alebo pravý život od 

ľudských učení. 

56 Môj súd sa dostane na všetkých. Keď príde čas, spýtam sa "služobníkov môjho zákona" a ľudí, 

ktorí tvoria dogmy: "Aká je vaša úroda?" A tak jedni, ako aj druhí mi ukážu len márnivosť, nepriateľstvo a 

nedostatok lásky k ľuďom. 
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57 Pred všetkými ostatnými budem súdiť strážcov svojho zákona, lebo to je moja zmluva lásky a 

múdrosti pre všetky moje deti, lebo z nej pochádza vykúpenie ľudí. Beda tým, ktorí toto učenie skrývajú 

vo svojej mysli, lebo to bude brloh temnoty - alebo vo svojom srdci, lebo to bude len brloh sebectva! 

58 Buďte vybavení a pochopte ma! Kto má v sebe svetlo Ducha Svätého, nech vylieva svetlo na 

všetkých, ktorí ho potrebujú. 

59 Ak má niekto pocit, že ho Moje slovo zraňuje, je to preto, že je ako meč. Ale rany, ktoré zasahuje, 

sú rany lásky. Zajtra pochopíš, že moje slovo je vždy spravodlivé. 

60 Zavolám si otcov rodín a spýtam sa ich: "Otcovia ľudí, čo ste urobili so svojimi deťmi?" Budem 

súdiť učiteľov ľudstva, medzi ktorými budú filozofi, teológovia a vedci, a budem sa ich tiež pýtať, aká 

bola povaha semena, ktoré zasiali do sŕdc a myslí svojich vlastných bratov. Spýtam sa ich, v službe akej 

veci použili dary, ktoré som im zveril. 

61 V mojej prítomnosti prídu vládcovia ľudí, národov a kráľovstiev a ja sa ich budem pýtať, akým 

spôsobom riadili ľudské osudy a čo urobili so svojimi národmi. Budem od nich žiadať účet z chleba ich 

bratov, z práce a dennej mzdy, a ak ponúknu len chamtivosť a márnivosť vo svojich srdciach a bohatstvo 

vo svojich rukách, zatiaľ čo ich národy hynú od hladu - aká veľká bude ich zodpovednosť! 

62 Zavolá aj lekárov. Spýtam sa ich, čo urobili s tajomstvom zdravia, ktoré som im zjavil, a s 

uzdravujúcim balzamom, ktorý som im zveril. Spýtam sa ich, či v skutočnosti pocítili cudziu bolesť, či sa 

sklonili až do najchudobnejšieho tábora, aby s láskou uzdravili toho, kto trpí. Čo mi odpovedia tí, ktorí 

dosiahli nádheru, bohatstvo a luxus s bolesťou svojich blížnych, bolesťou, ktorú nie vždy vedeli zmierniť? 

Všetci si budú klásť otázky vo svojich srdciach a budú mi musieť odpovedať vo svetle svojho svedomia. 

63 Ak som vám zjavil, že ste súčasťou Izraela, nemyslite si, že vás milujem viac ako iné skupiny ľudí. 

Prečo by som vás mal milovať viac ako iných, keď ste všetci moje deti? 

64 Veru, hovorím vám: Keby sa ľudia držali Zákona, ktorý im pripomínalo svedomie v ich vnútri, 

nebolo by potrebné posielať vám vodcov ani prorokov, ani by nebolo potrebné, aby k vám zostúpil váš 

Pán, a že som musel vytesať svoj Zákon do kameňa už v prvom veku a že som sa musel stať človekom a 

zomrieť ako človek na kríži v druhom veku. 

65 Keď som formoval ľud a obdarúval ho milosťami, nebolo to preto, aby sa vyvyšoval a ponižoval 

iných, ale aby bol príkladom podriadenosti pravému Bohu a vzorom bratstva medzi ľuďmi. 

66 Vyvolil som si tento ľud, aby bol nástrojom Mojej vôle na zemi a poslom Mojich zjavení, aby som 

všetkých pozval žiť podľa Môjho zákona, a tak celé ľudstvo nakoniec vytvorilo jeden Pánov ľud. 

67 Tento národ veľa trpel - hoci bol vyvolený -, pretože veril, že dedičstvo je len pre neho, že jeho 

Boh nemôže byť Bohom aj pre pohanov, pretože považoval ostatné národy za cudzincov a nedovolil im 

podieľať sa na tom, čo im Otec zveril. Od ostatných národov som ju oddelil len na určitý čas, aby sa 

nenakazila bezbožnosťou a materializmom. Keď sa však vo svojom sebectve izolovala a myslela si, že je 

veľká a silná, dokázal som jej, že jej moc a veľkosť sú klamlivé, a dovolil som iným národom, aby ju 

napadli a uvrhli do otroctva. Jeho pánmi boli králi, faraóni a cisári, hoci som sa ponúkol, že budem ich 

pánom. 

Otec sa vo svojej nekonečnej Láske nanovo zjavil svojmu ľudu, aby mu dal slobodu a pripomenul jeho 

poslanie, a v tomto čase prichádzam, aby som mu dal svoje učenie lásky; ale len môj pohľad môže objaviť 

medzi ľuďmi deti Izraela, ktoré volám a zhromažďujem, aby prijali svetlo Ducha Svätého. 

68 Zjavil som sa pred vaším duchom, pretože čas, keď som k vám hovoril prostredníctvom prírody a 

hmotných prejavov, ktoré ste nazývali zázrakmi, už dávno pominul. Dnes ma už môžeš cítiť vo svojom 

duchu, ako aj v najvnútornejšej časti svojho srdca. 

69 V tomto čase nie je Palestína svedkom môjho zjavenia, pretože nehľadám konkrétne miesto, ale 

vášho ducha. Hľadám "ľud Izraela z ducha", nie z krvi, ľud, ktorý má duchovné semeno, ktorému sa 

dostalo mojej milosti počas vekov. 

70 Pripravte sa, ľudia, využite čas, lebo tento čas je ľahký. Blíži sa rok 1950 a ja nechcem, aby ste sa 

cítili ako siroty, keď stiahnem svoje Slovo. Veru, hovorím vám, že tí, ktorí sa pripravia, ma vtedy pocítia 

bližšie, budú mať veľké vnuknutia, budú uzdravovať chorých len modlitbou a prekvapia darom Slova. 

71 Tieto stretnutia budete zachovávať, lebo na nich dám veľké zjavenia. Rozvinie sa dar duchovného 

zraku a tvojimi ústami budem hovoriť k učencom a vedcom. Túto predpoveď zapíšu tí, ktorí majú za 

úlohu zaznamenávať moje slovo. 
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72 Muži a ženy, ktorí počujú toto slovo: Veríte v môj príchod medzi vás? Veríte v Moje zjavenie 

prostredníctvom ľudského intelektu? Niektorí s horiacou vierou odpovedajú: "Áno, Učiteľ, verím v tvoju 

prítomnosť." Pri iných odpovedá ich mlčanie, ktoré hlása: 

"Kto vie?" 

73 Majster vám povedal: "Neskúmajte len mňa. Vstúpte do svojho srdca a spoznajte, čo z neho vyšlo. 

Ak z neho vychádzajú slová lásky a pravdy, môžete byť spokojní; ak poskytol útechu iným, môžete 

povedať, že z vášho prameňa vytryskla krištáľovo čistá voda. - Keby ste boli na vysokej úrovni 

dokonalosti, Môj prejav by nemal dôvod existovať medzi vami. Ale ak ťa tvoje svedomie obviňuje z 

mnohých nedostatkov, prečo sa ma pýtaš, prečo som prišiel? Musíte vedieť, že som prišiel hľadať vašu 

dušu, ktorej osudom je zdokonaľovať sa na ceste vytýčenej Mojou otcovskou láskou, aby dosiahla 

očistenie a šťastie, po ktorom túži každá bytosť vo svojom vnútri. Prišiel som, aby som jej ukázal spôsob, 

akým získava zásluhy na dosiahnutie tohto cieľa. 

74 Veru, hovorím vám, že duše spravodlivých, ktorí prebývajú v Božej blízkosti, si právo obsadiť toto 

miesto zaslúžili vlastnými skutkami - nie preto, že som im ho dal. Ukázal som im len cestu a na jej konci 

som im ukázal veľkú odmenu. 

75 Blahoslavení, ktorí mi hovoria: "Pane, ty si cesta, svetlo, ktoré ju osvetľuje, a sila pre pocestného. 

Ty si hlas, ktorý nám dáva smer a oživuje nás na ceste života, a ty si aj odmena pre toho, kto dosiahol cieľ 

- Áno, deti moje, ja som Život a Vzkriesenie z mŕtvych. 

76 Stačí, aby ste vedeli, ako som vám povedal vo svojom Slove, že reinkarnácia duše je pravda, a už 

sa vo vašich srdciach zapaľuje svetlo a vy ešte viac obdivujete moju milujúcu spravodlivosť. Porovnajte 

teórie a rôzne výklady, ktoré jednotlivé denominácie dali týmto učeniam, a rozhodnite sa pre tú, ktorá 

obsahuje najviac spravodlivosti a má najviac dôvodov. Ale veru, hovorím vám, že toto je jedno zo zjavení, 

ktoré najviac vzruší ducha v tomto čase, keď sa prebúdza vnútorné poznanie tejto veľkej pravdy. 

77 Ak ma ľudia opäť odsúdia za to, že som svetu povedal pravdu, môžu to urobiť; dovolím im, aby 

ma odsúdili. Ale ak by ma chceli chytiť a zatknúť, nepodarí sa im to, lebo som v Duchu a som pre nich 

nedotknuteľný a neviditeľný. 

78 Pri zázraku tohto Slova ste povstali k pravému životu. Už nežijete ľahostajne a nehrešíte ako tí, čo 

ma nepočuli, lebo potom by ste klesli na úroveň (duchovne) mŕtvych. - Len ja môžem a smiem k vám 

takto hovoriť. 

79 V druhej ére som svojim apoštolom oznámil svoje nové zjavenie, a keď sa ma pýtali, aké znamenia 

naznačia tento čas, oznámil som im jedno po druhom, ako aj dôkazy, ktoré im dám. Do poslednej chvíle sa 

zjavili znamenia, ktoré oznamujú, že toto je čas, ktorý predpovedal Ježiš, a teraz sa vás pýtam: Ak by tento 

duchovný prejav*, na ktorom vás nútim zúčastniť sa, nebol pravdou - prečo sa potom Kristus nezjavil (v 

podobe, ktorú veriaci očakávali), hoci prišli znamenia? Alebo veríte, že pokušiteľ má moc aj nad celým 

stvorením a nad silami prírody, aby vás oklamal? 
* Podľa Pánových slov toto zjavenie znamená naplnenie prísľubu jeho návratu, ktorý je duchovný. 

80 Kedysi som vás varoval, aby ste nepodľahli zvodom falošných prorokov, falošných Kristov a 

falošných spasiteľov. Dnes vám však hovorím, že vtelený duch sa vďaka svojmu vývoju, poznaniu a 

skúsenostiam prebudil do takej miery, že nie je ľahké ponúknuť mu tmu ako svetlo, nech už má k 

dispozícii akokoľvek oslnivé svetlo. Preto som vám povedal: Skôr než sa so slepou vierou vydáte na túto 

cestu, overte si, koľko chcete! Uvedomte si, že toto Slovo bolo dané pre všetkých a že som nikdy 

neukladal žiadnu jeho časť len pre niektorých ľudí. Uvedomte si, že v tomto diele nie sú knihy, v ktorých 

by som sa snažil pred vami utajiť nejaké učenie. Ale v tej druhej ére som vám ústami svojho apoštola Jána 

povedal: "Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním stolovať a on so 

mnou." Rovnako som vás učil podobenstvo o pannách, aby ste si ho v tom čase zapamätali. 

81 Eliáš, ktorý musel prísť ako prvý, aby pripravil cestu Pánovi, sa po prvýkrát zjavil prostredníctvom 

ľudskej mysle v roku 1866. Nechcete venovať trochu času štúdiu znamení a udalostí, ktoré sa vyskytli vo 

všetkých oblastiach a zhodovali sa s časom tohto prejavu? Opäť to budú učenci, ktorí skúmajú hviezdy a 

ktorých v dávnych dobách nazývali mágmi, ktorí dosvedčia, že nebesia dali znamenia, ktoré sú božskými 

výzvami. 
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82 Vám, ktorí ste mali to šťastie, že ste ma počuli, hovorím: zaklopal som na vaše dvere a vy ste mi 

otvorili. Ja som sa živil s vami a vy so mnou. Videli ste jas blesku a počuli hrom ohnivého lúča a ja som 

tu. 

83 Hľa, šiesta pečať je uvoľnená a otvorená pred vašimi očami. Kto ho uvoľnil? Kto stratil 

predchádzajúcich päť? Nebol to Mojžiš, ani Eliáš, ani žiadny patriarcha. Bol som to ja, Mesiáš, Slovo, 

Obetný Baránok, lebo tá Kniha múdrosti je Cesta a Život a ja som vám povedal, že ja som Cesta, Pravda a 

Život. 

84 Poslal som Eliáša, aby svetu oznámil, že šiesta pečať bude čoskoro uvoľnená, a plný svetla Ducha 

Svätého zostúpil k ľuďom ako predchodca môjho príchodu v tretej ére. Už viete, ako sa Eliáš zjavil, ako sa 

zjavil Majster, koľko vám dal a naučil vás. Teraz vám hovorím len toľko, aby ste toto učenie zachovali v 

celej jeho čistote, aby ste smerovali k obnove a oduševneniu, aby sa v duchu verilo môjmu príchodu a aby 

sa moje slovo počúvalo s úctou a láskou. 

85 Vždy hovorte pravdu a budete spoznaní ako učeníci Ducha Svätého, pretože ani snehové vločky 

nemajú čistotu môjho slova. Odraz slnka na snehu hôr bolí oči, ale božské svetlo neubližuje duchu a 

neoslepuje ho. 

86 Počúvajte ma, ja som Kristus, Slovo Otca. Neprišiel som zrušiť nič, čo bolo zjavené od prvých 

čias. Môj zákon je rovnaký, je to zákon lásky. Formuláre sa môžu zmeniť, ale nie obsah. Preto som vám 

povedal, aby ste o mojom Slove nepochybovali, pretože ho počujete prostredníctvom ľudí. 

87 Hľa, tu sa vám pred očami nanovo zjavila Cesta. Začnite pozdvihovať svoju dušu, hovorte si s 

vnútorným uspokojením, že ste moji učeníci. Kto sú učeníci Božského Majstra? Tí, ktorí milujú blížneho, 

ktorí praktizujú moje učenie o odpustení, milosrdenstve a nezištnosti. 

88 Milé deti, vy všetci ste počas života a všetci ste pod plášťom mojej Prozreteľnosti. 

89 Ten, kto mi v modlitbe hovorí: "Otče, nech sa stane tvoja vôľa", a keď ho zastihne skúška, zvolá: 

"Pane, prečo ma takto navštevuješ?", ešte nie je učeníkom, ale sotva detským učeníkom, lebo nepochopil 

lekciu. Ak túžite byť mojimi učeníkmi, pozrite sa na život Ježiša, vášho Majstra na zemi, spoznajte jeho 

poslušnosť a odovzdanosť Otcovi od jeho detstva. Prišiel na svet, aby plnil vôľu svojho Otca, a prešiel 

ponížením, ohováraním, nevďačnosťou, opovrhnutím, bolesťou a obetou bez toho, aby sa odchýlil od 

cesty vytýčenej Večným. 

90 Čo odpoviete na svoj spôsob života, keď prídete do Pánovej prítomnosti? V minulosti ste vedeli, 

že každý sa musí zodpovedať sám za seba. Teraz ste sa dozvedeli, že na každom z vás závisí množstvo 

duší, za ktoré sa tiež musíte zodpovedať. Vidíte, v tom je dôležitý váš príklad v živote, aby ste zajtra 

nemuseli žať horkosť namiesto sladkého a príjemného ovocia. Nezabúdajte, že z tých bytostí, ktoré som 

vám zveril, vzídu nové generácie, vďaka ktorým bude na Zemi kvitnúť spiritualizmus. Tieto požehnané 

generácie sú božským prísľubom pre ľudstvo. Vašou povinnosťou je pripraviť im cestu a domov a prijať 

ich v atmosfére duchovnosti a lásky. 

91 Budete ich vedieť rozpoznať, keď prídu? 

Nemusíte byť potom hore? Vníma to svet? - Predtým však musíš pozdvihnúť svoj varovný hlas, aby všetci 

odstránili tŕne, ktoré zanechali na ceste, a tiež nečistoty, aby sa ich deti nezranili alebo nepoškvrnili, keď 

prídu na zem. 

92 Vyžadujem od vás jednotu, ľudia, aby vo vašom lone mohlo vzklíčiť moje božské semeno. 

Nechcem, aby ste ku Mne prichádzali v slzách kvôli porušovaniu Môjho zákona alebo aby ste nariekali 

nad premárneným časom. Nič by vám v tých chvíľach nevynahradilo plač. 

93 V tomto čase som k vám hovoril, akoby ste boli čisté a nepoškvrnené stvorenia, aby som vás 

premenil láskou. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 64  
1 Tu je moja lekcia, milovaní učeníci. Pochopte to a použite Moje božské pokyny. Toto semeno, 

ktoré vám zverujem, je posvätené. Pestujte ju, pochopte, že od nej závisí ovocie, ktoré získate. 

2 V druhej ére som vám povedal: "V dome Môjho Otca je mnoho príbytkov", to znamená, že 

"existuje mnoho svetov, kde duša môže dosiahnuť svoj vývoj. Získajte zásluhy, aby ste sa dostali na 

vysoké miesto vo svete, kde duchovné svetlo a mier žiaria najintenzívnejšie. Kam pôjdete po tomto 

živote? - Len ja viem. - Preto vám hovorím, aby ste sa dobrými skutkami prepracovali na úroveň, z ktorej 

môžete stúpať, až kým nedosiahnete skutočný duchovný pokoj, a aby ste neodkladali čas, keď váš duch 

dostane odmenu, ktorú si zaslúžil týmito skutkami lásky k bratom a sestrám. 

3 Vidíte, že nie tresty čakajú na toho, kto nesplnil úlohu, ktorú mu dal Otec. Žnete len výsledky 

svojej práce. 

4 V Hodine súdu ma neuvidíte na dvore vytvorenom ľudskou predstavivosťou; bude to v neznámych 

svetoch, kam sa duše vyberú a kde nájdu najčistejšie a najžiarivejšie svetlo, ktoré osvieti tých, ktorí 

hľadali pravdu a duchovný pokrok v živote. Tí, ktorí nehľadali Moju pravdu, prídu na miesta pokánia, kde 

obnovia čistotu svojich duší, aby potom mohli napredovať a prísť ku Mne, lebo nikto nebude stratený. 

5 Vtedy bude rozhodujúce, či sa vzdáte svojho svedomia, lebo nikto nebude môcť umlčať hlas 

Sudcu, ktorý je neoddeliteľne spojený s vaším duchom. Budeš chápať všetky skutky svojho života a 

žiadny z nich nebudeš posudzovať s nadbytkom prísnosti alebo s nadbytkom láskavosti. Vtedy bude 

naliehavo svietiť svetlo, ktorým som od začiatku osvetľoval cestu duší. 

6 Milujte sa navzájom od jedného národa k druhému, spojte sa v jednom bratstve, aby ste sa zajtra, 

keď budete žiť v rôznych duchovných svetoch, mohli milovať navzájom od jedného sveta k druhému. 

7 Veru, hovorím vám, že niet šťastnejšieho dňa pre ducha ako ten, v ktorom zloží svoje poverenie 

pred svojím Stvoriteľom, keď sa toto ovocie ukáže ako príjemné v očiach Jeho nekonečnej Múdrosti. 

8 Duchovia svetla, ktorých nazývate anjelmi, prídu na toto stretnutie, aby vás priviedli pred vášho 

Otca. 

9 Vaše hrdlá volali v Druhom čase, keď ste videli prichádzať Ježiša: "Hosanna, Hosanna tomu, ktorý 

prichádza v mene Pánovom!" - Teraz, keď cítiš, že sa k tebe blíži Môj Duch, otvor brány svätyne svojho 

srdca, upokoj sa v nej a ukáž Mi vnútornú blaženosť, ktorá ťa obklopuje. 

10 Som rovnaký ako vtedy, vy ste tiež rovnakí, moje učenie je tiež rovnaké. Váš vývoj je však väčší, 

a preto sa snažíte o dokonalejšie spojenie a úctu k Stvoriteľovi. Dnes, keď sa modlíte, vaša duša, oddelená 

od tela, sa spája s anjelmi, ktorí obývajú duchovný priestor, aby sa s nimi spojila v hymne chvály, ktorý 

nepochádza zo zeme, ale z neba. 

11 Keď ľudstvo oslavuje pamiatku narodenia Spasiteľa, srdcia ľudí sa naplnia radosťou a nádejou, 

ktorú si nevedia vysvetliť. To isté sa deje (v opačnom garde), keď si pripomínate utrpenie a obetu svojho 

Pána. Cítiš - hoci len na krátky čas - nevysvetliteľný smútok, a to preto, že sa vždy rodím a umieram v 

ľudských srdciach. 

12 Chcel som, aby ste všetci žili večne, a to môžem dosiahnuť, pretože som Život. Preto som sa 

svojim deťom vždy zjavoval v rôznych podobách a preto som im dal svoj Zákon, aby vám ukázal cestu, po 

ktorej sa ku Mne môžete dostať. - Keď si ľudia mysleli, že sú stratení pre večný život, prišiel som a dal 

som im svoje odpustenie, vymazal som ich škvrny svojím učením lásky a ponúkol som im možnosť 

odčiniť svoje hriechy. 

13 Koľko krvi padlo na tabule Zákona prvej éry v snahe vymazať to, čo na nich bolo napísané! Ako 

veľmi bolo znesvätené Moje učenie druhej éry, bez toho, aby bolo možné stlmiť jeho svetlo! A predsa som 

všetko odpustil, lebo odpustenie je vzkriesenie a život a ja som vám povedal, že ja som cesta, pravda a 

život. 

14 Často sa ma niekto pýta: "Učiteľ, ak nám odpúšťaš naše previnenia - prečo nám dovoľuješ, aby 

sme ich odčinili bolesťou ?" Na to vám hovorím: Odpúšťam ti, ale je potrebné, aby si tieto urážky 

napravil, aby si mohol obnoviť čistotu svojej duše. 

15 V druhej ére som vám povedal: "Proste a bude vám dané; klopte a bude vám otvorené." Teraz vám 

hovorím, že vaša ruka by mala vždy klopať na Otcove dvere, a nie na sudcove. Hľadajte moju lásku, moju 

múdrosť, moje odpustenie, ale nehľadajte moju spravodlivosť, ktorá je neúprosná! 
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16 Cnosťou sa opovrhovalo a považovala sa za niečo škodlivé alebo zbytočné. Teraz nastal čas, aby 

ste pochopili, že iba cnosť vám prinesie spásu, dá vám pocit pokoja a naplní vás spokojnosťou. Ale aj tak 

musí cnosť pretrpieť mnoho prekážok a utrpení, kým môže vstúpiť do všetkých sŕdc. Vojaci, ktorí ju 

bránia, musia bojovať s veľkým úsilím a veľkou vierou. Kde sú títo vojaci dobra, aktívnej lásky a mieru? 

Myslíte si, že ste? - Vy sa vnútorne skúmajte a odpovedzte mi, že nie ste. Na oplátku vám hovorím, že pri 

dobrej vôli môžete všetci patriť k týmto vojakom. Čo si myslíte, že som za vami prišiel? 

17 Ak venujete všetku svoju lásku tejto veci, budete mať zásluhu na tom, že ste pripravili cestu pre 

príchod nových generácií, ktoré prinesú svetu posolstvo blaženosti. 

18 Mnohé z toho, čo som vám povedal vo svojom učení, máte naplniť. Uvedomte si však, že 

prostredníctvom vás hovorím k vašim deťom. Počúvajte a vnímajte ju, aby sa vaše telo jemne ohýbalo a 

pomáhalo vašej duši kráčať po ceste, ktorú jej ukazujem svojím učením lásky. 

19 Čas, keď si ma našiel, bol pre teba priaznivý: hlad ťa oslabil a vďaka ovociu tohto stromu si opäť 

nadobudol vitalitu. 

20 Súčasná doba je pre ľudstvo nebezpečná a ľudia sú stále ďaleko od spásnej archy, ktorou je môj 

zákon. 

21 Vychovávam učeníkov, ktorí majú svetu dokázať, že plnenie môjho zákona nie je "nemožné" a 

neznamená ani obetu. 

22 Ak miluješ svojho blížneho, si spasený. Splnenie tohto prikázania nie je pokáním. Kto žije tak, aby 

slúžil svojmu bratovi, a tým súcití s jeho bolesťou a zmierňuje ju, tomu stačí krátka modlitba ku mne, aby 

som s jeho pomocou konal zázraky. 

23 Ešte neposielam svojich poslov do vzdialených miest, pretože sa ešte musia veľa učiť. Hneď ako 

budú silní a dostatočne pripravení, povedia mi vo svojom srdci: "Učiteľ, teraz sme vybavení." Potom 

vstúpim do svätyne týchto učeníkov a nájdem tam odovzdanosť, pokoru, múdrosť a lásku. 

24 Dám robotníkovi svoj bozk a ukážem mu cestu, ktorá - aj keď je vzdialená - ho privedie bližšie ku 

Mne. Sú na nej tŕne, po jej stranách zívajú priepasti, niekedy sú na nej nástrahy a nebezpečenstvá, aj 

pokušenia. Ale kto na nej zostáva s vierou, cíti moju prítomnosť na každom kroku, lebo som vám už 

povedal, že ja som Cesta. Kto by si mohol myslieť, že ho opustím v boji? Ako si môžeš myslieť, že sa od 

teba vzďaľujem, keď plníš môj zákon, keďže som sa od teba nikdy v minulosti neodlúčil? Dovoľte mi, aby 

som vás skúšal; životné skúšky posilňujú ducha, oceli srdce a zdokonaľujú ho. 

25 Kedy budú ľudia túžiť dosiahnuť dokonalosť svojho ducha? Dnes nie sú ani v mieri, pretože medzi 

nimi chýba dobrá vôľa. Svetlo nebies sa začne odrážať v tomto svete, keď sa v ľuďoch objaví ochota 

dobrej vôle nasmerovať svoje kroky na cestu bratstva, vzájomnej úcty a lásky. 

26 Muži a ženy tohto ľudu: ste jednoduchí a prostí, a preto vám dávam svoje poučenia jednoduchými 

slovami, aby im všetci rozumeli. Moje slovo je oporou vašej viery a nádeje a dobrodenia a dôkazy lásky, 

ktorými zasievam vašu cestu, sú pre vás povzbudením a podnetom, aby ste pokračovali na ceste bez toho, 

aby ste v skúškach ochabli. 

27 Ľudstvo, rozdelené na mocenské bloky a národy, tuší, že nastal čas môjho duchovného zjavenia; 

vnútorne ma očakáva a túži po mne. Ako vítaná bude pre ňu zvesť o mojej prítomnosti a mojom spojení s 

vami, ktorú jej doručíte. 

28 Ľudia, pripravte sa na to, aby ste boli hlásateľmi Dobrej zvesti. Keď príde ten čas, tvoje ústa 

nebudú zatvorené a tvoja ruka nebude lenivá zasiať a starať sa o kúsok zeme, ktorý ti pripadne. 

29 Niektoré národy už navštívili priekopníci, ale je nevyhnutné, aby robotníci, ktorých v tretej ére učil 

sám Majster, išli a zavlažovali semeno, ktoré žízni po rose milosti. 

30 Ako skoro uvidíte, že mnohé krajiny, ktoré dnes považujete za tvrdé a veľmi vzdialené od 

duchovnosti, prinesú dobré ovocie! 

31 Polia budú úrodné, pretože boli dôkladne pripravené. Žihľava a burina sa z nich budú odstraňovať, 

kým sa neočistia. Preto, keď k nim prídu moji učeníci a uvidia ich pripravených prijať, povedia mi: 

"Ďakujem ti, Majstre!" 

32 Čas tohto vyhlásenia bude oznámený zvonením zvonov široko-ďaleko. 

33 Nech je tento národ pripravený a vyzdobený prijať zástupy ľudí, ktorí k nemu budú prichádzať 

hľadať obživu a pokoj. Pripravte sa, vyčistite svoje domovy a pripravte najlepšie jedlo, aby ste mohli 

posadiť cudzinca k svojmu stolu. 
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34 Veru, hovorím vám: V týchto zástupoch prídu všetci od žobráka po kráľa. Tí, ktorí medzi vami 

nájdu pohostinnosť a lásku, budú spievať chválospevy vďačnosti Nekonečnému. 

35 Tí, ktorí boli poznačení mojou milosťou, vedia, že sú strážcami a vojakmi tejto archy spásy a že 

musia zničiť každú stopu modlárstva a fanatizmu. Čaká vás veľký boj, ale pochodeň vašej viery vás 

zachráni. Už ste zažili, čo je to ohováranie, prenasledovanie a intrigy. Všetky tieto skúšky, ktoré ťa 

nezastihnú nepripraveného, keď sa opäť ukážu na tvojej ceste, si už vytrpel, lebo do môjho kráľovstva 

nevedie cesta posiata ružami, ale tá, na ktorej je odtlačená krvavá stopa mojich krokov. Preto vám 

hovorím: Blahoslavení, ktorí pre mňa trpia prenasledovanie a ohováranie a ktorým sa odopiera chlieb a 

voda, lebo oni prídu ku mne a budú chválení. 

36 Nebojte sa urážok ani osočovania. Pamätajte, že boli vrhnuté aj na vášho Majstra. Nebojte sa ľudí, 

ktorí o vás hovoria to, čo nie ste. Pamätaj, že ma nazývali čarodejníkom a kúzelníkom. Ak ťa svet 

nenávidí, pamätaj, že Mňa nenávidel skôr ako teba! 

37 Naučte sa mlčať a prenechajte túto záležitosť Mne. Buďte orodovníkmi za tých, ktorí vás urážajú, 

a vaše zásluhy budú veľké. - Dnes ešte nepoznáte mnohé chyby svojich blížnych, ale keď budete vedieť 

súdiť s pravou spravodlivosťou, ich chyby sa vám stanú zjavnými, lebo vtedy budete môcť učiť svojich 

bratov a viesť ich k spáse. 

38 Toto sú cesty Ducha, ktoré sa dobrý učeník Ducha Svätého musí naučiť a prejsť nimi bez toho, aby 

zablúdil. 

39 Dieťa svetla bude schopné kráčať v tme a bude vedieť nájsť strateného, aby ho zachránilo. 

40 Ako je možné, že v tejto dobe, keď ľudstvo stoná, stále snívate o veľkom hmotnom bohatstve? Dal 

som ti svoj pokoj, aby si myslel len na svoje svetské ambície? Neustále dostávate správy o vojne a 

nerobíte nič, aby ste si duchovne pomohli. Už dlho vás žiadam o zjednotenie, ale stále vás považujem za 

rozdelených. Kedy celé ľudstvo konečne pocíti túžbu duchovne sa zjednotiť v myšlienkach a vôli? - Už 

som vám povedal, že v deň, keď sa spojíte, vytvoríte neprekonateľný múr, ktorý odrazí každý útok. Už by 

ste mali byť silní, lebo "plody týchto stromov" boli hojné a všetky boli vaše. 

41 Či si vo svojom duchu neuvedomujete zázraky, ktorými som každého z nich obdaroval? 

Nepochopili ste, že všetko, čo som vás učil, bolo zjavením od vášho Otca? Ak sa niekto hanbí byť 

učeníkom tohto Diela, je to preto, že vôbec nepochopil moje učenie. Aj dnes môžete žiť pokojne, aj keď 

zanedbávate svoje duchovné povinnosti. Ale prídu návštevy a vtedy budete nad sebou nariekať; udrie vaša 

posledná hodina a vy nebudete vedieť, ako vstúpiť do sveta, ktorý vás čaká, ani ako umlčať hlas svojho 

svedomia. - Pozrite sa, koľko sŕdc vstúpi do Mojej prítomnosti prostredníctvom jedného z vás, ktorý mi je 

verný a poslušný! Uvedomte si, ako veľmi vás na každom kroku sledujú tí, ktorí chcú vedieť, či skutočne 

počujete Ducha Svätého. 

42 Myslíte si, že ak z vašich úst vyjde rúhanie alebo oplzlé slovo, neveriaci vám uverí, že ste učeníci 

Krista, Božieho Slova? Zodpovedajú tieto slová a vety vyjadreniu a zásadám, ktoré som vás naučil? 

Aj deti vás pozorujú: prečo sa pred nimi hádate? Uvedomte si, že týmto príkladom, ktorý dávate, 

preniká Kainova zloba medzi najmenších. Pamätajte, že oni sú vašimi ďalšími potomkami, ktorí vám 

odovzdajú to, čo ste sa naučili a čo ste boli na ceste svojho Boha a Pána. 

43 Získajte dobrú odmenu pestovaním dobrého ovocia pre svojich bratov. Pripravte sa na budúce 

časy, lebo pred mojím odchodom budú medzi vami ešte spory, lebo sa k vám všetkým blíži pokušenie. 

Musíte byť ostražití. Modlite sa a uvádzajte moje pokyny do praxe. Veru, hovorím vám, že tieto krátke 

časové úseky, ktoré venujete praktizovaniu dobra, budú mať blahodarný účinok na mnohé generácie, ktoré 

prídu po vás. 

Nikto nebol a nikdy nebude schopný určiť svoj vlastný osud; ten patrí iba mne. Dôverujte Mojej vôli a 

prejdete cestou života až do konca bez väčších ťažkostí. 

44 Správne pochopíte, keď vám poviem, že žiaden list stromu sa nepohne bez Mojej vôle; potom 

spoznáte, kedy som to Ja, kto vás skúša, a kedy vyprázdňujete svoj (vlastný) pohár utrpenia - aby ste ma 

potom obvinili. Potom sa stanete sudcami a urobíte zo mňa obžalovaného. - Uvedomte si svoje chyby a 

opravte ich. Naučte sa odpúšťať chyby svojich blížnych, a ak ich nemôžete napraviť, aspoň nad nimi 

rozprestrite závoj zhovievavosti. 

45 Tvoja prosba za tvojich bratov sa dostala ku mne, lebo si vstúpil do Pánovej svätyne a tam sa tvoj 

duch cítil bezpečne. Tí, ktorí hľadajú pokoj, ktorí hľadajú cestu, ktorá ich privedie k lepšiemu životu, sú tí, 
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ktorí vstupujú do Mojej svätyne. Tí, ktorí hľadajú poklady a pocty sveta, túžia nájsť iné cesty. Hovorím 

vám, že po pokoji, ktorý prebýva iba v mojom Duchu, budú nakoniec všetci túžiť a hľadať ho. 

46 Kto alebo čo vám môže dať skutočný pokoj? Len nekonečná láska tvojho Otca. 

47 Sú bohatí ľudia, ktorým chýba zdravie a nepoznajú radosť, a sú chudobní ľudia, ktorí sú zdraví a 

nevedia, čo majú, a žijú trpko, pretože túžia po bohatstve alebo pohodlí. V srdciach ľudí neobjavujem 

žiadne ušľachtilé túžby, a keď ich napokon majú, nesledujú tento cieľ dobrým spôsobom. Dôkazom toho 

sú tieto nezmyselné vojny, ktoré sú nehodné bytostí, ktoré majú Božie svetlo. 

48 Ja som Mier, v Mojej nekonečnej Múdrosti je všetko, po čom môžete túžiť. Ale kedy sa národy 

modlili, aby získali môj pokoj? Kedy sa muži, ktorí vedú národy a vládnu im, obrátili na mňa? Kedy si 

armády kľakli na kolená, aby požiadali svojho nebeského Otca o odpustenie po tom, čo zabili svojich 

susedov? A pokoj je taký krehký, že je potrebné sledovať sa a pracovať na sebe, aby sme si ho dokázali 

udržať a nedovolili, aby sa ku mne vrátil. Uvažujte, ako ste plní pokoja po tom, čo ste Mňa počúvali, a s 

týmto pokojom odchádzate z miest stretnutí a prichádzate do svojich domovov; ale ako krátke sú chvíle, 

keď si dokážete udržať tento pokoj vo svojich srdciach! - Nazval som vás "ľudom pokoja", "deťmi 

pokoja". Ale vy sa nerozhodnete učiť Dobrú novinu, pretože viete, že aby ste priniesli pokoj, musíte ho 

sami mať.  Ale kedy sa chystáte splniť toto veľké poslanie? 

49 Učeníci, naučte sa zachovávať môj pokoj, urobte z neho meč a zničte nesúlad a nejednotu, ktorá 

vládne vo vašom dome. Naplňte životy ľudí okolo seba pokojom, aby vám to slúžilo v praxi a aby ste 

zajtra priniesli pokoj do iných domovov a iným národom. Toto je semeno, ktoré dávam do vašej sýpky. 

50 Ako rýchlo by tento ľud spoznal, keby uprostred neho žil pokoj a prejavoval ho vo svojom živote; 

hurikány, búrky a víchrice by sa rozplynuli v ničote tvárou v tvár sile tvojho pokoja. Pokiaľ budú medzi 

týmto ľudom existovať rozpory, bude krehký a jeho brány budú otvorené pre opätovné útoky. 

51 Moje slovo na týchto miestach zhromaždenia zostupovalo v prúdoch, moje zázraky sa rozhojnili, 

aby oživili vašu vieru. Nepochopili ste zmysel môjho pôsobenia medzi vami? 

52 Povolal som vás "Izrael", aby ste sa odvážne vydali na cestu, nasledovali ma a prinášali môj pokoj 

a môj zákon do ľudských sŕdc. To je váš osud a príde čas, keď tento ľud povstane vo svete plný duchovnej 

sily. Zjaví sa ako svetlo v čase zmätku a pochybností, keď je hlad a smäd po pravde najväčší. 

53 Majster vám hovorí: Ľudia, vaša ruka nikdy nesmie byť prázdna, vaše srdce nesmie byť 

malicherné, lebo neviete, kedy sa ocitnete obklopení zástupmi núdznych alebo obliehaní otázkami tých, 

ktorí túžia po poznaní. Tvojou povinnosťou je teda dať všetkým tým, ktorých som vliala do tvojho ducha. 

Necíťte sa ako nič, ale ani sa nepovažujte za najmilších a jediných vlastníkov pravdy, ktorú obsahujú 

božské zjavenia a dary milosti od Pána, lebo potom by ste sa ocitli v nebezpečenstve, že padnete pod 

nadvládu iných, tak ako v dávnych časoch Izrael padol do zajatia pre neposlušnosť mojim prikázaniam. 

54 Čo by cítilo tvoje srdce, keby videlo, že tvoje deti zišli zo správnej cesty, sklamané tvojím 

príkladom? Čo by cítil tvoj duch, keby zo záhrobia videl, že ma nové generácie hľadajú v modloslužbe? 

55 Kmene (duchovného Izraela) sú stále rozptýlené, väčšia časť tohto ľudu ešte nenašla cestu. Je 

potrebné, aby tí, ktorí počuli tento hlas a prijali moje prikázania, bdeli a čakali na príchod zástupov, aby - 

keď uvidia vašu jednotu a vaše uctievanie Boha - spoznali moje učenie a nasledovali ma. Nečakajte, že 

budú patriť k jednej rase alebo národu, lebo medzi nimi budú ľudia všetkých rás. 

56 Eliáš postupne zhromažďuje svoje stádo a veru vám hovorím, že čoskoro príde čas, keď sa všetci 

navzájom nájdete. 

57 Povolal som vás za silných v mojom dome a v každom okamihu vám dávam svoju božskú silu, 

aby ste bdeli nad úlohou, ktorú som vám zveril, a modlili sa v mojej svätyni, ktorá je v každom z vás. 

58 Vitajte, vy, ktorí ste na krátky čas opustili svet, aby ste počúvali moje slovo. Veru, hovorím vám, 

že skrze jedného z vás, ktorý sa naučí a bude praktizovať moju lekciu, bude zachránený (celý) národ; 

rovnako, ak by sa tento národ pripravil ako celok a modlil sa s láskou, dosiahol by spásu ľudstva. Ak sa 

tak nestane, nie je to preto, že vaše počty sú príliš malé, ale preto, že vaša láska je stále príliš malá. 

Najprv si očisti srdce! Kto iný ako vy pozná jeho chyby a nedostatky? Pochopte to a očistite sa od 

všetkého, čo vám vyčíta vaše svedomie. 

59 Mnohí sa snažia ospravedlniť svoje hriechy, ale 

Pýtam sa vás: Zaťažil Otec dieťa týmto bremenom trápenia a utrpenia? Či nie som Ja ten, ktorý prichádzal 

v každom čase a odľahčoval vaše bremeno súženia a utrpenia? 
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60 V každej hodine ťa môj hlas volá na dobrú cestu, kde je pokoj, ale tvoj hluchý sluch je na tento 

hlas citlivý len jeden okamih, a ten okamih je posledný v tvojom živote, keď ti agónia oznamuje blízkosť 

fyzickej smrti. Potom by si chcel začať život (nanovo), aby si napravil chyby, upokojil svoju dušu tvárou v 

tvár verdiktu svojho svedomia a ponúkol Pánovi niečo hodnotné a záslužné. 

61 Ja som Cesta a túto Cestu som vám ukázal od prvých krokov ľudstva na zemi. Povedz mi: Kedy 

som ťa nechal bez pomoci alebo bez svetla? V ktorom veku alebo v ktorom veku som niekedy vymazal 

svoj zákon z vášho ducha? Nikdy som k vám neprestával hovoriť, preto od vás teraz žiadam vašu úrodu. 

Svojím novým vyhlásením som vás povolal k zodpovednosti s božskou prísnosťou a absolútnou 

spravodlivosťou a volám vás k zodpovednosti za vaše porušovanie môjho zákona. 

62 Vás všetkých, ktorí ste počuli toto slovo, som povolal za učeníkov. Musíte to však dokázať svojím 

životom a šíriť túto dobrú zvesť, aby súčasné ľudstvo pripravilo cestu novým generáciám. Tieto bytosti 

nemajú piť kalich horkosti a utrpenia od prvých dní svojho detstva, pretože majú inú úlohu. Ale ak by ste 

im dali piť z tohto kalicha, budete sa z toho zodpovedať predo mnou. 

63 Ach, keby ste len žili s jednoduchosťou vtákov, ktorí žijú vo vzájomnej láske a ktorí, keď cítia, že 

sa blíži zima, odlietajú hľadať lepšie podnebie, ale svoje hniezda nechávajú na stromoch pripravené slúžiť 

ako domov pre svojich bratov a sestry! - Zima tvojho života je staroba, ale ty, ktorý si málo veriaci, vidíš v 

tej zime chlad smrti a koniec a nechápeš, že po zime vždy prichádza jar so svojím prebudením, spevom 

vtákov a vôňou. 

64 Táto malá viera v duchovné vzkriesenie po tomto živote je dôvodom, prečo sa až do posledného 

okamihu svojej existencie zaoberáte ľudským, materiálnym, bez toho, aby ste roztiahli krídla duše a začali 

letieť, a bez toho, aby ste po sebe zanechali hniezdo pre nových obyvateľov vybudované cnosťou a vierou. 

65 Nie ste ako vtáci, lebo váš svet nie je pokojný. Ste skôr bojovníkmi, ktorí bojujú v neustálom boji. 

Ale ja vám hovorím: Bojujte - ale šľachetne, používajte zbrane spravodlivosti, vytrvajte v dobre, dobro je 

pravda. Zanechajte cesty priechodné pre nových vojakov, zanechajte pre nich upratanú a vyčistenú zem, 

aby na nej nakoniec zvíťazil rozum, láska a spravodlivosť, zatiaľ čo vy budete odpočívať so Mnou. 

66 Musím k vám hovoriť týmto spôsobom, pretože váš svet žije zapletený vo vojnách každého druhu. 

Keď svet postihnú skúšky, zaútočia naň vždy nepripravený, lebo kým na večné málo myslí a uvažuje o 

ňom, príliš si užíva radosti sveta a tela. 

67 Veru, hovorím vám, že ak sa ľudia v tomto čase neočistia od škvŕn, ktoré spôsobili vo svojich 

dušiach, prídu prírodné sily ako zvestovatelia, aby ohlásili Moju spravodlivosť a Moju slávu a očistili 

ľudstvo od každej nečistoty. 

68 Blahoslavení sú muži, ženy a deti, ktorí - keď pochopia blízkosť tejto spravodlivosti - chvália moje 

meno, lebo cítia, že prišiel Pánov deň. Ich srdce im totiž povie, že koniec vlády zla sa blíži. Hovorím vám, 

že títo nájdu spásu skrze svoju vieru, nádej a dobré skutky. Ale koľkí z tých, čo žijú v tých dňoch, sa budú 

rúhať Bohu! 

69 Ľudstvo, vy veríte, že na ovládnutie sveta je potrebné veľké bohatstvo a pozemské statky, a 

zabúdate na Krista, ktorý sa narodil v maštali a ktorý bez toho, aby čokoľvek na zemi vlastnil, si podmanil 

srdcia ľudí, urobil si z národov svojich vazalov a bol vyhlásený za Kráľa a Pána. 

70 Keď pochopíte a pocítite pravdu, zažijete, aké ľahké je pre ducha nasledovať kroky svojho Majstra 

aj v tých najťažších skúškach. Urobte všetko, čo je pre vás možné, lebo od vás nebudem žiadať viac, ako 

môžete urobiť. Potom zanecháte cestu vydláždenú pre nové generácie. 

Vkladám deti do vašich sŕdc a poverujem vás, aby ste ich viedli po správnej ceste. Zhromaždi ich, 

hovor im o mne s láskou a oddanosťou. - Vyhľadávajte vyvrheľov, tých, ktorí žijú stratení medzi biedou a 

neprávosťou. Dávam duchovnú silu vašim slovám, aby boli cestou k spáse, keď prejdú vašimi ústami. 

Otvor pred nevedomými Knihu pravého života, aby sa ich duša prebudila a stala sa veľkou v prenikaní 

zjavení Ducha Svätého. Staňte sa podobnými svojmu Majstrovi a budete vypočutí. 

71 Ak som v Druhej ére hľadal skromné miesto, aby som sa narodil ako človek a našiel si srdcia, v 

ktorých by som mohol prebývať, nehľadaj postavenie, ktoré ti prinesie úctu. - Hľadajte citlivú strunu, 

ktorá je prítomná v každom srdci, aby ste tam vložili moje semeno a môj uzdravujúci balzam. - Miesto, 

kde som sa narodil ako človek, mi bolo ľahostajné, ale dal som aj život, aby sa vo vašich srdciach zrodila 

moja Láska. Teraz vám hovorím: ľudské bytosti, semeno tejto lásky, symbolizované v Mojej krvi, padlo 
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do srdca všetkých ľudských bytostí. Prečo dnes nemilujete a nestaráte sa o to, čo som zasial s takou 

láskou? 

72 Nebuďte hluchí k tomuto hlasu, otvorte oči pre realitu tohto času a začnite dennú prácu s plnou 

dôverou a vierou. Inak sa budete musieť na onom svete zobudiť slepí a ja som vám povedal, aby ste do 

toho sveta nevstupovali so zatvorenými očami. 

73 Chce od vás Pán nemožné? Ja vás len učím zasievať lásku, aby ste nakoniec mohli žať ovocie 

života. Dnes vychovávajte srdcia detí, aby ste ich zajtra mohli počuť hovoriť o sláve Ducha Svätého. 

74 Strážte ruže a ľalie, ktoré sú srdcami mladosti, a zajtra sa budete tešiť z rozkvetu cnosti. Naučte sa 

modliť s duchom a všetci si uvedomíte, že je to dokonalé spoločenstvo, keď cítite, že váš duch vstúpil do 

Mojej prítomnosti a živí sa tam Mojou láskou. 

75 Môj božský lúč zostupuje k ľuďom aj dnes. Ale pamätajte si, čo ste počuli, keď som vám povedal: 

"Kde sa zídu dve alebo tri moje deti, tam zostúpim, aby som im dal svoje slovo." Odvtedy sa počet mojich 

poslucháčov zväčšoval, až sa z nich stali zástupy. 

76 Ak som splnil svoj sľub, že sa vrátim, splním aj svoju vôľu odísť. Využite krátky čas, ktorý vám 

zostáva na počúvanie môjho Slova, a budete vybavení ako učeníci Ducha Svätého. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 65  
1 Priprav si svätyňu svojho srdca, aby na ňu moje slovo dopadlo ako balzam. Ale v tejto chvíli sa 

vás pýtam: Prečo ťa nachádzam skloneného v bolesti? - Pretože ste sa nepozerali a nemodlili. 

2 Keď jete duchovný pokrm pri mojom stole, prečo nepoužívate esenciu, ktorú obsahuje, a tou je 

zdravie a večný život? Kedy pochopíte Moje učenie, aby ste ho mohli začať hlásať svojim bratom 

prostredníctvom skutkov lásky? 

3 Niekedy sa mi odvážite povedať, že som vám nedoprial nič, o čo ste ma prosili, hoci vám to vždy 

ponúkam a chýba mi len vaša príprava na prijatie. 

4 Nezaťažuj svoju dušu reťazami hriechu, oslobod ju, aby mohla povstať a prijať odo mňa všetko, čo 

potrebuje na svojej ceste vývoja. Prečo zhasínate svoje svetlo viery, hoci som medzi vami? Povedal som 

vám, že na tomto ľude leží zodpovednosť za mier národov a spásu ľudstva. Ako však splníte svoju úlohu, 

keď sú vaše kroky stále neisté? - prichádzate počúvať Moje slovo, hovoríte, že milujete svojho Pána, ale 

slová nestačia, sú potrebné dobré skutky, aby ľudstvo dosiahlo Môj pokoj; neprichádzam vás pripraviť o 

Môj pokoj, prichádzam vás zachrániť. Neprišiel som vás odradiť, ale prebudiť vašu dušu. Znovu si 

vezmite ovocie zo stromu a nasýtite sa ním, pocestní! 

5 Blahoslavený, kto je z tohto ovocia a pevne verí, že jedol zo stromu života, lebo veru, hovorím 

vám, nezomrie. - V tomto čase som vás našiel mŕtvych pre život milosti, ale moja prítomnosť v tomto 

učení bola vaším vzkriesením. Mysleli ste si, že nie ste hodní byť v Mojej prítomnosti, ale Ja som vás 

urobil hodnými tým, že som očistil vašu dušu od všetkých jej minulých previnení a obliekol ju do čistoty. 

Týmto odpustením som vám dal lekciu lásky a spravodlivosti; uplatnite ju vo vzťahu k svojim bratom. 

6 Akým právom súdite a odsudzujete svojich blížnych za ich nedokonalosti? Spomeňte si, že som 

vám v Druhej ére povedal: "Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom." 

7 Moje učenie je jasné a čisté, aby ho začiatočníci pochopili a vryli si ho do srdca. Prišiel som, aby 

som vás viedol od lekcie k lekcii, až kým nedosiahnete dokonalý dialóg ducha s duchom. 

8 Na vašu púšť zmierenia teraz zostupuje nebeská manna. Keď prídete do domu božského Otca, 

sadnete si k jeho stolu a budete jesť Jeho pokrm. - Rozľahlá púšť symbolizuje vykúpenie a cesta rozvoj 

duše. 

9 Poďte k Otcovi, On prebýva na vrchole hory a dá vám záhrady a pozemky, ktoré ju obklopujú. 

Muži budú obrábať pšenicu, ženy sa postarajú o to, aby záhrady a lúky boli pokryté kvetmi, a spev detí sa 

spojí so spevom vtákov, aby bola vaša práca sladká. Ľudská márnivosť sa nedostane na vaše polia, ani 

chamtivosť po majetku, lebo by bola ako mor, ktorý by zničil vaše plody. Koľko ľudí môže pochopiť, keď 

počujú tieto slová, do akej miery sa odchýlili od cesty, ktorú určuje Môj zákon? 

10 Keď človek nadobudne presvedčenie, že za jeho previnenia neexistuje odpustenie, stále viac sa 

vzďaľuje od (správnej) cesty. Ach, keby len vedel, že chvíľa úprimnej ľútosti ho môže zachrániť a 

poslúžiť mu ako pokánie, že aj keď sa domnieva, že je veľmi vzdialený od Mojej božskosti, oddeľuje ho 

odo Mňa len jediný krok, a tým krokom je jeho pokánie. Či nepočujete môj hlas? Necítite, že prichádzam 

ako najláskavejší Otec, ako úprimný priateľ? Spíte, a preto nepočujete Moje volanie. Ako budete počuť 

moje kroky, keď prídem "na oblaku"? 

11 Prebuďte sa, pripravte sa na splnenie môjho sľubu. Budem volať blahoslavenými tých, ktorí sa 

prebudia a budú ma počuť, lebo vtedy vložím do ich srdca radostnú zvesť o svojej duchovnej prítomnosti 

a z ich úst budú vychádzať slová nehy, svetla a nádeje pre ľudí. 

12 Blížia sa k vám búrky podobné hurikánom, preto musíte posilniť svoju vieru, aby ste prešli 

skúškami a zachránili čo najviac ľudí. Chcem, aby ste boli priateľmi a bratmi všetkých ľudí. 

13 Toto je čas, ktorý videl a ohlásil Joel, keď deti ľudstva budú mať videnia a prorocké sny, keď ich 

ústa, pohnuté mojou božskou mocou, budú hovoriť, lebo vtedy sa môj Duch vyleje na každé telo a na 

každého ducha. 

14 Hľa, tu je ľud, ktorý sa potichu rodí a rastie a ktorého deti hovoria slová Ducha Svätého, 

odovzdávajú duchovné posolstvá, svojím duchovným pohľadom prekračujú prahy záhrobia a vidia 

udalosti budúcnosti. Veru, hovorím vám: Toto semeno je zasiate po celom svete a nikto ho nebude môcť 

zničiť. 
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15 Ústami mužov, žien a detí ste počuli môj božský koncert, akoby ste sa vo vytržení oddali radosti z 

počúvania hlasu Pána a jeho anjelov. Moje slovo nie je určené len jednému národu, ale všetkým národom, 

všetkým vierovyznaniam a náboženstvám. 

16 Iba táto skupina ľudí tu vie, že teraz je tretí čas; ale ľudstvo to tiež spozná, hoci bude vopred 

popierať všetko, čo som vám zjavil, a všetko, čo je napísané. Veru, hovorím vám, že toto slovo dosiahne 

až na kraj zeme, lebo pre mňa nie je nič nemožné. 

Ukážem svetu svoje rany, ako som to urobil Tomášovi, aby uveril a činil pokánie, aby sa umyl v slzách a 

potom ma verne nasledoval až do konca. Táto božská manna zostúpi do každého srdca a všetkým dušiam 

bude zjavená cesta, ktorá vedie do Pánovho príbytku. 

17 Voda z Jakubovej studne vyschla a neuhasila smäd ducha ľudstva. Už som povedal Samaritánke: 

"Veru, hovorím ti: Mám vodu, z ktorej kto sa napije, už nikdy nebude žízniť." A táto krištáľovo čistá a 

hlasná voda je moje slovo, ktoré vylejem na svet, aby som uhasil jeho pálčivý smäd. 

18 Eliáš už dlho vedie moje stádo medzi ľuďmi a vyzýva všetkých, aby sa zjednotili. Toto stádo musí 

bdieť a modliť sa, lebo má moje svetlo a moju moc pomáhať ľudstvu láskou. 

19 Vy, ktorí počúvate toto učenie, ste ho poznali inokedy, ale teraz ho musíte šíriť medzi ľudstvom, 

aby ho poznalo. Viete tiež, že po roku 1950 budete bez tohto Slova. Pripravte sa však na to, aby to nebola 

strata, nad ktorou musíte smútiť, ale krok vpred, ktorý vás povedie priamo do boja. Budem blízko a moji 

poslovia tiež. Budem naďalej bdieť nad tými, ktorých učím, a hovoriť k vám prostredníctvom inšpirácie. 

20 Nech si nikto neželá, aby som predĺžil svoj pobyt medzi vami, lebo som vám už oznámil svoju 

vôľu a predpovedal som vám rok a deň, keď sa toto prejavovanie prostredníctvom ľudského orgánu 

chápania skončí. Nech sa nikto nevystavuje odsúdeniu (nedodržiavaním tohto ustanovenia). 

21 Kto bol doteraz príliš nemotorný, aby Mi slúžil, a potom sa na to pripraví, stratí svoju 

nemotornosť, bude hovoriť múdro a robiť zázraky. 

22 Ak vy, ľudia, ktorí ma počúvate, plačete pri pomyslení na moje umučenie a ľutujete svoje hriechy, 

buďte blahoslavení. Lebo veru, hovorím vám, vaša bolesť vás očisťuje a moje slovo, ktoré je život a 

vzkriesenie, vás potešuje. - Moje svetlo je pre všetky Moje deti, nielen pre vás, ktorí obývate tento svet, 

ale pre všetky duše, ktoré žijú na rôznych úrovniach existencie. Všetci budú oslobodení a vzkriesení k 

večnému životu, keď svojimi skutkami lásky k bratom naplnia Moje Božské prikázanie, ktoré vyžaduje, 

aby ste sa navzájom milovali. 

23 Otec trpí, keď sa ľudstvo háda, bičované vojnovými besmi. Brat povstal proti bratovi a zem zaliala 

nevinná krv. Dnes, v deň veľkého súdu, dýchate atmosféru zúfalstva a smrti. Začiatkom roka 1946 sa však 

tento boj skončí a vy si budete môcť oddýchnuť od svojho utrpenia. 

24 Všetka bolesť ľudstva na mňa padá ako ťažký kríž. Ľudia, ktorých som chcel urobiť svojimi 

učeníkmi a z ktorých ma nasleduje len niekoľko, ma odmietli a zbičovali. Zajtra, keď bude známe Moje 

Dielo, ktoré som zjavil v tejto podobe, budem opäť bičovaný, pretože Mi nebudú rozumieť. Toto 

nepochopenie zo strany mojich detí znovu otvára moje rany a moja krv znovu dopadá na všetky duše. 

Pretože hovorím z pravdy a učím láske, neuznali ma a neskôr budete opovrhovaní, lebo opakujete moje 

slová a vydávate o mne svedectvo. Ale kedykoľvek vezmeš svoj kríž a vystúpiš na vrch, zachrániš mnoho 

nevinných a vykúpiš mnoho hriešnikov. 

25 Neprišiel som k vám ako kráľ, zjavil som sa pokorne, a podľa toho viete, že Slovo, ktoré ste 

počuli, je "Slovo" Otca. Ľudstvo mi opäť ponúka tŕňovú korunu a plášť nevďačnosti. Trpel som 

ohováranie a odmietanie mojich detí. 

26 Hoci je duša v plnom rozvoji, spí. Ja vás však prostredníctvom ducha osvecujem, aby ste sa vrátili 

na správnu cestu a obrátili sa k plneniu svojej úlohy. Prečo máš pocit, že ti moje slovo ubližuje? 

27 Kým si pripomínate moje umučenie v druhej ére, Srdce, to najcitlivejšie, v tichosti plače a 

prihovára sa za svoje deti, ktoré ju nepochopili. Nemá výčitky voči tým, ktorí jej spôsobili toľko bolesti, 

ani obvinenia voči tým, ktorí obetovali milovaného Syna. Len jej láska a odpustenie pre ľudstvo korunujú 

spásonosné dielo jej jediného dieťaťa. Je to vaša nebeská Matka, ktorú zanechávam medzi vami, aby ste ju 

počúvali a našli útechu v jej lone. 

28 V hĺbke svojho srdca teraz cítite božský dych Pána. Ach, keby ste len mohli pochopiť lásku, s 

ktorou k vám prichádzam! 
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29 Spojením svojich sŕdc ste vytvorili svätyňu, aby ste ma mohli prijať. Každé srdce sa pripravilo, 

každá myseľ sa rozjasnila a teraz je ten správny čas, aby k vám zostúpil Môj Božský lúč. 

30 Navštívenie sa blíži a ja vás naň pripravujem. Je čas, aby ste sa vydali na cestu pevným krokom a 

bez strachu. Ty si Izrael a toto meno znamená "silný". V tvojom duchu bolo vždy toto požehnané semeno. 

- Pravá modlitba posilňuje tvojho ducha, očisťuje ťa od škvŕn, potešuje ťa, keď si smutný, stojí pri tebe v 

sirotosti a zbavuje ťa pokušení. Ale ako som vás učil modliť sa od ducha k duchu, aby ste boli silní v 

živote, tak aj v hodine smrti pozdvihnite svojho ducha ku Mne na tých požehnaných stupňoch modlitby. - 

Ako ďaleko žije ľudstvo od pravej modlitby! Ako málo je tých, ktorí ju vedia praktizovať. Duchovne 

ľudia žijú ako starí: pretrváva uctievanie zlatého teľaťa, úcta k pohanským modlám. Babylonská veža 

vedcov tohto veku neprestajne spochybňuje moju spravodlivosť. 

31 Príde nová potopa, ktorá zmyje zem od ľudskej skazenosti. Vyvráti oltáre falošných bohov, kameň 

po kameni zničí základy tejto veže pýchy a zloby a zničí každé falošné učenie a každú zvrátenú filozofiu. 

Táto potopa však nebude pozostávať z vody ako kedysi, pretože ruka človeka proti nemu rozpútala všetky 

živly, viditeľné aj neviditeľné. Sám vynáša rozsudok, trestá a súdi sám seba. 

32 Každý dlh bude splatený do najmenšieho detailu. Na to je potrebné, aby sa dnešní veľkí stali 

služobníkmi a poddaní boli povýšení. Vy, ktorí ma počúvate, verte vo svoju zodpovednosť za mier vo 

svete! 

33 Už nie ste dvaja alebo traja, ktorí ma počúvajú. Váš počet je už veľký, lebo Moje semeno sa šíri od 

srdca k srdcu, z domu do domu, z provincie do provincie a správa o Mojom novom zjavení prekročila vaše 

hranice a dostala sa do iných krajín, kde ozvena Môjho slova a zvesť o Mojich zázrakoch svedčili o tom, 

že som sa k vám naozaj vrátil. 

34 Dom Izraela je teraz v hĺbke vašej bytosti, vo vašom duchu. Práve tam som sa v tomto čase zjavil 

prostredníctvom tohto ohlasovania. 

35 Povedal som vám, aby ste urýchlene študovali moje učenie, aby ste využili moju prítomnosť, lebo 

čas môjho odchodu sa blíži a nikto o ňom nevie. Hľa, toto je skúška, ktorá vás čaká. Kto bude pripravený 

ho odovzdať? - Rozmnožili ste sa, a predsa vás nevidím silných. Dôvodom je, že vám chýba láska, pomoc 

a bratstvo jedných k druhým; nie ste zjednotení Duchom. A takýmto chcú byť majitelia archy Novej 

zmluvy? 

36 Chcel som, aby ste boli silní svojou jednotou a veľkí svojím duchom. Nie je potrebné, aby ste mali 

materiálnu moc, aby ste boli veľkí, ani poznanie zeme, aby ste boli lepší. Existuje niečo, čo vám váš Boh 

vždy zjavil a čo vám v skutočnosti dáva veľkosť. 

37 Veľké je svetlo, ktoré som na vás vylial, ale nenechajte sa ním oslepiť, lebo potom by ste sa svojim 

bratom zdali ako blázni a fanatici. Toto svetlo nie je len vaše, je to svetlo šiestej pečate, ktoré bude svietiť 

všetkým národom. 

38 Prichádzate predo Mňa čistí, postupne ste sa oslobodili od fanatizmu, modlárstva a zbytočných 

tradícií. Takto vaše srdce bije v jednote s vaším duchom. Cesta sa začína vo mne a vo mne aj končí. 

Nežiadam však od vás, aby ste túto cestu rozvoja prešli za jeden "deň", ale dávam vám dostatok času, aby 

ste ju mohli prejsť až do konca. 

39 Som s vami po celú cestu, dávam vám silu, očisťujem vás. Ak svoj duchovný vývoj posudzujete 

podľa svojho súčasného života, keď porovnáte svoj súčasný život so začiatkami ľudstva, zistíte, že ste 

urobili veľký krok vpred. Skúmajte Moje Slovo s horlivosťou, s akou študujete oblasti poznania na zemi, a 

keď ho budete skúmať, zistíte, že to, čo ste považovali za nepochopiteľné, bolo vyhradené vášmu duchu 

(na skúmanie). V súčasnosti postupne padá závoj mnohých tajomstiev, mnohé skryté veci vychádzajú na 

svetlo pravdy, a preto ma moje deti viac milujú a chápu. 

40 Môže existovať podobnosť medzi dieťaťom a Otcom, ak dieťaťu chýba Otcova múdrosť? Nie, deti 

moje, ale ja vás neudržiavam v nevedomosti. Ja som Svetlo, ktoré je Múdrosť, a zaplavím vás ním, aby ste 

ma milovali. Som skutočne hladný a žíznivý po vašom vyššom rozvoji. To je najpresvedčivejší dôvod 

môjho prejavu a môjho spojenia s vami. 

41 Týmto učením sa osvieťte a posilnite, pretože vo vašich srdciach sú predtuchy vojny a vy musíte 

byť pripravení. Udržal som tento národ v pokoji, aby ma mohol prijať do svojho srdca. Semeno môjho 

učenia musí priniesť ovocie. 
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42 Koľko sĺz prelejete, ak nevyužijete tento vzácny čas pokoja! Potom vás napadnú vojny, epidémie a 

zúfalstvo. Nesnažte sa zastaviť vojnu fyzickým pokáním, ktoré je zbytočnou obetou. Ak mi chceš 

obetovať pokánie, premôž vzdorovitosť, pýchu alebo materializmus svojho tela. Ak mi chcete obetovať 

pôst, nech spočíva v tom, že sa zrieknete nemiernosti, toho, čo vám škodí, a ovládnete svoje vášne. 

Dávajte si však pozor, aby ste neupadli do nového fanatizmu, pretože je veľa činov, ktoré sú dovolené, a 

predsa ich môžete urobiť neprípustnými. 

43 Chcem, aby ste dosiahli obnovu svojho tela aj duše. Ak pochopíte, čo od vás žiadam, nebude sa 

vám to zdať ako obeť a uvedomíte si, že splnenie (Mojej žiadosti) vám prinesie veľké uspokojenie a vyšší 

pokoj. 

44 Tí, ktorí povstanú z bahna, špiny a sebectva k životu služby a činnej lásky k bratom, tým ukážem 

ako príklad, že moje učenie má svetlo a milosť obnoviť hriešnikov. Tento príklad sa rozšíri do všetkých 

sŕdc. kto nechce byť medzi tými, ktorí sú Mi svedkami? Ale veru, hovorím vám, že ak vaše skutky nebudú 

naozaj zo srdca, neprinesú ovocie u vašich bratov a často vás budú nazývať pokrytcami a falošnými 

kazateľmi. A ja nechcem, aby sa to stalo aj vám. 

45 Musíte vedieť, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké oklamať ľudí. Ich duch je prebudený, a aj keď je 

stratený v materializme svojej existencie, je citlivý na každý duchovný prejav. Ale ak nemôžeš oklamať 

svojich bratov - môžeš oklamať svojho Otca? 

46 Nech sa vo vašej bytosti usídli láska Majstra, aby ste odpustili svojim nepriateľom, ako On 

odpúšťa vám. Potom bude tvoje srdce ako záchranné lano medzi ľuďmi. 

47 Pripravte svoju loď, pretože búrka môže prísť z jedného okamihu na druhý. Necítite blízkosť boja? 

Neodhaľuje vám vaša myseľ nič? Počúvajte hlasy prírody a pozorujte priebeh prírodných síl. Preniknite do 

srdca svojich bratov a objavíte oznámenie o nadchádzajúcej bitke. Všetko vám hovorí o chaose. Čo sa týka 

ľudskej mysle - tá vymýšľa len zbrane na ničenie. Čo sa týka srdca, to nedáva priestor pre pocity bratstva, 

ale dáva priestor pre pocity nenávisti. Ani v jednom tele nie je zdravie, všetky sú nakazené chorobami a 

morom. Deti sa rodia s bremenom bolesti, rodičia nerozumejú svojim deťom a deti nerozumejú svojim 

rodičom. Manželia sa rozchádzajú, ženy strácajú svoju cnosť bez toho, aby jej prikladali nejaký význam. 

Ľudia znesväcujú to, čo je najsvätejšie. - Náboženské spoločenstvá sa navzájom znevažujú a súperia medzi 

sebou a neresti získavajú medzi ľuďmi moc. - Moje Slovo vás zatiaľ prebúdza jemným napomenutím a 

vyzýva vás k obnove, aby ste sa zachránili pred potopením v tomto rozbúrenom mori. Iba duchovné 

učenie, ako je to moje, dokáže udržať človeka na ceste života. Iba moje Slovo môže vyriešiť hlboké 

problémy ducha a osladiť existenciu človeka na jeho ceste skúšok a utrpenia. 

48 Keď ľudstvo pestovalo veľký strom, ktorého väčšina plodov bola trpká a smrteľná, nezdá sa ti 

krásne, že sadím strom, o ktorý mi pomáhaš starať sa, a že jeho plody života, pravého pokoja a božskej 

múdrosti ti vynahradia toľko bolesti? Lebo ja som strom, ja som vinič a vy ste ratolesti. Nech váš duch 

rastie vo svojich daroch, aby ste mohli dávať príjemný tieň a plody života dobrej chuti. Ja som Pravda a tá 

vychádza z týchto ľudských úst, hoci sú hriešnici, lebo moja Pravda je silnejšia ako vaše hriechy. 

49 Ešte raz ti ukážem cestu a život a odstránim temný obväz z tvojich očí. Keď počujete toto slovo, v 

srdci si hovoríte: Prečo som sa predtým nedokázal oslobodiť od nerestí, keď je Pánovo učenie také krásne, 

a prečo nebolo podnetom v mojej existencii? Pretože ste sa nekŕmili Mojím učením, ale obradmi, ktoré 

pôsobia len na zmysly a dušu nechávajú prázdnu. Tu vám dávam svoje Slovo bez foriem uctievania a 

obradov, aby vstúpilo priamo do vašej duše. Tu nie je žiadne osvieženie pre vaše fyzické zmysly. Dnes sa 

to týka len vášho sluchu v okamihu môjho prejavu. Zajtra, keď už nebude počuť Moje slovo dané 

prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, ani váš telesný sluch nebude vnímať Môj hlas; to váš duch 

bude prijímať Moje poučenie prostredníctvom vnuknutia a v srdci bude počuť jeho ozvenu. - Vydajte sa 

na cestu s vierou a kráčajte bez náhlenia a s rozvahou. 

50 Blížia sa dni, keď si ľudia budú pripomínať moje umučenie. Veru, hovorím vám, že keď sa ľudia 

prebudia do svetla tejto doby a oslobodení od vonkajších foriem uctievania Mňa budú hľadať duchovným 

spôsobom, ich vznešenosť a jednoduchosť budú najkrajšími palmovými ratolesťami, ktorými Mňa prijmú 

v druhom Jeruzaleme, duchovnom meste. Chcel som, aby ste vždy, keď si budete pripomínať moje 

umučenie, robili to bez obradov a predstavovania, aby ste si pripomínali moje skutky a dôkladne o nich 

uvažovali. Potom pocítite, ako sa vo vašom duchu prebúdza múdrosť k novému životu. 
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51 Týmto učením, ako kedysi, odstránim vaše (náboženské) tradície a spôsobím, že sa váš duch bude 

držať môjho učenia a môjho zákona. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 66  
1 Počuli ste volanie zvona a prebudili ste sa. Zvon bol Mojím hlasom, ktorý ste prijali 

prostredníctvom orgánu ľudskej mysle, a to, čo sa prebudilo, bol váš duch. Neupadnite opäť do apatie, 

milovaní ľudia, pretože žijete v čase boja. Keďže ste už začali siať, nechcem, aby ste opustili svoje polia, 

ani nechcem, aby ste stratili miesto, ktoré zaujímate v mojich dobrách a ktoré vás stálo toľko bolesti, aby 

ste ho dosiahli. 

2 Nech váš duch presadzuje svoju vôľu nad tým, čo si myslí vaša myseľ a duša, pretože práve on 

skutočne zodpovedá za úlohu, ktorá ťaží dušu. Pamätaj: Ak namiesto toho, aby si sa riadil pokynmi 

Ducha, budeš poslúchať podnety tela, čoskoro sa vráti na cestu neplodného boja, do sveta 

ľahkomyseľnosti a márnosti, v ktorom sa tvoja duša bude cítiť prázdna a smutná. 

3 Poďte do mojich krajín a zostaňte v nich. Na ich poliach je miesto pre všetkých, v Mojej sýpke je 

hojnosť semena a v Mojej láske je voda života, aby ste sa mohli starať o božské semeno. 

4 Ja, Univerzálny rozsievač, vás naučím všetko, čo potrebujete vedieť. Moja láska a trpezlivosť budú 

sprevádzať každé moje učenie, aby zostalo vtlačené do vašej duše. Preto, keď budeš potrebovať zasiať, 

spomeň si, že tvoje srdce sa stalo útočiskom môjho Slova, a obráť sa k nemu v túžbe po mojom semene 

lásky k tvojim bratom. 

5 Venujte teraz čas počúvaniu môjho Slova, aby ste ho nechali preniknúť tam, kam má preniknúť, a 

potom, keď príde chvíľa siať, začnite dennú prácu rozvážnym krokom, aby ste sa predčasne neunavili, a 

ak by ste padli, rýchlo by ste sa opäť zdvihli. 

6 Nezostávajte na povrchu Slova, lebo potom nebudete vnímať jeho podstatu a ponoríte sa do jeho 

nekonečného svetla. 

7 Nestávajte sa fanatickými a neupadajte do modlárstva tým, že milujete veci, ktorým vaši bratia dali 

nejakú božskú symboliku. Pamätajte, že ak chcete byť učeníkmi hlboko duchovného učenia, musíte sa 

usilovať odstrániť zo svojich sŕdc zmyselné uctievanie Boha, ktoré po stáročia živilo ľudstvo. Ale potom 

to urobte s plným odhodlaním, žiaci, ak ste naozaj presvedčení o kroku, ktorý chcete urobiť. Nesmie sa 

stať, že jedného dňa kážeš, aby sa tvoji blížni odvrátili od modlárstva a náboženského fanatizmu, a potom 

zrazu v skúške, ktorá ti príde do cesty, padneš na kolená pred modlou. 

8 Chápete, prečo vám stále hovorím, aby ste sa zaoberali Mojím Slovom a študovali ho? Pretože len 

tak môže svetlo presvedčenia preniknúť do vašej bytosti. Potom určite dôjde k úplnej premene vášho 

cítenia, myslenia a konania. 

9 Ak pozoruješ vývoj Mojich prejavov prostredníctvom ľudského intelektuálneho orgánu, dospeješ k 

záveru, že pokrok v Mojom učení bol dosiahnutý rozvážnym, ale pevným a istým krokom, ktorý 

odporúčam napodobniť. 

10 Uvedomte si, že v predchádzajúcich rokoch som s vami nehovoril tak jasne ako teraz. Bol som 

trpezlivý a zhovievavý; dovolil som aj niektoré vonkajšie prejavy uctievania, pretože ešte nenastal ten 

správny čas na oddelenie zrna od pliev, teda duchovného obsahu môjho učenia od zbytočných foriem 

uctievania. Videl som, že vaša viera nie je dostatočne pevná, aby ste mohli počuť určité zjavenia. Teraz 

však, keď svetlo môjho učenia postupne preniká do duše niektorých mojich učeníkov, môžem k vám 

hovoriť jasne. 

11 Viem, že nie všetci v súčasnosti chápu význam spiritualizácie a nie všetci sú spokojní s 

myšlienkou živiť sa len podstatou a vzdať sa obradov, symbolov a vonkajších úkonov uctievania, v 

ktorých majú mnohé srdcia takú veľkú záľubu. Mne však bude stačiť, že skupina učeníkov pochopila 

význam zduchovnenia, keď dokončím Svoje Slovo medzi týmto ľudom, lebo táto skupina bude 

považovaná za prvé ovocie, ktoré prinieslo Moje Slovo ohlasované prostredníctvom orgánu ľudského 

intelektu. aby som vám pomohol pochopiť Moje učenie, naďalej vám dávam Svoje učenie, žehnám vám a 

hovorím vám: buďte vítaní, deti Moje, pocíťte teplo Môjho Ducha, pocíťte Moju prítomnosť a spomeňte si 

na ten čas, keď ste ma obklopili, aby ste počúvali Moje Božské slová - keď ste ma nasledovali na cestách, 

aby ste videli, ako konám zázraky, pričom niektorí z vás nevynechali ani slabiku, aby zistili, či to, čo 

hovorím, je pravda alebo nie; niektorí z vás, podobne ako iní z vás, nevynechali ani slabiku, aby zistili, či 

to, čo hovorím, je pravda alebo nie; iní, podobne ako iní z vás, nevynechali ani slabiku, aby zistili, či to, čo 

hovorím, je pravda alebo nie Niektorí z vás, ako aj ostatní, počuli harmonický hlas, ktorý neprestajne 
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hovoril o láske, odpustení a milosrdenstve. Bolo to svetlo, ktoré pred ľuďmi nikdy nesvietilo. Toto slovo 

otvorilo nový čas pre izraelský ľud a pre celé ľudstvo. 

12 Mnohí z tých, ktorí ma počuli v Ježišovi, prišli v tomto čase na Zem a počuli ma znova. Hoci 

verili, že naplnili svoj osud na tejto planéte a obsadili Zasľúbenú zem, duša sa vrátila, aby sa pokúsila 

urobiť ešte jeden krok vpred na ceste k dokonalosti svojej duše. 

13 Rozvoj je potrebný, aby duša mohla byť osvietená Mojou múdrosťou. Dnes znovu počujete hlas, 

ktorý k vám hovorí o láske. Novým učeníkom a všetkým ľuďom hovorím: Milujte svojich bratov, proste 

ma za svojho blížneho a ja vám dám zázraky. Nebojte sa pred svetom otvorene vyznávať poslanie, ktoré 

prináša váš duch. Veru, hovorím vám, že svoje duchovné dary nebudete môcť skryť a skôr či neskôr sa 

prejavia. 

14 Aké ťažké sa vám zdá nájsť spôsob, ako splniť svoju úlohu v tomto čase. Ale hovorím vám, že to 

nie je ťažké, pretože ľudstvo je pripravené prijať moje posolstvo. 

15 Vo všetkých časoch slabí zúfali tvárou v tvár boju, zatiaľ čo silní ukázali, že viera v môj zákon 

všetko premôže. Tvojím osudom, Izrael, bolo ohlasovať svetu stále nové posolstvá a zjavenia, preto občas 

pochybuješ, či nájdeš vieru. Ale nebojte sa, vezmite semeno, ktoré som vám zveril, a zasejte ho. Už teraz 

uvidíte, koľko polí, o ktorých ste si mysleli, že sú neúrodné, nájdete úrodných, keď ich zúrodníte pravdou 

môjho Slova. 

16 Nezlyhávajte pri plnení svojho poslania, pretože sa cítite nehodní. Veru, hovorím vám: Kto má 

poslanie a nesplní ho, koná rovnako bezbožne ako ten, kto vedome znesväcuje Zákon. 

17 Nezabúdajte, že Otec od vás bude nakoniec žiadať účet - za to, čo ste urobili zlé, aj za to, čo ste 

neurobili. Vedzte, že jedno aj druhé previnenie spôsobí vašej duši utrpenie. Šírte moje učenie, hovorte 

ľuďom o mojom Slove, presviedčajte ich svojimi skutkami lásky, pozývajte ich, aby ma počúvali, a keď 

prídu so zástupmi a v ich srdciach sa zapáli svetlo viery, nazvem ich deťmi nového izraelského ľudu. 

18 Už nebudete môcť zísť z cesty. Dal som vám svetlo, aby ste ho mohli pochopiť, a otvoril som vám 

oči, aby ste mohli preniknúť aj do záhrobia. Svoje dary budete vždy dobre využívať, aby boli následky 

príjemné vášmu srdcu a milé Otcovi. 

19 Pochopte, že som vás prišiel naučiť dokonalému poučeniu. Prostredníctvom mojich hlasateľov na 

rôznych miestach a v rôznych regiónoch ste počuli, že po roku 1950 už moje slovo nebude počuť. Už dnes 

vám hovorím: Koľkí z tých, ktorí dnes počúvajú Moje slovo so zdanlivou úctou, ho budú ignorovať, keď 

príde ten čas; koľkí z tých, ktorí Mi teraz hovoria: "Pane, z tejto cesty neodídem", ma budú neskôr hľadať 

v kostoloch, synagógach, na oltároch a obrazoch a nenájdu ma? 

20 Uvážte, že sa vás nesnažím prekvapiť tým, že by som nečakane stiahol svoje slovo, ale že vám ho 

oznamujem dlho vopred a mnohými spôsobmi, aby ste pochopili, že musíte využiť tieto krátke časové 

obdobia a tieto lekcie, aby ste neskôr neupadli do omylu a nedopustili sa profanácie. Koľkí z tých, ktorí sa 

dnes nazývajú mojimi učeníkmi, mojimi pracovníkmi, ma v tú hodinu zradia! 

21 Čas, keď ma už nebudete počuť prostredníctvom hlasiviek, je stanovený. Ale tým, ktorí sa 

pripravujú, som sľúbil, že potom budú počuť zvuk môjho slova vo svätyni svojho srdca. 

22 Moja spravodlivosť vyrve všetku burinu z koreňa a Mojou vôľou je, aby vás v tú hodinu môj srp 

našiel ako pšenicu, a nie ako burinu. - Hovorím vo vašom jazyku a úplne jasne, aby ste zajtra nepovedali, 

že som k vám hovoril obrazne, a preto ste mi nerozumeli. 

23 Tieto miesta stretnutí budú aj naďalej k dispozícii pre vaše stretnutia a budú naďalej prijímať nové 

davy. Duchovní strážcovia ich budú chrániť. 

24 Hovorím ti o rozhodujúcom kroku, ktorý urobíš, o čase skúšky, ktorý sa blíži, ale nevidím, že by 

sa tvoje srdce chvelo. Ako ste si zvykli na moje slovo! A predsa sa to skončí, a ty si nedocenil poklad, 

ktorý si vlastnil! 

25 Pri mnohých príležitostiach som vám povedal, že sa nenechám poškvrniť zbytočnosťami ani zlom; 

preto musíte pochopiť, že sa nebudem podieľať na vašich nečestnostiach a poškvrneniach. 

26 Niektorí sa zmenili, keď počuli moje učenie, ale pozrite, v čom spočívala ich zmena: prišli 

pokorní, plačúci a skrúšení, bez všetkého dobrého. Ale potom, keď dostali svoje duchovné dedičstvo, 

pyšne pozdvihli svoje tváre, cítili sa pánmi a dokonca kráľmi a vo svojej pýche chceli prekročiť Otcovu 

vôľu. Viete, kde zostáva márnivosť a arogancia? Vnútri zeme. - A neposlušnosť, ignorovanie a urážky? 
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Vo vašej duši, len čo sa zbaví svojej telesnej schránky. - Ste atómami, ktoré žijú vďaka môjmu Božiemu 

milosrdenstvu, bez ktorého by ste prestali existovať! 

27 Ak sa niekto vo svojej márnivosti domnieva, že dokáže svojím intelektom úplne pochopiť Moje 

dielo a všetkému porozumieť, je to preto, že nerozumie ničomu. Na druhej strane každý, kto sa ponorí do 

Mojej múdrosti a Mojej veľkosti do takej miery, že povie: Pred Pánom nič neviem a ničím nie som, je v 

procese pochopenia. 

28 Ak tento ľud, ktorý sa v tomto čase tak tešil z Môjho Slova, nebude na sebe pracovať, ak svoju 

nepoddajnú myseľ neprikloní k Môjmu učeniu, bude musieť neskôr preliať veľa sĺz. 

29 Chceš vedieť, čo si želám?: aby si na zemi v pokore plnil Moje prikázania, aby tvoja duša, ktorá sa 

plnením svojho poslania stala čistou a žiarivou, mohla po splnení svojho poslania vystúpiť veľmi vysoko, 

až kým nedosiahne tie požehnané domovy, ktoré sú vyhradené poslušným Pánovým deťom. 

30 Na mojom stole je pre každého z vás pripravené miesto a tiež jedlo. Keď budeš jesť a piť pri 

mojom stole, už nikdy nebudeš hladný ani smädný. Nebudete ma už hľadať v kostoloch a na oltároch 

zhotovených ľudskými rukami, lebo si uvedomíte, že ma nosíte vo vnútornej svätyni svojej duše. 

31 Všetko som pripravil na čas, keď sa ocitnete pri mojom slove, lebo bdiem nad všetkým. Ach, keby 

ste žili v očakávaní Mňa, aký veľký by bol váš pokrok! Teraz ste však so mnou a počúvate moje učenie. 

32 Muži, nebojte sa životných skúšok a nenechajte sa ťažiť bremenom svojej viny. Dajte duchu čas a 

silu na splnenie svojej duchovnej úlohy, potom budete na svojej ceste rozvoja vždy napredovať smerom 

nahor. 

33 Ženy, neplačte len pre svojich milovaných. Pamätajte, že vaše srdce by malo cítiť bolesť ľudstva. 

Odpustite svojim bratom a sestrám, aby vaše srdce bolo čisté a poskytlo útočisko dobročinnosti. 

34 Myslíte si, že by som k vám prišiel, keby som vám najprv neodpustil a keby v mojom Duchu 

nebolo milosrdenstva? 

35 Chcem, aby ste to urobili svojim bratom. Ale nebojte sa prinášať im radostnú zvesť, nepochybujte 

o svojich duchovných daroch ani nedôverujte úspechu svojich skutkov lásky k nim, lebo nedostatok viery 

by spôsobil, že by ste zlyhali, vaše slovo by nepresvedčilo a vaše skutky by nemali pevný základ. 

36 Ó, ľudstvo, požehnané stvorenie, keby ste vedeli, ako vás váš Otec miluje! Vy ste zablúdili a ja 

som vás prišiel hľadať. Kedykoľvek ma hľadáte, otváram vám brány spásy; voláte ku mne a ja vám 

okamžite odpovedám. Vy ma však necítite, nepočujete a nevidíte, pretože nie ste (duchovne) prebudení. 

37 V tomto čase pripravujem tento ľud pre seba, aby z neho vyšlo stoštyridsaťštyri tisíc ľudí, ktorí 

musia priniesť moje posolstvo ľudstvu. 

38 Milovaní ľudia, pokojne očakávajte pozemské návštevy a v každej skúške vidite etapu, ktorá vás 

priblíži k domovom, ktoré síce nepoznáte, ale ktoré vaša duša vidí a po ktorých túži. 

39 Som to ja, Pán, kto k vám hovorí. Nečuduj sa, že sa ti dávam poznať, lebo to robím od chvíle, keď 

som stvoril prvého človeka. Trochu sa zamyslite, obráťte svoje myšlienky do minulosti, pozrite sa do 

historických záznamov a zistíte, že som sa dal ľudstvu poznať na každom kroku. 

40 Deťom, ktoré ma počúvajú, hovorím: Blahoslavení ste vy, ktorí ste prišli na zem v čase Ducha 

Svätého, lebo vaše dary nájdu priaznivé pole pôsobnosti, aby sa prejavili. Ale počúvajte ma, nenechajte sa 

viesť zlými príkladmi svojich predkov. Uvažuj, že Baránkova krv, premenená na svetlo, zostúpila na tvoju 

dušu, aby jej ukázala cestu, po ktorej musí stúpať v poslušnosti a láske, aby ma dosiahla. Buďte vítaní - 

vy, ktorí ste sem prišli v túžbe po dedičstve, na ktoré dlho čakali. 

41 V Otcovom duchu je radosť, keď už nie ste v núdzi, ale ja neurčujem cenu za to, čo vám dávam. Ja 

vám dávam svoju milosrdnú lásku bez toho, aby som vám kládol podmienky, zatiaľ čo vy mi ich kladiete, 

aby ste ma milovali, a vtedy vám dávam to, o čo ma žiadate. - V tomto vyučovaní sa naučíte prosiť, 

prijímať a dávať. Naučte sa tiež čakať na hodinu, keď vám podľa Mojej vôle dám to, čo je pre vašu dušu 

najprospešnejšie. Nezúfajte, nerúhajte sa, nechýbajte vo viere; pamätajte, že vás milujem, že som k vám 

spravodlivý. - Tým, ktorí Mi slúžia v tejto práci, hovorím: Nehľadajte odmenu ani odmeny. Konajte dielo 

lásky a kráčajte vpred. Všetko, čo urobíte v mojom mene, uvidíte splnené a dostanete za to najlepšiu 

odmenu. 

42 Mnohí sú prekvapení, keď počujú moje slovo prostredníctvom človeka, a čudujú sa: "Čo je na nás, 

smrteľníkoch, príjemné, že sám Boh sa k nám odvažuje hovoriť?" Ale Majster vám odpovedá: 

Nenachádzam v tebe nič dobré, ale nachádzam v tebe privilégium, a to, že máš ducha. A ak k vám 
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hovorím mysľou a ústami človeka, je to preto, že má život, na rozdiel od vašich modiel, ktorými ste ma 

uctievali. V minulosti som sa v tejto podobe neprejavil, pretože váš duch a myseľ neboli dostatočne 

pripravené a vyvinuté, aby ma mohli prijať. Dnes som ťa našiel dostatočne posilneného, aby si ma mohol 

zjaviť prostredníctvom svojho sprostredkovania. Už nebolo potrebné, aby sa Slovo stalo človekom, aby k 

vám prehovorilo. Tento dar vám vyhradil Duch Svätý. 

43 Stojím nad časom, nad všetkým stvoreným, Môj Božský Duch nepodlieha vývoju. Som večný a 

dokonalý, nie ako vy, ktorí máte začiatok, podliehate zákonom evolúcie a nad svojím bytím pociťujete 

plynutie času. Nehovorte teda, že Otec patrí do jedného veku, Kristus do iného a Duch Svätý do iného. 

Veď Otec je večný a nepatrí žiadnemu veku, ale časy sú jeho a Kristus, keď zmizol ako človek, je sám 

Boh, rovnako ako Duch Svätý, ktorý nie je nik iný ako sám váš Otec, ktorý si pripravuje najvyššiu formu 

svojho zjavenia medzi vami, to znamená bez pomoci akéhokoľvek hmotného prostredníka. 

44 Keď zažijete, že sa prejavujem prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, chápte túto formu len 

ako prípravu, aby ste sa zajtra mohli spojiť so svojím Otcom v dokonalosti od ducha k duchu. - Dnešnú 

formu zjednotenia som nazval prípravou, ale neprestávam cez ňu zjavovať svoju slávu, ani som vám 

neprestával zjavovať dokonalé učenie. 

45 Nesmiete vidieť rôzne božstvá tam, kde existuje len jedno, ktoré sa muselo prejaviť v rôznych 

fázach zjavenia podľa duchovného pokroku, ktorý ľudstvo postupne dosahuje. 

46 Ježiš vám potom dal dokonalé zjavenie od prvého do posledného okamihu svojej cesty na tomto 

svete. On vám však vysvetlil: "Nehovorím vám všetko, lebo by ste to nepochopili. Ale hneď potom 

povedal: "Pošlem vám Ducha pravdy, ktorý vám všetko zjaví." Tak som vám dal pochopiť, že pre tých, 

ktorí v tom čase nemohli pochopiť Moje zjavenia, príde čas, keď vďaka rozvoju svojho ducha a jeho 

pozdvihnutiu pochopia tieto zjavenia na základe Môjho Slova tretej éry. 

47 Dnes sa nachádzate v období, keď Pán prichádza v duchu, aby vám predstavil nové učenie svojej 

skrytej múdrosti. Tento čas sotva svitol a vy si neviete predstaviť, čo sa v ňom skrýva pre ľudského ducha 

- kroky, ktoré ľudia na tejto ceste podniknú, ani nové zjavenia, ktoré sú vám určené. Čas materiálnych 

zázrakov, ako ich chápete vy, sa skončil. Dnes je váš duch ohromený obdivom a láskou tvárou v tvár 

mojim novým dielam a zjaveniam. V minulosti ste verili len preto, že nemožné sa stalo možným - tvárou v 

tvár materiálnemu zázraku. Dnes máš veriť vďaka božskej podstate Mojich zjavení vo svojom duchu. 

Túžiš po zázrakoch z minulých čias, ako napríklad po skale, z ktorej po údere vytryskla voda, alebo po 

manne, ktorá ochránila zástupy pred smrťou hladom na púšti? Spomínate si na Krista, ako vracal zrak 

slepým, očisťoval malomocných a umožňoval chodiť chromým, pričom len prikázal, aby sa to stalo? 

Spomínate si na mŕtvych, ktorých vzkriesil a povedal im len: "Vstaňte!" Veru, hovorím vám, že všetky 

tieto zázraky sa ešte vrátia, ale uvidíte, že sa splnia iným spôsobom, a veru, koľko z nich práve teraz robím 

medzi vami! 

48 Postupom času som sa k vám čoraz viac približoval, až som sa stal človekom, aby som prebýval 

medzi ľuďmi. Teraz začínate stúpať a budete sa Mi čoraz viac približovať. Kto z vás aspoň pochopí toto 

učenie, keď príde rok 1950? 

49 Pred tebou je Jakubov rebrík, ten, ktorý videl patriarcha vo sne, je to cesta, po ktorej pôjde tvoja 

duša, aby dosiahla Pána. - Poznáte mnohé a nové učenia, ale to nesmie byť dôvodom, aby ste sa 

vysmievali tým, ktorí ma vo svojej nevedomosti hľadajú pomocou modlárskych kultov. Viete, či oni, hoci 

vedia menej, nemilujú Mňa viac ako vy? Rebrík, o ktorom vám hovorím, je cesta, po ktorej musia všetci 

neodvolateľne prísť ku Mne. 

50 Ľudia, národy sú vo vojne. Modlite sa a nesúďte ich. Nedúfajte vo víťazstvo jedných a zničenie 

druhých, lebo všetci prechádzajú ťažkou skúškou. 

51 Moja láska a moja milosť sú s vami. Toto je Tretí čas, keď váš duch nanovo povstane v túžbe po 

Svetle. Napriek minulým časom a dokonca aj uprostred chaosu, ktorý vládne vo vašom svete, ste sa 

dokázali vydať hľadať Mňa. Kto by mohol zabrániť rozvíjaniu darov, ktoré nosí vo svojom duchu? 

52 Nech moje slovo prenikne do vášho srdca, aby sa neskôr dostalo ku všetkým ľuďom. Ak si 

všimnete, že Moji nositelia hlasu nedosiahli dokonalosť, pochopte, že aj ten najjednoduchší návod alebo 

najjednoduchšie učenie, ktoré vás prostredníctvom nich učím, obsahuje božskú podstatu. Povzbudzujte 

tieto srdcia svojou vierou a dôverou a veru, hovorím vám, budete žať dokonalé ovocie. 
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53 Keď tento národ bude žiť podľa Mojej spirituálnej náuky, uvidíte, že sem príde veľké množstvo 

cudzincov, ktorí budú túto krajinu považovať za Zem zasľúbenia, a keď budú v jej lone a uvidia, ako tento 

národ žije a ako vzdáva Bohu úctu, pochopia, že vo vašom srdci žije pokoj a svetlo Pána, ale že Nový 

Jeruzalem je mimo tohto sveta. Dbajte na to, aby vaše diela nezatarasili cestu, ktorá ich môže priviesť k 

vytúženému cieľu, ktorým je moje kráľovstvo. Láska, dobrá vôľa, bratstvo by mali byť spôsob, akým 

prijímate svojich bratov, aby ste nemali žiadnu averziu alebo odpor voči bratom z iných rás alebo 

národov! Milujte a odpúšťajte, lebo tým v ich srdciach zapálite nádej na moje božské odpustenie. 

54 Učte pokániu, ľútosti, obnove, trpezlivosti v skúškach a v zážitkoch zmierenia, a tak zničíte 

poverčivý strach z pekla, ako ste si ho predstavovali, a namiesto toho vybudujete svätyňu pre Moje 

Božstvo a dáte v sebe tvar dokonalejšej predstavy Mojej Božskej spravodlivosti. 

55 Keďže som to bol ja, kto vás naučil milovať sa navzájom a odpúšťať tomu, kto vás urazil, dal som 

vám o tom dôkaz aj svojimi skutkami. - Hovorím vám o nebeských prejavoch, ale robím to v metafore, 

aby ste mi lepšie porozumeli. Nemôžem vám odhaliť celý duchovný život, pretože vaša myseľ by ho ešte 

nebola schopná pochopiť. Je lepšie, keď vám krok za krokom ukážem cestu, ktorá vedie na vrchol, a keď 

si to najmenej myslíte, uvidíte sa v Mojej prítomnosti. 

56 Oznámil som vám časy návštevy a bolesti. Ale nebojte sa, lebo keď do nich vstúpite pripravení, 

budete žasnúť nad zázrakmi, ktoré som pre vás v tých dňoch pripravil. Potom uveria aj neveriaci. 

57 Všetko, čo som vám v týchto časoch zjavil, máte oznámiť ľudstvu. Je to vaša úloha, ktorú musíte 

splniť, aby ste mohli pokračovať vo vzostupe v záhrobí. 

58 Učeníci, veru, hovorím vám: Ak som sa vám dal poznať v tomto čase, nebolo to preto, že ma ľudia 

povolali. Vyhľadal som ťa, pretože toto je moja 

Vôľa bola, a tak som splnil sľub. Sily prírody svedčili o mojej obnovenej prítomnosti a niektoré srdcia to 

pocítili. Neboli to zvony, ktoré ma ohlásili! Ako veľmi sa budú musieť ľudia očistiť, aby mohli vnímať 

Moju prítomnosť! 

59 Keby svet zachovával Moje slovo, nebolo by potrebné, aby sa ľuďom pri pohľade na Mňa tisli do 

očí slzy. 

60 Znovu vám ukážem list Zákona. Je to začiatok a koniec Knihy, ktorú vám teraz odhaľujem, aby ste 

zostali vybavení v čase po Mojom odchode. 

61 Dnes ma obklopuje malý zástup, ale zajtra sa okolo mňa zhromaždia obrovské zástupy. Medzi 

nimi prídu farizeji, pokrytci, a budú hľadať chyby v Mojom učení, aby podnietili mienku veľkých más 

proti Môjmu dielu. Nevedia, že skôr než začnú hľadať Moje Dielo, sami budú prezretí. 

62 Vašou úlohou potom bude len zostať pokojný a vyrovnaný a vo svojich dielach ukázať morálnu 

silu Mojich pokynov. Ak sa budete počas skúšok správať takto, aj tí najzarytejší prenasledovatelia uznajú, 

že ste ma naozaj počuli. - Prišiel som, aby som na vás vylial poznanie, lebo len s múdrosťou budete blízko 

Otca. 

63 Dávam vám Svoje Slovo s tým istým duchovným obsahom, s akým som k vám hovoril v druhej 

ére, a pripomenul som vám mnohé zo Svojich učení, na ktoré ste zabudli alebo od ktorých ste sa odvrátili 

kvôli chybným výkladom vašich predkov. 

64 Tak ste porušili moje učenie, že vám môžem povedať: Vytvorili ste cestu, ktorá je úplne odlišná od 

tej mojej, ale ktorej ste dali rovnaké meno. Nikto okrem Mňa vás nemôže oslobodiť od vášho omylu - 

slovami života, lásky a pravdy. 

65 Preto teraz, keď ma počúvate, pochopte moje slovo a bude vo vás svetlo. Toto je čas, keď vám s 

plnou jasnosťou poviem, že opätovné vtelenie duše je skutočnosť, že existuje ako svetlo božskej 

spravodlivosti a lásky od počiatku ľudstva, bez ktorého by ste nemohli napredovať na dlhej ceste 

zdokonaľovania duše. - To Ja som vám povedal, že patríte k duchovnému rodu Abrahámovmu, že patríte k 

tej skupine ľudstva, ktorá v jednej epoche klesá, aby v inej na výzvu hlasu niektorého z Mojich poslov 

opäť povstala a potom opäť klesla a znovu povstala ako v súčasnosti. 

Dosiahli ste šiestu pečať, ale vidím na vás ťažké bremeno previnení ako (priliehajúcu) špinu z ľudstva. 

Ty sa však povzniesieš nad hriechy s duchovnou schopnosťou pochopiť Mňa a cítiť Mňa a s odhodlaním 

nasledovať Mňa bez zaváhania až ku konečnému cieľu. 

66 Ak máš vieru, počúvaj hlas svojho svedomia a ukáže sa ti jasnejšie; ak tu počuješ toto slovo, 

spomeň si na svoju minulosť, aby si mohol posúdiť svoj život, svoju lásku a svoje zásluhy. Svedomie vám 
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povie, či ste sa venovali plneniu svojho poslania. Ale nebojte sa, lebo na zemi niet spravodlivých, pred 

ktorými by ste sa mohli hanbiť. Ja jediný som spravodlivý a súdim vás s láskou. 

67 Pre vaše hriechy a vašu bezvýznamnosť medzi týmto ľudstvom som vás nazval spodinou, ale 

povedal som vám aj to, že túto "spodinu" použijem, aby som ho dal za príklad, keď ho očistím. 

68 Vytvorte spoločenstvo, v ktorom budete verne dodržiavať Boží zákon a zákony človeka, v ktorom 

vládne morálka a rozvoj duše smerom nahor. Veru, hovorím vám: Vidím, že v tomto čase sa muž a žena 

odklonili od svojich ciest. 

69 Objavujem mužov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, ženy, ktoré sa vyhýbajú materstvu, a iných, 

ktorí prenikajú do sfér určených mužovi, hoci vám v dávnych dobách hovorili, že muž je hlavou ženy. 

Nech sa žena kvôli tomu necíti ponížená, lebo teraz vám hovorím, že žena je srdcom muža. Hľa, preto som 

ustanovil a posvätil manželstvo, lebo v spojení týchto dvoch bytostí, ktoré sú si duchovne rovné, ale 

fyzicky rozdielne, je dokonalý stav. 

70 Kto pochybuje, že v súčasnosti hovorím so svetom len preto, že jeho hriech ho robí nehodným 

Mňa? Čo by bolo na Mne chvályhodné, keby som bol len tam, kde sú len spravodliví, kde nie je bolesť ani 

nevedomosť? Ak Otec povzbudzuje deti, aby získavali zásluhy, aby prostredníctvom nich mohli získať 

jeho milosť, aj Otec získava zásluhy voči svojim deťom, aby mal právo byť milovaný. Stále vás vidím ako 

malé deti, ktorým prichádzam na pomoc, aby som ich vytiahol z blata, priviedol k studni a umyl ich v nej, 

aby som vás potom obliekol do rúcha cnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 67  
1 Žehnám všetky svoje deti, tie, ktoré počúvajú moje učenie, aj tie, ktoré nie sú prítomné na tomto 

zjavení. Poďte a počúvajte Ducha pravdy, lebo toto slovo bude vašou duchovnou palicou. Tvoje srdce sa 

mi ukazuje skľúčené utrpením, smútkom, nevďačnosťou a sklamaniami, ktoré sa nahromadili v tvojom 

živote. Prijmite toto slovo do seba ako víno, potom jeho sladkosť zmierni vašu horkosť. 

2 Niektorí si v tomto čase ešte stále užívajú radosti tohto sveta. Iní však tieto falošné pôžitky 

nepoznali a po návrate do duchovného sveta našli pokoj v duchu. Ak si totiž myslíte, že tí, ktorí si užívajú 

hmotné uspokojenie a pôžitky, sú mi najbližšie, ste na omyle. Veru, hovorím vám, majú sa čo učiť! Kto 

však odmieta všetko, čo sa trblieta falošným leskom, je v spoločenstve so svojím Pánom a sýti sa Jeho 

božskou mocou. 

3 Vy, noví, nech vám Majster predloží nové učenie; pripravte sa, aby som vám mohol dať nové 

zjavenia. Viete, že obdobie môjho zjavenia trvá len od roku 1866 do roku 1950, a preto je potrebné, aby 

som vám povedal všetko, čo mám pre vás na toto obdobie pripravené. Zostáva vám ešte niekoľko rokov, 

aby ste ma počuli v tejto podobe. Ak ich využijete, nakoniec získate veľké učenie, ktoré som vám sľúbil. 

4 Myslel si niekto, že "robotníci" si po roku 1950 oddýchnu od svojej práce? Veru, hovorím vám, 

potom sa bitka len začne! Moji učeníci sa potom musia stať majstrami, aby ich zástupy hľadali tak, ako 

oni hľadali mňa. Vidiaci sa zdokonalia, aby sa stali veľkými prorokmi pred očami ľudí, a vy všetci sa 

musíte pripraviť na prijatie vnuknutia Ducha Svätého. Musíte sa naďalej stretávať, aby vás ľudia 

vyhľadávali, aby ich priťahovala duchovnosť a zbožnosť vašich stretnutí, ako aj vaše skutky lásky a 

milosrdenstva. 

5 Myslite na tieto udalosti, ktoré vás čakajú a ktoré musia prísť, pretože sú predpovedané v mojom 

Slove. Potom vám vaše svedomie povie, či ste premýšľali o mojom učení, či ste ho pochopili a porozumeli 

mu a či sa pripravujete na tento čas boja. 

6 Z tohto ľudu vzídu noví patriarchovia, pod ktorých vedením vzniknú cnostné rodiny, ktoré budú 

vzorom pre ostatných. Budú aj mučeníci; budú to tí, ktorí pri plnení svojho poslania budú musieť znášať 

útoky, prenasledovanie a posmech ľudí - tí, ktorí budú musieť znášať ťažkosti a nedostatky, aby mohli 

slúžiť blížnemu. 

7 Všetko je pripravené na poslednú bitku, po ktorej zostane jediné učenie, a to pravda, ktorú vás 

učím a ktorú som vám zjavil v priebehu vekov - ako zákon Ducha, plný múdrosti, spravodlivosti a lásky. 

8 Vaše skutky a správanie sa musia stať čoraz čistejšími a nemali by ste sa báť, že budete vydaní 

spravodlivosti v čase ohovárania a prenasledovania namiereného proti vám, ak bude plnenie vášho 

poslania zodpovedať tomu, čo som vás učil. 

9 Aby svetlo Môjho Ducha zažiarilo vo vašej mysli počas vašich stretnutí, musíte sa naučiť 

zachovávať ticho a vnútorné stretnutie, aké ste ešte nikdy nemali; potom skutočne pocítite Moju 

prítomnosť a Moje zázraky, Moji duchovia svetla vás posilnia a osvietia. Ale beda tým, ktorí menia moju 

pravdu za klamstvo! 

10 Pochopte, aké veľké je Moje dielo a ako málo si ho ceníte. Ak ste sa veľmi osviežili, keď ste Mňa 

počúvali ústami nositeľa hlasu, naozaj vám hovorím, že mám pre vás pripravenú ešte dokonalejšiu formu - 

formu, v ktorej Mňa prijímate priamo vo svojich myšlienkach. Moje učenie k vám potom príde čisté, 

hlasné a božské, pretože neprešlo ústami nositeľa hlasu. 

11 Nedajte sa zmiasť, keď vám poviem, že som opäť pred sudcami, tribunálmi a učiteľmi zákona. 

Veru, hovorím vám, že v mnohých z tých, ktorí ma dnes nasledujú, som našiel súd a postavil som ich pred 

sudcu! Zajtra ma budú súdiť tí, ktorí sú vo vás. Preto vás prosím, aby vaše skutky boli dobré, aby tí, čo ma 

nasledujú, namiesto popierania tejto pravdy napravili svoje cesty a vyznávali ju, namiesto toho, aby ju 

odsudzovali. 

12 Koľko som vám toho musel v tomto čase povedať! Veru, hovorím vám, že keby ste vedeli 

používať Moje Slovo, stačilo by vám jedno učenie, aby ste sa ním nasýtili. Ale sotvaže uplynulo niekoľko 

okamihov po tom, čo ste ma vypočuli, už nezachovávate môj pokoj, ani ste neprejavili moje milosrdenstvo 

medzi svojimi bratmi. 

13 Vráťte sa k životu milosti tým, že budete jesť pokrm, ktorý som vám v tomto čase priniesol. 

Nechápeš, že musíš zanechať stopu svojich krokov vo svete? Dnes chcem, aby táto stopa viedla zástupy 
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do Mojej Božskej prítomnosti. Choďte po cestách svetla, mieru, bratstva a čoskoro ma nájdete. Nenechajte 

sa odradiť, ak občas narazíte na prekážku alebo ak sa vaša noha poraní o tŕnie na ceste. Veru, hovorím 

vám, že ak vaša viera neochabne, nebude vám chýbať krištáľovo čistá voda, ktorá uhasí váš smäd, lebo sa 

budete živiť mojím slovom. 

14 Ak sa cítite silní a vidíte, že vaši bratia po vašom boku kráčajú svojou cestou len s ťažkosťami, 

necíťte sa nadradení, lebo by ste upadli do ťažkého omylu márnivosti a podobali by ste sa červovi, ktorý 

napučiava vlhkosťou zeme. V mojom novom ľude nepovstanú králi ani páni. Každé zlé semeno bude 

odstránené z vašich sŕdc, aby ste boli mojimi prorokmi. 

15 Nebuďte spokojní s tým, že ste boli zachránení z nebezpečných ciest. Choďte a hľadajte 

stratených, aby ste ich zachránili. Buďte pokorní, dajte priestor milosrdenstvu, staňte sa ľuďmi dobrej 

vôle, potom budete môcť splniť svoju úlohu. 

16 Je mnoho tých, ktorí mi v sebe hovoria: "Pane, chystám sa splniť". Na to odpovedám, že sa sotva 

naučí plniť úlohy. Ešte nie ste dostatočne pevní na ceste. Musím vás často posilňovať svojím príkladom a 

príkladom svojich apoštolov. 

17 V druhej ére mi ľudstvo dalo drevený kríž, ktorý ma ľudia odsúdili na mučenícku smrť. Ale na 

svojom duchu som niesol aj iné, ťažšie a krvavejšie: vaše nedokonalosti a vašu nevďačnosť. 

18 Dokázali by ste niesť kríž lásky a obety za blížneho na svojom chrbte a vstúpiť tak do Mojej 

prítomnosti? Hľa, preto som vás poslal na zem, preto sa vrátite, keď predo mňa predstúpite so splneným 

poslaním. Tento kríž bude kľúčom, ktorý vám otvorí brány zasľúbeného kráľovstva. 

19 Ak ťa zástupy zraňujú a vysmievajú sa ti, keď kráčaš po ceste života so svojím krížom, ktorý je 

cestou zatrpknutosti, spomeň si, čo si urobil Ježišovi, a uvažuj, čo urobil on tebe: odpusť ti. 

20 S akou bázňou počúvajú niektoré z mojich detí toto slovo, ktoré vychádza z úst ľudského nositeľa 

hlasu, a to preto, lebo vedia, že je inšpirované Duchom Svätým, a medzi prítomnými sú aj takí, ktorí boli 

svedkami konca Sodomy a Gomory a neskôr zničenia Jeruzalema. 

21 Keď počuješ tieto zjavenia, spomeň si, že žiješ dlho na zemi, ale výsledok, ktorý Mi predkladáš, je 

skromný. - Kedysi som vám dával hojnosť svetských statkov, aby ste v tomto bohatstve videli symbol 

duchovného bohatstva. Dnes vidíte svoju hmotnú cestovnú tašku prázdnu, pretože tieto poklady už 

nepotrebujete, čas hmotného bohatstva sa pre vás skončil. 

22 Kristus prišiel k vám a Jeho telo nebolo po narodení zabalené do plátna alebo hodvábu. Jeho telo 

pokrýval len jeden malý kúsok. Vo svojich slovách však priniesol poklad a predstavoval kráľovstvo 

mocnejšie než ktorékoľvek iné na zemi. - Pomaly ste chápali, pretože ste veľmi milovali dobrá tohto sveta 

a nemilovali ste čistotu duše. Dnes však žijete v novej dobe a máte novú príležitosť, aby sa váš duch 

vzniesol, prekonal ľudské slabosti a priniesol do života všetko duchovné bohatstvo, ktorým bol obdarený. 

23 Vďaka svojmu vývoju ste už dospelí, no napriek tomu sa cítite príliš nemotorne, aby ste urobili 

prvé kroky do tohto nového obdobia. Preto som prišiel a dal som sa poznať prostredníctvom vašich myslí, 

aby som vás naučil napredovať na ceste vášho duchovného rozvoja. 

24 Pozrite sa na mužov, ženy a deti, ako sa zhromažďujú okolo náboženských spoločenstiev a siekt, a 

hoci svetlo môjho Ducha je vyliate na každé telo a na každého ducha, spia tvárou v tvár realite tejto doby. 

25 Koľkými skúškami ešte musíte prejsť, aby ste necítili opovrhnutie voči chudobným ani odpor voči 

chorobám, ktoré nazývate odpornými! Kto môže vedieť, či ten malomocný, ktorý k tebe vystrel ruku a od 

ktorého si sa s hrôzou odvrátil, nebol tvoj otec alebo syn v inom vtelení? 

26 Vy plodíte deti zo svojho tela, ale ja som ten, kto rozdeľuje duchov medzi rodiny, kmene, národy a 

svety, a v tejto spravodlivosti, ľuďom nedostupnej, sa zjavuje moja láska. 

27 Ľudia, využite tento čas, ktorý som vám daroval, je vzácny a rozhodujúci pre vášho ducha. Môj 

zvučný a hlasný hlas vás prebudil z letargie. Pre mňa nikto nie je zaťažený vinou, všetkých som miloval 

rovnako. Začnite sa navzájom milovať, aby sa ľudstvo konečne zmierilo v mojom zákone a naplnilo 

božské prikázanie, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

28 Ako je možné, že národy, ktoré sa nazývajú kresťanmi, ničia samy seba vojnou a dokonca sa pred 

tým, ako idú zabíjať svojich bratov, modlia a prosia ma, aby som im dal víťazstvo nad ich nepriateľmi? 

Môže existovať Moje semeno, kde namiesto lásky je nenávisť a namiesto odpustenia je pomsta? 

29 Je potrebné, aby Moji proroci znovu povstali, aby napomínali ľudstvo. Lebo kým sú národy, ktoré 

ničia samy seba, zaslepené ctižiadosťou a násilím, tí, ktorí prijali moje svetlo a nestranne súdia ľudstvo, sa 
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boja chopiť svojej úlohy a podeliť sa o dobrú zvesť. Keby sa toto ľudstvo vedelo modliť s Duchom, 

počulo by môj hlas, dostalo by moje vnuknutie. Ale zakaždým, keď sa modlí, jej (duchovné) oči sú 

zahalené závojom, ktorý pred ňou skrýva svetlo Mojej prítomnosti. Musím prísť k ľuďom vo chvíľach, 

keď ich telo odpočíva, aby som prebudil ich ducha, zavolal ho a prehovoril k nemu. Je to Kristus, ktorý 

vstupuje do vášho srdca ako zlodej v hlbokej noci, aby doň zasial svoje semeno lásky. 

30 Počúvajte, učeníci, a pochopte: Nedajte svojou ľahostajnosťou príčinu, aby Majster, keď skončí 

čas tohto ohlasovania, povedal, že hovoril nadarmo. Ak však tento čas nevyužijete, budete musieť plakať 

nad svojou nevďačnosťou. Mnohokrát vás zachváti zúfalstvo a choroba vás zrazí na kolená, hoci ste mali 

na dosah zdroj zdravia, ktorý ste nechceli využiť. Len moje milosrdenstvo vás môže zachrániť; aby ste si 

ho zaslúžili, naučil som vás deliť sa o svoj chlieb s hladnými. 

31 Pochopte Božie milosrdenstvo, ktoré sa približuje k vášmu srdcu, aby ste všetkých považovali za 

svojich bratov a sestry. 

32 Nebránim vám v žiadnej z vašich ľudských povinností, ale dôrazne vám hovorím, aby ste sa 

zaoberali aj Otcovým učením, aby sa váš duch zdokonaľoval konaním skutkov, ktoré sú mi milé. 

33 Dnes zostupuje Môj Božský lúč do vášho sveta a je v celom vesmíre, vibruje v každom stvorení. 

Zatiaľ čo u niektorých je to intuícia, u iných inšpirácia a u ďalších ľudské slovo, ako to býva u vás. 

34 Tieto steny a strecha plnia len úlohu chrániť vás pred nepriazňou počasia a pred zvedavými či 

dotieravými pohľadmi vašich bratov. Títo muži a ženy, prostredníctvom ktorých vám dávam svoje slovo, 

nemajú v sebe nič božské, sú rovnako ľudskí ako vy a miesto, na ktorom spočívajú, nie je môj trón ani môj 

súdny stolec. Táto malá lavička slúži len na podopretie nositeľa hlasu počas jeho vytrženia. 

35 Prichádzam, aby som vo vašich srdciach nastolil kráľovstvo lásky. Aby však základy tohto 

kráľovstva boli nezničiteľné a večné, zjavil som vám učenie Ducha, bez ktorého poznania by ste vytvárali 

iba mylné učenia viery. 

36 Do roku 1950 budete mať toto slovo. Potom vám prenechám túto planétu na splnenie vášho 

poslania, ale nielen Zem, ale aj duchovný priestor. 

37 Vo chvíli vášho vnútorného zhromaždenia a modlitby som prišiel k vám, aby som vás pohladil a 

dal vám pocítiť svoju prítomnosť, aby ste zakúsili, že spojenie ducha s duchom je pravda. Tak ste sa 

naučili očakávať môj príchod vždy, keď sa vám zjavujem a adresujem vám svoje slovo. 

38 Tvoje srdce je pokojné a v duchu si uchovávaš vďačnosť, pretože si pamätáš, že keď som ťa 

povolal, tvoje svedomie ťa obviňovalo: "Si nehodný." Ale potom ste počuli môj hlas, ktorý vám hovoril: 

"Milujem vás, poďte ku mne, ste moji vyvolení, odpúšťam vám." Potom vo vašich srdciach rozkvitla viera 

a láska k Majstrovi. 

39 Vo vašom duchu som položil toto dedičstvo; na týchto základoch som nechal spočívať svoje dielo, 

ktoré nesmie mať slabé základy. Toto svetlo nezhasne, lebo som ho predtým zapálil vo vašich srdciach; 

toto učenie nezanikne, lebo som vás predtým očistil. 

40 Nemyslite si, že vy podporujete moje dielo na zemi; to dielo podporuje vás. 

41 Chápete, prečo som si vybral jednoduché a nevycvičené srdcia, aby predsedali prvým 

spoločenstvám? Pretože aj keby do môjho diela pridali toľko nedokonalostí, nestratilo by svoju podstatu a 

moja spravodlivosť by prišla v pravý čas, aby pokosila zrno a oddelila pšenicu od každej buriny. 

Nezabúdajte však, že som vám povedal, že prví budú poslední a poslední prví, pretože z generácie na 

generáciu budú vyrastať žiaci, ktorých rozvoj, zduchovnenie a pochopenie im umožní urobiť veľký pokrok 

na duchovnej ceste. 

42 Sľúbili ste, že ma budete takto nasledovať, ale ja vám hovorím, že nebolo potrebné, aby ste 

skladali sľub. Veď ktorý človek, ktorý sem prišiel z cesty utrpenia, by sa na ňu chcel vrátiť? 

43 Pripravujem pre vás cestu pravého života, kde prebýva pokoj. Vytvárate nepriaznivé cesty, ktoré 

značíte svojimi slzami a krvou. 

44 Dávam vám svoje učenie v jazyku, ktorému rozumie aj ten najnevzdelanejší, pretože k vám 

nehovorím neznámymi pojmami alebo vedeckými slovami. Používam jednoduché slová, pretože som 

Slovo lásky, ktoré hovorí ku každej mysli a srdcu. Chcem, aby ste - keď k vám prestanem hovoriť v tejto 

podobe - využili duchovný obsah tejto múdrosti, aby ste ju zajtra mohli odovzdať ľudstvu s pravdou a 

múdrosťou, ktorú obsahuje. 
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45 V súčasnosti sa dláždia cesty pre ľudstvo, aby sa vydalo na rôzne miesta Zeme hľadať žiarivý 

maják tohto učenia, ktoré sa čoskoro stane ideálom každého ducha. Celá vaša bytosť sa teraz pripravuje na 

to, aby vydávala svedectvo o mojom Slove: myseľ, srdce a pery, aby ste boli ako čistý prameň, z ktorého 

tieto krištáľové vody prúdia medzi ľudí. 

46 Naplňte svoj osud! Nemaj túžbu vrátiť sa ku Mne bez toho, aby si najprv prešiel cestu, ktorú som ti 

ukázal, lebo by ťa bolelo vidieť na svojej duši škvrny, ktoré ešte nezmyla, pretože nedosiahla koniec 

svojho odčinenia. Reinkarnácie vás obišli, ale mnohí z vás si nevážili nekonečnú milosť a lásku, ktorou 

vás Otec spolu s nimi obdaril. Pamätajte, že čím viac príležitostí, tým väčšia je vaša zodpovednosť, a ak 

tieto príležitosti nevyužijete, bremeno pokánia a spravodlivej odplaty sa s každou z nich zvýši. Toto je 

bremeno, ktorého neznesiteľnú váhu mnohé bytosti nechápu a ktoré vám môže odhaliť len Moje učenie. 

47 Moje učenie vás chce urobiť pánmi tohto pominuteľného kráľovstva, aby vás neovládalo. 

Nechcem, aby ste mi povedali, keď prídete do mojej prítomnosti v rúchu Ducha: "Otče, prečo si ma 

odvolal, keď som ešte chcel žiť na zemi?" - Ako zriedkavo prejavujete svoj súhlas s mojou vôľou! 

48 Dnes hovorím tým, ktorých som v tomto čase nazval začiatočníkmi a učeníkmi, že nikto ma 

nedosiahne bez toho, aby najprv prešiel cestu určenú jeho duchu na jeho plný rozvoj. - Toto je čas nápravy 

a spravodlivosti; len ja poznám rozsudok nad každým z nich. Každý priestupok z minulosti sa dnes 

napravuje. Stačí, keď vám poviem, že ten, ktorý v minulosti dával smrť svojim blížnym, musel teraz prísť 

(na zem), aby (duchovne) vzkriesil mŕtvych k životu. 

49 Blahoslavené deti, poznám vašu modlitbu a rozumiem vášmu jazyku. Ľudia vás neberú do úvahy, 

pretože vás považujú za malých a slabých, čo spôsobuje, že duch, ktorý je vo vás skrytý, trpí. 

50 Starci, sklonilo vás bremeno času a bojov, vaše pery mlčia, vaše srdce je smutné. V živote si sa 

veľa naučil, už nemôžeš dúfať v slávu tohto sveta, pretože tvoja mladosť je za tebou a svoju nádej vkladáš 

len do života, ktorý čaká tvoju dušu po smrti. Cítiš sa zbytočný, pretože tvoji bratia si myslia, že si na nič, 

keďže fyzicky nespolupracuješ. Vy však viete, že vo vašich srdciach horí svetlo a existuje kniha 

(skúseností). Ja, váš Majster, vám rozumiem, poznám vaše srdce a hovorím vám: Hovorte so mnou, 

poznajte, ako vás obklopuje moja láska. Pokojne počkajte na hodinu odvolania. Nebojte sa: čaká vás tam 

skutočný život, večná mladosť. 

51 Dievčatá, len ja vám rozumiem. Tvoje srdce sa otvorilo životu ako kalich s kvetmi. Snívate o 

láske, nehe a šťastí. Ale hovorím vám: už nesnívajte, prebuďte sa, pretože sa musíte dobre pripraviť na 

splnenie vznešenej úlohy, ktorá vás čaká, a musíte sa stať veľmi silnými, aby ste vyprázdnili svoj kalich 

utrpenia. Ale ak vaše srdce miluje, nájdete v tejto láske oporu a útechu na svojej ceste životom. 

52 V tomto čase obnovy zanechá moja spravodlivosť v ľuďoch hlbokú stopu. Ľudia budú musieť 

skladať účty zo všetkých svojich skutkov. Tí, ktorí otvorili oči pravde na tejto zemi, by mali "bdieť" a 

modliť sa za všetkých, pretože ak ľudia uprostred zmätku nepovstanú na modlitbách, vo svete zavládne 

chaos. Tieto chvíle sú tu venované aj "pozorovaniu". Vy, ľudia, ktorí ste poverení duchovnou modlitbou, 

aby ste si zaslúžili pokoj, odvráťte sa od neužitočnosti a zla a stále viac pripravujte svoju dušu. 

53 Je potrebné, aby sa na zemi pripravila armáda vojakov pokoja, ktorí budú bojovať proti nenávisti a 

hriechu, kým nezaniknú. Práve túto armádu, ktorá bude pozostávať z viditeľných a neviditeľných bytostí, 

teraz zhromažďujem a cvičím. Môj apoštol Ján mal dar vidieť ho vo svojom zjavení. 

54 Čoskoro budú moje légie pripravené a obsadia polia smrti a spustošenia. Ich príchod bude ako 

víchrica, ktorá otrasie srdcami ľudí. V každom z nich bude vládnuť búrka a iba maják bude svietiť v 

temnote tých dní, a tým majákom budem ja. Všetky deti tohto ľudu, ktoré sa nerozhodnú splniť úlohu, 

ktorú som im dal, keď som ich poslal na zem, budú povolané do duchovného údolia, aby uvoľnili miesto 

tým, ktorí musia bojovať. Neskôr tí, ktorí prešli na druhú stranu, začnú pracovať v Duchu, ale ich úsilie 

bude musieť byť väčšie. 

55 Tí, ktorí poslušne plnia svoju úlohu, sa nebudú ničoho báť, pretože svetlo božského majáka im 

bude osvetľovať cestu uprostred búrky. Nebude nič, čo by mohlo spôsobiť ich zlyhanie alebo úpadok. 

56 Blahoslavení sú tí, ktorí vedia, ako využiť tento čas na pokánie, pretože z tohto boja vyjdú bez 

ujmy. Ale tí, ktorí ešte stále milujú poklady zeme a túžia po najvyšších pozíciách a sláve sveta, budú 

musieť znášať svoje pokánie s najväčšou bolesťou duše. 

57 Čo budú môcť ponúknuť Otcovi tí, ktorí jediní milovali svet? Čo budú môcť odpovedať, keď prídu 

v duchu pred Toho, ktorý ich tak veľmi miloval a ktorý im ponúkol toľko príležitostí na ich spásu? 
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58 Všetci ste mali byť na tento čas pripravení. Pamätajte, že Moji poslovia za vás položili aj svoje 

životy, aby ohlasovali Moju spravodlivosť. Týmto hlasom ste nevenovali pozornosť len preto, že ste verili, 

že sú veľmi vzdialené od pravdy. Ale hľa, tieto hlasy poslov a prorokov sa v tomto čase ozývajú s ešte 

väčšou naliehavosťou. Veru, hovorím vám, že ak budú ľudia pozorne počúvať tieto posolstvá a s vierou 

ich budú študovať, pošlem Svojich nových prorokov, aby im zvestovali to, čo príde po tomto čase, a kvôli 

bývalým prorokom nájdu vieru tí, ktorí ešte len prídu. 

59 Blahoslavený je ten, kto má vo svojom živote pokoj a využíva ho na konanie skutkov 

milosrdenstva voči svojim bratom. Blahoslavený je ten, kto - hoci nosí bolesť v srdci - zabúda na seba, aby 

potešil blížneho. Tento človek žije podľa Ježišovho príkladu, keď išiel cestou sklonený pod ťarchou kríža 

a aj vtedy utešoval, uzdravoval a odpúšťal zástupom. 

60 Prorok Eliáš, predchodca, predzvesť tretej éry, sa prihovára za svoje stádo, modlí sa za tých, ktorí 

sa nevedia modliť, a svojím plášťom prikrýva škvrnu hriešnika v nádeji na jeho obnovu. Eliáš vyzbrojuje 

svoje zástupy, svoje armády, aby bojovali proti temnote, ktorá vznikla z nevedomosti, hriechu, fanatizmu 

a materializmu ľudstva. 

61 Aj kvôli jednému "poslednému", ktorý je medzi vami, vždy, keď vám zvestujem svoje slovo, je v 

mojom kráľovstve hostina, hostina, na ktorej máte všetci účasť. Keby ste vedeli, akú radosť má Majster, 

keď niekto po prvý raz príde počúvať Moje učenie, aj keď v jeho srdci sú pochybnosti, zatvrdilosť a 

dokonca posmech! - Moje Slovo vie, ako prekonať všetky ľudské slabosti. 

Dnes sa ma jedno srdce pýta: "Ak si Kristus, prečo zostávaš v tejto chudobe?" Majster mu však musí 

povedať: Kedy som sa korunoval za kráľa vo vašom svete? Kedy som prebýval na zemi v palácoch? 

Kedysi som žil medzi ľuďmi, aby ste ma spoznali ako človeka, a ukázal som vám svoju dokonalú pokoru a 

miernosť. Ja som kráľ, ale ľudia nevytvorili moju korunu, ktorou je múdrosť. Moja koruna je to svetlo, 

ktoré žiari v Božskej mysli Stvoriteľa, a lúče, ktoré vyžaruje, dopadajú do vašej mysle nie preto, aby ste sa 

považovali za kráľov, ale aby ste s vedomím veľkosti, ktorú Boh vložil do vášho ducha, dokázali byť 

pokorní s pravou pokorou, ktorej som vás naučil prostredníctvom Ježiša, keď som vám povedal: "Ja som 

Cesta, Pravda a Život. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 68  
1 Prišiel som učiť Eliášovo stádo. Moje slovo je pre tento ľud tým, čím bola manna pre izraelský ľud 

na púšti. Tvoj duch v tom čase márne hľadal pravdu na cestách života, až si napokon počul hlas svojho 

Pána. Som Pútnik, Cudzinec, ktorý klope na dvere sŕdc. Ľudia namiesto toho, aby cítili moju prítomnosť, 

sa naďalej venujú svojim starostiam, ambicióznym cieľom alebo utrpeniu. Vy, ktorí ste cítili moju 

prítomnosť a počuli môj hlas, ste dostali posilu, aby ste vydržali vzostupy a pády života, a svetlo, aby ste 

pochopili, že majetok sveta nie je raj, že tu nie je zasľúbená zem, že svet je teraz smutným údolím sĺz, 

krajinou vyhnanstva a pokánia. 

V duchovnej sfére nájdete skutočný pokoj a skutočné šťastie, kde s vami budem oslavovať radostné 

sviatky vášho príchodu. Každý, kto túži po pravom pokoji, ho musí hľadať v Mojej pravde, na Mojej ceste. 

Márne sa ľudia usilujú o "korunu" alebo "trón" v domnení, že ich dosiahnutím dosiahli pokoj. Hovorím 

vám, že čas "kráľov" sa skončil. Moja spravodlivosť prišla k ľuďom. 

2 Ja, váš Kráľ, som vás naučil, že na zemi niet inej koruny ako tŕňovej a niet iného trónu ako kríž. A 

všetko, čo ste Ježišovi urobili, On vytrpel z lásky k vám. Dnes, keď som sa vrátil a stretávam sa s vami 

znova na svete, neobviňujem vás z tej krvi. Prichádzam plný lásky a odpustenia, aby som sa vám dal 

poznať medzi pokornými, medzi týmito jednoduchými deťmi, ktoré nepochopili môj príchod v tejto 

podobe. 

3 Odviedol som vás od skazenosti vášho života a očistil som vás od vašich škvŕn, povolal som vás za 

učeníkov, zveril som vám vzácne semeno a nazval som vás "mojimi robotníkmi". Prikázal som vám, aby 

ste toto semeno oddane strážili, lebo kto ho stratí, bude oň chudobnejší ako predtým. 

4 Ľudia, toto je čas, keď musíte kráčať po ceste môjho zákona, aby sa neopakoval pád z minulých 

čias, keď slabosti a pády izraelského ľudu boli prekážkou, ktorá znemožnila ostatným národom uctievať 

pravého Boha. 

5 Svetlo Ducha Svätého osvieti vašu myseľ, aby ste pochopili všetko, čo vám zjavujem, a aby ste 

mohli uspokojivo odpovedať svojim bratom. Nemysli si, že ťa nechávam napospas tvojim vlastným silám, 

len s tým, čo si zachovala tvoja pamäť z toho, čo som ťa naučil. Čo môžete odovzdať mužom bez Mojej 

pomoci? Aké dôkazy môžete poskytnúť bez Mojej pomoci? Ale ak veríte v moju moc a moju podporu a 

ste vybavení, budete môcť uzdravovať chorých, presviedčať neveriacich a kriesiť mŕtvych. Jedných budeš 

hľadať a druhých prijímať a ľuďom bude oznámená dobrá správa, že som sa dal poznať prostredníctvom 

ľudského orgánu chápania. 

6 Až do posledného dňa roku 1950, keď stiahnem Svoje Slovo, budem ľuďom naďalej odovzdávať 

Svoje posolstvo pokoja a lásky. Môj prejav a Moje slovo v tomto čase pohnú ľudstvom, náboženské 

spoločenstvá sa otrasú až do základov a dokonca aj veda, ktorá sa stala zvedavou, sa zastaví, aby to 

preskúmala. 

7 Tu je pravda, o ktorej ste predpokladali, že k vám príde neskrývaná v tomto čase, ale neverili ste, 

že ju nájdete v tejto jednoduchosti, v ktorej sa zjavuje, a už vôbec nie v tejto podobe. Napriek tomu je tu, 

vytvorte si vlastný úsudok! 

8 Hovoril som k vám jazykom zrozumiteľným človeku, niekedy obrazne a v podobenstvách, 

inokedy úplne jasne. Veľké pravdy vám ešte zjavím prostredníctvom rôznych nositeľov hlasu, pretože 

jeden sám by nestačil na odovzdanie posolstva Mojej Božskosti. 

9 Prichádzate z ďalekých krajín, vaša cestovná taška je prázdna a vaše srdce je plné starostí. Ale keď 

ste počuli ten nebeský hlas a ja som vás privítal, zažili ste, ako sa vaša životná cesta osvietila a do vášho 

srdca vstúpil pokoj, skutočný pokoj. 

10 Preto keď ste počuli Moje Slovo prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, uvedomili ste si, že 

toto je Tretí čas, že Moje ohlasovanie v tejto forme bude krátke, a preto musíte toto učenie využiť. 

11 Spýtate sa svojho svedomia a ono vám odpovie, že ste zblúdili. Potom pocítite nekonečnú 

blaženosť pri uvedomení si, že to bol skutočný zázrak, že ste našli cestu, ktorú ste považovali za tak 

vzdialenú. Dôvodom je, že viera nemá hranice; na pokánie stačí vzlyknutie, na modlitbu chvíľa 

povznesenia a na obnovu vždy nájdete príležitosť na nápravu. 

12 Keď ste sa ako "posledný" dostali do kruhu týchto svojich bratov, cítili ste sa nehodní byť s nimi a 

považovali ste ich za nadradené bytosti. Neskôr ťa tvoja vytrvalosť, viera a láska priviedli k tomu, že si si 
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sadol s učeníkmi. Keď sa tam ocitli, niektorí si zachovali pokoru, zatiaľ čo iní pre nepochopenie Mojej 

náuky boli plní márnivosti, cítili sa pánmi, a dokonca mali v úcte tých, ktorých predtým obdivovali a 

závideli im. Musel som ich napomínať a karhať, ale tak ako vám hovorím, aby ste si brali za príklad len 

tých, ktorí vám dávajú dobré príklady, tak by ste mali aj vy spoznať, ako používam aj neposlušných a 

nevďačných, aby som vám dal učenie veľkej múdrosti. 

13 Niektorí sú pripravení vrátiť sa na cestu poslušnosti pri prvom varovnom znamení Mojej 

spravodlivosti. Ale sú aj takí, ktorí vo svojej arogancii znesväcujú moje prikázania a nerešpektujú zákon. 

Moje slovo sa potom stáva podrobným a jednoznačným, aby človek pochopil, že pokora a poslušnosť 

mojim prikázaniam ho privádza bližšie ku mne. 

14 Učeníci, rozjímajte o svetle, ktoré k vám prichádza; je to odraz svetiel Nového Jeruzalema, ktorý 

vám posiela svoje posolstvo z nekonečna. 

15 Tento národ, v ktorom sa moje Slovo prejavilo, nie je Novým Jeruzalemom, ktorý videl Ján očami 

Ducha, keď prorokoval: "A ja, Ján, som videl sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupovať z neba ako 

nevesta ozdobená pre svojho manžela." Tento národ však bude symbolom tohto duchovného mesta. Jeho 

obyvatelia budú pripravení, z jeho sŕdc bude vychádzať mier a pozdrav každému, kto zaklope na jeho 

dvere, z jeho ducha bude vyžarovať svetlo, ktoré vyrieši konflikty, ktoré mätú ľudstvo, a z jeho uctievania 

Boha bude vychádzať príklad oduševnenia a povznesenia pre ostatné národy. 

16 Dnes ešte stále pochybujete, že tento národ môže naplniť takýto osud, a táto pochybnosť sa vo 

vašom srdci objavuje, keď vidíte, že ste zhmotnení, pripútaní k pôžitkom tohto sveta, hoci počúvate 

Božského Majstra a nazývate sa Jeho učeníkmi. 

17 Pochopte, že som vás nechcel unáhlene viesť po ceste svojho učenia, ale tiež som vám povedal, 

aby ste sa nezastavovali. Bojíte sa súdov ľudí? Bojíte sa múk, ktoré by ste mohli podstúpiť pre Moju vec? 

Veru, hovorím vám, že na vašich spánkoch nebude tŕňová koruna, ani nebudete niesť ťažký kríž pod 

údermi bičovania a päsťami krvilačného davu. 

18 Milujte svojich blížnych, všade rozsievajte moje milosrdenstvo, ale nikdy nebuďte zatrpknutí, 

pretože ľudia zle odmeňujú službu, ktorú im preukazujete. Pamätajte na Ježišov príklad! 

19 Cestu, ktorú som vám v minulosti vyznačil svojou krvou, som vám dnes vyznačil svojím svetlom. 

Ale nezanechávajte na ňom žiadnu škvrnu, ani stopu nedokonalosti či nečestnosti, lebo potom ľudia zajtra 

povedia, že ten, kto v tomto čase hovoril, bol podvodník. 

20 Nespochybňujte moju božskú spravodlivosť neposlušnosťou alebo porušovaním môjho zákona. 

Nedajte dôvod pozemskej spravodlivosti, aby na vás prišla za nespravodlivé činy. 

21 Chcem, aby sa váš duch v tomto čase prejavil a prelial bez toho, aby jeho telo bolo prekážkou, 

ktorá by mu bránila, alebo závojom, ktorý by ho zakrýval, a aby každé slovo, ktoré vychádza z jeho úst, 

bolo plné života. 

22 Milovaní ľudia, pre vás patrí druhá éra minulosti, pre mňa je prítomná. Judea dnes nie je miestom 

mojich prejavov, Jeruzalem nie je mestom, ktoré prijíma svojho Spasiteľa so žalmami a olivovými 

ratolesťami. Je to iné miesto na svete, kde sa dnes nachádzam, ale sú to tí istí ľudia, tí istí duchovia. Teraz 

je vaše srdce mestom a vaše žalmy a olivové ratolesti sú vnútornou radosťou. 

23 Teraz nie som obklopený Petrom, Ondrejom, Jánom, Jakubom, Bartolomejom, Filipom a 

ostatnými učeníkmi; oni splnili svoje poslanie a zanechali vám svoj príklad; dnes pripravujem veľké 

zástupy učeníkov. Jasne cítiš svoje duchovné dary: U niektorých sa dar proroctva prejavuje duchovnými 

víziami a snami, u iných darom slova, u ďalších darom inšpirácie, duchovného dialógu a uzdravovania. 

Rovnaké schopnosti však máte všetci a môžete ich rozvíjať prostredníctvom skutkov lásky k bratom. 

24 Všetci ste videli alebo pocítili premenu počas môjho ohlasovania, keď vám z očí zmizne hlas, 

prostredníctvom ktorého vám dávam svoje slovo, a objaví sa Kristus v duchovnej podobe, plný lásky k 

vám. 

25 Učeníci, už sa blížime k bráne "mesta". Hľa, je to srdce ľudstva. Bude pripravená prijať Majstra a 

Jeho učeníkov? 

26 Bdejte a modlite sa, lebo kým ma niektorí budú prijímať s chválospevmi, farizeji budú na vás číhať 

a niektorí vám budú ponúkať aj peniaze za vaše mlčanie. Bdejte, aby ste neupadli do pokušenia, lebo z 

tejto skúšky vyjdú zlí učeníci, ktorí zradia svoju vieru. 
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27 Prinášam vám pokoj a nové učenie. Ak Moja obeta druhej éry zrušila obetu nevinných zvierat, 

ktorú ste prinášali na oltár Jehovy, dnes živenie Mojím Božským Slovom spôsobilo, že už viac 

nepredstavujete Moje Telo a Moju Krv prostredníctvom chleba a vína tohto sveta. Každá duša, ktorá chce 

žiť, sa musí živiť Božím Duchom. Kto počúva moje slovo a cíti ho vo svojom srdci, živí sa pravdou. Ten 

nielenže jedol moje telo a pil moju krv, ale vzal si aj môjho Ducha, aby sa živil. Kto, keď ochutná tento 

nebeský pokrm, ma bude znova hľadať vo formách a tvaroch vytvorených ľudskými rukami? Z času na 

čas prichádzam a odstraňujem tradície, obrady a zvyky, zanechávajúc vo vašom duchu len Zákon a 

duchovné jadro svojho učenia. 

28 Toto je čas spomienky, vnútorného stretnutia a rozjímania, dovoľte mi vstúpiť medzi vás. 

Prichádzam z miest a bojísk a delím sa so svojimi deťmi o chlieb ich horkosti. Prešiel som všetky cesty 

Šíril som svetlo, robil zázraky a dával dôkazy o svojej prítomnosti medzi ľuďmi. Je však potrebné, aby ste 

ma prijali, aby ste do poslednej chvíle počúvali moje slová. 

29 Postarajte sa, aby som našiel vo vašich srdciach pripravený príbytok, aby tam bol môj stôl a na 

ňom chlieb. Chcem, aby ste sa cítili dvorení mojou láskou, ako som to urobil s nežným Jánom. - Ó, ľudia, 

pripravte sa vnútorne a nájdite si pravú duchovnú bdelosť, aby ste nesprofanovali Božské a nedovolili mu, 

aby sa zjavilo. Uvedomte si, že prijímate Môj Božský lúč do svojej mysle, hoci je stále plná hriechov a 

vášní. Ak ste ma v druhej ére prinútili niesť kríž pod údermi a posmechom, nechajte ma dnes prebývať vo 

svojich srdciach. 

30 Vyžadujem od vás prípravu, čo znamená obnovu a oduševnenie, takže keď príde rok 1950, budú 

zástupy veľmi veľké. Môj pohľad totiž medzi zástupom objaví tých, ktorí patria k stoštyridsiatim štyrom 

tisícom a ktorých musím označiť na ich čele a ktorým musím dať spoznať ich úlohu. Ale neznepokojujte 

sa, ak v posledný deň (môjho zjavenia) nebude označených (všetkých) dvanásťtisíc z každého kmeňa. 

Od nekonečna im dám pocítiť Svoje pohladenie a pridelím im úlohu, ktorú im prikážem. Miesto, kde 

sa zdržiavajú, je im ľahostajné. Hovorím vám to preto, lebo len Ja sám môžem určiť osud a úlohy každého 

stvorenia a po mojom odchode to nemôže urobiť nikto. 

31 Po roku 1950 vám dám vedieť, ktorí sú tí, čo patria do tohto počtu, aj keď nepočuli moje slovo; aj 

oni dajú dôkazy viery. - Po skončení môjho slova sa vás budú niektorí snažiť napodobniť, aby zneužili 

dôverčivosť ľudí. Vy však budete pripravení tak, aby ste odhalili každú lož. 

32 Moje slovo na rozlúčku budete uchovávať vo svojich srdciach v podobe, v akej vám ho dám. 

Nechajte však toto svedectvo preniknúť k iným národom a povedzte ľudstvu, že som duchom veľmi 

blízko všetkým svojim deťom. 

33 Dnes vám hovorím: Tu je Majster, ktorého ľudia nazývali rabínom z Galiley. Dávam vám večné 

učenie, učenie lásky. Hostina, na ktorú vás dnes pozývam, je duchovná, rovnako aj chlieb a víno. Ale 

dnes, ako vždy, som ja Cesta, Pravda a Život. 

34 Dávam vám svoju silu, lebo tento tretí čas je plný skúšok. Moje teplo preniklo do tvojho srdca, 

ktoré bolo studené ako kamenná doska, čo pokrýva mŕtvych, a už cítiš, ako bije láskou k svojmu Otcovi. 

Videli ste, ako som si spomedzi veľkého množstva ľudí postupne vyberal tých, ktorí majú nosiť Božie 

znamenie na čele, a že moje slovo im hovorí, že táto milosť, ktorou som ich obliekol, nie je na to, aby sa 

vyvyšovali nad ostatných a ponižovali ich, ale že ju majú znášať s pokorou človeka, ktorý je pripravený 

slúžiť blížnemu, lebo si uvedomuje, že toto poučenie je určené všetkým. 

35 Pred vami je čas milosti; nech ho tento ľud prežíva s osvietenou mysľou a s plným vedomím 

všetkého, čo hovorí a čo vidí. Tento čas milosti sa pre vás nesmie stať rutinou, a už vôbec by ste sa nemali 

zaoberať zbytočnosťami. 

36 Toto obdobie, v ktorom som vám týmto prejavom dával svedectvá o Mojej Prítomnosti a konal 

zázraky na ceste života každého z vás, bude spomienkou, ktorá vás zajtra posilní v boji, aby ste mohli ísť 

svojou cestou s odovzdanosťou, oduševnením a láskou. Môj Zákon bude žiariť vo vašom svedomí a 

osvetľovať vašu cestu, ako žiarila Mojžišova tvár, keď zostúpil zo Sinaja a hľadal ľud, ktorý bol na jeho 

úpätí. 

37 Dvanásť kmeňov sa znovu zhromaždí okolo môjho zákona. Na ich čele bude dvanásťtisíc z 

každého kmeňa, a keď príde ten čas, poviem im: Vyrazte ako dobrí Kristovi učeníci, aby ste prinášali 

dobrú zvesť o mojej prítomnosti. 
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38 Všetky proroctvá sa naplnia a ľudstvo uvidí, ako sa z jeho najtajnejších a najneznámejších zákutí 

vynárajú ľudia pokorní, chudobní na materiálne statky, ale silní duchom, horliví v mojom zákone a 

milosrdní k svojim blížnym. Jeho svätyňa bude vnútorná, neviditeľná a nedotknuteľná, preto ju nebude 

možné zničiť. Tam bude horieť neuhasiteľné svetlo, ktoré bude osvetľovať jeho cestu. Jeho životné cesty a 

návštevy budú bolestivé a tvrdé, ale nikdy kvôli nim neoslabne, nebude sa sťažovať z nespokojnosti alebo 

smútku a neobráti sa mi chrbtom, lebo má silu apoštola. Ľudia povstanú zo špiny, bahna a hriechu k 

zákonu a cnosti a budú kráčať po cestách lásky a milosti. Všade bude cítiť môjho Ducha, každé oko ma 

uvidí, každé ucho ma bude počuť a každá myseľ pochopí moje zjavenia a inšpirácie. Ľudia, ktorí boli 

považovaní za nešikovných a nevzdelaných, sa zrazu ocitnú osvietení a premenia sa na mojich prorokov. 

Z ich úst budú vychádzať slová, ktoré budú ako krištáľovo čistá voda na vyschnuté srdcia. 

39 Túto vodu budú proroci čerpať z prameňa múdrosti a pravdy, ktorým som ja; v nej nájdu zdravie, 

čistotu a večný život. 

40 Všetka bolesť, ktorá sa v súčasnosti vylieva na ľudstvo, je kalichom horkosti, cez ktorý dosiahne 

očistenie. Vdovy a siroty sa budú každým dňom množiť, ale nad ich opustenosťou a nárekmi sa rozprestrel 

Máriin plášť. Moja spravodlivosť prišla na váš svet a vďaka nej sa zmení aj tvár planéty. Príroda vyzýva 

človeka, aby sa zodpovedal za svoje poškvrny, a preto sa rozpútajú sily prírody. Učenci, ktorí tvrdia, že vo 

mňa veria, sú zhrození a zmätení, a keď videli, že prichádza moja spravodlivosť, volali: "Otče, otče!" Ich 

krik však nebol z lásky alebo z výčitiek svedomia, ale zo strachu o svoj život a o to, čo majú vo svete. 

Opakujem vám, že nie každý, kto mi hovorí "Otče", ma miluje. 

41 Keď ľudstvo uvidí všetky znamenia súdu a bohatí sa poponáhľajú podeliť s chudobnými o to, čo 

majú, keď tí, čo sa previnili, budú prosiť o odpustenie; keby sa tí, čo sa poškvrnili krádežou, neresťou 

alebo lžou, kajali a vzali na seba povinnosť zmyť svoje škvrny - veru, hovorím vám, záplavy vôd by sa 

jemne vrátili do svojich korýt, búrky podobné hurikánu by sa zmenili na ľahký vánok a vojna, ktorá 

uchvátila ľudí, by sa zmenila na anjela mieru. Ale tvoje srdce je tvrdé, vidíš nahého človeka po svojom 

boku a necítiš jeho chlad, necítiš hlad ani bolesť svojich blížnych, hoci sa k nim môže dostať tvoja pomoc. 

42 Nikto nechce myslieť na to, že ste na tomto svete len pútnikmi, ani nechcete robiť nič, čo by vám 

mohlo byť užitočné na ceste do večnosti. 

43 Tu som, ľudstvo - duchovne prítomný, skutočný a pravdivý, vo vás i mimo vás, aby ste počuli hlas 

Slova a vydali sa na cestu, aby ste sa chopili sandálov, jedla na cestu a palice a mohli kráčať po ceste 

môjho učenia do prítomnosti Toho, ktorý je váš jediný Boh. 

44 Ľudia Izraela, ste v mojej prítomnosti. Prichádzate sem ako nevedomé deti a neuvedomujete si, že 

si v duši nesiete veľkú vinu, ktorú musíte splatiť. V tomto čase ste boli opäť vyslaní, aby ste mali 

príležitosť napraviť svoje staré previnenia a mohli vystúpiť na úroveň, na ktorej vás chcem vidieť. 

45 V tento deň prichádzaš počúvať moje slovo a s neistotou v srdci sa predo mnou skláňaš a pýtaš sa 

ma, či som sa k tebe vrátil. Ale ja vám hovorím: Premýšľajte a pochopíte, že som vám zjavil svoju lásku a 

dal som vám pocítiť svoju prítomnosť. Vyvolil som vás z veľkého množstva, aby ste dostali toto dedičstvo 

a potom ho odovzdali svojim bratom. 

46 Predkladáš mi svoj boj, svoju námahu a smútok za druhých a ja ich prijímam, pretože sa mi páčia. 

Vidím ťa unaveného, s krvácajúcimi nohami, ale so skúsenosťami, ktoré dáva život. Niektorí z vás si ma 

berú za príklad a svoju úlohu vykonávajú trpezlivo a duchovne povznesene. Myslite na tých, ktorí prídu po 

vás, a pripravte im cestu; váš príklad bude tým najlepším dedičstvom. Pokiaľ budete žiť pokorne a 

pracovať v poslušnosti mojim prikázaniam, budete cítiť môj pokoj. Ale ak si necháš zapchať uši pred 

Mojimi pokynmi, zídeš z cesty a nebudeš brať do úvahy, že ľudia sledujú tvoje činy a každú chvíľu ťa 

súdia. Ako by ste mohli hovoriť o Mojej moci a Mojej múdrosti, keď Moje slová pripisujete sebe, aby ste 

ich chválili? pocíťte skutočnú veľkosť, ktorú som udelil každému zo svojich detí a ktorá je väčšia ako tá, 

ktorú predstierate. Keď vám dám zázrak, radujte sa a pamätajte, že som vám ním preukázal svoju lásku. 

47 Skúmajte moje podobenstvo: 

48 "V jednej provincii žil ctihodný starec, obklopený mužmi, ženami a deťmi, ktorých pozval na 

hostinu. Všetci prišli z rôznych ciest a prijali pozvanie toho starca. Vysoko sa rozozvučal melodický zvon 

a na jeho volanie sa ponáhľali v dlhých vlakoch plných oddanosti na miesto, kde žil ten, kto ich povolal. 

49 Keď tie zástupy vošli do príbytku, nevideli na stole ani chlieb, ani jedlo, ani vodu na nasýtenie 

tela, a do sŕdc jedných začalo prenikať sklamanie a do sŕdc druhých posmech. So zdanlivou pokorou 
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sklonili šije, ale vo vnútri reptali proti starcovi. On, ktorý vedel, čo sa v týchto ľuďoch odohráva, sa im 

prihovoril: 

"Poďte ku mne a počúvajte! Boli ste ako stroskotanci na ceste života bez majáka, ktorý by vás zachránil. 

Boli ste mŕtvi pre lásku a radosť a nepoznáte účel, pre ktorý ste prišli na tento svet. Aj vy ste sa nechali 

poraziť premenami života, svetom a jeho vášňami, a preto som vás povolal. Ukážem vám cestu, ktorá vás 

urobí šťastnými, a dám vám svetlo." S obavami a pocitom, že im starec číta v srdci a pozná ich myšlienky, 

mu poukazovali na svoje choré telá, únavu a túžbu po oduševnení. 

50 "Buďte šťastní," povedal im starec, "dám vám, čo potrebujete, nasýtim váš hlad a smäd." 

51 Medzi tými zástupmi boli pokrytci aj ľudia čistého srdca a všetci počúvali toto učenie. Otvoril 

knihu svojho dokonalého poučenia a dal im svoje slovo ako pokrm, a keď skončil, spýtal sa ich: "Nasýtili 

ste svoj hlad? Ste nasýtení?" Ďakovali za zázrak, ktorý dostali, pretože si nikdy nevedeli predstaviť, že 

láska je taká mocná. - Starec k nim ďalej hovoril: "Radujte sa, že ste ma prijali. To je chlieb, ktorý živí 

dušu, a voda, ktorá uhasí smäd po láske a dokonalosti." 

52 Potom dal ľuďom zákony a prikázania, aby ich dodržiavali a zostali hodní prijímať tento pokrm. 

Tí, ktorí pochopili toto posolstvo, sľúbili, že ho budú poslúchať a vždy žiť podľa cností, ktoré učil tento 

ctihodný starec. Povedal im, že ak sa budú cítiť silní, majú jeho učenie preniesť do iných oblastí, že "prví" 

majú túto misiu vykonávať, zatiaľ čo ostatní majú zostať a prijímať novoprichádzajúcich. 

53 Tí, ktorí boli na to určení, sa vydali splniť toto poslanie a vzali si so sebou silu starca. Pozorovali, 

modlili sa a začali pracovať. Všetkých spájal jeden ideál a ovládala ich jediná myšlienka: priniesť tento 

chlieb hladným. Na svojej ceste sa stretávali s ťažkosťami a ich duch sa ich snažil prekonať. Čoskoro však 

začali slabnúť a (vnútorne) odsudzovať starca, uvažujúc, či ich jeho ochrana bude sprevádzať všade, kam 

pôjdu? Vedeli, že z času na čas sa majú vrátiť do domu, kde ich starý muž zhromaždil. 

Prišiel čas, keď ten ľud slávil pamiatku dňa, keď prvý raz počul hlas starca, a hrnuli sa veľké zástupy; 

ale tí učeníci, ktorí odišli, sa nevrátili, zablúdili a prevrátili Zákon. Starec pociťoval bolesť z neprítomnosti 

týchto učeníkov; vycvičil nových poslov a poslal ich do práce. Kým prví konali v rozpore so svojimi 

povinnosťami a zabúdali na to podstatné z tohto učenia, druhí hovorili v mene cnosti, ktorú učil ten starec, 

a pravdivosťou svojich slov obracali srdcia." 

(koniec podobenstva) 

54 Študujte moje podobenstvo a nezabúdajte, že musíte byť čo najostražitejší, ak chcete plniť moje 

prikázania. Zhromažďujte chorých, smädných a hladných a dávajte im chlieb Ducha. Vlejte lásku do sŕdc 

a uvedomte si, že ste vyslancami v mojom diele svetla a obnovy. Nech nevznikne arogancia alebo 

márnivosť, aby ste sa nevydedili. Nepoľavujte v plnení môjho zákona. Milujte sa navzájom a budete žiť v 

pokoji. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 69  
1 V tejto chvíli vám odpúšťam každý hriech, ale hovorím vám aj toto: Ak chceš, choď až k obete, ale 

už nehreš. V tvojom srdci som napísal knihu, ale keby som ťa požiadal o tento návod, nedokázal by si mi 

vysvetliť ani jednu z jej strán. 

2 Aby ste sa cvičili v činnej láske k blížnemu, vystavil som vás malým skúškam tým, že som vám na 

cestu postavil toho, kto túži po chlebe a úteche. Ale koľkokrát ste mi zatvorili dvere. Mnohokrát som vám 

povedal, že sa skrývam v srdci tých vašich bratov, ktorí vás prosia o milosrdenstvo. - učeníci, tieto 

príležitosti, ktoré vám ponúka váš Pán, totiž rozdávať duchovné a hmotné dobrodenia, sú praktizovaním 

dokonalej lásky, ktorá neočakáva odmenu a ktorá je namiesto toho zapísaná v knihe vašich dobrých 

skutkov. Či som vám nepreukázal svoje milosrdenstvo tým, čo som pre vás urobil? Snažte sa preto o 

svojich bratov. Spomeňte si, koľkokrát som vám doprial to, čo ste považovali za nemožné. Ak chcete, aby 

svet vedel, že toto je čas môjho nového zjavenia, svedčte o tom svojimi skutkami lásky a nerobte opak 

toho, čo som vás učil vo svojom učení, lebo potom by ste popreli moju prítomnosť. 

3 Ak napriek svojmu úsiliu nevidíte ovocie svojej sejby, netrápte sa. Tento skutok lásky sa podobá 

skutku, ktorý urobíte človeku v núdzi, ktorý zaklope na dvere vášho domu a od ktorého neočakávate 

žiadnu odmenu. Ale tvojmu duchu (po smrti tela) dám možnosť zostúpiť z úrovne, na ktorej sa nachádza, 

aby sa tešil z plodnosti semena, ktoré zanechal na zemi. 

4 Otcovia rodín, majte cit pre prejavy duchovného pokroku vašich detí. S láskou a milosrdenstvom 

sa starajte o deti, ktoré vám boli zverené, aby ste mohli viesť nové generácie po ceste, ktorú vyžarovalo 

moje svetlo. Nezavádzajte ich do priepasti, ani im nekopte pasce. Tieto duše nevstúpia do Sodomy a 

Gomory tohto času. 

5 Vyzbrojte sa trpezlivosťou, lebo príde čas, keď sa vás mnohí budú pýtať na toto slovo. Medzi nich 

prídu noví farizeji a zákonníci, aby vás vypočúvali. Neodpovedajte zaujato a všetkým poskytnite úprimné 

informácie, pretože vy sami sa Mi musíte zodpovedať za odpovede a správanie, ktoré preukážete voči 

týmto pýtajúcim sa. 

6 Dnes tvoje srdce bije radosťou a modlitba, ktorú vysielaš, je ako kadidlo alebo vôňa kvetov. Keď 

vaše myšlienky dosiahnu túto čistotu, spoja sa s myšlienkami spravodlivých duchov, ktorí žijú v blízkosti 

vášho Pána. 

7 Vždy som vám hovoril: Modlite sa. Dnes vám hovorím, že modlitbou môžete získať múdrosť. 

Keby sa všetci ľudia modlili, nikdy by nezablúdili z cesty svetla, ktorú som vytýčil. Vďaka modlitbe by sa 

uzdravili chorí, nebolo by viac neveriacich a do duší by sa vrátil pokoj. 

8 Ako môže byť človek šťastný, keď odmietol moju milosť? Myslí si, že láska, milosrdenstvo a 

jemnosť nie sú vlastnosťami ľudského života? 

9 Aj duchovný život sa riadi zákonmi, a ak sa od nich odchýlite, čoskoro pocítite bolestivé dôsledky 

tejto neposlušnosti. Uvedomte si, ako skvelé 

Mojou túžbou je zachrániť vás. Dnes, ako aj vtedy, vezmem na seba kríž, aby som vás pozdvihol k 

pravému životu. Ak Moja krv vyliata na Golgote otriasla srdcom ľudí a obrátila ich na Moje učenie, tak v 

tomto čase to bude Moje Božské svetlo, ktoré otrasie dušou a telom, aby vás priviedlo späť na pravú cestu. 

10 Chcem, aby tí, ktorí sú mŕtvi pre život milosti, žili navždy. Nechcem, aby tvoja duša prebývala v 

temnote. 

11 Nepočujete hlasy spravodlivosti? Nevidíte, ako prírodné sily postihujú jeden región za druhým? 

Myslíte si, že keby ste žili cnostným životom, bolo by potrebné, aby ste takto pociťovali moju 

spravodlivosť? Veru, hovorím vám, nebolo by vás treba očisťovať, keby som vás našiel čistých. 

12 Urobte svoje telo poslušným počas tohto pozemského života, pretože nie je správne, aby sa vaša 

duša musela neskôr očisťovať v bolestiach kvôli vašim slabostiam. 

13 Hriešnici plačú, keď počujú tieto slová, a pýtajú sa ma, čo majú robiť, aby zmyli svoje škvrny v 

tomto živote. Na to im odpovedám: Konajte skutky milosrdenstva medzi svojimi bratmi, váš svet je 

vhodným poľom na rozsievanie lásky. Obývajú ju milióny sŕdc, ktoré trpia rôznymi spôsobmi, s domovmi 

v biede, s mužmi a ženami, ktorí sa oddávajú neresti. Je to svet, v ktorom je veľa miest pokánia, nemocníc, 

väzníc a bojísk. Odpúšťajte, odpúšťajte veľa vo svojom živote, pochopte, že odpustenie sa rodí z lásky. 

Kto ma naozaj miluje, musí milovať svojho blížneho, lebo je mojím dieťaťom, a má mu odpustiť, 
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kedykoľvek ho urazí. Pamätajte, že moje prvé slová, keď som visel na kríži, boli príhovor a odpustenie 

tým, ktorí ma ukrižovali. 

14 Na každé miesto a do každej rodiny umiestnim dieťa svetla, aby pripravilo cestu pre ostatných, ale 

nielen na zemi, ale aj v duchovnom živote, aby očistilo cestu pred svojimi bratmi a urobilo ju priechodnou. 

15 Mnohí prichádzajú počúvať Moje slovo, ale len Ja viem, aký duch je ukrytý v každom tele. 

Niektorí Mňa počúvajú s chladným srdcom, iní s pochybnosťami, ale je veľa takých, ktorí sa chvejú 

láskou a radosťou, keď cítia Moju Božskú duchovnú silu, zatiaľ čo iných trápia výčitky, ktorým ich 

hmotná prirodzenosť nerozumie. Mnohí z nich totiž vtedy volali na Piláta: "Ukrižuj ho, ukrižuj ho!" Dnes 

však vzlykajú a vo svojej bolesti by boli schopní so slzami v očiach zvolať: "Neukrižuj ho, je to božský 

Majster!" 

16 Mnohokrát som vám povedal, že vy a oni ste rovnakí. Príďte nanovo ochutnať víno a jesť chlieb z 

môjho stola. Jedzte z baránka, je to semeno života. Poďte, vy, ktorí ste hladní, smädní, poškvrnení, 

posilnite sa a nasýtite sa, lebo potom vám poviem: vezmite svoj kríž a nasledujte ma. Za mojím stolom v 

tomto čase bude muž i žena apoštolmi; za tento stôl položím vášho ducha. 

17 Boli to ženy, ktoré v tejto dobe držali vysoko duchovný prápor, zanechali na ceste znak apoštola, 

ktorý horlivo zachováva Pánov zákon. V mojom novom apoštoláte bude žena vedľa muža a nebude 

(určitý) vek, ktorý by mi slúžil: bude to robiť dospelý aj dieťa alebo starec, mladé dievča aj matka. Pretože 

ti ešte raz hovorím, že hľadám tvojho ducha, ktorý už dávno opustil svoje detstvo. Nebude ich dvanásť 

ako v druhej ére, teraz ich bude sto štyridsaťštyri tisíc, dvanásťtisíc z každého kmeňa. Sú rozptýlení medzi 

ľuďmi, ale moja láska ich poznačila a duchovne sú zjednotení, hoci niektorí žijú v tomto svete a iní v 

duchovnej sfére. Z tých, ktorí žijú na zemi, niektorí hovoria jedným jazykom a iní iným. 

Jazyky. Nikto však nezíde z cesty svojho osudu, lebo ich vedie svetlo môjho Ducha Svätého. Poznám 

kmeň tohto stromu, jeho konáre a listy a tento strom má za úlohu poskytovať tieň ľudstvu. 

18 Môj Duch vám dáva svoje zjavenia, aby naplnil zasľúbenia z minulých čias. Veru, hovorím vám, 

že už žijete v časoch, ktoré vám boli ohlásené. Sľúbil som ti, že sa vrátim, a som tu. Dal som vám poznať 

znamenia, ktoré sa mali stať pred mojím príchodom, a to, čo bude medzi vami v čase mojej prítomnosti, a 

pozrite sa, ako sa všetko stalo. Prísľub môjho príchodu zostal živý vo vašom duchu a vy ste ma očakávali. 

ale bičovaní súženiami ste boli blízko k oslabeniu, ale dnes, keď som s vami a vy ma počúvate, vás 

prosím: kedy urobíš moje utrpenie svojím? Kedy budete skutočne milovať a trpieť pre úlohu, ktorej Ježiš 

zasvätil svoj život? 

19 Ľudia, moje slovo spôsobuje, že sa vám chvejú srdcia a z očí sa vám tisnú slzy, keď si spomeniete, 

že Ten, ktorý vás tak veľmi miloval, ukončil svoj život na kríži. Spomínaš si na mňa, ako krvácam na 

kríži, a vtedy sa tvoj duch otriasa. Ale vedzte, ľudstvo, že aj keď bola Ježišova fyzická bolesť krutá, bola 

len slabým odrazom bolesti Božského Ducha. 

20 Dnes vám ponúkam chlieb svojho slova, chlieb, ktorý sa nemieša s kvasom a nezískava sa v pote 

tváre. Eliáš otvoril dvere domu, aby ste mohli vstúpiť a zasadnúť k Pánovmu stolu v tretej ére, a požehnal 

vašu cestu, aby ste mohli vstúpiť do Pánovej prítomnosti. 

21 Tí, ktorí si mysleli, že sú poškvrnení a nehodní predstúpiť predo mňa, sa dnes cítia čistí, a to preto, 

lebo moja krv ešte neprestala tiecť, lebo moje rany sa ešte nezatvorili a vždy, keď ľudia zídu z cesty alebo 

upadnú do hriechu, je v mojom Duchu prítomná obeta na kríži, osamelosť a temnota ľudí. 

22 Aj z duchovného stola tohto času povstane zlý učeník, aby skryl svoju zradu a pokánie, a aj dnes 

mi učeníci položia túto otázku: "Kto je to, Majster?" 

23 Vtedy som naposledy večeral obklopený len svojimi apoštolmi a to, čo im Kristus povedal, počuli 

len oni. Dnes duchovne obedujem so svojimi novými apoštolmi, ktorých je veľa, a medzi nimi objavujem 

farizeja, pokrytca, zradcu. Muži a ženy z rôznych náboženských komunít prichádzajú medzi zástupy, aby 

skúmali toto Slovo a tieto prejavy a potom ich posúdili na základe toho, čo poznajú, a aby mohli povedať, 

či je to pravda. Všetkých vás posielam, aby ste boli svedkami tohto posolstva duchovnej múdrosti, ktoré 

vám dávam. Je to Tretí zákon, ktorý vám môže zjaviť iba Duch pravdy. 

24 Uvažujte: Izraeliti podľa tela zachovávajú Mojžišov zákon a slovo prorokov, kresťania spojili 

Mojžišov zákon a Kristovo slovo do jedného zákona. Čo je teda zvláštne na tom, že títo spiritualisti 

spájajú tieto dve zmluvy so zjaveniami Ducha Svätého? Toto je dokonalá archa zmluvy: je tu Mojžišov 

zákon, Kristova láska a múdrosť Tešiteľa, prisľúbená pre tento čas. 
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25 Muži, vy, ktorí usmerňujete ľudské mysle na cesty náboženstva: otvorte oči tomuto svetlu, 

rozjímajte o tomto ľude, ktorý sa vynoril v túžbe po láske, volá po spravodlivosti a žiada svetlo. Je to len 

veľmi malá časť ľudí, ktorí povstanú ako človek a hľadajú Krista, jeho pravdu a zasľúbenie. Dávajte 

pozor, aby sa človek obrátil k večnému, k duchovnému! Alebo je možné, že hoci máte oči, nevidíte? 

Všetko viem a všetko vidím, preto som prišiel ako zlodej v noci, aby som vás prekvapil vo vašom spánku 

a prebudil vás do svetla nového dňa. 

26 Dlhý čas som učil tento ľud a zjavoval som mu učenie, ktoré pred ním ľudia skrývali. Zjavil som 

im aj to, čo som pre nich zachránil, ale ešte som im nepovedal všetko a ani sa im v tejto podobe 

neoznámim až do roku 1950. Tí, ktorí nepočuli moje učenie, dostanú moje posolstvo prostredníctvom 

knihy napísanej mojimi "zlatými perami". 

27 Po mojom odchode mnohí povstanú proti ľuďom, proti môjmu učeniu. Moria budú križovať tí, 

ktorí chcú bojovať a prenasledovať mojich služobníkov. Ale kto by mohol potlačiť svetlo Božského 

Majstra? Kto by mohol zastaviť vývoj ducha alebo vrátiť čas? Ak ľudia v druhej ére verili, že ak zabijú 

Krista na kríži, Jeho učenie zomrie, podpísali si svoj rozsudok len vlastnou rukou, pretože Kristus na kríži 

všetko premohol svojou nekonečnou láskou. Pravda, rovnako ako svetlo, vždy zvíťazí nad temnotou, nech 

je akokoľvek temná. 

28 Môj Duch vám dáva semeno, aby ste ho zasiali na poliach, ktoré sú dušami ľudí, ktorí sa stali 

plodnými prostredníctvom bolesti a boja a čakajú už len na príchod rozsievača. Čoskoro bude moje meno 

a moje učenie znovu na všetkých perách. 

29 Aby som vám dal lekciu lásky, umývam vám nohy, milovaní učeníci, aby ste spojili učenie, ktoré 

som vám dal v tomto čase, s tým, ktoré som vám zjavil v minulých časoch. Chcem, aby sa - keď príde rok 

1950, posledný rok môjho slova medzi vami - tí, ktorí sú dnes ešte "deťmi", stali učeníkmi. Dnes ma ešte 

počúvate s radosťou, ale čo bude, keď ma budete počúvať s vedomím, že je to naposledy? - Pripomínam 

vám skúšky druhej éry, ale hovorím k vám novými slovami, prostredníctvom orgánu ľudskej mysle, 

pretože keby som k vám hovoril priamo, nevydržali by ste silu Môjho Slova, ani intenzitu jeho svetla, ani 

majestátnosť Mojej Prítomnosti. 

30 Preto som k vám kedysi prišiel ako človek a aj Jánovi som sa po svojom ukrižovaní zjavil v 

symbolických obrazoch, aby pochopil moje zjavenia. Naozaj vám hovorím, že na vás pracujem, aby ste 

mohli prijať prejav od ducha k duchu, priame spojenie s Mojím Božstvom. Po roku 1950 ma už nebudete 

počuť v tejto podobe, ale budete cítiť moju prítomnosť, pretože vaše duchovné povznesenie bude väčšie, a 

vtedy naplno vstúpite do času duchovného spoločenstva. A keď do vás vstúpi jednota a bratstvo, nastane 

čas veľkých zázrakov, čas, keď ľudia budú počuť môj hlas. Potom príde boj a prenasledovanie, dvere 

týchto domov stretávania budú zatvorené, vaše domy budú ohovárané. Budú vás nazývať čarodejníkmi, 

vaši príbuzní sa vás zrieknu a niektorí z vás budú uväznení kvôli obrane Mojej veci. Ale ja budem s vami, 

aby ste nezúfalí, lebo ja som život, a ak som vo vás, kto by mohol bojovať proti večnému životu? 

31 Buďte bdelí, učeníci, lebo keď váš hlas prebudí tých, ktorí dnes ešte spia, prídu zo siekt a 

denominácií, aby vám povedali, že to, čo máte, je falošné, že oni majú archu zmluvy a naplnenie 

zasľúbení, ako aj obsah siedmich pečatí. A potom, ak nebudete vedieť bojovať zbraňami, ktoré som vám 

udelil, teda zbraňami lásky a múdrosti, nastane medzi ľudstvom veľký zmätok a ľudia, túžiaci po pravde a 

dychtiaci po svetle, pôjdu tam, kam sú povolaní, a môžu sa minúť ciestu. 

32 Vy, ktorí ste dostali mandát viesť a usmerňovať tento ľud, dajte príklad bratstva tým, že sa 

zjednotíte v duchu podľa vzoru Ježiša, Mojžiša a Eliáša, ktorí sa zjavili zjednotení na hore Tábor. 

33 učeníci, učil som vás v tomto čase nielen prostredníctvom Slova, ale aj prostredníctvom svojich 

dobrodení, ktorými som vás neustále hojne obdarúval. Časy symbolov sa skončili, dnes budete veriť vo 

Mňa bez symbolov, milovať Mňa a chápať Mňa, a už teraz symbolov v Mojom Slove ubúda, lebo teraz ste 

schopní pochopiť a pochopiť Moje pokyny a uviesť ich do praxe vo svojich skutkoch lásky. 

34 Ak si myslíte, že Ježiš, pretože bol Boží Syn, necítil bolesť, ste na omyle. Ak si myslíte, že som 

bez bolesti, pretože dnes prichádzam v Duchu, tiež sa mýlite. Ak si myslíte, že keď viem, že nakoniec 

budete všetci so mnou, tak dnes netrpím, ani v tom nemáte pravdu. Veru, hovorím vám, že niet citlivejšej 

bytosti, ako je Boží Duch. - Pýtam sa vás: Kto dal všetkým bytostiam zmysel? Čo dobré môžeš urobiť, čo 

Mi neprináša radosť? A čo zlé môžeš urobiť, čo nie je ako rana Mojej citlivosti? Vidíte, preto vám 

hovorím, že ma ľudstvo nanovo ukrižovalo. Kedy budem sňatý z kríža a oslobodený od tŕňovej koruny? 
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35 Dnes si budete pripomínať Ježišovu večeru prostredníctvom duchovného chleba, ktorý som vám 

vždy dával. Dal som vám veľké príklady učenia: manna na púšti v prvom období, zázrak s rybami v 

druhom období. Chlieb, ktorý som požehnal a rozdával pri svojom stole, predstaviteľ božstva, bol učením, 

ktoré som dal vášmu duchu, aby pochopil moju lásku. Dnes vám neprinášam hmotný chlieb, ktorý by 

hovoril o nebeskom učení. Čas symbolov sa skončil. Dnes vám dávam len Svoje Slovo, v ktorom vám 

hovorím, že tento prejav nie je to najvyššie, čo spoznáte, ani to, čo vám poviem prostredníctvom tohto 

sprostredkovateľa, nie je všetko, čo vám mám povedať. 

36 Milovaní ľudia, pamätajte a uvažujte v týchto hodinách o všetkom, čo som urobil v tú noc, ktorá 

bola poslednou, ktorú som strávil medzi vami ako človek, a tiež o všetkom, čo som vám povedal v tých 

chvíľach, keď som vám hovoril vo svojom učení: Buďte vítaní, učeníci Tretej éry, ktorých som 

zhromaždil, aby ste prišli z rôznych kútov zeme. Zhromaždil som vás, aby ste vytvorili nové "karavány" 

Izraela, ktoré prejdú cez púšť, ktorá sa rozprestiera pred vaším zrakom, a tam dostanete nové Pánovo 

poučenie. 

37 Vidím, že niektorí sa napriek učeniu a skúškam, ktorými prešli, nedokázali oslobodiť od 

modloslužby. Uvedomte si, ako som očistil cestu k vášmu vzostupu, aby ste po nej mohli kráčať. 

Nedovoľte však, aby sa pochybnosti vplietli do vášho ducha ako mrak, ktorý mu bráni vidieť moje svetlo. 

38 Všimli ste si, že v tomto čase ste slobodnejší od ľudských pokušení a že som vám doprial len to 

najnutnejšie pre život, a preto vám hovorím: nebažte po zbytočnostiach. 

39 V púšti ste našli palmu a prameň krištáľovo čistej vody. Nebola to pretvárka, nebola to ilúzia, bola 

to skutočnosť. Konáre a tieň palmy sú moja duchovná prítomnosť, jej ovocie je moje slovo, zdrojom je 

láska a múdrosť, ktorú som ti vlial do srdca. 

40 Kto ma pozorne počúval, naučil sa tentoraz počuť hlas svojho svedomia, súdiť sám seba, 

rozpoznať svoje vlastné dielo a vziať na seba bolesť, ktorú spôsobil. Potom Duch zjavuje telu hlboké 

učenie, aby ho presvedčil, že v skúškach musí byť mierne a oddané. Kto dospeje k týmto hlbokým 

úvahám, nebude odporovať Mojim božským prikázaniam. 

41 Tak ako v druhej ére sa moje slovo pred nikým neskrýva, nechávam ho dosiahnuť nevedomého, 

chápavého, toho, kto má čisté srdce, i hriešnika, úprimného i pokrytca. Nebeský zvon zazvonil pre 

všetkých. Keby toto ľudstvo, ktoré vo svojej väčšine pilo z prameňa učenia, ktoré som vás učil ako 

Kristus, bolo bdelé a modlilo sa, keď som mu dával znamenia o svojom novom príchode - aká veľká by 

bola jeho radosť, keď pocítilo moju prítomnosť. Bolo potrebné, aby som vám v roku 1866 poslal muža, 

ktorý by vám odovzdal Moje posolstvo, a jeho ústami vám Eliáš oznámil nový čas. Odvtedy táto palma 

rozširuje svoje lístie stále viac a viac, Moje Slovo sa dostáva do nových oblastí, spôsobuje odchod 

zapečatených a učí zástupy. Tí, ktorí Mňa pokorne počúvali a nasledovali Mňa na ceste duchovného 

rozvoja, už na svojej ceste nepociťovali únavu, ani hlad a smäd. Na svojej ceste zažili nevďak, výsmech, 

opovrhnutie a ľahostajnosť. Nič ich však nezastavilo, pretože ich ideál nájde svoje naplnenie na konci 

cesty a oni vedia, že tento cieľ nie je na zemi. 

42 Iba tí, ktorí sa pripravujú s touto miernosťou a duchovnosťou, získajú moc oslobodiť od bolesti 

toho, kto trpí; lebo ten, kto je plný márnivosti alebo zle využíva svoje dary, túto milosť stráca. 

43 Nevnucujte nikomu moje učenie pod nejakým menom, ale vzkrieste toho, kto padol, a povedzte 

mu, aby vo mňa uveril. Kto by vám mohol zabrániť konať dobro blížnemu? 

44 Nemyslite už na pozemské pohodlie, aby ste sa pripravili na splnenie svojej úlohy, a myslite na tie 

zástupy ľudí, ktorí sa vydajú na cestu za archou spásy lásky, ktorá je mojím učením, a ktorí sa musia 

stretnúť s vašimi srdcami na ceste. 

45 Kedy sa znovu objavia apoštoli Mojej veci ako tí, ktorí ma nasledovali v druhej ére? S akou 

vierou, láskou a vytrvalosťou bránili moju pravdu! Chceli by ste robiť tie skutky a zázraky, ale naozaj vám 

hovorím, že by ste to dokázali, keby vaša viera bola taká veľká ako ich. Buďte ľuďmi viery a budete konať 

zázraky, aj keď budete v hmotnej núdzi. Počúvajte ma a pochopte moje slovo, inak ma necháte hovoriť len 

do prázdna. 

46 Buďte pokorní, uvedomte si, ako sa Ježiš sklonil pred svojimi učeníkmi, aby im umyl nohy. Robte 

takéto skutky pre svojich bratov a budete sa môcť právom nazývať mojimi učeníkmi. 

47 Ako málo je tých, ktorí sledovali a pamätali na deň, keď Ježiš zomrel na kríži. Ale naozaj vám 

hovorím, že keď myslíte na smrť Majstra, pamätajte, že táto chvíľa prichádza pre každého z vás. Nemusel 
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som sa báť smrti, lebo ja som život, ale vy sa musíte starať o to, aby ste dokončili svoje poslanie pripravení 

a vybavení vo vnútri. 

48 Nech sa nikto necíti bezvýznamný a úbohý, lebo nepoznáte svoj dar reči ani bohatstvo svojho 

srdca, aby ste milovali svojich bratov. 

49 Plačete nad potupnou smrťou, ktorú ste dali svojmu Pánovi na Golgote, a neuvedomujete si, že ma 

v tomto čase nanovo zraňujete a vysmievate sa môjmu Slovu. Ja som však prisľúbil, že zachránim všetky 

svoje deti a moja vôľa sa splní. Ak moja krv vyliata v tom čase nebude stačiť pre toto ľudstvo, vezmem si 

duchovný kríž, aby som sa na ňom nechal ukrižovať a šíril iskry svetla, ktoré sa dostanú do duší cez 

ľudské svedomie. 

50 Beda tým, ktorí v tomto čase svojou hanebnosťou a neposlušnosťou dávajú zlý príklad deťom, 

ktoré som poslal s duchovným poslaním (na zem)! Budete ako zástupy ľudí, ktoré s krikom a posmechom 

viedli Ježiša na Golgotu a zasievali hrôzu do sŕdc detí, ktoré si nevedeli vysvetliť, prečo mučia a zabíjajú 

človeka, ktorý rozdával iba požehnanie. 

51 Zakaždým, keď Ježiš padol, títo nevinní plakali. Ale veru, hovorím vám, ich plač bol viac z ducha 

ako z tela. Koľkí z nich ma neskôr nasledovali a milovali ma bez toho, aby sa im zo srdca vymazala 

spomienka na to, čoho boli svedkami ich nevinné oči. 

52 Je čas, aby ste sa zamysleli nad tým, čo vám hovorím. Nech ma ľudia počujú, nech sú chorí prví, 

ktorí prichádzajú do mojej prítomnosti. Modlite sa za neprítomných chorých a navštevujte tých, ktorí sú v 

ústavoch. Spomeňme si, že v druhej dobe mnohí malomocní žili za bránami mesta, a hoci vedeli, že Ježiš 

uzdravuje chorých, zmierili sa s tým, že budú počuť jeho hlas len z diaľky, lebo si hovorili: "Ako prídeme 

k Majstrovi, keď nás zástupy odháňajú?" Potom Ježiš odmenil ich vieru tvárou v tvár ľudskej ľahostajnosti 

a sebectvu tým, že očistil ich telá od zla, ktoré ich sužovalo. 

53 Neunavujte sa počúvať ma v tomto čase, lebo tí, ktorí počujú moje posledné slovo v roku 1950, ho 

prijmú v duchu ako symbol poslednej kvapky krvi, ktorá zostala z môjho tela na kríži. 

54 Zabudli ste na zákon a čakali ste, kým vám prírodné sily pripomenú moju spravodlivosť: hurikány, 

vodné toky vylievajúce sa z brehov, zemetrasenia, suchá, záplavy sú volania, ktoré vás prebúdzajú a 

hovoria vám o mojej spravodlivosti. 

55 Aké iné ovocie mi môže ľudstvo v tejto dobe ponúknuť ako ovocie sváru a materializmu? Ani 

tento ľud, ktorý roky počúval moje učenie, mi nemôže ponúknuť príjemnú úrodu. 

56 Nikto neunikne Mojej spravodlivosti. Súdim živých aj mŕtvych. Ale veru, hovorím vám: Ak sa 

nepozdvihnete a nebudete pravdivo a hlasno praktizovať Moje učenie, súdiť vás bude ľudská 

spravodlivosť. - Ako veľmi sa toto ľudstvo poškvrnilo! Baránkova krv ukázala ľuďom cestu k rozvoju 

duše, po ktorej musia kráčať, aby odčinili spáchané priestupky; ale dôverujúc v túto božskú krv, zhrešili 

ste nanovo. Svet vás zajal, ale ja si teraz od vás beriem späť to, čo patrí mne. 

57 Odstránim burinu, ktorá je jedovatou rastlinou, a znovu zasijem zlaté pšeničné zrno a polia, ktoré 

boli dlho neúrodné, budú plodné a úrodné. 

58 Od dávnych čias ste prostredníctvom môjho proroka Jána vedeli, že príde čas, keď ma uvidí každé 

oko; ten čas máte pred sebou. V tom čase duch človeka otvorí svoje oči svetlu pravdy a uzrie Mňa. 

Pochopí moje slovo a pocíti moju prítomnosť. Z kameňov bude prýštiť nielen voda, ale aj kvety. 

59 Dnes si myslíte, že moja spravodlivosť vás trestá tým, že vypúšťa sily prírody, aby zasiali biedu, 

smútok a hlad. Jedného dňa však pochopíte, že to boli vaše skutky, ktoré spôsobili, že vás postihlo toto 

nešťastie, tento súd. Dozviete sa tiež, že vaše zásluhy, vaša viera a modlitba môžu upokojiť sily prírody. 

Nepočuli ste, že dávam svojim deťom moc nad prírodnými silami, keď ich duchovne označujem? To vás 

nemôže prekvapiť, ak si uvedomíte, že prvému človeku som dal moc podmaniť si stvorenie zeme. To je 

dôvod, prečo vám niekedy hovorím, že človek ešte neobjavil sám seba, a preto nepozná sám seba. 

60 Ja som Kráľ vesmíru, človek tu na zemi je princ, pretože je moje dieťa. Vedel človek dobre využiť 

silu všetkých svojich schopností? Veru, hovorím vám: Zaprel svojho Otca a urobil sa kráľom, aby plnil 

jeho vôľu vo svete. 

Kto však nezjednotí svoju vôľu s mojou a kráča mimo božských zákonov, vytvára si podmienky na to, aby 

ho mohli súdiť. To nazývate trestom a napokon ma nazývate nespravodlivým Otcom. 
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61 V tejto tretej ére mnoho duší uzrie Moje svetlo, a keď si ním osvetlia cestu, už nezablúdia. Skôr sa 

obzrú späť na svoju minulosť, aby si uvedomili všetky svoje chyby a ľutovali ich. Nebudú sa už usilovať o 

ľudskú slávu, ale len o nesmrteľnosť duše. 

62 Ľudia vystúpia na vrchol hory a odtiaľ uvidia črtajúci sa obraz zasľúbenej zeme, nového 

Jeruzalema, ktorý vás čaká ako najvyššia odmena vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 70  
1 Som pokladnica múdrosti, ktorú ľudstvo doteraz nevedelo pochopiť. Dal som vám kľúč k 

oduševneniu, aby ste ním mohli otvoriť truhlicu a spoznať, čo som pre vás pripravil. 

2 Ak sa niektoré z mojich detí považuje za nehodné alebo sa cíti neschopné otvoriť dvere mojej 

láske, v pravde vám hovorím, že všetky moje deti sú hodné mojej lásky. Všetci máte kľúč, ktorým môžete 

tieto dvere otvoriť. Nestrácaj ju, aby si nenasledoval kmeň Júdov, ktorý sa potuluje v tomto živote a 

nepokojne blúdi po zemi. 

3 Nechcem vás vidieť ako boháčov alebo žobrákov, ale ako pútnikov, ktorým vo vrecku s 

potravinami nikdy nechýba obživa pre nich samých a pre hladných, ktorých stretávajú na svojej ceste. 

4 Chcem, aby ste poznali cesty, vedeli rozlíšiť rôzne "stromy" a aby ste v každom pocestnom, 

ktorého stretnete, spoznali svojho brata, aby ste na otázku: "Kam ideš?" odpovedali úprimne a pevne a 

vždy hovorili moju pravdu. 

5 Tak sa budeš podobať pocestnému, ktorý dôveruje zajtrajšku, ktorý kráča bez starostí o seba a 

dokáže myslieť na druhých, lebo ťa učím cítiť bolesť blížneho a utíšiť ju kvapkou balzamu, ktorý ti 

udeľujem, aby si ňou pomohol svojim bratom. 

6 Ako veľmi som musel vždy očisťovať tvoju dušu! Myslíte si, že by som vás nechal poškvrniť, aby 

ste v tomto stave začali hlásať Moje učenie? 

7 Vybavujem vás, aby ste boli silným Izraelom medzi ľuďmi. 

8 Keď si vypočul moje slovo, tvoj duch sa zachvel, spomenul si, že už predtým počul tento hlas, a 

pýtal sa sám seba: Kde to bolo? A ja vám hovorím: bolo to na púšti, na horách a na brehoch judských riek, 

z úst Ježiša Nazaretského, o ktorom ste pochybovali, hoci ste spoznali, že v jeho slove je božská sila, láska 

a moc, ktorá vám dáva život, zdravie a pokoj. 

9 V tomto čase si vzkriesený a tvoj duch opäť počul Moje učenie, tvoje srdce sa zachvelo pri zvuku 

toho hlasu, ktorý už pozná. Moje slovo je jednoduché a skromné, ale nepozerajte sa len na farbu ovocia, 

jedzte ho, aby ste v ňom objavili jeho semeno. Toto semienko budete pestovať zajtra. Ak sa oň budete 

dobre starať, prinesie vám dobré ovocie. Potom si uvedomíte, že strom, z ktorého pochádza, nesie lásku 

vášho Otca. 

10 Získavajte zásluhy, aby ste dosiahli miesto, ktoré vám patrí a ktoré nie je na trónoch ani v palácoch 

na zemi, ani nie je v sláve sveta, v lichôtkach či pozemských poctách. Tvoje miesto tu na zemi je v boji za 

mier a dobro a na onom svete bude s mojou láskou. 

11 Toto nie je zasľúbená krajina, ešte nepoznáte tento domov zasľúbený vášmu duchu, ani váš duch 

nemá horiacu túžbu dosiahnuť ho, pretože ste pripútaní k zemi. 

12 Všetkým ľuďom rôznych vierovyznaní a náboženstiev hovorím, že nevedeli, ako odsunúť 

materiálne bohatstvo na jeho miesto a potom umiestniť to duchovné na miesto, ktoré mu patrí. Keby ľudia 

plnili moje zákony, už odtiaľto by videli odraz zasľúbenej zeme a počuli by zvuk hlasov jej obyvateľov. 

13 Tvrdíte, že veríte v moju existenciu a že veríte v moje božstvo; hovoríte tiež, že nech sa stane moja 

vôľa. Ale naozaj vám hovorím: Aká malá je vaša viera a podriadenosť tomu, čo nariaďujem! Ja však vo 

vás prebúdzam pravú vieru, aby ste boli silní na ceste, ktorú som vám pripravil. 

14 Pracujte na sebe, nečakajte, kým vás smrť zastihne nepripravených. Čo ste si pripravili na čas, keď 

sa vrátite do duchovného života? Chcete byť prekvapení, kým ste ešte spútaní reťazami hmoty, vášní a 

pozemského majetku? Chceš vstúpiť do záhrobia so zatvorenými očami, bez toho, aby si našiel cestu, a 

vziať si so sebou únavu tohto života, ktorá sa ti vtlačila do duše? Pripravte sa, učeníci, a nebudete sa báť 

príchodu telesnej smrti. 

15 Nevzdychajte preto, že musíte opustiť toto údolie zeme, lebo aj keď si uvedomujete, že v ňom 

existujú zázraky a sláva, pravdivo vám hovorím, že sú to len odlesky krás duchovného života. 

16 Ak sa neprebudíte - čo budete robiť, keď sa ocitnete na začiatku novej cesty, ktorú osvetľuje 

svetlo, ktoré sa vám zdá neznáme? 

17 Odíďte z tohto sveta bez sĺz, bez bolesti v srdciach svojich blízkych. Odpojte sa, keď príde tá 

chvíľa, a zanechajte na tvári svojho tela úsmev pokoja, ktorý hovorí o oslobodení vašej duše. 

18 Smrť vášho tela vás neoddelí od bytostí, ktoré vám boli zverené, ani vás nezbaví duchovnej 

zodpovednosti za tých, ktorí boli vašimi rodičmi, súrodencami alebo deťmi. 
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19 Pochopte, že pre lásku, povinnosť, pocity, slovom: pre dušu smrť neexistuje. 

20 Hovoril som k tým, ktorí sa považovali za mŕtvych, a oni mi povedali: "Kto ku mne hovoril?" 

Dotkol som sa ich a oni sa ma pýtali: "Kto sa ma dotkol?" A počuli hlas, ktorý im hovoril: "Ja som ten, 

ktorý vzkriesil Lazára, ten, ktorý vstal z mŕtvych, aby vám dal duchovný život." 

21 Moje učenie vás nikdy nemôže priviesť k fanatizmu, ani vám nevtlačí poverčivé či modlárske 

predstavy; naopak, oslobodzuje vášho ducha od reťazí, ktoré mu nasadilo ľudstvo. Moja cesta je úzka, ale 

ten, kto po nej kráča, má a užíva si skutočnú slobodu. 

22 Nechcem vás zotročiť svojím učením, lebo v ňom nie sú žiadne dogmy, odsúdenia ani zavrhnutia. 

Chcem, aby ste ku mne prichádzali z lásky, zo zásluh, z viery, z presvedčenia. 

23 Dovolil som vám poznať vierovyznania, sekty a doktrinálne systémy, aby ste ochutnávaním ovocia 

rôznych stromov vedeli posúdiť chuť ovocia, ktoré vám ponúkam. Ale pýtam sa vás: Budete sa ešte môcť 

spýtať duchovných a kňazov, či je pravda, že sa prejavujem prostredníctvom ľudského orgánu mysle? 

Prečo sa pýtaš tých, ktorí zabudli na môj sľub, že sa vrátia, a ktorí sa ani nepripravujú na to, aby ma 

prijali? Veru, hovorím vám, že aj ten najnevedomejší z vás sa presvedčí, že Ja som Ten, o ktorom vám 

hovorím. Ak moje slovo rozochveje tvojho ducha, ak sa prebudí a hlboko pohne, bude to pre teba 

dôkazom, že som s tebou, lebo len ja mám moc nad duchom. 

24 Ľudské slová môžu rozochvieť vaše srdce alebo zapôsobiť na vaše city a intelekt. Ale ak existuje 

niečo, čo vás hlboko pohlo, čo presahuje vaše city, vaše srdce a váš intelekt, tak to niečo bol hlas vášho 

Pána. 

25 Hovorím vám, že ten, kto nebol hlboko dojatý, keď počul toto slovo, môže síce popierať moju 

prítomnosť, ale zostane vryté do jeho ducha a príde čas, keď povie: Ten hlas, ktorý som počul, bol hlas 

Pánov. 

26 Aby som vám pomohol naďalej niesť váš kríž, rozdávam mannu, ktorá živí vašu dušu, pripravujem 

vaše srdcia a robím z vás svojich služobníkov. 

27 Časy sa zmenili, teraz vás oslobodzujem od všetkého fanatizmu a modlárstva, aby ste Mi ponúkali 

len svoje oduševnenie. 

28 Posielam výzvu svojim vyvoleným v rôznych regiónoch a hľadám ich na ich rôznych životných 

cestách, aby si všetci osvojili duchovný význam môjho Slova, dosiahli jasné a pravdivé pochopenie môjho 

učenia a praktizovali ho v skutkoch lásky medzi svojimi bratmi. 

29 Hoci ste teraz malé deti, zajtra budete učeníkmi podľa vzoru učeníkov druhej éry, a tak ako oni išli 

a svedčili o Pravde, o Mojich zázrakoch a Mojej Láske, tak aj vy musíte zajtra ísť a svedčiť o Mojej 

Pravde. 

30 Zjavil som vám cnosti, ktoré máte praktizovať, a s darmi, ktoré má váš duch od počiatku vášho 

stvorenia, sa máte presláviť medzi ľuďmi. Teraz pripravujem svojich nových pracovníkov, ktorí zajtra 

zasejú toto semeno po celom svete. Postupne prichádzajú k môjmu dielu veľké zástupy ľudí, priťahované 

svetlom Ducha Svätého, ktorý v tejto tretej ére vysiela svoje lúče medzi všetkých ľudí. 

31 Prišiel som "na obláčiku", aby som sa prihovoril ľudstvu, ktoré - pretože je tvrdohlavé vo svojej 

skazenosti - nevnímalo Moje kroky ani Moju prítomnosť, ani si nevšimlo Moje spojenie s vami 

prostredníctvom ľudského intelektuálneho orgánu. Neúnavne ich budem prebúdzať z letargie a uvidíte, že 

ľudia postupne prídu z rôznych ciest, aby sa s vami spojili. Mnohí sa obrátia na špiritizmus, pretože teraz 

odstraňujem fanatizmus a modlárstvo, stagnáciu a zmätok ľudstva. 

32 Toto je tretie zjavenie, ktoré som oznámil Ja a Proroci. Je to čas, keď ľudstvo ožiari svetlo Šiestej 

lampy. Je to zasľúbený čas, keď mám prísť v žiarivom svetle, aby som naplnil svoje slovo. Prišiel som, 

aby som vám oznámil ten istý duchovný a božský zákon ako vždy. 

33 Blahoslavený izraelský ľud: V každom čase som vás vyslobodil z faraónovho otroctva a hovorím 

vám: Ak nechcete byť naďalej otrokmi, príďte ku mne, lebo vám dám silu a moc rozbiť vaše reťaze. Chceš 

vystúpiť na nebeský rebrík, ktorý je pripravený pre tvoju dušu? Potom buďte vytrvalí, študujte a skúmajte 

Moje Slovo, aby ste ho nakoniec pochopili v jeho podstate a duchovnosti, aby ste získali zásluhy na tejto 

ceste, ktorá vás privedie ku Mne. 

34 Niekto mi povie: "Otče, chcem byť Tvojím pracovníkom, chcem Ti slúžiť, chcem, aby môj duch 

bol blízko Tvojho Ducha, ale neviem, čo mám robiť, aby som si zaslúžil Tvoje odpustenie." A ja 

odpovedám tomu srdcu, ktoré sa takto obracia na svojho Otca: Obnov sa, postupne sa vzdávaj svojich 
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starých návykov, svojej pozemskosti, aby si sa naučil chápať Mňa a spoznal svoju úlohu. Ale každý, kto 

túži po obnove, musí prejsť mnohými skúškami, pretože vás prenasleduje pokušenie, a keď vidí, že 

odvraciate svoju dušu od nesprávnych ciest, musí zvádzať strašný boj, aby vás odradilo od vašich 

predsavzatí, a ak sa ukážete slabí, využije túto slabosť a pokúsi sa vás prinútiť, aby ste sa vrátili k starým 

zvykom; ale nie je mojou vôľou, aby ste sa ním nechali premôcť. Chcem, aby vaše kroky vždy smerovali 

vpred, aby vaša viera bola pevná a aby vaše predsavzatie oduševniť sa bolo pravdivé na základe toho, čo 

ste sa naučili. 

35 Ak si Izrael, ide len o to, aby si sa naučil milovať Mňa a vzdávať Mi úctu od ducha k duchu, aby sa 

vonkajšie znaky tvojho uctievania stávali čoraz menej a menej, až kým nedosiahneš zduchovnenie. Môj 

Duch vás časom oslobodí od každého zlého výkladu Môjho diela. - Človek si nesprávne vyložil Moje 

učenie, Moje doktríny, Moje proroctvá a Mojou vôľou je, aby sa Môjmu ľudu Izraelu zjavili duchovné 

dary a zázraky, ktoré dosiahne svojím zduchovnením. 

36 Predstavím vás ľuďom ako svojich služobníkov, ako trinitársko-mariánskych špirituálov tretej éry 

- špirituálov, pretože máte byť viac duchom ako hmotou; trinitárskych, pretože ste prijali moje zjavenie v 

troch obdobiach; mariánskych, pretože milujete Máriu, svoju univerzálnu Matku, ktorá nad vami bdie, aby 

ste si na ceste života nezúfali. 

37 Tento prejav prostredníctvom ľudského orgánu intelektu sa skončí, ale potom ma musíte hľadať od 

ducha k duchu, aby ste dostali Moje pokyny. Preto od vás vyžadujem obnovu, aby ste mohli dosiahnuť 

toto zduchovnenie. Budem vás naďalej učiť, ako sa spojiť s Mojím Duchom, a budete oživení, keď 

dosiahnete takú formu spoločenstva, aká je hodná každého, kto sa nazýva trinitárnym mariánskym 

duchovným. 

38 Buďte statoční a bráňte sa vo všetkých skúškach svojimi modlitbami. Moje duchovné dobrodenia 

sa na vás budú naďalej vylievať pre vašu vytrvalosť a ochotu bojovať. Nebudete sami, môj duchovný svet 

vám poskytne ochranu, bude vás viesť a stáť pri vás vo vašom boji. 

39 Ja som svetlo, ktoré vás pozýva, aby ste si so Mnou zapálili lampu, aby ste osvietili svojho ducha a 

objavili v ňom Moju prítomnosť. Odo dňa, keď budete vedieť preniknúť do seba, bude pre vás ľahké 

dosiahnuť srdce vašich bratov. 

40 Pri mojom slove "prví" plačú a "poslední" sa radujú. - Prečo? - Pretože tí "prví" sú čoraz 

unavenejší a nesú so sebou čoraz viac rán, hoci vám musím povedať, že práve oni si robia ťažkým svoj 

kríž a horkým kalich, ktorý pijú pri svojom pokání. Lebo som im vždy poskytoval svoju pomoc na ich 

ceste, aby bola cesta života znesiteľná a ich kroky pevné. 

41 Ani na chvíľu ste nepremeškali moju pomoc, moje slovo sa neprestalo prejavovať. Nikdy som vás 

nenechal samých vo vašich skúškach; dokonca aj na vaše lôžko choroby zostúpil môj duchovný svet, keď 

vás trápila bolesť, a jeho pomoc a rada vám nechýbali, aby ste pomohli tým, ktorí to potrebovali a ktorí 

deň čo deň prichádzali k vašim dverám. Prebudili sa vo vás dary intuície, inšpirácie a duchovnej vízie a 

osvetlili vašu cestu. Bol som s vami vo vašom každodennom ľudskom živote, nechýbal vám na stole 

každodenný chlieb. Ale po tom, čo som vám dal toľko dôkazov Mojej lásky a udržal váš národ v pokoji, 

zatiaľ čo svet sa zmenil na ohnisko nenávisti a vášní, sa stále sťažujete na bremeno svojho kríža? Ó, 

učeníci tretej éry, nezabúdajte, že kríž, ktorý mi svet kedysi uložil, bol z temnoty, nevďačnosti, výsmechu 

a opovrhnutia, a ja som ho prijal, lebo to boli moje deti, ktoré mi ho uložili! Naopak, uvažujte o kríži, 

ktorý som vám zveril: Aké je to upokojujúce a ľahké, keď viete, ako to znášať s láskou! 

42 Je potrebné, aby ste poznali svoj pôvod a cieľ, ku ktorému smerujú vaše kroky, aby ste s láskou 

prijali svoj osud a prijali svoj kríž, kým na ňom nezomriete, ako to urobil Kristus, váš Majster. 

43 V tomto čase som prišiel, aby som vám hovoril o vašom pôvode, vašej úlohe a cieli, ktorý vás čaká 

vo večnosti ducha. Kto nepochopil moje slovo a cíti sa slabý po vypočutí môjho učenia, neživil a 

neposilňoval svojho ducha, vždy túžil po dobrách, ktoré patria svetu, ktoré nikdy nie sú podstatné vo 

vašom živote a sú vám dopriate naviac. Prečo sa nechávate pokúšať svetom? Musíte sa naučiť povzniesť 

nad pozemské príkoria, pretože v mnohých prípadoch sú to len maličkosti, trápenia, ktorým pripisujete 

príliš veľký význam. Keby ste sa starali o dobrá ducha tak, ako sa staráte o hmotné, nič by vám nechýbalo 

a váš rozvoj by bol veľký. 

44 Zabudnite na svoju minulosť, vyhnite sa všetkým chybám, ktoré vás dlho sprevádzali, a potom 

postupne zažijete absolútnu zmenu vo svojom bytí, pretože vtedy začnete svoj výstup k oduševneniu. 
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45 Pochopte, že vám ponúkam dôstojné miesto tu na zemi, kým na nej žijete, aj v záhrobí, keď budete 

prebývať v duchovnom kráľovstve. 

46 Na čo čakáte, aby ste urobili rozhodujúci krok? Pros, pros, aby ti bolo dané. 

47 Prijmite moje semeno lásky do svojho srdca a začnite ho pestovať bez toho, aby ste ho 

zanedbávali, potom vám čoskoro prinesie ovocie, ktoré vám bude slúžiť ako potrava na vašich potulkách. 

48 Rozprávajte sa navzájom, pričom za predmet rozhovoru berte moje slovo, ale vždy sa rozhodnite, 

že sa budete navzájom poučovať. Táto výmena názorov a poznatkov bude pre vás prospešná a povznesie 

vašu dušu. Sľubujem, že budem prítomný v týchto chvíľach duchovného rozhovoru, aby som vás 

inšpiroval a vždy vás viedol k porozumeniu a svetlu, ale nikdy nezmenil to, čo by malo byť duchovným 

spoločenstvom, na obyčajnú diskusiu, pretože potom moja prítomnosť nebude s vami. 

49 Chcem hovoriť k tým, ktorí ešte nepocítili na svojom tele môj uzdravujúci balzam a do ich sŕdc 

nevstúpil môj pokoj. 

50 Veru, hovorím vám: Vylial som na vás svoj balzam, ale neboli ste pripravení ho prijať. Niektorí ho 

odmietli pre svoje rúhanie, iní pre nedostatok viery. 

51 Hovorím vám, že vaše chyby sú odpustené, ale musíte sa naučiť získať zásluhami právo na všetky 

milosti alebo dobrodenia, o ktoré žiadate svojho Otca. Keby som vám ich totiž dal bez toho, aby ste niečo 

urobili na oplátku, váš duch by neurobil žiadny pokrok. Čo by ste zajtra mohli naučiť tých, ktorí trpia? 

Aké skúsenosti by ste získali zo svojich pokusov? Zamyslite sa nad chorými, ktorí odo mňa dostali zázrak, 

a zistíte, že každý z nich získal zásluhy, aby dostal odmenu. V niektorých zvíťazila viera, v iných nastala 

obnova, iní pocítili pravé pokánie, ďalší sa potrestali za svoje slabosti alebo pýchu. 

52 S akým uspokojením povstáva duch po tom, čo vybojoval bitku a vyšiel z nej víťazne! Aké 

uspokojenie môžu prežívať tí, ktorí bez akýchkoľvek zásluh dostali od svojho Otca dobrodenie? Nevážili 

by si to, čo dostali, ani by nevedeli, ako to zachovať, pretože ich to nestálo žiadne úsilie ani obetu, aby to 

získali. Ale ten, kto získal pokoj po veľkom boji, sa nevystavuje nebezpečenstvu, že ho stratí; stráži ho a 

bdie nad ním. Ten, kto získa zdravie vďaka odriekaniu a obetiam, ho už nevystavuje nebezpečenstvu, 

pretože vie, čo ho stálo jeho získanie. 

53 Neboj sa, ty, ktorý predo mňa predstupuješ so svojou vyčerpanosťou a slabou dušou, nežiadam od 

teba nič nemožné. - Počúvajte: V tento deň vás prosím len o pozornosť a o to, aby ste dovolili môjmu 

Slovu vstúpiť do vášho srdca, lebo ono prebudí vaše driemajúce city a osvieti vášho ducha, aby viera a 

nádej horeli vo vašich srdciach ako plameň. Je to potrebné, aby ste pripravili cestu a aby sa stal zázrak, 

ktorý odo mňa očakávate. 

54 Uvedomte si, že už nežijete v časoch, keď vám Otec dával všetko bez vášho pričinenia, pretože 

vášmu duchu chýbal rozvoj, skúsenosti, vedomosti; že teraz musíte urobiť veľa, aby ste získali to, po čom 

túžite alebo čo potrebujete. 

55 Zúfate si, že vám takto hovorím? Vy, ktorí ste chorí, strácate srdce? V tejto chvíli dávam svoj 

uzdravujúci balzam všetkým, ktorí sa chystajú prijať kríž obnovy, zdokonalenia, morálnej a duchovnej 

rekonštrukcie. Zdravie dávam aj niektorým, ktorí na moje dobrodenie čoskoro zabudnú, lebo si ani 

neuvedomia, prečo ich ich Majster uzdravil. Ja som však do ich duší vopred vložil semeno, ktoré vyšlo z 

poučenia tohto dňa, a v pravý čas mi budú musieť skladať účty. 

56 Bolesť jedných i druhých ma zasahuje, lebo každá Moja láska má v sebe kvapku božského 

balzamu. 

57 Cíťte ma blízko seba, uzdravte sa a vzbuďte sa k životu, aby ste vydávali svedectvo o mojej 

pravde. 

58 Ľudia, proroci zomreli, ale z ich posolstva zostalo nezmazateľné písmo. V Ježišovi sa mnohé z 

týchto proroctiev naplnili, ale pre ostatné musel prísť čas, aby sa naplnili. 

59 Od chvíle, keď som vám na kríži povedal svoje posledné slovo, uplynulo devätnásť storočí, ale 

keď som dal svoj hlas opäť zaznieť medzi ľuďmi, zistil som, že namiesto toho, aby sa navzájom milovali, 

nenávidia sa, neuznávajú sa za bratov a dokonca sa navzájom zabíjajú - presne tak, ako to predpovedali 

proroci a ako to ohlásil Ježiš. Ale práve v tomto čase, keď skazenosť dosiahla veľký rozvoj, vznikli ľudia 

so semenom spiritualizácie, ktorí majú prebúdzať ľudí prorockým hlasom, ktorí majú svojou mocou nad 

silami prírody a nad chorobami podávať vedcom dôkazy milosti a moci a ktorí majú svojím prenikaním 
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darov Ducha podávať tým, ktorí učia náboženstvo, dôkazy ich pravdy. Výskyt tohto ľudu predpovedali aj 

proroci. 

60 Dal som sa poznať prostredníctvom orgánu mysle týchto nositeľov hlasu, aby som do vášho srdca 

zapísal Svoje Božské poučenie, ale svojou drsnosťou sa podobajú kameňu, do ktorého som v Prvom veku 

zapísal prikázania Zákona. 

61 Keď sa zamyslíte nad učením, ktoré som vám dal, nad časom, v ktorom žijete, a nad spôsobom, 

akým som sa dal poznať, zistíte, že všetko - aj Môj príchod, aj čas, počas ktorého som sa prejavil, aj deň, 

keď sa skončil - sprevádzalo množstvo prekvapujúcich a nápadných udalostí a dejov v ľudskom živote i v 

duchovnom kráľovstve. Potom vo všetkých týchto udalostiach spoznáte znamenia, ktoré boli od tých čias 

ohlasované pre Môj návrat. 

62 Vedci, náboženstvá a teológovia v tomto čase nebudú schopní odhaliť, ako funguje Moja 

spravodlivosť, ale vám som ju zjavil. - Každé ľudské srdce je živým dôkazom mojej spravodlivosti a mojej 

múdrosti. Niekedy sa v srdci nešťastníka skrýva duša toho, kto v inom čase nosil na hlave korunu, alebo 

vo väzení je uväznený ten, kto v inom živote pripravil ľudí o slobodu. Celá vaša existencia je nekonečnou 

lekciou lásky pre dokonalé duše, aby sa dostali do lona svojho Otca ako ochotné a poslušné deti. Ale kým 

sa bude táto temnota, ktorá teraz obklopuje ľudstvo, zhusťovať, ľudia, keď sa ich zmocní strach, budú 

musieť kričať: "Bože môj, Bože môj, prečo si nás opustil?" a neuvedomia si, že svetlo môjho Ducha je 

pripravené preniknúť do ich sŕdc, len čo sa vzchopia k viere. Táto temnota však nebude trvať večne, 

dokonca ani príliš dlho, hoci ľuďom sa zdá, akoby trvala celú večnosť, pretože ich bolesť je veľmi 

intenzívna. Postupne sa v ich dušiach rozsvieti a budú kričať plní radosti: 

"Hosanna, hosanna, Pán je teraz s nami!" 

63 Ľudia, zvážte všetky zápasy tohto ľudstva, zvážte zástupy, ktoré sa hrnú na svoje miesta uctievania 

v túžbe po Mne! Ich srdcia majú nevysvetliteľnú túžbu, pretože ich duch očakáva môj návrat. 

64 Obnov svoj život, očisti svoje srdce! Lebo vám hovorím, že v duchovnej sfére žije mnoho duchov 

svetla, ktorí len čakajú na vašu prípravu, aby prišli medzi vás a priniesli ľudstvu svoje posolstvo. Sú to 

zasľúbené a ohlásené generácie, budú vašimi deťmi a potomkami. Preto vám hovorím, aby ste svoj kalich 

pili s trpezlivosťou, aby dedičstvo, ktoré im odkazujete, bolo čisté a aby aj oni našli cestu vydláždenú 

vašou láskou a vierou. 

65 Zaprú to tí, ktorí toto slovo počuli, keď sa ich na to niekto opýta? - Nech sa nestane, že potom 

budete horko plakať! Svedčte slovami, skutkami, myšlienkami, modlitbami, mlčaním, to je vaša úloha. 

66 Váš Pán vám hovorí: Blahoslavení sú tí, čo plnia Otcovu vôľu, lebo hoci budú plakať, keď budú 

naposledy počuť moje slovo v roku 1950, potom ma uvidia prítomného "v oblaku" bez toho, aby sa im už 

niekedy stratilo z očí. 

67 Na mnohých miestach vášho národa som vám pripravil domy modlitby, aby ste v nich počúvali 

moje slovo. 

68 Môj ľud je rovnako skromný ako miesta, kde sa dávam poznať. Mojou vôľou je však opäť ohromiť 

ľudstvo prostredníctvom pokorných a pokorných srdcom; prostredníctvom nich dám najavo, že toto je čas 

svetla a milosti. 

69 Moje volanie zhromaždilo tento ľud, ktorý som trpezlivo pripravoval pod svojou ochranou, aby bol 

hoden prijať Zákon a priniesť ho ľuďom ako posolstvo Božej lásky. 

70 Hovorím vám, že obrátenie hriešnika má veľký vplyv na ľudské srdcia, pretože je pre nich 

podnetom. To je dôvod, prečo som nehľadal spravodlivých, aby vytvorili moju novú skupinu apoštolov, 

ale hriešnikov, aby som z nich urobil svojich učeníkov a dokázal ľuďom, že zišli z cesty dobra a že sa na 

ňu môžu vrátiť, ak sa obnovia a zmenia. 

71 Poslal som vám spravodlivého muža, aby začal túto éru, Roqueho Rojasa, ktorého ústami hovoril 

Eliáš, Hľadač cesty. On vydláždil cestu Pánovi, aby som sa dal poznať ľuďom a aby ste počuli môj hlas. 

Od chvíle, keď zaznelo po prvýkrát, ho neustále počúvate a máte Moje prejavy. Nikomu nebolo povedané, 

že sa musí skrývať, aby ma mohol počuť, ani že sa musí stiahnuť na určité miesto, aby mohol plniť svoje 

poslanie. Ani katakomby, ani skryté miesta neboli potrebné na to, aby som vás obšťastňoval svojím 

Slovom a konal vaše pobožnosti. Ale ja som vás naučil zákon, ktorý teraz musíte žiť, a to: Milujte sa 

navzájom! 
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72 Dal som vám čas na splnenie vašej úlohy a pole bez hraníc, aby ste na ňom mohli zasiať. Nedal 

som vám konkrétne miesto ani hodinu. Opäť vám hovorím: "Boh je duch a vy sa mu musíte klaňať v 

duchu a v pravde". 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 71  
1 Milovaní učeníci, v tomto čase ste dostali milosť sedieť pri mojom stole; poďte a buďte so mnou v 

duchu. Uchovávajte Moje Slovo vo svojich srdciach a z Môjho učenia lásky vytvoríte pamätnú knihu 

nádhernej múdrosti. 

2 Svetlo môjho Ducha Svätého osvetlí cesty a púšte, aby ľudstvo mohlo nájsť pravú cestu, cestu 

svojho duchovného vývoja smerom nahor. Prichádzam, kým sú skazenosť a korupcia na vrchole. Moje 

učenie sa vám javí ako spásna archa; svet je oceánom bolesti; keď ľudstvo uvidí túto archu, nebude v nej 

chcieť nájsť spásu? 

3 Učeníci, vy všetci poznáte púšte a križovatky (života), preto ste vhodní na to, aby ste hľadali 

zástupy ľudí, ktorí túžia po svetle. 

4 Choďte k "malomocnému" hneď, ako vo vašich srdciach nebude viac "malomocenstva". Hovorte s 

láskou k tým, ktorých skláňa bolesť, a keď sa Moje učenie odráža vo vašich pocitoch a vy cítite lásku a 

súcit so svojimi bratmi, pokročili ste vo svojom duchovnom vývoji. Ukážte svojim bratom cestu a 

neurážajte sa, ak vás na konci nechajú na pokoji z nevďačnosti. Vaše uspokojenie bude prameniť z toho, 

že sa ku Mne približujú tí, ktorí boli stratení, a vy budete cítiť Moju pomoc vo svojej osamelosti. 

5 Potom bude manna zostupovať, aby ťa nasýtila, a ty budeš mať vždy čo dať núdznym. 

6 Milujem ťa a chcem ťa vidieť dokonalého. Preto sa Moja spravodlivosť zjavuje medzi ľuďmi 

neúprosným spôsobom. Všetky minulé a zdanlivo zabudnuté Božie skutky budú súdené v tomto čase, keď 

vtelený duch dokáže pochopiť, prijať a porozumieť mojim súdom. Králi, sudcovia, páni - všetci, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom zasiali semeno zla medzi svojich bratov, budú prítomní na Pánovom súde. Ale 

hovorím vám, že namiesto toho, aby som ich spútal reťazami, zbavil svetla alebo vystavil večným mukám 

- ako sa ľudia vo svojej nevedomosti môžu domnievať -, určím im úlohu v mojom spásnom diele, aby 

očistili svoje duše, odčinili priestupky, ktorých sa dopustili, a pochopili, že moja spravodlivosť pramení z 

Božej lásky. Ak tých veľkých hriešnikov, z ktorých mnohé mená sa zapísali do vašich dejín, používam v 

pravý čas na to, aby konali skutky bratstva a pokoja medzi ľuďmi, prečo niekedy považujete niektorých 

svojich bratov za prekážku na ceste? Prečo vôbec chcete odstrániť zo svojej určenej cesty bytosti, ktoré 

tam umiestnila Moja Vôľa? Ach, keby ste vedeli, že najmä oni Mi často slúžia lepšie a že vám majú 

pomôcť prísť ku Mne. 

7 Nech je vaše srdce ako tieto miesta stretnutia, kde sa schádzate, aby ste počúvali moje slovo. Cez 

ktorého dvere prešli tí, ktorí sa previnili mnohými spôsobmi, ktorí si pošpinili ruku krvou svojho brata, 

ktorí skrývali krádeže, ohovárania a nehoráznosti, a predsa - kedy boli Mnou odmietnutí? Alebo kedy boli 

vôbec odhalení pred ostatnými? Milosrdný závoj nehy zakryl ich škvrny, zatiaľ čo Môj Duch hovoril len k 

týmto hriešnikom. Pozrite sa, ako sa učia modliť počúvaním môjho Slova, ako pozdvihujú svoje 

myšlienky k nekonečnu, ako sa v nich prebúdza pocit, že kto sa obracia k duchovnému, dostáva silu, 

svetlo, inšpiráciu a uzdravujúcu moc, odvahu žiť a pokoj. 

8 Požehnaní ľudia, v týchto chvíľach, keď svetom otriasa vojna, som vás požiadal, aby ste sa 

postavili a modlili za svojich blížnych, aby ste súcitili s ich bolesťou a posielali im pocity svetla a pokoja. 

Musím vám však povedať, že najprv sa musíte naučiť milovať, slúžiť a odpúšťať tým, ktorí sú okolo vás, 

aby ste vedeli milovať a slúžiť tým, ktorí sú ďaleko. Milujte svoj osud, prijmite svoj kalich, s láskou 

prijmite svoj kríž. Nikto nevie, ktorá duša oživuje jeho bytosť, ani nepozná príčinu svojho vykúpenia, kým 

je na zemi. 

9 Duch osvieti dušu a duša bude viesť hmotu. 

10 Zbavte sa svojho smútku a beznádeje, všetci sa môžete dostať do zasľúbeného Otcovho domu, ja 

vám v tom budem pomáhať. Na aké priaznivejšie časy než na súčasnosť čakáte, aby ste sa vydali na cestu? 

Čakáte na časy pokoja, aby ste získali zásluhy? Veru vám hovorím, že toto je najlepší čas na dosiahnutie 

vášho odčinenia a získanie zásluh. 

11 Ľudia, hovorím vám: Používajte božské pokyny, ktoré som vám dal, lebo po roku 1950 budete bez 

nich. Skôr by prestalo svietiť slnko, ako by sa nenaplnilo moje slovo. Ale tí, ktorí si ju neuchovali v srdci, 

budú musieť plakať nad svojou nevďačnosťou, hoci to nie je Moja vôľa. 

12 Neustále ťa budím a každým pokynom na tebe pracujem, aby si nezablúdil z cesty a viac 

nepoškvrnil svoju dušu. 
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13 Nebuďte maloverní, uvedomte si, že to, čo som vám sľúbil v minulých časoch, som splnil v treťom 

veku; na druhej strane človek nevie, ako plniť svoje sľuby a povinnosti. 

14 Chvíľami sa vzchopíte, aby ste ma nasledovali, keď cítite, že vám pomôžem vo vašich skúškach a 

že vám moja milosť pomôže prejsť nimi bez ujmy, ale potom na to pre svoju nevďačnosť opäť zabudnete. 

15 Sú medzi vami aj takí, ktorí ma milujú a čakajú len na čas navštívenia a prenasledovania, aby 

dokázali svoju vernosť a silu. To budú tí, ktorí sa vydajú do krajín sužovaných prírodnými silami, aby 

poskytli milosrdnú pomoc núdznym. Spôsobím, aby rozpoznali správny čas na cestu za splnením (svojej 

úlohy), a dám im pocítiť v srdci posolstvo, ktoré im povie, aby si na cestu nebrali druhý zväzok a aby 

dôverovali Mojej nebeskej moci. 

16 Ďalší pracovníci budú poslaní, aby hovorili o mojom diele v iných národoch, a tam budú odolávať 

vojne svojimi skutkami lásky a modlitbami. Potom, keď príde čas ich naplnenia, nebudú odporovať 

môjmu poslaniu, pretože budú musieť zanechať svoje a svoj majetok. Nemali by si brať príklad z bohatého 

lakomca. 

17 Kto narieka nad tým, že musí opustiť to, čo má, aby ma nasledoval, urobí si svoju cestu smutnou a 

svoj kríž ťažkým. Na druhej strane, kto všetko odovzdá do Mojej starostlivosti s odovzdanosťou a 

dôverou, bude mať pokoj a silu v boji, a keď sa vráti, nájde všetko tak, ako to zanechal. 

18 Zjavil som vám, aké duchovné dary máte a ako ich máte používať, aby ste ich nikdy nepoužívali 

na skutky, ktoré nie sú v mojom zákone, lebo potom by ste namiesto svetla šírili tmu a blud. 

19 Nedajte príčinu ani svojim príbuzným, aby vás zle hodnotili a oddelili sa od vás kvôli vašim 

nedokonalým činom. Pochopia vás, keď vy pochopíte mňa. 

20 Chcem, aby moji učeníci boli vždy pripravení odpovedať na volanie toho, kto trpí, a uzdraviť ho 

pravým milosrdenstvom. 

21 Pozrite sa, koľko chorých ľudí je okolo vás, a uvedomte si, že neexistuje domov, ktorý by bol bez 

chorôb. Pozrite sa na mnohých posadnutých, ktorí nedostávajú od nikoho milosť. 

Tam sú vaše polia, ktoré máte zasiať: neste svoje duchovné dary, prinášajte svetlo a oslobodzujte ich z pút, 

pričom nezabúdajte, že aj k neviditeľným bytostiam by ste sa mali správať s láskou a milosrdenstvom, aby 

ste ich mohli priviesť k svetlu. 

22 Prečo ste pomalí, keď vás zaplavujem pokojom a šťastím? Je potrebné, aby ťa vždy sprevádzala 

bolesť, aby si na Mňa tvoje srdce pamätalo a tvoj duch zostal bdelý? 

23 Vstaňte a už nehrešte, neoslabujte sa v pozemských rozkošiach, lebo sa Mi budete musieť 

zodpovedať za svoju dušu i za svoje telo a príde chvíľa, keď vám nebude (už) dopriate to, o čo žiadate, aj 

keby vaše volanie stúpalo k nebu, lebo vám to bolo dané prvý, druhý i tretí raz, a napriek svojmu poznaniu 

ste to nechali nevyužité, lebo ste spoznali, že Ja som Láska nadovšetko; ale nezabudnite, že som 

neúprosný vo svojej spravodlivosti. 

24 Pozorujte, lebo čoskoro prídem ako sudca do každej sekty a náboženského spoločenstva a budem 

sa pýtať každého náboženského vodcu, každého pastora alebo duchovného, čo urobil so zverenými 

dušami. Všetkých sa budem pýtať, čo urobili s mojím zákonom a mojím učením, a všetka burina bude 

zničená. 

25 Postavte sa aj za pokoj tohto národa, ktorý som ustanovil, aby počúval a študoval v ňom Moje 

slovo. Vojna, chamtivosť, túžba po moci a falošné učenie číhajú na váš ľud. Ale ja vás vyslobodím z rúk 

faraóna, ktorý vás chce urobiť svojimi vazalmi, lebo teraz slúžite mojej veci. 

26 Ale ak si budete znova želať otroctvo, bude vám dopriate; nezabúdajte však, že ste určení modliť 

sa za mier vo svete a zabrániť tomu, aby vojna vytrhla deti z náručia ich rodičov. Modlite sa, aby sa 

prostredníctvom vašej modlitby rozptýlila temnota. 

27 Matky, modlite sa za ľudstvo! Dievčatá, zostaňte v modlitbe a v cnosti! Vy ste zdrojom, z ktorého 

vzídu budúce generácie, ktoré budú svedčiť o Mojej pravde. 

28 Ľudia, neboli to slová, ktoré ste vyslovili vo svojej modlitbe, čo otvorilo Moju komnatu srdca; bol 

to hlas vášho ducha a tlkot vášho srdca. Prijmite všetko, čo vám odovzdávam, pretože nechcem, aby tento 

ľud, ktorý tak veľmi milujem, pociťoval smútok alebo núdzu. Nestrácajte rúcho pokoja, ktorým vás 

prikrývam. 

29 Duchovný oltár, neviditeľný pre vaše hmotné oči, vás vždy pozýva, aby ste naň položili svoju 

obetu, ktorá musí byť tiež duchovná. 
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30 Počúvajte moje slovo, je to semeno, ktoré zasievate; jeho najvnútornejšou podstatou je láska. 

Dávam vám ho bez akejkoľvek protihodnoty. Je to dar, ktorý si pre vás uchovávame na tento čas. 

Nebudem sa unúvať obdarúvať svoje deti láskou a nebudem sa unúvať čakať na ich návrat na dobrú cestu. 

Ľudstvo sa však určite unaví z ďalšieho zasievania nenávisti, násilia a sebectva. Každé semeno nenávisti, 

ktoré zasejú, sa rozmnoží tak, že ich sily nebudú stačiť na žatvu. Tento nepredvídateľný výsledok, ktorý je 

nad jej ľudské sily, ju zastaví v jej dychberúcom a šialenom postupe. Potom urobím zázrak vo všetkých 

srdciach tým, že umožním, aby tam, kde bola len sebeckosť, vznikla láska k blížnemu. Ľudia Mi budú 

opäť pripisovať všetku dokonalosť, vševedúcnosť a najvyššiu spravodlivosť. Budú si pamätať, že Ježiš 

povedal: "Žiadny list stromu sa nepohne bez vôle Otca." Dnes sa totiž - podľa názoru sveta - list stromu, 

živé bytosti a hviezdy pohybujú náhodne. 

31 Veru, hovorím vám: Dotknem sa vás svojou palicou lásky a spôsobím, že zo "skál" vytryskne 

voda. Vina a hriechy, ktoré ľudstvo zaťažovali celé stáročia, budú odpustené a v dušiach zavládne pokoj. 

"Poďte ku mne, ó chorí, ó slepí ducha, môj uzdravujúci balzam je pripravený vliať sa do každého z vás! 

Poď ku Mne, ty, ktorý si bol kedysi pánom a teraz znášaš nedostatky, poníženia a utrpenie, ty, ktorý si 

kedysi poznal slávnostné rúcha a pocty a teraz skrývaš svoje slzy v ústraní svojej spálne. Priblížte sa ku 

mne, vy muži, ktorí skrývate svoj plač pred svojou ženou a deťmi, aby nestratili srdce tvárou v tvár životu. 

Otvor mi svoje srdce a povedz mi o všetkých svojich bolestiach. Dám ti kľúč, bochník chleba a mincu, aby 

sa tvoja horkosť zmenila na radosť." - Dnes vám nič nepatrí, dom, v ktorom bývate a v ktorom sa narodili 

vaše deti, nie je váš. Ste ako vtáci a neviete ako, ale žijete! 

32 Je to čas súdu a navštívenia. Čas spokojnosti, keď ste mali všetko, sa skončil. Získajte zásluhy v 

skúškach a ja vám udelím spravodlivosť, svetlo a pokoj pre vašu dušu, a čo budete potrebovať na zemi, 

bude vám dané naviac. 

33 Koľko utrpenia vidím vo vašom svete! Už dieťa pozná kalich horkosti a jeho srdce sa skoro 

zatvrdí. Kvety v mladosti vädnú a vlasy sa predčasne začínajú lesknúť striebornou belobou. Prijímam 

tvoje slzy ako dar, pulzujú pri dverách môjho milosrdenstva a ja ich otváram, aby som ťa naplnil nádejou a 

pokojom. 

34 Nemáte pocit, že sa vraciate do života? - Predložili ste mi svoj nárek a vyznanie viny a vedeli ste, 

že ste vypočutí a potešení, pretože ja som vzkriesenie a život. 

35 Dnes prichádzaš pod oblak môjho prísľubu, aby si našiel tieň, a tvoja duša sa rozjasní jasom, ktorý 

ti dáva moje učenie. 

36 Žijete v čase, ktorý predpovedali dávni proroci a vidiaci, ktorých duch teraz vidí naplnenie 

božského slova. 

37 Keby ste boli duchovne pripravení, dokázali by ste v nekonečne veľkom množstve vidieť 

duchovné bytosti, ktoré by sa pred vaším pohľadom podobali obrovskému bielemu oblaku, a keď by sa od 

neho emisári alebo vyslanci oddelili, videli by ste ich, ako sa k vám blížia ako iskry svetla. 

38 Váš duchovný zrak ešte nie je prenikavý, a preto vám musím hovoriť o záhrobí, o všetkom, čo ešte 

nie ste schopní vidieť. Ale hovorím vám, že príde čas, keď sa všetci stanete vidiacimi a budete sa tešiť z 

toho úžasného života, ktorý sa vám v súčasnosti zdá vzdialený, ale v skutočnosti vibruje blízko vás, 

obklopuje vás a osvecuje, inšpiruje vás a neprestajne klope na vaše dvere. 

39 Toto učenie má za úlohu rozcitlivieť všetky spiace vlákna vo vašej bytosti, aby človek už z tohto 

sveta mohol zahliadnuť kúsok svetla kráľovstva, ktoré ho čaká. 

40 Ľudstvo zaťažuje mnoho storočí materializmu, ale to nie je jeho osud. Človek nie je odsúdený na 

večnosť bez poznania vyššieho života. Ak ešte stále nepozná mnohé slávy stvorenia, nie je to preto, že by 

ich pred ním Boh skryl, ale preto, že jeho láska k svetu zaslepila oči ducha. Teraz ich však otvorí svetlu a 

vtedy si uvedomí, že jeho Otec sa vždy usiloval odhaliť mu obsah Knihy pravého života. 

41 Akí silní budú ľudia, keď sa spoja so svojimi bratmi, ktorí prebývajú v kráľovstve svetla! Ale kým 

ten čas príde, musí ľudstvo vypiť ešte veľa horkosti. 

42 Bolesť bude kalichom utrpenia, ktorý obnoví v ľuďoch citlivosť, ušľachtilosť, čistotu a 

duchovnosť. Ale veru, hovorím vám: nie váš Otec vám podáva ten kalich, ale vy sami ste ho naplnili a 

musíte ho vypiť, aby ste spoznali chuť ovocia všetkých svojich skutkov. Po tomto súde však môžete 

povstať k pravému životu, ktorého cesta bude osvetlená svetlom svedomia. 

43 Milovaní robotníci, urobili ste si spytovanie svedomia predtým, ako ste mi ponúkli svoje ovocie? 
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44 Prečo vidím medzi vami plač? Prečo máš v očiach slzy?..: Pretože nesúhlasíte s tým, čo ste urobili. 

45 Nebojte sa, učeníci, prijímam váš hold lásky, každý váš skutok milosrdenstva a dokonca aj tieto 

slzy, ktoré ste preliali. Opri si hlavu o mňa, odpočívaj pri počúvaní môjho milostivého slova a zotavíš sa 

zo všetkých svojich rán. 

46 Úloha, ktorú som ti zveril, je ťažká, a práve keď počuješ Môj hlas, s rastúcim pochopením 

porovnáváš dokonalosť Môjho učenia s úbohosťou svojich skutkov a potom ich považuješ za malé a 

nehodné Mňa. Ale hovorím vám, že len váš Otec môže posúdiť poctivosť alebo nedostatok vašich 

skutkov. 

47 Čelíš ľuďom, ktorí ťa deň čo deň vyhľadávajú, aby ťa uzdravili, poradili ti, poskytli ti svetlo a 

útechu, a niekedy máš strach, že im nedáš to, čo som ti zveril. 

48 Páči sa mi váš strach a horlivosť pre povinnosť, pretože vďaka tomu budete napredovať vo svojom 

rozvoji, vďaka ktorému rozviniete a využijete všetky dary, ktoré som vám dal. 

49 Túžite sa zdokonaliť? Potom pozorne počúvajte moje učenie. Nikto vás nedokáže napraviť s takou 

láskou, múdrosťou a nehou, ako to robím ja. 

50 Chcete zmyť škvrny? Potom dovoľte Mojej milosrdnej láske, aby vás postihla svojou múdrou a 

dokonalou spravodlivosťou. 

51 Ja ťa pred tvojimi bratmi nekarhám, ani ťa pred nimi nevystavujem. Viem, ako dosiahnuť každú 

dušu svojím svetlom a hovoriť ku každému srdcu v skrytosti, tichým, ale naliehavým hlasom. 

52 Prídu dni, keď sa moje slovo bude prejavovať prísnejšie, lebo čím dlhšie budete počúvať moje 

učenie a prijímať moje prikázania, tým väčšia bude vaša zodpovednosť. Ak nechcete, aby k vám Majster 

hovoril prísnym tónom, môžete sa tomu vyhnúť svojou poslušnosťou, tým, že budete poslušní Mojim 

príkazom, že nedovolíte, aby sa tento požehnaný prejav stal pre vás každodenným zvykom, a že budete 

neúnavnými rozsievačmi milosrdenstva, svetla a pokoja. 

53 Dovoľte môjmu Slovu, aby vás oslobodilo od škvŕn a nečistôt, a nečakajte, kým vás očistí bolesť. 

Tu, na konci Môjho Slova, nájdeš všetko, čo potrebuješ, aby si pochopil dokonalý spôsob praktizovania 

Mojej náuky a viery pre naplnenie svojho vykúpenia. 

54 Keď urobíte rozhodujúci krok na ceste k oduševneniu, pamätajte, že po vás prídu generácie, ktoré 

dosiahnu ešte väčší pokrok. Zostanete ako pevné základy, aby na nich vaši bratia mohli povstať plní viery. 

55 V rámci môjho diela vytvoríte nový apoštolát. Nechajte sa povzbudiť vznešenými príkladmi tých, 

ktorí ma nasledovali v druhej ére. Keď si však uvedomíte, že niektorí z nich mali slabé chvíľky, ktoré im 

chýbali, dajte si pozor, aby ste sa nedopustili týchto chýb. Nebuď bojazlivý ako Peter, aby si ma nezaprel, 

a nepestuj sny o pozemskej sláve alebo veľkosti, aby si nezradil moje dielo za mizerné peniaze ako Judáš 

Iškariotský, a nikdy nepochybuj o mojej prítomnosti ako Tomáš, aby si nemal bolestné výčitky svedomia. 

56 Vedzte, že vás milujem, lebo vám túto lásku zjavujem v každom svojom slove, ale nezabúdajte, že 

by som s vami zaobchádzal aj prísne, aby som vás odradil od vašich chýb alebo od vašej tvrdohlavosti vo 

veci, ktorá sa nepatrí mojim učeníkom. - Čo vám chýba, aby ste boli mojimi dobrými učeníkmi? - Máte 

všetko. Prijmite svoj kríž, neste ho s láskou, lebo vďaka nemu vystúpite k svetlu, ktoré čaká vašu dušu, 

keď sa vaša úloha skončí. 

57 Vaša radosť je veľmi veľká, keď vidíte, že Moja láska pripravuje nové orgány chápania, cez ktoré 

vám dám Svoje Slovo, lebo pochopíte, že vám manna na púšti nebude chýbať. Toto Slovo vám dá silu, 

aby ste dosiahli brány zasľúbenej zeme. 

58 Modlite sa, ľudia, Môj hlas vás odstraňuje zo sveta a pomáha vám vnútorne sa pozdvihnúť. 

Koľkokrát ste museli čakať na chvíľu, keď k vám zostúpi Môj lúč, aby ste sa mohli modliť, pretože 

predtým ste toho neboli schopní. Venujte pozornosť tomu, ako vaša duša cíti Moju prítomnosť bližšie a 

bližšie, ako sa očisťuje. Už prešiel čas, keď ste ma cítili vzdialeného, keď ste ma považovali za Kráľa, 

ktorý k vám nemôže zostúpiť, pretože sa považujete za nehodného a úbohého. Preto som prišiel trikrát, 

aby som sa človeku plne predstavil. 

59 Dnes vám hovorím: Pripravte sa vnútorne, aby ste pocítili moju lásku a pochopili ma. Tí, ktorí sa 

vedia zduchovniť, objavujú Moju stopu všade a v každom okamihu v sebe cítia Moju prítomnosť. 

60 Neúnavne ma prichádzajte počúvať. Dávam vám potrebné zbrane, aby ste mohli prekonať 

prekážky a zlé vplyvy, ktoré vám môžu brániť v ceste. Prekonajte svet, prekonajte seba a dosiahnete ma. 

Bojujte a ja vás vo vašom boji neopustím. 
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61 Nebola to náhoda, ktorá vás sem priviedla, aby ste ma počuli v tomto čase. Bola to moja otcovská 

láska, ktorá si vás vybrala z veľkého množstva ľudí, pretože vás duchovne uznávam za prvorodených. Môj 

zákon a moja spravodlivosť na vás zostúpili už dávno. S vami bol zákon prorokov a Baránkova krv. Teraz 

je na vás svetlo môjho Ducha Svätého, ktorý vám vysvetľuje tajomstvá. 

V dávnych časoch som z vašich duší vytvoril ľud, ktorý je v tomto čase, v ktorom je vtelený, skrytý 

medzi ľuďmi. Dnes vás nezjednocuje rasa, krv, meno, kmene; jeden ani nevie, kde je druhý, a predsa vás 

spojí Duch. Objaviť ťa môže len Môj prenikavý pohľad, ale nie pohľad pozemských vládcov. Kto by ťa 

našiel, aby ťa odviedol do otroctva, do väzenia? 

62 Hoci som ťa nazval prvorodeným, nečakaj, že sa pred tebou niekto skloní, nikoho neponižuj. Len 

ja viem, kto je na tejto ceste "prvý" a kto "posledný". Ale ako som vás urobil dedičmi, urobte dedičmi aj 

svojich bratov. Zjednoťte sa v duchu, vo svojej predstavivosti, v myšlienkach. Vytvorte medzi sebou putá 

lásky a dobrej vôle, potom budete silní a nikto vás už nebude ponižovať. Faraóni, králi, cisári a kati boli 

nad vami v minulých časoch vo chvíľach slabosti môjho ľudu. Kto vás bude v tomto čase utláčať, ak sa 

nestanete slabými? Nemusíte nikomu odopierať úctu, aby ste naplnili Môj zákon. Nesmiete zavrhovať 

učencov ani duchovných žiadnej denominácie alebo náboženstva. Tvoja úloha sa obmedzuje na to, aby si 

zverejnil zjavenie, ktoré som ti priniesol. 

Hovorím k vám týmto spôsobom, pretože keď som vás stvoril, vložil som do vašej bytosti svoje 

semeno dokonalosti. Chcem, aby ste sa mi podobali svojimi skutkami. Neuspokojte sa s tým, že ste 

podobní Mojej Božskosti tým, že máte ducha, inteligenciu, svedomie a iné vlastnosti, lebo to všetko je 

Moje dielo. 

63 Nebudem vám ponúkať ovocie a hovoriť vám: "Jedzte ho a budete ako bohovia!" Povedal som 

vám: "Jedzte tento chlieb, aby ste žili v mojej milosti." Prečo však človek svojimi skutkami nedosiahol, 

aby bol ako jeho Majster...? Pretože v materializme sa duchovne a morálne znetvoril, a kým túži po 

pozemskej sláve, nemôže získať zasľúbenú zem. 

64 Povedal som, že radšej ťava prejde uchom ihly, ako by sa bohatý lakomec dostal do neba. Ale ak 

sa ma niekto pýta, či ten, kto bol bohatý, je odsúdený na to, aby sa nikdy netešil z blaženosti Môjho 

kráľovstva, odpovedám mu: Len čo sa toto srdce zbaví svojej chamtivosti, sebectva a materializmu, 

prestane byť bohatým lakomcom a potom môže vstúpiť do Môjho kráľovstva. Moja spravodlivosť nikoho 

neodsudzuje, a už vôbec nie naveky. Oheň, o ktorom vám hovorí Písmo, je neúprosné svedomie, ktoré 

bude horieť ako oheň, kým neočistí dušu od každej škvrny, a tento oheň sa skončí hneď, ako zmizne stopa 

hriechu. Pochopte, že to nie ja vynášam váš rozsudok, ale vy sami. 

65 Čas, do ktorého teraz vstupujete, je čas, keď objavíte poklad, ktorým Moja otcovská láska obdarila 

každú ľudskú bytosť a ktorý vás nikto na zemi nenaučil objavovať. Ľudia vám tieto učenia skôr zatajili a 

zatajili ich pred vami zo strachu, aby ste sa nepoznali. Teraz som však prišiel a viem, že na ceste rozvoja 

duše a ducha sa nikto nestratí, a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v skúmaní, štúdiu a spoznávaní 

svojho bytia, ktoré je začiatkom hľadania a spoznávania Mňa. Kto by vám mohol zabrániť nahliadnuť do 

vlastného vnútra? Kto by mohol prežiť chvíľu tvojho duchovného spoločenstva so Mnou? Kto by vám 

mohol zatvoriť oči pred svetlom pravdy? 

66 Objavujete sami seba a prostredníctvom Ducha dostávate zjavenie duchovného života. Kto z tých, 

ktorí sa prebudili a rozjímali o tomto svetle, by bol schopný ísť proti vlastnému duchu? Kto by sa odvážil 

zbaviť svoje telo existencie po tom, čo tušil, čo je záhrobie? Vedzte, že vás na zem neposlala slepá 

náhoda. Nič sa nedeje bez mojej vôle. Poslal som vás sem, aby ste boli strážcami pokoja, o ktorý sa máte 

deliť so svojimi bratmi prostredníctvom modlitby, slova a myšlienok, keď budete komunikovať z ducha do 

ducha s Mojou Božskosťou. 

67 Vojnu, hlad, mor a smrť považujte za pochmúrny pohrebný sprievod, ktorý sa presúva od národa k 

národu a rozsieva smútok, biedu a skazu. Bojujte proti vojne, máte zbrane lásky a milosrdenstva. Už teraz 

môžete byť poddanými môjho Kráľovstva pokoja na tomto svete, ak sa budete navzájom milovať. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 72  
1 Blahoslavení sú tí, ktorí s úctou a pokorou vstupujú do božských zjavení očami Ducha, lebo ich 

svedectvo o mojom zjavení ako Ducha Svätého bude pravdivé. Choďte k ľuďom a zasievajte semeno 

mojej lásky aj na vyprahnutých poliach a zalievajte ho vodou mojej lásky. 

2 Je mnoho tých, ktorí v tomto čase vidia duchovno, ale nemyslite si, že ma všetci milujú. Už som 

vám povedal, že nie každý, kto mi hovorí "Otče, Otče", ma miluje, ale ten, kto v tichosti preukazuje 

milosrdenstvo svojim bratom a pokorne so mnou komunikuje. 

3 Schopnosť duchovného videnia je darom Ducha Svätého. Ale kým niektorí sú pokorní a chvejú sa 

od radosti a strachu pred videniami, iní sa chvália darom, ktorý majú. 

4 Prečo sú učeníci, ktorí túžia po prvých miestach, hoci ja nikoho pri svojom stole neobľubujem? Ja, 

ktorý som Majster a ktorý by som mal zaujať čestné miesto pri stole, obklopený láskou svojich detí, keď 

som vstúpil do srdca každého z nich, našiel som v niektorých súd, kde sa súdia moje slová a moje skutky, 

v iných temný žalár, kde ma bičujú a vysmievajú sa mi, a v ďalších som našiel kríž pripravený na novú 

obetu. 

5 Niektoré z mojich detí trpia, keď vidia nepochopenie ľudí, ktorí vždy neposlúchajú moje príkazy a 

nariadenia. 

6 Napriek toľkému sebectvu sa však nájdu takí, ktorí navštívia väzňa v cele, chorého v tábore a 

niektorí sa ponáhľajú do nemocníc, aby priniesli lúč svetla tým, ktorí tam zabudnutí trpia. Tí, ktorí sú činní 

takýmto spôsobom, ma milujú vo svojich blížnych a ctia si ma svojimi skutkami. 

7 Upokojte svoju myseľ, berte do úvahy, že chvíle, v ktorých ste Ja prítomní v tomto prejave, sú už 

krátke. Rok 1950 je už veľmi blízko a ja vidím, že ste stále ponorení do hlbokej letargie. Dôvodom je, že 

moje slová počúvate cez hriešne telo, ako je vaše, a preto pre vás nemajú takú dôveryhodnosť, akú si 

zaslúžia. Ale príde deň, keď sa naplní moje prorocké slovo, a vtedy budete ľutovať svoje nepochopenie. 

8 Toto bol Mnou ohlásený čas, v ktorom hovorím k ľudstvu; po ňom príde váš čas. Ak však zatvoríte 

svoje pery a nedáte najavo Moje učenie, prehovoria kamene a prírodné sily vás prebudia. 

9 Ľudia, chcem vás oslobodiť od bolesti, ktorá vás ťaží. Podporte ma v tejto práci: máte vôľu to 

urobiť? Učte sa teda odo mňa, počúvajte moje pokyny, využite tento čas, ktorý vám rýchlo uplynie. 

10 Ak zostane jedáleň prázdna a stôl opustený, nech je dôvodom to, že sa učeníci rozišli do štyroch 

svetových strán a rozniesli dobrú zvesť, a nie to, že sa mi obrátili chrbtom a nepočúvali moje volanie. 

11 Sľubujem vám, že po mojom odchode, ale skôr ako sa rozptýlite po svete, prídem v duchu, aby 

som vám dal svetlo, ktoré vám umožní pochopiť všetko, čo som vám dal poznať svojím učením, a aby 

som vám dal potrebnú silu na splnenie vašej úlohy. V týchto chvíľach bude svetlo Ducha Svätého v každej 

mysli; niektorí ma uvidia, iní ma budú počuť a všetci budú duchovne cítiť moju prítomnosť. 

12 Urobte sa hodnými tejto milosti; žiadne z mojich slov vám nezmizne zo srdca, lebo by ste upadli 

na zakázané cesty. 

13 Teraz sa učte, naplňte svojho ducha Mojím svetlom, lebo príde chvíľa, keď pocítite impulz, aby ste 

sa vydali na cestu a splnili svoju úlohu. Ale čo môže naučiť ten, kto sa nič nenaučil? Môže slepec viesť 

iného slepca? 

14 S pravou vierou cítite, že som prítomný medzi vami, ale necítite sa schopní konať veľké skutky v 

prospech svojich bratov. Ale naozaj vám hovorím, že napriek vášmu chladu sa v tomto čase medzi vami 

objavia učeníci, ktorí sa vzdajú všetkého, aby nasledovali moju stopu, tak ako hriešne ženy, ktoré na moje 

slovo začnú nový život, už nehrešia a sú príkladom pre svojich bratov a sestry. 

15 Vedzte, že svetlo šiestej pečate osvecuje vášho ducha. Kniha je otvorená, lebo pečate sú uvoľnené 

od prvej po šiestu. Teraz zhromažďujem tých, ktorí budú niesť moje znamenie, aby som im zveril veľmi 

ťažkú úlohu. Na konci tohto obdobia prijmem tých, ktorí ho splnili, a tých, ktorí sa neriadili mojimi 

pokynmi alebo ich falšovali, veľmi prísne pokarhám a moje slovo sa na nich ukáže ako prísne. 

16 Ľudia, pochopte, že už nesmiete strácať čas maličkosťami, získavaním zbytočného bohatstva alebo 

novými svetskými dobrodružstvami. Pochopte, že každý okamih, ktorý vám darujem, je svetlom a 

pokrokom pre vášho ducha. 

17 Moja prítomnosť prekvapuje toto ľudstvo, ktoré nie je pripravené prijať ma. Môj prejav v Duchu v 

tejto tretej ére sa zhoduje s najväčším materializmom vedy, ktorý dosiahol svoj vrchol. Vidím zbrane, 
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ktorými sa ľudia pripravujú bojovať proti môjmu učeniu, a to sú ich veda, filozofia, materialistické teórie, 

sebaláska, ctižiadosť a arogancia. Ja však vlastním meč, ktorý je pravdou a ktorého žiarivej žiari nikto 

neodolá. Jeho svetlo osvetlí ľudstvo v tomto čase, odhalí všetko falošné a rozptýli temnotu. Keď bude 

Moje svetlo svietiť na všetkých cestách a pravda bude vo všetkých dušiach - kto bude ešte schopný 

poskytnúť útočisko klamstvu? Kto dokáže oklamať svojho brata? 

18 Ľudské srdce sa zatvrdilo, až sa nakoniec stalo necitlivým voči duchovnému, ktoré je jeho 

najvnútornejšou podstatou a jeho pôvodom. Hovorím vám: Kým Moja otcovská láska klope na vaše srdce 

bez odpovede, stvorenia nižšie ako človek a všetky stvorené veci cítia prítomnosť Stvoriteľa. Hovorím k 

horám a ony mi odpovedajú; hovorím k vtákom a ony mi odpovedajú radosťou; žehnám polia a ony 

rozprestierajú koberec kvetov. Na druhej strane, ak hovorím k ľuďom, musím, aby ma počuli, zomrieť 

pred ich očami ako človek. Ja som však prišiel nanovo, pretože viem, že ich duch sa pozdvihne k svetlu 

môjho učenia, aby sa vrátil na pravú cestu. 

19 Milovaný ľud, dávam vám meno Izrael, lebo som vám znova dal svoj zákon a naučil vás 

dokonalému uctievaniu Boha. Boli ste ďaleko od uctievania prírodných síl a hviezd, ako to robili starí 

ľudia, ale zistil som, že ste v tomto čase upadli do novej modloslužby. Moje Slovo muselo bojovať proti 

vašim omylom a v mnohých srdciach sú stále korene bývalých zvykov, viery a tradícií. 

20 Kde sú modly zo zlata a striebra, ktoré si ľudia vyrobili v minulých časoch, a kde sú bohovia, 

ktorých vytvorila ľudská fantázia? Z nedokonale postavených oltárov postupne padal kameň za kameňom. 

21 Dnes k vám prichádzam s učením, ktoré je po pochopení najľahšie naplniť, aj keď sa svetu zdá, že 

je nemožné ho uskutočniť. Učím vás kultu lásky k Bohu prostredníctvom vášho života, vašich skutkov a 

duchovnej modlitby, ktorá sa nevyslovuje z úst na konkrétnom mieste, ani nepotrebuje kultové úkony či 

obrazy, aby bola inšpirovaná. 

22 Nie je mojou vôľou, aby ste naďalej žili v temnote. Preto som vám poslal svoje svetlo a pozval 

vás, aby ste sa z ducha do ducha spojili so svojím Bohom. 

23 Moje učenie vás učí vidieť ma zblízka ako milujúceho Otca, a nie ako vzdialeného Boha, ako ma 

vníma väčšina ľudstva. Ukazuje vám tiež najčistejší, najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako vstúpiť 

do Mojej prítomnosti. 

24 Ľudia, dávam vám dokonalý návod. Snažte sa pozdvihnúť, bojujte o výstup na horu, očisťujte sa, 

aby sa vaša duša mohla oslobodiť od svetských vášní a zažiť šťastie z pobytu v Nekonečne. Pochop, že 

tvoja duša túži a žízni po tom, aby ťa živila Moja láska v oblastiach, kde vládne vibrácia Mojej sily, Môj 

duch lásky a Moje univerzálne vyžarovanie. 

25 Ak sa vám podarilo postúpiť o niekoľko krokov, nebuďte márniví, pretože sa považujete za prvých 

ľudí na zemi, za vlastníkov pravdy. Nezabúdajte, že bez pokory budú všetky vaše skutky falošné. 

26 Chcem, aby ste sa vyznačovali aktívnou láskou, oduševnením, cnosťou, aby ste svojím životom 

vydali ľudstvu to najlepšie svedectvo, že ste "Izrael", Boží ľud, do ktorého lona pozýva moje slovo každú 

dušu. 

27 Dnes chcete vysvetliť, prečo ste Izrael, a nemáte argumenty; chcete vysvetliť, prečo ste duchovní, 

a chýbajú vám slová. Snažíte sa vysvetliť, aké sú vaše duchovné dary, a chýbajú vám dôkazy a duchovný 

rozvoj, aby ste ich presvedčivo vysvetlili. Ale keď sa váš vývoj smerom nahor stane skutočnosťou, priletia 

k vám potrebné slová, pretože svojimi skutkami lásky ukážete, kto ste, kto vás učil a kam smerujete. 

28 Blížia sa časy plné prekvapení a neočakávaných udalostí pre ľudstvo. Chcem, aby tento ľud vedel 

správne interpretovať tieto udalosti, pretože všetko, čo sa musí stať, vám bolo zjavené v mojom Slove. 

29 Nachádzate sa v božskom tégliku Môjho diela, aby ste ho testovali a pripravovali. Ale nezúfajte 

tvárou v tvár bolesti, pretože je potrebné, aby ste boli vyleštení. Učte sa trpezlivo vyprázdňovať kalich 

utrpenia, aby ste mali právo utešovať trpiacich a aby ste nepreklínali bolesť. Lebo keď to pocítite v sebe, 

budete môcť lepšie porozumieť svojim bratom. 

30 Školím vás, aby ste sa čoskoro stali lekármi duše a tela. Ale vedzte, že predo mnou je dôležitejší 

ten, kto uzdravuje dušu, než ten, kto lieči len bolesť tela. 

31 Mužom, ženám a deťom, ktorí počúvajú moje Slovo, hovorím: Uchovajte si ho v srdci a pamätajte 

na moje učenie a prikázania vo svetle svojho svedomia, lebo zajtra vám budú slúžiť ako zbrane na šírenie 

učenia a na to, aby ste spoznali, čo bude vaším krížom lásky a spásy, aby som vám mohol povedať: Buďte 
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blahoslavení, lebo čoraz viac spoznávate pravú cestu Ducha, z ktorej mnohí zišli, lebo je dlhá, a ktorí mi 

potom povedali: Pane, nemôžeme ťa nasledovať. 

32 Mnohí ma počúvajú, ale málo je tých, ktorí ma nasledujú, a tých používam na povzbudenie tých, 

ktorí zišli z úzkej cesty - aby slepí videli, hluchí počuli, chromí chodili a "mŕtvi" vstávali. Prostredníctvom 

svojich služobníkov som konal a naďalej konám zázraky medzi ľuďmi, aby som ich prebudil z hlbokého 

spánku. 

33 V druhej ére ste ma nechali samého na kríži, keď som pil kalich žlče a octu a na Golgote sa vyliala 

len moja krv. Teraz ma však budeš sprevádzať so svojím krížom a budeš mať svojho Pána za pomocníka, 

tak ako som mal na ceste bolesti človeka, ktorý mi pomáhal niesť kríž. Tvoj život je cestou horkosti, na 

ktorej padáš a znovu sa dvíhaš krok za krokom, až kým nedosiahneš vrchol hory, kde môžeš povedať 

svojmu Otcovi: "Pane, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha." 

34 Kto sú tí, ktorí ma nasledujú až do konca bez chválospevu? Neviete. - Ktoré z nich sa tam dostanú? 

Všetky, hovorí vám Majster, najprv niektoré, potom iné. Niektorí s menšou bolesťou, iní s veľkými 

obeťami, podľa toho, akú cestu si každý zvolí a ako po nej kráča. 

35 Priama cesta je najkratšia; je vydláždená svetlom, láskou a cnosťou. Je to cesta zákona. 

36 Krivolaké cesty predlžujú vývoj, ale nakoniec všetci prídete ku mne. 

37 Nepoznáte miesto pokoja, ktoré dosiahnu duše, ktoré dosiahnu "výšku hory", ale veríte v 

existenciu zasľúbenej zeme, a preto vám znovu hovorím: Blahoslavení sú tí, ktorí uverili bez toho, aby 

videli. 

38 Od dávna vám proroctvá oznamovali, že v tomto čase ma uvidí každé oko - oko hriešnika i 

zbožného; ale Ježiša v ľudskej podobe neuvidia všetci. Moja prítomnosť bude viditeľná očami vašej viery, 

lásky a duchovného povznesenia. 

39 Môj hlas bude rezonovať v najhlbšom vnútri vašej bytosti a budete cítiť, že žijem s vami. Ty však 

musíš očistiť komnatu svojho srdca, aby si sa nehanbil prijať ma do nej, keď bude poškvrnená. Vyhľadajte 

pomoc svojich duchovných bratov a oni vám pomôžu v príprave. 

40 Už ste začali putovať po ceste duchovného vývoja, pokračujte v ňom bez strachu. Povzbudil som 

vás v skúškach, ktoré som na vás uvalil. Aká ľudská sila by mohla vytiahnuť toho, kto sa prepadol do 

priepasti? Kto mohol umožniť nemožné, čo sa stalo vo vašom živote? Kto by mohol zničiť nástrahy 

pokušenia, ktoré obkľúčili tvoju dušu? 

41 Som jediný, kto je schopný vykonávať tieto práce medzi vami bez nároku na odmenu. Svoje 

dobrodenia nevypisujem preto, aby som sa vám chválil tým, čo vám dávam, ale preto, že nechcem, aby 

moje učenie zostalo nepovšimnuté a aby ho váš duch pochopil a porozumel mu. Chcem, aby sa vaše srdce 

stalo láskavým, aby pomáhalo duši konať dobré skutky a zasievať cestu vašich bratov láskou a 

milosrdenstvom. 

42 Prichádzate na tieto skromné miesta stretnutí, kde počúvate Moje Slovo, ako do školy, kde sa máte 

naučiť to, čo máte neskôr uplatniť na svojej ceste životom. Pochopte, že len vypočutím inštrukcie ste ešte 

nesplnili svoju úlohu. Zverujem vám svet, aby ste v ňom šírili semeno môjho učenia. Zverujem vám váš 

domov, ukazujem vám oblasti činnosti a cesty, ktorými sa máte uberať. Väznice, nemocnice, sirotince, 

miesta, kde vládne neresť a skazenosť, sú vhodným poľom pre vašu modlitbu a skutky milosrdenstva. 

43 Porazte sami seba a cesta sa pre vás stane ľahkou. Potom budete môcť poraziť šelmu, ktorú videl 

môj apoštol Ján vo svojom Zjavení. 

44 Mnohokrát ste chceli sľúbiť, že ma budete nasledovať, ale zapečatil som vaše pery, aby nevyslovili 

sľub. Iní z vás chceli napísať sľub, že ma budú vždy milovať, a ja som zastavil vaše pero, lebo chcem, aby 

to bol váš duch, z ktorého vychádza neodvolateľné rozhodnutie nasledovať ma. 

45 Keby ste mohli na chvíľu vidieť svojho vlastného ducha, boli by ste prekvapení, kto ste; žasli by 

ste nad jeho svetlom a cítili by ste úctu k sebe samému. Ale hoci ho nevidíte očami svojho tela - verte v 

neho, pretože sa prejavuje, potom vaše telo už nebude žalárom ani prekážkou jeho povznesenia. Pamätajte, 

že váš duch ako bytosť podobná Stvoriteľovi je predurčený na to, aby konal skutky hodné Toho, ktorý mu 

dal život. 

46 Teraz musíte viac ako kedykoľvek predtým pozbierať sily, aby ste sa postarali o dozrievanie svojej 

duše, ktoré u mnohých z vás zanechalo stopy bolesti, smútku a sĺz. Ale teraz, keď ste opustili mesto 
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hriechu a krok za krokom sa blížite k novej krajine, ktorá vás s láskou očakáva - neodvracajte svoju tvár 

späť, choďte k cieľu. 

47 Uvažujme o pomýlenom ľudstve - pomýlenom preto, lebo veľké náboženské spoločenstvá, ktoré 

sa nazývajú kresťanskými, pripisujú väčší význam rituálu a vonkajšiemu ako samotnému učeniu. To Slovo 

života, ktoré som spečatil skutkami lásky a Krvou na kríži, už nežije v ľudských srdciach, je zamknuté a 

nemé v starých a zaprášených knihách. A tak existuje "kresťanské" ľudstvo, ktoré nechápe ani nevie, ako 

nasledovať Krista. 

48 Preto mám v tomto čase len niekoľko učeníkov - tých, ktorí milujú svojich trpiacich bratov, tých, 

ktorí zmierňujú bolesť, tých, ktorí žijú v cnosti a hlásajú ju svojím príkladom: To sú Kristovi učeníci. 

49 Kto pozná moje učenie a zatajuje ho alebo ho dáva najavo len ústami, a nie srdcom, nie je môj 

učeník. 

50 V tomto čase som neprišiel hľadať kamenné chrámy a zviditeľňovať sa v nich. Hľadám duše, 

srdcia, nie materiálne slávnostné rúcha. 

51 S milosrdenstvom hľadím na ľudí, ktorí popierajú Moju existenciu, pretože zablúdili na cestách 

vedy. Ani tých, ktorí sa ma snažia zničiť v ľudských srdciach, nepovažujem za nepriateľov; milujem ich a 

odpúšťam im, pretože sú mojimi milovanými deťmi. 

52 Preniknite do môjho slova, ale robte to s úctou a nevyžadujte, aby ste vedeli to, čo môže vedieť len 

váš Pán. Ale pocíťte nekonečnú radosť z poznania, že máte dokonalú, múdru a spravodlivú bytosť ako 

Boha. 

53 Milovaný ľud, pozri na toto utláčané a choré ľudstvo, ktoré si neuvedomuje časy, v ktorých žije, 

ani moju prítomnosť medzi ľuďmi. 

54 Prebuďte sa, ľudia, lebo vám dávam posolstvo svetla, viery a spásy pre toto ľudstvo. Zbavte sa 

letargie a premýšľajte o úlohe, ktorú máte v tomto čase na zemi. 

55 Nehovorím vám, že budete spasiteľmi alebo vykupiteľmi tohto ľudstva, to nie, ale dávam vám na 

vedomie, že máte niesť dobrú zvesť do provincií a národov. Vaše poslanie sa neobmedzí na opakovanie 

môjho učenia, ale na jeho vysvetľovanie a neustále posilňovanie skutkami milosrdenstva a rozsievaním 

lásky medzi bratmi. 

56 Nepochybujte o svojej autorite konať skutky, ktoré prekvapia a presvedčia vašich blížnych. 

Skutočnosť, že ste jednoduchí a nevzdelaní, nie je prekážkou na splnenie poslania, ktoré som vám zveril. 

Je vo vás duch svetla, ktorý potrebuje len vašu vieru, aby sa prejavil. 

57 Medzi týmito zástupmi chudobných a vydedených osvietim tých, ktorí budú radcami, lekármi duší, 

vykladačmi môjho diela, poslami pokoja a prorokmi. 

58 Niektorí odídu k iným národom, ostatní budú čakať na príchod tých, ktorých nazývate cudzincami, 

cudzincov, ktorí hľadajú mier, svetlo, bratstvo a pohostinnosť. 

59 Povedal som vám, že tento národ sa v súčasnosti pripravuje na to, aby v hodinu určenú Mojou 

vôľou povstal ako zástava mieru a oduševnenia medzi národmi zeme. Poskytne útočisko, bude útočiskom 

a ochráni tých, ktorí k nemu prichádzajú sklonení bolesťou. Veľký je osud tohto ľudu, preto ho skúšam a 

dávam mu pocítiť svoju spravodlivosť. 

60 Nenaplnilo by sa vaše srdce radosťou, keby ste videli, ako k vašim dverám prichádzajú vlaky 

utečencov, ktorí hľadajú pokoj? Neradi by ste sa podelili o svoj chlieb s hladnými? 

61 Pripravte si srdcia a zušľachťujte svoje zmysly, lebo neviete, kedy príde hodina ani deň, keď sa 

moje slovo stane skutočnosťou. Rozvíjajte dar uzdravovania, ktorým som vás duchovne obohatil, lebo s 

bezdomovcami prídu mnohí chorí a iní, ktorí sú deprimovaní vyčerpaním. Budú ich trápiť známe i 

neznáme choroby, ale ja vám dávam jeden hojivý balzam na všetky choroby, či už duchovné alebo telesné. 

Aby tento balzam mohol robiť zázraky, je potrebná pravá láska, ktorej základom je modlitba. 

62 Ó, požehnaný národ, do ktorého som nechal vstúpiť svoj lúč svetla, ktorý sa stal slovom, v ktorom 

som nechal zjaviť svoj ľud: Znič svoj náboženský fanatizmus, zbav sa nevedomosti a už nikdy nebudeš 

otrokom! 

63 Tieto krajiny som požehnal, aby na ne, keď príde deň, padla manna milosrdenstva a aby z nej jedli 

veľké zástupy ľudí, ktorí hľadajú pravdu. 

64 Strážte svoje dedičstvo, strážte svoje dary, pretože ste predurčení učiť ľudstvo oduševneniu, 

učeniu, ktoré odhaľuje najväčšiu múdrosť a zabezpečuje mier ľudstva a vzostup ducha. 
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65 Úlohy a poslania, ktoré vám zverujem, pre vás v žiadnom prípade nie sú jarmom ani bremenom. 

Neuniesli ste bremeno svojej nedokonalosti a nevliekli ste so sebou reťaze poníženia a otroctva, aby som 

vám mohol ponúknuť nové jarmo. Úlohy, ktoré vám zverujem, sú určite ťažké a veľmi zodpovedné, ale 

ich splnenie vám zabezpečí pokoj, blaho a spásu. 

66 Ak svoju úlohu plníte dobre, namiesto toho, aby bola ťažkým krížom alebo bolestivým bremenom, 

je pre ducha nevýslovnou radosťou a pre srdce nesmiernym zadosťučinením. 

67 Toto je vek Eliáša, ktorý k vám prišiel v Duchu, vyrovnáva všetky cesty, rúca prekážky, vnáša 

svetlo do tmy, láme reťaze nevedomosti a ukazuje cestu všetkým dušiam. 

68 Tak ako Mojžiš vyslobodil Izraelcov z egyptského jarma a priviedol ich do krajiny Kanaán, Eliáš 

vás v tomto čase vyslobodí z temnoty tohto sveta, aby vás priviedol do svetla duchovného kráľovstva, 

novej zasľúbenej krajiny. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 73  
1 Žízniace zástupy prišli do mojej prítomnosti a prijali moje slovo ako kaskádu krištáľovo čistej 

vody, ktorá zmyla ich škvrny. Vďačnosť spôsobila, že mnohé srdcia sa otvorili láske ako kalichy kvetov. 

2 To je čas, keď som vám ponúkol, že sa k vám vrátim. Bolo potrebné, aby vaša bolesť bola veľmi 

veľká, aby ste prišli ku mne, ale všetko bolo pripravené od počiatku vekov a všetko bolo predpovedané. 

Nepozorovali ste, ani ste sa nemodlili, a preto ste zišli z cesty. Ale veru vám hovorím, že napriek toľkým 

"tŕňom a kameňom", ktoré dnes pokrývajú "zem", napriek toľkým nástrahám, priepastiam a zrázom, ktoré 

na nej existujú, je Pánova cesta vždy rozpoznateľná pre toho, kto sa po nej rozhodne kráčať. Prišiel som 

odstrániť burinu a prekážky z vašej cesty, aby ste mohli uzrieť nádheru zasľúbenej zeme. Zajtra budú 

ľudia tento čas nazývať "časom svetla". 

3 V krátkom čase dôjde k veľkej premene ľudstva. Spoločenské organizácie, princípy, 

vierovyznania, doktríny, zvyky, zákony a všetky poriadky ľudského života sa otrasú v základoch. 

4 Áno, toto je čas svetla. Hovorím vám, že svetlo je sila, je úprimnosť a je pravda. Preto táto 

úprimnosť a táto pravda musia žiariť na všetkých cestách a vo všetkých skutkoch ľudí. - Mnohí povedia: 

"Pane, ako dlho si sa skrýval pred našimi očami! Ja im však odpoviem: Nie že by som sa skryl, ale vy ste si 

dali na oči hustú clonu, aby ste ma nevideli. 

5 Ľudstvo je Moje pole, Ja som jeho pestovateľ. Vidím však, že na jeho cesty prišli nespočetné 

pohromy, a to spôsobilo, že vaše vykúpenie je nesmierne ťažké. Materializmus, vojna a hriech boli 

pohromami, ktoré neprestajne sužovali Pánove polia. Ale moc odstrániť ich je vo mne a čoskoro príde čas, 

keď budú odstránené navždy. Vtedy budú polia prekvitať, v srdciach bude pokoj a v domoch hojnosť 

chleba. Ľudský život bude ako bohoslužba vznášajúca sa ku mne, keď bude plniť prikázanie, ktoré vám 

hovorí: "Milujte sa navzájom." 

6 Každý, kto počuje moje učenie a chce sa stať "rozsievačom", nech si ho vtlačí do svojho ducha a 

využije semeno, poľnohospodárske náradie a vodu, aby sa potom vydal na neúrodné polia, ktoré zúrodní 

svojou láskou. 

7 Aký väčší odkaz by ste mohli zanechať svojim bratom, než ten, že ste slúžili svojmu Pánovi na 

jeho požehnaných poliach? Tvoja pamiatka bude jedného dňa požehnaná a tvoj príklad bude 

napodobňovaný. 

8 Pochopte, že toto je čas, keď sa máte vykúpiť vlastnými skutkami. V tretej epoche ľudstva to nie 

som len ja, kto si musí zaslúžiť zásluhy. 

9 Aby som vám pomohol, prišiel som vám znovu ukázať cestu dobra svojím svetlom v takej hlbokej 

tme, aby ste čoskoro dosiahli kráľovstvo pokoja, po ktorom vaše srdce túži, aj keď ho nepozná. 

10 Nepoznáte konečný cieľ cesty, ale veríte, že ho dosiahnete. Otca nepoznáte úplne, ale jeho hlas 

prebúdza vo vašich srdciach bezpodmienečnú vieru a nezničiteľnú nádej. Tým, ktorí takto veria, 

zopakujem: "Blahoslavení sú tí, ktorí veria bez videnia. 

11 Nebuďte viac ľuďmi pripútanými k zemi, ktorí každú chvíľu naliehajú na Otca, aby zostúpil do 

príbytku ich srdca bez toho, aby ho predtým pripravil. Buďte teraz tými, ktorí sú schopní povstať k svojmu 

Stvoriteľovi. Urobte sa hodnými, aby ste si zaslúžili dialóg od ducha k duchu. 

12 Ak ste dostali dôkazy o Mojej pravde na ceste života, nech sú vám svedectvom a podnetom v 

každodennej práci. Nedovoľte však telu, aby vám zatváralo oči pred pravdami, ktoré dostáva váš duch, 

pretože je slepé, slabé a nevďačné a jeho nepoddajnosť vám môže brániť na ceste rozvoja. 

13 Dal som vám potrebnú silu na splnenie vašej úlohy a s tým, čo som vám doteraz povedal, by ste 

mohli zachrániť celé ľudstvo. Vy ste však slabí a Ja budem svojmu ľudu naďalej dávať svoje učenie, kým 

nepríde naznačená hodina, keď sa tento prejav skončí. 

14 Mohol by som svoj ľud rozdeliť do dvoch skupín: Jeden, ktorý ma pochopil, a druhý, ktorý 

nepochopil moju pravdu. Obaja dostali rovnaké poučenie, ale ten, kto ma nepochopil, narieka, cíti sa 

núdzny a neúspešný. Niekedy si myslí, že je prenasledovaná, inokedy, že je spútaná a nemôže bojovať 

proti pokušeniam. Na svojej ceste cíti, že bodliaky pichajú jej nohu na každom kroku, a každý deň roní 

slzy bolesti; na tŕňoch cesty zanecháva za sebou kúsky rúcha milosti, ktorým som ju ozdobil. - Druhá 

skupina je tá, ktorá spieva víťaznú pieseň, keď skončí svoju každodennú prácu, tá, ktorá vie povstať v boji, 

aby ma požehnala; ktorá nelamentuje, neprosí, nenadáva. Je to tá, ktorá, keď sa mi prihovára, hovorí mi 
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len: "Pane, nekonečne Ti ďakujem, lebo som zakúsila Tvoju otcovskú lásku vo mne, lebo si sa dal spoznať 

v mojich skúškach, ktoré zdokonaľujú môjho ducha. Ďakujem Ti, že uprostred týchto skúšok budem mať 

Tvoj pokoj a oporu." 

15 Takto ma chvália tí, ktorí ma pochopili. Každý deň, každé svitanie je pre nich novým svetlom 

nádeje a novým krokom na ceste ich vývoja. Nechcem vás však rozdeliť, skôr vás chcem spojiť do jednej 

rodiny, v ktorej nevidím začiatočníkov a žiakov. Nechcem vyššie bytosti vedľa nižších. Keďže som 

všetkým udelil rovnakú moc, chcem, aby ste si ju všetci vážili rovnakým spôsobom. 

16 Vy, ktorí sa neustále sťažujete, počúvajte ma: Keď si, ukrytý vo svojom ľudskom tele, prišiel do 

Mojej prítomnosti, priniesol si ho predo Mňa unaveného a vyčerpaného, chorého a rozložitého. Ale ja som 

ho uzdravil, vrátil som mu silu, naplnil som tvoje srdce radosťou a nádejou. Dal som vám do rúk kľúče, 

aby ste si otvorili brány do práce, a dal som vám chlieb. Požehnal som a očistil vašich blízkych a očistil 

vašu cestu od prekážok. Prebudil som tvojho ducha z hlbokého spánku a nedal som mu žiadny ďalší dar 

len preto, že vlastnil všetko od svojho stvorenia. Ale musel som oslobodiť dušu od únavy, od jej choroby, 

a v tej chvíli som ju posudzoval prostredníctvom jej svedomia. Keď sa telo a duša posilnili, spojil som ich 

do jednej bytosti, do jednej vôle, aby naplnili môj zákon. Čo viac si môžete priať? Hovorím vám: plňte 

tento zákon a budete mať pokoj na tomto svete a potom bude váš duch v nebeskom kráľovstve. - Týmto 

spôsobom som vás prebudil, aby ste vedeli, kto ste, a tým sa naučili pochopiť vznešenosť svojho osudu a 

svojej úlohy. 

17 Teraz vám hovorím: Nezostávajte len pri mojom počúvaní, musíte aj konať! Staňte sa silnými a 

učte sa v skúškach! Ak budete len počúvať a nebudete premýšľať, nič sa nenaučíte a nebudete schopní nič 

uskutočniť. Na tieto miesta stretnutí sa pozerajte ako na školu, kde vás učí Majster, a na svet sa pozerajte 

ako na rozsiahle pole práce, kde môžete uplatniť to, čo ste sa naučili. 

18 Tento svet je tým správnym poľom na prácu. Je v ňom bolesť, choroba, hriech vo všetkých 

podobách, neresť, nesúlad, zblúdilá mladosť, nedôstojná staroba, veda zneužitá na zlo, nenávisť, vojna a 

lož. 

19 Na týchto poliach musíte pracovať a siať. Ale ak sa vám zdá, že boj, ktorý vás čaká medzi ľuďmi, 

je obrovský - veru, hovorím vám, hoci je veľký, nedá sa porovnať s tým, ktorý musíte začať sami: boj 

duše, rozumu a svedomia proti telesným vášňam, ich sebaláske, sebectvu, ich materializácii. A kým ste 

nezvíťazili nad sebou samými, ako môžete úprimne hovoriť o láske, poslušnosti, pokore a oduševnení 

svojich bratov? 

20 Uvedomte si, že najmocnejšieho nepriateľa máte v sebe. 

Keď ho porazíte, uvidíte pod nohami sedemhlavého draka, o ktorom vám hovoril apoštol Ján. Len vtedy 

budete môcť v pravde povedať: "Môžem pozdvihnúť svoju tvár k svojmu Pánovi a povedať mu: Pane, 

budem ťa nasledovať." Potom to totiž povedia nielen pery, ale aj duch. 

21 Keby oči vášho tela mohli na chvíľu vidieť vášho vlastného ducha, boli by ste oslnení, keby ste 

vedeli, kto ste a akí ste. Mali by ste mať úctu a milosrdenstvo voči sebe a cítili by ste hlbokú bolesť, keď 

by ste videli, kam ste to svetlo priniesli. 

22 Dnes som vám prišiel povedať, kto ste, lebo sa nepoznáte. Stále hovoríte, že máte ducha, bez toho, 

aby ste vedeli, čo to znamená, bez toho, aby ste aspoň verili, že máte ducha, pretože ste ho nevideli, ako 

ste si vo svojom materializme želali. Ak ju nepoznáte, ako ju môžete rozvíjať? 

Nebuďte viac žalárom ani katom svojej mysle. Nech telo nie je jeho majiteľom alebo pánom. Nech sa 

oslobodí, nech odmietne svetské sklony tela, ako keď človek odháňa vlka, ktorý na neho číha na každom 

kroku. 

23 Tí, ktorí vnútorne cítia, že Mi porozumeli, a ktorí veria, že plnia svoju úlohu, budú pomáhať tým, 

ktorí ich nasledujú. Ale ešte mi neponúkajte svoje ovocie, lebo dielo, ktoré ste vytvorili - nielen v tomto 

čase, ale vo všetkých časoch - ešte nie je hodné mňa. 

24 Nehanbite sa za to a nestrácajte odvahu. Keby som vám povedal, že ste už dosiahli dokonalosť a že 

vaše skutky nemajú žiadne nedostatky, usilovali by ste sa pokračovať na ceste duchovného dozrievania? 

25 Už viac nestojte na mieste, neupierajte svoj zrak na minulosť. To, čo si po sebe zanechal, bola 

bolesť, slzy a hriechy. Mesto Sodomu ste nechali za sebou, už sa k nemu neobracajte. Bolo to mesto 

hriechu. Vydajte sa do novej krajiny, ktorej pramene s krištáľovo čistou vodou a úrodné polia urobia vašu 

existenciu krásnou a šťastnou. 
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26 Hľa, pred duchom ľudstva sa otvára mnoho ciest. Napriek tomu vám hovorím, že na tomto svete 

nevidím jediné dokonalé náboženské spoločenstvo, aj keď niektoré sú založené na mojom učení. 

Neprichádzam v rozpore so Slovom, ktoré som vám dal v druhej ére, nemôžem sa zaprieť. Ale pýtam sa 

vás: Kde je to Slovo, to Učenie? Hľadám ju v ľudských srdciach a nenachádzam ju. Uchováva sa v starých 

a zaprášených knihách, a dokonca sa medzi ľuďmi našli aj takí, ktorí sa ju odvážili sfalšovať. Preto vám 

hovorím, že medzi vami nenachádzam dokonalé náboženské spoločenstvo. Lebo namiesto lásky a 

milosrdenstva, pokory a spravodlivosti nachádzam len obrady, tradície a márnosti, mnoho utrpenia a 

nevedomosti. To sú však chyby, ktoré sa ku Mne nedostanú. Len láska, miernosť, spravodlivosť a 

trpezlivosť ma dosiahnu. 

27 Kto miluje, žije moje učenie. Kto cíti bolesť svojich blížnych, trpí pre nich a prináša im útechu, je 

môj učeník. Kto učí cnosti skutkami, vlastným životom, je majster. Kto miluje svojho brata v pravde, je 

moje hodné dieťa. 

28 Kto pozná môj zákon a skrýva ho, nemôže sa nazývať mojím učeníkom. Kto odovzdáva moju 

pravdu len ústami, a nie srdcom, ten si ma neberie za príklad. Kto hovorí o láske a svojimi skutkami 

dokazuje opak, je zradcom môjho učenia. 

29 Kto popiera čistotu a dokonalosť Márie, je hlúpy, pretože vo svojej nevedomosti spochybňuje 

Boha a popiera jeho moc. Kto neuznáva Moju pravdu v tretej ére a popiera nesmrteľnosť duše, ešte stále 

spí a nedbá na proroctvá z minulých čias, ktoré ohlasovali zjavenia, ktorých je ľudstvo svedkom v tomto 

čase. 

30 To je dôvod môjho tretieho zjavenia. Nezjavil som sa v lone synagóg alebo kostolov, lebo tie nie 

sú mojím domom. Mojím chrámom nemôžu byť kamenné chrámy postavené rukami ľudí, ale samotné 

srdce ľudí, kde je oltár ich lásky, svetlo ich viery a obeta ich zásluh. 

31 Hľadám srdcia a duše, aby som sa v nich zjavil. 

32 Ak chcete, aby vo vás žila pravda, praktizujte lásku, šírte svetlo slovami, skutkami a myšlienkami, 

uzdravujte chorých na duši i na tele. 

33 Ak niektorí povstanú ako moji nepriatelia, nepovažujem ich za takých, ale len za núdznych. Na 

tých, ktorí si myslia, že sú učenci, a popierajú Moju existenciu, hľadím s ľútosťou. Tých, ktorí sa ma 

snažia zničiť v ľudských srdciach, považujem za nevedomcov, lebo veria, že majú moc a zbrane zničiť 

Toho, ktorý je pôvodcom života. 

34 Len bytosť, ktorá by bola všemocná ako Ja, by mohla so Mnou bojovať. Ale veríte, že keby zo 

Mňa vzniklo božstvo, bolo by to proti Mne? Alebo veríte, že môže vzniknúť z ničoho? - Z ničoho nemôže 

vzniknúť nič. - Som Všetko a nikdy sa nenarodím. Ja som začiatok a koniec, Alfa a Omega všetkého 

stvoreného. 

35 Viete si predstaviť, že by jedna z bytostí, ktoré som stvoril, mohla dosiahnuť až k Bohu? Všetky 

stvorenia majú svoje hranice, a aby sme mohli byť Bohom, je potrebné, aby sme nemali žiadne hranice. 

Tí, ktorí si tieto sny o moci a veľkosti pestovali, upadli do temnoty vlastnej pýchy. 

36 Vo Mne nemôže existovať sebectvo. Pretože som veľký vo svojom božstve, bolo mojou vôľou, 

aby ste aj vy boli veľkí. Viem, že kým ste malí, budete slabí a nebudete ma môcť nasledovať, chápať a 

milovať. Preto vás vyhľadávam, aby som vás učil a urobil vás veľkými v duchu a porozumení. Milujem ťa 

a chcem sa cítiť blízko teba. Otec nikdy nebude šťastný, kým bude vedieť, že jeho deti chýbajú a že 

navyše trpia. 

37 Dom môjho Otca je pre vás pripravený. Keď k nemu prídete, budete si ho v pravde užívať. Ako by 

mohol otec žiť v kráľovskej komnate a vychutnávať si chutné jedlo, keď vie, že jeho vlastné deti sú ako 

žobráci pred bránami jeho vlastného domu? 

38 Deti moje, sami ste si pripravili súd, keď ste porušili môj zákon. Potkýnali ste sa na ceste, 

domnievajúc sa, že som vás potrestal, a nazvali ste ma nemilosrdným, pričom ste zabudli, že ten, ktorého 

nazývate nespravodlivým a nemilosrdným, je váš nebeský Otec. 

39 Nepoznali ste Otcovu lásku v prísnom sudcovi prvej éry? A neobjavili ste Otca v milujúcom 

Majstrovi druhej éry? Pamätajte, že som vám povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca". 

40 Dnes, keď k vám hovorí môj Duch Svätý, skutočne k vám hovorí múdrosť Otca a láska Syna. 
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41 Nechcem vás ponižovať svojou veľkosťou ani sa ňou chváliť, ale predsa vám ju ukazujem, 

nakoľko je to moja vôľa, aby ste pocítili najvyššiu radosť z toho, že máte za Otca Boha všetkej moci, 

múdrosti a dokonalosti. 

42 Tešte sa z myšlienky, že nikdy nezažijete koniec Mojej moci a že čím vyššie sa bude rozvíjať váš 

duch, tým lepšie ma spoznáte. Kto by nesúhlasil s vedomím, že nikdy nedosiahne veľkosť svojho Pána? 

Nedohodli ste sa na zemi, že budete mladší v porovnaní s vaším pozemským otcom? Nedali ste mu 

dobrovoľne skúsenosti a autoritu? Či ťa nepotešilo, že máš za otca silnejšieho muža, ako si ty - hrdého, 

statočného a plného cností? 

43 učeníci, nikdy nepoužívajte toto svetlo, ktoré som do vás vložil, na zlé. Upozorňujem vás na to, 

pretože táto forma môjho prejavu sa čoskoro skončí a milosť, ktorú som medzi vás vylial, je taká veľká, že 

niektorí, keď ma uvidia odchádzať, budú sa cítiť slobodní vo svojej nerozumnosti využívať svoju autoritu 

a duchovné dary len na to, aby sa vyvyšovali pred ľuďmi. 

44 Lebo beda tým, ktorí hľadajú lichôtky, márnivosť a peniaze! Bolesť a skúšky totiž spôsobia, že ich 

bratia prídu a poklonia sa pred nimi, aby dostali kvapku hojivého balzamu. Ale beda tým, ktorí sa 

považujú za bohov a neuvedomujú si, že ich moc sa obrátila na zlo a ich svetlo na tmu! Beda mojim 

dobrým učeníkom, lebo budú musieť trpieť pre nich, lebo vznikne zmätok! 

45 Vždy, keď chcete vedieť, či cesta, po ktorej kráčate, je cestou vzostupného vývoja, mali by ste sa 

poradiť so svojím svedomím, a ak je v ňom pokoj a vo vašom srdci je láska a dobrá vôľa voči bratom, 

budete si istí, že vaše svetlo stále svieti a vaše slovo potešuje a uzdravuje. Ak však zistíte, že sa vo vašom 

srdci zakorenila chamtivosť, zlá vôľa, materializmus a telesnosť, môžete si byť istí, že vaše svetlo sa stalo 

temnotou, klamom. Chcete - keď vás Otec povolá - namiesto zlatej pšenice priniesť nečistú úrodu? 

46 Uchovajte si tieto slová vo svojom vnútri, aby boli nezmazateľné. Plňte (príkaz) vo svojom živote 

s tichosťou a budete mať pokoj. Chcem, aby chlieb bol sladký vo vašich ústach, aby váš domov nebol 

krehkou loďkou, aby ste boli jednej mysle, aby keď k vám prídu tí, čo neveria v toto slovo, búrlivý vietor 

ich slov a ich zlé úmysly nezmietli vašu vieru. 

47 V druhej ére boli mnohí zdesení mojou prítomnosťou v Ježišovi, pretože spôsobila rozkol v lone 

rodín. Z piatich, ktorí žili v jednom dome, boli traja proti dvom a dvaja proti trom, a kým traja ma 

nasledovali, dvaja ma odmietli. To isté sa deje aj v tomto čase. Sú domy, kde ma otec spoznal a spoločník 

a deti sa proti nemu postavili. V iných prípadoch za mnou prišla manželka, matka rodiny, a so slzami v 

očiach mi povedala: "Učiteľ, nasledujem ťa a chcem, aby ťa nasledovali aj moji. Ale oni, moje vlastné 

deti, ma zle odhadli." 

48 Aké vzácne sú rodiny, v ktorých sa všetci riadia mojimi pokynmi v dokonalej harmónii! 

49 Takto tento ľud znáša nepochopenie príbuzných a susedov, odopierajú mu chlieb, zatvárajú pred 

ním dvere, kladú mu pasce, ohovárajú ho a vrhajú naňho falošné svedectvá. Nebojte sa, buďte silní, lebo 

tí, ktorí vás najviac odsudzujú, budú tí, ktorí prídu v ľútosti hľadať stopu, po ktorej idete. 

50 Milujem ťa a vždy ťa zachránim a na ceste životom sa ti dostane mojej milosti, že aj neveriaci 

budú prekvapení, keď uvidia, že máš pokoj v srdci, chlieb na stole a silu v duchu. 

51 Aby som vám pomohol, posielam vám svoje nežné pohladenie, učeníci. Keď sa ku Mne vráti Môj 

božský lúč, zostane vo vás Môj pokoj. Ale dnes vám Majster hovorí: Prebuďte sa, ľudia! Teraz nie je čas 

na spánok. Búrky vás bičujú každú chvíľu a vy musíte zostať silní. Je to čas súdu a reflexie: mor, hlad, 

vojna, smrť a všetky viditeľné i neviditeľné ťažkosti a pohromy sú vypustené. Modlite sa a pracujte v 

tichu. Nezhasínajte svoju lampu ani neskrývajte dar, ktorý máte. Buďte vždy pripravení prijať toho, kto 

zaklope na vaše dvere, a potom si vezmete za vzor verné panny z môjho podobenstva - tie, ktoré čakali na 

čistého manžela s horiacou lampou. 

52 Vaše oduševnenie ovplyvní myšlienky všetkých, ktorým chcete pomôcť. Tak budete môcť 

osvetľovať cestu svojim bratom, ktorí vám vládnu na zemi. Budú mať dvere svojho srdca otvorené a 

privítajú cudzinca a odovzdajú mu posolstvo pokoja, ktoré im dám. 

53 Tento národ bude mať ťažké poslanie medzi ostatnými národmi zeme. Ale na to najprv vytrhnem 

každú burinu z koreňa. Spôsobím, že ľudia odhodia masku pokrytectva a naplnia svoje srdcia 

úprimnosťou, bratstvom a svetlom. Aj v duchovných otázkach bude musieť ísť tento národ príkladom, ale 

je potrebné, aby zduchovnil svoje uctievanie Boha a vykorenil náboženský fanatizmus a modloslužobné 

kulty. 
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54 Moje učenie musíte prežívať vy, aby mu ostatní mohli uveriť, ale keď sa tento ľud duchovne 

pozdvihne, osvietení ľudia sa objavia vo všetkých oblastiach zeme, aby šírili Moje učenie. Potom mi budú 

ďakovať, pretože sa nebudú cítiť osamelí a uvedomia si, že všetci majú dary milosti. Pred príchodom na 

zem ich totiž dostali od Mojej otcovskej láskavosti vďaka sľubu, že splnia svoje poslanie. 

55 Blahoslavený je ten, kto rozvíja svoje duchovné dary, vedený len vnútorným hlasom svojho 

svedomia, ako prorok Ján, ktorého nazývate Krstiteľom, ktorý išiel svojou cestou osvietený svetlom, ktoré 

dostal od svojho Pána. Kto iný by ho mohol učiť alebo sa mu prihovoriť na púšti? 

56 Povstaň k novému životu, ó, ľudia, neupadni do skazy! Nezabúdajte, že som vás vždy nazýval 

"deťmi svetla". Nech každý deň zažiari vo vašom duchu aspoň iskierka svetla. "Ako sa to môže stať?" pýta 

sa ma tvoje srdce. Na to odpovedám, že ľudstvo je plné núdznych ľudí a vy im môžete dať niečo z toho, čo 

máte ako duchovné bohatstvo. Už dávno som vás predurčil na túto úlohu a to, čo som urobil v tomto čase, 

keď som označil vaše čela, je len potvrdením osudu a duchovných darov, ktoré ste odo mňa dostali od 

samého začiatku vášho bytia. Pokoj, moc, večné svetlo, moc nad zmätenými dušami, dar uzdravovania, 

(vnútorné) slovo, duchovná modlitba a mnohé dary, ktoré zdobia vášho ducha, sú zbrane, ktorými môžete 

vytvoriť mier tohto národa, ktorý bude úrodnou pôdou pre prorokov, vyslancov, majstrov a apoštolov 

dobra. 

57 Keď sa všetky tieto proroctvá naplnia a ľudia budú v Písme hľadať akékoľvek oznámenie o nich, 

budú prekvapení, keď na každom kroku nájdu jasný odkaz na všetko, čo vaše oči videli v tomto čase a čo 

uvidia v nadchádzajúcich (časoch). Vtedy ľudstvo povie: "Toto je naozaj tretí čas, druhý príchod Pána! 

58 Niekomu sa bude zdať, že tento ľud má privilégium, ale neskôr si celý svet uvedomí, že Pánov 

Duch bol vyliaty na celú jeho univerzálnu rodinu bez akejkoľvek milosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 74  
1 Je to hodina milosti, v ktorej sa prejavujem medzi ľuďmi kvôli vášmu duchovnému pozdvihnutiu. 

Keď ma počujete, odvraciate sa od sveta, aby ste sa duchovne zhromaždili. 

2 Naozaj sa cíťte, že ste pri mojom stole a čakáte, kým vám rozdám chlieb a dám víno. Viete, že k 

vám hovorím obrazne a pripomínam vám svoje Slovo druhej éry, pretože chlieb je moje Slovo a víno je 

božská podstata, ktorá je v Slove. 

3 Chlieb a víno, telo a krv, manna a voda, to všetko bolo symbolom slov, lásky a života, ktoré sú 

večnou potravou vášho ducha. 

4 Manna na púšti a voda zo skaly symbolizovali vo svojej dobe chlieb a víno Ducha; sú to tie isté 

symboly, ktoré som použil pri Poslednej večeri, keď som im obklopený svojimi učeníkmi povedal: "Jedzte 

a pite, toto je moje telo a toto je moja krv." Týmto učením som otvoril nový vek pre ľudstvo, vek lásky. 

5 Dnes sa okolo mňa zhromažďujú noví učeníci a zástupy opäť nasledujú moje kroky. Ale 

prostriedok, ktorým vám robím božské učenie zrozumiteľným, už nie je len alegória alebo podobenstvo; je 

to nezameniteľné Slovo, ktoré hovorí k vašej mysli božskou podstatou, ktorú môžete vnímať len duchom. 

6 Uvažujte o týchto učeniach, žiaci, a nakoniec pochopíte, že čas alegórií a symbolov sa končí, 

pretože váš duchovný rozvoj a duševný vývoj vám umožní lepšie pochopiť pravdu. 

7 Som medzi vami, hoci sa ma nemôžete dotknúť rukami ani ma vidieť svojimi smrteľnými očami. 

Prichádzam v duchu, aby som k vám hovoril a učil vás, ako ma máte hľadať vo svojich modlitbách. 

8 Nezanechám žiadnu hmotnú stopu po svojom novom zjavení, tak ako som ju nezanechal v druhej 

ére, hoci som žil medzi vami. Ľudstvo má sklon k modloslužbe a zasväcovaniu hmotných vecí, aby ich 

považovalo za božské a urobilo z nich predmet svojho uctievania. Čo by ľudstvo urobilo, keby mohlo 

zachovať moje Telo, kríž môjho umučenia alebo kalich z poslednej večere s mojimi učeníkmi? Ale všetko 

bolo vymazané, aby v duchu ľudstva zostala len Moja božská podstata. 

9 Už v dávnych časoch som z očí ľudí odstraňoval predmety, ktoré slúžili ako symboly, aj poslov či 

hlásateľov slova. Prvýkrát, keď bol Mojžiš na vrchu, zmizol svojmu ľudu, ktorý ho zbožňoval. Eliáš, 

prorok ohňa, zmizol v "oblaku", ktorý ho vzal preč zo zeme. Obaja, podobne ako Ježiš, zanechali v 

dušiach len stopy svojich diel ako duchovnú podstatu. 

10 Teraz som tu, aby som splnil jeden zo svojich sľubov a spojil všetky generácie v jednom ľude a 

ľudí rôznych rás v jednom a tom istom apoštoláte. 

11 Odkazujem ľudstvu ďalší testament plný svetla a jasnosti. Pozrite sa, ako náboženský fanatizmus 

dosiahol u niektorých mojich detí najvyšší stupeň, zatiaľ čo u iných sa ich duše stali korisťou materializmu 

a nedostatku viery. Oboch čaká veľký a krvavý boj, kým medzi ľuďmi opäť nezasvieti svetlo a nedá im 

pocítiť skutočný mier, ktorý pramení z lásky jedných k druhým. 

12 Tvárou v tvár skutočnému chaosu vášní a svetonázorov budú musieť ľudia vyjsť na verejnosť ako 

svedkovia a nositelia môjho nového učenia. Aby našli vieru, bude potrebné, aby sa pripravili a obliekli do 

pokory, poslušnosti, duchovnosti, sily a milosrdenstva. 

13 Nebojte sa búrky, milovaní učeníci, lebo ja budem s vami na lodi, a ak veríte vo mňa, nezahyniete. 

Budete bojovať plní viery, pretože tak ako vy máte požehnanie prijať moje slovo, zaslúžia si ho poznať 

všetci vaši bratia, pretože už teraz je veľa tých, ktorí naň čakajú. 

14 Nehovorte, že moje učenie je ťažké uviesť do praxe alebo že vám spôsobuje ťažké ťažkosti. Tí, 

ktorí ma nasledujú s láskou, necítia ťarchu svojho kríža. 

15 Toto je moje slovo, zapíš si ho do svojho ducha, lebo čoskoro budeš na ňom závislý. 

16 Prebudilo vás zvonenie melodického zvona, jeho zvuk sa ozýval vo vašom duchu a potom ste si 

spomenuli, že toto je deň milosti, keď sa vám zjavuje Majster. Rýchlo ste vstali s túžbou počuť toto 

božské slovo, ktoré je životom pre vášho ducha a napĺňa vaše srdce dôverou. 

17 Moje Slovo vám skutočne odhaľuje cestu, ktorú vám búrky života skryli. Pochopte, že som vám 

tak blízko, ako som všetkým ľuďom; moje svetlo je so všetkými. - V tomto čase sa mnohé duše vydajú na 

cestu svetla a už viac nezablúdia. Boli by ste prekvapení, keby ste videli, že najrýchlejšie sa po Mojej 

stope vydávajú ľudia so zatvrdnutým srdcom a tvrdou šijou. Ale dôvodom je, že som každému dal 

potrebný čas, aby sa prebudil do svetla duchovného života. 
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18 Koľko zatvrdnutých v hriechu prišlo v tomto čase počúvať moje slovo a ešte pred skončením 

mojej učiteľskej reči mi v slzách povedali: "To si ty, Majstre!" Stalo sa to preto, lebo moje čisté, láskavé a 

presvedčivé slovo prehovorilo k srdcu týchto ľudí. A hovorím vám, že ten, kto raz pocítil moju 

prítomnosť, nebude môcť klamať sám seba falošnými zámienkami. - Vy, ktorí ste ma počuli v tomto čase, 

pripravte sa, aby ste vedeli svedčiť o mne, lebo musíte predkladať moje učenie tak, ako som vám ho zjavil, 

a nie podľa toho, ako sa vám to hodí alebo ako chcete. 

19 Tak ako si mal na svojej životnej ceste priateľa, ktorý ti priniesol dobrú správu, tak aj celé ľudstvo, 

ktoré sa trápi vo svete plnom námahy, dostane signál, že Pán je prítomný, a vypočuje ma. 

20 Čo by sa s vami stalo, keby som vo svojom milosrdenstve neskrátil dni vášho súženia? Všetci by 

ste už dávno zahynuli. V tomto čase hľadám hriešnikov, aby som im dal úlohu v Mojom Božskom diele a 

povedal im, že Moja Láska ich nikdy nevylúčila. Aké uspokojenie a radosť budú mať jedného dňa tie 

duše, ktoré dosiahnu duchovný vzostup prostredníctvom praktizovania lásky. - V nekonečne existuje 

láska, ktorá je Otcova a ktorá nemá inú túžbu než tú, aby ste boli spasení a dosiahli večný pokoj. 

21 Od roku 1866 som opäť otvoril prameň svojej lásky, ktorý sa na vás vylial ako útecha a zjavenie. 

Nečakal som na deň svojho odchodu, aby som vám povedal, že máte začať uskutočňovať moje učenie, ale 

od prvého okamihu, keď ste ho počuli, som vám povedal: "Uskutočňujte milosrdenstvo, prinášajte útechu 

chorým, hovorte o mojom novom zjavení, privádzajte núdznych a stratených. A to preto, lebo som 

nechcel, aby ste sa stali teoretizujúcimi učeníkmi, ktorí nádherne hovoria o mojom diele a ktorí nie sú 

schopní natiahnuť ruku, aby sa dotkli chorého a zmiernili jeho bolesť. Nebolo tvoje srdce naplnené 

radosťou, keď sa smrteľne chorý človek vrátil do života vďaka tvojej starostlivosti a modlitbám a ty si 

počul, ako ťa jeho pery požehnali? 

22 Blíži sa čas, keď vám tieto Moje deti už nebudú odovzdávať Moje slovo. Odídem a Majster vám 

už nebude dávať tieto pokyny. Chcem, aby sa dovtedy túžba po aktívnej láske vo vašich srdciach očistila a 

aby si duchovnosť našla cestu do vášho života. Eliáš, váš duchovný pastier, vám oznámil môj príchod a 

predpovedal aj deň môjho odchodu. 

23 Moje slovo, ktoré je jednoduché a skromné vo svojej forme, je hlboké vo svojom obsahu, a tak to 

bude až do posledného dňa. Nežiadaj ma, aby som k tebe hovoril vybranými slovami, lebo tvoj duch ich 

nepotrebuje, aby pochopil moje pokyny. 

24 Poznám tých, ktorí realizujú Moje učenie podľa Mojej vôle, a tých, ktorí sa odchyľujú od podstaty 

svojho bytia. Nič nie je skryté pred mojou múdrosťou a naozaj vám hovorím: ak ma chcete dosiahnuť, 

vystupujte po rebríku lásky, milosrdenstva, spravodlivosti a pokory. 

25 Nesnažte sa premeniť túto duchovnú prácu na materiálnu prácu v nádeji, že uvidíte jej plody tu na 

zemi. Nepochybujte o víťazstve Mojej náuky, verte v ňu a budete schopní premeniť roviny na hory a púšte 

na zelené pastviny. Spomeňte si, že v druhej ére, keď Ježiš zomrel na kríži, opustený svojimi učeníkmi 

okrem Jána, mysleli si, že je všetkému koniec. Napriek tomu neskôr začalo v srdciach klíčiť božské 

semeno, ktoré nemohlo odumrieť, pretože bolo neustále zavlažované krvou mučeníkov - krvou, ktorá bola 

láskou a vierou. 

26 Hovorím vám, že v tomto čase musí byť moje božské semeno zavlažované skutkami 

milosrdenstva, slzami pokánia a zmierenia. 

27 V tomto čase som vás oslobodil od nového otroctva: od pokušení, rozkoší a nerestí, ktoré sú ako 

tyranský a krutý faraón, ktorý vás spútal. Zajtra bude ľudstvo oslavovať toto nové oslobodenie - nie 

slávnosťami alebo tradíciami, ale duchovnou láskou jedného k druhému. 

28 Zvieracie obety, ktoré ste priniesli na Jehovov oltár, boli ním prijaté. Napriek tomu to nebola 

najlepšia forma, ako pozdvihnúť svojho ducha k Pánovi. Potom som k vám prišiel ako Ježiš, aby som vás 

naučil Božiemu prikázaniu, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. Teraz vám hovorím, že učenie, ktoré 

som vám dal v druhej ére prostredníctvom Ježišových diel, bolo niekedy zmenené a niekedy zle vyložené. 

preto som prišiel, ako som vám oznámil, aby som vám objasnil svoju pravdu. Moja obeť potom zabránila 

mnohým zvieracím obetiam a naučila som vás dokonalejšiemu uctievaniu Boha. Moje nové zjavenie v 

tomto čase spôsobí, že ľudstvo pochopí, že nesmiete používať symbolické formy uctievania bez toho, aby 

ste si najprv ujasnili ich význam, pretože sú len alegorickým zobrazením Môjho učenia. 
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29 Skôr než ma srdce pocíti, zjaví sa mu Eliáš, aby mu povedal, aby činilo pokánie zo svojich 

hriechov, pretože sa blíži Pán. To isté urobil v druhej dobe prostredníctvom Krstiteľa, keď im prikázal, 

aby sa kajali a očistili, pretože sa blíži nebeské kráľovstvo. 

30 Moja otcovská láska zasahuje mysle a srdcia mnohých ľudí, ktorí ma v tejto chvíli počúvajú. Toto 

je ohlásený čas, keď Duch pravdy zostupuje k ľuďom. Počujte Jeho hlas v nekonečne, spoznávajte Ho v 

neviditeľnom, cíťte Ho vo svojom srdci. Moja láska a moja inšpirácia pomáhajú vášmu duchu vzostúpiť a 

prijať moje učenie. 

31 Ľudia si nesprávne vykladali môj zákon a prekrúcali moje učenie. Preto v tomto čase vylievam 

svoje svetlo na každého ducha a na každú myseľ, aby ste sa naučili chápať lekciu, ktorú som vám dal v 

živote. Tento svet, ktorý bol domovom nedokonalých bytostí, duší v pokání, sa stane miestom svetla a 

oduševnenia. Dnes moja spravodlivosť čistí polia a vytrháva burinu z koreňa, aby ju zničila ohňom 

zmierenia a lásky. 

32 Bratovražedné vojny, vyhlasované už od dávnych čias, vás deň čo deň rozochvievajú. Správy o 

nich vás znepokojujú a ich následky vás nútia roniť slzy. Títo ľudia, ktorí spôsobujú vojny svojou túžbou 

po moci a nenávisťou, sú Moje deti, ktoré ma hľadajú pri oltároch a uctievajú ma v stánkoch bez toho, aby 

si uvedomovali, že mi namiesto daru lásky ponúkajú krv svojich obetí. Ach, slepci, ktorí sa vo svojej 

arogancii cítia byť neobmedzenými vládcami a zabúdajú, že sú veľmi malí v porovnaní s Mojou 

Božskosťou! - Ľudská márnivosť dosiahla svoje hranice a je potrebné, aby som im dal pocítiť svoju 

prítomnosť a svoju moc. Nie je potrebné, aby som použil celú svoju všemohúcnosť, aby som vám dokázal 

svoju veľkosť. Stačí mi slabé postrčenie alebo ľahký dotyk prírodných síl, aby som hlúpemu a márnivému 

človeku dokázal jeho malosť. 

33 Tak ako bolo vtedy zrušené zlaté teľa, tak v tomto čase zmizne uctievanie bohatstva. A tak ako 

boli z chrámu vyhnaní kupci, budú teraz postihnutí tí, ktorí využívajú slabosť a nevedomosť a ťažia z 

bolesti svojich blížnych. 

34 Ľudia začali bojovať so svojím Pánom, ale všade, kam sa obrátia, vidia, že im blokujem cestu k 

zlým skutkom. Ale tí, ktorí v tomto boji nepočúvajú hlas svojho svedomia, nájdu smrť a súd a potom 

odčinenie. 

35 Ó, učeníci, ktorí ma počúvate - preskúmajte zjavenie šiestej pečate! Tam objavíte všetko, čo dnes 

vidíte, počujete a zažívate. Ale ak veríte v moje slovo, pochopte ho a zachovajte vo svojich srdciach. Rok 

1950 je už veľmi blízko a na jeho konci už nebudete počuť môj hlas v tejto podobe. 

36 Ľudstvo obklopuje víchrica. Ale veru, hovorím vám, že moje slovo vám nezvýši zmätok. Je to 

svetlo, ktoré usmerňuje vášho ducha a osvetľuje váš vhľad, aby vám pomohlo v duchovnom rozvoji. 

37 Som znova s vami a pripomínam vám vaše poslanie lásky medzi ľuďmi. Eliáš zatiaľ všade hľadá 

stratené ovce, aby ich na svojich pleciach priviedol do ovčinca a našiel lásku ich Stvoriteľa. 

38 Pamätajte, že Ja som Cesta, ktorá pozýva toho, kto na ňu zabudol. Šírím medzi vami svoje slovo, 

aby ste ho zajtra dosvedčili svojimi skutkami lásky. Mnohí budú vyhľadávať jednoduché domy, v ktorých 

som sa zjavoval, a pripomínať vám časy, keď som k vám hovoril prostredníctvom Nositeľa hlasu, aby ste 

im vysvetlili, ako som sa zjavoval, a skutky lásky a zázraky, ktoré som medzi vami konal. Pod týmito 

strechami zostane len spomienka, lebo moje slovo a jeho ozveny sa zachovajú vo vašich srdciach. - V 

súčasnosti pripravujem mladých, aby neskôr prijali tých, ktorí nepočuli moje slovo a ktorí prichádzajú a 

potrebujú láskavú pomoc. Koľkí budú plakať, lebo ma nepočuli! ale tiež vám hovorím: koľkí z tých, čo 

ma počuli, budú plakať, pretože sa nepripravili, a keď si uvedomia, že sa moje Slovo už neprejavuje, 

uvedomia si, že nevyužili Otcov dar lásky, aby sa naučili jeho Božskú náuku, jeho učenie o nekonečnom 

milosrdenstve a láske Pozrú sa na miesto, kde sa Nositeľ Slova posadil, aby vyriekol Božie slovo, a uvidia 

len prázdnotu. 

39 Roky rýchlo plynú, sú ako chvíle, čoskoro ma už nebudete počuť, preto vám hovorím: nechajte 

ma, aby som vás uzdravil, pohladil, potešil a dal vám svoje poučenie. Prišiel som, aby som vám zanechal 

vybavenie, ale ak ste slabí vo viere a vôli, budete chorí a kto na svete bude môcť s vami hovoriť, poučiť 

vás a uzdraviť vás tak ako ja? 

40 Keby som vám povedal, že sa vždy chcem spojiť priamo s vaším duchom tak, že by som svoj hlas 

počul vo vašom srdci, neverili by ste mi. Ale len vaša pozemskosť a vaše pochybnosti boli dôvodom, 
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prečo sa Pán dal poznať prostredníctvom istých orgánov rozumu, ktoré pripravil svojou láskou, aby ste ma 

takto počuli a mohli pochopiť veľkosť môjho milosrdenstva štúdiom môjho učenia. 

41 Keby som vám povedal, že počas spánku vášho tela sa vaša duša občas oddeľuje, približuje sa k 

prahom záhrobia a hľadá Mňa, pochybovali by ste. Chýbala vám však výbava a viera, aby ste tieto chvíle 

duchovne využili, a preto som musel prebudiť vidiečanov a prorokov, aby vám pomohli a prehovorili k 

vám o ránu, aby vami zatriasli a napomenuli vás, aby ste sa zobudili a modlili. 

42 Veríte, môj ľud, že tento človek, skrze ktorého sa dávam poznať, je ten, ktorý vám dáva Slovo? 

Nie, deti moje, je to váš Majster. - Veríte, že Boží Duch je v nositeľovi slova, keď hovorí? Ani to nie je 

pravda. - Povedal som vám, že lúč Môjho Svetla stačí na to, aby osvietil a inšpiroval jeho orgán mysle a 

vložil mu na pery nevyčerpateľný prúd slov plných významných poučení ako dôkaz pre neveriaceho. 

Pozorne ma v tomto čase počúvajte, aby ste boli silní v nadchádzajúcich časoch skúšok. 

43 Predtým, ako ste prijali moju duchovnú prítomnosť, modlili ste sa k svojej nebeskej Matke, aby 

vám pomohla pripraviť pre mňa svätyňu vo vašich srdciach. Za to vás žehnám, moji učeníci. Počúvajte 

moje slovo, ktoré je cestou vedúcou k dokonalosti, k večnosti. 

44 Pýtate sa ma: Aké sú božské domovy a životy dokonalých bytostí? Veru, hovorím vám, nepýtajte 

sa na to, čomu by ste v tejto chvíli nemohli porozumieť. Konajte podľa Mojich zákonov, toto konanie vás 

bude posúvať krok za krokom vyššie na rebríku k dokonalosti, z ktorého budete môcť vidieť, obdivovať a 

spoznávať, koľko toho Otec pripravil pre šťastie svojich detí. 

45 Hoci váš duch bol obyvateľom duchovnej ríše, videl len veľmi málo a nevie o tomto živote takmer 

nič. Ako budete odtiaľto uvažovať o prahoch toho, čo nazývate blaženosťou alebo nebom? 

46 Oči tvojho tela boli schopné pozrieť sa nanajvýš na najbližšie hviezdy, tvoja veda ťa neposunula 

oveľa ďalej a tvoj duch, ktorý by mohol zrušiť vzdialenosti a odhaliť človeku neviditeľné, pretože cíti v 

sebe a mimo seba duchovné poznanie, ktoré je okolo neho, sa necháva unášať materializmom sveta, 

splýva so svojím telom a namiesto vzostupu sa ponižuje a namiesto obdivu pochybuje. 

47 Niekedy, keď žasnete nad zázrakmi stvorenia, ohromene zvoláte: "Pane, aká veľká je Tvoja moc!" 

Bez toho, aby ste si uvedomili, že všetko, čo vás obklopuje, je len slabým odleskom toho, čo je večný 

život. 

48 Je pravda, že svojimi slovami chcem vo vás prebudiť záujem o duchovný život, ale pochopte, čo 

vám hovorím: aby ste dosiahli tento život, musíte ho dosiahnuť prostredníctvom rozvoja svojho ducha, a 

nielen prostredníctvom svojho intelektu. Inteligencia, srdce, city a všetky vaše schopnosti sa musia spojiť 

s duchom, potom dosiahnete potrebný vyšší rozvoj, aby ste mohli pozorovať slávu svojho Otca. Ak sa 

však duch zverí schopnosti mysle a podriadi sa jej, potom bude jeho schopnosť poznania obmedzená, tak 

ako všetko ľudské. 

49 Nebo nie je konkrétne miesto vo vesmíre, moja sláva je všade, v duchovnom i hmotnom svete. 

Nehovoríte, že Boh je na nebi, na zemi a na každom mieste? Pochopte teda, čo hovoríte, aby ste pochopili, 

že kde je Boh, tam musí byť aj jeho sláva. 

50 Chcem, aby ste prebývali v tomto nekonečnom Otcovom dome, aby ste sa dostali do stavu 

duchovného povznesenia, aby ste kdekoľvek vo vesmíre pocítili blaženosť Božstva, aby ste sa tešili z 

večného života a zažili prítomnosť Stvoriteľa. Túto výšku dosiahli len tí, ktorí si ma vzali za vzor a lásku 

za svoju cestu. 

51 Kto pochopí toto učenie, musí si uvedomiť, že tento svet je len malým príbytkom, ktorý na chvíľu 

zadrží ducha, aby mu odhalil základné učenie. Od najstarších čias horí pochodeň viery, aby svojím 

duchovným svetlom osvetľovala cestu ľudí. Ale ako málo ľudí sa s ním stotožnilo! Ako málo ľudí 

vytrvalo na ceste a ako veľa z nich, keď prišli na križovatku, kde ich zastavuje smrť, muselo predstúpiť 

pred duchovných ako cudzinci, bez toho, aby poznali cesty, zákony a povinnosti duchovného sveta, ktorý 

je skutočným domovom ducha! Ako nespravodlivo ste sa zachovali sami k sebe! 

52 Dnes vám vysvetľujem svoje učenie, aby ste sa kajali a s vedomím cieľa, ktorý sledujete, nastúpili 

cestu k pravému životu. A potom, keď príde smrť, aby vás oslobodila od tela, vaša duša bude môcť 

povstať a dosiahnuť duchovný svet bez toho, aby ju premohol zmätok, ktorý je horší ako smrť. Keď toto 

všetko budete vedieť, budete môcť žiť v presvedčení, že ste len prechodní na zemi, malé deti, ktoré museli 

prejsť touto školou. Nepreklínajte svoje telo, ktoré je nepoddajné a vzdorovité, ani neznášajte život na 

tomto svete, ktorý ste považovali za klamlivý raj plný pokušení a priepastí. Toto telo, ktoré máte ako 
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prostriedok života na tejto zemi, totiž nebude prekážkou vášho duchovného vzostupu ani cnostného 

spôsobu života, ak dokážete zvládnuť jeho slabosti, vášne a ťažkosti, aby vo vašich srdciach klíčilo iba 

semeno oduševnenia. Potom táto zem a príroda, ktorá obklopuje človeka, skrýva nové lekcie a tiež 

tajomstvá, ktoré budúce generácie spoznajú. 

53 Ľudí už nenapraví bolesť Majstra, ani vojny, ktoré trápia aroganciu národov, ani utrpenie, ktoré 

očisťuje ľudské srdce. Ľuďom tých čias sa dostanú ďalšie, doteraz neznáme lekcie, ktoré vám dnes 

oznamujem. 

54 Požehnaj svoju bolesť, neutieraj si slzy hnevom, požehnaj svoj chlieb, aj keď je skromný. 

Akokoľvek dlhé sa vám môže zdať vaše trápenie tu na zemi, keď sa raz dostanete do duchovného života, 

budete mať pocit, akoby to bola len minúta, a uvedomíte si všetko dobré, čo vám prinieslo. 

55 Nebo je stav dokonalosti. Predstavil som vám ho ako nesmierne veľké a oslnivo biele mesto, ktoré 

máte dobyť svojou odvahou, vierou a neochvejnou vôľou. Buďte vojakmi tejto veci! Spojte sa všetci, ktorí 

už máte tento vysoký cieľ, neochvejne postupujte a vyhrávajte životné bitky, až kým sa vám nepodarí 

dosiahnuť, aby sa toto mesto vzdalo tým, ktorí ho dobyli svojou láskou. Tým mestom je váš domov, tým 

domovom je nekonečný vesmír, kde Stvoriteľ prebýva so svojimi deťmi. 

56 Noste Moje Slovo vo svojich srdciach a v samote svojej izby alebo v pokoji prírody naň 

spomínajte a premýšľajte o ňom. Buďte mojimi dobrými učeníkmi. 

57 Vám, ktorí ste mali milosť počuť ma v tejto podobe, hovorím: Zachovávajte moje Slovo, študujte 

ho, uvádzajte ho do praxe vo svojom živote, lebo čoskoro ho už nebude počuť. Chcem, aby ste, keď sa to 

stane, zostali ako majstri, pevne zakotvení v mojom učení, a nie ako zmätení učeníci alebo ako deti, ktoré 

sa cítia osirelé. 

58 Dnes ešte môžeš zvolať ľudí, aby počuli môj prejav; zajtra, keď sa skončí rok 1950, budú počuť 

len hlas mojich učeníkov a svedkov. 

59 Nepochybujte o ľuďoch, nech sú akokoľvek tvrdohlaví a fanatickí v praktizovaní náboženstva. 

Každá duša sa nachádza v určitom štádiu vývoja a pre každú prišiel ten správny čas na prijatie týchto 

zjavení. 

60 Učeníci, pochopte svoju úlohu a prijmite ju s láskou a poslušnosťou, s akou Ježiš prijal svoj osud. 

Modlite sa, bdejte, pite kalich utrpenia s trpezlivosťou a neste svoj kríž s láskou. Požehnajte všetko 

vnútorne a odpustite tým, ktorí vám ublížili, zo srdca i skutkom. 

61 Blahoslavení sú tí, ktorí mi v slzách hovoria: "Učiteľ, do Tvojich rúk vkladám svoju bolesť, nech 

sa mi stane Tvoja vôľa." Moja vôľa je, aby ste mali môj pokoj, ó, trpezliví a chudobní ľudia, ale zabudnite 

na chvíľu na svoje utrpenie a modlite sa za svet, modlite sa za národy. Milujte sa navzájom! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 75  
1 Uvedomujete si, že teraz je vhodný čas premeniť sa na mojich učeníkov. Chápete, že táto cesta vás 

dovedie do dokonalého domova, ktorý nepoznáte, ale viete, že existuje a čaká na vás. Oči vášho tela nikdy 

nebudú schopné vidieť to, čo môže vidieť len váš duch. Zostávajú však nekonečné zázraky, z ktorých sa 

môžu tešiť, a keď ich obdivuješ, voláš: "Pane, aká veľká je Tvoja moc, aké úžasné je Tvoje stvorenie, aká 

nesmierna je Tvoja láska!" - Veru, hovorím vám: Nezastavujte sa v medziach toho, čo ste schopní vidieť 

svojimi smrteľnými očami, pretože za tým všetkým je dokonalý a večný život. 

2 Nesnažte sa predstaviť si, aký bude Dom Božského Otca. Počkajte, kým ju váš duch spozná, keď 

ju dosiahne vzostupom vďaka vlastným zásluhám. Veru, hovorím vám, že sa nebudete cítiť sklamaní, 

pretože je to Božie prekvapenie, ktoré je uložené ako odmena pre každé Božie dieťa. 

3 Tento pozemský život je pominuteľný a slúži vám ako krok k vzostupu a ako téglik na dosiahnutie 

pravého života. Učenie, ktoré vám zjavujem, vám ukáže cestu, aby ste v tomto živote dosiahli svetlo a 

pokoj a oslobodili sa od hmotných pút, ktoré vás podriaďujú svetu. Ten, kto už tu pripravuje svojho ducha 

na tento prechod skutkami lásky k bratom, sa po vstupe do duchovnej ríše bude cítiť vo svojom pravom 

domove, vo svojej pravej vlasti; nie je v nej cudzincom. Kto však vstúpi do tejto nekonečnej sféry 

nepripravený, bude sa cítiť ako cudzinec v cudzom prostredí. 

krajina musí cítiť. - Niektorí v tento život neveria, iní vň veria, ale boja sa ho, ale sú aj takí, ktorí po ňom 

vrúcne túžia pre svoje nespočetné utrpenie. Týmto posledným hovorím: Netúžte vstúpiť do duchovného 

života len preto, že veríte, že v ňom nájdete oslobodenie od svojho utrpenia, pretože vám v tejto existencii 

sľubujem niečo viac. Vytrvaj, znášaj svoju bolesť, modli sa a rozjímaj, a vzdialenosť, ktorá ťa delí odo 

mňa, sa skráti. Tvoj plač na tomto svete nie je večný, nestvoril som ťa preto, aby som ti uvalil ťažké muky. 

Pochopte, že každá bolesť má svoju príčinu a že tou príčinou je nejaká vaša nedokonalosť. Preto vypite 

obsah tohto pohára, ktorý vám odhalí mnohé učenia. Premýšľajte o tom všetkom skôr, ako vás môj hlas 

zavolá na onen svet. 

4 Takto hovorím celému ľudstvu. Mojim učeníkom však hovorím: Vy budete mojimi statočnými 

vojakmi, tými, ktorí za sebou zanechávajú stopu lásky a ako svoju zástavu nesú mier, bratstvo a dobrú 

vôľu. Pochopte Moje učenie, aby ste neboli zmätení mnohými teóriami a učeniami, ktoré dnes vo svete 

existujú. Ak sa však niekto nakoniec predsa len dostane na vedľajšiu koľaj, je to znamenie, že nepochopil 

moje slovo. Preto vám hovorím: Ak chcete, skúmajte moje slovo kriticky, ale nedovoľte, aby ho vietor 

odniesol. Uchovávajte si ho v srdci, pripomínajte si ho vo svojej samote a opakujte si ho v pokoji pod 

holým nebom, a tak znovu pocítite moju prítomnosť, moju lásku a moje milosrdenstvo. 

5 Ktorí z nich sa stanú majstrami v mojom učení? - Pochopte, že musíte učiť nielen slovom, ale aj 

skutkami, lebo tie budú prvou vecou, ktorú ukážete svetu. Ľudstvo je unavené zo slov. Je to obeta na 

splnenie Zákona, ktorý vás naučil váš Pán? V jeho čase som vám povedal: "Milujte sa navzájom, ako som 

ja miloval vás." A Eliáš vám teraz povedal: "Milujte svojho blížneho a milujte svojich bratov, a dostanete 

moje 

Otca v celej jeho sláve." 

6 Tvoríte ľud alebo skôr spoločenstvo duchovných bytostí, uprostred ktorých som sa zjavil teraz a 

vždy. 

7 Mesiáš, ktorého predpovedali proroci a v ktorého dúfali patriarchovia, Majster, ktorý dal svetu 

svoje slovo a svoj život a prisľúbil, že sa vráti, je ten istý, ktorý sa dnes zjavil v nízkej podobe tohto ľudu, 

neviditeľný pre hmotné oko, ale plný slávy a majestátu pred vaším duchom. Neprišiel som ti ublížiť tým, 

že by som ti vyčítal, ako si sa ku mne kedysi správal. Nemohol Boh predvídať osud, ktorý ho čakal, keď sa 

stal človekom? Veru, hovorím vám: Otec dobrovoľne položil túto obeť z lásky k vám. Ešte predtým, ako 

prišiel, vedel, že ho čaká kríž, vedel tiež, že jeho obeť vám dá dokonalú lekciu najčistejšej lásky a ukáže 

vám cestu, ktorou dosiahnete odpustenie svojich hriechov. 

8 Pochopte, že ja som verný strážca, ktorý bdie nad všetkými, spravodlivými i hriešnikmi. Ako 

zlodej, ktorý čaká na noc, aby prekvapil spiaceho, vstupujem do tvojho srdca. Odtiaľ si beriem so sebou 

len bolesť a zanechávam vám svoj pokoj ako dôkaz svojej prítomnosti. Naučte sa ma cítiť v udalostiach 

svojho hmotného života. Cíťte ma, keď sedíte pri stole a jete svoj chlieb. Naozaj vám hovorím, že v tej 
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chvíli som prítomný. Jedzte v pokoji a budem to ja, kto vám bude rozdávať chlieb - chlieb svornosti, 

pokoja a požehnania. 

9 Ako trpí Boží Duch, keď v rodinách nachádza nezhody, zlú vôľu a nedostatok lásky! Keď sa 

vrátite na cestu lásky, okamžite pocítite pokoj Mojej prítomnosti. 

10 Moje učenie je veľmi podrobné, aby ste si mohli niektoré z nich osvojiť. Keď tí, ktorých nazývaš 

cudzincami, prídu do tohto národa a dozvedia sa o tomto zjavení, budú sa ma zvedavo pýtať: "Pane, prečo 

tak veľmi miluješ tento národ a priaznivo si ho naklonil svojím učením?" Na to im odpoviem: "Milujem 

ho rovnako ako vy a celé ľudstvo. Ale nie všetci z nich by ma pochopili v tej podobe, v akej som sa im dal 

poznať - nemali by ste ich považovať za cudzincov, mali by ste ich posadiť k svojmu stolu a rozprávať sa s 

nimi, lebo medzi týmito srdcami sú takí, ktorí budú niesť moje slovo iným národom. Budú siať po svojom 

a bojovať ako dobrí vojaci. Ale keď sa bitka skončí a mier sa objaví ako božská dúha na oblohe, zaznie 

duchovná pieseň chvály od všetkých mojich detí, ktoré boli na rôznych miestach zeme, ale zjednotené v 

modlitbe a v boji. Tento chválospev bude znieť takto: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 

dobrej vôle." 

11 Dnes ste stále ako deti, ktoré potrebujú lásku svojho Otca. Preto vás zahrniem svojím láskavým 

pohladením, lebo som váš Otec. Prenikám do tvojho srdca a poznám všetko, čo v ňom nosíš. Nikto 

nemôže mať predo mnou tajomstvá, lebo ja prebývam vo vás. 

12 Keď ste sotva začali počúvať toto Slovo, plameň vašej viery bol slabý, jeho svetlo malé. Ale keď 

ste postupne pochopili moje učenie, svetlo vašej viery sa zmenilo na horiacu pochodeň. 

13 Veru, hovorím vám, že len s vierou a neochvejnou túžbou plniť môj zákon budete môcť prejsť cez 

túto púšť ako silný Izrael prvej éry. 

14 Neustupujte pred životnými skúškami a nehádzajte moje učenie do vetra, lebo formuje vašu dušu. 

15 Silní budú tí, ktorí budú najlepšie svedčiť o mojom zjavení a mojej pravde. Slabí budú hľadať 

spôsob, ako predstierať, že plnia svoje poslanie, hoci v skutočnosti svojimi skutkami nesvedčia o láske a 

milosrdenstve môjho učenia. 

16 Ešte vám zostáva niekoľko rokov, počas ktorých môžete pokračovať v počúvaní týchto učení, aby 

ste boli náležite pripravení odovzdávať Moje učenie, keď Moje (hovorené) slovo skončí. 

17 Už teraz vám hovorím, že nie ste viac ako ktokoľvek iný, že presvedčenie, ktoré ste si vypestovali, 

že ste národom privilegovaných bytostí, je omyl, pretože Stvoriteľ vo svojej dokonalej láske ku všetkým 

svojim stvoreniam nikoho neuprednostňuje. Hovorím vám to preto, lebo zajtra budete svojim bratom 

predkladať učenie, ktoré som vám priniesol v tomto čase, a nechcem, aby ste sa tým, čo prídu po vás, 

javili ako nadradené bytosti, ani aby sa zdalo, že zásluhou ste boli hodní toho, že ste ako jediní počuli 

Moje Slovo. 

18 Mali by ste byť chápaví, pokorní, jednoduchí, ušľachtilí a milosrdní bratia. 

19 Mali by ste byť silní, ale nie arogantní, aby ste neponižovali slabých. Ak máš veľké vedomosti o 

mojom učení, nikdy sa nechváľ svojimi vedomosťami, aby sa tvoji bratia necítili vedľa teba menejcenní. 

20 Mali by ste si uvedomiť, že všetko, čo ste nazhromaždili vo svojich srdciach, vám nebolo dané na 

hromadenie, ale na to, aby ste Moju pravdu oznámili svojim bratom, z ktorých každý pracovník má odo 

Mňa pridelený určitý počet. 

21 Prečo si na každom kroku opakujete, že všetko dobré, čo urobíte, bude pre dobro vašej duše? 

22 Neprechovávajte sebecké túžby a nemyslite len na svoju spásu a odmenu, pretože vaše sklamanie 

bude veľmi bolestné, keď vstúpite do duchovného sveta, pretože zistíte, že v skutočnosti ste si žiadnu 

odmenu nezaslúžili. 

23 Aby ste lepšie pochopili, čo vám chcem povedať, uvádzam vám nasledujúci príklad: Sú a vždy 

boli muži a ženy, ktorí si dali za cieľ konať dobročinné skutky medzi svojimi bratmi, a predsa, keď prišli 

ku Mne, nemohli mi preukázať nijaké zásluhy o svoje duchovné šťastie. Aký bol dôvod? Viete si 

predstaviť, že sa stali obeťami nespravodlivosti zo strany svojho otca? Odpoveď je jednoduchá, učeníci: 

nemohli pre seba žať dobro, pretože ich skutky neboli úprimné. Keď totiž vystierali ruku, aby niečo dali, 

nikdy to nerobili z pravého pocitu milosrdenstva voči trpiacemu, ale mysleli na seba, na svoju spásu, na 

svoju odmenu. Niektorých k tomu viedol vlastný záujem, iných márnivosť, a to nie je pravé milosrdenstvo, 

lebo nebolo ani citeľné, ani nezištné. Hovorím vám, že kto nemá v sebe úprimnosť a lásku, nezasieva 

pravdu a nezaslúži si odmenu. 
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24 Zdanlivá láska vám môže na zemi priniesť mnoho uspokojenia, ktoré pramení z obdivu, ktorý 

vzbudíte, a z lichotiek, ktoré sa vám dostanú; ale zdanlivá láska nedosiahne Moje kráľovstvo, dosiahne ho 

len pravdivá. Tam pôjdete všetci bez toho, aby ste mohli zakryť čo i len najmenšiu poškvrnu alebo 

nečestnosť. Predtým, ako sa objavíte pred Bohom, odložíte slávnostné plášte, koruny, insígnie, tituly a 

všetko, čo patrí svetu, aby ste sa pred najvyššieho Sudcu postavili ako jednoduché duše, ktoré pred 

Stvoriteľom skladajú účty zo zverenej úlohy. 

25 Pochopte, že vy ste ľudia, ktorí putujú od Prvého času. Spojte sa teraz v jednej vôli, potom budete 

môcť zažiť moje zázraky a povedať: Boh nám odpustil, Pán nás zaplavuje svojou láskou. 

26 Niektorí z vás sem prichádzajú v pozemskom odeve dieťaťa, iní v odeve mladíka alebo panny a 

ďalší v podobe starca. V týchto telách ťa môže objaviť len Môj pohľad. 

Len ja viem, aké bremeno každý z nich nesie a aké odčinenie plní. Bodliaky, ktoré sa ti zavŕtali do nôh, 

vidím len ja a moja láska ich odstraňuje, aby potom uzdravila tvoje rany. 

27 Chcem, aby vás moje Slovo, ktoré dostanete do roku 1950, všetkých spojilo a aby to nebola bolesť. 

Ale kým budete hovoriť: "Na takomto mieste nie je pravda to, čo sa vydáva", budete vo svojich srdciach 

pestovať semená rozdelenia a nezhôd. Vaša arogancia a márnivosť vás núti cítiť sa nadradenými nad 

ostatnými (bratstvami) a prvými, ale takto si neberiete za vzor Božského Majstra. Slovo, ktoré je jedno s 

Otcom, sa stalo človekom z lásky k hriešnikom, ale vy nie ste schopní odmietnuť svoju aroganciu, svoje 

falošné sebavedomie, aby ste milovali svojich bratov, ako som vás to učil. 

28 Aby som sa týmto ľuďom mohol zjaviť, musel som svoj hlas zviditeľniť hmotne pomocou 

ľudského nositeľa hlasu, ktorý ani nemá čistú myseľ a srdce. Posudzujete činy svojich bratov, a ak ich 

považujete za nedokonalé, odmietate ich a dištancujete sa od nich. Ale pýtam sa vás: Je toto učenie, ktoré 

som vám dal? Čo sa týka nového Lazára, povedal som tomuto ľudu: "Vstaň a choď!" Ale život, ktorý som 

mu dal, má zasvätiť láske a službe blížnemu. Ale vy ste sa nesnažili žiť Baránkovu miernosť, ste tvrdého 

srdca, a preto sú medzi vami boje a rozkoly, takže ste ako národy, ktoré sú vo vojne. Pamätaj, že som ti 

povedal: Nesúďte svojho brata, lebo váš Boh a Pán príde v pravý čas, aby vás súdil. Nenapodobňujte zlé 

príklady ľudí, správajte sa ako váš Majster. Máte dokonalý príklad, ktorý vás učí na ceste rozvoja smerom 

k zasľúbenému mestu, kde na vás čaká láska vášho Otca. 

29 Chcete, aby sa medzi vami zjavili tí proroci prvého veku, ktorí vás na uliciach a námestiach 

varovali výkrikmi beda, aby ste sa kajali a ľutovali svoje priestupky? Veru, hovorím vám, že by ste ich 

považovali za bláznov a neverili im! Niektorí však povstanú a budú hovoriť k zástupom pri bránach 

kostolov a na miestach bohoslužieb, kde sa ľudia zhromažďujú, aby Mi vzdávali úctu, a budú odhaľovať 

falošnosť modiel a hlásať uctievanie, ktoré Boh chce od svojich detí. 

30 Tu medzi vami bol každý nositeľ hlasu, duchovný nástroj alebo vidiaci prorokom. Ich hlasy, 

zjednotené v jeden celok, povstali, aby tento ľud učili ceste (spásy) prostredníctvom modlitby, 

vykonávania milosrdenstva a uctievania Boha prostredníctvom vašich skutkov lásky k bratom. Ako to, že 

niekedy zídeš z cesty, hoci je poznačená krvou Božej lásky? Je možné, že si ju pletiete s cestami, ktoré 

ľudia poznačili krvou bratovrahov? 

31 Tvoje svedomie vie, aký mám dôvod s tebou takto hovoriť. Tvoje srdce sa však bráni a myslí si, že 

k tebe hovorím príliš tvrdo. Potom sa ma s výčitkami a slzami pýtaš, či patríš k tým, ktorí opúšťajú túto 

cestu poškvrnení alebo ktorí napĺňajú srdce svojich bratov bolesťou? Hovorím vám, že nezablúdite, lebo 

moja cesta je jasná a svetlá, a kto otvorí oči a hľadá ju, čoskoro ju nájde. 

32 Dokončím svoje slovo a neskôr prídu ľudia z ďalekých krajín, aby sa vás opýtali, či je pravda, že 

Boh prišiel k vám a hovoril s vami ako Majster. Čo teda odpoviete a aké bude vaše svedectvo? 

33 Už dlho klopem na dvere tvojho srdca, a preto som povedal, že som ti blízko, ale ty si mi neotvoril 

dvere, aby som vošiel a prebýval v tebe. Zostal som vonku a naďalej trpezlivo klopal. 

34 Jednou z najvážnejších charakterových chýb je pokrytectvo. Nehovorte nahlas o láske, kým ma nie 

ste schopní milovať vo svojom blížnom. Koľkí z tých, čo odsúdili Judášov bozk, si nechcú uvedomiť, že 

oni dali svojmu bratovi bozk predstieraného bratstva a zradili ho do chrbta! Koľkých z tých, ktorí hovoria, 

že slúžia núdznym, vidím prinášať svetlo, pravdu, charitu výmenou za peniaze? - Prečo, keď ťa niekto 

zastrašoval svojimi otázkami, si sa zachoval ako Peter vo chvíľach slabosti, keď si ma zaprel a tvrdil si, že 

ma ani nepoznáš? Prečo sa bojíte "ľudskej spravodlivosti" a nebojíte sa tej mojej? Ale naozaj, hovorím 
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vám, medzi Božou spravodlivosťou a vašimi hriechmi je príhovor Márie, vašej nebeskej Matky, ktorá sa 

za vás vždy prihovára. 

35 Učím vás viesť zástupy, hoci som vám už v druhej ére ukázal, ako ich viesť bez toho, aby sa 

unavili, a to tak, že ich oživujete láskavosťou môjho Slova, živíte ich na púšti a konáte zázraky, aby ste 

roznietili vieru v ich srdciach. 

36 Povedal som vám, že s rokom 1950 sa skončí Moje ohlasovanie, ktoré som vám sprostredkoval 

prostredníctvom orgánov mysle nositeľov hlasu. Ale rovnako vám hovorím, že skôr, ako ho ukončím, 

budú nositelia hlasu, ktorých mysle zatvorím pred určeným časom pre ich nečistotu a nedostatok 

duchovnosti. Urobia to však preto, aby nikoho nemýlili učením, ktoré neobsahuje Moju pravdu. 

37 Moje svetlo osvetľuje, ale neoslepuje ani nemätie. Ja som pravda. Vnímajte toto Slovo, potom toto 

zjavenie a vaše svedomie vám povie, či vás učí pravému životu. 

38 Pamätajte, že ľudstvo doteraz prežilo dve epochy: Prvý, ktorý bol osvietený svetlom poznania 

Božieho zákona, druhý, ktorý bol posilnený učením Božej lásky, ktoré som vám dal v Ježišovi. Nový čas 

už začína rozprestierať svoje lúče nad ľuďmi, ale oni stále sejú a žnú semená zla, ničia sa navzájom, 

ubližujú si a bojujú brat proti bratovi na život a na smrť. 

39 Prešli stáročia a stáročia, a ľudia sa stále neunavili siať a žať toľko zla, neunavili sa spôsobovať 

toľko sĺz, neunavili sa zalievať zem ľudskou krvou. Do akého stupňa horkosti vyprázdnia kalich bolesti, 

aby ich zastavil na ich neúprosnej ceste a vrátil ich na pravú cestu? Váš Otec nechce, aby ste pili kvas, 

ktorý zostal na dne kalicha. Vy sa však o to usilujete svojou pýchou a nenávisťou. 

40 Milovaní ľudia, pamätajte, že ľudia túžia po mieri. Prečo sa nepripravujete na to, aby ste im 

svojimi skutkami lásky priniesli radostnú zvesť, aby ste ich pozdvihli k viere a k pravému životu? Prečo 

im nepodať bratskú ruku, veľkorysú a úprimnú, a nepozvať ich k zamysleniu a modlitbe? 

41 Určite sa stretnete s aroganciou vedcov, ktorí si myslia, že všetko vedia a ovládajú, že objavili 

tajomstvo nekonečna. Ale s akou múdrosťou a spravodlivosťou ich budem trápiť, a to bude čas, keď tento 

ľud, ktorý už vie svedčiť o mojom učení, bude hovoriť o Duchu, o večnom živote a o poznaní duchovného 

spoločenstva s Bohom. Jeho hlas sa dostane k národom zeme a toto svedectvo bude ako klíčiace semeno, 

ktoré padne na úrodnú pôdu. 

42 Ľudia otvoria svoje duchovné oči pre svetlo. Ale veru, hovorím vám, že skôr než sa tak stane, budú 

musieť prijať mnohé návštevy prírody, ktoré ľudstvo vydesia a otrasú ním. 

43 Keď sa toto všetko stane, zjaví sa neúprosná Božia spravodlivosť a skoncuje s takým veľkým 

znesvätením a takou nesmiernou pýchou. 

44 Keď sa skončí ťažká skúška, mnohí z tých, ktorí na Mňa zabudli, sa obrátia k modlitbe a mnohí, 

ktorí sa domnievali, že na to, aby objavili a spoznali tajomstvá prírody, je nevyhnutné vzdať sa akejkoľvek 

duchovnej viery a úcty k Bohu, si uvedomia svoj omyl. Moje svetlo ich zaplaví a dá im to, čo by ich úbohá 

inteligencia nikdy neobjavila. 

45 Vedci boli veľmi nevďační, pretože zabudli na Toho, ktorý stvoril všetko, na čo sú dnes takí hrdí, a 

mysleli si, že to objavili. 

46 Podobne hlúpi a nerozumní boli aj oni, pretože boli plní pýchy a pocitu nadradenosti, pretože sa 

domnievali, že prenikli do poznania stvorenia, hoci ho poznali len povrchne. 

47 Nikto neprenikne do tajnej Božej rady, ak nepovažuje za dobré zjaviť niečo z jej obsahu svojim 

deťom. To by vám malo pomôcť pochopiť, že kto chce poznať to, čo Pán stráži vo svojom skrytom 

hniezde múdrosti, musí to hľadať cestou pokory, lásky a oduševnenia. 

48 Najvyššie poznanie nie je vyhradené pre ľudí s vysoko vyvinutou mysľou, ale pre ľudí s vysokou 

zrelosťou ducha. 

49 Stačilo by, keby ste vy, svedkovia a poslucháči tohto Slova, oznámili toto učenie, o ktorom ľudia 

neuvažovali, a hneď by, osvietení svojím duchom, z vašich slov vyčítali moju pravdu. 

50 Potrebujem ľudí dobrej vôle, odvážnych a verných ľudí, citlivých na cudziu bolesť a horlivých v 

plnení môjho zákona, aby ako moji vyslanci prekračovali hranice, prechádzali krajinami a šírili poznanie 

tohto Božieho posolstva - ľudí, ktorí vysvetľujú dôvod navštívení, mojej spravodlivosti, vojen, ničenia a 

bolesti; ktorí tiež ukazujú spoľahlivú cestu k nájdeniu pokoja a zdravia, či už duše alebo tela. 

51 Z tohto ľudu vyjdú zvestovatelia, proroci Môjho nového Slova, robotníci a rozsievači tohto učenia 

lásky a oduševnenia, preto musí medzi vami dôjsť k očisteniu a súdu. 
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52 Zjavenie Môjho Ducha, ktoré som prisľúbil v druhej ére, je to, ktorého ste svedkami v súčasnosti, 

ľudia. Pamätajte, že jeho koniec je už blízko. Využívajte každé moje učenie, lebo po roku 1950 ich už v 

tejto podobe nebude počuť. Hodina je stanovená a Moja vôľa je neodvolateľná. Keby som nedodržal svoje 

slovo, nebol by som viac vaším Otcom, lebo by som klesol na úroveň ľudí, ktorí sa dnes posilňujú v 

úmysle a zajtra sa zradia. 

53 V Božích radách nemôže dôjsť k žiadnej zmene, pretože keďže Boh pozná budúcnosť, nemôže sa 

mýliť. 

54 Boh všetko predvídal od začiatku, s najvyššou spravodlivosťou a dokonalosťou. 

55 Pochopte, čo vám hovorím, aby ste aj vy boli stáli vo svojich skutkoch, ako vás to naučil váš 

Majster. 

56 Hovorím vám o žiarivom oblaku svetla, ktorý videli moji učeníci druhej éry v Betánii a ktorý teraz 

videli vidiaci. Veru, hovorím vám, že ani tí, ktorí ma videli, ako sa rozchádzam medzi mrakmi, 

nepochopili význam tohto zjavenia. Ani tí, ktorí ma vtedy videli zostupovať v duchu, nechápali význam 

tohto "oblaku", kým vám Moje Slovo všetko nevysvetlilo a Moji duchovní poslovia vám to svojím 

podrobným a jasným slovom nepochopili. - Aj u učeníkov druhej éry, vo chvíľach, keď sledovali 

nanebovstúpenie svojho Majstra bez toho, aby to pochopili, bola prítomná duchovná bytosť, ktorá im 

vysvetlila, že svet uvidí tohto Ježiša, ktorého videli vznášať sa medzi oblakmi, zostupovať rovnakým 

spôsobom, teda v duchu, v novom čase. 

57 Toto súčasné zjavenie je naplnením tohto prísľubu, ó, ľud. Ak sa spôsob, akým som prišiel, zdá 

niektorým mojim deťom príliš nevýrazný, je to preto, že neboli schopné duchovne sa pozdvihnúť, aby 

uvideli žiarivé svetlo, ktorým môj Duch osvetľuje novú éru. 

58 Aj v druhej ére sa cítili sklamaní mnohí ľudia, ktorí snívali o príchode prisľúbeného Mesiáša, keď 

videli len vonkajší vzhľad Krista, a preto ma zapreli. Neboli schopní objaviť prítomnosť nebeského 

kráľovstva, kráľovstva svetla a pravdy, prostredníctvom Ježišovej vonkajšej chudoby. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U  76 

121 

Pokyn 76  
1 Je to pre vás deň milosti. Prichádzate, aby ste počuli moje láskyplné slovo, ktoré zaplavuje vaše 

srdce láskou. Chvejete sa od radosti pri pomyslení, že ste predchodcami tých generácií mojich učeníkov, 

ktorí čoskoro prídu na zem. Potom predo Mnou vyznáš, že si príliš nešikovný a slabý na to, aby si vykonal 

úlohu hodnú Mňa. Pochybujete, pretože ste ma nepochopili. Ale neposlal by som ťa na takú náročnú 

misiu, keby som ťa videl slabého, ako si v tejto chvíli. Moje učenie k tebe zostupuje deň čo deň, aby som 

ťa učil a posilňoval, aby som ťa mohol poslať do boja, len čo budeš silný vo svojej viere. 

2 Veru, hovorím vám: Ak si niekto myslí, že hriešnici nie sú hodní mojej záchrany, nepozná ma. 

Nechcem smrť pre žiadne zo svojich detí a opäť som pripravený obetovať sa, aby som ich zachránil a 

priviedol k pravému životu. Pochopte, že nie je možné, aby existovala bytosť, ktorá - stvorená pre určitý 

cieľ - je schopná spôsobiť zmenu Stvoriteľovej vôle; a vy ste boli stvorení, aby ste ku Mne stúpali po ceste 

pravdy. Toto je cesta, ktorú ľudia stratili svojím materializmom a ktorú vám znovu ukazujem svojou 

láskou. 

3 Spôsobím, že toto ľudstvo, podobne ako ľud Izraela, zlomí reťaze otroctva a vydá sa na úpätie 

hory, kde počuje môj hlas, ktorý mu ukáže cestu do zasľúbenej zeme. 

4 V tejto tretej ére som neudelil milosť počúvať Moje Slovo celému ľudstvu; urobil som tak len tým, 

ktorí ma mohli v tejto podobe pocítiť a uveriť Mi. Tento prejav, toto Slovo, má slúžiť ako príprava na to, 

aby celé ľudstvo neskôr pocítilo Moju prítomnosť v jedinej forme: duchovnej. 

5 Nebojte sa, ľudia, majte istotu, že v tejto Hodine osudu nebudete sami, pretože príroda prehovorí a 

sily prírody budú svedkami a naplnia Moje proroctvá, aby ľudstvo vedelo, že toto je Tretí čas, čas zjavenia 

Ducha Svätého. 

6 Moja spravodlivosť príde na každé stvorenie a dotkne sa každého človeka, tak ako prišiel Pánov 

anjel na Egypt a vykonal môj súd, pri ktorom sa zachránili len tí, čo si označili dvere krvou baránka. 

7 Veru, hovorím vám, že v tomto čase bude spasený každý, kto bdie a verí v Slovo a prisľúbenia 

Spasiteľa, Božského Baránka, ktorý sa obetoval, aby vás naučil modliť sa a s dokonalou láskou plniť 

úlohy vášho vykúpenia, pretože Moja Krv vás bude chrániť ako plášť lásky. Ale kto sa nepozerá, kto 

neverí alebo kto sa rúha, bude postihnutý, aby sa prebudil z letargie. 

8 Blíži sa rok 1950 a čoskoro nastane čas súdu, o ktorom vám hovorím, čas boja svetla proti 

temnote. Pripravte sa, ľudia, bdejte a modlite sa, preciťujte bolesť svojich bratov. vidia, ako sú telá a duše 

čoraz chorľavejšie; plní strachu z nebezpečenstiev, ktoré na nich číhajú, hľadajú maják, ktorý by ich 

osvietil, a balzam, ktorý by ich uzdravil. Pripravil som vás, aby ste boli pastiermi týchto stratených oviec a 

priviedli ich ku Mne, aby som očistil ich duše, uzdravil ich telá a pripravil im cestu, vnukol im lásku a 

spravodlivosť, aby mohli začať nový život. 

9 Moje svetlo sa objavilo na tejto zemi a šíri sa všade; zhromažďuje okolo mňa moje deti všetkých 

rás a vierovyznaní. Vy, ktorí teraz počúvate moje slovo, ste znovu získali svoje duchovné dary, ste 

uzdravení a plní sily. Keď ľudstvo zažije tieto udalosti, nazve vás milostivými. Budú ťa prosiť, aby si im 

dal trochu z tejto pravdy, ktorú som ti zjavil, a budú dychtivo počúvať tvoje slová. Je mnoho tých, ktorí by 

už mali čítať túto knihu, ale ktorí odkladajú svoj príchod, a ktorí prídu, keď bude moje Slovo dokončené. 

Ale na ten čas budete pripravení a budete ich učiť s láskou, ako som vás učil ja. 

10 Nebojte sa tmy, v ktorej žijú vaši bratia, ani "malomocenstva", ani meča ich jazyka. Budú k vám 

pristupovať, niektorí neochotne, iní s pochopením, a všetkých budete s láskou poučovať. Hovoril som k 

vám s láskou a moje slová boli pohladením a útechou pre všetky moje deti. Prišiel som pred veľké zástupy 

ľudí a nestaral som sa o to, že jedni veria mojim slovám a iní ich popierajú. Ošetroval som ľudské srdce 

bez akéhokoľvek zvýhodňovania. Toto zavlažovanie mojou láskou ho urobí plodným a v krátkom čase sa 

život človeka zmení. Po skončení môjho slova tu budete naďalej ako moji učeníci, budete nasledovať moje 

kroky a svojimi skutkami svedčiť o pravdivosti môjho učenia. 

11 Chcem z vás urobiť silných ľudí, bojovníkov, ktorí prekonajú prekážky a dosiahnu cieľ svojho 

poslania, aby získali vysokú odmenu, ktorú som im sľúbil. Keď som vás pomazal, dal som vám poznať 

vaše duchovné dary a vy ste boli vybavení na veľké dielo dňa. Tieto duchovné dary neskúšajte, radšej v ne 

verte a neporušujte vieru. Nevystavuj ma skúške, lebo ak to urobíš, vždy ukážem, kto som! Ale ak by som 

ťa vystavil skúške, zoslabol by si. 
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12 Ak chcete uzdravovať chorých, robte to v mojom mene a svoju úlohu vykonávajte s pokorou. Keď 

zviditeľním koniec života vašich bratov a sestier, nežiadajte ma, aby som predĺžil ich existenciu. Staň sa 

sprievodcom tých duší, ktoré sú povolané do záhrobia a ktoré zverujem tvojmu milosrdenstvu. Ale ak je 

vašou úlohou vrátiť telu zdravie, precítiť bolesť svojho brata a použiť svoje duchovné dary, poradiť a 

povzbudiť, potom vaša láska bude robiť zázraky. 

13 Odporúčate mi tie srdcia, ktoré pre svoju necitlivosť neprijali moje učenie. Vyzbrojte sa 

trpezlivosťou, lebo ak veríte v moje Slovo, zasiate toto semeno do všetkých sŕdc a ja dám ľuďom, ktorí sú 

vám zverení, potrebné dôkazy na ich presvedčenie. 

14 Chcem, aby ste vždy pamätali na moje učenie, lebo som neprišiel hovoriť do prázdna, ale vniesť 

svoje svetlo do vašej mysle a srdca. Pamätajte: ak nepoužijete Moje učenie, mnohí hladní, ktorí na Mňa už 

dlho čakajú, odídu s prázdnymi rukami, lebo vedia, že prídem napraviť všetky chyby. 

15 Moji vyvolení sú múdro rozptýlení po všetkých národoch, všetci majú odo mňa poslanie, ktoré 

majú splniť. Niektorí prídu do tohto národa zrejme z materiálnych dôvodov: niektorí za prácou, iní za 

oddychom. Chcem, aby ste boli v tom čase už pripravení, aby ste boli mojimi učeníkmi. Iba tak nájde 

moje slovo vieru - prostredníctvom príkladu a viery, ktorú ľudia dokážu dať svojim bratom. 

16 Ja som božský správca, ktorý vás v pravý čas pošle rozptýliť semeno. Nechcem však od svojich 

učeníkov počuť tieto slová: "Učiteľ, povedal si mi, že pôda je pripravená a očistená, a ja som našiel tŕnie a 

kamene, o ktoré som sa potkol." 

Ale ja vám odpoviem: Neponúkal som vám kvetnatú cestu, ale povedal som vám, že je to tá istá cesta, 

ktorou prešiel Ježiš v druhej ére a po ňom všetci jeho učeníci. 

17 Všetci ma môžete nasledovať, pretože ste čistí. Skôr ako som vás pritiahol k sebe, očistil som vás. 

Preto ste hodní zasiať moje semeno do srdca svojich bratov. Polia sú pripravené, lebo Eliášov Duch bol v 

tomto čase ako zvuk zvona, ktorý zobudil všetkých, čo spali. Prebudí vás, aby ste počuli môj hlas a 

nenechali Majstra hovoriť osamoteného na púšti. Všetci, ktorí sa občerstvujete, keď počúvate moje slovo, 

ste boli prebudení milosťou tohto duchovného pastiera. Veru, hovorím vám: Keď vás vidím 

zhromaždených, ako ma počúvate, je vo mne radosť, a keď sa nepriblížite k stromu, aby ste jedli z jeho 

ovocia, je vo vašom Otcovi smútok. 

18 Prišiel som, aby som vás spojil s ľuďmi, ktorí boli dlho rozptýlení po svete; chcem zjednotiť 

dvanásť kmeňov, aby som z nich potom vytvoril jeden a poslal ho medzi ľudstvo s mierovým poslaním. 

Ale keď vidím nevďačnosť týchto detí, cítim len bolesť a smútok. 

19 Zverujem vám strom večného života, ktorého nádherným sladkým ovocím je zdravie, radosť a 

pokoj. Dovolil som ľuďom sadiť rôzne stromy a videl som, že väčšina ich plodov bola horká a že ich 

pestovatelia nútili ľudstvo jesť z nich. 

20 Moje slovo sa stretlo s vaším egoizmom. Preto som vám povedal, aby ste to, čo vám odovzdám, 

oznámili svojim bratom. Vy sa však chcete len osviežiť Mojimi prejavmi bez toho, aby ste si brali 

povinnosti voči iným. Ale Majster vás nepovolal, aby vás učil zbytočné veci, povedal vám, aby ste sa 

naučili túto božskú lekciu, aby ste ju mohli neskôr v živote použiť a aplikovať ju na svojich blížnych. V 

tejto chvíli vám odhaľujem, že váš duch má starý dlh voči každému, kto k vám prichádza s utrpením, 

potrebou alebo žiadosťou. Uvažujte, s akou láskou ich kladiem na vašu životnú cestu, aby ste mohli splniť 

svoje zadosťučinenie tým, že ich urobíte predmetom svojej lásky. 

21 Už dlho k vám hovorím, aby ste v lone tohto ľudu vytvorili novú skupinu apoštolov. Generácia za 

generáciou počúva moje slovo, a predsa neobjavujem tých, ktorí sú svojou vytrvalosťou piliermi môjho 

chrámu. 

22 Rok 1950 príde pre vás prekvapujúco rýchlo, a ak potom už nebudete počúvať moje slovo, budete 

sa cítiť ako siroty. 

23 Moja spravodlivosť vás musí trápiť, kým nepochopíte, že sa musíte zjednotiť a vytvoriť ľud plný 

harmónie a bratstva. Tieto časy sa blížia a teraz, keď máte ešte čas pripraviť sa, vám s láskou hovorím: 

nečakajte ako spiaci, kým tá hodina príde. 

24 Spojenie (rôznych spoločenstiev) sa vám zdá ťažké a nemožné vaše zmierenie a bratstvo so 

všetkými národmi zeme. Ale naozaj, hovorím vám, ľudia sa konečne spoznajú a budú sa mať radi. 

25 Keď ľudia podriadia svoju slobodnú vôľu svedomiu a budú pracovať v súlade s Božou vôľou, 

pocítia, že bremeno života sa stáva ľahším a nič neunavuje telo ani dušu. 
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26 Ako Otec túži, aby ste sa všetci cítili voči Mne ako deti, a nie ako obvinení! Vždy, keď odchádzate 

zo zeme a predstupujete predo Mňa, aby ste Mi zložili účty zo splnenia svojho životného poslania, cítite sa 

zaťažení obvinením, ktoré vám robí vaše svedomie. Teraz však nastal čas, aby ste pri príchode na onen 

svet spievali pieseň triumfu a radosti, pretože môžete povedať svojmu Otcovi: "Pane, všetko sa stalo!" 

27 Keby bola cesta široká, celé ľudstvo by už dosiahlo vrchol hory. Ale keďže cesta bola plná skúšok 

a brána úzka, bolo potrebné získať zásluhy, aby sme po nej mohli napredovať. 

28 Nie je možné, aby ste už na tomto svete mali predstavu o tom, čo alebo ako vyzerá moje 

kráľovstvo, nebo a sláva. Chcem, aby ste sa uspokojili s vedomím, že je to stav dokonalosti duše, z 

ktorého prežíva, cíti a chápe úžasný život ducha, ktorý v súčasnosti nedokážete pochopiť ani si ho 

predstaviť. 

29 Hovorím vám, že ani duše, ktoré žijú na vyšších úrovniach, ako je tá, na ktorej sa nachádzate, 

nepoznajú realitu tohto života. Viete, čo to znamená žiť "v lone Otca"? Až keď tam budete žiť, budete to 

vedieť. Len nejasná predtucha, slabý náznak tohto tajomstva sa dotýka tvojho srdca ako podnet na tvojej 

ceste rozvoja. 

30 Príďte k Otcovi úzkou cestou lásky, ktorou je milosrdenstvo, ktorou je odpustenie, ktorou je 

pokora, a vezmete si od neho jeho smútok. 

31 Ľudia, videl som vás plakať nad svetom. Buďte požehnaní! Vaše srdce začína pociťovať cudziu 

bolesť. Videl som, ako ste ku Mne v tichu noci pozdvihovali svoje myšlienky, aby ste Mňa prosili o pokoj 

a balzam pre ľudstvo. Veru, hovorím vám, že ani neviete, koľko sa toho dáva svetu prostredníctvom vašej 

modlitby! 

32 Nebojte sa, ak v tomto živote nezažijete výsledok svojich prosieb a sĺz za tých, ktorých ani 

nepoznáte. Dláto bolesti uhladzuje tvoje srdce a moje slovo ťa v každej chvíli pohýna k dobročinnosti. 

Dnes chápete, akú moc máte vďaka schopnosti myslieť, ako aj vďaka iným schopnostiam, ktoré ste 

doteraz nepestovali. Vo vás existuje život, ktorý ešte nepoznáte. 

33 Viete si predstaviť bolesť ducha, keď si po návrate do duchovného údolia uvedomí, že nedokázal 

splniť svoju úlohu vo svete, ani nedokázal odhaliť svoje schopnosti a vlastnosti telu? V tomto čase vám 

dávam Svoje učenie nanovo, hoci som vám ho už dal v učení, ktoré som vám dal v druhej ére, ale vtedy 

ste ho nemohli pochopiť. Všetko, čo si nedokázal celkom pochopiť, si považoval za tajomstvo a 

rozprestrel si nad tým závoj. Práve tento závoj teraz roztrhávam svojím svetlom, aby vám tajomstvá mohli 

ukázať svoju pravú podstatu. 

34 Preto som vám povedal, že nepoznáte silu myšlienky. Dnes vám hovorím, že myšlienka je hlas a 

sluch, že je zbraňou a štítom. Vytvára aj ničí. Myšlienka skracuje vzdialenosť medzi vzdialenými a 

nachádza tých, ktorých stopu stratila. Poznajte svoje zbrane ešte pred začiatkom bitky. Kto sa vie 

pripraviť, bude silný a neporaziteľný. Nebude potrebné, aby ste používali vražedné zbrane. Tvojím mečom 

bude čistá a hlasná myšlienka a tvojím štítom viera a láska. Aj v tichu bude znieť tvoj hlas ako posolstvo 

pokoja. 

35 Toto je poučenie, ktoré vás teraz učím, a naozaj vám hovorím, že moje slová sa nestratia, tak ako 

ani jedna kvapka krvi vyliatej na Golgote nebola zbytočná. Z času, ktorý som vám dal pre váš hmotný 

život, vám beriem len niekoľko okamihov, vďaka ktorým môžete dosiahnuť večný život. Tieto momenty 

sú na nezaplatenie. 

36 Ani som ťa nežiadal, aby si veril vo mňa, keď si sem našiel cestu. Bol som to ja, kto vás predišiel a 

dal vám dôkaz tým, že som uzdravil vaše fyzické choroby, dal pokoj vášmu duchu alebo niečo, čo ste 

považovali za nedosiahnuteľné. Keď ste potom uverili vo Mňa a verne sa venovali plneniu Môjho Zákona, 

každému som určil jeho úlohu, aby nezablúdil z cesty a vzal na seba len to, čo mu patrí, a dával 

milosrdenstvo a lásku svojim bratom, ako som to urobil ja vám. 

37 Myslíte si, že všetci, ktorí učia, sú majstri? Myslíte si, že všetci, ktorí sa nazývajú Božími 

služobníkmi, sú mojimi vyslancami alebo že som im dal úlohu, ktorú vykonávajú? Myslíte si, že všetci, 

ktorí vo svete vládnu, spravujú a velia, majú potrebné schopnosti na vykonávanie tejto úlohy? Nie, ľudia! 

Ako málo je tých, ktorí plnia poslanie, ktoré im bolo zverené, v pravde! Kým niektorí sa zmocňujú 

pozície, ktorá im nepatrí, tí, ktorí by ju mali zastávať, sa vidia ponížení a degradovaní. - Ja, ktorý som váš 

Boh, som musel prísť, aby som vám ponúkol duchovné spoločenstvo, a Ja, ktorý som váš Kráľ, som musel 

prísť, aby som vám vládol a posunul vašu dušu na ceste vývoja. 
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38 V minulosti ste len hromadili slová, ktoré vás nikto nenaučil chápať ani interpretovať a ktoré vás 

len mátali. Kto z vás - po tom, čo prijal Moje slovo ako semeno a plodnú rosu Môjho svetla, ktoré mu 

všetko vysvetľuje - ešte stále verí vo večný pekelný oheň? - Žiadne. Dnes viete, že nie strach z trestu vás 

má prinútiť poslúchať môj zákon, ale vaša láska, ktorá sa rodí z najhlbšieho vnútra vášho srdca. Časy, keď 

sa tvoja duša chvela pred spravodlivosťou strašného a neúprosného Boha, sú preč. To, čo som vám v 

minulosti obrazne zjavil, bolo nesprávne vyložené. Chcem, aby ste vedeli toto: Keď sa svedomiu hriešnika 

podarí odvrátiť dušu od jej pripútanosti k hmote a ukáže jej všetky jej chyby, pochopenie jej nevďačnosti 

ju privedie k pokániu a hanba, ktorú utrpí, bude taká silná, že v porovnaní s ňou sa vám falošná predstava 

hmotného ohňa ako očisťujúceho prvku duše bude zdať slabá. 

39 Svedomie je Božím svetlom a toto svetlo je ohňom lásky, ktorý pohlcuje všetku nečistotu. Hľa, 

toto je "oheň", v ktorom sa duša pretaví, aby opäť povstala plná svetla. 

40 Hovorím vám tiež, že tak ako vo svedomí existuje oheň, ktorý nie je hmotným ohňom, tak aj v 

duši existuje temnota a opustenosť, ktoré nie sú také, aké máte vo svete, ani také, aké si predstavujete. 

41 Ako by ste mohli veriť, že v deň súdu telá mŕtvych vstanú a spoja sa so svojimi dušami, aby 

vstúpili do Božieho kráľovstva? Ako môžete takto interpretovať to, čo ste sa učili inokedy? 

42 Telo je z tohto sveta a zostáva v ňom, zatiaľ čo duch povstáva slobodný a vracia sa k životu, z 

ktorého vyšiel. "Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z môjho Ducha, je duch." "Vzkriesenie tela" 

je opätovné vtelenie duše, a ak niektorí z vás veria, že ide o ľudskú teóriu, a iní z vás veria, že ide o nové 

zjavenie - veru, hovorím vám, že som začal od počiatku ľudstva, aby som toto zjavenie oznámil svetu! 

Dôkaz o tom nájdete v texte Písma, ktoré je svedectvom mojich skutkov. 

43 V tomto čase však toto zjavenie prišlo k vášmu duchu, keď bol na vyššom stupni vývoja, a čoskoro 

bude spravodlivo prijaté ako jeden z najspravodlivejších a najláskavejších zákonov Stvoriteľa. Odmietnite 

predstavu, ktorú ste mali o "súdnom dni", pretože to nie je jeden z vašich dní, pretože je to časový úsek a 

"koniec sveta" nie je koniec planéty, na ktorej žijete, ale koniec sebeckého života, ktorý ste na nej 

vytvorili. 

44 Veru, hovorím vám: Už žijete v "Deň 

Pán", už ste pod Jeho súdom. V súčasnosti sú súdení živí i mŕtvi, na týchto váhach (súdu) sa vážia minulé i 

súčasné skutky. Otvorte oči, aby ste boli svedkami toho, že sa všade prejavuje Božia spravodlivosť. 

45 Práve teraz musíte zostať silní, pretože búrka sa rozpútala a pokušenia na vás čakajú na každom 

kroku. Opustite Sodomu a Gomoru - hriešne mestá - a neotáčajte sa späť, lebo vás pozývajú (zostať), a 

keďže ste sa už oslobodili, neponáhľajte sa späť do ich lona, lebo sa môže stať, že potom už nebudete mať 

silu sa od nich oddeliť. Bez otáľania choďte do mesta pokoja, do mesta, ktoré sa usadí vo vašom srdci, 

keď príde čas. 

46 Ako dlho bude trvať rozsudok? - Vy neviete, ale naozaj vám hovorím, že čas očisťovania skráti 

moje Božské milosrdenstvo. - Vám starým, ktorí ste hlboko zarmútení, pretože vám vaša myseľ hovorí, že 

na zemi už nezažijete víťazstvo Môjho Zákona, hovorím pravdu: kto vám môže s istotou povedať, že sa 

potom nevrátite na svet, aby ste boli svedkami príchodu Môjho Kráľovstva a urobili ďalší krok na ceste 

vývoja? Tým, ktorí sa nevrátia, hovorím, že zo záhrobia im dám uzrieť víťazstvo Mojej spravodlivosti a 

hlas a prítomnosť týchto bytostí bude cítiť na zemi. 

47 Dal som vám nové učenie. Zničil som ňou mylné predstavy, pretože ste si predchádzajúce učenie 

vysvetľovali pozemským spôsobom. Uvedomte si, že k vám hovorím v rôznych podobách. Jedno a to isté 

učenie vám predkladám rôznymi spôsobmi, aby nezostal nikto, kto by nerozumel môjmu slovu. Pamätajte, 

že u všetkých, ktorí ma počúvajú, nie je ani duch, ani myseľ na rovnakom stupni rozvoja. Viem, čo každý 

potrebuje, preto svoje Slovo poľudšťujem a obmedzujem, kým ho neurobím zrozumiteľným pre všetky a 

pre každé z mojich detí. 

48 Po tom, čo som vám dal Svoje poučenie, a aby ste z neho vyvodili správne závery a váš výklad bol 

správny, posielam vám Svojich duchovných poslov, poslov a vykladačov Svojho Slova, aby vám pomáhali 

pri štúdiu a aby ste našli zmysel Mojich zjavení. 

49 Chcem, aby ste pochopili, aké dôležité je študovať a chápať moje slovo, pretože každý výrok 

obsahuje buď zjavenie, alebo proroctvo, súd, alebo poučenie pre vášho ducha. 

50 Tí, ktorí prikladajú Mojej práci v tejto tretej ére dôležitosť a ktorí sa ponoria do štúdia Môjho 

Slova, uvidia rozkvet a rozvinutie mnohých darov, ktoré boli skryté v ich bytosti. Blahoslavení sú tí, ktorí 
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sa prebudia na hlas svojho Pána, lebo keď sa pustia do plnenia svojej úlohy, uvedomia si, že nie sú 

vyvrheľmi ani úbožiakmi, ako si mysleli, a navyše zistia, že ich Otec nikdy nezabudol. 

51 Tí, ktorí v tomto období z hlúposti, nevery alebo materializmu nerozvíjajú svoje duchovné dary a 

schopnosti, budú na každom kroku ohromení veľkými udalosťami a navštíveniami, ktoré sa majú v tomto 

období udiať. Preto vám hovorím: Pripravte sa, bdejte a modlite sa, prebuďte ľudstvo! 

52 Pozorovali ste svoje duchovné prebudenie? Ste presvedčení, že ste skutočne spali? Potom urobte 

svojim bratom to, čo Moje Slovo urobilo vám, a budete môcť začať dialóg medzi duchmi. 

53 Keď o Mne hovoríte a vydávate svedectvo, hovorte jasne, aby ste nikoho nezavádzali. Prišiel som 

skrytý za tajomstvami alebo zahalený tmou? 

Prišiel som síce v duchu, neviditeľný vašim ľudským očiam, ale duch neznamená tajomstvo alebo tmu, ale 

svetlo, pravdu a jasnosť pre toho, kto vie pozorovať bez predsudkov a skúmať s dobrou vôľou. 

54 Dávam to poznať ľuďom, ktorí boli svedkami Môjho prejavu prostredníctvom ľudského orgánu 

intelektu: Aby čas, ktorý venovalo tomuto štúdiu, a boj, ktorý viedlo, aby zostalo vytrvalé medzi ľuďmi, 

priniesli zajtra ovocie hodné jeho zásluh, keď toto Slovo už nebude znieť prostredníctvom nositeľa hlasu, 

musí mať vo svojom srdci zhromaždené všetky Moje učenia, aby bolo schopné svedčiť o tejto pravde. 

55 Môj ľud mi v srdci hovorí: "Učiteľ, mnoho rokov sme počúvali Tvoje Božské slovo, ale nepodarilo 

sa nám preniknúť do podstaty Tvojho učenia. Ako teda môžeme za tých pár rokov, čo Ťa ešte môžeme 

počuť, dosiahnuť vybavenie, ktoré od nás vyžaduješ?" Ale hovorím vám, že ak ste sa nedostali tak ďaleko, 

aby ste pochopili Moje zjavenie, je to len preto, že vám chýba vnútorné zhromaždenie a rozjímanie, aby 

ste lepšie pochopili učenie, ktoré som vám doteraz dal. 

56 Chcem vám udeliť milosť, vďaka ktorej si budete môcť osvojiť všetku múdrosť, ktorú som vám 

dal vo svojom Slove. Nemyslite si však, že táto milosť spočíva v predĺžení môjho pobytu u vás. Nie! Aký 

zmysel by malo zostať dlhšie, keď som vám všetko povedal a nechal to v záznamoch? Milosť, o ktorej 

vám hovorím, k vám príde hneď potom, ako Moje slovo prestane znieť v roku 1950. Potom vám dám čas, 

aby ste sa venovali čítaniu nespočetných učení, ktoré som vám dal. Budete sa venovať hĺbkovému 

rozjímaniu a štúdiu, ktoré vám pomôže objaviť celý duchovný obsah, ktorý Slovo vylialo na ľudí pri 

svojom ohlasovaní. 

57 Prostredníctvom tohto štúdia sa budete postupne duchovne zdokonaľovať a zvyšovať svoje 

poznanie a vybavenie. Potom radostne zvoláte: "Pane, buď požehnaný, lebo si nám dal príležitosť využiť 

to bohatstvo svetla, ktoré si nám priniesol a ktoré už zmizlo z našich sŕdc." 

58 Toto je Tretia zmluva jednorodeného Boha, ktorý sa dal ľudstvu poznať v troch rôznych formách 

zjavenia a v troch rôznych časových obdobiach. 

59 Nemôžete poprieť, že v čase môjho zjavenia boli s vami moje dary milosti, hoci moja 

spravodlivosť bola tiež prítomná. To všetko vám pomohlo pochopiť, že to bolo naozaj božské zjavenie a 

že je isté, že pre ľudstvo nastal nový vek. 

60 Ó, požehnané národy, hoci necítite blízkosť Mojej prítomnosti, ani si neuvedomujete, že ste 

vstúpili do novej éry, ktorá je érou svetla a spravodlivosti, dávam vám svoju lásku, svoje odpustenie a 

svoje požehnanie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 77  
1 Vitajte, milovaní robotníci, vy, ktorí ste sa premenili na mojich spoločníkov v boji a práci. 

2 S radosťou mi ponúkajú ovocie svojej práce tí, ktorí s láskou prijali tento kríž, lebo sú šťastní, že 

slúžia tvojmu Otcovi. Iní prichádzajú ku Mne smutní a skľúčení; sú to tí, ktorí, keď počuli, že po nich na 

ulici volajú kacírov, zradcov alebo čarodejníkov, pocítili strach a hanbu, a odvtedy sa skrývajú pred 

pohľadmi svojich blížnych, a keď konečne hovoria o Mojom diele, robia to stručne, so strachom a 

neistotou. Aké ovocie budú schopné priniesť tieto ustráchané srdcia a aký pokoj im môže priniesť 

poznanie, že sú učeníkmi tohto učenia? 

3 Chcem, aby sa moji učeníci cítili majstrami pri každej príležitosti, aby pred svojimi bratmi svedčili 

o pravde môjho učenia skutkami lásky, so zdvihnutou tvárou a s pokojom v srdci, lebo to všetko bude 

dôkazom pevného presvedčenia o pravde, ktorej sa oddali, a svedectvom viery a dôstojnosti medzi ich 

bratmi. 

4 K slabým a ustráchaným budem hovoriť slovami, ktoré pozdvihnú ich skľúčenú dušu a zapália ich 

vieru. Presvedčím ich, že nikto na svete im nemôže predložiť dokonalejšie a duchovnejšie učenie, ako je 

to, ktoré som vám v tejto chvíli zjavil. 

5 Keď táto istota prenikne do ich sŕdc, nebudú sa už skrývať pred pohľadom svojich bratov, nebudú 

sa hanbiť a nebudú mlčať. Pozdvihnú svoje tváre, vložia do svojich činov svetlo, ktoré vyžaruje moje 

poučenie, a nebudú sa báť nikoho odsúdenia, pretože budú v pokoji so svojím svedomím. 

6 Dal som vám učenie a vysvetlil som vám ho zrozumiteľnými slovami, aby ste ho mohli čoskoro 

praktizovať. Učil som vás zásadám, ktoré, keďže sú nezmazateľne vryté do vašich sŕdc, môžete mať na 

pamäti v každom okamihu svojho života, aby ste mohli svedčiť o Mojej pravde bez obáv a bez strachu, 

keď od vás ľudia budú žiadať dôkazy. 

7 Neponúkol som vám tróny, koruny ani poklady sveta, ale poznanie schopností ducha. Ale veru 

vám hovorím, že jeden z týchto darov Ducha má väčšiu cenu ako všetky kráľovstvá zeme. 

8 Ale ja vám hovorím: hoci viete, že to, čo som vám dal, má nekonečnú hodnotu, nebuďte kvôli 

tomu márniví. Uvedomte si, že ja, váš Kráľ, Majiteľ všetkého stvoreného, som k vám prišiel pokorne a bez 

pýchy. 

9 Kto chce poznať moje kráľovstvo, prebývať v ňom a vlastniť jeho bohatstvo, musí ho získať 

láskou a pokorou. 

10 Môj Duch pozýva všetkých do môjho kráľovstva, nielen obyvateľov tejto krajiny, ale ľudí 

všetkých národov. Moje semeno je roztrúsené po celom svete; sú to tí, ktorí sú označení Baránkovou 

krvou, ktorí prišli a budú prichádzať medzi ľudstvo, aby sa podelili o Dobrú zvesť, aby ľudí prebudili z 

letargie a pripravili im cestu. Prebudia veľké množstvo ľudí a ukážu im cestu k oduševneniu. Budú 

predchádzať národy ako tá hviezda, ktorá viedla mágov v druhej ére a ukázala im miesto narodenia 

Spasiteľa. 

11 Je predurčené, že sa budem prejavovať prostredníctvom každého z mojich označených a moje 

prejavy budú plné svetla, sily a útechy. Budú mojimi hľadačmi ciest, mojimi prorokmi, mojimi 

inšpirátormi, budú apoštolmi spiritualizácie, lekármi, sprievodcami a radcami. Všetko to, o čom vám 

hovorím, bolo už napísané a predvídané. 

12 Mali ste tu posla tretej éry, ktorého ústami hovoril Eliáš a ktorý pripravil nový vek; mali ste tu 

hlasonosičov, ktorých prostredníctvom zaznelo moje slovo. 

V iných oblastiach budete mať moje posolstvo v rôznych formách, ktoré má slúžiť na duchovnú prípravu, 

ako to pre vás urobilo toto ohlasovanie. 

13 Posolstvo bude krátke, ale keď bude dané, tí, ktorí ho prijali, sa budú musieť vydať za ním svojimi 

skutkami lásky. 

14 Ľudstvo sa prostredníctvom týchto posolstiev duchovne zjednotí, pretože podstata všetkých bude 

jedna: Moja pravda. 

15 Nech nikto neprekrúca ani nemení význam Mojich zjavení, aby ste sa, keď príde hodina vášho 

stretnutia, nepohoršovali nad rôznymi výkladmi. 
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16 Vy, ktorí ste dostali jasné a rozsiahle zjavenie, ako je Môj lúč svetla, ktorý sa stal Slovom, ste v 

tejto ére najzodpovednejší za toto Dielo a za ľudstvo. Blahoslavení učeníci, ktorí sú verní mojim 

pokynom, blahoslavení tí, čo usilovne hľadajú moje slovo, lebo v nich bude múdrosť. 

17 Niektorí chodia na moje zhromaždenia len zo zvyku, a zatiaľ čo moje Slovo hovorí k ich srdciam, 

ich myseľ blúdi na iných miestach, zaoberajúc sa ťažkými starosťami alebo zbytočnými plánmi. Hovorím 

vám: Nespite počas môjho učenia, lebo neviete, kedy vás povolám, aby ste splnili ťažké poslanie. 

18 Pýtate sa ma, prečo sa zjavujem prostredníctvom nevedomého človeka, a Ja vám poviem, že jeho 

nevedomosť je v jeho nevycvičenej mysli, ale nie v jeho duchu, ktorý je už rozvinutý. - niektorí hovoria: 

"Pane, s akou presnosťou sa plnia Tvoje predpovede?" Iní mi so smútkom v srdci hovoria, že sa boja byť 

ako zradca medzi mojimi apoštolmi, ktorých núti ťažké bremeno starostí a povinností, ktoré majú na zemi. 

Ale ja vám hovorím: Pozrite sa na mňa, musím sa starať o potreby všetkých svetov a všetkých bytostí, 

ktoré tvoria vesmír, a predsa k vám zostupujem, aby som vám priniesol svetlo, nádej alebo kvapku 

hojivého balzamu. 

19 Kedysi som vám sľúbil, že sa vrátim k ľudstvu, a teraz som tu, aby som tento sľub splnil, hoci 

uplynulo mnoho storočí. Váš duch túžil po mojej prítomnosti v túžbe po pokoji, v hlade po pravde, v túžbe 

po poznaní a môj Duch zostúpil, aby ste počuli poučenie podľa časov, v ktorých žijete. Ako môžu ľudia 

chcieť naďalej žiť tak ako doteraz? Už nie je v súlade s dobou, aby sme naďalej zotrvávali v duchovnej 

stagnácii alebo v duchovnej zotrvačnosti v praktizovaní obradov a tradícií. 

20 Ľudia by už mali lepšie poznať svojho Otca, cítiť v srdci bolesť blížneho a pozerať očami ducha na 

bytosti bez svetla, ktoré blúdia vesmírom a napĺňajú svojich vtelených bratov bolesťou a temnotou, aby 

ich svojimi modlitbami viedli na cestu duchovného vzostupu. 

21 Po tvojej pravici a ľavici sú núdzni, dokonca aj tí, ktorí zomreli pre život milosti, a ty ich nechávaš 

prejsť, lebo nevieš, čo s nimi. Ale ak nevieš, čo máš robiť s jedným zo svojich bratov, čo budeš robiť, keď 

uvidíš, že vypuknú svetové vojny a bolesť sa bude množiť a pretekať? Cítite sa príliš bezvýznamní a 

bezmocní na to, aby ste nejako pomohli tým, ktorí trpia. 

22 Bolo potrebné, aby som prišiel v tomto čase bolesti, aby som vám pripomenul zabudnuté učenia a 

odhalil vám nové učenia. Nebude potrebné, aby ste robili zázraky tak, ako si ich predstavujete. Veru, 

hovorím vám, že často robíte skutočné zázraky, o ktorých viem len ja, pretože ani vy o nich neviete. 

23 Prosím vás len, aby vaša viera bola veľká, aby ste praktizovali duchovnú modlitbu a aby ste zostali 

stáli v dobrom, potom budú vaše oči svedkami veľkých zázrakov. 

24 Sľúbil som ľudstvu, že sa vrátim v inom čase, a teraz som tu a plním svoj sľub. Musel som znova 

prísť, aby som dokončil učenie, ktoré som vám zjavil počas dvoch epoch a ktorého posledná časť bola 

uložená pre tento Tretí čas. 

25 Nebolo to vaše srdce, ktoré Mňa očakávalo, pretože nevedelo o prísľube Môjho návratu, pretože 

Moje slovo a Moje proroctvá o druhej ére sú málo známe. To váš duch ma prijal, pretože v sebe zachoval 

môj prísľub a dokázal pocítiť prítomnosť Stvoriteľa prostredníctvom prebúdzajúceho sa svedomia a ocenil 

podstatu božského Slova, keď sa dotklo jemných strún vašich sŕdc. 

26 Toto bol čas milosti, v ktorom ste podľa Mojej vôle mali pocítiť prítomnosť duchovného veľmi 

blízko, pretože som poľudštil Svoje Slovo, dovolil som používať duchovný svet pre pozemské záležitosti 

do určitej hranice a dovolil som vám vidieť niečo z nadpozemského sveta a tiež z budúcnosti 

prostredníctvom daru duchovného zraku. 

27 Všetky tieto duchovné prejavy na krátky čas zaslepili tvoju myseľ, pretože ťa považujem za 

zmäteného. Počujete moje slovo, a hoci je jasné, nechápete jeho význam. Viete, že toto učenie zostúpilo 

odo Mňa, bez akéhokoľvek ľudského vplyvu, a predsa ho miešate s kultmi a obradmi, ktoré sú vlastné 

modloslužobníkom a fanatikom. Dobre viete, že toto učenie je duchovné, a chceli by ste, aby bolo niečím 

hmatateľným alebo viditeľným pre hmotné oči. 

28 Boli ste oslepení záplavou svetla, ktorá zaliala vášho ducha. Ešte nie ste schopní odhaliť podstatu 

tohto zjavenia. Ale naozaj vám hovorím, že tento zmätok bude len dočasný, a keď preniknete do jadra 

Môjho Slova, získate poznanie pravdy a zduchovnenie, a to tak pri výklade učenia, ako aj pri jeho 

praktizovaní. 
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29 Nie všetko vo vás bolo nedokonalé a nečisté, bolo v tom niečo, čo vám umožnilo citovo pochopiť 

posolstvo Tretej éry, a tým niečím bola vaša citlivosť na duchovno, preto som vás nazval priekopníkmi 

spiritualizmu medzi národmi Zeme. 

30 Toto posolstvo, ktoré dostávate od svojho Majstra prostredníctvom nositeľa hlasu, bolo 

prípravným pokynom, pretože Moje ohlasovanie v tejto forme čoskoro skončí a potom sa začnete spájať 

so Mnou od ducha k duchu a vydáte sa k ľuďom a národom, aby ste odovzdali posolstvo oduševnenia, 

ktoré ľudstvu ohlasuje, že nastala Tretia éra, že sa začala duchovná epocha. 

31 Pokiaľ nechápete ani nerozumiete učeniu spiritualizmu, nedovolím vám začať kázať, lebo Moje 

Slovo je božská pšenica, ktorá sa nikdy nesmie miešať s iným zrnom alebo s plevami. 

32 Skôr než sa vo vašej mysli objaví svetlo, budú sa vo vašom strede odohrávať boje. Je však 

potrebné, aby sa tento boj rozhorel, aby vás prinútil uvažovať a ponoriť sa do Môjho diela, kým ho presne 

a jasne nerozpoznáte, kým neobjavíte jeho pravdu a podstatu. Potom, keď sa tento boj skončí, keď sa 

upokojí nálada a víchrica ustane, ľudia prejdú z temnoty do svetla a stanú sa hlásateľmi učenia o mieri, 

učenia o božskej morálke a hlbokej a pravdivej múdrosti, ktorá ľuďom odhalí tie najneočakávanejšie 

tajomstvá, ktoré im pomôžu byť duchovne veľkými, múdrymi, silnými a vznešenými. 

33 Usilujte sa o nesmrteľnosť duše praktizovaním Mojej náuky lásky. Polia sú vo vhodnom stave, aby 

som na ne zasial svoje semeno. Všade vládne zmätok, ľudia sú ako vietor, ktorý nevie, odkiaľ prichádza 

ani kam ide. Bolo potrebné, aby sa Moje svetlo objavilo na ceste ľudstva. Svetlo už svitlo, poslal som ho, 

ľudia len musia otvoriť oči. V súčasnosti vás pripravujem, aby ste mohli naučiť svojich bratov pozdvihnúť 

oči do nekonečna, kde môžu uzrieť Božské svetlo. 

34 Ale veru, hovorím vám, ako tvrdo a chladne narážam na vaše srdcia, hoci hodinu čo hodinu 

počúvajú tento nebeský pokyn; brány vášho milosrdenstva sa ešte neotvárajú. Učil som vás navštevovať 

chorého na lôžku, navštevovať väznice a nemocnice, aby ste priniesli lúč svetla na tieto miesta pokánia. 

Naučil som vás dať múdru radu alebo slovo pravdivej útechy. Viete, s akým cieľom vás všetkých posielam 

na tieto miesta? Aby tí, ktorí sú schopní vnímať bolesť svojich blížnych, mohli praktizovať lásku a aby 

chladné srdce, keď sa stretne s týmito obrazmi bolesti, bolo dojaté a aby v jeho srdci začalo klíčiť semeno 

súcitu a milosrdenstva. 

35 Postaraj sa, aby tvoja existencia na zemi bola plodná, aby si jedného dňa, keď vstúpiš do mojej 

prítomnosti, nemusel s výčitkami svedomia vyznávať, že si nevedel využiť čas a že tvoj život bol 

duchovne neplodný. 

36 Je to chvíľa, keď sa ozve vaše svedomie a povie vám, či ste pracovali v čistote alebo nie, či ste žili 

v harmónii medzi sebou, či ste s láskou a milosrdenstvom prijímali núdznych, chorých a chudobných. 

37 Modlite sa, milovaní učeníci, aby vás vždy sprevádzali dobré vnuknutia a aby ste zajtra neupadli 

do pokušenia. Chcem vás vidieť zjednotených v mojom diele, ako sa navzájom milujete a žijete, aby ste 

slúžili svojim bratom. 

38 Každé miesto, kde mi ponúkate svoju lásku, je ako ratolesť; všetky spojené tvoria mohutný strom. 

Niektoré vetvy sú veľké a silné, iné sú ešte malé a slabé, ale všetky sú významné, pretože z ich spojenia 

pochádza sviežosť, tieň a útočisko pre pocestných. Každý nech sa stará o svoju vetvu, lebo sa blížia 

víchrice, ktoré budú prudko a zúrivo triasť lístím stromu. Táto skúška je potrebná, aby opadali vychudnuté 

listy a zhnité ovocie a aby zástupy ľudí, ktorí u vás hľadajú útočisko, našli blahodarný tieň pre svoje 

unavené údy a zrelé ovocie na ukojenie svojho hladu. 

39 Suché lístie a zlé ovocie sú všetky tie rituálne úkony a zvyky, ktoré ste zaviedli do Môjho diela, 

hoci k nemu nepatria, a na ktoré sa nakoniec, pretože ste ich vytrvalo praktizovali deň čo deň a rok čo rok, 

pozeráte, akoby to bol samotný Zákon. 

40 Chcem, aby ste otvorili oči pravde, aby ste si uvedomili čistotu môjho učenia a postupne sa zbavili 

všetkých zbytočností, ktoré ste pridali k svojim náboženským zvykom. 

41 Blíži sa búrka, ale neprichádza, aby vás zničila, ale aby vám zanechala veľmi veľký úžitok, ak 

zostanete obozretní a budete vedieť využiť jej učenie. Ak však kvôli svojmu fanatizmu lipnete na svojich 

zvykoch a nevyužijete túto skúšku, upadnete do hlbokej stagnácie, o ktorej neviete, ako dlho bude trvať. 

Potom príde nová, ešte silnejšia víchrica, ktorá vás vytrhne z vášho spánku, z vašich chýb a neposlušnosti. 

42 Dôkladne sa zamyslite nad účelom Môjho nového prejavu a prídete k záveru, že som vás prišiel 

oslobodiť od pánov sveta, od reťazí nevedomosti a fanatizmu, ktorými som oslobodil vášho ducha, aby 
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som mu pomohol povzniesť sa ku Mne a slúžiť blížnemu využívaním jeho duchovných schopností. Ale 

keď som vám dal túto slobodu, chcete znova upadnúť do temnoty a do ešte bolestnejšieho jarma? 

Premýšľajte o tom so zrelosťou rozvinutého a poučeného ducha, aby ste mohli posúdiť dôsledky, ktoré by 

vám mohla priniesť nová neposlušnosť. 

43 Už teraz sa presvedčte, že som vás nepovolal, aby ste uctievali nové symboly, ale aby ste sa naučili 

učeniu lásky. Pochopte, že Mojou vôľou nie je ani to, aby ste vždy zostávali spolu v teple týchto miest 

stretnutia, ale že hneď, ako budete silní, mali by ste sa pustiť do práce, aby ste lekciu, ktorú ste sa naučili, 

premenili na skutky. Nie je dôležité, aby ste sa vzďaľovali od tých, ktorí spolu s vami počúvali Majstra, 

pretože nakoniec ste navždy spojení v duchovnom. 

44 Pamätaj, že som ti povedal, že k tebe prídu vedci, teológovia a filozofi, aby sa ťa pýtali, a že 

nesmieš nehodnými úkonmi uctievania a zmätenými slovami zakrývať jas svetla, ktoré som zapálil v 

tvojom duchu, ani poškvrňovať úprimnosť diela bez poškvrny, ako je to, ktoré ti bolo zverené, ale ukázať 

pýtajúcim sa múdrosť, ktorú som ti dal do vlastníctva. 

45 Pomyslite na svoje deti, na tieto generácie zajtrajška, ktoré sa na vás budú pozerať ako na 

privilegované bytosti, pretože ste mali neporovnateľné šťastie počúvať hlas Ducha Svätého 

prostredníctvom Jeho nositeľov, a ktoré budú prirodzene chcieť vidieť vo vašich dielach cnosť a čistotu, 

oduševnenie a múdrosť, ktoré ste dostali odo Mňa ako dedičstvo. Premýšľali ste niekedy o tom všetkom? - 

Ak sa však vybavíte, všetci mi môžete slúžiť, všetci môžete byť dobrí a povzniesť sa ku Mne. Keby to tak 

nebolo, nepovolal by som vás do tretej éry. 

46 Teraz ste ľudia, ale ja z vás urobím anjelov, ktorí budú žiť v mojom kráľovstve svetla. Dnes stojíte 

v skúške, očisťujete sa v tomto tégliku návštev, z ktorého vyjdete čistí a silní. 

47 Tak ako poukazujem na vaše nedokonalosti, aby ste ich mohli napraviť, žehnám a chválim aj vaše 

dobré vlastnosti a dobré skutky. Myslíte si, že som vás nevidel modliť sa za chorých? Myslíte si, že som 

nevidel vaše úsilie šíriť poznanie Mojej náuky a že som si nevšimol vašu snahu obnoviť sa, ako aj vaše 

odriekania a obety, aby ste si zaslúžili Moju milosť? To všetko viem, to všetko vidím a dôkazom je, že pri 

každom dobrom diele, ktoré robíte, vám dávam pocítiť svoj pokoj a hlboké uspokojenie, pretože ste konali 

dobro. 

48 V týchto chvíľach vás počujem, ako mi hovoríte: "Otče, koľko bolesti zanecháva vojna na svojej 

ceste medzi ľuďmi. Môžeme "pomazávať" chorých, ktorí sú v našom dosahu, ale čo môžeme urobiť pre 

tých, ktorí trpia vo vzdialených krajinách?" Majster hovorí všetkým, ktorí sú schopní plakať za svojich 

bratov: Naďalej navštevujte a "pomazávajte" tých, ktorých môžete osloviť, a modlite sa za tých, ktorí sú 

ďaleko, lebo ja urobím to, čo vy nemôžete urobiť. Čoskoro príde čas, keď sa budete musieť rozptýliť po 

svete a priniesť národom Moje posolstvo duchovnej slobody, mieru a spásy; čoskoro príde čas, keď Moji 

poslovia dajú ľudstvu pocítiť jemnosť Môjho uzdravujúceho balzamu v esencii Môjho Slova. 

49 Jedzte teraz všetci z chleba môjho slova a pocíťte odpustenie svojho Otca, všetci si sadnite za stôl. 

Nepýtam sa vás, kto si umyl ruky, kým vzal chlieb, a kto nie. Chcem, aby sa ten, kto vie pripraviť svoje 

srdce na počúvanie môjho Slova, aj ten, kto prichádza bez tejto prípravy, tešil z jedenia Božieho chleba, 

lebo všetci sú moje deti a všetkých premením na apoštolov Pravdy. Strom, prameň a cesta sú pre všetkých. 

50 Hľa, tu je Duch pravdy v 20. storočí, ktorý vysvetľuje to, čo hovoril v druhej ére a čo ste neboli 

schopní vyložiť. Moji vtedajší apoštoli boli zmätení, keď ma počúvali, a v diskusii medzi sebou hovorili: 

"Zdá sa, že Majster si občas protirečí." Ale prišiel čas, keď boli plní Ducha Svätého a uvedomili si veľkosť 

Môjho Slova, pochopili, že ľudský jazyk je príliš chudobný na vyjadrenie Božského, a preto niekedy 

verili, že Majster sa pomýlil, keď ich učil. 

51 Pokračovali v mojom diele spásy a skutkami lásky a pokory napísali svoje mená vedľa mena 

svojho Majstra, a tak svedčili o mojej pravde. 

52 Hľa, koľko času odvtedy uplynulo nad týmto ľudstvom, ktoré sa nazýva veriacim v Krista a 

uznáva Mojich apoštolov za nástupcov Majstra, ale čoraz viac odstraňuje zo svojho srdca túto životnú 

podstatu a semeno a ponecháva si len Moje meno, ktoré nevie ani vysloviť s úctou, ani uctiť svojimi 

skutkami. 

53 Hľadajte moje meno na zemi a nájdete ho na perách väčšiny ľudí; hľadajte moju prítomnosť a 

nájdete ju len v obrazoch vytvorených ľudskými rukami. Hľadajte moju stopu a nenájdete ju v ľudských 

srdciach, lebo tam už zhasla. 
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54 Tento ľud Mňa počúval v tomto čase a počul tú zjavujúcu vetu, ktorá vám povedala: "Vy a tí 

(starí) ste tí istí." Ten, kto pochopí význam tohto výroku, si potom povie: "Ako je možné, že zotrvávam v 

nevďačnosti a navždy sa uzatváram vo svojom sebectve?" Po tejto úvahe sa však prebudí a začne plniť 

svoje poslanie. 

55 Hovorím vám, že je potrebné, aby ľudia vedeli, že ich duše prišli na zem mnohokrát a ešte 

nepochopili, že majú stúpať po ceste Môjho Zákona, aby dosiahli vrchol hory. 

56 V polovici tohto storočia dokončím toto Slovo, ktoré bude plodným semenom vo vás dnes a vo 

všetkých mojich deťoch zajtra. 

57 Študujte Moje Slovo a hľadajte v jeho jadre božskú podstatu života, potom zažijete najvyššiu 

blaženosť, keď budete rozsievačmi na Pánových poliach. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 78  
1 Jasnosť a jednoduchosť Mojich pokynov vám dodali odvahu urobiť prvé kroky v Tretej ére a vy už 

začínate stískať Moje božské slová. Začínate si uvedomovať, že je osviežením pre srdce odstrániť bolesť 

blížneho a prejaviť mu lásku a milosrdenstvo. 

2 Nenazývajte ma nespravodlivým, ak vás na krátky čas postihnú bolesti a skúšky. Musíte vedieť, že 

posilňujú dušu a že navyše tento ľud bol vždy nástrojom Mojej vôle, aby som ním dával príklad ľudstvu. 

Buďte silní, aby ste pri svojich návštevách vydávali dôkazy lásky a poslušnosti mojej vôli. 

3 Pochopte a porozumejte všetkým mojim učeniam, ktoré vám teraz dávam, a nevyužívajte ich zle, 

lebo potom sa vrátite s roztrhaným odevom a so srdcom plným horkosti ako márnotratný syn z 

podobenstva. Urobte si zo svojho srdca sýpku a uchovávajte v nej božské semeno. Keď príde čas, zvolám 

ľudí a pozvem ich, aby prišli do tohto národa, ktorý otvorí svoje dvere cudzincom, ľuďom bez domova, 

ktorí hľadajú pokoj, svetlo a zdravie. A vtedy budú dvere vašich sŕdc otvorené ako dvere druhého 

Jeruzalema, duchovného mesta, ktorého oslnivá beloba je jasnejšia ako snehové vločky a ktorého brány 

stoja od večnosti otvorené v očakávaní Pánových detí. 

4 Veľké je duchovné poslanie obyvateľov tejto krajiny. Preto pripravte svoje srdcia, aby ste poskytli 

útočisko každému blížnemu, ktorý sa k vám priblíži, bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vonkajší 

vzhľad. 

5 Váš duch ešte nie je schopný pochopiť plný rozsah zjavenia, ktoré v tejto chvíli dostal, ale vaše 

srdce cíti, že k vám zostúpilo niečo veľké. Váš starý svet zmizol, odkedy ste počuli moje Slovo, pretože 

ním bolo odhalené vaše sebectvo. Ten svet bol malý, pretože sa obmedzoval na osobné sklony, na to, čo 

máte na zemi, a na nedokonalú predstavu o tom, čo je Boží zákon. Teraz sa váš obzor rozšíril do 

nekonečna a vy v ňom cítite neznámy svet, ktorý nakoniec dobudete svojím duchovným vývojom smerom 

nahor. Dnes vidíte v každom človeku brata a v každom človeku dieťa Mojej Božskosti. Dnes vnímate 

ľudský život ako stupeň na nekonečnom rebríku vášho vzostupu k Stvoriteľovi. Dnes viete, že Boh 

nezabúda na tých, ktorí trpia v tomto slzavom údolí, že všetci dostávajú svetlo jeho lásky. 

6 Učeníci, zostaňte v pokoji, ktorý vám dávam, nedovoľte, aby vám ho svet so svojimi pokušeniami 

vytrhol, lebo sa máte modliť za blížneho. Ale ako na ne môžete myslieť, keď vo vašich srdciach nie je 

pokoj? Prekonávajte ťažkosti svojho života, nepovažujte ich za neprekonateľné; sila, ktorá je v človeku, je 

veľká; čo vám chýba, je viera. Vytrvajte vo viere, v dobrých skutkoch a nimi budete prenášať hory. 

7 Nemyslite si, že váš život je neplodný, keď si myslíte, že ste nevykonali veľké skutky. Ak je čistá, 

dosiahli ste niečo dobré, lebo som vám povedal, že "poslední" ma spoznajú skrze "prvých". Prijmite túto 

úlohu s radosťou. 

8 Prijímam nárek niektorých sŕdc, v ktorom Mi predkladajú, že medzi ich príbuznými sú neveriaci, 

ktorí zblúdili. Hovoria mi, že s nimi veľa hovorili a nič nedosiahli. Hovorím vám, že sa musíte naučiť 

hovoriť skutkami, aj mlčaním, že máte byť citliví, aby ste neboli nemotorní. Ak sa pripravíte, ak vytrváte, 

váš pohľad sa stane prenikavým a vy potom nepremeškáte vhodný okamih, keď budete musieť dať tomuto 

srdcu konečný tvar svojím "dlátom". Vaše víťazstvo vám ukáže, že tí, ktorých ste považovali za silných vo 

svojej tvrdohlavosti, boli v skutočnosti slabí. Uskutočňujte moje božské rady a čoskoro budete svedkami 

mojej pravdy. Ja vám túto milosť udelím, lebo vám mám viac dať, než o čo ma môžete prosiť. 

9 Medzi tvojimi príbuznými sú aj takí, ktorí často trhali Moje dielo svojimi jazykmi a spôsobili, že 

tvoje srdce krvácalo. Nepomstím sa za vás, lebo moja spravodlivosť je dokonalá, ale čoskoro ich 

postihnem, lebo prišiel čas, keď "ma uvidí každé oko". 

10 Položte si otázku: Boli by ste tu a počúvali by ste ma, keby vás netrápila bolesť? Boli aj takí, ktorí 

sa rúhali, nadávali mi a odmietali ma, ale bolesť bola silnejšia ako oni a sklonila ich. Potom prišli sem na 

moje zjavenie a plakali v pokání. Dnes blahoslavia tú bolesť, ktorá ich prinútila prísť ku mne. 

11 Je na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí ma dnes odmietajú. Dajte im pochopiť, že prichádzam s 

túžbou po vašej duši, lebo vidím, že hladujú a žíznia po Mojej božskej životnej sile. Neobraciam sa na 

vašu záležitosť, pretože má všetko, čo potrebuje, na zemi. 

12 Musím vám povedať: Nemyslite si, že duša nevyhnutne potrebuje ľudské telo a život vo svete, aby 

sa mohla rozvíjať. Lekcie, ktoré dostáva na tomto svete, sú však veľmi prospešné pre jeho zdokonalenie. 
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13 Hmota pomáha duši v jej vývoji, v jej skúsenostiach, v jej odčinení a v jej boji; to je jej úloha a 

môžete to nájsť potvrdené v tomto prejave Mojej Božskosti prostredníctvom ľudskej bytosti, v ktorej 

využívam jej mozog a používam ho ako prijímacie zariadenie na odovzdávanie Svojho posolstva. 

Pochopte, že nielen duša je určená pre duchovno, ale že aj tá najmenšia vec v hmotnom svete bola 

stvorená na duchovné účely. 

14 Podnet na zamyslenie a výzva, ktorú adresujem vašej duši, aby prekonala vplyv hmotného, ktorý 

ju ovláda, a aby pomocou daru intuície dala svetlo srdcu a mysli. 

15 Toto Moje svetlo znamená pre tvoju dušu cestu k jej oslobodeniu, toto Moje učenie jej ponúka 

prostriedky, ako sa povzniesť nad ľudský život a stať sa riaditeľom všetkých svojich skutkov, pánom 

svojich citov a nie otrokom nízkych vášní, ani obeťou slabostí a potrieb. 

16 Keď sa duša nechá ovládať vplyvom všetkého, čo ju na zemi obklopuje, splynie nakoniec so 

svojím telom do takej miery, že zabudne na svoju pravú podstatu, že sa natoľko vzdiali od Duchovného 

života, že sa mu stane cudzím, a tak sa stane, že keď jej telo zomrie, je nevyhnutne zmätená a narušená. 

17 Ako ľahko umiera telo, ale ako ťažko sa duša, ktorá sa nevedela pripraviť, vyslobodí z hlbokého 

zmätku. 

18 Zatiaľ čo niektorí vo svojom zmätku zostávajú pripútaní k svojim mŕtvym telám, iní, zachovávajúc 

si v duši odtlačky svojich telesných schránok, naďalej veria, že sú ľuďmi, a nedokážu povstať do domova, 

ktorý by im zodpovedal, zostávajú pripútaní k tomu, čo na svete milovali. 

19 Na zemi nie je horkejší kalich ani silnejšia bolesť ako bolesť zmätených duší. Prekážky, 

neschopnosť pochopiť, čo sa okolo nich deje, výčitky svedomia, smútok za tým, čo opustili, osamelosť, 

ticho a neschopnosť vzostúpiť predstavujú oheň, v ktorom sa musia očistiť, kým nedosiahnu svetlo. 

20 Myslíte si, že preháňam, keď vám hovorím, že milióny duší odchádzajú z tohto sveta v zmätku? Je 

to dôsledok nevedomosti ľudí, ktorá je spôsobená nedostatkom duchovného rozjímania a modlitby. 

21 Moje učenie druhej éry zjavilo ľuďom duchovný život, ale namiesto toho, aby pochopili Moje 

učenie a plnili Moje prikázania, vytvorili okolo Môjho učenia náboženské spoločenstvá, ktoré sa 

obmedzili na dodržiavanie vonkajších obradov a ceremónií, čo ich dušiam neprinieslo viac svetla, ale 

odklonilo ich z cesty plnenia duchovných úloh. 

22 Niektorí z vás sa ma pýtajú, či po odchode z tohto života upadnú do temnoty. Na to im hovorím: 

Ak nepochopili Moje Slovo a nepraktizovali ho, nič im nepomôže, ak budú medzi týmito zástupmi, ktoré 

počúvajú Moje učenie svetla. 

23 To, čo duša pestuje, bude aj žať; taký je zákon a spravodlivosť. 

24 Ja, váš Spasiteľ, som vám vždy ukázal pravú cestu a zjavil som vám prostriedky, ako sa vyhnúť 

bolesti, zmätku a temnote. 

25 Dnes k vám opäť prichádzam, aby som splnil túto úlohu a osvetlil vaše neisté cesty, vytrhol vás z 

letargie a pripomenul vašej duši, že ju čaká nový domov, do ktorého musí prísť vybavená, aby v ňom 

mohla večne prebývať a tešiť sa z neho. 

26 Prišiel som k vám, aby som vás prebudil a spýtal sa vás: Kto z vás je učeníkom svojej vlastnej 

vôle? Nikto, to ja som vás povolal. Aby ste mohli nanovo počuť moje slovo, museli ste byť na zemi 

niekoľkokrát. Medzi jedným a druhým stelesnením som vám doprial prestávku na premýšľanie a prípravu 

na nový pozemský život. 

27 Pokiaľ je duša v hmote, podieľa sa na jej únave a potrebuje čas na odpočinok po bitke, ako aj na 

premýšľanie, aby si vytvorila plán, ktorým sa má riadiť, skôr než začne novú bitku. Bez týchto oddychov 

alebo prestávok na vašej ceste by ste na nej urobili len veľmi malý pokrok. Je však potrebné, aby ťa 

spravodlivé a čisté učenie naučilo tieto lekcie v plnej jasnosti, aby tvoje srdce, presvedčené o tejto pravde, 

dosiahlo poznanie príčiny mnohých javov a udalostí, ktoré by si bez Môjho zjavenia nikdy nebol schopný 

pochopiť. V mojej milosrdnej láske spočíva čas, život, osud všetkých, nič neunikne mojej moci. 

28 Najprv ste ma spoznali ako Otca, ktorý je neúprosný vo svojej spravodlivosti voči vašim 

previneniam. Tento Otec sa voči vám zmenil na najláskavejšieho a najláskavejšieho Majstra. Vy ste však 

nepochopili, ako správne vykladať Jeho učenie, a veríte, že tých, ktorí Ho nemilujú, trestá večným ohňom. 

Teraz vám ukazujem, že Otec neodmieta svoje deti len preto, že ho nemilujú; ukazujem vám, že Božia 

láska nemá hranice a že táto láska a táto spravodlivosť sa prejavujú prostredníctvom zákona opätovného 

vtelenia, ktorý som vám vysvetlil. Teraz pochopíte, že na základe tohto Božieho zákona neexistuje 
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previnenie, nech by bolo akokoľvek závažné, ktoré by si zaslúžilo večný trest pre dušu. Aby ste však 

mohli prísť ku Mne, musíte najprv napraviť tento priestupok. 

29 Čo by som s vami dosiahol, keby som vám za trest dal večný oheň? Ako by si sa mohol večne 

rúhať Bohu, ktorého by si odsúdil ako nespravodlivého, krutého a pomstychtivého! 

30 Mojou povinnosťou ako Otca je dávať vám príležitosti na zdokonaľovanie sa na každom kroku a 

ukazovať vám správnu cestu prostredníctvom dokonalého učenia. Učil som vás odpúšťať svojim 

nepriateľom a milovať ich a povedal som vám: Robte svojim blížnym to, čo som ja urobil vám, podľa 

vlastnej skúsenosti. Chcel by som vám dať príklad, keby ste zažili, že tých, ktorí ma nemilujú, trestám 

večným zatratením? Myslíte si, že nemám moc prinútiť tých, ktorí ma nenávideli, aby ma milovali? Práve 

im nedávam večný trest, ale dostatok času, aby z nich vytrysklo svetlo, obnova a napokon láska. Tak ako 

sa čaká na úrodnú pôdu, aby v nej mohlo vyklíčiť semeno, tak aj ja čakám na vás, aby ste splnili moje 

prikázanie, ktoré vám hovorí: 

"Milujte sa navzájom." 

31 Kto môže poznať tvojho ducha na tomto svete? Nie duchovní rehoľných spoločenstiev, pretože 

keďže nepoznajú sami seba, ešte menej sú schopní poznať iných. Vaši rodičia pri všetkej svojej empatii 

sotva dokážu prekročiť prah srdca. Ľudstvo vie o duchu málo, veľmi málo, pretože toto svetlo obklopilo 

tajomstvom, ale nie je tam žiadne tajomstvo, iba nevedomosť. Kto by teda v budúcnosti mohol viesť 

ducha ľudí na cesty svetla? Kto by ju mohol oslobodiť od jej veľkých chýb? Len moje učenie, toto učenie, 

ktoré napíšem vo vašom duchu. Z neho vyjde svetlo, ktoré vám ukáže cestu, hlas, ktorý vás povedie. Ale 

vedzte, že každý, kto nedbá na tento hlas, ktorý sa necháva počuť v jeho srdci plnom lásky, popiera pôvod 

svojho stvorenia. Lebo v okamihu, keď som ho zrodil zo svojho Ducha, zapálil som v ňom túto božskú 

iskru, ktorá je svedomím, aby mu počas celej jeho existencie opakovala, že je moje dieťa. 

32 Veru, hovorím vám: hriech a zmätok v duši sú v porovnaní s večnosťou len dočasné, preto 

očistenie a súd nemôžu byť večné. 

33 Teraz si uvedomujete, čo ste urobili v súvislosti so svojou dušou a pokladom učenia, ktorý ste 

nevyužili. Hlas vášho svedomia sa stáva jasnejším a počuteľnejším, hovorí k vám o minulosti, o 

prítomnosti a pripravuje vás na budúcnosť. Naučte sa rozpoznávať tento hlas, lebo v ňom k vám hovorím, 

a ak ho počujete, verte mu. Beda vám, ak by ste pochybovali! Tento hlas vás vždy vedie k dobru; ak však 

počujete hlas, ktorý vás zvádza k zlému, nie je to hlas vášho svedomia, ale hlas vašich vášní, ktoré vám 

sprostredkúva vplyv zmyslového sveta. 

34 Zajtra budú proti vám bojovať, pretože veríte v toto učenie. Lebo ako sa ponáhľate a usilujete 

pochopiť toto Slovo, tak sa aj ľudia pripravujú na boj proti vám. Budú predvádzať zázraky ľudského 

poznania a zručnosti, aby vám dokázali, že majú pravdu. Vy však budete konať duchovné zázraky 

skutkami lásky k bratom bez toho, aby ste sa chválili. 

35 Eliáš, priekopník, nanovo ohlasuje ľudstvu duchovnú prítomnosť Pána, príchod Ducha pravdy, 

ktorý objasňuje a odhaľuje tajomstvo znovuzosobnenia. 

36 Dávam vám toto poznanie, pretože svet vás obklopí a nedovolí vám uniknúť na východ ani na 

západ, na sever ani na juh. Potom využijete moc, ktorú som vám dal, aby ste sa oslobodili od svojich 

utláčateľov. 

37 Nebojte sa, pretože nie ste jediní na svete, ktorí sa usilujú o oslobodenie svojej duše. V tomto čase 

ľudia povstávajú v túžbe po svetle, pravde a vzostupe ducha. 

38 Spomeňte si na Eliáša, ktorý v prvej ére svedčil o pravom Bohu. Počúvajte: 

39 Izraelský ľud upadol do modlárstva a uctieval pohanského boha. Aby ich Eliáš presvedčil o ich 

omyle a bezbožnosti, prehovoril ku kňazom modly v prítomnosti zhromaždeného ľudu na vrchu: "Postavte 

oltár na zápalné obety zo suchého dreva a položte naň obetné zviera. Pripravím ďalší oltár na zápalnú 

obetu rovnakým spôsobom. Potom vzývajte mená svojich bohov a ja budem vzývať meno svojho Pána a 

boh, ktorý zosiela oheň, aby strávil obeť, bude uznaný za pravého boha." 

40 Modla zostala hluchá k prosbám svojich kňazov. Eliáš im povedal: "Kričte hlasnejšie, aby vás váš 

Boh počul, aby sa zobudil, lebo možno spí." Keď modloslužobníci považovali svoje úsilie za márne, 

prorok sa venoval modlitbe a prosil svojho Pána, aby sa ukázal ako živý a pravý Boh. Eliáš sotva dokončil 

svoju modlitbu, z neba zostúpil lúč a strávil zápalnú obetu. 
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41 Ľudia spoznali klamstvo Baalových kňazov a zároveň si uvedomili, že Jehova, Eliášov Boh, je 

jediný pravý Boh. 

42 Tento Eliáš, ktorý bol zasľúbený v tých časoch pre tento čas, je opäť medzi vami. Božský Majster 

vám to sľúbil v Druhom čase a prišiel v pravý čas. 

43 Nech je Eliáš v každom z vás, najmä keď sa ocitnete v skúške. Ale potom si uvedomte, že Eliáš je 

samá láska, viera a pokora, aby ste ho napodobnili a potom sa vo vás naplní proroctvo. 

44 V súčasnosti existuje mnoho druhov modlárstva. Veda, vojna, zlato, moc, náboženský fanatizmus, 

pôžitky sú ďalšie početné modly, ktorým sa ľudia ochotne podriaďujú. 

45 Živte sa mojím slovom, aby ste boli silní. Majte na pamäti, že budete musieť počúvať mnohé 

slová, ktoré sú v rozpore s tým, čo som vás učil, a žiadne z nich vás nesmie zmiasť ani vyvolať 

pochybnosti. 

46 Kniha je otvorená, čítajte v nej, lebo tak ako je váš Otec knihou múdrosti, aj vy môžete byť knihou 

poučenia a skúsenosti pre svojich bratov. 

47 Život, ktorý vás obklopuje, je jednou z mnohých stránok Božskej knihy. Preto som vám mnohokrát 

povedal: Učte sa každodennú lekciu, ktorú vám dáva život. V tomto čase sa musíte stať dobrými radcami, 

ktorí hovoria slovami, ale aj skutkami. Mohli by ste hovoriť o obnove, keby vás vaši bratia prekvapili na 

tienistých miestach? Dokázali by ste ich naučiť žiť v mieri, keby zistili, že u vás doma nie je harmónia? 

48 Vidím, že mnohé srdcia tohto ľudu ešte stále spia a nechcú pochopiť, že sa už blíži deň, keď vám 

prestanem dávať svoje učenie v tejto forme. Keď však uvidia, že kniha sa zavrela, budú plakať nad svojím 

nepochopením, ale vtedy už bude neskoro. 

49 Šťastní sú tí, ktorí sa pripravia a zistia, že sú pripravení poslúchnuť vôľu svojho Majstra, pretože 

sa budú vedieť spojiť so Mnou v myšlienkach pri vstupe do nového obdobia a budú volať: "Pane, Tvoja 

Kniha je stále otvorená." 

50 Svoje Slovo som prirovnal k pšeničnému zrnu, ktoré som s nekonečnou láskou zasial do vášho 

srdca. Srdce je pôda, kde začína klíčiť, pretože vaše srdce je obdarené citlivosťou, ale svoje dojmy 

odovzdáva duchu, ktorý v pravde uchováva moje slovo. Aj keď srdce zabudne na svojho Otca a prestane 

biť pre život, to semeno zostane zachované v duchu a príde čas, keď vyklíči. Tento čas môže byť blízky 

alebo vzdialený, v závislosti od prebudenia duše k láske Stvoriteľa. Ale keďže vývoj duše patrí večnosti, 

Otec nie je netrpezlivý. Vy ste tí, ktorí - či už ako ľudia, alebo ako duchovné bytosti - musíte urýchliť 

svoje kroky, aby ste sa cvičením dobra vyhli smutným skúsenostiam. 

51 Knihu Božej múdrosti zapečatenú siedmimi pečaťami otvoril Baránok. Bola to láska Božského 

Majstra k ľudstvu, ktorá spôsobila, že im boli odhalené tajomstvá Jeho skrytej rady. Šiesta pečať odhaľuje 

svoj obsah v tomto čase a hovorí o hlbokých pravdách, umožňuje vám nahliadnuť do budúcnosti vášho 

sveta a otvára vám cestu k duchovnej večnosti. 

52 Učil som vás, že múdrosť sa získava modlitbou, ale preto nechcem, aby ste svoje modlitby 

predlžovali. Vyžadoval som od vás päťminútovú modlitbu, čím chcem povedať, že by ste sa mali modliť 

krátko, aby ste sa v týchto chvíľach mohli skutočne venovať svojmu Otcovi, ale zvyšný čas by ste mali 

venovať svojim duchovným a hmotným povinnostiam voči bratom. 

53 Zasejte svoju životnú cestu láskou, milosrdenstvom a dobrými skutkami, a potom, keď opustíte 

hmotu a oslobodíte od nej svoju dušu, namiesto toho, aby zostúpila do nížin pokánia, vystúpi do tých 

svetov, kde bude žať všetky plody svojej sejby medzi duchmi svetla. Ak sa tak nebudete správať, budete 

na svojej ceste žať bolesť, a z toho ma nemôžete obviňovať, pretože Ja som bolesť nestvoril, hoci som 

stvoril všetko, čo vás obklopuje. Bolesť je vaším výtvorom, je výsledkom vašich nedokonalostí. 

Dovoľujem vám vyprázdniť pohár utrpenia len preto, lebo viem, že sa môžete zdokonaliť len vtedy, keď 

poznáte výsledok svojich skutkov, lebo podľa ovocia spoznáte strom. 

54 Učeníci, z môjho slova si vytvorte pamätnú knihu, ktorou by ste mohli občerstviť svoju dušu, a 

zajtra by ste mohli priniesť toto svedectvo a šťastie svojim bratom. Moje slovo musí dosiahnuť až na 

koniec sveta a dotknúť sa všetkých duší, aby premenilo životy ľudí. Moje slovo urobí zázrak, že sa na túto 

zem vráti pokoj. 

55 Prírodné sily sa prejavujú nepriateľsky a násilne len preto, že medzi nimi a ľuďmi nie je harmónia. 

Keď budú ľudia žiť v poslušnosti Mojim zákonom, v akej žijú ostatné stvorenia, spoznajú na tejto planéte 
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obraz večného života, ten raj, ktorý poskytne útočisko tým, ktorí sa očistia a vystúpia na cestu lásky, na 

ktorú neustále poukazuje Kristus. 

56 V súčasnosti izraelský ľud povstáva k novému životu na zemi. Dnes ešte stále žije uväznená, ale 

moje svetlo ju teraz oslobodzuje. Ukazuje sa pred nimi cesta a božské zasľúbenie, ktoré ich vyzýva, aby si 

zašnurovali sandále, vzali do ruky palicu, modlili sa pred Jehovom a odišli na púšť v túžbe po Božom 

hlase, po Božom zákone a jeho zázrakoch. 

57 Už sa začína prebúdzanie, už ste počuli hlas Eliáša, nového Vysloboditeľa. Priviedol vás k úpätiu 

novej hory Sion, ktorá sa týči pred vaším duchom v tejto tretej ére, aby ste mohli počuť živý hlas Pána 

prostredníctvom ľudského orgánu chápania. 

58 Keď ste počuli Božský hlas, zostali ste ním uchvátení, ale oznámil vám, že jeho prejav bude 

krátky, aby ste sa mohli vydať na ďalšiu cestu, ktorú ste začali a ktorá mala priviesť vášho ducha k bránam 

zasľúbenej zeme. 

59 Aj v iných častiach sveta sa teraz národy prebúdzajú, pretože Eliáš klope na ich dvere. 

60 Nazval som vás Izraelom, pretože budete zhromažďovať podstatu zjavení Tretej éry, pretože 

budete tými, ktorí budú duchovne a správne vykladať Moje Slovo, a pretože s vami sa budú opakovať 

dejiny tohto ľudu - s jeho skúškami, bojmi a bitkami o dosiahnutie Zasľúbenej zeme a napokon s 

triumfom, ktorý spočíval v dobytí a ovládnutí ideálu. 

61 Vedzte, že ste Izrael, pamätajte, že ste ľud Boží, urobte si tento ideál vlastným, aby ste boli 

odvážnejší na dlhej púti; ale nehlásajte, že ste synovia Izraela, lebo vám nebudú rozumieť, skôr sa budú 

vašim slovám vysmievať. Kto si bude myslieť, že nový Izrael je Izrael podľa Ducha? 

62 Uchovávajte si toto poznanie, ktoré vám zjavil váš Otec, vo svojich srdciach. Ale keď k vám prídu 

zvedavci a nevedomci a budú sa vás pýtať: "Vy ste ľud Izraela?", odpovedzte im, ako som odpovedal 

farizejom a nevedomcom, keď sa ma pýtali, či som Boží Syn: "Vy ste to povedali." 

63 Keď som vám to povedal, vedzte, že tento ľud, ktorý sa ešte len začína zhromažďovať, pozve 

ďalšie spoločenstvá, aby sa k nemu pripojili na jeho ceste - pozve ich ani nie tak slovom, ako skôr 

príkladom - a že vyčistí duchovnú cestu od tŕnia, aby tí, ktorí ho nasledujú, našli cestu kultivovanú; 

pretože Ja vydávam výzvu všetkým ľuďom a národom sveta, pretože Nový ľud Izraela budú tvoriť ľudia 

všetkých rás, tried a vierovyznaní. 

64 Tí, ktorí sa domnievajú, že pravým izraelským ľudom bol ľud prvej éry, sa mýlia; to bol len obraz 

ľudu, ktorý sa má v priebehu času stať pravým Božím ľudom, do ktorého sa musia začleniť všetci ľudia, 

milujúci svojho Otca vo svojich ľudských bratoch a sestrách. Takto hovoril zákon v prvej dobe: "Milovať 

budeš Boha celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Milovať budeš svojho blížneho ako seba 

samého." Tak to povedal Kristus v druhej ére, keď učil ľudstvo novému prikázaniu: "Milujte sa 

navzájom." Tým, ktorí splnia tieto najvyššie prikázania, Eliáš v tomto čase zvestoval, že uvidia Otca v 

celej jeho sláve. 

65 Každému bude zverená úloha a každému budú zjavené jeho duchovné dary, aby všetci mali v sebe 

prostriedky na rozsievanie dobra a šírenie svetla. Aj v tých časoch bol každý kmeň poverený určitou 

úlohou a boli mu zjavené jeho duchovné dary, aby všetci zjednotení prinášali Otcovi ovocie odovzdanosti, 

harmónie a viery. 

66 Milovaný ľud, poskytnem vám všetko, čo potrebujete na putovanie. Tvoja cestovná taška bude 

preplnená mojimi požehnaniami a nebudeš sa báť, že ti dôjdu. Ale ak by sa objavili nedostatky, ktoré by 

skúsili vašu vieru, nezabudnite, že Izrael sa od Mojžiša v prvých dňoch naučil, že kto dôveruje Pánovi, 

nikdy nezahynie. 

67 Pozoruj a modli sa, Izrael! Ó, ľudia určení niesť zástavu spiritualizácie vo svete, učte sa nosiť vo 

svojom srdci stánok, vo svojom duchu archu zmluvy a vo svojom svedomí zákon. 

68 Vydajte sa na cestu a ohlasujte svojim bratom, že prišla hodina slobody a že hlas, ktorý počuť v 

nočnom tichu, je hlasom Eliáša, ktorý sa ponáhľa z jedného konca sveta na druhý a prebúdza duše, ktoré 

zaspali. Nebojte sa posmechu a opovrhnutia svojich bratov, ale ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa 

nenávidel skôr ako vás. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 79  
1 Niektorí počuli Moje Slovo v tomto čase skoro, iní prišli neskoro, ale naozaj vám hovorím, že 

duchovný pokrok a napredovanie vám neprinesie dĺžka alebo krátkosť času, počas ktorého ste Mňa 

počúvali, ale horlivosť a láska, s akou prijímate Moje učenie, a milosrdenstvo prítomné vo vašich 

skutkoch. 

2 Poďte ku mne vy, ktorí ste unavení, smutní a hladní po láske, tí, s ktorými ľudstvo zle 

zaobchádzalo. Poďte ku mne, vy, ktorí ste chorí. Dám vám pocítiť sladkú lásku svojho milosrdenstva. 

Odstránim váš smútok a urobím vás deťmi pokoja, svetla a viery. - Pýtate sa ma, prečo som k vám prišiel: 

Pretože vidím, že ste zabudli na cestu k návratu do lona, z ktorého ste vyšli, a znovu vám ju ukazujem. 

3 Cesta je Mojím zákonom a jej nasledovaním duša dosiahne nesmrteľnosť. Ukazujem vám bránu, 

ktorá je rovnako úzka ako cesta, ktorú som vám vtedy ukázal svojím poučením. 

4 V súčasnosti obnovujem chrám, o ktorom som hovoril, keď som povedal svojim učeníkom, ktorí s 

obdivom pozorovali Šalamúnov chrám: "Veru, hovorím vám: Ani jeden kameň z neho nezostane na 

druhom, ale ja ho za tri dni obnovím." Chcel som povedať, že každý vonkajší kult, nech sa ľuďom zdá 

akokoľvek veľkolepý, zmizne zo sŕdc ľudí a Ja na jeho mieste postavím pravý, duchovný chrám Svojho 

Božstva. Teraz je tretí čas, to znamená tretí deň, keď dokončím obnovu svojho chrámu. 

5 Učeníci, moje Slovo sa vylieva na vaše mysle, takže keď príde hodina, keď ho už nebudete počuť, 

vo vašich srdciach nebude hlad ani smäd po tom, aby ste ma počuli. 

6 Milujte sa navzájom už tu na zemi a pamätajte, že ste všetci spojení nerozlučným duchovným 

putom a že nevyhnutne príde čas, keď budete všetci spojení v duchovnom svete. Neobviňujte sa za tento 

život len sami a nečakajte, kým sa budete musieť hanbiť pred tými, ktorých ste urazili. 

7 Tí, ktorí získali dar videnia, môžu svedčiť o mojej prítomnosti, ale tí, ktorí ho nedokázali rozvinúť 

a ktorým chýba viera, hovoria: "Chcem vidieť, aby som uveril. 

8 Chceš, aby som ti ukázal svoju ranu, aby si ju rozjímal a zaboril do nej prsty. Ale ja vám hovorím: 

Tomáš požiadal o tento dôkaz a bol mu udelený, ale potom plakal pre nedostatok viery a dal svoj život, 

aby svedčil o mojom učení. Keby som ti udelil túto milosť, urobil by si to ako ten učeník? 

9 Deň, keď vám dávam svoje pokyny, je dňom milosti, pretože pokoj môjho Ducha sa rozlieva na 

celý vesmír. Ako neobmedzený Pán všetkých stvorených vecí dávam pocítiť Svoju prítomnosť vo 

všetkom a vyžadujem, aby Mi každá bytosť a stvorenie ukázali splnenie svojej úlohy. Napokon hľadám 

svoj chrám v srdci človeka, aby som v ňom prebýval. 

10 Ľudia, ktorí počúvajú moje slovo, nevedia, či sa mi ich skutky, keď ich prednesú predo mnou, 

budú páčiť. Ach, keby ste namiesto strachu pociťovali radosť vždy, keď zostúpi Môj božský lúč. Ale vaša 

viera je malá a vaša predtucha vám ešte nepovedala o bitke, ktorá sa blíži, a preto je potrebné, aby som 

vám povedal, že pod svetlom, ktoré šíri Šiesta pečať, sa všetky viery, náboženstvá a sekty na zemi 

zjednotia, aby ponúkli jeden druh uctievania jediného Boha, ktorého všetci hľadajú. 

11 Na tieto vyprahnuté polia padol plodonosný dážď bolesti a čoskoro budú vnímavé na prijatie 

duchovného semena. V súčasnosti tvorím ľud, ktorý bude rásť zo dňa na deň. Vytvorím ju z ľudí všetkých 

rás a jej prvou úlohou bude robiť v zemi brázdy svojimi skutkami lásky, aby neskôr zasiala semená mojej 

pravdy. 

12 Ako veľmi ešte potrebuješ premýšľať o mojom učení a pripraviť svoje srdce, aby si láskou a 

milosrdenstvom svojich skutkov mohol byť pravdivým svedkom a príkladom pre svojich bratov! 

13 Využívajte tieto učenia, pretože toto je chvíľa, keď sa Moje svetlo, keď dosiahne orgán mysle 

nositeľa hlasu, stane slovami na jeho perách a hovorí vám o Duchovnom kráľovstve, ktoré ste všetci 

pozvaní obývať. 

14 Hovorím k človeku, ktorého bytosť pochádza zo stvoriteľského Božieho zdroja a ktorý po prijatí 

Božieho dychu do svojho ducha dokáže pochopiť svojho Otca a udržiavať s ním duchovné spoločenstvo. 

15 Ja som váš Otec, z môjho Ducha prišla myšlienka priviesť vás k životu a táto inšpirácia sa 

uskutočnila. V mojom Duchu bola vôľa stvoriť vás a človek bol stvorený. Chcel som, aby ste mi boli 

podobní, ako to musí byť medzi otcom a jeho deťmi, a dal som vám ducha a skrze tohto ducha mi budete 

najbližšie spomedzi všetkých stvorení. 
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16 Duchu som zveril úlohu v hmotnom svete, aby v ňom našiel široké pole pre svoj rozvoj, svet 

skúseností a malých i veľkých skúšok, ktoré by mu boli stupienkom, skúšobným kameňom a údolím 

pokánia. 

17 Ľudské telo bolo zverené duchu, aby v ňom našiel najúčinnejší a najdokonalejší prostriedok na 

svoj rozvoj - telo vybavené mozgom, aby v ňom duch mohol prejavovať svoju inteligenciu; telo vybavené 

citlivými nervami, aby mohlo vnímať každý telesný pocit. Srdce bolo tiež zasadené do tela, aby láska a 

všetky dobré pocity, ktoré z neho vychádzajú, mali ľudského sprostredkovateľa. Chcel som však, aby toto 

stvorenie, ktoré Otec obdaril toľkou milosťou a ktoré malo slúžiť ako opora pre dušu, ktorá sa doň vteľuje, 

bolo slabé, aby v ňom duša mohla bojovať a nikdy sa nevzdala náklonností tela. 

18 Telo je vo svojej slabosti svojvoľné a zmyselné, miluje nízke, a preto sa musí riadiť. Kto iný by 

mohol túto úlohu splniť lepšie ako duša, ktorá je obdarená silou, svetlom, inteligenciou a vôľou? - Aby bol 

pokrok a rozvoj duše záslužný pred Bohom i pred ňou samou, bola jej daná slobodná vôľa, aby si mohla 

vybrať cestu dobra alebo zla, aby mohla sama stúpať alebo klesať. 

19 Tak vznikol boj v ľudskej bytosti, boj duše s hmotou. Kto z bitky vyjde ako víťaz? - Duša nemala 

žiadne zbrane, pretože ešte len začínala svoju cestu vývoja; na druhej strane svet a hmota mali veľa zbraní, 

aby ju porazili, veľa pokušení, aby ju zničili, a veľa nástrah, aby ju zničili. 

20 Otec - predvídavý a milosrdný a túžiaci po víťazstve a spáse duše - v nej zapálil svetlo, ktoré malo 

slúžiť ako maják na celej ceste a viesť ju v temnotách - vnútorného sudcu pri každom vykonanom diele, 

radcu, ktorý mal človeka vždy podnecovať k dobrému a tak mu zabrániť v páchaní chýb. Toto svetlo, 

ktoré sa prostredníctvom duše dostáva do hmotnej časti ľudskej bytosti, je svedomie, je božská iskra, ktorá 

nikdy nezhasne, sudca, ktorého nemožno podplatiť, maják, ktorý nikdy nemení svoju pozíciu, sprievodca, 

ktorý nikdy nezmešká cestu. 

21 Sú to tri časti, ktoré tvoria človeka, teda jeho tri prirodzenosti - božsko-duchovná, duševná a 

hmotná v dokonalom spojení, aby duša mohla zvíťaziť nad skúškami, nad vášňami a búrkami sveta a 

nakoniec sa zmocniť duchovného kráľovstva. 

22 Keď si uvedomíte, že hriech, omyly, vášne a zlo vo všetkých svojich podobách medzi ľuďmi vždy 

prevládali, myslíte si, že možno povedať, že duch prehral boj alebo že svedomie nebolo vypočuté? - 

Momentálne to môžete prijať, pretože to neboli malé skúšky, ktorým boli ľudia vystavení, a preto ich 

mnohí neprešli, a bolo potrebné, aby pri svojom páde vyprázdnili kalich utrpenia, aby sa prebudili a 

počúvali ten hlas, ktorý tak dlho prehlušovali. 

23 Teraz je čas svedomia, súdu a konečného zúčtovania, tak ako bol Druhý čas časom úsvitu 

spiritualizácie a Prvý čas bol časom prirodzeného práva. 

24 Zjavil som sa ľudstvu v troch rôznych podobách, ale tieto tri podoby predstavujú jednu podstatu, 

preto niektorí vidia tri božstvá tam, kde je len jedno. 

25 Som Jeden a dovolím vám, aby ste Mi prisudzovali Trojicu, len keď pochopíte, že v Prvom čase 

som sa zjavil v Spravodlivosti, že v Druhom čase som vám zjavil Svoju Lásku a že Múdrosť som si nechal 

na tento posledný čas. 

26 Múdrosť je kniha, ktorá sa dnes pred vami otvára a ukazuje vám svoj obsah nekonečného svetla, 

nepredstaviteľných zjavení a nikdy nedosiahnutého poznania. Len tam sa dozviete, čo existuje mimo vás, 

a potom si budete môcť vysvetliť dôvod mnohých Mojich učení zo súčasnosti i z minulých čias. 

27 Čo viete o posmrtnom živote? Čo vie človek o tom, čo príde po tomto živote? Čo viete o tom, 

prečo sa rodíte a prečo umierate? 

28 Všetko, čo nazývate nespravodlivosťou Boha alebo iróniou osudu, čo by ste mali nazývať 

spravodlivosťou, si jasne vysvetlíte, keď sa naučíte poučenia, ktoré vám zjavuje Kniha múdrosti v tretej 

ére prostredníctvom vášho svedomia. 

29 Nebolo vám predpovedané, že v tomto čase ma uvidí každé oko? Týmto som vám chcel povedať, 

aby ste všetci poznali pravdu, ktorá je vo mne. 

30 Ako môžete predpokladať - hoci ste boli vo svetle Ducha Svätého - že by ste mohli zostať v 

temnote navždy? 

31 Pozrite sa na ľudí, ktorí sa navzájom ničia a nenávidia, ktorí si navzájom berú moc a nevyhýbajú 

sa zločinom, podvodom a zradám. Existujú ľudia, ktorí umierajú po miliónoch ako obete svojich blížnych, 

a iní, ktorí hynú pod vplyvom neresti. Je v nich svetlo? Hovorí duch, ktorý v nich žije? To, čo je tam, je 
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temnota a bolesť, ktoré sú dôsledkom zneužitia daru slobodnej vôle a nepočúvania vnútorného hlasu, 

pretože nevenovali pozornosť svetlu Božej iskry, ktorú všetci nosíte vo svojom vnútri a ktorá je božským 

lúčom svetla, ktoré nazývate svedomie. 

32 Človek klesol do priepasti a svedomie ho tam sprevádzalo a čakalo na správny čas, aby ho 

vypočulo. Čoskoro bude tento hlas vo svete počuť s takou silou, akú si ešte neviete predstaviť. To však 

spôsobí, že sa ľudstvo zdvihne z priepasti pýchy, materializmu a hriechu, umyje sa v riekach sĺz pokánia a 

začne sa vyvíjať smerom nahor na ceste spiritualizácie. Budem pomáhať všetkým svojim deťom, lebo ja 

som vzkriesenie a život, ktorý vzkriesi "mŕtvych" z hrobu. V tomto živote, ktorý dnes ponúkam ľudstvu, 

budú ľudia plniť moju vôľu a zrieknu sa slobodnej vôle z lásky, presvedčení, že kto plní Otcovu vôľu, nie 

je ani sluha, ani otrok, ale pravé Božie dieťa. Potom spoznáte pravé šťastie a dokonalý pokoj, ktoré sú 

plodom lásky a múdrosti. 

33 Ľudia, prosíte ma o odpustenie za všetky chyby, ktorých ste sa dopustili, pretože moje Slovo 

hlboko zasiahlo vaše duše. Ale pýtam sa vás: Prečo necítiš rovnaké výčitky svedomia, keď sa ti nepáči 

niektorý z tvojich skutkov? Líšia sa od seba tento vnútorný hlas a ten, ktorý sa prejavuje prostredníctvom 

týchto nositeľov hlasu? Premýšľajte a pochopte, že nie vždy ma počujete v tejto podobe, aby ste sa kajali. 

Je potrebné, aby ste sa postupne zduchovňovali a aby ste každým dňom jasnejšie počuli hlas svojho 

svedomia, ktoré vo vás existuje ako kniha múdrosti a lásky. 

34 Pochopte, že hoci sa stvorenie zdá byť dokončené, všetko sa vyvíja, premieňa a zdokonaľuje. 

Môže vaša duša uniknúť tomuto božskému zákonu? Nie, deti moje. Nikto nemôže povedať posledné slovo 

o duchovnom, o vede alebo o živote, pretože sú to Moje diela, ktoré nemajú konca. 

35 Učím vás, aby ste dôstojne zaujali miesto, ktoré som každému určil, a aby ste poslušne a zároveň 

vytrvalo nasledovali cestu, ktorú vám vytýčila moja otcovská láska. Moje nebeské slovo osvecuje toho, 

kto zastáva pozíciu pána, aj toho, kto plní úlohu podriadeného; je ako svetlo slnka, ktoré svieti na 

všetkých. 

36 Ľudia na zemi ešte nevykonali svoje najväčšie diela, tie, ktoré dávajú môjmu otcovskému srdcu 

božské uspokojenie. Ich diela, ktoré sú z ľudského hľadiska nádherné, sa aj tak ukážu ako malé, keď ich 

autori posudzujú podľa mojich zákonov lásky. To je dôvod, prečo sa mnohí vedci nechcú zaoberať 

duchovným, pretože vedia, že je tu prítomný Ten, ktorý všetko vie - Ten, ktorý všetko vidí a všetko súdi. 

Radšej popierajú moju existenciu, lebo si myslia, že tým umlčia hlas svojho svedomia. 

37 Nemyslite si, že zle posudzujem Svoje deti kvôli tomu, že chcú poznať tajomstvá prírody. Nie, 

moja múdrosť je božské dedičstvo, ktoré uchovávam pre svoje deti. Odsudzujem však účel alebo zámer 

vedcov, keď tento zámer nie je v súlade s účelom, pre ktorý im boli tajomstvá prírody zjavené. 

38 Keď ti hovorím, že Moja múdrosť bude tvoja, veríš, že ti stačí jeden pozemský život, aby si poznal 

všetko, čo ti mám zjaviť? Ak vám poviem, že nemôžete získať ľudskú vedu bez toho, aby ste prešli dlhú 

cestu vývoja, ešte menej môžete získať vedomosti o duchovnom bez úplného rozvoja svojho ducha. 

39 Nekladiem spiritualizáciu do protikladu k vede, pretože tento omyl bol omylom ľudí, nikdy nie 

mojím. Naopak, učím vás harmonizovať duchovné s materiálnym, ľudské s božským, pominuteľné s 

večným. Napriek tomu vám vysvetľujem, že aby ste mohli kráčať po cestách života, musíte najprv poznať 

cestu, ktorú vám dláždi vaše svedomie, ktorého duchovný zákon vychádza z Božieho Ducha. 

40 Ľudská bytosť verí, že koná podľa svojej vôle, verí, že je slobodná od každého vyššieho vplyvu na 

ňu, a nakoniec sa považuje za nezávislú a za tvorcu svojho osudu, netušiac, že príde hodina, keď všetci 

pochopia, že to bola Moja vôľa, ktorá sa na nich vykonala. 

41 Na zemi uvidíte mnoho skutkov Božej spravodlivosti; medzi nimi budete môcť byť svedkami aj 

toho, ako vedci vyhľadávajú nevzdelaných, jednoduchých ľudí, ktorí vo svojich srdciach nosia semienko 

oduševnenia, alebo ktorí majú rozvinutý dar dialógu ducha s duchom, aby prostredníctvom nich počuli 

zjavenia, ktoré ich myseľ neobjavila. 

42 Vám, ľuďom, ktorí ma počúvate, ešte raz hovorím, aby ste dbali na moje učenie, lebo sa blíži čas, 

keď sa tento prejav skončí, a vtedy ten, kto sa živil, učil a zachovával duchovné dobro, bude silný; ale ten, 

kto ho nepochopil alebo si ho nevyložil podľa svojich predstáv, bude slabý. 

43 Vidíte, aké množstvo ľudí ma obklopuje v tomto čase prejavu prostredníctvom ľudského orgánu 

chápania? Veru, hovorím vám: Po roku 1950 bude málo tých, ktorí ma budú nasledovať. 

44 Dnes nerozumiete tomu, čo vám hovorím, ale potom pochopíte. 
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45 Rozjímajte svojím duchom o rebríku, ktorý pred vami stúpa do nekonečna. Je ako svetelná cesta, 

ktorá vás pozýva do lona Otca, ktoré je lonom pokoja a nevýslovnej radosti. 

46 Našiel som vás stratených ako stroskotancov bez kompasu, ako stratených pútnikov na púšti, ale 

poslal som vám svetlo, ktoré vám pomohlo nájsť cestu plnú nádeje, viery a útechy, ktorá povzbudila a 

naplnila vášho ducha vitalitou a energiou, aby ste išli k zasľúbenému cieľu. 

47 Na konci rebríka, tam na vrchole, je domov, ku ktorému ste všetci predurčení, ale ktorý musíte 

dosiahnuť zásluhami, vierou, veľkou láskou a bezhraničným milosrdenstvom, prekonávaním prekážok, 

zdolávaním protivenstiev a víťazstvom nad nepriateľmi, až napokon prídete do Novej zasľúbenej zeme, 

ktorá nie je z tohto sveta. 

48 Tento rebrík je priama cesta, na ktorej nie sú žiadne úskalia ani labyrinty, a chcem, aby ste 

pochopili, že pri plnení môjho zákona nenájdete žiadne ťažkosti. 

49 Kráčaj pevne po tejto ceste, bojuj za svoj vzostup, ja ťa posilním. Rozumieť: Ak to nebude s 

mojou mocou a mojím svetlom, akými zbraňami budete bojovať a brániť sa? Keby som ti nedal svoj 

svetelný meč - čím by si prekonal svoje pokušenia? Keby som vás neprikryl svojím plášťom, ako by ste sa 

mohli oslobodiť od svojich nepriateľov? Ale veru vám hovorím, že aj Moju ochranu a svetlo Môjho meča 

musíte získať svojimi zásluhami! 

50 Vaše stopy by mali zostať viditeľné na duchovnej ceste, ktorá sa pred vami otvára. Mali by byť 

príkladom dobrých skutkov, odriekania, ušľachtilých činov, vysokej lásky a milosrdenstva bez hraníc. 

51 Osud každého človeka je poznačený jeho duchovnou a ľudskou úlohou. Obe musia byť vo 

vzájomnom súlade a smerovať k rovnakému cieľu. Ale veru, hovorím vám, že nebudem brať do úvahy len 

vaše duchovné skutky, ale aj tie hmotné, lebo aj prostredníctvom nich môže duch získať zásluhy, ak je v 

nich láska a milosrdenstvo voči vašim bratom. 

52 Na svojom putovaní nebudete sami; pred vami je mnoho bytostí - niektoré veľmi blízko a iné ďalej 

- ktoré tiež idú krok za krokom vpred a ktoré bdejú a modlia sa za tých, ktorí putujú za nimi. Netúžia prísť 

sami alebo byť prví, ale pripraviť cestu pre svojich bratov, aby sa jedného dňa radosť prvých stala 

radosťou všetkých. 

53 Aká nádherná je táto cesta v Mojich očiach! Ako sa môj duch osviežuje, keď vidí pokroky mojich 

detí a ich úsilie stúpať k novým stupňom dokonalosti! 

54 Existujú bytosti zo všetkých svetov a nadpozemských sfér, niektoré v duchu a iné inkarnované, a 

všetky plnia rôzne úlohy. Práve v nekonečne (v nadpozemských svetoch) si vytvoríte svoj domov, aby ste 

si zajtra mohli vychutnať pokoj ducha. 

55 Pokiaľ stále smerujete k cieľu, upokojte svoju myseľ, ktorá sa niekedy podobá búrke, a počúvajte 

Moje Slovo, venujte mu pozornosť a vnímajte ho, pretože je svetlom majáka pre vašu spásu. Mnohí prišli 

ku mne ako stroskotanci, ale ja som im dal svoj pokoj, ktorý bol ako záchranný čln, a poslal som ich znova 

na more, aby hľadali svojich bratov, ktorí zablúdili. 

56 Tí, ktorí mali istotu, že zahynú, a zrazu pocítili, že ich jemná ruka zachránila pred priepasťou, 

prirodzene chápu svojich blížnych, keď ich vidia v rovnakej situácii a podávajú im ruku. 

57 Kto nepozná moju lásku, nedokáže ju dať pocítiť svojim bratom, ale kto ju dokáže pociťovať po 

celý svoj život, vydáva mi svedectvo a nachádza hlboké šťastie v tom, že robí svojim bratom to, čo Otec 

urobil jemu. 

58 Ó, milovaný ľud, Majster chce, aby ste pochopili Jeho učenie a konali podľa Jeho pokynov. 

Povedal som vám, že Moje učenie je úzka cesta, lebo ak sa z nej na jednej strane odchýlite, vzdiali sa od 

Mojich Zákonov lásky, a na druhej strane vám hrozí, že upadnete do fanatizmu, čo znamená zaslepenosť a 

stagnáciu. Pokušenia sú na oboch stranách cesty, ale Božské svetlo vždy svieti na obzore a pozýva vášho 

ducha k vzostupnému vývoju a zdokonaľovaniu na priamej a úzkej ceste dobra. 

59 Niekto sa ma v srdci pýta: "Je nevyhnutné milovať, aby sme našli spásu?" Majster však odpovedá: 

Nie, nie je "nevyhnutné" milovať, aby sme našli spásu, pretože láska sa nedáva z donútenia, ale má 

vzniknúť prirodzene a spontánne. Ten, kto položil túto otázku, tak urobil len preto, že sa v ňom tento cit 

ešte nezrodil, ale nakoniec v ňom vyklíči a rozkvitne, a potom pochopí, že láska v duši je niečo, čo sa s 

ním rodí ako plody zeme; že je nanajvýš prirodzené, že vo svojom srdci nosí semeno, ktoré je zárodkom 

života. Láska v duši je teda semenom večnosti. 
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60 Pochopili ste, učeníci, ale hneď máte pochybnosti, či sa toto ľudstvo môže zachrániť 

prostredníctvom lásky, pretože práve tá mu chýba. Odpovedám vám, že láska je ako božské semeno, ktoré 

nikdy nezomrie, zostáva ukryté v najtajnejšom kúte ľudského srdca, a ak ešte nevyklíčilo, tak len preto, že 

nebolo napojené vodou pravdy, lebo voda, ktorú dostalo, bola len zdanlivá láska. Sebectvo, faloš, 

pokrytectvo, prázdne slová (predstieraného) "svetla", to je to, čo deň čo deň udržiava srdce ľudstva. Je 

však možné, aby sa srdce živilo niečím, čo neobsahuje životnú podstatu večnosti? 

61 Ja, Božský rozsievač, ktorý s láskou obrába polia, aby im dal život, som ich prišiel zalievať Svojou 

Vlastnou Krvou a teraz, v tomto treťom čase, vám dám ďalší dôkaz o sile a živote, ktorý má semeno lásky. 

62 Keď som vás nazval "robotníkmi na mojich poliach", nebolo to preto, že by ste nimi už boli, ale 

preto, že chcem, aby ste so mnou pracovali na tejto Božskej úlohe zachraňovať svojich bratov z lásky. 

63 Putovali ste ďaleko a ja vám teraz hovorím: Zastavte sa a odpočiňte si! Cez všetky životné 

peripetie si zostal verný mojej stope. Nechajte za sebou všetku trpkosť, ktorú ste zažili na ceste životom. 

Keď začnete toto semeno (Mojeho Slova) prijímať do svojich sŕdc, pochopíte, že vám odovzdávam čoraz 

viac a nepožadujem od vás za to účet. Vedzte však, že máte povinnosť pestovať toto semeno vo svojom 

živote, lebo príde deň, keď sa zjavím ako správca svojich krajín a budem od vás žiadať účet za vašu prácu. 

Pracujte s láskou a zanietením, ale aj s jednoduchosťou a prirodzenosťou. Nechcem, aby vás nazývali 

fanatikmi, nechcem, aby sa Moje Dielo stalo posadnutosťou vo vašej mysli. Odovzdávajte moju pravdu 

prostredníctvom pravej lásky a nežiadajte nič na oplátku, lebo ja vám budem konať spravodlivo. 

64 Radujte sa z vedomia, že máte krásnu úlohu, ktorú vám zveril váš Otec, a vždy pamätajte, že keď 

je váš kríž ťažký, máte Všemohúceho, ktorý vám pomáha. Vystúp na strmý svah, lebo ťa nečaká 

nevyhnutne Golgota, ale moja otcovská láska. 

65 Dávajte pozor, aby toto zjavenie nikto nesfalšoval. Očisťujte svoju zbožnosť, ako len môžete, a 

zvyšujte svoje porozumenie a duchovnosť. Moje dielo je dokonalé v každom ohľade, ale ak by ste niekedy 

objavili niečo, čo považujete za nedokonalé, vedzte, že táto nedokonalosť nie je božská, ale ľudská. - 

Modlite sa za všetky národy sveta, uvedomte si, ako sú deň čo deň očisťované bolesťou a ako sú stále 

poškvrňované hriechom. Modlite sa, aby sa v nich rozžiarila a aby - keď spoznajú čas, keď sú čistí - 

vedeli, ako si túto čistotu zachovať. Potom budú hodní mať ma pri sebe a dostatočne citliví, aby cítili moju 

prítomnosť. 

66 Požehnávam všetky národy - tie, ktoré ma milujú, aj tie, ktoré ma odmietajú, tie, ktoré ma 

nasledujú, aj tie, ktoré sa odo mňa vzdialili. Všetci sú povolaní vstúpiť do mojej prítomnosti a skôr či 

neskôr nájdu cestu, ktorá ich dovedie do domu Otca, ktorý ich s láskou očakáva. 

67 Všetci prídete k stolu, pri ktorom sa "prví" občerstvili, a zažijete, že aj na vás čaká dostatok miest a 

jedál. Aplikujte toto podobenstvo v hmotnom i duchovnom živote a pochopíte, že tí, ktorí plnia zákony 

ľudského a duchovného života, nemusia cítiť bolesť. Zamyslite sa nad týmto učením a sústreďte sa na 

najvnútornejšiu časť svojho srdca, počúvajte hlas svojho svedomia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 80  
1 Ľudia, zahrnul som vás svojimi milosťami, aby som vás zadržal a prinútil počúvať moje slovo. V 

tomto spomienkovom čase som slávil hostinu, aby ste raz, keď už nebudete počuť Moje Slovo, boli 

vybavení a vaše stretnutia boli ako hostina bratstva, na ktorú sa ponáhľajú tí, ktorí nepočuli tento hlas a 

ktorí prichádzajú s túžbou po vás. Ale keď sa Moje Slovo dostane k masám v celej svojej čistote a 

duchovnej podstate, budú kričať: "Duch Svätý na nás naozaj vylial svetlo!" a pochopia moje poučenie, v 

ktorom som vám povedal: "Človek nežije len chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z 

Boh prichádza." 

2 Už nebudú kľačať, aby sa modlili, lebo sa naučia posielať svoje myšlienky hore v túžbe po 

duchovnom spoločenstve so svojím Majstrom. Váš duch bude silnieť, v čase boja bude neúnavne šíriť 

Božie slovo prostredníctvom skutkov, slov a myšlienok. Bude vyhľadávať núdznych, aby mu priniesli 

duchovné posolstvo. Inokedy bude plniť svoje poslanie v ústraní svojej spálne a modliť sa za svojich 

bratov. 

3 Prichádzajú časy bolesti, keď mnohí ľudia, ktorí si myslia, že sú pripravení duchovne pomáhať 

ľuďom, nie sú schopní urobiť nič alebo len veľmi málo, pretože sa zaoberali len tým, že si naplnili myseľ 

učením a vedou tohto sveta, a svoje srdce nechali prázdne. 

4 Vy, ktorí ma počúvate, pripravte cestu tým, ktorí ma prijmú v duchu. Nebola to náhoda, ktorá 

priviedla do Mojej prítomnosti tých, ktorí dostali Moje poučenie, rovnako ako to nebude náhoda, ktorá 

rozvinie dary Ducha v tých, ktorí budú cítiť Moju prítomnosť bez potreby ľudského hlasu. 

5 Vnímavosť, predtucha, zjavenie, proroctvo, inšpirácia, videnie, dar spásy, vnútorné slovo - všetky 

tieto a ďalšie dary budú vychádzať z Ducha a ľudia prostredníctvom nich potvrdia, že pre ľudí nastal nový 

čas. 

6 Dnes pochybujete o existencii týchto duchovných darov, pretože niektorí ich skrývajú pred 

svetom, obávajúc sa jeho mienky; zajtra bude najprirodzenejšou a najkrajšou vecou mať ich. Prichádzam k 

vám v tomto treťom čase, pretože ste chorí na tele i na duši. Zdraví nepotrebujú lekára, ani spravodliví 

očistu. 

7 Moja otcovská láska zabudla na všetky urážky, ktoré na mňa ľudstvo vrhlo, a moja láska 

nevyčerpateľne prúdi, aby im dala život. Prešli stáročia mnohých generácií hriešnikov, bratovrahov, a 

keďže človek čoraz viac stráca nádej na nájdenie spásy, prichádzam a naďalej vám dôverujem, lebo viem, 

že ma nakoniec budete milovať. Vaša láska vás v tomto čase zachráni. 

8 Dnes sa Otec nepýta: Kto je schopný a ochotný spasiť ľudstvo svojou krvou? Ani Ježiš neodpovie: 

Pane, ja som Baránok, ktorý je pripravený svojou krvou a láskou vydláždiť cestu k zmiereniu ľudstva. 

9 Ani ja nepošlem svoje "Slovo", aby sa stalo človekom v tomto čase. Tento vek sa pre vás skončil a 

zanechal za sebou učenie a vzostupný vývoj vo vašom duchu. Teraz som otvoril novú epochu duchovného 

pokroku, v ktorej budete vy tí, ktorí si zaslúžia zásluhy. 

10 Božie "Slovo", ktoré je Duch, Svetlo a Život, dobrovoľne zostúpilo zo svojho kráľovstva, aby 

hovorilo priamo k svojim deťom. Kristus bol príkladom pokory medzi ľuďmi, pokiaľ ide o jeho telesnú 

pozemskú prirodzenosť; pokiaľ ide o jeho ducha, bol dokonalý. 

11 Keď prišla posledná chvíľa "Baránka" na zemi, obrátil sa na Otca s rovnakou tichosťou, s akou 

prijal svoje poslanie: "Všetko je splnené." Táto obeť je najväčšou lekciou lásky a milosrdenstva, ktorú som 

dal ľudstvu. Toto Dielo bolo ako semeno, ktoré padlo na každú dušu. 

12 Prečo niektorí čakajú na Ducha pravdy ako na človeka, aby túto obeť nanovo vykonali? V tomto 

čase som prišiel v duchu, ako som sa ponúkol, aby som vylial svoje svetlo v podobe inšpirácie medzi ľudí, 

aby osvietení týmto svetlom našli spásu vďaka vlastným zásluhám. Zdá sa vám ťažké milovať a pomáhať 

vám v živote? 

13 Nežiadam vás, aby ste všetko zanechali, ako som to žiadal od tých, ktorí ma nasledovali v druhej 

ére. Niektorí z nich opustili svojich rodičov, iní svojho partnera, opustili svoj dom, breh, rybársku loď a 

siete - to všetko zanechali, aby nasledovali Ježiša. Ani ja vám nehovorím, že je potrebné, aby ste v tomto 

čase prelievali svoju krv. 
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14 Povedal som vám, že tam, kde každý z vás býva, môže deň čo deň veľa urobiť. Hľadajte v 

najvnútornejšej časti svojej bytosti dobré jadro, ktoré som vložil do každého z detí Mojej Božskosti; toto 

jadro nepatrí srdcu, ale duchu. 

15 Nezabúdajte, že váš pôvod je v Mojej láske. Dnes je tvoje srdce zatvrdnuté sebectvom, ale keď sa 

opäť stane vnímavým na každú duchovnú inšpiráciu, bude cítiť lásku k blížnym a súcitiť s bolesťou 

druhých, akoby bola tvoja vlastná. Potom budete môcť naplniť prikázanie, ktoré vám hovorí: "Milujte sa 

navzájom". 

16 Toto je moja zbraň: zbraň lásky, ktorú som pred vami nikdy neskrýval a ktorú vždy jasne 

ukazujem v boji proti temnote hriechu. Kto chce byť mojím vojakom, nech sa chopí meča lásky. Preto 

môžem hovoriť len k ľuďom, ktorí sa stáročia a stáročia utvrdzovali v bolesti. 

17 Tvoj duch dosiahol zloženie a len dúfa a verí v moju vôľu. 

18 V tomto čase prišiel Eliáš ako predchodca, aby pripravil ducha človeka na spojenie so Mnou. 

Eliášovo slovo vás prebudí, vyburcuje a urobí vás bdelými, lebo jeho svetlo je ako lúč blesku. 

19 Váš duch je v tomto čase schopný pochopiť, kto je Eliáš. Už dávno ste nechali duchovné detstvo 

za sebou. Práve viera a predtucha spôsobili, že Moja prítomnosť a každé Moje zjavenie sú pre vás 

hmatateľné v tomto čase, v ktorom Moje učenie dá ľuďom pravú veľkosť - nie tú falošnú, ktorú dáva svet, 

ale tú, ktorá pramení z pokory a cnosti. 

20 Na každého, kto sa vydá na cestu a nasleduje ma, čaká ťažká úloha. Bez kríža ma nikto nemôže 

mať za príklad, ale naozaj, hovorím vám, kríž, ktorý vám kladiem na plecia, nie je na to, aby vás strhol, ale 

aby vás podržal na strastiplnej ceste vášho života. Kto svoj kríž odhodí, bude musieť padnúť, kto ho 

miluje, dosiahne cieľ, kto ho nesie na zemi až do chvíle, keď naposledy vydýchne, v tej chvíli zažije, ako 

ho jeho kríž dvíha, nesie hore a vedie ku mne. Kto je prekvapený smrťou, keď nesie na pleciach svoj kríž, 

nemusí sa báť pádu do neznáma. Tam sa odhalia mnohé záhady, ktoré človek nedokázal rozlúštiť. Myslíte 

si, že Otec chce, aby ste boli na zemi nevedomí? Nie, ľudia, som stálym zdrojom odhalenia tajomstiev pre 

ľudí. Oni však trvajú na tom, že sú slepí voči tomu, čo je zjavené, a hluchí voči môjmu hlasu. 

21 Tí, čo vo mňa veria, vedia, že som čistý a spravodlivý, ale keďže človek miluje zlo, nečistota ho 

priťahuje a hriech ho zvádza. Dáva prednosť bezhraničnosti svojich vášní pred osvietením duše. 

Príťažlivosť, ktorú má hriech pre človeka, je podobná príťažlivosti, ktorú pociťujete tvárou v tvár 

prázdnote a hĺbke priepasti. Ako ťažko sa zdá tomu, kto padol a nepozná ma, zachrániť sa, a ako ľahko sa 

zdá iným zachrániť sa, lebo si myslia, že keď sa v poslednej chvíli svojho života vyznajú zo svojich 

previnení, stačí im to, aby dosiahli odpustenie hriechov a zaujali miesto v Pánovom kráľovstve! 

22 Vedzte, že škvrny zmýva iba voda pokánia, nie strach zo súdu; že to, čo vás privádza bližšie k 

Pánovi, je náprava všetkých previnení kajúcej duše. 

23 Všetci vo mňa veria, aj keď nie všetci to vyznávajú, nie všetci ma milujú. Neverte v ateistu, 

nevidím žiadneho ateistu, ani nemôže existovať. Telo ma môže zaprieť, ale nie duch. Môže niekto zaprieť 

svojho fyzického otca, aj keď ho nepoznal? Ani duch nemôže zaprieť svojho duchovného Otca, aj keď ho 

nepozná. Môže byť na strome plod, ktorý na ňom ešte nebol? 

24 Od počiatku času vás učím a súdim s láskou. Ak moju spravodlivosť neprávom nazývate trestom 

alebo odsúdením, hovorím vám, že vás trestám a súdim s láskou. - Hovorím k vám takto, pretože žijete v 

čase, keď vás už strach z mojej spravodlivosti neprivedie k tomu, aby ste poslúchali moje prikázania, ale 

aby ste sa obrátili k mojej láske, k môjmu zákonu, lebo v ňom je láska vášho Otca. Ak však chcete, aby 

vás moje zákony nesúdili, naučte sa ich podľa môjho návodu a žite podľa nich. Ako chcete žiť mimo cesty 

podľa vlastnej vôle bez toho, aby vás zasiahla nečakaná bolesť? Kto poruší zákony, bude nimi okamžite 

postihnutý. 

Chcete ešte väčšie dôkazy lásky? 

25 Táto príroda, ktorú som vám zveril, je skutočným zdrojom života a zdravia. Pite vodu a budete žiť 

bez súženia, budete mať silu, svetlo a radosť na svojej ceste životom a váš duch lepšie naplní svoj osud. 

Ako môžete tvrdiť, že ste zdraví na tele i na duši, ak tieto výhody nehľadáte tam, kde sú? Zdravie tela 

hľadáte na zemi u lekára, ktorého srdce nie je vždy milosrdné, a zdravie duše hľadáte tak, že sa zbavíte 

niečoho hmotného, aby ste sa ho vzdali tvárou v tvár hlasu svojho svedomia. 
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26 Veru, hovorím vám, že príroda má lono podobné lonu milujúcej matky; občerstvujte sa v ňom, 

kým v ňom žijete, lebo aj duša má účasť na pôžitkoch tela, prostredníctvom ktorého jej Pán dáva toľko a 

takých krásnych učení lásky. 

27 Dnes žije ľudstvo ďaleko od akéhokoľvek zdroja života, a preto trpí. Svet preto verí, že by som 

mal skoncovať so svojou spravodlivosťou medzi ľuďmi, aby sa k nim vrátil pokoj a blahobyt, zatiaľ čo vy 

sa musíte vrátiť len na cestu Zákona. Človek hovorí, že sa usiluje o ideál, ale ja mu hovorím: Je možné 

dosiahnuť tento ideál kráčaním po ceste bez svetla? 

28 Ľudia si vytvorili svet podľa svojich predstáv, podľa svojej vôle. Nechal som im ho, aby som ich 

nepripravil o slobodnú vôľu, ale tento svet si zničia sami, čo je dôkazom toho, že stavali na pohyblivých 

pieskoch. "Ako je to možné," hovoria mocní, "že toľká moc vyhasla?" A predsa zaniknú ríše, tróny, žezlá, 

veda a bohatstvo. Stačí jeden slabý závan a len písanie dejín ešte zachytí zvyšky takej falošnej veľkosti! 

29 Falošným nazývam tvoj svet, lebo kým sa tvoja tvár smeje, tvoje srdce je, ak nie plné horkosti, tak 

predsa len plné zlej vôle. A ak si to už urobil o ľudskom živote, čo môžeš povedať o všetkom, čo si urobil 

a opomenul o živote a zákonoch, ktoré sa týkajú tvojho ducha? Dovolili ste, aby sa tak vzdialila od zdroja 

večného života, od pravdy, spravodlivosti a lásky, ktoré sú vo vašom Stvoriteľovi, že hoci by mala byť 

pánom vo svete a nad hmotou, stala sa z nej zlá a ponížená otrokyňa. Duch tak podlieha slabostiam a 

sklonom tela. Nakoniec sa podvolilo kvôli láske, ktorú cíti k telu, ku ktorému je pripútané. Napriek láske, 

ktorú duša cíti k tomuto svetu, napriek prílišnému materializmu, ktorý dosiahla, niet človeka, ktorý by 

aspoň na chvíľu nepocítil túžbu prekročiť tento život do duchovného sveta. Neexistuje nikto, kto by tu ešte 

nezažil chvíľu vnútorného pozdvihnutia, kto by nepocítil existenciu a pokoj tohto života. Moje duchovné 

zjavenia na tomto svete sú pozvaním do môjho kráľovstva. 

30 Príde deň, keď celé ľudstvo spozná moje učenie. Mnohí ich budú popierať a dokonca povedia, že 

to bol pokušiteľ, kto dal toto učenie. Ale ak im uverí a bude ich praktizovať jedno z mojich detí, uvidí, ako 

aj tí, ktorí ma zapreli, prinesú dobré ovocie ako svedectvo tejto pravdy. 

31 Buďte zdraví na tele i na duši a berte si príklad z dobrých patriarchov, ktorí vedeli priniesť svoju 

obetu Otcovi a s radosťou si plnili svoje povinnosti na zemi. Hovorím k vám, ľudia, a hovorím k ľudstvu. 

Vám, izraelskému ľudu, hovorím preto, že hoci ma počúvate, nekráčate úplne po správnej ceste, ale 

snažíte sa kráčať pravou nohou po mojej ceste, zatiaľ čo druhou kráčate vedľa nej. 

32 Hovorím vám všetkým: Ja som zdravie, ja som cesta, pravda a život. 

33 Eliášov duch vás vedie do mojej prítomnosti a pomáha vám, aby ste sa stali hodnými toho, že k 

vám prídem. Neodmietajte Eliáša v tomto čase, ako ste odmietli Krista v druhom čase a Mojžiša v prvom. 

34 Uvážte, že Eliáš odstránil závoj, ktorým ste zakrývali mnohé tajomstvá, aby ste mohli uzrieť 

Otcovu slávu. 

35 Buďte tichí a poslušní, aby ste dali svojmu duchu príležitosť splniť jeho úlohu. Je vlastníkom 

svetla skúseností, rozvoja a vedomostí. 

36 Duch sa rodí vo mne, má svoje detstvo, svoj rozvoj a svoju plnosť; na rozdiel od "tela", ktoré 

starne a umiera, vždy rastie v poznaní a v láske, čiže v dokonalosti. Viete, že ste vyšli zo mňa, ale neviete 

ako. Viete tiež, že sa musíte vrátiť k Otcovi, ale neviete, akým spôsobom. Toto sú Moje vysoké rady, to je 

tajomstvo, ktoré musíte rešpektovať. 

37 Vložil som do človeka veľkosť, ale nie tú, o ktorú sa usiluje na zemi. Veľkosť, o ktorej hovorím, je 

obeta, láska, pokora, milosrdenstvo. Človek neustále uteká od týchto cností, čím sa odvracia od svojej 

skutočnej veľkosti a dôstojnosti, ktorú mu Otec udelil ako svojmu dieťaťu. 

38 Utekáte pred pokorou, pretože si myslíte, že znamená chudobu. Utekáte pred skúškami, pretože 

vás desí utrpenie, a neuvedomujete si, že oslobodzujú vašu dušu. Utekáte aj od duchovna, pretože si 

myslíte, že je strata času hĺbať do tohto poznania, a neuvedomujete si, že opovrhujete vyšším svetlom, než 

je akákoľvek ľudská veda. 

39 Preto som vám povedal, že sú mnohí, ktorí napriek tomu, že vyznávajú, že ma milujú, ma 

nemilujú, a hoci tvrdia, že vo mňa veria, nemajú vieru. Zašli tak ďaleko, že mi povedali, že sú ochotní ma 

nasledovať, ale chcú ma nasledovať bez kríža. Ja som im však povedal, aby každý, kto ma chce 

nasledovať, vzal svoj kríž a nasledoval ma. Každý, kto s láskou prijme svoj kríž, dosiahne vrchol hory, 

kde naposledy vydýchne na tejto zemi, aby bol vzkriesený k večnému životu. 
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40 Duchovného života, po ktorom niektorí túžia, sa iní boja, odmietajú ho a dokonca sa mu 

vysmievajú, ale nevyhnutne vás všetkých čaká. Je to lono, ktoré prijíma všetkých, náruč, ktorá sa k tebe 

naťahuje, vlasť Ducha - nepochopiteľné tajomstvo aj pre učencov. Do mojich tajomstiev však možno 

preniknúť vždy, keď kľúčom, ktorým túto bránu otvoríte, je kľúč lásky. 

41 Pochopte, že od počiatku existencie človeka Otec neustále zjavuje dieťaťu tajomstvá. Tešte sa z 

myšlienky, že ak človek za toľké veky vášho života (na Zemi) nedosiahol hranice svojej vedy, bude aj on 

večne objavovať nové krásy, nové zázraky, nové bytosti, iné svety, len čo vstúpi na cesty oduševnenia. 

Tieto nové skúsenosti spôsobia, že dieťa bude milovať svojho Stvoriteľa stále dokonalejšie, láskou 

podobnou tej, ktorú mám ja k vám. Práve pre tento môj veľký a hlasný cit k ľudstvu som sa stal človekom, 

aby ste ma mohli mať blízko seba. Ale po tejto obeti vidím, že ľudia tejto doby sú hluchí, slepí a nevďační 

voči tejto láske, že si vytvorili svet, v ktorom nemusia poslúchať Moje prikázania, Moje spravodlivé 

zákony, Moje učenie lásky. 

42 Priepasť ľudí priťahuje, zakázané ich láka, využívajú slobodu svojej vôle po svojom. Ľudstvo, 

ktoré je také závislé od vášní, honby za ziskom a pozemskými pôžitkami, sa zdá byť nevyhnutné padnúť. 

Zdá sa, že pre dušu je veľmi ťažké nájsť spásu, a nechápe, že v Božej spravodlivosti, v láske svojho Otca, 

môže nájsť cestu, ktorou sa môže očistiť, rozvíjať sa a nájsť spásu. 

43 Všetci ľudia veria v Moju existenciu, pretože majú ducha a zachovali si hlboké vnútorné poznanie, 

že existujem. Aj ten, kto ma popiera, verí vo mňa, lebo moja prítomnosť je v ňom a vo všetkom, čo ho 

obklopuje. Človek však podľahol materiálnym podnetom a pokušeniam. A práve temnota, ktorú takto 

vytvoril, nedovoľuje ľudstvu vidieť nádheru, s ktorou sa k nemu v tomto čase približuje Duch Svätý. Ale 

žiadna ľudská sila ani duch neprekoná Moju moc, Moje svetlo ani Moju lásku. ale keď deti prídu s plačom 

pred Otca, niektoré budú prosiť o odpustenie a bude im odpustené za ich pokoru; iné sa ma budú pýtať: 

"Otče, prečo si ma potrestal?" Poviem im: Nikdy som netrestal, len ste na svojej ceste zožali to, čo ste na 

nej zasiali. Nedokázali ste si zachovať zdravie tela a duše, ale ten, kto spochybňuje alebo porušuje moje 

zákony, sa na ich základe sám odsudzuje. 

44 Žite v súlade so zákonmi prírody a duchovnými zákonmi a budete vždy zdraví na tele i na duši. 

45 Ľudstvo má dnes veľa vedy, ale spolu s ňou vytvorilo odcudzený svet, ktorý ho oddeľuje od toho, 

čo je prirodzené, od zdroja života, od prírodných prvkov, ktoré som mu zveril na zachovanie a osvieženie. 

Ako môže byť človek, ktorý takto žije, zdravý na tele i na duši? 

46 Zem je ako matka, ktorá rozprestiera svoju náruč, aby ťa objala od okamihu tvojho narodenia; 

vzduch, ktorý na nej dýchaš, sa podobá môjmu božskému dychu; majestátna kráľovská hviezda je vo 

svojej nádhere ako ohnivá pochodeň obrazom Všemohúceho, pretože je svetlom, teplom a životom. V 

tejto svojej prirodzenosti máš aj vodu, ktorá sa podobá pravde, pretože je krištáľovo čistá, priezračná a 

priezračná; uháša mučivý smäd, očisťuje a čistí; jej pôsobením sa polia stávajú úrodnými a semená klíčia. 

Tieto štyri prvky, spojené zákonmi Božskej múdrosti, tvoria vo svojej jednote a harmónii váš domov. Aby 

na nej človek mohol žiť, vedome si ju užívať a žiť v úplnom súlade s jej zákonmi, obdaril som ho v 

hojnosti všetkými vlastnosťami, schopnosťami a zmyslami potrebnými pre život. 

47 Prečo ma teda, keď ste si istí, že vás milujem, nazývate nespravodlivým, keď trpíte vlastnou vinou, 

a hovoríte, že vás Otec trestá? 

48 Moja láska je nemenná, nemôže byť väčšia, pretože je dokonalá, ani sa nikdy nemôže stať menšou. 

Dôkaz som ti dal, keď som ti daroval tento život, ktorý je tvojím útočiskom a ktorý sa k tebe vždy správa 

štedro a matersky. Chýbal vám slnečný svit ani jeden deň? Zlyhal niekedy vzduch, aby vás oživil? Či 

vyschli moria, či prestali tiecť rieky, ktorých vody obmývajú celú zem? A planéta vo svojich otáčkach, 

unikla ti niekedy spod nôh, aby ťa vrhla do prázdna? 

49 Nepochybil som v tom, čo som stvoril, ale človek minul vytýčenú cestu a život, ale čoskoro sa ku 

mne vráti ako márnotratný syn, ktorý premárnil celé svoje dedičstvo. Svojou vedou vytvoril nový svet, 

falošné kráľovstvo. Vydal zákony, postavil si trón a obdaril sa žezlom a korunou. Ale aká prchavá a 

klamlivá je jeho sláva: stačí slabý závan mojej spravodlivosti, aby sa otriasli jeho základy a zrútilo sa celé 

jeho kráľovstvo. Ale kráľovstvo pokoja, spravodlivosti a lásky je ďaleko od srdca človeka, ktorý ho 

nedokázal získať. 

50 Radosti a uspokojenie, ktoré ľuďom prináša ich práca, sú len imaginárne. Ich srdcia hlodá bolesť, 

nepokoj a sklamanie, ktoré sa skrývajú za maskou úsmevu. To je to, čo sa urobilo z ľudského života, a čo 
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sa týka života ducha a zákonov, ktoré ho riadia, tie sa prekrútili, pretože sa zabudlo, že existujú aj sily a 

prvky, ktoré oživujú ducha a s ktorými musí človek zostať v kontakte, aby odolal skúškam a pokušeniam a 

čelil všetkým prekážkam a protivenstvám na svojej ceste k dokonalosti. 

51 Toto svetlo, ktoré sa dostáva ku každému duchu z nekonečna, nepochádza z Kráľovskej hviezdy; 

sila, ktorú duch prijíma z nadpozemského sveta, nie je výronom zo zeme; zdrojom lásky, pravdy a zdravia, 

ktorý uháša smäd ducha po poznaní, nie sú vody vašich morí ani vaše pramene; atmosféra, ktorá vás 

obklopuje, nie je len hmotná, je to prúdenie, dych a inšpirácia, ktoré ľudský duch dostáva priamo od 

Stvoriteľa všetkých vecí, od Toho, ktorý stvoril život a riadi ho svojimi dokonalými a nemennými 

zákonmi. 

52 Keby človek vložil trochu dobrej vôle do návratu na cestu pravdy, okamžite by pocítil pohladenie 

pokoja ako stimul. Ale kedykoľvek sa duša zhmotní pod vplyvom hmoty, podľahne jej pazúrom a 

namiesto toho, aby bola pánom tohto života, kormidelníkom, ktorý riadi jej loď, stáva sa otrokom 

ľudských slabostí a sklonov a stroskotáva v búrkach. 

53 Už som vám povedal, že duša je pred telom, tak ako je telo pred odevom. Táto hmota, ktorú 

vlastníte, je len dočasným odevom pre dušu. 

54 Nikto sa nenarodil náhodou a nech sa človek považuje za akokoľvek bezvýznamného, 

neschopného a úbohého, bol predsa len stvorený z milosti Najvyššej bytosti, ktorá ho miluje rovnako ako 

bytosti, ktoré považuje za nadradené, a má osud, ktorý ho ako všetkých privedie do Božej náruče. 

55 Vidíte tých ľudí, ktorí sa potulujú po uliciach ako vyvrheli, vláčia so sebou neprávosť a biedu, 

nevedia, kto sú a kam idú? Poznáte ľudí, ktorí ešte stále žijú v lesoch, prepadnutí dravcami? Moja 

otcovská láska na nikoho nezabúda, všetci majú úlohu, ktorú musia splniť, všetci majú zárodok rozvoja a 

sú na ceste, na ktorej zásluhy, úsilie a boj postupne privedú ducha ku Mne. 

56 Kde je niekto, kto - hoci len na jediný okamih - netúžil po mojom pokoji a netúžil sa oslobodiť od 

pozemského života? Každému duchovi sa cnie za svetom, ktorý predtým obýval, za domovom, v ktorom 

sa narodil. Ten svet čaká na všetky moje deti a pozýva ich, aby sa tešili z večného života, po ktorom 

niektorí túžia, zatiaľ čo iní očakávajú len to, že smrť prestane byť, pretože majú zmätenú dušu a žijú bez 

nádeje a bez viery. Čo mohlo pohnúť tieto bytosti k boju za ich obnovu? Čo v nich môže prebudiť túžbu 

po večnosti? Očakávajú len to, že už nebudú, že bude ticho a koniec. 

57 Ale vrátilo sa "Svetlo sveta", "Cesta a Pravda", aby ťa svojím odpustením vzkriesilo k životu, 

pohladilo tvoju unavenú tvár, potešilo tvoje srdce a spôsobilo, že ten, kto si myslel, že nie je hoden 

existencie, počul môj hlas, ktorý mu hovorí: Milujem ťa, poď ku mne! 

58 Ale tak, ako vo vás prebúdzam túžbu po večnosti a dokonalosti, hovorím vám aj toto: Preto si 

nemyslite, že chcem, aby ste zanedbali hmotný život. Neinterpretujte si moje učenie nesprávne. Všetko, čo 

bolo stvorené a umiestnené na zemi, slúži vášmu šťastiu. 

59 Patriarchovia a spravodliví vám svojím príkladom ukázali, ako šťastne žiť na zemi, užívať 

prirodzené dobrá a zároveň plniť duchovný zákon. 

Vezmite si z nich príklad a budete zdraví a silní. Chcem mať medzi vami silný ľud, ktorý bude bojovať a 

brániť pravdu. Keby som vás učil oddeľovať sa od prírody, obrátilo by sa to proti vám. 

60 U Boha neexistujú žiadne rozpory, aj keď si ľudia niekedy myslia, že ich v mojom učení 

nachádzajú. Aby som vám ich pomohol pochopiť, otvoril som vám oči pre svetlo a povedal som vám: Ak 

túžite po zdraví svojho tela, vráťte sa do náručia svojej Matky, Prírody, z ktorej sa vynorila vaša fyzická 

schránka, v ktorej lone ste sa kolísali, s ktorou splyniete, keď vás jej vnútro znovu prijme. Povedal som 

vám tiež: Ak chcete mať silnú a zdravú dušu a nádej na získanie odmeny, ktorú som vám prisľúbil, žite 

podľa môjho zákona plnením prikázaní, ktoré vám hovoria: "Milovať budeš svojho Boha z celého srdca a 

z celej duše" a "Milovať sa navzájom". 

61 Aby ste naplnili Môj zákon, nestačí o Mne hovoriť, ani nestačí, aby ste boli veľkými 

vyšetrovateľmi Môjho diela, aby ste verili, že ste Mojimi apoštolmi; lebo väčšia bude predo Mnou tá 

jednoduchá myseľ, ktorá nevie vyjadriť Moje slovo, ale ktorá naopak vie, ako prejavovať lásku a 

milosrdenstvo medzi svojimi bratmi. 

62 V druhej ére mi na premenu ľudstva stačili tri roky učenia a dvanásť ľudí. Dnes už nestačia 

dlhoročné prípravy a veľký počet žiakov. 
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63 Dôvodom je, že ste príliš pripútaní k materiálu. Na Mňa myslíš len päť minút a zvyšok času 

venuješ svetským záležitostiam. 

64 Vlievam vám novú odvahu, aby ste sa nezastavili na ceste rozvoja. Sledujte, lebo čoskoro uvidíte 

koniec pánov sveta, a keď odstúpia, nebudú už žiadni otroci. Potom sa ľudstvo bude považovať za jednu 

rodinu. Zo sŕdc ľudí vzplanie iskra vzájomnej dobrej vôle a nastane mier. 

65 Stratené duše, duše bez pokoja a bez zákona, príďte sem! Nečaká vás temnota ani ničota, je to 

Moja otcovská láska, je to harmónia všetkých svetov a bytostí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 81  
1 V tento deň si prichádzate pripomenúť novú zmluvu, ktorú ste uzavreli so svojím Otcom. V tomto 

čase súdu je medzi vami prítomný Môj Duch, aby si vyžiadal prvé účty z vašej práce, z vašich skutkov a 

aby sa vás opýtal, čo ste urobili od chvíle, keď ste mi sľúbili plniť Môj Zákon: milovať sa navzájom. 

2 Medzi týmto množstvom sú "prví", ktorým som zveril zodpovednosť za "polia" a "robotníci", 

ktorým som dal krištáľovo čistú vodu bratstva, aby ňou zalievali "stromy". 

3 Nevyčíta ti tvoje svedomie nič? Otvorili ste ústa len preto, aby ste radili, učili a usmerňovali? 

Alebo sa ozvala ako dvojsečný meč, ktorý raní napravo i naľavo? Kráčali ste po duchovnej ceste a 

zanechali ste stopy jednoty, pokoja a dobrej vôle, alebo ste mu vtisli zlé príklady? 

4 Ak je moje slovo občas prísne, je to preto, lebo nechcem, aby v lone môjho ľudu bola faloš, neresť 

alebo klamstvo. Ak ten, kto vedie zbor, dáva zlé príklady, tí, ktorí ho nasledujú, sa stretávajú s 

prekážkami. V tomto čase súdu vám v každom okamihu ukážem ovocie vašej sejby. Nespochybňujte moju 

spravodlivosť, vopred si uvedomte, že som predovšetkým nevyčerpateľný prameň dobra. 

5 Nemôžem sa na vás pozerať ako na malé deti, na ktoré sa pozerajú všetky nedokonalosti, lebo váš 

duch, keď v tomto čase uzavrel zmluvu s Mojím Božstvom, už predtým prešiel veľký kus cesty. Ten, kto 

bol v Prvom čase učeníkom Môjho zákona, v Druhom čase učeníkom Ježišovho Učebného slova, musí sa 

v súčasnom štádiu vývoja stať podobným Majstrovi. 

6 Zverujem vám do starostlivosti dobré, príjemné a sladké ovocie, ktoré dáva život, aby ste pocítili 

kontrast k trpkej chuti a skaze, ktorú medzi ľuďmi spôsobilo ovocie zo stromu zla. 

7 Vidím zem a vody zašpinené ľudskou krvou, vidím ľudí, ktorí sa navzájom ignorujú, akoby to boli 

bytosti rôznych druhov, a zabíjajú sa navzájom bez súcitu a ľútosti. Tento strom ctižiadostivej túžby po 

moci a nenávisti vypestovali ľudia a jeho ovocie otrávilo národy zeme. Nedovoľte, aby sa toto semeno 

dostalo do vášho stredu. 

8 Dnes by nemohol povstať Ježišov hlas a povedať: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Váš 

duch totiž nesie poznanie môjho učenia lásky. 

9 Eliáš otvoril bránu do nového veku, pripravil Pánove cesty. Pripravil vás, aby ste prijali prvotiny 

môjho zjavenia a môjho poučenia. Pochopte moje učenie a dosvedčujte ho svojimi skutkami. 

10 V tomto čase sa uvoľní šiesta pečať, jej svetlo sa rozšíri po celej zemeguli, aby sa muži a ženy, 

ktorí počujú môj hlas, včas prebudili a povstali do boja. 

11 Cesta je jedna, už ju poznáte. Mali by ste sa ním riadiť, aby ste sa od neho nikdy neodklonili. Je to 

cesta, ktorú som ti vytýčil, odkedy si odo mňa vyšiel. V tomto čase som vám doprial, aby ste sa 

zhromažďovali na miestach stretnutí, kde budete počúvať moje učenie lásky, a aby ste na nich prijímali 

množstvo núdznych, ktorí deň čo deň klopú na vaše dvere, ktoré sú moje. 

12 Ako by ste sa mali vnútorne prispôsobiť každému novému dňu, aby ste prijali núdznych? S 

absolútnou pokorou, nie s korunou a žezlom márnosti. 

13 Keď sa tento ľud duchovne zjednotí, oznámim to celému svetu. 

14 Zverujem ti časť svojho diela, ktoré je belšie ako snehová vločka a čistejšie ako voda tvojich 

prameňov. Chcem, aby ste to tak udržali až do konca cesty vývoja. 

15 Akoby sa vo vašom srdci rozozvučal zvon, tak ste si dnes spomenuli, že je deň milosti, deň, keď 

Majster zostupuje, aby sa prihovoril svojim učeníkom. Môj Duch sa zjavuje medzi vami a otvára sa ako 

kniha plná múdrosti. Tvoj duch sa predo mnou ukazuje ako čistý list a ja naň píšem svoje pokyny. 

16 Svetlo Môjho Ducha, vyliate na všetku hmotu a ducha v súlade so zasľúbením z prvých čias, 

zostupuje na mysle týchto vyvolených, nazývaných Nositelia hlasu, aby vám zvestovali Božie pokyny. 

17 Niektorí prijímajú moje ohlasovanie plní viery, iní pri mojom počúvaní cítia, že sa ich srdca 

zmocnili pochybnosti. Ja ich však nekarhám, lebo pochybnosti ich prinútia prehĺbiť štúdium môjho učenia, 

a tak nakoniec nájdu aj vieru. 

18 Ľudstvo čaká nový život. Dôvodom nie je to, že sa príroda mení, ale to, že ľudstvo sa vďaka 

tomuto učeniu zduchovňuje a na všetko sa bude pozerať očami lásky, viery a milosrdenstva, teda že 

človek bude vidieť život prostredníctvom ducha. Dnes, keď sa pozeráte na to, čo vás obklopuje, cítite a 

posudzujete s mysľou zameranou na materiálno a sebeckým srdcom. Tento život sa vám musí javiť ako 

údolie sĺz, svet hriechov a niekedy dokonca ako miesto trestu. Vaše oči neobjavia žiadne krásy, duch 
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nenájde miesto pre seba, ani potravu či povzbudenie. Ak však dovolíte duchu, aby sa vznášal a z výšky 

kontemploval to, čo vás obklopuje a zahaľuje, budete sa musieť skloniť pred svojím Otcom a vyznať, že 

ste boli hluchí, slepí a necitliví voči jeho božskej prítomnosti, ktorá sa prejavuje vo všetkom, čo existuje 

duchovne alebo materiálne. 

19 Potom z vás opadne horkosť a spoznáte dobrotu, ktorá prúdi zo všetkých stvorených vecí, pretože 

všetko je ovocím Božského stromu. 

20 Utrpenie, ktoré dnes ľudstvo prežíva, pochádza zo zlého používania jeho slobodnej vôle a z 

neposlušnosti voči môjmu zákonu. Jeho posledné plody budú také trpké, že ich odhodí ďaleko od seba, a 

to mu otvorí oči pre svetlo a srdce pre pokánie. 

21 Urobte telo poddajným a poslušným, aby nebolo prekážkou pre vášho ducha. Podmaňte si ho, kým 

z neho neurobíte najlepší nástroj a najlepšieho spolupracovníka pri plnení vašej duchovnej úlohy. Dovoľte, 

aby svetlo, ktoré vyžaruje šiesta pečať, vnímal duch aj telo, pretože viete, že toto svetlo sa rozlieva na 

všetko bytie. 

22 Pochopte moje učenie a budete mojimi dobrými učeníkmi, ktorí, keď príde hodina, vyhľadajú 

svojich bratov a predložia im zjavenie siedmich pečatí. Nezastavujte svoje kroky, mysliac si, že nie ste 

hodní mojej milosti pre skutky svojho tela. Už som vám povedal, aby ste zastavili zbesilý chod tohto 

nepoddajného a slabého stvorenia, ktoré vám bolo zverené na zemi, a aby ste v tomto boji získali zásluhy, 

aby ste získali moju milosť. 

23 Teraz nie je čas na to, aby ste boli smutní alebo sa hanbili za svoju minulosť. Len nezabudnite, že 

musíte očistiť svoju dušu. Teraz je čas, aby ste pocítili, že ste najšťastnejší na zemi, pretože počúvate 

Božský koncert Môjho Slova. Áno, ľudia, Môj lúč svetla sa stáva inšpiráciou a ľudskými slovami, aby ste 

mohli mať Moju prítomnosť v tejto podobe. Prestaňte myslieť na svoju minulosť a myslite radšej na svoju 

budúcnosť. 

24 Pripravte si zbrane lásky na boj s ľudskými myšlienkami a teóriami. Posilňujte svoje srdce vo 

viere, aby ste sa necítili malí, nevedomí a slabí pred tými, ktorých nazývate vzdelanými a učenými, 

pretože oni možno vedia niečo o vede a náboženstve, ale o mojich nových zjaveniach nevedia nič. 

25 Keď som vás vyzýval k obnove, bolo to preto, aby myseľ a srdce, ktoré sú raz čisté, odrážali Moje 

Božské svetlo. 

26 Videl som, že mnohí z vás skúmajú a posudzujú moje slovo, ale nepokarhal som vás, lebo viem, že 

zajtra medzi tými, čo ma posudzujú, povstanú horliví učeníci. Neskôr budeš učiť svojím spôsobom a budú 

sa ti vysmievať. Spomeňte si teda na Majstrov pokyn a namiesto toho, aby ste sa hnevali na svojich bratov 

pre ich pochybnosti a posmešky, odpustite im, lebo viete, že sú medzi nimi aj takí, ktorí sa budú kajať zo 

svojho odsúdenia a prídu k viere. 

27 Nikto sa necíti byť nútený byť mojím vojakom. 

Nasledujte ma, len čo bude vaša vôľa pevná a vaša láska vás bude poháňať, aby ste moje učenie 

uskutočňovali. Čas prejde a potom pochopíte a oceníte všetko, čo vám Pán v tejto tretej ére udelil, a potom 

pocítite bolesť, že ste neboli chápaví a poslušní, keď som vám dával svoje Slovo. Dovoľujem vám však 

ešte niekoľko krátkych období, aby ste napravili svoje chyby a dobehli stratený čas. 

28 Zatiaľ čo svet vás priťahuje prostredníctvom vášho tela, Môj hlas vás volá do duchovných sfér, do 

ktorých vstúpite čistí od každej škvrny a naplnení svetlom. Tam sa vo vašom svedomí ozve Môj hlas a 

povie vám, či ste splnili svoju úlohu na zemi a či už môžete vystúpiť na ďalší stupeň rebríka k duchovnej 

dokonalosti. 

29 V deň, ktorý dnes venuješ odpočinku, zostupujem, aby som sa tešil z teba. Je to chvíľa, keď si 

lepšie uvedomíte, že nemôžete žiť len z chleba, ale že potrebujete moje slovo, ktoré je vašou duchovnou 

potravou. Mnohí z vás ma prišli počúvať, ale nie všetci veríte v moju prítomnosť. Niektorí by ma radšej 

videli, než počuli prostredníctvom týchto orgánov intelektu, alebo by aspoň počuli Môj hlas v Nekonečne, 

v Duchovnom priestore. Ale ako ma chcete duchovne vidieť a počuť, keď ste úplne pripútaní k telesným 

zmyslom? Preto by ste mali na sebe pracovať, aby ste dosiahli tú vysokú duchovnú vibráciu, o ktorej vás 

informujem prostredníctvom ľudského intelektuálneho orgánu. Po tomto čase Môjho prejavu v tejto 

podobe budete môcť prijímať Moje inšpirácie z ducha do ducha. Toto bude dokonalé duchovné spojenie. 

30 Žasnete nad pokrokom vedy. Uvedomte si, že pred niekoľkými storočiami by ste neverili, čo dnes 

človek dosiahol vďaka rozvoju ducha a vytrvalosti svojej hmotnej povahy. 
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31 Prečo by ste sa nemali duchovne rozvíjať, ak vytrváte? Prečo tvrdíte, že vám budú zjavené nové 

učenia, keď ste ešte nepochopili tie minulé? 

32 Veriaci v Moju existenciu a neveriaci všetkých čias by ma najradšej videli dnes viditeľného 

ľudským očiam, zhmotneného v nejakej podobe. Ale prečo mi musíte pripisovať podobu, keď nemám takú 

podobu ako duch? Som viditeľný a hmatateľný pre oči vášho tela i ducha, ale je potrebné, aby ste vedeli 

vidieť. Je nespravodlivé, keď hovoríte, že Boh sa skrýva pred vaším pohľadom - keď hovoríte, že som 

sebecký, pretože sa nenechávam počuť ani vidieť tými, ktorých nazývam deťmi svojho Božstva. Som 

vždy pripravený nechať vás vidieť Mňa, ale keďže sa považujete za slepých voči duchovnému, hoci máte 

všetko na dosah, nie ste schopní to vidieť a neuvedomujete si Moju prítomnosť, hoci sa Mňa dotýkate. 

33 V každom veku musel prísť Boh, aby naučil ľudí hľadať svojho Pána, modliť sa, vzdávať mu úctu, 

cítiť ho, pozerať, počúvať a vykladať. V tomto veku prišiel Eliáš pripraviť cestu, aby ľudský duch mohol 

prijať prítomnosť a zjavenie Ducha Svätého. 

34 Aby bolo počuť a cítiť Eliášov hlas a kroky vo svete, ktorý je svojím materializmom hluchý voči 

akémukoľvek duchovnému zjaveniu, pripravil som človeka, ktorý by po dosiahnutí životnej zrelosti dal 

prostredníctvom seba spoznať svetlo toho veľkého Ducha, ktorý ho inšpiroval, ktorý jeho prostredníctvom 

vykonal obdivuhodné diela a ktorý svojím svetlom pripravil ľudstvo na príchod novej doby. Eliáš musel 

dláždiť cestu, na ktorej bolo veľa tŕnia, buriny a tiež balvanov. Bol to náboženský fanatizmus, ignorancia, 

prenasledovanie akejkoľvek inšpirácie, ktorá bola považovaná za novú. Ale Eliáš inšpiroval zákony, 

pripravil srdcia a zasial semeno, ktoré podporilo rozvoj božského zjavenia a duchovné naplnenie ľudu, 

ktorý v najtajnejšom kúte sveta čakal na určený čas, aby sa pustil do plnenia svojej úlohy. 

35 Ten muž, ktorého som si vybral za nositeľa Eliášovho hlasu, sa volal Roque Rojas. V roku 1866 

oznámil svetu, že pre ľudstvo nastáva nový vek, ktorý sa bude riadiť tým istým zákonom, ktorý Pán zjavil 

v Troch vekoch, o ktorých som vám vždy hovoril: Milujte sa navzájom! 

36 Len málokto bol schopný skutočne pocítiť prítomnosť Božieho posla. Opäť bol hlasom volajúcim 

na púšti a opäť pripravoval srdcia ľudí na Pánov príchod. Tak sa uvoľnila šiesta pečať, nech sa ukáže jej 

obsah a vyleje sa na ľudstvo ako rieka spravodlivosti a svetla. Tak sa naplnili mnohé prísľuby a proroctvá. 

37 Eliáš, podobne ako Ježiš a Mojžiš, osvietil oči vášho ducha, aby ste uvideli Otca. Mojžiš vás učil: 

"Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého." Ježiš vám povedal: "Milujte sa navzájom." Eliáš ti 

prikázal, aby si sa viac a viac zľutoval nad svojimi bratmi, a hneď dodal: "a uvidíš môjho Otca v celej jeho 

sláve." 

38 V tomto čase k vám hovorí "Slovo". Nestal som sa človekom, ale môžete objaviť podobnosti 

medzi mojím predchádzajúcim prejavom a týmto: tak ako 

Ak bola Ježišova kolíska chudobná a Jeho smrť nastala na kríži hriechu sveta, tak ani miesto, kde sa dnes 

zrodilo Svetlo tretej éry, nemôže byť chudobnejšie a pokornejšie a kríž, z ktorého vám dám svoje posledné 

slovo, bude sám človek, skrze ktorého sa dávam poznať. 

39 Prostredníctvom tohto prostredníka, cez ktorého k vám hovorím, som aj ja dostal posmech, 

bičovanie, pochybnosti, zranenia. Taká bola moja vôľa, lebo môj kríž si teraz ty. 

40 Dnes vám hovorím: Keďže sa vám otvorili oči, spoznajte, že váš svet, jeho veda, morálka a 

náboženské spoločenstvá sa blížia ku koncu svojej existencie. Z toho všetkého prežije len duša, ktorá na 

troskách svojho minulého života povstane do nového duchovného veku. 

41 Všetky znamenia predpovedané ako ohlásenie môjho nového zjavenia medzi vami sa už stali 

skutočnosťou. Bude svet čakať na ďalšie prejavy, a preto bude naďalej očakávať môj príchod? Urobí to 

ako židovský národ, ktorý poznal proroctvá o príchode Mesiáša, bol svedkom ich naplnenia, prijal vo 

svojom strede Spasiteľa a nepoznal ho a stále ho očakáva? Táto skúsenosť je príliš ťažká a smutná na to, 

aby toto ľudstvo ešte stuhlo na svojom materializme. Keďže sa splnili znamenia a návštevy a ja som sa 

nezjavil v synagóge ani v žiadnom kostole, či svet netuší, že sa musím v súčasnosti na nejakom mieste 

zjaviť, pretože nemôžem ísť proti svojmu slovu? 

42 Učeníci, držte sa môjho učenia, aby ste mi zajtra vydali svedectvo. 

43 Nebojte sa utrpenia, je len dočasné a vy sa v ňom modlite a berte si príklad z Jóbovej trpezlivosti. 

Hojnosť sa vráti a vtedy nebudete mať dosť slov, aby ste mi poďakovali. 
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44 Ak vás raz choroba zdeprimuje, blahoslavení chorí, nezúfajte, váš duch nie je chorý. Pozdvihnite 

sa ku Mne v modlitbe a vaša viera a oduševnenie vám navrátia telesné zdravie. Modlite sa tak, ako som 

vás to naučil: duchovne. 

45 Pochopte, že máte svetlo svojho Majstra. Ježiš je pre vás naďalej dokonalým príkladom, ktorý 

môžete napodobňovať. Ani pred ním, ani po ňom nenájdete na svete rovnaký príklad. 

46 Ježiš, Kristus, bol najjasnejším príkladom učenia, ktorý som vám dal na zemi, aby som vám 

ukázal, aká veľká je Otcova láska a múdrosť. Ježiš bol živým posolstvom, ktoré Stvoriteľ poslal na zem, 

aby ste spoznali vysoké vlastnosti Toho, ktorý vás stvoril. Ľudia videli v Jehovovi hnevlivého a 

neľútostného Boha, hrozného a pomstychtivého sudcu, ale skrze Ježiša som vás vyslobodil z vášho omylu. 

47 Vidieť v Majstrovi Božskú lásku, ktorá sa stala človekom. Svojím životom pokory, obety a 

milosrdenstva odsúdil všetky vaše skutky, ale namiesto toho, aby vás potrestal smrťou, ponúkol vám svoju 

krv, aby ste spoznali pravý život, život lásky. Toto božské posolstvo osvietilo život ľudstva a slovo, ktoré 

božský Majster dal ľuďom, sa stalo zdrojom náboženských spoločenstiev a siekt, prostredníctvom ktorých 

ma ľudia hľadali a stále hľadajú. Ale naozaj, hovorím vám, oni ešte nepochopili obsah tohto posolstva. 

Ľudstvo skutočne uverí, že Božia láska k jeho deťom je neobmedzená, pretože Boh zomrel v Ježišovi z 

lásky k ľudstvu. Dokonca je vnútorne pohnutý Ježišovým utrpením pred jeho sudcami a katmi a postupne 

v Synovi spoznáva aj Otca, ale duchovný obsah, rozsah všetkého, čo chcel Pán povedať ľuďom 

prostredníctvom tohto zjavenia, ktoré sa začalo v Panne a skončilo v "oblaku" v Betánii, nebol dodnes 

správne vyložený. 

48 Musel som sa vrátiť na tom istom "oblaku", v ktorom "Slovo" vystúpilo k Otcovi, aby som vám 

podal vysvetlenie a ukázal pravý obsah všetkého, čo vám bolo zjavené pri narodení, živote, skutkoch a 

smrti Ježiša. 

49 Duch pravdy, ktorého vtedy prisľúbil Kristus, je tým Božím prejavom, ktorý osvetľuje temnotu a 

vysvetľuje tajomstvá, do ktorých ľudská myseľ alebo srdce nedokázali preniknúť. 

50 Môj zákon je vždy rovnaký, nie je raz menej hlboký ako inokedy. Je to váš duch, ktorý niekedy 

odráža Pánovo svetlo lepšie ako inokedy. Závisí to od toho, aký vývoj dosiahol váš duch. 

51 Dnes vám hovorím: Čaká na vás duchovná hostina, sadnite si k stolu a jedzte. V tomto čase som 

vám tiež udelil rozmnoženie chleba, pretože tisíce a tisíce ľudí v mnohých provinciách počúvajú moje 

slovo. 

52 Odkazujem vám dedičstvo bez toho, aby váš hriech bol dôvodom, aby som vás považoval za 

nehodných. Brány môjho kráľovstva zostávajú otvorené v očakávaní tých, ktorí sem prídu neskôr. Máš 

pred sebou moje milosrdenstvo, o ktorom si nečakal, že pôjde tak ďaleko, že s tebou bude komunikovať. 

53 Teraz, keď je vo svete nedostatok lásky, pocíťte čistú lásku svojho Majstra, aby ste sa mohli 

vyživiť zo všetkých svojich rán. 

54 Ak tvoje srdce príde ku mne plné márnych semien, buriny a bodliakov, ja mu odpustím, očistím ho 

a dám mu rozkvitnúť. Očakávam len, že sa budete usilovať o vzostup, a potom vám odhalím všetko, čo 

mám ešte stále pripravené pre vášho ducha. Ale keď sa stanete majiteľmi toho, čo vám sľubujem, 

nebudete hľadať katakomby, aby ste sa skryli pred pohľadmi ľudí; naopak, vyjdete na denné svetlo a v 

tomto jase odhalíte túto pravdu. Otvor svoje srdce, myseľ a sluch, aby ti moje učenie preniklo do duše. 

55 Na aký čas čakáte, aby ste sa odo mňa učili? Čakáte na rok 1950, aby ste sa prebudili zo spánku? 

Nie, môj ľud, lebo potom už nebudete počúvať moje slovo. Je potrebné, aby ste dospeli k absolútnemu 

presvedčeniu, že ste prišli na svet slúžiť svojim bratom. 

56 Pozeráte sa jeden na druhého a uvedomujete si, že som vytvoril spoločenstvo z hriešnikov, z 

nevedomých, a bojíte sa, že v skúškach neobstojíte. Ale ja viem, čo robím; vašou jedinou úlohou je veriť, 

dôverovať a byť poslušný. Príde deň, keď mi ponúknete semeno, ktoré som od vás žiadal. 

57 Ľudia, pripravte sa, nech k vám prídu nové zástupy. Spomedzi nich prídu tí, ktorých si Moja Láska 

vyberie, aby som prostredníctvom nich mohol ohlasovať Svoje Slovo, lebo dobre viete, že ich nemôže 

vybrať váš rozum. Len ja poznám osud a dary každého z nich. 

58 Očistite svoje mysle, pozdvihnite ich, aby ste sa v tejto chvíli spojili s čistými duchmi, ktorí žijú v 

Mojej blízkosti. Vysielajte modlitbu inšpirovanú láskou k Bohu, dokonca aj bolesťou alebo výčitkami 

svedomia za previnenia, ktorých ste sa dopustili, ako aj vďakou za dobrá, ktoré ste dostali. To priblíži 

vášho ducha k Otcovi. 
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59 Všetko, čo vás obklopuje, má za cieľ očistiť vás, ale nie všetci to tak berú. Nedovoľ, aby bolesť, 

ktorú piješ zo svojho kalicha horkosti, bola neplodná. Z bolesti môžete získať svetlo, ktoré je múdrosťou, 

jemnosťou, silou a citlivosťou. 

60 Nebojte sa, že keď prídete do duchovného sveta, budete musieť myslieť na to, čím ste zhrešili na 

zemi. Ak sa necháte očistiť od bolesti a z vášho srdca vytryskne pokánie, ak sa budete usilovať napraviť 

svoje previnenia, vstúpite do Mojej prítomnosti hodní a čistí a nikto, dokonca ani vaše svedomie, sa 

neodváži spomenúť vaše minulé nedokonalosti. 

61 V dokonalom domove je miesto pre každého ducha, ktorý čaká na príchod svojho majiteľa v čase 

alebo vo večnosti. Po rebríku lásky, milosrdenstva, viery a zásluh budete jeden po druhom vstupovať do 

môjho kráľovstva. 

62 Ukazujte pred svojimi deťmi dobré príklady, ktoré im budú slúžiť ako opora na ceste k ďalšiemu 

vzostupu ku Mne. Nepovažujte ich za duchovne bezvýznamných, pretože ich vidíte ako deti v tele. 

Pozorujte ich a uvidíte, že ich schopnosti sú rozvinutejšie ako vaše. Prostredníctvom teba sa naučia Moje 

učenie, ale potom ťa naučia, ako ho pochopiť. 

63 Vy, ktorí ste dnes mladí, keď dosiahnete starobu, zažijete mnoho zázrakov prostredníctvom 

nových generácií spiritualistov. 

64 Otcom rodín hovorím, že tak ako sa starajú o materiálnu budúcnosť svojich detí, mali by sa starať 

aj o duchovnú budúcnosť, pretože v tomto smere priniesli na svet poslanie. 

65 Pamätajte, že tieto bytosti sa za vás modlili ešte predtým, ako prišli do tela; chránili vás a stáli pri 

vás v boji o život. Teraz je na vás, aby ste ich podporili v prvých krokoch, ktoré postupne robia na zemi 

prostredníctvom slabého tela. 

66 Poďte ku mne, učeníci. Tu je pokoj, nie ten predstieraný, ktorý vám dáva svet, ale ten, ktorý 

vychádza z môjho Ducha. Naplňte si ňou srdce, aby ste ma počuli a pochopili, a potom uvádzajte moje 

pokyny do praxe. 

67 Každému z mojich robotníkov je pridelený určitý počet sŕdc. Je to pôda, ktorú musí každý z nich 

obrábať, aby prinášala ovocie a on mi nakoniec mohol ukázať bohatú úrodu. 

68 Nikto by nedokázal postaviť taký chrám, aký budujem vo vašom duchu. Láska Univerzálneho 

Stvoriteľa buduje túto svätyňu s nekonečnou trpezlivosťou. Tento chrám bude nezničiteľný, a kým chrámy 

vytvorené ľuďmi sa pod vplyvom času a búrok rozpadajú kameň po kameni, tento chrám vydrží 

neochvejne, pretože jeho základy budú ukotvené vo vašom duchu a jeho veže sa budú dotýkať nebeskej 

ríše. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 82  
1 Prečo sa niektoré moje deti cítia nehodné nazývať ma Otcom? Poďte ku mne, hriešnici, zanechajte 

svoje bremeno bolesti za sebou. Pozdvihni svoju tvár a pozri na mňa, moja láska ťa robí hodnou. Ak ti 

neodpustím ja, kto ti odpustí? 

2 Túžili ste po pokoji, lebo vaše svedomie vám vyčítalo vaše chyby, kým ste neprišli k zjaveniu 

môjho Slova a váš plač vás neočistil. Len ja viem, komu a ku komu takto hovorím, a len oni vedia, komu 

sú tieto slová adresované. 

3 Dlho ste nepožehnali moje meno; vaše muky a utrpenie vás presvedčili, že ste v pekle bez konca. 

Dôvodom je, že vaše oči boli zatvorené pred pravdou, pred svetlom, ktoré vám všade ukazuje moju 

prítomnosť. Nestačila ti sláva prírody, ktorá ťa obklopuje, ani obdivuhodný spôsob, akým sa k tvojim 

perám dostal každodenný chlieb, aby si uveril v moje požehnania. Vo svojom okolí si videl len tmu a cítil 

si len oheň svojho utrpenia. 

Ale keď ste boli blízko zrútenia, prišiel božský pomocník, aby vás pozdvihol a pomohol vám niesť váš 

kríž. 

4 Vaše oči sa čoraz viac otvárajú životu vo svetle a viere. Celým srdcom mi hovoríš: Pane, aký som 

bol slepý, aké nepokojné bolo moje srdce! Dnes vidím tvoju prítomnosť na každom kroku a na každom 

mieste a cítim tvoje požehnanie. 

5 Veru, hovorím vám, že práve tí, ktorí veľa trpeli a často Mi ubližovali, ma budú najvrúcnejšie 

milovať, ich srdcia budú neustále vylievať obetu Môjmu Božstvu. Nebudú to materiálne dary, ani žalmy, 

ani pozemské oltáre. Vedia, že najpríjemnejšou obetou a úctou pre Mňa sú skutky lásky, ktoré konajú pre 

svojich bratov. 

6 Milované deti, vy, ktorí ste prišli ku mne ako márnotratný syn, nezabúdajte na lásku, s ktorou som 

vás prijal, a na pokoru, s ktorou ste sem prišli.Bolo by smutné, keby ste sa stali márnivými voči svojim 

bratom, len čo sa opäť budete cítiť v živote pokojne, alebo sebeckými voči tým, ktorí vás budú hľadať, aby 

od vás žiadali niečo z toho, čo dnes máte, lebo potom by ste boli v mojich očiach nevďačnými deťmi. 

Stále bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. 

7 Pochopte, milovaní žiaci, že táto existencia, ktorej sa dnes tešíte, je dobrou príležitosťou, aby ste 

svoju dušu posunuli nahor. Pre niektorých to bude posledná inkarnácia, iní sa budú musieť vrátiť na Zem. 

- Toto je ten správny čas, aby som sa vám takto prihovoril; nech sa nikto neurazí ani nečuduje. 

8 Ježiš vám vtedy zjavil mnohé neznáme učenia a vykonal mnoho skutkov, ktoré spočiatku vyvolali 

zmätok, ale neskôr boli uznané za pravé božské zjavenia. Dávajte pozor na to, čo bolo práve povedané, 

aby ste v tejto chvíli nerobili neuvážené súdy bez toho, aby ste si predtým dôkladne preštudovali Moje 

učenie. 

9 Keby ľudstvo dokázalo pochopiť proroctvá prvej a druhej éry, nebolo by zmätené tvárou v tvár ich 

realizácii. To isté sa stalo v druhej ére, keď sa Mesiáš narodil medzi ľuďmi, rovnako ako sa to deje teraz, 

keď som prišiel v Duchu. 

10 Význam môjho učenia je v oboch obdobiach rovnaký. Pripravuje vás na to, aby sa tento život stal 

láskyplným, hoci prechodným domovom, kde sa ľudia na seba pozerajú a správajú sa k sebe ako bratia a 

prejavujú si navzájom teplo pravého bratstva. - Pripravte dušu, aby po tomto živote vstúpila do tých svetov 

alebo domovov, ktoré Pán pripravil pre svoje deti. Prajem si, aby ste sa pri ich dosiahnutí necítili 

odcudzení, ale aby ste vďaka svojej spiritualizácii a vnútornému poznaniu videli všetko, s čím sa stretnete, 

akoby ste tam už boli. V tomto bude veľa pravdy, ak ste už v kontakte s duchovným svetom 

prostredníctvom modlitby. 

11 Otvorte svoje duchovné oči, kým neuvidíte jas svetla, ktorý vyžaruje Moja Pravda, aby ste sa pri 

prechode do druhého domova necítili zahalení v tme. 

12 Medzi toľkými príbytkami, aké má Otcov dom, nie je ani jeden svet temnoty, vo všetkých je jeho 

svetlo; ale ak do nich duše vstupujú s páskou na očiach pre svoju nevedomosť, ako môžu uzrieť tú slávu? 

13 Ak sa tu na svete opýtate slepca, čo vidí, odpovie vám: len tmu. Nie preto, že by tam nebolo svetlo 

slnka, ale preto, že ho nevidí. 

14 Uvedomte si, že láska, s ktorou vám dávam svoje učenie, je veľmi veľká, aj keď počet tých, ktorí 

sa zhromaždili, aby ma počúvali, je malý. 
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15 Medzi vami sú tí, ktorí budú svedčiť, že toto je tretí čas, keď Duch Svätý hovorí ku všetkým 

ľuďom prostredníctvom svedomia. 

16 Medzi týmito zástupmi sú duchovia, ktorí v iných časoch patrili k izraelským kmeňom, 

nazývaným "ľud Boží", pretože im bol zverený Zákon a zjavenia, aby ich rozšírili po celom svete. 

Niektoré z týchto bytostí prichádzajú na Zem naposledy, aby dokončili svoje poslanie a zavŕšili duchovnú 

nápravu. Pri svojom vzostupe budú tvoriť stupne, po ktorých budú môcť vzostúpiť ich bratia, ktorí (zatiaľ) 

ešte zostávajú v Údolí Zeme. 

17 Svetlo a láska, ktoré má Moje Slovo, urobili zázrak, že z blata vyrástli čisté a krásne kvety; 

postarajte sa, aby sa vaša duša oddelila od vášho tela plného čistoty a svetla, keď sa stane zemským 

prachom. 

18 Ó, duchovia, ktorí práve prijímate Moje učenie, buďte pokorní a poslušní, keď raz vstúpite do 

Mojej prítomnosti, a dovoľte, aby sa s vami diala len Moja vôľa! Mnohokrát ste sa vtelili na zem, pretože 

ste o to Otca vrúcne žiadali. Teraz vám hovorím, aby ste ma o to už nežiadali. Dovoľte, aby sa pre vás 

stala moja vôľa. 

19 Vždy, keď ste prišli na svet, pretože som vám to prikázal, neúprosne som od vás po návrate žiadal 

vyúčtovanie vašich prác. Čo sa stane, keď sa vrátite po príchode (na zem), pretože ste o to požiadali Pána? 

Ako sa skončí váš súdny proces a ako sa budete zodpovedať? 

20 Žasnete, keď počúvate Moje učenie, a v srdci si hovoríte: Aké dokonalé je učenie Majstra. Na to 

vám hovorím, že sú ešte malé, pretože všetky sa zameriavajú len na nápravu a formovanie nedokonalých 

bytostí. Keď dosiahnete duchovnú dokonalosť, budete počuť Božie slovo v plnosti. 

21 Teraz váš duch prostredníctvom ľudského orgánu mysle prežíva čas môjho nového zjavenia a 

prostredníctvom neho pociťujete moju božskú prítomnosť. Môj prejav je opäť prejavom Majstra, som to 

Ja, kto vám dáva inštrukcie, ale mám aj služobníkov, ktorí vám potom vysvetľujú inštrukcie, ktoré ste 

dostali. Nie sú to ľudské bytosti, lebo vám veru hovorím, že na zemi nie je nikto, kto by dokázal správne 

vykladať Moje nové zjavenia. Je to duchovný svet svetla, ktorý vám prichádza na pomoc, aby ste sa 

nestali obeťou omylu a nevytvárali si nové tajomstvá z učenia, ktoré je jasné ako denné svetlo. 

22 Všetko bolo pripravené na realizáciu tohto duchovného diela. Nielen tvoj duch bol pripravený 

vstúpiť na túto cestu, ale aj tvoje telo, zem, po ktorej kráčaš, prostredie okolo teba, všetko bolo pripravené 

tak, aby Moje svetlo žiarilo v hĺbke tvojho bytia. 

23 Duša sa v záhrobí očistila od škvŕn, ktoré dostala v predchádzajúcich inkarnáciách, telo sa umylo v 

bolestiach a slzách, zem získala späť svoju pôvodnú čistotu od ľudí a prostredie bolo presýtené prosbami a 

modlitbami. Na rebríku dokonalosti zostúpil Pán k svojmu ľudu a dosiahol stupeň, na ktorom ste boli vy, a 

odtiaľ vám prostredníctvom svojich poslov a nositeľov hlasu dal zaznieť svoj hlas. 

24 Koľko učení, koľko pokynov som vám dal od chvíle, keď som vám dal Svoje prvé zjavenie. 

Prostredníctvom nich podľa mojej vôle pochopíte, že ja ľudí nerozdeľujem, ale zjednocujem. Vám, ktorí 

sa hlásite k náboženskému spoločenstvu, hovorím: Čítajte moju Knihu Božskej lásky a múdrosti, aby ste 

sa naučili byť duchovne jednotní so všetkými svojimi bratmi bez ohľadu na vierovyznanie, náboženstvo 

alebo ideológiu. 

25 Spočiatku to pre vás bude ťažké, ale keď toto učenie pochopíte, v skutočnosti sa stotožníte so 

všetkými ľuďmi, pretože budete cítiť ducha, ktorý vibruje v najvnútornejšej bytosti každého vášho 

blížneho, ktorý ako Božie dieťa musí byť vaším bratom. 

26 Učte sa, milovaní ľudia, aby ste sa stali učeníkmi Tretej éry, ktorá sa vyznačuje oduševnením. 

27 Premýšľajte a pochopíte, že žijete v správnom čase na štúdium Mojej náuky. Poďte, učeníci, poďte 

ku mne, lebo ja vám uľahčím bremeno vášho kríža. Pomôžem vám získať miesto, ktoré je pre každého z 

vás vyčlenené v zasľúbenej krajine. 

28 Cíťte Moju lásku vo svojej bytosti, aby ste pochopili, že existujem, a pocítili božskú túžbu 

zachrániť vás. Moje svetlo sa rozlieva na celé ľudstvo, pretože žiadna bytosť nemôže uniknúť môjmu 

pohľadu. 

29 Čo by sa stalo s ľuďmi, keby som im odoprel svoje duchovné svetlo v súčasných časoch skúšok a 

bolesti? Temnota by zatemnila ich rozum, ich myslenie by bolo zmätené a - raz bez nádeje - ľudstvo by sa 

rútilo k smrti a zahynulo v priepasti. Ak však ľudia napriek chaosu, v ktorom sa namáhajú, tajne živia 
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nádej na spásu, je to preto, že Moje Božské svetlo im prostredníctvom ich ducha vlieva dôveru a učí ich 

očakávať všetko od nekonečnej moci Všemohúceho Boha. 

30 Veru, hovorím vám, že moje slovo zmení charakter vášho súčasného sveta a celého vášho života. 

Pre dnešných ľudí je svet a jeho pôžitky zmyslom ich života. Čoskoro si však budú viac ceniť ducha ako 

telo a telo viac ako šaty a namiesto toho, aby sa hnali za svetskou slávou, budú hľadať nesmrteľnosť duše. 

31 Spočiatku sa prejaví fanatizmus kvôli duchovnu, snaha oň bude zachádzať do extrémov, ale potom 

sa srdcia upokojia a oduševnenie rozkvitne plné pravdy a čistoty. 

32 Keď sa pozriete na svet, ktorým otriasajú vojny, ktorý chradne od hladu alebo ktorým otriasa 

násilie prírodných síl, vždy sa nájdu takí, ktorí hovoria, že to moja spravodlivosť ničí ľudstvo, ale naozaj 

vám hovorím, že som neprišiel, aby som vás zničil, ale aby som vás zachránil. Tí, ktorí veria, že ich život 

je zakorenený len v hmotnom tele, a ktorí neveria v prežitie duše, považujú svoj odchod na onen svet za 

koniec svojej existencie, a preto ma považujú za neúprosného a krutého. 

33 Keby ste len pochopili, že často je potrebné zomrieť svetu, aby sme mohli žiť duchovne, a že 

niekedy len silná bolesť alebo krutá smrť dokáže prebudiť a otriasť dušou, ktorá ochabla v materializme. 

34 Čo viete o živote a smrti? Čo viete o duchu? Veľmi málo, a preto vás učím, aby ste vedeli, ako žiť 

v harmónii so slávou života, ktorý vás obklopuje. 

35 V tomto čase je vo svete hlad, hlad tela i duše. Viac ťa trápi hlad tela, a preto mi hovoríš: "Pane, 

kedysi si zoslal na svoj ľud mannu z púšte, aby nezahynul. Potom si im zveril krajinu bohatú na 

požehnania, z vody Jakubovej studne pili jeho deti a vnuci a mnohé ďalšie generácie, a keď si prišiel na 

svet učiť svojím slovom a vzal si zástupy na púšť, zľutoval si sa nad ich únavou a hladom a urobil si 

zázraky, aby mali chlieb a ryby na jedenie. Prečo ťa dnes nedojíma náš hlad a bieda, keď vidíš, že tak 

veľmi trpíme, aby sme získali každodenný chlieb?" 

36 Keby som vám povedal, že odpoveď na všetky tieto otázky je prítomná vo vašom svedomí, 

neverili by ste tomu. Preto sa vám musím prihovoriť a povedať vám, že som vás neochudobnil o nič, čo 

som vám dal na svete na obživu a živobytie. Všetko je tu, ale ak sa to nedostane ku všetkým, je to preto, že 

ste tieto semená polievali sebectvom a skazenosťou namiesto dažďa bratstva. 

37 Preto je potrebné, aby na duše zostúpilo svetlo spravodlivosti, a to je Moja inšpirácia, ktorá sa v 

tomto čase vylieva na každú ľudskú bytosť. 

38 Keď sa ľudia unavia z trpkých plodov, ktoré prinášajú, a obrátia svoje oči ku Mne, zistia, že 

duchovný život a hmotná príroda nikdy neodopreli svoje plody deťom Pána. Sú prítomné v každom 

stvorení a je to človek, kto zavrel oči pred rozumom a predtuchou večného života. Potom tí, ktorí sa 

predtým rúhali, priznajú, že na púšti tohto života nikdy nechýbala manna, že Jakubova studňa stále dáva 

krištáľovo čistú vodu a že Pán robí deň čo deň zázrak, aby ľudstvo nezahynulo od hladu alebo smädu. 

39 Keď ľudský duch otvorí oči pre svetlo, uvidí nový život v živote, o ktorom si doteraz myslel, že ho 

dokonale pozná a ktorý v skutočnosti nikdy nedocenil. 

40 Prichádzam k vám ako božský lekár, ktorý sa obracia k chorým na tele i na duši, aby im prinavrátil 

stratené zdravie. Vzkriesim k novému životu tých, ktorí zomreli za pravdu a za pravý život. Moje 

milosrdenstvo je pripravené osušiť slzy tých, ktorí veľa plakali. Pomažem ich všetkých jedným 

uzdravujúcim balzamom, ktorým je láska. 

41 Buďte vítaní chudobní, plačúci a tí, ktorí trpia hladom a smädom po spravodlivosti na zemi a ktorí 

všetko trpezlivo znášajú, lebo ich hľadám, aby som odmenil ich odovzdanosť a vieru. 

42 Táto epocha je príležitosťou na dosiahnutie vzostupného vývoja ducha. Všetko, dokonca aj 

utrpenie, sa snaží odvrátiť ľudstvo od materializmu, ktorý ho zotročil. 

43 ľudia vystúpia na Svätú horu, na ktorej vrchole sa stretnú so Mnou, ale ešte pred nimi budem mať 

za sebou novú Kalváriu v ľudských srdciach a budem ešte raz pribitý na kríž svojho poslania. 

44 Na hriechoch, nenávisti a nerestiach nebudem stavať nový svet, budem stavať na pevných 

základoch obnovy, skúsenosti a pokánia, všetko v tebe premením. Aj z temnoty vzíde svetlo a zo smrti 

stvorím život. 

45 Aj keď ľudia poškvrnili a znesvätili zem - zajtra svojimi dobrými skutkami urobia tento domov 

dôstojným, ktorý bude uznaný za zasľúbenú zem, do ktorej prídu plniť vznešené úlohy. Kto by potom 

mohol pochybovať o premene sveta? 
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46 Hovorím vám: Ak sa toto ľudstvo pre svoju bezbožnosť, pre svoje odvrátenie sa od spravodlivosti 

a dobra ešte viac postaví proti mne, zjavím sa na jeho ceste plný slávy, ako som to urobil pred Saulom, a 

spôsobím, že budú počuť môj hlas. Potom uvidíte, ako sa mnohí z tých, ktorí ma prenasledovali, bez toho, 

aby si to uvedomovali, vydajú premenení a osvietení nasledovať ma na cestách dobra, lásky a 

spravodlivosti. Poviem im: Zastav sa, pocestný, a napi sa z tohto prameňa krištáľovo čistej vody. 

Oddýchnite si od ťažkej životnej cesty, ktorú som vám uložil. Zverte mi svoje bolesti a dovoľte, aby môj 

pohľad prenikol hlboko do vašej duše, lebo vás chcem naplniť milosťou a potešiť vás. 

47 Kto z vás by mohol povedať svojmu Majstrovi, že nenesie smútok, že má pokoj v srdci, že zvíťazil 

v tomto živote plnom bojov a návštev? Vidím, že sa plavíte v mori skúšok, a preto vás chcem povzbudiť. 

Učte sa čítať v knihe života, ktorú som vám predložil naveky, lebo zajtra budete pánmi. Každý z vás si ma 

vezme za príklad a bude plniť zákon, aby bol zdravý na duši i na tele. Na svojej ceste sa stretneš s 

mnohými učeniami, ktoré ťa ku Mne nevedú; ukážem ti priamu cestu, tú najkratšiu, cestu oduševnenia. 

48 V druhej ére som vám dal svoje slovo len na tri roky a počas nich som pripravoval svojich 

učeníkov. V tejto tretej ére som k vám hovoril o mnoho rokov dlhšie, ale Moji učeníci nepokročili a Moji 

apoštoli neopustili svet, aby Mňa nasledovali. 

49 Kto ma chce nasledovať, nech si obuje na nohy obyčajné sandále a nech si neberie druhú cestovnú 

tašku, lebo na Mojej ceste nebude mať nedostatok. 

50 Rozvíjajte svoj duchovný zrak, aby ste v tretej ére videli, čo sa deje v duchovných oblastiach. 

Potom môžete svetu hlásať, že som zostúpil, aby som osvietil každého ducha. Vnútorne sa pripravte, aby 

ste ma cítili a pochopili, ako prijať to, čo vám dávam. Zanechám ľudstvu knihu a každá jej stránka bude 

dôkazom lásky. Túto knihu spojíš so skoršími spismi Mojžiša a mojich apoštolov a v tejto knihe, ktorá 

bude obsahovať moju múdrosť, budú zapísané aj diela mojich učeníkov všetkých čias. 

51 Ak mi ešte nemôžete ponúknuť veľkú úrodu, modlite sa a proste ma o silu. Dávajte pozor, aby 

vaša lampa svietila jasnejšie a osvetľovala vašu cestu. Videl som vás plakať, keď ste zažili, že vám 

prekážky nedovoľujú pracovať. Povedali ste mi: "Učiteľ, očisti našu cestu od tŕnia, aby sme mohli 

napredovať." - Urobte svoju telesnú schránku, ktorú som vám dal, láskyplne poddajnou a neukazujte sa 

slabými alebo odmietavými. Nehovor mi, že si slabý, lebo ja som ťa posilnil. Nehovorte, že plnenie vášho 

poslania je obetou. Pracujte s láskou a vaše diela zostanú zapísané. Stúpajte na horu dokonalosti, kým 

nenájdete Moju prítomnosť. Oprite sa o palicu, ktorú vám ponúka Eliáš, pozrite sa na jeho príklad. On, 

symbolizovaný starým mužom opierajúcim sa o palicu, ani na chvíľu neodpočíva, stále hľadá svoje 

stratené ovce, aby ich zachránil a priviedol do mojej prítomnosti. Jeho duch neochabuje tvárou v tvár 

neposlušnosti a nepoddajnosti, jeho horlivosť a vytrvalosť neochabujú. Tak budete aj vy. Vydajte sa na 

cestu a nebojte sa sveta ani pokušenia. Buďte silní skrze Ducha, ktorého som vám dal. 

52 Mnohé krajiny sú už pripravené a čakajú na pracovníkov, ale tí sa ešte nenaučili plniť svoju úlohu. 

Keď pocítite plný význam svojho poslania, ochotne sa vydáte na cestu a naplníte svoj osud. V tom čase 

nekladiete medze aktívnej dobročinnosti, ale nezachádzajte až k sebaobetovaniu; mohli by ste sa unaviť a 

opustiť kríž. 

53 Keď uzdravíte chorého a odstránite jeho temné myšlienky, jeho spiaci duch sa prebudí a povstane 

k novému životu. Vždy ťa budem chrániť, keď budeš žiť v rámci Mojich Zákonov, lebo vedci sa k tebe 

priblížia a budú ťa volať na zodpovednosť za liečenie chorých bez toho, aby si získal doktorské tituly na 

školách sveta, a muži, ktorí riadia osudy tvojho národa, sa ťa tiež budú pýtať, aký je tvoj Zákon, a ty 

potom budeš hovoriť o Mojom zjavení v tomto čase a o Mojich zjaveniach. 

54 Svedčte o mojom učení, oslavujte moje meno svojimi skutkami a vaša obeta príde ku mne. 

55 Chorí, malomocní, trpiaci prídu ku mne, tí, čo nemajú pokoj v srdci, aj tí, čo zhrešili alebo sa 

rúhali; všetkých uzdravím na tele i na duši. 

56 Veru, hovorím vám, že ten chorý, ktorý by vedel zachovať, pochopiť a uviesť do praxe jedno z 

Mojich Slov života, by sa uzdravil, pretože by vo svojom srdci uchovával kvapku Môjho Božského 

balzamu. 

57 Dal som vám dôkazy o svojej moci a láske, aby ste s dôverou kráčali po ceste. Prijmite toto 

posolstvo nádeje, aby ste boli silní v tomto čase, keď sa hriech šíri ako nákazlivá choroba. 

58 Na zemi sa rozšírilo nefyzické malomocenstvo, ktoré rozkladá srdcia a ničí vieru a cnosti. Zahalení 

v duchovných handrách ľudia žijú ďalej, vedia, že nikto nemôže odhaliť túto úbohosť, pretože ľudia 
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nevidia ďalej, ako je hmota. Ale hodina svedomia sa blíži, to je to isté, ako keby ste povedali, že Pánov 

deň alebo jeho súd je predo dvermi. Vtedy v niektorých vznikne hanba a v iných pokánie. 

59 Tí, ktorí počujú tento vnútorný hlas, horiaci a neúnavný, pocítia v sebe oheň, ktorý pohlcuje, ničí a 

očisťuje. Tomuto ohňu súdu nemôže odolať hriech ani nič, čo nie je čisté. Len duša mu môže odolať, 

pretože je obdarená božskou mocou. Preto keď prejde ohňom svojho svedomia, znovu povstane očistená 

od svojich chýb. 

60 Často som vám v minulosti hovoril o tomto ohni, súde a zmierení, ale alegórie, ktorými boli tieto 

učenia prezentované, ste chápali v materiálnom zmysle a vaša predstavivosť znehodnotila skutočnosť 

týchto zjavení. 

61 Koľko sfalšovaných výkladov dali ľudia týmto božským učeniam. V ich podaní sa javím ako 

sudca s hroznou krutosťou. Koľko absurdít vytvorila ľudská myseľ a potom im ich vnútila ako najvyššiu 

pravdu. 

62 Dnes prichádzam v duchu, aby ste pochopili a žili moje božské učenie. 

63 Modlitba vtákov je ich spev, modlitba ľudí sú ich hlasnejšie myšlienky, ktoré ku mne stúpajú. 

Všetko stvorené má dar pre svojho Stvoriteľa. Otec má tiež dar pre každé svoje stvorenie. Napriek tomu je 

v ľudskom rode utrpenie, bieda a bolesť. Je to dôsledok používania slobodnej vôle bez počúvania hlasu 

svedomia, je to absencia harmónie medzi božským a materiálnym v živote ľudí; ale všetka táto bolesť, 

ktorá dnes dolieha na svet, poslúži na to, aby sa svet prebudil z hlbokého spánku. Jedného dňa, keď si 

ľudstvo uvedomí pravdu a prispôsobí svoj život, objaví harmóniu duchovnej a hmotnej prírody, ktorá ho 

obklopuje. 

64 Moje nové slovo sa dostane k ľudstvu ako posolstvo svetla, ktoré rozptýli temnotu nevedomosti. 

65 V tomto čase pripravujem nových rybárov duší, ktorí budú zachraňovať stroskotancov z 

rozbúrených vĺn. Medzi týmito rybármi budú aj tí, ktorí v tomto čase počujú Moje Slovo, a tiež tí, ktorí 

bez toho, aby ma počuli, prebudili v sebe dary vnútorného vnímania a inšpirácie, aby prijali Moje 

zjavenia. Objavia sa na rôznych miestach na zemi a budú sa vedieť spojiť a zjednotiť, aby boli silní v boji. 

66 Moji noví učeníci budú mať mnoho spôsobov a prostriedkov na šírenie tohto požehnaného semena, 

ale nikdy nezabúdajte na pokoru a jednoduchosť, lebo takto som k vám prišiel a rovnako sa budete 

približovať k srdciam, domovom a národom. Ak prídete takýmto spôsobom, budete uznaní za poslov 

duchovného posolstva a váš boj prinesie ovocie skutočného oduševnenia, obnovy a bratstva. 

67 V druhej ére, keď Ježiš dokončil svoje božské poslanie na kríži, obrátil svoj pohľad do nekonečna 

a povedal: "Všetko je dokonané." 

68 Keď vám v tejto Tretej ére dám Svoje posledné Slovo prostredníctvom ľudského orgánu chápania, 

zopakujem tie isté slová, ako ich vyslovím naposledy, keď budete všetci raz v duchu v Zemi zasľúbenia, 

kde ma uvidíte zostupovať z Kríža vykúpenia, aby som vám znova povedal: "Všetko je dokonané." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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