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Poznámka k tomuto tématu:  
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

Dosud s ním byly přeloženy následující svazky: 

 

Stav: prosinec 2020  

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

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


 

 

Obsah 
Předmluva .......................................................................................................................................................... 6 

Úvod ................................................................................................................................................................... 6 

Pokyn 83 ............................................................................................................................................................. 8 

Pokyn 84 ........................................................................................................................................................... 13 

Pokyn 85 ........................................................................................................................................................... 19 

Pokyn 86 ........................................................................................................................................................... 25 

Pokyn 87 ........................................................................................................................................................... 30 

Pokyn 88 ........................................................................................................................................................... 35 

Pokyn 89 ........................................................................................................................................................... 40 

Pokyn 90 ........................................................................................................................................................... 45 

Pokyn 91 ........................................................................................................................................................... 50 

Pokyn 92 ........................................................................................................................................................... 55 

Pokyn 93 ........................................................................................................................................................... 61 

Pokyn 94 ........................................................................................................................................................... 66 

Pokyn 95 ........................................................................................................................................................... 72 

Pokyn 96 ........................................................................................................................................................... 77 

Pokyn 97 ........................................................................................................................................................... 83 

Pokyn 98 ........................................................................................................................................................... 89 

Pokyn 99 ........................................................................................................................................................... 94 

Pokyn 100 ......................................................................................................................................................... 99 

Pokyn 101 ....................................................................................................................................................... 104 

Pokyn 102 ....................................................................................................................................................... 109 

Pokyn 103 ....................................................................................................................................................... 114 

Pokyn 104 ....................................................................................................................................................... 119 

Pokyn 105 ....................................................................................................................................................... 124 

Pokyn 106 ....................................................................................................................................................... 129 

Pokyn 107 ....................................................................................................................................................... 134 

Pokyn 108 ....................................................................................................................................................... 139 

Pokyn 109 ....................................................................................................................................................... 144 

Pokyn 110 ....................................................................................................................................................... 149 

Informace o obsahu ....................................................................................................................................... 154 



 

 

 

 

Literatura a webové stránky. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 



 

6 

Předmluva  
S radostí a vděčností vám předkládáme čtvrtý díl série "Kniha pravého života". Opět jsme ji pečlivě a 

citlivě přeložili ze španělštiny do němčiny. Jako vždy doporučujeme číst pouze malé úseky s vnitřním 

sběrem a přemýšlet o přečteném v každém případě, aby se plně odhalil duchovní význam Kristových slov. 

Pokud čtenář přichází do styku s Božskými prohlášeními Mexika poprvé prostřednictvím tohoto IV. 

dílu, rádi bychom mu řekli: Pro studium Kristova učení ve svazcích "Knihy pravého života" není 

bezpodmínečně nutné číst svazky v pořadí, tj. začít I. dílem, protože nejen každý jednotlivý svazek, ale již 

každé učení obsahuje samostatnou a srozumitelnou Kristovu naukovou promluvu. 

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

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

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

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

vyvoleného nástroje, Damiany Ovieda. Nechme k nám o těchto mimořádných událostech promluvit 

samotného Krista: 

U 236, 50: "Víte o tom oblaku, na kterém mě učedníci viděli vystupovat, když jsem se jim naposledy 

ukázal? Je tedy správně napsáno, že přijdu znovu na oblaku, a to jsem splnil. 1. září 1866 přišel Můj Duch 

na symbolickém oblaku, aby vás připravil na přijetí nového učení. Později, v roce 1884, jsem vám začal 

dávat svá učení. Nepřišel jsem jako člověk, ale duchovně, omezený paprskem světla, abych spočinul na 

lidské mysli. Toto je prostředek, který si Má Vůle vybrala, aby k vám v této době promluvila, a Já vám 

budu přičítat k dobru víru, kterou máte v toto Slovo, neboť to nebude Mojžíš, kdo vás povede pouští do 

zaslíbené země, ani Kristus jako člověk, kdo vám dá slyšet Své Slovo života jako cestu ke spáse a 

svobodě. Nyní k vašim uším doléhá lidský hlas těchto tvorů a je třeba, abyste se zduchovnili, abyste našli 

božský smysl, v němž jsem přítomen; proto vám říkám, že vaše víra v toto Slovo je Mnou uznávána, 

protože je dána prostřednictvím nedokonalých bytostí." 

Podle Boží vůle trvala proklamace v Mexiku až do konce roku 1950. V posledních letech období 

proklamací byla učení Božského Mistra sepisována, později byly přepisy shromažďovány a v roce 1956 se 

z jejich velkého množství začal vydávat první svazek. Vybrané nauky obsahují celkem 12 svazků, které 

jsou napsány ve španělštině, v níž byly předneseny. Z nich byly do němčiny přeloženy a vydány zatím 4 

svazky; poslední svazek držíte v rukou. 

Překladatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod  
Úvodní slova k tomuto čtvrtému dílu série True Life byla napsána v březnu 1995. Podle předpovědí, 

které Kristus vyslovil ve svém učení v Mexiku v letech 1866-1950, budou v tomto roce pokračovat 

přírodní katastrofy a návštěvy po celém světě, které vyvrcholí v následujících letech. 

Již na počátku roku 1995 pokračovala sériová řada přírodních katastrof z předchozích let, kdy v 

prvních týdnech došlo v Japonsku v oblastech měst Kóbe a Ósaka k silnému zemětřesení, které připravilo 

o život více než 5000 lidí a způsobilo velké škody. ─ V severozápadní Evropě se potoky vymanily ze 
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sevřených koryt, zaplavily pole, vesnice a města, což si vyžádalo několik obětí a značné materiální škody. 

─ Po celém světě zuří četné války, někdy lokální a málo známé, které o to krutěji postihují civilní 

obyvatelstvo. Nevyléčitelné nemoci si zejména v rozvojových zemích vyžádají mnoho životů. ─ V 

bohatých průmyslových zemích se stále více rozšiřuje nezaměstnanost, na kterou zatím nebyl nalezen lék. 

A obecně panuje mezi lidmi velký neklid. 

Tyto podmínky a události nikdy předtím neexistovaly v takové rozmanitosti a prudkosti a není divu, že 

si stále více lidí klade otázku: Co se to na naší Zemi stalo? Protože tyto události už nejsou normální. 

Již před padesáti lety Kristus prorocky odpověděl na výše uvedenou otázku ve svých zjeveních v 

Mexiku a z tohoto IV. dílu bude citováno Kristovo prohlášení v tomto smyslu: 

U 100, 5-7: "Lidstvo, hledám tvé smíření. Nežijete v mém Zákoně. Harmonie mezi vámi a vaším 

Bohem a všemi stvořenými věcmi je zničena. Nemáte se rádi jako bratři a sestry, a to je tajemství štěstí, 

které vám zjevil Ježíš. Ale když jste ztratili harmonii mezi sebou, myslíte si, že ji můžete zachovat s 

přírodními říšemi stvoření? (6) Ruka člověka na sebe uvrhla soud. V jeho mozku zuří bouře, v jeho srdci 

bouře, a to vše se projevuje i v přírodě. Její živly se rozpoutávají, roční období se stávají nevlídnými, 

vznikají a množí se pohromy, a to proto, že vaše hříchy rostou a způsobují nemoci a že hloupá a 

opovážlivá věda neuznává řád stanovený Stvořitelem. (7) Kdybych vám to řekl, nevěřili byste tomu. Je 

tedy nutné, abyste mohli rukama uchopit výsledek své práce, abyste se v ní mohli zklamat. Právě teď jsi 

dosáhl okamžiku svého života, kdy zažíváš výsledek všeho, co jsi zasel." 

Země prochází obdobím Boží spravedlnosti, v němž lidstvo musí sklidit své zlé sémě. Díky tomu 

prožívá své očištění, protože se musí změnit a najít cestu zpět k Bohu. Povrch Země se změní a mnoho lidí 

přijde o život, ale planeta nezanikne. 

Po mohutné očistné bouři se opět objeví duha míru. Zde je další Kristův výrok z tohoto svazku IV: 

U 87, 9: "Lidé, setrvejte v Mém učení, a vpravdě vám říkám, že tři generace po vás dosáhne duch 

vašich potomků velkého zduchovnění. Usilujte o pravé povznesení a pak tak učiní celé lidstvo, neboť váš 

svět není odsouzen k tomu, aby byl věčně slzavým údolím, zemí hříchu, peklem smilstva a válek. Den 

Páně je již s vámi, Můj meč spravedlnosti zasáhne zkázu. Co se stane, když zničím sémě zla, neřest a 

pýchu? a místo toho nabídnout útočiště semenu míru, shody, obnovy a pravé víry ve Mne? Svět se bude 

muset změnit; člověk se změní, jakmile se zlepší jeho duchovní oddanost Bohu a jeho život." 

Překladatelé  
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Pokyn 83  
1 Toto je čas, kdy, jak vám oznámili proroci, mě uvidí každé oko; nyní dodávám: Toto je čas, kdy 

mě uslyší každé ucho a každý mozek pochopí má slova. 

2 Duch je nyní schopen vykládat mnohá učení a proniknout do mnoha tajemství; už to není 

nemluvně z prvních dob, před nímž jsem musel mnohá učení tajit, aby se nezmátlo, a jemuž jsem musel 

odhalit všechna tajemství, která mu byla zjevena prostřednictvím symbolických obrazů, aby se mohlo 

vydat na duchovní cestu. 

3 Každý věk je světlem, novou lekcí, a jestliže jsem prodloužil současnou etapu vývoje, je to proto, 

abych dal velkým zástupům duchovních bytostí příležitost projít pozemskou cestou, aby pochopily Mé 

učení a řídily se Mými pokyny; tak postoupí o krok dál na cestě pravého života. 

4 Mé nové Slovo vám umožní pochopit mnohé z vaší minulosti a toto pochopení bude lampou, která 

osvětlí vaši duchovní cestu. Proto jsem vám mnohokrát řekl: "Pozvedněte své tváře a uvědomte si čas, ve 

kterém žijete." Jen tak můžete využít období života, které jsem vám svěřil na zemi. 

5 Duchovní dobra, schopnosti a možnosti zůstaly u mnoha lidí neprobuzeny, u jiných se rozvinuly 

jen matně, ale nyní přišlo Mé Božské Světlo a vyburcovalo duchy v jejich spánku, aby je pozvedlo k 

vyššímu životu, skrze který Mě mohou chápat dokonaleji. 

Prozkoumejte Mé učení a řekněte Mi, zda by toto učení mohlo být zahrnuto do některého z vašich 

náboženství; zjevil jsem vám jeho komplexní rysy a univerzální význam, který se neomezuje na část 

lidstva nebo na (určité) národy, ale přesahuje planetární oběžnou dráhu vašeho světa a zahrnuje nekonečno 

se všemi jeho světy života, kde - stejně jako v tomto světě - žijí také Boží děti. 

6 Učedníci: Probuďte se, otevřete své duchovní oči, naslouchejte Mému Slovu, pronikněte do jeho 

smyslu a pak přineste dobrou zprávu svým bratřím. Dbejte však na to, aby se vaše poselství vždy 

vyznačovalo pravdou a upřímností, s jakou jsem k vám přišel. Pak jemně probudíš ze spánku všechny, kdo 

spí, stejně jako jsem já probudil tebe. 

7 Pojďte ke mně, milovaný lide, pojďte si odpočinout od pozemské dřiny. Vaše srdce se otevírá, aby 

přijalo Mou lásku a sílu, a Já vás přijímám a žehnám vám. 

8 Chci, abyste žili s bdělým duchem v tomto věku materialismu, v němž se pohrdá každým 

duchovním projevem, aniž by se pamatovalo na to, že podstatnou součástí člověka je duch a že v tomto 

životě má zesílit a povznést se vlastními zásluhami. 

9 Je Mou vůlí, abyste vy, které jsem zahrnul Svou Láskou, učili a probouzeli ve svých bratrech víru 

a důvěru ve Mne. Nebudu brát ohled na jejich lhostejnost a nedostatek lásky k Mému Duchu. Nikdo 

nebude moci přerušit posvátná pouta, která spojují člověka se Mnou, a nikdo Mi nebude moci zabránit, 

abych tě miloval. Proč Mě lidé navzdory své bolesti nehledali? Jejich slova a skutky urážejí Můj otcovský 

cit, neváží si Mé lásky a necítí Mé požehnání. 

10 Řešení všech problémů, které trápí vaše bratry, je ve vás. Dal jsem vám klíč k míru, abyste si 

navzájem pomáhali a milovali se. Všichni můžete přitahovat Mého Ducha a pociťovat Můj božský vliv, 

když Mě budete s láskou vzývat. 

11 Chci vás vidět, jak se po svém boji spokojeně usmíváte. Chci, abyste cítili, že jsem vám byl velmi 

blízký. Nestěžuj si Mi, je-li současná doba nevlídná; kdybys zůstal ctnostný, bolest by nezranila tvé srdce, 

ani bys neklopýtl. Poslal jsem vás, abyste naplnili osud lásky, který jste dosud nepochopili. 

12 Blíží se čas, kdy byste měli začít pracovat v jiných zemích. Modlete se a bděte za všechny národy i 

nyní, neboť jste k nim vázáni povinnostmi, které musíte plnit. Vaše modlitba osvítí a zachrání duše. 

13 Jak se můžete klidně dívat na své bratry, jak se vracejí do duchovního údolí s materialismem a 

bolestí, které v sobě hluboce zanechali na zemi? Mnozí z nich se znovu vtělí a pak vás nechají poznat 

následky utrpení způsobeného jejich neposlušností. Pak se dozvíte, že boj duše končí teprve tehdy, když se 

zdokonalí. 

14 Důvěřujte svému laskavému Mistrovi, že vás povede po cestě pravdy, ať jste kdekoli. Někteří jsou 

na začátku cesty, jiní na jejím konci, všechny vás vedu Já. 

15 Má nová božská zjevení v této době překvapí ducha lidí, i když vám po pravdě říkám, že jejich 

překvapení bude neoprávněné, protože pro ducha je nejpřirozenější, když na své cestě postupně přijímá 

plody svého vývoje. 
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16 To já jsem vás musel následovat po cestách, po kterých jste se vydali, abych vás vysvobodil z 

nebezpečí a zabránil vám zahynout. Kdy mě budete následovat, povzbuzeni hlasem, který řekl Šimonovi, 

Ondřejovi a Janovi: "Opusťte své lodě a sítě a následujte mě!" 

17 Boj se usadil ve tvém srdci, slyšíš Můj hlas, který se dotýká tvého ducha a skrze tvé svědomí ti 

říká: Následuj Mě, zatímco tělo a svět mají na duši velký vliv. 

18 Pro Mne je správné, že tento vnitřní boj existuje, protože to znamená, že si stále zachováváš lásku 

ke Mně navzdory pokušením, kterým se cítíš vystaven na zemi, a umíš slyšet hlas ducha, který se dožaduje 

svých práv od světa a těla. Běda však těm, kdo v sobě tento odpor necítí, neboť jejich srdce bude chladné 

jako hrob, v němž leží mrtvý člověk! 

19 Vše, co se děje v současnosti, bylo řečeno a zapsáno Mými proroky. Prozkoumejte tato Písma a 

najdete očekávanou historii všeho, co právě teď ve světě prožíváte. Přesto vám říkám, že ještě přijdou 

události, které nebyly předpovězeny v oněch dobách, neboť Pán si vyhradil, že tato proroctví budou 

zveřejněna v této době prostřednictvím lidského orgánu chápání. 

20 Věříte snad, že vše již bylo předpovězeno a že na zemi již nebudou žádní proroci? 

21 Pochopte, že jsem vám přišel zjevit mnohá proroctví, která se zítra naplní, a že jsem tak učinil 

prostřednictvím tvorů, jejichž mysl je málo vzdělaná a jejichž slova nejsou vybrána, aby vám poskytla 

důkazy Mé moci. Některá z těchto proroctví, která zazněla z tak prostých úst, jste již viděli, jak se 

naplnila, a budoucí lidstvo uvidí, jak se naplní všechna ostatní, kromě toho posledního. 

22 Drazí učedníci, osvěžte se touto atmosférou zduchovnění, která vás obklopuje v krátkých obdobích 

Mého hlásání. Pochutnejte si na tomto chlebu a posilněte se jím, protože brzy už nebudete slyšet Mé slovo. 

Zanechám vás naplněné Svou milostí a Svou láskou, abyste spěchaly šířit dobrou zprávu, kterou jsem vám 

přinesl v této třetí éře. 

23 Dbejte na to, aby ve vašem srdci, v této nádobě, která by měla být uvnitř stejně čistá jako navenek, 

byla vždy čistota, protože právě tam se usadí Má láska jako voda věčného života. 

24 Zachovejte si tato svá setkání a udělejte z nich svaté přijímání. Nemyslete si, že se Můj Duch 

vzdálil od Mých učedníků, protože vidíte, že se mezi vámi vzdaluji od Svého Slova. Vždycky nechte 

místo u stolu pro Mistra, protože Já budu vždycky předsedat vašim setkáním a rozdávat duchovní chléb 

každému z vás; ale říkám vám, že to místo bude ve vašem srdci. 

25 Svědectví, které vydáváte o Mém návratu, bude hlasitější, pak uvidíte, jak ze všech stran 

povstanou davy lidí a uslyšíte je říkat: "Pán opět přišel 'na oblaku', jak nám oznámil, poslal k nám svůj lid 

a my jsme se s ním spojili." 

26 Ó vy mnozí, kteří Mě v těchto chvílích slyšíte, nevíte, kdo z vás bude Mým poslem zítřka! Lidé 

jim budou naslouchat, ale poslové od nich nebudou očekávat ani odměnu, ani lichotky; půjdou rozptýlit 

Mé sémě po celém světě s pohledem upřeným na Pána. 

27 Moji poslové se nebudou muset spoléhat jen na své vlastní síly, jinak by byli v boji brzy poraženi; 

budou vybaveni vyšší autoritou a větší silou, která jim nedovolí se unavit a učiní je neporazitelnými. 

28 Ten, koho jsem poslal, nebyl v boji nikdy sám, doprovázely ho a chránily legie bytostí světla. Ať 

nikdo nepochybuje a nebojí se, až přijde hodina kázání a setby, neboť Má láska bude s vámi, aby vám 

dodala odvahu, víru a sílu. 

29 Šestá pečeť byla uvolněna a její světlo spatřili prostí lidé, pokorní, ti, kdo mají čisté srdce. Svítilna 

je zapálena, ale lidstvo stále spí a tento lid zde ještě nepochopil význam projevu, který obdržel, a proto se 

bojí sdělit ho světu. Aspoň ať se voda z tohoto pramene nezkalí, aby unavení a žízniví poutníci, až k tobě 

přijdou, mohli uhasit svou žízeň a vyznat, že je čistá. 

30 Zvykli jste si na stín tohoto stromu a bojíte se jít po cestách, které vás vedou k jiným národům a 

krajům. Říkám vám však, abyste nečekali na soumrak a nesdělovali dobrou zprávu, protože pak už budou 

všichni spát. Jděte za denního světla, abyste neměli žádné tajemství. Nebuďte ukvapení, ale pokaždé, když 

se připravíte, udělejte krok vpřed, neboť hodina vašeho boje se blíží. Kdo si myslí, že je připraven, a vydal 

se na cestu předčasně, toho zastavím zkouškami, které mu postavím do cesty, aby si uvědomil, že ještě 

necítí Mé Dílo ve svém srdci, že ho dostatečně neprostudoval, aby ho mohl hlásat, že z jeho srdce 

nevychází cit lásky a jeho duch není dostatečně zocelený, aby odolal bouřím. Je mezi vámi mnoho 
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příkladů těch, kteří se vydali na cestu z vlastní vůle a neuposlechli mých příkazů. Upadli na svých cestách 

a jejich návrat byl smutný. Proč jste tedy nevděční vůči Mé starostlivé lásce? 

31 Když někteří z vás byli unaveni životem, jiní zabloudili na nejistých cestách a další se utápěli v 

bahně - Kdo vám poskytl pomoc? Byl to snad člověk? Ne, učedníci, to, co vás pozvedlo, bylo toto Slovo, 

které dává život a naději. To, čím jste byli, než jste přijali Mé Světlo, jsem vám nepřipsal. Ale za to, co 

děláš teď, tě musím pohnat k zodpovědnosti. Víš, že Můj pohled objevil toho, kdo skrýval ruku 

potřísněnou bratrskou krví, toho, kdo skrýval "okvětní lístky zplanělých růží", a toho, kdo se snažil skrýt 

krádež nebo cizoložství ve svém srdci: Viděl jsem všechno a přes plášť, kterým ses snažila skrýt své 

hanebné skutky, jsem rozprostřel závoj svého milosrdenství, aby tě nesoudil nikdo jiný než Já, a 

odpuštěním a láskou jsem tě proměnil a očistil. 

32 Tváří v tvář tomuto hlasu jste se museli probudit a tváří v tvář neviditelné přítomnosti Toho, kdo k 

vám mluví, jste museli uvěřit. Opět vám říkám: Blahoslavení, kdo uvěřili, aniž by viděli. 

33 Srdce žen byla hluboce pohnuta hlasem jejich Božské Matky a každé Mariino slovo bylo kapkou 

rosy na srdce ztuhlá utrpením. Ale mladé dívky, manželky, matky, vdovy a také znehodnocené květiny 

byly přivedeny do krásné zahrady Panny Marie a ze všech se linula nová vůně. 

34 Kdy budete připraveni přinést učení, které jste obdrželi, ostatním lidem? Uvědomte si, že v srdci 

tohoto lidstva ještě nevyklíčilo semínko lásky a oduševnění. Fanatismus ovládá životy lidí - náboženský 

fanatismus, rasový fanatismus, fanatismus pro slávu a moc světa a fanatismus pro sebe sama. 

35 Je třeba, abyste každý den zlepšovali svůj život, abyste se stali příkladem a podnětem v životě 

svých bližních: plňte poslání, které vám svěřil váš Otec, neboť vám dopřeji, abyste viděli naplnění svých 

nejvyšších tužeb. 

36 Musíš však studovat a pochopit Mé učení, neboť kdybych se tě zeptal na předchozí lekci - mohl 

bys ji zopakovat? Vpravdě vám říkám: Ne, ale neznepokojuj se, neboť ti dnes přináším další, který ti 

připomene ten předchozí a pomůže ti ho pochopit. Takový je váš Mistr, oděný trpělivostí a láskou. 

37 Ve Druhé éře se Božské Slovo stalo člověkem, aby Jeho učení mohlo být slyšeno na zemi; v této 

éře je Slovo světlem, které sestupuje na lidský orgán chápání a rozkvétá ve Slovo života. 

38 Prorok Jan ohlásil Můj příchod v tehdejší době; nyní Eliáš připravuje Můj duchovní příchod v této 

době tím, že se duchovně zjevuje lidem; ale vpravdě vám říkám, že jeden i druhý zvěstovatel jsou jeden a 

týž Duch. 

39 Každý nový věk byl pro vás spojen se zjeveními, která vysvětlovala minulé události, jimž jste 

dosud nerozuměli. Konečná sklizeň vám dá skutečnou moudrost. 

40 Dokud se budu projevovat prostřednictvím těchto hlasatelů, nebudu na celém světě rozpoznán; 

musí uplynout určitý čas, srdce Mých poslů se musí očistit, a pak bude toto poselství schopno dosáhnout 

lidstva bez hmotných vlivů. 

41 Toto učení je cestou k věčnému životu; každý, kdo v něm objeví povznášející sílu a dokonalost, 

bude vědět, jak ho spojit s tím, co jsem vás učil, když jsem byl na zemi, protože jeho podstata je stejná. 

42 Ti, kdo nevědí, jak nalézt pravdu obsaženou v Mém učení, budou dokonce schopni ujistit se, že 

toto učení nevede ke stejnému cíli jako Ježíšovo učení; duše zaslepené špatnými výklady nebo zmatené 

náboženským fanatismem nebudou schopny ihned pochopit pravdu těchto zjevení. Budou muset projít 

cestou zkoušek, aby se zřekli materiálního způsobu myšlení, který jim brání pochopit a naplnit Mé 

přikázání, jež vás učí milovat jeden druhého. 

43 Já, Mistr, jsem jediný, kdo vám může odhalit, že právě v těchto chvílích miliony a miliony bytostí 

procházejí bolestnou cestou zkoušek, zkušeností a probuzení, aby se jim otevřely oči a hledaly obzory 

přesahující to, co jejich srdce a mysl dokázaly vytvořit. 

44 "Žízním," říkám ti znovu, "žízním po tvém vyvýšení a tvé lásce." Ale nikdo nepodává Mým rtům 

vodu, která by ji mohla uhasit; spíše jsem nucen udržovat ránu na svém boku otevřenou a čerstvou, aby 

nepřestala vylévat na svět vodu života. 

45 Nastává čas velké bitvy, kterou popisují proroci ve svých duchovních snech a vizích; čas, kdy se 

lidé postaví svým násilím proti Mému Zákonu, kdy každá hmotná nebo duchovní bytost, která ve svém 

srdci chová sobectví, povstane do boje proti Mé spravedlnosti. Můj meč je připraven, není to zbraň, která 

trestá nebo zabíjí - je to meč, který v boji o záchranu toho, kdo hyne jako oběť sebe sama, pozvedne ho 

takovou silou, že někdy zahyne i jeho tělo, aby mohl dosáhnout věčného života ducha. 
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46 Přijměte tato učení správně a nebudete zmateni, spíše pochopíte příčinu mnoha strašných zkoušek, 

kterými lidstvo prochází a které si nedokážete vysvětlit. 

47 Účelem Mého projevu je odvést vašeho ducha z cesty utrpení. Naléhavě jsem volal, dokud jsi 

neotevřela dveře svého srdce; pak jsem ti mohl dát pocítit něhu Mého požehnání a Mého pokoje a ty jsi 

zvolala: Jak blízko mi byl Pán! 

48 Zítra přineseš tuto dobrou zprávu lidstvu, které si myslelo, že je daleko od svého Pána, neboť když 

mluví o Bohu, činí tak jako o něčem nedostupném, nepochopitelném a nedostupném. 

49 Představa lidstva o Mně je dětinská, protože nedokázalo pochopit zjevení, která jsem mu neustále 

dával. Pro toho, kdo se umí připravit, jsem viditelný a hmatatelný a všude přítomný; ale pro toho, kdo 

nemá žádnou citlivost, protože ho zatvrdil materialismus, je těžké pochopit, že existuji, a má pocit, že jsem 

nesmírně vzdálený, že je nemožné, abych byl jakkoli pociťován nebo viděn. 

50 Člověk musí vědět, že Mne nosí v sobě, že ve svém duchu a ve světle svého svědomí vlastní čistou 

přítomnost Boží. 

51 Až lidstvo přijme Mé nové poselství, pocítí vzrušení radosti, které ho přiměje vrátit se k 

oduševnění, díky němuž se bude cítit blíže svému Pánu. 

52 Jedním z důvodů, proč jsem se v této době nechal slyšet, abych se hmotně projevil, bylo, abyste 

pocítili, že nemohu být daleko od žádného ze svých dětí a že ani duchovní život není daleko od vás. 

Abych vám to ukázal, dovolil jsem, aby se mezi vámi projevil a byl přítomen duchovní svět. 

53 Jsou to díla, která mohu a smím dělat jen já, bez ohledu na to, jak je lidé hodnotí. Vím, že nakonec 

budou Má díla všemi uznána za dokonalá. 

54 Souhrn projevů, které jste měli v této době, bude studován s největším zájmem a lidstvo v nich 

najde velké pravdy a velká zjevení, protože v Mém díle není nic malého. 

55 věřte, že toto Slovo vás přivede na bezpečnou cestu, neboť jestliže kdysi Ježíš prošel kolem a 

mnozí Ho necítili, nyní připravte své srdce, aby přijalo podstatu života, kterou jsem lidstvu přinesl. Slib, 

že se vrátím, který jsem dal svým apoštolům, jsem splnil, ale stále se s vámi chci podělit o mnoho učení. 

56 Proč se dávám poznat mezi nevzdělanými, nešikovnými a hříšníky? Vpravdě jsem vám v oněch 

dnech oznámil, že Můj příchod nastane, až bude na světě velká zkáza.  

57 Byl vám také oznámen velký zmatek, který se blíží; je nutné, aby byl jasný maják, který by 

trosečníky orientoval, aby našli správnou cestu. Ale vpravdě vám říkám, že tento maják již rozsvítil své 

světlo a osvětluje svět: jsem to Já, kdo se přibližuje k srdci člověka, aby slyšel Můj hlas. 

58 Znovu vám říkám, že kdo zachovává mé slovo a řídí se mým učením, bude spasen. 

59 Nepřicházím, abych mezi lidmi vyvolával náboženský fanatismus; Mé učení je velmi vzdáleno 

tomu, abych učil falešné věci; chci zlepšení, víru, lásku, zduchovnění. Fanatismus je temný obvaz před 

očima, je to nezdravá vášeň, je to temnota. Dávejte pozor, aby se toto špatné sémě nedostalo do vašeho 

srdce. Pamatujte, že fanatismus se někdy tváří jako láska. 

60 Pochopte, že tato temnota postihla lidstvo v této době. Uvědomte si, že ačkoli pohanské národy 

zmizely ze země a většina lidstva se hlásí k pravému Bohu, lidé Mě neznají ani nemilují, neboť jejich 

války, nenávist a nesoulad jsou důkazem toho, že Mě dosud nenechali žít ve svých srdcích. 

61 Nad temnotou tohoto náboženského fanatismu a modlářství se blíží velké vichřice, které očistí 

duchovní kult tohoto lidstva. Až bude toto dílo dokončeno, bude duha míru zářit do nekonečna. 

62 Pouze Můj hlas vám ve své božské spravedlnosti může říci, že jste nesplnili své poslání ani na 

zemi, ani v duchovním prostoru, když jste jím prošli. 

63 Neexistují žádné překážky, abych mohl s lidmi komunikovat a sdělit jim svou vůli. Hle, Mé 

projevy nevyžadovaly spravedlivé lidi, neboť jsem vám dal Své Slovo skrze hříšníky a v něm můžete najít 

další důkazy Mé moci a Mého milosrdenství. 

64 Chci, aby se každý, ke komu se toto poselství dostane, očistil zde na zemi praktikováním tohoto 

nebeského učení, aby se na onen svět vrátil s již čistou duší. 

65 Každé slovo, které ode mne vychází, je život věčný. Dnes ji přijímáte prostřednictvím lidského 

hlasu-nosiče. 

66 Říkám vám, že je dobrým znamením, že jste v této době navázali kontakt s Otcem prostřednictvím 

svého orgánu chápání, ale stejně tak musíte vědět, že tato forma není cílem ani vrcholem dokonalosti; že 
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dříve a ve všech dobách Pán promlouval ke světu ústy lidí. Přesto je tento projev zde, uprostřed 

materialistického lidstva a světa necitlivého k duchovnu, zázrakem, který lidé budou zítra přičítat pouze 

lásce, kterou k vám cítí Bůh, ale je také důkazem, že lidský duch cítí impuls k duchovnímu vzestupu. 

67 Nastává úsvit nového věku; první paprsky začínají lidi probouzet. Až Mne vaše víra a duchovní 

povznesení pochopí hlouběji, než co nyní ještě považujete za spravedlivé, věčné a dokonalé, pak Mne 

spatříte v nekonečnu, jak posílám Své světlo všem bytostem. 

68 Mé božství bude pro vašeho ducha jako světlo v poledne. Jako hvězda, která osvětluje vesmír a 

dává mu život, bude zářit v zenitu. A srdce ve společenství s Otcem budou přijímat Jeho božské paprsky 

přímo skrze dokonalé společenství ducha s duchem, které je cílem a ideálem harmonie mezi Otcem a 

dětmi a také mezi bratry a sestrami. 

69 Musím se vás zeptat, lidé: Co jste udělali se semenem, které jsem vám svěřil? Co jste zaseli na 

svých polích? Uvolnili jste cesty, aby ke Mně mohli přijít vaši bratři? Velký je zástup těch, kdo Mi v této 

době naslouchají, ale malá je ta část, která Mě následuje ve skutečnosti. Dívám se do nitra tvého srdce a 

říkám ti: nežádej Mě jako Soudce, vždy Mě hledej jako Otce a Mistra, pak ti otevřu Svou tajnou 

pokladnici a budeš se cítit v bezpečí. 

70 Při svém novém příchodu jsem stejně jako v minulých dobách nechal otevřenou svou pokladnici, 

abych vám zjevil mnohá učení, neboť Otci přináší radost, když svým dětem zjevuje nová učení. Ale běda 

vám, kdybyste také přijali Má božská přikázání a zapomněli na ně nebo je neplnili z nedostatku lásky, 

neboť pak byste ze svého Otce udělali soudce! 

71 Jak Marie plakala nad tvým utrpením! Za kolik vděčíš její něze a lásce! Těm, kteří ji vzývají, i 

těm, kteří ji neuznávají, dává pocítit své mateřské teplo a nekonečné potěšení z jejího pohlazení. Vpravdě 

vám říkám, že než ke Mně duše dojdou, musí na své cestě najít Marii, Božskou Matku. 

72 V této době máte také pastýře. Jako Mojžíš, který vás vyvedl z Egypta a přivedl vás sjednocené 

přes poušť k úpatí hory Sinaj, abyste slyšeli Otcův hlas a přijali Jeho Zákon, tak vás Eliáš v této době 

vybral z různých míst země, aby vás cestou duchovní přípravy přivedl k úpatí nové hory, odkud uslyšíte 

Můj božský hlas a přijmete Mé zjevení. 

73 Hle, zde je Eliáš, ten, kterého učedníci viděli spolu s Mojžíšem a Ježíšem v duchovním vidění na 

hoře Tábor. Teď je jeho čas. Posilněte svého ducha v teple jeho přítomnosti a probuďte se k naději. 

74 Vpravdě vám říkám, že tento čas rozhodování na zemi je rozhodující i pro celý vesmír, a zatímco k 

vám mluvím v této podobě, dávám se pocítit i v jiných světech a sférách. Můj Duch je všudypřítomný. 

75 Modlete se, lidé, s duchem a myšlenkami pokoje, abyste zvítězili nad pokušeními. Nespokojte se s 

mírem svého domova nebo svého národa. Pracujte pro mír všech svých bratří. "Milujte se navzájem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 84  
1 Nepovažoval jsem vás za velké ani malé, v tomto čase jsem s vámi všemi mluvil jako s dětmi, 

které miluji stejným způsobem. Hledejte duchovní obsah Mého učení a rozšiřujte ho, a čím více ho budete 

předávat svým bratřím, tím více se vám dostane. 

2 Mé milosrdenství ti pomáhá snášet bolest tvého pokání, kterým očišťuješ svou duši. Udržujte si 

stav duchovního povznesení, jak nejlépe dovedete, abyste v Mé přítomnosti znovu nepropukli ve vzlyky. 

3 Z různých míst přicházejí zástupy lidí, kteří hledají Mé Slovo; přinášejí přede Mne své bolesti a 

každodenní potřeby. Vidím soužení a utrpení, kterými národy procházejí, a prosím vás, abyste jim svou 

modlitbou, hluboce procítěnou a plnou soucitu, poslali poselství pokoje. Přimlouvejte se za své bratry a 

sestry; "proste a bude vám dáno". 

4 Pokud ve Mne věříte a důvěřujete Mému Slovu, válka do tohoto národa nevstoupí a bude to další 

svědectví, že na vás sestoupil Můj Božský Duch. Zásluhy, které musíte získat, aby se na vaší cestě staly 

zázraky, jsou: (morální) obnova, modlitba, milosrdenství, dobrá vůle a láska k bratřím. 

5 Vy, kteří tvoříte společenství určené k tomu, abyste v této době vydávali svědectví o Mém projevu, 

neochabujte, nedovolte, aby váš národ, vaše tržiště a vaše pole viděly téct krev vašich bratří, ani abyste 

byli svědky smutku a hladu svých dětí. Dávám vám zbraně světla, abyste se mohli bránit proti každé 

nástraze. Ukázal jsem vám také, jak udržovat zdraví duše i těla, abyste byli silní. Ano, lidé, nepokračujte v 

napadání nemocí, nezapomínejte, že dveře k nim vždy otevírá neposlušnost. Modlete se za sebe a za celé 

lidstvo. Těm, kdo roní slzy kvůli národům, které procházejí těžkou zkouškou, říkám, že se k nim znovu 

vrátí mír. Z těch, kteří se dnes navzájem zabíjejí a válčí mezi bratry, zítra vyvedu ty, kteří budou kázat a 

praktikovat lásku mezi sebou. Má moc je veliká, nepochybuj o ní. Uvidíš, jak na troskách tohoto lidstva 

vybuduji nový svět, kde nebude ani stopy po tom, co bylo hříchem. 

6 Jestliže jsem mnohé národy a lidi nazval hluchými, je to jen proto, že můj hlas volal ke dveřím 

všech srdcí a oni mému volání nerozuměli. Ti, kdo upadli do propasti vášní, se Mi mohou zde na světě 

rouhat, ale až budou v Mé Přítomnosti, budou muset vyznat, že jsem byl s každým člověkem a s každým 

národem, abych je včas napomenul a varoval. Nikoho nepředjímám, vždy vám říkám, abyste nechali své 

myšlenky putovat po světě jako ducha pokoje, ačkoli vás varuji, abyste se nenechali svést cizími naukami 

ani falešnými sliby, abyste nedovolili, aby se ve vašich srdcích zasel plevel, svár a sobectví. Splňte svůj 

úkol a zbytek nechte na Mně. 

7 Vpravdě vám říkám, že přírodní síly jsou připraveny se uvolnit v poslušnosti Boží spravedlnosti. 

Provedou očistné dílo. Ale také vám říkám: I kdyby lidstvo zmizelo ze země, Mé Jméno a Má Přítomnost 

nemohou být nikdy vymazány z ducha. 

8 Učedníci, snášejte posměch a výsměch, dokud si svět neuvědomí, že jste se nemýlili. Dám mu 

hojnost znamení a důkazů, které ho probudí a otevřou mu oči pro světlo. Musíte se však snažit, protože 

jsem vás neposlal na svět, abyste spali. Dnes, když jste se probudili k volání svého Mistra, musíte co 

nejlépe využít čas, abyste Mi nakonec mohli ukázat bohatou úrodu svého semene. 

9 Přijďte k Mému slovu učení a naplňte svého ducha moudrostí. Uprostřed chaosu, který vládne ve 

vašem světě, jste našli oázu pokoje, kde slyšíte hlas andělů, kteří vám říkají: "Pokoj na zemi lidem dobré 

vůle." 

10 Pokud někteří z vašich bližních získají znalosti o těchto naukách, nechte je tak učinit. Moji noví 

učedníci jsou rozptýleni mezi lidmi, a pokud se vám nevěřící posmívají a pomlouvají vás, odpusťte jim, já 

vás ospravedlním. Mnozí z těch, kteří vás dnes špatně hodnotí, vám zítra požehnají. na své cestě mějte 

vždy na paměti příklad, který jsem vám dal v Druhém věku; pomůže vám trpělivě nést svůj kříž. 

Pamatujte, že jsem byl nepoznán, dokud jsem žil na zemi, a mezi lidmi jsem byl poznán až dlouho po své 

proměně. 

11 Mějte trpělivost a pochopení, neboť to nejste vy, co lidstvo pozná, ale Mé dílo, Mé učení, a to je 

věčné. Vaším úkolem je svými slovy a činy předávat lidem poselství, které jim odhalí cestu, jak mohou 

udělat krok k dokonalosti. 
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12 Opravdu hladovím a žízním po tvé lásce a porozumění. Všichni intuitivně víte, že existuji, ale kdo 

Mě zná? Ve skutečnosti je vaše představa o Mém Božství rozmazaná, protože jste Mě svými obřady a 

představami omezili a zkreslili. Abych vás osvobodil od tohoto omylu, bude Mé Slovo jako 

nevyčerpatelný pramen stále sestupovat na vašeho ducha, dokud nenastane čas určený Mou Vůlí. Mé 

učení a Má zjevení vám sice řeknou, kdo jste, jaký je váš původ a jaký je váš konečný cíl, ale poznáním 

sebe sama také lépe poznáte svého Otce. Říkám vám, že to, co jsem vám zjevil v tomto Slově a co vám 

ještě zjevím, vás nemohl naučit žádný mistr světa, i kdyby byl sebemoudřejší, neboť jen Já mohu zjevit 

neznámé, když je třeba, abyste to poznali. 

13 Můj projev ve třetí éře tedy lidstvo nepředvídalo, protože zapomnělo na proroctví, ale dnes jsem 

přišel, abych je naplnil. Jazyk nositelů hlasu, jímž jsem se dal poznat lidem, byl prostý, ale v podstatě 

tohoto slova je obsažena Má láska a Má moudrost. 

14 Kdo pochopí Mou duchovní nauku třetí éry a dosvědčí ji svými skutky, ten svým duchem, srdcem 

a myslí obsáhne vše, co bylo zjeveno Mou Božskostí v minulých dobách, a jeho výklad těchto nauk bude 

správný. Můj Zákon znovu povstane mezi lidmi, aby zničil všechny lži, které si vytvořili, aby zakryli a 

ochránili svou špatnost. Kniha života a pravdy bude otevřena před všemi národy země a nikdo je nebude 

moci oklamat. 

15 Z tváře farizeů spadne maska pokrytectví a jejich ústa, která vždy lhala, když nabízela lidstvu 

spásu, navždy zmlknou; ale ty na ně neukazuj a neodhaluj je. 

16 Když přede Mne ve Druhém věku přivedli zákoníci cizoložnici, dotkl jsem se ducha každého z 

nich, aniž bych je veřejně odhalil, protože jsem je zmátl svým soudem. Můj ukazováček napsal do prachu 

země prohřešky všech, kdo se přiblížili, aby viděli, co Ježíš napsal. Těm z vás, kteří poslouchají, aniž by 

věřili, dnes říkám: Mlčte a přemýšlejte, zatímco posloucháte toto Slovo, abyste později mohli posoudit, 

pak pochopíte, že jsem vám v tomto čase dal svou lásku, abyste po kapkách pili tuto sílu, kterou jste mezi 

sebou nemohli najít. Těch, kdo Mě následují, je málo a Já je využiji k šíření Svého semene. 

17 Já jsem Bůh všech lidí, všech náboženských společenství a všech sekt, Jediný, a když otevřu Svou 

tajnou pokladnici a hojně rozdám poklady všem - proč by Mě tam neměli poznat? Nikdo nemůže žít bez 

myšlenky na Boha, i když způsob, jakým si ho představuje, je nedokonalý a stejně tak i jeho uctívání 

Boha. Přijímám oběti všech svých dětí, ale Otec chce nyní přijmout tu správnou poctu, která je Ho hodna. 

18 Mé učení nikoho nezotročuje, pouze lidsky a duchovně povznáší váš život. Kdo chce být pravým 

Božím dítětem kvůli svým skutkům, nebude si moci nechat pro sebe všechno, co ode mne dostal. Kolik je 

lidí, kteří mají mnoho vědomostí, zdají se být prameny moudrosti a ve skutečnosti jsou kvůli svému 

sobectví jen jámami temnoty! 

19 Buďte Ježíšovými učedníky a budete bratry lidí. Vnímejte, co děláte a co říkáte. Kdo necítí Mou 

lásku ve svém srdci, ať nemluví o lásce, protože by jednal nepravdivě. Aby mohl mluvit o lásce, měl by 

počkat, až Mé semeno vyklíčí v jeho srdci. Dám vám dostatek času, abyste dosáhli svého vybavení, své 

proměny a úplné transformace. Pamatujte, že mnozí z vás byli nevěřící, když jste sem přišli, abyste slyšeli 

toto Slovo. Při Mém zjevení se někteří dokonce posmívali a jiní si dělali legraci z nositelů hlasu, skrze 

které jsem k vám v těch chvílích promlouval. Ale Já jsem na tebe čekal, promluvil jsem k tobě skrze tvé 

svědomí a ty jsi mě potom se slzami pokání prosila, abych ti odpustil tvé pochybnosti. Nyní Mě následuješ 

s neochvějnou vírou navzdory zkouškám a překážkám, které se často objevují na tvé životní cestě. Jsem 

rozsévač, bojovník, který nikdy neodpočívá. 

20 Abych vám poskytl hmatatelné důkazy o své pravdivosti, předpověděl jsem vám mnoho událostí, 

které se měly stát. Tak jste zažili válku, která vypukla poté, co jsem vám oznámil blížící se válku, zatímco 

všude byl ještě mír. Když jsem vám řekl, že přírodní síly budou uvolněny a že budou pro jedny jako 

přátelé, ale pro druhé jako nepřátelé, jak brzy jste zažili, že se to naplnilo. Ale také jsem splnil slib, který 

jsem dal každému z vás v ústraní jeho života. A pokud se mnohá má proroctví nenaplní, je to proto, že 

jsou dána pro dobu, která nastane až mnoho generací po vás. Nyní však víte, co se stane s tímto světem, s 

člověkem a jeho duší v budoucích časech. Již v dobách dávno minulých jsem vám oznámil znamení, která 

měla předznamenat současnou éru a Mé nové zjevení; také znamení se ukázala jako významná a jasná, aby 

potvrdila Mou pravdu. Již nyní vám oznamuji ty, kteří budou předcházet duchovní bitvě a po ní nastane 

čas míru. Světlo proroctví je opět mezi lidmi. Mé slovo je plné proroctví, lidé vidí budoucnost 

prostřednictvím snů, vizí nebo předtuch. Starověcí proroci předpověděli proroky této doby. Nejsou to 
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přeludy, které vidíte, ale musíte své duchovní dary zaměřit dobrým směrem, aby se ve vás odráželo světlo 

Ducha svatého. Musíte dát lidem skutečné důkazy, pak mnozí uvěří díky těmto důkazům. K tomuto lidu 

budou přicházet muži a ženy ve velkých zástupech, lidé jiných ras a mluvící jinými jazyky; všechny je 

přijmete. Amen, říkám vám: Protože v Pánově domě u jeho stolu nejsou cizinci ani příchozí, nesmíte se 

ani vy, kteří jste Pánovými dětmi, odvracet od těch, kdo jsou vašimi bratry a sestrami. 

21 Ukážu vám váš úkol. Přijměte život tak, jak vám ho dávám. Jděte tiše krok za krokem. Tímto 

způsobem sklidíte na zemi bohatou úrodu, i když na ní budete žít jen krátce. Pak nebudete jako ti, kteří - 

ačkoli žijí na zemi už dlouho - přicházejí do Mé přítomnosti stejně ubozí a holí, jako byli na začátku své 

životní cesty. 

22 Dělejte ve svém životě dobré skutky, které mají duchovní obsah nebo cíl. Dělejte mnoho skutků, 

které nejsou známé ani viditelné, protože jsou konány srdcem. 

23 Mějte před sebou Knihu mých pokynů a nenechte si její učení ujít bez povšimnutí. Vpravdě vám 

pravím, že přijde chvíle, kdy od vás budu požadovat shrnutí a vysvětlení všeho, co vám bylo zjeveno. I 

život si od tebe vyžádá tuto lekci prostřednictvím zkoušek, které ti staví do cesty; ale kdo jiný je život než 

Já, který jsem dal tvé mysli světlo, tvému srdci citlivost a celé tvé bytosti dary a schopnosti, abys pochopil 

hlubokou a věčnou řeč svého bytí? 

24 Ve svém učení vám ukazuji, jak žít tak, abyste se i v těch nejhorších životních situacích cítili 

šťastní, že jste v nich, protože víte, že jste Boží děti; učím vás také vážit si všeho, co vás obklopuje, aby 

vaše radosti byly zdravé a opravdové. 

25 Svět je velká zahrada, v níž pečuji o srdce, ale v tomto čase jsem shledal, že všechny jeho květy 

uschly. Přicházím vás znovu zalévat a nepřestanu se o ně oddaně starat, dokud nevdechnu vůni této 

duchovní zahrady. Až se kalichy jednou otevřou, objeví se mezi lidmi podivuhodná znamení a zjevení. 

26 Tito nositelé hlasu, z nichž v této chvíli vychází Mé Slovo, byli rostlinami uschlými pod spalujícím 

sluncem bolesti, ale spadl na ně Boží déšť a rozkvetly. Krása a nektar vět, které vycházejí z jejich rtů, jsou 

jako květy. 

27 Tento lid, který uměl vdechovat tuto vůni a uchovávat semeno, také rozkvetl a přinesl ovoce. Je to 

malá zahrádka, z níž Moje starostlivá láska vybírá ty nejplodnější rostliny, aby podpořila víru velkého 

zástupu, neboť vpravdě vám říkám: Já jsem semeno věčnosti. Maria je božský déšť. Podívejte se, jak 

Stvořitelka a Matka v Božství bdí nad svým dílem. 

28 Má slova Druhé éry byla cestou spásy pro ty, kdo se jich drželi. Blahoslavení ti, kdo důvěřují 

mému učení. Nemyslete si však, že všichni, kdo tvrdí, že ve Mne věří, důvěřují Mému slovu nebo 

praktikují Mé učení. Vidím lidi, kteří ve chvíli zkoušky váhají, zda odpustit, jak učil Ježíš, nebo se bránit, 

jak jim radí instinkt. Ve svém srdci cítí, že je obtížné uvádět Mistrovo učení do praxe. Říkám jim: Dokud 

nebudou mít víru a lásku k bližnímu, nebude možné, aby Mé učení vedlo jejich srdce. Já však pošlu k 

národům země ctnostné muže, kteří jim ukáží sílu víry a také zázraky, které působí odpuštění, 

milosrdenství a láska. 

29 Bez víry a bez naplňování Zákona je Mé Slovo jen jako spící semeno, které po zasetí nevyklíčí, 

neboť to, co činí toto semeno plodným, je ctnost. Jakmile se toto slovo dostane do všech srdcí, bude 

mnoho těch, kteří budou považovat Pánův soud za příliš přísný. Proto vám říkám, že jste svět, který 

potřebuje víru, aby Mě mohl cítit a chápat. 

30 Říkám vám všem, kteří se nazýváte součástí křesťanského světa, že Můj soud je příznivý, když 

uvážíte, že uplynulo dvacet století od chvíle, kdy jsem vám přinesl božské poselství, abyste jím přemohli 

svět, tělo, vášně a smrt, a přesto vidím, že stále ve všem důvěřujete svým vlastním silám, svému způsobu 

cítění a myšlení. Pokud však tělesné pudy stále převažují nad ctnostmi ducha, je to jen proto, že jste stále 

více hmotou než duchem. 

31 Blíží se bitva; víra jedněch bude bojovat proti pochybnostem druhých, morálka jedněch proti 

špatnosti druhých. Ale stejně jako v minulých dobách bude Má starostlivá láska s dětmi, které Mi 

důvěřují, a Já jim budu pomáhat konat úžasné skutky, což se může stát jen tehdy, když někdo opravdu věří 

v Mé Božství. 

32 Musíte pochopit, že nehledám jen ty, kdo ve Mne věří, ale přicházím spíše kvůli těm, kdo o Mé 

existenci pochybují. Ve druhé éře, když jsem přišel jako slíbený Mesiáš, jsem se zjevil mezi lidmi, kteří 
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věřili v neviditelného Boha, ale Mé poselství nebylo určeno jen Izraeli, ale všem pohanským národům, 

které Mě neznaly. Nepřišel jsem, abych některé zachránil a jiné nechal zahynout. 

33 Mohutný strom rozprostírá své větve, aby poskytl útočiště všem, a nabízí své plody bez jakéhokoli 

zvýhodnění. Vzpomínáte si, že jsem vás někdy nazval národy, kterým nesmíte přinést Mé Slovo? Nikdy 

jsem vás neučil, abyste hledali důvody, proč někomu upírat Mé Světlo. Byli jste spravedliví, když jsem 

vás učinil hodnými slyšet Mé slovo a přijímat Mé dary milosti? Říkám vám: Ne. 

34 Našel jsem vás hřešící, a tak jsem si vás (jako vy) vybral, abych vás přivedl k prameni obnovy, 

abyste zítra učinili totéž svým bratřím. Je to čas, kdy hříšníci zachrání hříšníky a kdy "mrtví" vstanou, aby 

vzkřísili své "mrtvé". Zatvrzelá srdce, ta, která viděla, jak kolem nich procházejí vdovy, sirotci, hladoví a 

nemocní, aniž by to pohnulo strunami jejich srdcí, se nyní probouzejí k lásce, chvějí se tváří v tvář cizí 

bolesti a ničí své sobectví. Dokonce zapomínají na sebe, aby sdíleli bolest svých bratrů. 

35 Kdo nezná bolest, nemůže pochopit ty, kdo trpí. Proto využívám ty, kteří často pili z kalicha 

utrpení, aby dokázali pochopit lidskou bídu a přinést jim pravou útěchu. 

36 Ten, kdo zhřešil a poté se vrátil na dobrou cestu, se nikdy nemůže rozhořčovat nad prohřešky 

svých bližních. Místo toho bude shovívavý a chápavý. 

37 Každý, kdo se probudí ovlivněn jasností tohoto světla, pochopí, že je čas pracovat pro lidstvo tím, 

že ušetří několik okamžiků času, který věnuje světu, aby ho věnoval duchovnímu cvičení lásky. Tak budeš 

milovat svého Pána a sloužit svému bratru. 

38 Nepatřete k těm, kteří, když vidí, co se ve světě děje, vykřikují: "Tohle je čas soudu a smrti, po 

kterém nás možná čeká peklo!" 

39 Říkám vám, že je to čas smíření a vzkříšení a že potom na všechny, kdo uvěří a vydají se 

následovat Mé Slovo, čeká mír Mého nebe. 

40 Radost mám v duchu, když se vidím obklopen těmi, které jsem v této době nazval svými učedníky. 

Vy jste předurčeni k tomu, abyste v této třetí éře plnili duchovní poslání. 

41 Cesta, kterou jste museli urazit, abyste nakonec toto zjevení obdrželi, byla dlouhá. Přesto necítíš 

žádnou únavu, protože duch, který je schopen povznést se nad hmotu a nad vášně světa, se nikdy neunaví 

hledat Mě nebo Mě následovat. V tomto čase jsem vylil Svého Ducha Lásky na každého ducha a každou 

mysl, abyste otevřeli své duchovní oči a spatřili pravý život v celé jeho plnosti. "Každé oko Mě uvidí," 

řekl jsem vám o této době a vpravdě Mě nyní začíná vidět každé oko. 

42 Lidé se nyní probouzejí a tuší pravdu. Mnohé nauky budou zjeveny přímo jejich duchu, protože to 

nebudou lidé, kdo je bude učit. Jakmile dnešní lidé uslyší Můj hlas v hloubi svého srdce, už se ode Mne 

nebudou vzdalovat, protože pocítí Mou lásku a spatří světlo Mé pravdy. Vy jste děti světla, trinitářsko-

mariánští duchovní, protože jste to vy, kdo zakusil příchod Ducha svatého a slyšel Jeho zjevení. Bylo by 

správné, aby děti světla vytvářely mezi lidmi temnotu? Ne, děti moje. 

43 Tvé srdce se trápí a říká mi: "Mistře, proč v nás nevěříš?" Na to vám odpovídám: Dávám vám tato 

znamení, protože tento čas světla je také časem lží, podvodů a nebezpečí; neboť kolem vás síly zla hrají 

svou hru, která lidi sráží a která může vaše světlo zatemnit, pokud se nebudete mít na pozoru. Čas světla 

nenastal proto, že by ho zapálil člověk, ale proto, že jsem vám přinesl svá zjevení, která naplňují zaslíbení. 

Je to čas lži - ne však kvůli mému příchodu k lidem, ale kvůli jejich špatnosti, která dosáhla vrcholu. 

44 Blíží se poslední bitva, ale nemluvím o vašich bratrovražedných válkách, nýbrž o bitvě Světla proti 

všemu falešnému, nečistému a nedokonalému. Uvědomte si, v jaké době žijete, abyste si pospíšili se 

zásobami zbraní lásky a duchovní síly. Pochopte, že v tomto boji nebojujete jen za svou vlastní víru a 

spásu, ale že se musíte obrátit k těm, kterým hrozí záhuba, a zapomenout přitom na sebe. 

45 Tento čas je časem světla, protože lidský duch nashromáždil světlo díky svému vývoji a 

zkušenostem, které během svého života získal. Neplačte již nad svou minulostí, ale stále využívejte všech 

jejích poučení, abyste viděli svou cestu stále více osvětlenou a abyste již neklopýtali a nebyli nejistí na 

křižovatkách. 

46 Vaše duchovní minulost není známa vašemu tělu. Nechávám ji vtisknout do vašeho ducha, aby 

byla jako otevřená kniha a aby vám byla odhalena prostřednictvím vědomí a intuice. To je Moje 

spravedlnost, která vám místo odsouzení dává příležitost napravit přestupek nebo napravit chybu. 

Kdybyste minulost vymazali ze své mysli, museli byste znovu procházet zkouškami minulosti, ale když 

uslyšíte hlas své zkušenosti a necháte se tímto světlem osvítit, uvidíte svou cestu jasněji a obzor jasněji. 
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47 Svět vám dává mnoho radostí, z nichž některé jsem udělil Já a jiné vytvořil člověk. Nyní jste 

zažili, že jste je nemohli získat, což v některých vyvolalo vzpouru a v jiných smutek. Musím vám říci, že 

mnohým v této době není dopřáno usnout nebo zahynout v tělesných požitcích a uspokojeních, protože 

jejich úkol je zcela jiný. Po pravdě vám říkám, že v lidstvu neexistuje jediný duch, který by nepoznal 

všechny požitky a nejedl všechny plody. Dnes tvůj duch přišel (na zem), aby se těšil ze svobody lásky ke 

Mně, a ne aby byl novým otrokem světa, zlata, chtíče nebo modlářství. 

48 Žebřík z Jákobova snu je vám předložen před oči*, abyste po něm mohli vystoupit v touze po své 

větší důstojnosti a po své dokonalosti. Můj duchovní zákon vás nezbavuje vašich pozemských povinností. 

Musíte hledat způsob, jak oba zákony sladit, aby vaše naplnění bylo dokonalé před Mým Božstvím i před 

světem. 
* To odkazuje na symbolické znázornění Jákobova žebříku v této a dalších shromažďovacích místnostech. 

49 Dobrý voják nesmí utíkat z boje, nesmí ztrácet odvahu kvůli zvěstem o válce. V této celosvětové 

bitvě, která se k vám blíží, máte být vojáky. Vaší věcí by měla být spravedlnost a vašimi zbraněmi láska, 

dobrá vůle a činné milosrdenství. Aniž byste si to plně uvědomovali, bojujete už dlouho proti nepříteli, 

který je zlem, jež vyvolává válku a nenávist. Vaše zbraně bojují nejen proti viditelným živlům, ale také 

proti neviditelným bytostem. Abych vám v tomto boji pomohl, dal jsem vám dary duchovního zraku a 

zjevení, abyste mohli odhalit vlka, když na vás číhá. 

50 Chci, aby se Moji učedníci naučili žít v souladu s celým stvořením, aby žili v souladu s časem, aby 

došli na místo určení ve správnou hodinu, v hodinu Mnou určenou, abyste již byli přítomni a mohli Mi 

odpovědět, až vás ke Mně zavolám. 

51 V tu chvíli ke Mně tvůj duch povstane a požádá Mne o pomoc. Ví, že jsem mu dal schopnosti, 

které jsou věčné a vrozené. Tělo však jako slabé stvoření také pozvedá oči ke Stvořiteli, aby ho prosilo, a 

to, co žádá, jsou jen uspokojení týkající se světa, a mnohá z nich jsou maličkosti. 

52 Ať si Mne žádá nově příchozí, ale ty - co můžeš žádat ode Mne, co nemáš? Chceš Mě požádat o to, 

co už máš ve svém bytí? Když se modlíte modlitbu Páně, kterou jsem vás naučil, prociťujte a chápejte její 

duchovní obsah a pak ji zakončete odevzdáním, aby se Otcova vůle stala "jako v nebi, tak i na zemi". 

Pronikněte do Mého učení a objevíte v sobě poklady a schopnosti, o kterých si dnes nemyslíte, že je máte. 

53 Je třeba, abyste se naučili prosit, čekat a přijímat a abyste nikdy nezapomněli předávat dál to, co 

vám uděluji, což je největší zásluha. Modlete se za ty, kdo den za dnem umírají ve válce. Dám těm, kdo se 

modlí s čistým srdcem, aby před rokem 1950 každý, kdo padl ve válce, duchovně povstal ke světlu. 

54 Již přichází Eliášův duch a vede ztracené ovce do pokoje ovčince. Až budeš silný duchem, 

nebudeš se už bát vlka, který tě ohrožuje svými krvelačnými čelistmi. Budete moci sestoupit do propastí, 

abyste zachránili ztracené, aniž byste se báli, že tam zůstanete. Budete moci přebrodit jezera bahna, aniž 

byste se ušpinili, a budete moci překonat rozbouřené moře i na zdánlivě křehkém člunu bez obav z 

převrácení. Tuto sílu vám dodá vaše víra a ctnost. Nemyslíte si, že jste v budoucnu schopni velkých činů? 

Nemyslíte si, že nové generace budou lépe interpretovat a realizovat Mé učení? Rozumíme: Kdyby tomu 

tak nebylo, nemluvil bych s vámi, neradil vám a nepoučoval vás. 

55 Podívejte se na lidi, národy, národy, jak pokládají své životy za ideál. Jsou stráveni na pohřební 

hranici svých bojů, sní o slávě světa, o majetku, o moci. Umírají pro pomíjivou slávu země. Ale vy, kteří 

začínáte ve svém duchu rozněcovat božský ideál, jehož cílem je dosažení věčné slávy, nechcete dát když 

ne svůj život, tak alespoň jeho část, abyste splnili své bratrské povinnosti? 

56 Nad vámi zuří neviditelná bitva, kterou si mohou uvědomit jen připravení. Všechno zlo, které z 

lidí vyzařuje v myšlenkách, slovech a skutcích, všechen hřích staletí, všechny zmatené lidské a záhrobní 

duše, všechny úchylky, nespravedlnosti, náboženský fanatismus a modlářství lidí, pošetilé, ctižádostivé 

touhy a faleš se spojily v jednu sílu, která všechno strhává, zachycuje a proniká, aby to obrátila proti Mně. 

To je moc, která se staví proti Kristu. Jejich vojska jsou veliká, jejich zbraně silné, ale nejsou silní proti 

mně, nýbrž proti lidem. S těmito vojsky budu bojovat mečem své spravedlnosti a budu bojovat se svými 

vojsky, jichž budeš součástí podle mé vůle. Zatímco tato bitva trápí lidi, kteří se honí za rozkošemi, vy, 

kterým jsem svěřil dar vnímat, co se děje na onom světě, byste měli bdít a modlit se za své bratry, neboť 

tak budete bdít sami za sebe. 

57 Kristus, knížecí vítěz, již vytasil svůj meč; je třeba, aby ten vyrval zlo jako srp z kořene a svými 

paprsky vytvořil ve vesmíru světlo. Běda světu i tobě, pokud tvé rty zůstanou zticha! Jsi duchovní 
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potomstvo Jákobovo a jemu jsem slíbil, že skrze tebe budou spaseny a požehnány národy země. Sjednotím 

vás jako jednu rodinu, abyste byli silní. 

58 Jak krásný příklad harmonie, kterou vám vesmír nabízí! Zářivá nebeská tělesa, vibrující plná 

života ve vesmíru, kolem nichž krouží další nebeská tělesa. Jsem zářivé, božské nebeské těleso, které dává 

duším život a teplo; ale jak málo se jich pohybuje po vyznačené dráze a jak mnoho je těch, které krouží 

daleko od jejich dráhy! - Mohl bys Mi říci, že hmotná nebeská tělesa nemají žádnou svobodu vůle a že na 

druhé straně právě tato svoboda způsobila, že lidé sešli z cesty. Proto vám říkám: Jak záslužný bude boj 

každého ducha, který se navzdory daru svobodné vůle uměl podřídit zákonu souladu se svým Stvořitelem. 

59 Boj, který vám oznamuji, nebude trvat dlouho, brzy nastane mír, protože světlo Mé spravedlnosti 

zazáří na všechny Mé děti. 

60 Spolu s lidmi, které vychovávám a které vytrhávám z temnoty a nevědomosti, naplním proroctví 

daná v minulých dobách a tváří v tvář Mým důkazům a zázrakům se svět zachvěje a teologové a vykladači 

proroctví spálí své knihy a vnitřně se připraví na studium tohoto zjevení. Muži s tituly, muži vědy, muži s 

žezlem a korunou se zastaví, aby vyslechli mé učení, a mnozí řeknou: Kristus Spasitel opět přišel! 

61 učedníci, snažte se připravit, neboť jsem vám ještě neřekl, kolik vám toho musím říci, a už se blíží 

rok 1950. 

62 Modlete se s opravdovou upřímností a spojte své myšlenky s myšlenkami andělů, abyste přinesli 

svou oběť Mému Božství. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 85  
1 Blahoslavení jsou ti, kdo se modlí mentálně, protože cítí Mou přítomnost; ale opravdu, říkám vám, 

přijímám všechny modlitby, ať už je ke Mně posíláte v jakékoli formě. Věnuji pozornost každému volání a 

každé žádosti, aniž bych posuzoval formu, a věnuji pozornost pouze potřebě, se kterou Mě hledáte. 

2 Proč bych neměl vyslechnout ty, kdo se modlí nedokonaleji, když vím, že nakonec se všichni 

budou modlit opravdově? Nyní vás vyslyším v různých podobách, v nichž mi předkládáte své prosby, 

neboť podstatné je, že mě hledáte. Vpravdě vám však říkám, že není modlitby, kterou bych nevyslyšel. Jen 

dobrá vůle mých dětí se pro mě počítá. 

3 Ukazuji vám pravdu prostřednictvím dokonalého učení. Snažte se ji praktikovat a budete při 

modlitbě cítit, že vidíte Mé světlo a slyšíte Mé laskavé rady. 

4 Ještě zdaleka jste nedosáhli dokonalosti, ale usilujte o ni bez ustání, sněte o vznešenosti svého 

poslání a za svůj ideál si zvolte pravdu. 

5 Lidé, vaším posláním je prorazit cestu ke světlu a vést k němu zástupy lidí, kteří se k němu blíží 

dnes, a také budoucí generace. 

6 Ať tě na této cestě vede svědomí, abys nikdy nedovolil, aby tvé srdce sloužilo jako trůn 

marnivosti, protože pak bys pracoval zbytečně. 

7 Nespouštějte oči ze zářivého cíle, ke kterému směřujete. Nedbejte na obtíže, překážky a trny na 

cestě; tato protivenství vás přimějí vroucněji toužit po štěstí dosáhnout království míru. - Ptáš se mě: 

Mistře, je nutné vypít kalich hořkosti v tomto životě, abychom toužili po rozkoších, které nám Tvé 

milosrdenství slibuje pro duchovní život, a zasloužili si je? Ne, můj 

Děti. Až toto lidstvo ve svém neustálém duchovním vývoji jednou pochopí skutečnou hodnotu lidských 

statků, až pochopí, že pozemské radosti a statky jsou jen bledým odleskem toho, co je blaženost v 

Duchovním životě, nebude již muset na této planetě trpět, aby dosáhlo duchovních požitků a radostí; neboť 

pak se lidé naučí žít se svým štěstím a vítězstvími, aniž by se upínali k pomíjivosti, a budou se snažit 

dosáhnout duchovními zásluhami vyššího života, který na ně neúprosně čeká, života pravého. 

8 Lidé, v tomto věku máte znovu shromáždit velké bohatství víry a naděje, které jste vyhnali ze 

svých srdcí, abyste s ním mohli vystoupit na horu, jako byste v sobě nesli hořící pochodeň, která vám bude 

svítit na cestu. 

9 Kdo žije tímto způsobem a kráčí po této cestě, bude dítětem Božího lidu; není důležité, na jakém 

místě na zemi žije, jaká krev v něm proudí nebo jakým jazykem mluví. Bude mým učedníkem, protože 

bude svědčit o mé pravdě. 

10 Už nebudete věřit, že izraelský lid je lidem Božím. Způsobil jsem, že se tato rasa rozptýlila po 

celém světě, neboť Izrael vskutku není rasa, ale duchovní lid, k němuž jste všichni povoláni patřit. 

11 Kdyby byl můj lid Izrael z tohoto světa, věříte, že bych dopustil jeho vyhnání z Judska, že bych 

dopustil, aby jeho kmeny byly rozptýleny mezi národy? Věříš, že kdyby to byla pravda, dovolil bych, aby 

byl Šalomounův chrám zničen a znesvěcen a město Jeruzalém srovnáno se zemí a zapáleno, aby nezůstal 

kámen na kameni? 

12 Přemýšlejte o tom všem, abyste pochopili, že duchovní království nemůže mít své základy v tomto 

světě. Proto jsem vám prostřednictvím Ježíše řekl: "Mé království není z tohoto světa." 

13 Děti Božího lidu, pravé děti Izraele, jsou ti, kdo milují pravdu, kdo naplňují zákon, kdo milují 

Boha ve svém bližním. 

14 Zkoumejte mé slovo, zkoušejte je, chcete-li. Odstraňte zrno z klasů a zvažte semena. 

15 Myslíte si, že kvůli mým prvním slovům v tomto učení, kdy jsem vám řekl, že je mnoho těch, kteří 

se modlí nedokonale, by se vaši bližní mohli cítit uraženi? 

16 Vpravdě vám říkám, že je nutné, abyste všichni znali pravdu, a tou pravdou je, že kultovní jednání 

člověka vůči Bohu prošlo dlouhým vývojem a procházelo neustálými změnami. Modlitba, která je jádrem 

kultovních akcí, také prošla proměnou. Vždy jsem vám dával pocítit Mou přítomnost, Mou milost a Mé 

světlo po celou dobu vašeho vývoje. 

17 Když jsi klečel před modlou a prosil ji o chléb vezdejší, nedala ti nic, protože v ní nebyl život, ale 

já jsem tě vyslyšel a dal jsem ti chléb. Poté jste poznali existenci pravého Boha a tato víra se posílila skrze 

Slovo, které Kristus zanechal lidstvu; ale navzdory víře v existenci Boha jako Ducha vás váš tradiční sklon 
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představovat si Boha hmotně, abyste ho mohli cítit a vidět zblízka, vedl k tomu, že jste si vytvořili obraz 

Boha vlastníma rukama, představovaný v tělesné podobě ukřižovaného Krista. Před tou umělou postavou 

jsi poklekl, aby ses modlil, a upřel jsi oči na krvavý obraz, aby se tvé srdce pohnulo a ty jsi cítil, že se Mi 

klaníš. 

18 Nyní máte před sebou období spiritualizace, které můžete nazvat "Časem dokonalé modlitby", 

neboť jsem vás přišel naučit, jak se Mnou navázat kontakt z ducha do ducha. Aby se váš duch naučil 

mluvit svým vlastním jazykem, "jazykem", který je lidem dnes ještě neznámý, ale který Bůh a duchové 

dobře znají a rozumí mu, chci, abyste pochopili, že se musíte vzdát všech vnějších kultovních akcí a 

hmotných obětí. V této době jste na to již dostatečně zralí, protože mi umíte pokorně naslouchat a už 

nejste takoví, jako když jste sem přišli poprvé a odsuzovali toto slovo jako rouhání, ačkoli jste se 

považovali za křesťany. 

19 Dnes chápete a potvrzujete Mé učení, jste přesvědčeni, že se teprve nyní učíte být pravými 

křesťany, protože jste v procesu rozlišování způsobu, jak toto učení uplatnit ve svém životě, a také 

prožíváte novou dobu, která vám přináší jiskru stejného světla, poselství spiritualizace. 

20 Tehdy jsem tě učil největší ctnosti, kterou je láska; inspiroval jsem tvé srdce a učinil tvé city 

citlivými. Nyní vám zjevuji dary, kterými je obdařen váš duch, abyste je rozvíjeli a používali ke konání 

dobra mezi svými bližními. 

21 Poznání duchovního života vám umožní konat skutky podobné těm, které konal váš Mistr. 

Nezapomeňte, že jsem vám řekl, že pokud rozvinete své schopnosti, budete dělat skutečné zázraky. 

22 Vše, co jste slyšeli, bude zaznamenáno písemně, aby to bylo možné pochopit v budoucích časech. 

Zanechám vám knihu, která bude obsahovat podstatu všech Mých učení. Tato kniha bude sestavena z listů 

napsaných podle Mého diktátu Mými vyvolenými, které pro tento účel nazývám "zlatými pery". 

23 Toto pero je perem svědomí a pravdy, je to pero, které jsem vložil do pravé ruky Mojžíše, aby 

napsal knihy Prvních časů - totéž pero jsem vložil do rukou Marka, Lukáše, Matouše a Jana, aby napsali 

Život a Slovo Božského Mistra, knihu, kterou jste nazvali Novým zákonem. 

24 Vy, noví učedníci, kteří jste slyšeli Mé Slovo v tomto čase, říkám vám: Nemusíte se namáhat, 

abyste spojili tento Zákon nebo Knihu (která se nyní píše) s předchozími, neboť jsem to Já, kdo v této 

Knize spojil zjevení a učení Tří časů a vytěžil z nich podstatu, aby vytvořily jediné poselství. 

25 Vidím, jak se ti, kdo se chtějí zachránit před ohlašovaným utrpením blízké budoucnosti, začínají 

připravovat. Tomu, kdo chce být spasen, říkám: Vezmi si mě za příklad, a chceš-li být opravdu mým 

obrazem, vezmi svůj kříž a následuj mě. 

26 Pokud nevíte, co je to kříž, řeknu vám: je to ctnost pokory, poslušnosti a lásky; kdo přijímá svůj 

kříž, ví, že ho to naučil jeho Otec, a proto žije v jeho údělu. 

27 Pozvedni svého ducha, naprav svůj život a budeš moci hlásat Mé učení skutky. Nemysli jen na 

svou spásu, ale raději uvažuj o tom, jak můžeš přinést spásu svým bratrům. Bděte, modlete se a házejte své 

sítě do moře, které je tímto lidstvem, a vpravdě vám říkám, že váš úlovek bude veliký. 

28 Nedělejte si příliš velké starosti, pokud vám Mé věty nezůstanou v paměti, protože ten, kdo cítí 

lásku k bližnímu, bude vlastnit nevyčerpatelný jazyk: jazyk lásky, který bude srozumitelný všem jeho 

bratřím. 

29 Někdy, když takto mluvím k posluchačům, se najde nějaké srdce, které mi tiše říká: "Otče, jestliže 

jsou tyto dary, které jsi nám svěřil, skutečnými klenoty Tvého království, proč jsi je vložil do hříšných 

rukou, když víš, že je můžeme poskvrnit?" Na to vám odpovídám, že božské dary, které jsem dal lidem, se 

ve své podstatě nezmění; světlo bude vždy světlem, pravda nikdy nepřestane být pravdou, co je věčné, 

nebude moci zemřít. Vím, milovaní lidé, že mi rozumíte, proto k vám takto mluvím. 

30 Před lidstvem se otevřela propast a z ní vás chci v tomto čase zachránit; proto bylo nutné, abyste 

Mě cítili blízko svého srdce. 

31 Čtu všechny vaše myšlenky a vím, že jeden z vás si právě teď myslí: Jsi-li opravdu Bůh - co tu 

děláš mezi hříšníky, Ty, který bys měl být vždy mezi anděly a spravedlivými? 

32 Ó srdce necitlivé k božské lásce! Kdybys věděl, že mám větší radost, když slyším slova pokání 

hříšníka, než když slyším modlitbu spravedlivého. 

33 Poznejte Mě, když jsem se vám přiblížil. Rozumějte mi, když vám říkám: Blahoslavení, kteří 

přicházíte s touhou po mém slově, neboť ono zacelí rány vašeho srdce a uhasí vaši žízeň po spravedlnosti, 



U 85 

21 

pravdě a poznání. Přicházíte ke studni naplněné nevyčerpatelnou vodou lásky a moudrosti. Napijte se a 

vezměte si s sebou na cestu vodu, abyste uhasili žízeň svých bratří. 

34 Dnešní doba je bouřlivá; nedovolte, aby hřích znečistil vodu, kterou jste z tohoto pramene 

načerpali. Modlete se a naleznete spásu. 

35 Zítra se vydáte do krajů a vesnic a najdete tam mnoho žíznivých; pak pochopíte, že to bylo Mé 

Milosrdenství, které vás vedlo, abyste jim přinesli Mé nebeské poselství. 

36 Má cesta není viditelná jako pozemské cesty, je vyznačena Mou láskou ve vašich srdcích. Pokud 

víš, jak vstoupit do své svatyně, najdeš tam světlo, které tě povede na věky. 

37 Ačkoli až do dnešního dne si lidé představovali Božské prostřednictvím hmotných předmětů, zítra 

budou hledat Mou Přítomnost v Nekonečném, ve svém duchu. 

38 Lidstvo podléhá vybavení a očistě; není dne, kdy by nedošlo k události, která by to dokazovala. Je 

nutné, aby z lidských životů zmizela veškerá temnota, aby mohli spatřit světlo Ducha svatého. 

39 Z vrcholu hory tě vyzývám, abys na ni vystoupil a dosáhl Mého lůna. Tento lid, který už dlouho 

slyší hlas Pána znějící z výšin, se blíží nejistou a klopýtavou chůzí, ale s cílevědomou vírou. Některé z 

nich překvapila hodina smrti, když sotva provedli počáteční přípravy k zahájení výstupu, jiné, když vyšli 

jen pár kroků po úbočí hory. Říkám těm, kteří Mě slyší ještě na zemi, aby zvýšili svou horlivost, 

zdvojnásobili své úsilí, aby je tento okamžik soudu překvapil co nejblíže vrcholu. 

40 Pamatujte, že váš příklad má být jako stezka, po níž mají budoucí generace kráčet jistým a rychlým 

krokem k dokonalosti. 

41 Vpravdě vám říkám, že v budoucích časech budou lidé chodit duchovně velmi blízko vrcholu hory 

i na zemi. 

42 V Mém Stvoření není nic vhodnějšího než tělesná smrt, co by každému duchu ukázalo vrchol jeho 

vývoje, kterého dosáhl během života, a nic není tak užitečné jako Mé Slovo, aby se povznesl k 

dokonalosti. To je důvod, proč se Můj Zákon a Moje Učení snaží vždy a neúnavně proniknout do srdcí a 

proč bolest a utrpení radí lidem, aby opustili cesty, které místo aby duši povznášely, vedou ji do propasti. 

43 Buďte u Mne vítáni, vy, kteří přicházíte beze strachu z lidských soudů v touze po Mém Slově. 

Blahoslavení "první", neboť oni připravují cestu slzami a krví pro ty, kteří duchovně povstanou na onom 

světě. 

44 Zvuk božského zvonu dosáhl všech srdcí a duchů. Ale stejně tak vám říkám, že jen málokdo věděl, 

odkud tento zvuk přichází. 

45 Když Otec viděl, že děti nemohou pochopit volání jeho Ducha, hledal formu, která by byla pro 

člověka vhodnější, aby se mohl dát poznat, a učinil tak skrze samotného člověka. Když v srdcích lidí 

rostly pochybnosti, zda je to Mistr, kdo se zjevuje v této podobě, zasypával jsem cestu lidí zázraky, abych 

oživil jejich víru a dosvědčil, že jsem mezi vámi, neboť důkazy, které vám dávám, mohu dát jen Já. 

46 Tak způsobím, že mnozí, kteří kdysi nemohli naslouchat Ježíši, budou mít nyní příležitost osvěžit 

svého ducha nasloucháním Duchu pravdy. 

47 Oznámil jsem vám, že ne všichni Mě uslyší v této podobě, neboť není nejdokonalejší, ale blíží se 

den, kdy Můj hlas uslyší všichni lidé skrze Můj duchovní projev; bude to doba předpovězená proroky, kdy 

Mě každé oko spatří a každé ucho Mě uslyší. 

48 Jestliže tvá modlitba, která je hlasem hříšníka, dosáhne ke Mně, proč by čistý a všemohoucí hlas 

tvého Otce neměl dosáhnout až na dno lidských srdcí? 

49 Nezapomínejte, že jsem Pastýř, který bude hledat ztracené ovce i v těch nejhlubších propastech. Ó 

milovaný lide! Následujte Mě vždy se stejnou odvahou a vírou, s jakou Mě následujete dnes, aby váš 

příklad povzbudil zástupy, které k vám ještě přijdou, aby zvětšily Pánův lid. 

50 V první éře Izrael potřeboval tuto odvahu a víru, aby vydržel náročný přechod pouští. Muži, kteří v 

srdci pocítili výzvu, kterou k nim Jehova vyslovil, se přestali bát faraona a vydali se spolu se svými 

rodinami na pochod za hmotným a duchovním vysvobozením. 

51 Zamyslete se nad historií tohoto národa. Neřekl jsem vám, že jeho život je knihou božských 

zjevení a lidských zkušeností a příkladů? 
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52 v lůně těchto zástupů, které se nyní shromažďují, aby naslouchaly Mému novému učení, jsou také 

ti duchové, kteří Mě následovali přes poušť; byli Mnou posláni, aby vás naučili být silnými a věrnými 

svému Otci v proměnlivosti života. 

53 Zapište si také svou historii; chci, aby byla nesmazatelná díky dobrým příkladům, které zanecháte 

budoucím generacím. 

54 Dobře si vykládejte Mé učení, abyste věděli, jak je správně uvádět do praxe. Nechci, aby ti, kdo 

postupně chápou Mé učení, byli marniví a cítili se nadřazeni tomu, kdo je příliš pomalý, aby pochopil to 

podstatné. Nechci, aby ti, kdo nepochopili Mé Slovo, vedli velké slovo, protože si myslí, že mu 

porozuměli. Není to lidský mistr, kdo k vám promlouvá, ani soudce na zemi, kdo vás soudí, ani lékař 

tohoto světa, kdo vás uzdravil. 

55 Pochopte, že Mé Slovo nenaplňuje vaši mysl marnými filosofiemi, ale je podstatou života. Nejsem 

boháč, který vám nabízí světské bohatství. Já jsem Jediný Bůh, který vám slibuje království pravého 

života. Jsem pokorný Bůh, který se bez okázalosti přibližuje ke svým dětem, aby je svým pohlazením a 

zázračným slovem pozvedl na cestu smíření. 

56 Zatímco ve světě se někteří ženou za falešnou velikostí, jiní říkají, že člověk je před Bohem 

bezvýznamné stvoření, a jsou i tací, kteří se přirovnávají k zemskému červu. Jistě, vaše hmotné tělo se 

vám může zdát uprostřed Mého stvoření malé, ale pro Mne není, protože jsem ho stvořil s moudrostí a 

mocí. Jak ale můžete posuzovat velikost své bytosti podle rozměrů svého těla? Necítíte v něm přítomnost 

duše? Je větší než vaše tělo, jeho existence je věčná, jeho cesta nekonečná, konec jeho vývoje nemůžete 

znát, stejně jako jeho původ. Nechci vás vidět malé, stvořil jsem vás, abyste dosáhli velikosti. Víte, kdy 

považuji člověka za malého? Když se ztratil v hříchu, protože pak ztratil svou ušlechtilost a důstojnost. 

57 Již dlouhou dobu ke Mně nepřiléháte, již nevíte, co ve skutečnosti jste, protože jste dovolili, aby 

mnohé vlastnosti, schopnosti a dary, které do vás vložil váš Stvořitel, zůstaly ve vaší bytosti ležet ladem. 

Spíte, pokud jde o ducha a svědomí, a právě v jejich duchovních kvalitách spočívá skutečná velikost 

člověka. Žijete jako bytosti, které jsou z tohoto světa, protože v něm vznikají a umírají. 

58 Nechal jsem vás jít všemi cestami, abyste ochutnali různé plody. Nakonec jsem vás však povolal, a 

tak vám to říkám: Nikdo není na cestě života nováčkem, nikoho jsem nepřepadl se svými zjeveními 

nepřipraveného. 

59 Již jste jedli duchovní chléb, který vám nabízejí různá náboženská společenství, již jste zakusili, co 

je to věda, již jste slyšeli dost lidských teorií, nyní poslouchejte Mne: jestliže vás Mé učení po vyslechnutí 

Mého posledního slova neuspokojí, jděte a hledejte pravdu jinou cestou. Zde vás přesvědčí světlo, láska a 

povznášející síla Mého učení, neboť nechci otroky ducha! 

60 V tomto čase je to Kristus v Duchu, kdo vám dává své učení, není to Eliáš; jako zvěstovatel 

připravil Můj příchod v tomto čase, pomáhá vám porozumět Mému Slovu, které vám dávám. 

61 Ptáš se Mě, jak bys mohl jednat podle Mé Vůle, a Já ti říkám: nejprve dosáhni své vnitřní 

harmonie a pak žij v souladu s celým Mým Dílem. Říkám vám to proto, že kdybyste sami sebe upřímně 

posoudili, zjistili byste, že vaše srdce není v souladu s vaší myslí, že vaše tělo není v souladu s vaší duší a 

že ani duše není vždy v souladu se svědomím. Jste-li však rozděleni sami v sobě, jste nevyhnutelně 

rozděleni i mezi ostatními a nejste v souladu s přírodními a božskými zákony. Právě toto sémě sváru se na 

Zemi rozmnožilo, a proto lidstvo v současnosti žije v chaosu. Mé milosrdenství vám však pomáhá očistit 

se a žádá vás: Kdy se ve Mně všichni poznáte? 

62 Studujte vše, čemu vás učím, abyste necítili potřebu hledat Mou pravdu v knihách, neboť vám více 

prospěje důvěřovat svému svědomí než lidem v knihách. Mé světlo je stále ve svědomí, ale abyste 

pochopili jeho pokyny, musíte žít jako lidé dobré vůle. 

63 Jak šťastný bude tvůj duch na onom světě, až mu jeho svědomí řekne, že zasel semeno lásky na 

zemi! Celá minulost se ti objeví před očima a každý pohled na to, jaké byly tvé skutky, ti přinese 

nekonečnou radost. 

64 Přikázání Mých zákonů, která si tvá paměť nebyla vždy schopna uchovat, projdou tvou myslí plná 

jasnosti a světla. Získejte zásluhy, které vám umožní proniknout do neznáma s očima otevřenýma pravdě. 

65 Existuje mnoho záhad, které se člověk marně snažil rozluštit; ani lidská intuice, ani věda 

nedokázaly odpovědět na mnoho otázek, které si lidé kladli, a to proto, že existují poznatky, které jsou 

určeny pouze duchu, když vstoupil do duchovního údolí. Tato překvapení, která na něj čekají, tyto 



U 85 

23 

zázraky, tato zjevení budou součástí jeho odměny. Ale opravdu vám říkám, že pokud duch vstoupí do 

duchovního světa s páskou přes oči, nic neuvidí, ale bude kolem sebe vidět jen záhady - tam, kde by mělo 

být vše jasné. 

66 Toto nebeské učení, které vám dnes přináším, vám odhaluje mnohé krásy a připravuje vás na to, že 

až jednoho dne předstoupíte v duchu před spravedlnost Věčného, budete schopni odolat úžasné 

skutečnosti, která vás od té chvíle bude obklopovat. 

67 Buďte věrnými učedníky tohoto díla a neklopýtnete a budete mít plné poznání pravdy v 

nejvznešenějších chvílích svého života. 

68 Dokážete si představit zmatek těch, kteří se odpoutávají od hmoty, aniž by věděli, kam se obrátit? 

Dokážete si představit bolest a zoufalství těch, kteří přicházejí do duchovního světa zatíženi hříchy, krví a 

chybami? Budou schopni otevřít dveře k Tajemství a být u vytržení, až spatří slávu Mých Děl? Ti, kdo ke 

Mně takto přicházejí, poznají pouze Mou spravedlnost, která vládne v jejich svědomí a je jako oheň, který 

spaluje, stravuje a očišťuje. 

69 Využívejte Mých lekcí, pochopte, že k vám mluvím, učedníci, kteří slyšíte Mé Slovo lidskými rty 

Mých hlasatelů, zatímco Já naslouchám vašemu hlasu, který ke Mně promlouvá z nejskrytější části vašeho 

srdce. 

70 Kdy budete také schopni slyšet Můj duchovní hlas v hloubi své bytosti...? Když dochází k 

dokonalému dialogu mezi Otcem a jeho dětmi - k opravdovému společenství ducha s duchem. 

71 Uvědomte si, že božské pokyny nekončí; čas od času vám dávám nové lekce, které vysvětlují a 

rozšiřují ty předchozí. Až mě v této době uslyšíte, nechovejte se jako farizeové, kteří se rozhořčovali nad 

Ježíšovými skutky lásky, když uzdravoval posedlé, a veřejně vykřikovali, že člověk, který se nazývá 

Božím Synem, je falešný prorok a hlásá učení odporující Mojžíšovu zákonu. - Neříkejte, že učení, které je 

vám nyní předkládáno, je v rozporu s tím, co vám Ježíš zanechal ve své době. 

72 Chceš-li si udělat správný úsudek o tomto učení, očisti nejprve své srdce od předsudků, nízkých 

vášní a fanatismu a pak si vezmi jedno z Mých učení, je jedno které, prozkoumej ho a poznáš, jaké světlo 

obsahuje a jak moc ti pomáhá přijít ke Mně. 

73 Ty, které jsem vybral pro svá hlásání, burcuji svým svědomím, aby ani na okamžik nezapomněli 

na odpovědnost za poslání, které jsem jim svěřil. Na jejich přípravě závisí zářivost mého hlásání a na ní 

závisí i dojem, který člověk získá ve svém srdci. 

74 Když jsem byl kdysi ukřižován, zástupy na mě volaly: "Jsi-li opravdu Syn Boží, sestup z kříže a 

my v Tebe uvěříme." Dnes řeknou tobě, který vydáváš mé slovo: Jestliže tvá ústa opravdu mluví Boží 

slovo, dej nám důkazy, které požadujeme. 

75 Odpusťte těm, kteří vás zkoušejí, a těm, kteří pochybují o vašem poslání nebo se vám posmívají. 

Sundám ti z ramene tento těžký kříž, který mi se vší pokorou odevzdáš, a pak budeš Otce z hloubi srdce 

prosit: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí." "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí," řekneš. 

76 Má milost vám říká: Duchové, kteří sem přišli spojeni s lidským tělem a mnoho bojovali a prožili, 

odpočívejte zde s Mistrem. Pro některé byl život břemenem, pro jiné jhem. Jak málo je těch, kteří vědí, že 

život je hluboká lekce! 

77 Nezoufejte, pronikněte do Mého Slova a vaše bouře budou provázet mír a klid. Nazýváte Mne 

nejlepším Lékařem a Já vskutku vylévám svůj balzám na vaše bolesti. Chci ti však nejenom toto sdělit, ale 

také ti chci říci, že jsem si tě vyvolil, abys Mi pomáhala v božském poslání utěšovat a uzdravovat všechny 

nemocné, které najdeš na své cestě. 

78 Považujete se za neschopné tyto práce vykonávat? Vezměte si příklad z Mých apoštolů Druhé éry; 

také jsem je našel smutné a nemocné, ale jejich smutek byl v duchu, byli nemocní touhou, protože oni i 

jejich lid dlouho čekali na příchod slíbeného Mesiáše, který přinese Své Království lásky a jehož chléb 

ukojí tak velký hlad po spravedlnosti. 

79 Když poprvé uviděli Mistra a uslyšeli jeho hlas, pocítili, že už nejsou z tohoto světa, ale z toho, 

který je povolal svým božským slovem; vyzbrojili se nadpřirozenou mocí a následovali ho až do konce. 

80 Vám, kteří jste v této době seděli u Mého stolu, říkám: Neváhejte již dále plnit úkol mluvit ke 

světu o této nebeské hostině. Již nyní se snažte přijímat dary Ducha, které budou tím jediným, co si z 

tohoto světa odnesete. Neříkám vám, abyste zanedbávali své hmotné povinnosti, ale nestarejte se o to, jak 

získáte to, co potřebujete k životu a k životu. Jindy jsem vám řekl, že ptáci nesejí ani nežnou, a přesto jim 
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nechybí potrava ani přístřeší. Není možné, aby vám, kteří máte ve své bytosti částečku Boha a kteří navíc 

horlivě usilujete o to, co vyžadují vaše potřeby, bylo odepřeno to, o co usilujete svým úsilím, svou vědou a 

někdy i svou bolestí. 

81 Chybí vám pouze víra v život, ale v ten vyšší život, který vám nebeský Otec nabízí v tomto slově. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 86  
1 Opravdu Mě milujete, lidé? Věříš, že jsi skutečně v Mé přítomnosti? Pak mi prokažte své pokání 

upřímným odhodláním napravit se. Chci žít ve vašich srdcích, abyste se Mnou později mohli komunikovat 

z ducha do ducha. 

2 Když se na své životní cestě ve zvýšené míře setkáváte s těžkostmi, považujete je za překážku 

svého duchovního pokroku a říkáte Mi to, aniž byste si uvědomovali, že cesta bez zkoušek by byla cestou, 

na níž byste neměli možnost získat zásluhy, abyste dosáhli nápravy svých chyb. 

3 Až tě sežehnou sluneční paprsky, přijď si odpočinout do stínu tohoto božského stromu, abys 

načerpal sílu a odvahu. Zde vám odhalím sílu lásky, která vykupuje, očišťuje a dává pokoj. Láska vás 

sbližuje a přibližuje ke Stvořiteli, takže se stáváte jedním z vesmírné harmonie. 

4 Pomyslete na blaženost, kterou váš duch zažije, když uslyší hlas svého Otce v nitru, ať už je 

kdekoli. Tím ti dokazuji, že jen čekám, abych ukázal svou slávu každému, kdo se mě s pokorou zrozenou 

z lásky zeptá nebo se mě zeptá. On bude žít ve mně a já budu žít v něm. 

5 Někdy si říkáte, zda je vůbec možné, aby ve vás přebýval Boží Duch. K tomu vám řeknu, že vám 

stačí pozorovat, jak vašemu tělu ani na okamžik nechybí vzduch, který dýchá, aby mohlo žít. Stejně tak 

můj Duch proniká do vaší bytosti, abyste měli světlo a moc Otce, které jsou věčným životem. 

6 Dávám se zde poznat a mluvím tvými ústy. To je další důkaz, že jsem v tobě, a také poučení pro 

ty, kdo pochybují, že je to Můj Duch, kdo se takto dává poznat. 

7 Ve Druhém věku jsem farizeům, kteří se rozhořčovali, že jsem v sobotu uzdravoval nemocné, řekl: 

"Pán je Pánem nad časem, a ne čas nad ním, proto může s časem nakládat, jak se mu zlíbí." Proto v 

současné době říkám těm, kdo nevěří v Mé hlásání prostřednictvím lidského orgánu chápání: "Já jsem Pán 

člověka, a ne on Pán Pána; proto ho používám, jak je Mou vůlí." 

8 Někdy je nutné ztratit to, co vlastníte, abyste poznali, jakou to má hodnotu. Říkám vám to proto, že 

mnozí budou pochybovat, zatímco vám ústy lidí předávám své hlásání. Jakmile však tento hlas utichne a 

srdce začnou pociťovat hlad po této božské podstatě, uvědomí si, že toto učení skutečně nepochází od lidí, 

ale že vás osvítilo Otcovo světlo. 

9 Již nyní vás varuji, abyste byli připraveni, neboť kvůli těmto naukám se mnozí dopustí podvodu, 

když se budou nazývat Mými hlasateli, zatímco Já se vám již přestanu dávat poznat prostřednictvím 

lidského orgánu intelektu. 

10 V době Mého zjevení nikdo nemlčel a Můj hlas mlčet nebude, ale pokud po této době někdo tvrdí, 

že přijímá božský paprsek Mého Světla, a přitom ví, že tím není poslušný Otci a klame svého bratra, bude 

se muset stále obávat, že ho dostihne Má spravedlnost, nebo se bude muset mít stále na pozoru, aby ho 

nepostihla lidská spravedlnost. 

11 Chci od vás poslušnost, chci, abyste vytvořili lid silný svou vírou a duchovností, neboť tak jako 

jsem způsobil, že se rozmnožila pokolení pocházející z Jákoba, navzdory velkým těžkostem, které tento 

lid postihly, tak způsobím, abyste i vy, kteří v sobě v duchu nesete toto sémě, vytrvali ve svých zápasech, 

aby se váš lid opět rozmnožil jako hvězdy na nebi a jako písek na moři. 

12 Dal jsem vám poznat, že jste duchovně součástí izraelského lidu, abyste mohli lépe poznat svůj 

osud. Zároveň jsem vám však doporučil, abyste proroctví, která se toho týkají, veřejně nehlásali, dokud je 

lidstvo samo neobjeví. Protože na zemi stále existuje izraelský národ, Židé podle těla, budou ti toto jméno 

odpírat a neudělí ti ho, ačkoli to není pádný důvod ke sporu. Oni o vás zatím nic nevědí, zatímco vy o nich 

víte hodně. Zjevil jsem vám, že tento lid, který bloudí po zemi a nemá klid v duši, krok za krokem a aniž 

by o tom věděl, směřuje k Ukřižovanému, kterého pozná jako svého Pána a kterého bude prosit o 

odpuštění kvůli své velké nevděčnosti a tvrdosti tváří v tvář Jeho lásce. 

13 Mé Tělo bylo sňato z kříže, ale pro ty, kteří Mě po staletí zapírali, zůstávám přibitý a stále čekám 

na okamžik jejich probuzení a pokání, abych jim dal vše, co jsem jim nabízel a oni nechtěli přijmout. 

14 Nastal čas soudu, čas splácení dluhů. Nehledal jsem spravedlivé ve světě, protože by to bylo 

marné. Hledám ty, kdo sešli z cesty, a osvěcuji jim cestu, aby se mohli vrátit na cestu dobra. 

15 Dlouze mluvím k tvému duchu, ale lidé mi říkají: "Pane, nejen náš duch tě potřebuje, podívej, náš 

život je těžký kříž." Ale já vám říkám: buďte šťastní, že žijete na tomto kousku země, kam nedosáhla 
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zkáza, válka, hlad a smrt. Nevážíte si Mého milosrdenství a místo abyste Mi denně děkovali za Má 

dobrodiní, považujete se za potřebné a neustále si na Mě stěžujete. 

16 Pochopte svůj úkol na zemi a pochopte zázrak toho, že jste byli svědky pramene oduševnění, který 

vyvěrá v lůně tohoto lidu. 

17 Já, Kristus, jsem Slovo Otce a světlo vašeho svědomí, neboť světlo Boží, překypující láskou v 

Ježíši, je ve vašich srdcích. 

18 Pojďte pod křídla božského skřivana, kde je teplo, které dává věčný život těm, kdo cítí, že umírají 

zimou. Vpravdě vám říkám, že v srdcích lidí je chlad, protože od nich odešla láska. Je to jako v domovech, 

kde vyhasl posvátný plamen náklonnosti, ať už mezi manželi, rodiči a dětmi nebo mezi bratry a sestrami. 

Jejich těla jsou si blízká, ale jejich duše jsou od sebe vzdálené. Jak velká je jejich prázdnota, jak hluboká je 

jejich osamělost a jaký chlad je v těch domech! 

19 Když vám někdy říkám, že vás vidím přicházet ke Mně rozechvělé zimou, je to proto, že vidím, že 

jste od světa zakusili jen lhostejnost ke své bolesti, že jste zakusili jen sobectví a nevděčnost. 

20 Jak osamělý se cítí na zemi ten, kdo trpí, jak opuštěný je nemocný! Jak se lidé hněvají na toho, kdo 

padá, a jak hořký je chléb, který zůstává chudým! Pociťte, jak teplo záře, kterou k vám směřuji, proniká i 

do nejskrytějších míst vašeho srdce. Přineste ji lidem, trpícím a nemocným. Chudí pak pozvednou své 

myšlenky ke Stvořiteli života, aby mu řekli: "Pane, v tomto údolí už nejsme opuštěni, je tu mnoho těch, 

kdo kvůli nám roní slzy, kdo nás hledají, utěšují a natahují k nám ruku." Všichni, kdo jsou v tomto údolí 

opuštěni, jsou v bezpečí. 

21 I v této době vám říkám: "Proste a bude vám dáno." Nyní však dodávám: "Učte se dávat, neboť 

budete požádáni. 

22 V nejhlubším nitru každé bytosti se nachází akord lásky, který při dotyku vibruje. Je třeba k němu 

dospět cestou něhy a lásky, aby se v srdci probudilo a pocítilo něco z toho, co Bůh cítí ke každému ze 

svých dětí: lásku. 

23 Kdo budou mistři, kteří umí v každém člověku objevit cestu, jež vede k tomuto akordu, který dnes 

lidé tak hluboce skrývají? 

24 Učte se ode Mne, učedníci, uvědomte si, jak Mé prosté a jednoduché Slovo pohnulo vaší bytostí. 

Důvodem je to, že její podstata obsahuje božskou lásku, která je teplem a životem pro srdce a ducha. 

25 Dnes, kdy je Mistr s vámi, v něm spatřujte Otce všech bytostí. Neříkejte mi už Ježíš Nazaretský, 

ani Rabín Galilejský, ani Král židovský, neboť nejsem z žádného národa ani místa na zemi, nepřicházím 

jako člověk, přicházím v Duchu a má přirozenost je božská. 

26 Kolik toho bylo řečeno a napsáno o Mé existenci na zemi, ale jak zřídka se lidé dostali za hranice 

materiálního. Lidé jen poklekli, aby uctívali místa a předměty, které ukazují Mé stopy ve světě, místo aby 

hledali božskou podstatu Mých slov nebo Mých skutků. Ale jako zářivý úsvit nastává pro lidstvo nový čas, 

v němž váš duch v poledním jasu rozpozná to, co pro něj dříve bylo tajemstvím zahaleným v 

neproniknutelné temnotě. 

27 V tento den lidé na několik okamžiků ztiší svou mysl a pozvednou ke mně svou duši, aby si 

připomněli požehnanou noc, kdy Spasitel přišel na svět. Někteří cítí mír Mého Ducha, protože mají v srdci 

mír, jiní cítí smutek, protože myslí na své dětství a na milované bytosti, které zmizely z tohoto světa. 

Někteří se ponoří do duchovního rozjímání a modlitby, stejně jako jsou jiní, kteří zprofanují pravou radost 

ducha světskými radovánkami a slavnostmi. 

28 Ptám se však chudých, nuzných na zemi: Proč pláčete? Cožpak si nevzpomínáte, že prostí 

betlémští pastýři byli první, kdo v tváři toho Dítěte spatřili tvář svého Pána? 

29 osušte své slzy, pozvedněte své tváře a spatřete světlo Mé Přítomnosti v tomto požehnaném slově, 

které slyšeli i obyčejní lidé, když v této době zaznělo poprvé. Oslavte s radostí tuto noc a vzpomeňte si na 

tu, v níž jsem k vám přišel, abych vám přinesl své světlo na věčnost. 

30 Žehnám tvému domu a tvému chlebu a říkám ti: Budu u tvého stolu a vedle mě Maria, tvá něžná 

duchovní Matka. 

31 Dbej na to, aby se tvá duše oblékla do bílého roucha ctnosti, i když své tělo zahaluješ skromně. To, 

na čem v člověku skutečně záleží a co jím bylo odsunuto na nejnižší místo, bude vzkříšeno v tomto věku, 

který lidé budou nazývat "časem ducha". 

32 Podívejte se, jak se zbloudilé ovce shromažďují na volání Pastýře, aby žily v ohradě pokoje. 
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33 Kmeny tohoto lidu, které v první éře slyšely Jehovova přikázání, zřejmě zmizely z povrchu země. 

Kdo z duchů, kteří jsou nyní roztroušeni po celé zeměkouli a převtělují se do mužů a žen různých ras, by 

byl schopen poznat nebo objevit ty, kteří s ním byli v dřívějších inkarnacích spojeni pokrevními svazky? 

Pouze Mé prozíravé, pronikavé a spravedlnost milující oko je schopno objevit to, co je dnes lidem 

odepřeno. 

34 Mluvím tu prostřednictvím mysli lidí, kteří neznají ani svůj osud, natož osud ostatních. Vím, že 

mnozí si z těchto slov dělají legraci, protože je přisuzují představivosti nebo fantazii Mých hlasatelů, skrze 

které mluvím. Ale vpravdě vám říkám, že toto zhmotněné lidstvo ještě učiní zadost tomuto prostému slovu 

vyřčenému ústy člověka. 

35 První brázdy už byly vytvořeny dříve, semeno padlo do jejich lůna. Dnes ví jen málo lidí, že jsem 

byl s vámi, ale zítra se to dozví celý svět, a až pochopí, co se stalo během Mého příchodu, Mého pobytu 

zde a Mého odchodu v tomto čase, uzná, že jsem nepřišel tajně ani v tichosti a že jsem od Východu na 

Západ dal světu důkazy a znamení, jimiž jsem dosvědčil Své nové zjevení, a tak splnil slib daný lidstvu v 

dávných dobách. 

36 V tento den milosti je vaše srdce plné radosti, protože Moje Přítomnost je opět mezi vámi. Když 

začínáte naslouchat Mému Božskému Slovu, cítíte se pošpiněni a nehodni naslouchat Mému Slovu, ale 

když poučení skončí, cítíte se čistí. Je to proto, že Mé Slovo, které je řekou milosti, očišťuje každého, kdo 

se ponoří do jeho vod. 

37 Vy jste lidé, kteří opakovaným nasloucháním Mně dosáhnou obnovy a následného zduchovnění. 

Právě v této době a v žádné jiné byste měli dosáhnout tohoto očištění, neboť bez něj byste nemohli být 

důstojnými nositeli Mého Zákona ani posly tohoto Slova. 

38 Uvědomte si, že nestačí říkat: "Patřím k těm, které Pán označil", ale že je třeba uplatňovat 

duchovní dary, které vám byly svěřeny, a svými skutky lásky dosvědčovat pravdivost Mého učení. 

39 Mezi těmito lidmi jsou ti, kteří uznávají, že Má Přítomnost mezi vámi je nebeskou milostí, dalším 

důkazem Boží Lásky k těm, kdo hřeší a trpí. Z hloubi srdcí těch, kdo takto pociťují tuto milost, vyvěrají 

duchovním způsobem žalmy, které se vznášejí do nekonečna, aby Mi vzdaly díky za to, že jsem k vám 

přišel. 

40 Boží lid je rozptýlen mezi různými lidmi a národy. Snažil jsem se je sjednotit, ale našel jsem je, jak 

se oddávají rozkoším tohoto světa, hluší k Mému hlasu, nevnímají Mou přítomnost, nedbají na Můj slib, 

že se vrátím. Našel jsem část tohoto lidu v tomto koutě země a když jsem viděl, že jejich duch na Mě čeká, 

že jejich srdce je zocelené utrpením a schopné cítit Mou Přítomnost, poslal jsem jim Eliáše, aby je 

připravil stát se Mými novými učedníky. 

41 Až se tento lid zduchovněním rozroste a stane se velkým a silným, vstoupí do Nového Jeruzaléma, 

oslnivě bílého duchovního města, neviditelného hmotným očím, jehož brány lásky budou otevřeny, aby 

přijaly dlouhé poutníky, kteří po něm budou toužit. 

42 Oslnivě bílá nádhera tohoto domova pramení z duchovní harmonie těch, kdo plní Můj Zákon, a 

každý, kdo touto cestou vstoupí do lůna tohoto bratrstva, se tak stane dítětem Božího lidu. 

43 Ne všichni, kdo zde v této době obdrželi duchovní dary, Mi naslouchají. Podívejte se, kolik je u 

stolu prázdných míst, protože mnohé z mých malých dětí poté, co obdržely dobrodiní, odešly a vyhnuly se 

povinnostem a úkolům. Ach, kdyby ještě tady na zemi znali sliby, které Mi každý duch dal, než přišel na 

zem! 

44 Než je utrpení znovu zhroutí a bída z nich znovu udělá vyděděnce - vyhledejte je a řekněte jim, že 

Moje láska na ně stále čeká, ale že aby netrpěli, musí se vrátit k Otci dříve, než promarní poslední zbytky 

svého dědictví. 

45 Pojďte, pojďte, říká vám Mistr, na mé cestě je pravý pokoj, já jsem spása a život. 

46 Milujte a oslavujte Otce, který sestoupil, aby vás překvapil ve vašem pozemském životě, a který 

umí proniknout do vašeho srdce. 

47 Poté, co jste slyšeli Mé slovo jako Otce a Mistra, budete mít v tento den také slovo Soudce. 

Požádám vás, abyste vydali zprávu o všem, co jsem vám dal ke splnění vašeho úkolu. 

48 Máte světlo, které vás vede, ctnosti a schopnosti. Bděl jsem nad tebou a postavil tě na cestu, po níž 

ke Mně můžeš dojít. Nyní, po čase, kdy jsem vás zkoušel, se vás ptám: Jaká je vaše pocta a jaké jsou vaše 
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znalosti? Pochopil jsi, co pro Mne znamenáš? Pak se připravte, naslouchejte hlasu svého svědomí a 

odpovězte na mé otázky. 

49 Chceš, abych nesl na svých bedrech kříž nedokonalosti světa a převzal tvé povinnosti, abych splnil 

to, co je jenom na tobě? V současné době vám předávám Třetí zákon a vy jste nepochopili ani první dva. 

Kdybyste byli v této době připraveni, nebylo by nutné, abyste Moje Slovo slyšeli hmotně, protože bych 

pak mluvil duchovně a vy byste Mi odpověděli svou láskou. 

50 Když v tobě zazní Můj hlas soudu, hledáš útočiště a útěchu u své Matky. Tehdy se vám přimlouvá 

laskavý a milující hlas Marie a stojí při vás ve zkoušce. Ona, u níž vaše práce, modlitby a prosby 

nezůstávají bez odezvy, vám radí a prosí Otce o novou příležitost, aby se dítě mohlo vrátit na dobrou 

cestu, obnovit se a být celé. Její dobrota tě přikrývá jako plášť. 

51 Také Eliáš se přede mnou objevuje jako maják, jehož světlo vede lidstvo. Jeho hlas, plný 

spravedlnosti, otřásá srdci a vyvolává v nich lítost. Slibuje Mi, že bude bdít nad čistotou pramene, který je 

Mým dílem, aby všichni, kdo se k němu přiblíží, v něm mohli uhasit svou žízeň po spravedlnosti a lásce. 

Hůl, kterou jsem člověku poskytl, aby se o ni mohl opřít, je Eliáš, neúnavný Pastýř, který vás vede a vede 

ke Mně a díky němuž dosáhnete Mé náruče, až se zdokonalíte. 

52 Každé období, které vám dávám, každá reinkarnace, je dalším stupněm, kterého duch dosáhne, a 

pokaždé získá více světla. 

53 Uvažte, s jakou láskou jsem vás zahrnul dary a s jakou moudrostí jsem vám dal pokyny a 

inspiroval vás, abyste úspěšně vytvořili vznešenou a důstojnou existenci na zemi, abyste, až dokončíte své 

dílo, mohli sklidit semeno a Otec je odnesl do své sýpky. 

54 Milovaný lide, mohl bys nedbat Mých pokynů a couvnout poté, co jsem k tobě v tomto čase 

promluvil a oznámil ti Svou Vůli? Nedovolte, aby se pro vás Mé Slovo stalo samozřejmostí, a jen proto, 

že vám odpouštím, už nehřešte a nebděte a nemodlete se. 

55 Nyní vytrhávám plevel u kořene. Chcete-li mít uprostřed této celosvětové očisty klid pro sebe i pro 

své okolí, pracujte na míru tím, že budete milovat své bližní. 

56 Pohromy a uvolněné přírodní síly budou pokračovat v očišťování lidstva a všichni budou mít v této 

době velké důkazy a svědectví o Mém novém projevu. Ti, kdo udělají první kroky plné horlivosti a lásky, 

dosáhnou velkých zázraků a budou první, a ti, kdo jsou dnes první a duchovně ochabnou, budou poslední. 

57 Neobviňujte čas ze svého neštěstí nebo bolesti; uvědomte si, že když se lidstvo nenechalo vést 

Mým Zákonem a nepracovalo na svém míru, je přirozené, že sklízí trpké ovoce, které pěstovalo. 

58 Dávám ti novou sílu, neboť tě vidím unaveného. Každý, kdo vstoupí do stínu tohoto stromu života, 

bude posílen. 

59 Otec vám pomáhá, protože chce mezi vámi najít učedníky, ne slabé děti, které zůstávají 

nemluvňaty po celé věky. Pracujte na sobě a obnovujte se, abyste si zasloužili Mou milost. V této době 

Moje spravedlnost vyhladí nové Sodomy a Gomory, aby jejich hřích nenakazil další národy. Vpravdě vám 

říkám, že skrze svědomí jsem učinil, aby se můj hlas dostal ke všem lidem, a proto můžete pochopit, že 

pokud je svět zahalen v temnotě, není to proto, že bych mu odepřel své světlo. 

60 Až tvé oči uvidí zkázu národů a poznáš jejich neštěstí, tvé srdce bude tížit bolest a zármutek, ale až 

ti, kdo dnes pochybovali o Mém Slově, uvidí, jak se naplňují Má proroctví, budou také plakat, protože byli 

nevěrní. Pak uvidíte, jak vám "poslední" dá příklad víry, důvěry a poslušnosti. 

61 Připravte se na tento rok, který přinese navštívení a zázračné události po celém světě - zázraky, 

kterých mezi vámi vykonám mnoho. 

62 Přinášejte do domovů dobré poučení spolu s příkladem své obnovy, své ctnosti a svého pokoje, 

aby až váš národ navštíví zástupy cizinců, viděli lid připravený srdcem i myslí. Pamatujte, že pokud se tak 

nestane, budete muset naříkat, že vás překvapili ve spánku. 

63 Nebojte se zaklepat na dveře svého bratra, když se ho snažíte zachránit před nebezpečím, utěšit ho 

v soužení nebo mu poradit v obtížné situaci. Jednejte jako Ježíš, poutník, který jednou, dvakrát a třikrát 

klepe na dveře srdcí. Vložil jsem do tvého pohledu světlo a slíbil jsem, že ti vložím na rty slova pravdy, až 

budeš potřebovat promluvit. Snažte se udržovat mír a světlo v sobě i ve svých domovech, abyste 

neumožnili přístup zlým vlivům, které vycházejí z duší temnoty obklopujících lidstvo. Kráčejte stále po 

cestách Mého Zákona, abyste viděli svou cestu osvícenou a mohli překonávat těžkosti a nemoci, které vás 

na cestě potkávají jako překážky, jež vás zastavují na vaší cestě životem. 
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64 Zlepšete svůj život, pozvedněte svého ducha, nečekejte, až přijde ten poslední, který pochopí 

velikost Mého učení a Mého Zjevení a řekne vám: "Co jste udělali za všechna ta léta božského 

poučování?", a pak mlčte. Vpravdě vám říkám, že i když o tom pochybujete, byli jste Mnou vyvoleni ve 

Třech časech. Mezi vámi jsou ti, které mohu vpravdě nazvat prvorozenými. 

65 Dnes, když tě vidím smutného, se tě ptám: Proč nevidím radost ve vašich srdcích? Jste unaveni 

životními zkouškami a nepřízní osudu? Jste vyčerpaní ze zmatků způsobených válkou mezi národy? Také 

už vás nebaví se dívat a modlit? Lidé, nejste odsouzeni k smrti. Řekl jsem vám, že budete žít, dal jsem 

vám duchovní dary a poskytl jsem vám čas, abyste splnili své poslání. Viděli jste, že kniha, do níž vaše 

svědomí zaznamenává všechny vaše činy, není čistá, a to vás mrzí, protože se považujete za nevděčné. V 

paměti si znovu vybavuješ uplynulé dny a měsíce a vzpomínáš na mé výhody jednu po druhé. Bojíte se 

budoucnosti, bojíte se, že ztratíte víru v sebe sama, bojíte se, že Mě nebudete poslouchat a nebudete moci 

splnit svůj úkol. Chci však vaši cestu naplnit světlem, které oživí vaši víru a naději, abyste udělali 

rozhodný krok na cestě k duchovnímu pokroku. Sjednoťte svá srdce v jedno, milovaní lidé. 

66 Způsobím, aby se vlajky národů zničených ve válce sjednotily, až vytvoří jeden prapor míru. 

Mluvím tak proto, že jsem Bůh pokoje, Otec, který chce mít v srdcích svých dětí radost. 

67 Chci vás vidět jako Své učedníky, kterým mohu zjevit Svou moudrost tím, že vám dám poznat 

budoucnost, ale dnes vás vidím zamyšlené, protože jste zakusili pravdu Mého Slova a naplnění Mých 

proroctví daných skrze tyto hlasatele. Dnes jste slyšeli Mé božské učení a jste otřeseni, protože víte, že 

každé Mé učení je proroctvím a zákonem. Říkám vám to všechno proto, že byste měli být mnohem více 

plni radosti, protože neexistuje žádné náboženské společenství nebo sekta, která by mohla říci jako vy, že 

má Mé božské, živé a přímé Slovo, nebo která by mohla říci, že se jim Pán dává poznat. Vy, kteří jako 

jediní můžete zajistit, aby se Kristus dal poznat a projevil tomuto lidu, ukažte Mi svá srdce, která jsou 

přesto skloněna bolestí a výčitkami svědomí, že neplní Má přikázání. To vám brání pozvednout hlas a 

svědčit o Mé Přítomnosti mezi lidmi, protože vaše svědomí vám dává pocítit Můj soud, který zahrnuje 

celý vesmír a v této době zasahuje každého tvora. 

68 Svým slovem lásky ti dokazuji, jakou cenu má pro Mne tvůj duch. V hmotném stvoření není nic 

většího než tvůj duch - ani královská hvězda se svým světlem, ani země se všemi svými divy, ani žádný 

jiný tvor není větší než duch, kterého jsem ti dal, neboť je to božská jiskra, je to plamen, který vyšel z 

božského Ducha. Kromě Boha mají duchovní inteligenci, svědomí, vůli a svobodu vůle pouze duchové. 

Nad tělesnými pudy a sklony se vznáší světlo, kterým je vaše duše, a nad tímto světlem je průvodce, kniha 

a soudce, kterým je svědomí. 

69 Všichni tvorové mi vzdávají hold, ale ne z víry nebo z lásky, nýbrž kvůli zákonu; váš duch mi 

naopak vzdává hold z lásky. Když poklekne a klaní se Mi, je to vírou a světlem jeho svědomí. Čas, 

prostory, přírodní síly, hvězdy, přírodní bytosti, rostliny, to vše se věrně podřizuje Mnou stanovenému 

osudu. Kdybych se vás však zeptal, co jste udělali s Mými duchovními a hmotnými zákony - vy lidé, kteří 

vládnete národům na zemi, a vy lidé, kteří vedete lidstvo po cestě ducha - museli byste Mi většinou ukázat 

krev svých obětí a mnoho temných skutků. 

70 Vy vládci: Co jste udělali národům? Vidím jen bolest a utrpení. Jste bohatý: Jak vám může chutnat 

váš chléb a jak se můžete těšit ze svého bohatství, když víte, že mnozí trpí hladem? Stanete se otroky své 

moci, váš chléb bude hořký a nebudete mít klid. To je vaše práce, to je semeno, které jste zaseli. 

71 Aby se tento svět znovu vzpamatoval, je nutné, aby bolest byla velmi velká. Posílám vám své 

světlo, abyste se navzájem poznávali a měli úctu k životu svých bližních. Zanechte bratrovražedných 

zbraní a vraťte se k Otci svého ducha, kterého jste již dlouho nenavštívili v jeho svatyni. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 87  
1 Je mi milé překvapovat tě těmi nejneočekávanějšími způsoby, abych vyzkoušel víru tvého srdce. 

Rád zkouším sílu tvé duše, abys byl příkladem svým bratrům. Ve tvém duchu žije símě Jákobovo, které 

jsem nazval Izrael, což znamená "silný". Tento patriarcha byl Mnou vystaven těžkým zkouškám, aby dal 

velké příklady síly duše. Poslal jsem mu anděla, aby s ním bojoval, ale silná paže toho muže se nedala 

porazit. Od té doby jsem ho nazýval Izraelem a tímto jménem se stal známým potomkům. Ale kdybych se 

vás zeptal: Co jste udělali s duchovním semenem, které vám Jákob předal? Rozumíte mé otázce a víte, jak 

na ni odpovědět? Moji andělé se objevili na vaší cestě, aby bojovali proti vašim chybám, ale vy jste je 

nepřijali. Bytosti temnoty vás zastihly nepřipravené a vy jste před nimi byli slabí. 

2 Ptám se vás znovu: Kde je Jákobův meč, jeho horlivost a jeho síla? 

3 Poskytl jsem vám přítomnost bytostí Světla ve vašem pozemském životě, aby vás mohly chránit, 

pomáhat vám a inspirovat vás. Oni, kteří jsou vyspělejší než vy, sestupují, aby plnili poslání lásky, poslání 

rozsévat dobrodiní a léčivý balzám mezi své bratry. Bytosti temnoty nebo ztracené duše nedobrovolně plní 

úkol zkoušet lidi z jejich víry, ctnosti a vytrvalosti k dobru. A když jsou nakonec přemoženi silou duše a 

vytrvalostí v dobru toho, koho pokoušeli, dosáhnou osvícení a znovuzrodí se k životu a lásce. 

4 Učedníci, dal jsem vám citlivost, abyste vnímali přítomnost svých duchovních bratří. Kdo nemá 

dar duchovního vidění, má dar zjevení, nebo jeho mozek je schopen přijímat duchovní svět, nebo má 

alespoň dar předtuchy; ale vám chybí láska, abyste své dary rozvíjeli. Proto vám radím, abyste žili bděle, 

abyste slyšeli hlas pastýře a strážců, kteří vás chrání, bečení ovcí nebo plížení vlka, který číhá v podrostu. 

5 Nespěte v tomto čase plném nástrah a nebezpečí, propastí a pokušení. Pochopte, že každý, kdo má 

duchovní dar nebo poslání rozdávat duchovní světlo, bude neustále obléhán a pronásledován. 

Nepřicházím, abych ve svém lidu probouzel předsudky nebo pověry. Přicházím, abych posílil vaši víru v 

existenci duchovního a otevřel vám oči pro věčné. Pak budete schopni vidět daleko za hmotné věci a 

pochopíte, že ne vše, co existuje v záhrobí, je zahaleno světlem; neboť i v neviditelném je temnota, kterou 

je třeba rozpustit, a nedokonalost, kterou je třeba proměnit ve vznešenou duchovnost. 

6 Učení, které jsem vám dal, aby se vám v životě dařilo přitahovat k sobě světlo, které proměňuje 

temnotu v jas, vás učí modlit se a bdít s vírou a vytrvalostí v konání dobra. 

7 Člověk, který propadl hříšnému životu, je schopen za sebou táhnout celou legii bytostí temnoty, 

které za sebou zanechávají na cestě stopy nedobrých vlivů. 

8 Svět se svou vědou natolik zabloudil, že se dnes již nemůže sám od sebe vrátit k počátkům své 

vývojové cesty, protože by nebyl schopen rozlišit pravdu od lži pro nedostatek víry, lásky a protože nezná 

smysl své existence; proto jsem znovu přišel na svět. Blahoslavení, kdo mě slyší, neboť mi porozumí, 

budou mě následovat a naleznou spásu. Dám jim sílu obnovit vše, co znesvětili nebo zničili. 

9 Lidé, zůstaňte stálí v Mém učení, a vpravdě vám říkám, že tři generace po vás dosáhne duše vašich 

potomků velkého zduchovnění. Snažte se o pravé povznesení, a pak tak učiní celé lidstvo, neboť váš svět 

není odsouzen k tomu, aby byl věčně slzavým údolím, zemí hříchu, peklem smilstva a válek. Den Páně je 

již s vámi, můj meč spravedlnosti zasáhne zkázu. Co se stane, když zničím sémě zla, neřesti a pýchy a 

místo nich přikryji sémě míru, shody, obnovy a pravé víry ve Mne? Svět se bude muset změnit, člověk se 

změní, jakmile se zlepší jeho duchovní oddanost Bohu a jeho život. 

10 Přijde čas, kdy se objeví lidé, kteří budou skutečně milovat Můj zákon, kteří budou umět spojit 

duchovní zákon se zákonem světa, to znamená věčnou moc s mocí světskou. Nebude to proto, aby 

duchové byli zotročeni jako v minulých dobách, ale aby jim byla ukázána cesta ke světlu, které je 

skutečnou svobodou ducha. Pak se morálka vrátí do lůna rodin, ve vašich zvycích budou skutečná místa 

vzdělání a duchovnosti. Bude to doba, kdy svědomí vyslyší svůj hlas a kdy Mé děti budou komunikovat s 

Mým Božstvím z ducha do ducha, kdy se rasy spojí. To vše bude mít vliv na to, že zmizí mnohé rozdíly a 

spory, neboť dosud, ačkoli je váš svět tak malý, jste nechápali, jak žít společně jako jedna rodina, a nebyli 

jste schopni Mi nabídnout jednotnou formu uctívání. Starověký Babylón vás odsoudil k tomuto rozdělení 

národů a ras, ale vybudování Mého duchovního chrámu v srdci lidí vás od tohoto odčinění osvobodí a 

přiměje vás, abyste se skutečně milovali. 
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11 Nemyslete si, že jsem si tento národ vybral až v poslední hodině pro svůj nový projev. Vše bylo 

předvídáno již od věčnosti. Tato půda, tento závod, vaše duše byly připraveny Mnou, stejně jako čas Mé 

Přítomnosti byl také předem určen Mou Vůlí. 

12 Rozhodl jsem se začít se svými projevy mezi těmi nejchudšími, mezi těmi, kdo si zachovali čistou 

mysl a ducha. Tehdy jsem dovolil všem, aby ke Mně přišli, neboť u Mého stolu není rozdílu ani přízně. 

Mé Slovo seslané tomuto lidu bylo ve své formě prosté a skromné, vám přístupné, ale jeho význam, plný 

jasnosti, byl pro vašeho ducha hluboký, protože ačkoli jsem zásobárnou veškerého poznání, vždy se 

vyjadřuji a projevuji jednoduše a jasně. Nejsem pro nikoho záhadou, záhada a tajemství jsou děti vaší 

nevědomosti. 

13 Je v této době také Tomáš s pochybnostmi v srdci? Co ještě očekáváte, že uvidíte a uslyšíte, abyste 

uvěřili? Chcete, aby se Kristus znovu stal člověkem a žil mezi vámi? Vrať mi tělo obětované na kříži, 

které jsi mi vzal, a já ti slibuji, že se vrátím jako člověk. Dokážete to? Ne. Já jsem tě naopak shledal 

mrtvým pro světlo a víru a duchovně tě vzkřísil. V zemi jsi ztratil své tělo a já jsem ti dal nové. Tyto 

zázraky mohu konat pouze já, ale vpravdě ti říkám, že život, který jsi vyrval Ježíši na Kalvárii, se jako 

rosa věčného života rozprostřel nad celým lidstvem. 

14 Proto vám říkám, že jste Mým chrámem, svatyní, která existuje ve vašem duchu a kde hledám vaše 

uctívání, kde chci, aby Můj hlas našel svou ozvěnu, kde vyroste Můj oltář a kde mohu přebývat navěky. 

15 Celé Mé učení a Můj zákon nejsou ničím jiným než přípravou na vstup do duchovního života. 

Kolik z těch, kdo Mě v této době slyšeli, již žije v záhrobí a jsou plni radosti v duchu, protože při přechodu 

do tohoto nekonečného světa neměli žádné potíže, zatímco mnozí lidé, skeptičtí ve svém materialismu, se 

ironicky usmívají, když se s nimi mluví o duchovním životě. Ale přijde hodina smrti, kdy nebude srdce, 

které by se nebálo, ani ducha, který by se nechvěl tváří v tvář blížící se přítomnosti věčnosti. 

16 Stále bděte a modlete se, aby vás tento život, který vibruje nad vámi a probouzí se v hlubinách vaší 

bytosti, našel připravené. 

17 Nikdo jiný než Já nemůže zachovat tvou duši, protože Já jsem božská mana života. 

18 Lidstvo, probuď se z hlubokého spánku, v němž se nacházíš, a pohlédni pravdě do tváře, kolik 

lidských snů bude v této době rozbito pod vlivem Mé spravedlnosti. Potom však lidem zazáří úsvit nového 

času, v němž jim zjevím nová světla, která je přivedou k poznání nejvyšší pravdy. 

19 Nové generace a noví duchové přijdou na zem, aby splnili vysoké poslání, a pokud pak na své 

cestě objeví dobro a příklad, který jim zanechali jejich předchůdci, podaří se jim ze svých srdcí vypěstovat 

čisté semeno, které bude požehnáním pro Mé učedníky v době oduševnění a světla. 

20 Národy byly postiženy Mou spravedlností, vaše budou také, ale opravdu vám říkám, že pokud 

Moji učedníci zůstanou pevní ve víře a dobrotě, nezahynou, protože svými modlitbami a skutky lásky 

dosáhnou odpuštění pro lidstvo. 

21 Dokud byl svět v klidu, nebyl schopen ani ochoten Mě vnímat, a proto Mě musí vnímat skrze 

bolest; neboť teprve ve zkouškách se člověk obrací ke Stvořiteli se svými prosbami, vzpomíná na svého 

Otce a umí ocenit Jeho dobrodiní a uznat Jeho zázraky. 

22 Rozumíme: Když tě zasáhne Moje spravedlnost, Moje láska tě zároveň ochrání. 

23 Bylo nutné, aby lidstvo postihl duchovní chaos, abyste v tomto boji viděli, jak se projevují dary, 

které jsem vašemu duchu odkázal, a abyste byli schopni pochopit a porozumět Mému božskému učení. 

24 Vás, kteří jste v této chvíli slyšeli Můj hlas, vyzývám, abyste byli jako ochránci, abyste bděli, aby 

čistota této božské inspirace nebyla znesvěcena někým, kdo by ji chtěl zkreslit. Nevytvářejte kolem těchto 

zjevení obřady nebo modlářské kulty, protože pak byste Mi neposkytovali duchovní uctívání, které od vás 

očekávám. 

25 Milujte Mne ve svém bližním a modlete se v duchu, jen to od vás žádám, a budete-li se řídit těmito 

pokyny, budete Mi svými skutky vzdávat dokonalou poctu. 

26 Ať si nikdo, kdo se nazývá učedníkem tohoto duchovního učení, nestěžuje Otci, že je ve svém 

hmotném životě chudý a nemá mnoho vymožeností, kterých mají ostatní dostatek, nebo že trpí 

nedostatkem a nouzí. Tyto stížnosti se rodí z hmotné přírody, která, jak víte, má jen jednu existenci. Tvůj 

duch nemá právo takto mluvit se svým Otcem, ani se projevovat nespokojeně či reptat nad svým osudem, 

neboť všechny duše prošly na své dlouhé cestě vývojem po Zemi celým žebříčkem zkušeností, požitků a 

lidských uspokojení. 
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27 Oduševnění duší již dávno začalo; tato bolest a chudoba, kterou vaše srdce odmítají snášet a trpět, 

vám k tomu pomáhá. Každé duchovní a hmotné dobro má svůj význam, který musíte rozpoznat, abyste 

nepopírali hodnotu jednoho nebo druhého. 

28 Dobrý duchovní bude ten, kdo se přes veškerou chudobu hmotných statků cítí bohatý a šťastný 

jako Pán, protože ví, že ho Otec miluje, že má bratry, které má milovat, a že poklady světa jsou druhořadé 

oproti bohatství ducha. Dobrý duchovní bude také ten, kdo jako vlastník hmotných statků ví, jak je využít 

k dobrým účelům, a používá je jako prostředky, které mu dal Bůh k naplnění důležitého poslání na zemi. 

29 Není nutné být chudý, opovrhovaný nebo ubohý, abychom byli počítáni mezi ty, kdo Mě následují, 

stejně jako není nutné být mezi těmi, kdo trpí, abychom byli Mnou milováni. Ve skutečnosti vám říkám, 

že podle Mé Vůle byste měli být vždy silní, zdraví a vlastníci všeho, co jsem pro vás stvořil. 

30 Kdy budete umět být majiteli svého dědictví, vážit si každé milosti a dát všemu v životě své místo? 

31 Podívejte se, jak daleko lidé sešli z cesty pravdy, ale v Mé všemohoucnosti mám k dispozici 

všechny prostředky, abych je přiměl vrátit se na ni. Toto dílo vykonám v jednom dni, ale ne ve dni, jaký 

určuje slunce svým světlem nad zemí, nýbrž v duchovním dni, který bude zastíněn světlem Mého 

Božského Ducha a v němž Já, Dobrý Pastýř, budu nadále střežit vaše kroky na dlouhé poutní cestě. 

Nemyslíš si, že Mého Ducha jako Otce zraňuje, když sejdeš z cesty, kterou jsem ti vyznačil krví jako 

důkaz Mé nekonečné lásky? Vraťte se, vraťte se na cestu, milované ovečky, neboť po ní dojdete k 

překážce míru. 

32 Pojďte ke mně, zástupy lidí, ale pojďte jednotně! Mezi Mým lidem nesmí být rozdělení ani rozkol, 

neboť musíte být světu příkladem bratrství a jednoty. 

33 "Mám vám dát víc, než o co mě žádáte," říkal jsem vám často a ptám se vás: Věříte, že ti duchové, 

kteří poprvé obývali zemi, si už tehdy mohli představit všechny divy přírody, které je obklopovaly během 

jejich pozemské existence? Tyto bytosti toužily poznávat, tvořit, poznávat, mít svobodnou vůli, ale nikdy 

si nedokázaly představit, že tento život v sobě skrývá takovou slávu. 

34 Nyní, když žiješ (již dlouho) v tomto světě, který jsi z ráje proměnil v slzavé údolí, toužíš se vrátit 

k duchovnímu životu a žádáš Mě, aby tvému duchu na onom světě nechybělo světlo a mír, aniž bys bral v 

úvahu, že ti dám nejen to, ale zjevím ti mnohá tajemství a ukážu ti Zdroj života, odkud budeš duchovně 

vidět, chápat a milovat dílo svého Otce. Pak pochopíte, že hmotné stvoření se všemi svými dokonalostmi 

je jen odrazem či symbolem slavného a věčného duchovního života. 

35 Dnes Mě žádáte jen o trochu pokoje a jiskřičku světla, ale až se jednoho dne uvidíte obklopeni 

nádherou duchovního života, až opustíte své tělo v lůně země, vzpomenete si, že jsem vám na zemi řekl: 

"Otec má svým dětem dát víc, než o co ho žádají." Nezapomínejte však, že musíte stoupat po nebeském 

žebříku, který vede ducha na úroveň dokonalosti, a že to bude vaše úsilí a vaše láska, které vás dovedou až 

na vrchol, kde vás vaše zásluhy učiní hodnými vysoké odměny, kterou vám slibuji. 

36 Mé světlo září v orgánu mysli nositele hlasu a stává se lidským slovem. Neposlušný je "krk" těchto 

orgánů rozumu, jimiž promlouvám k lidem, tvrdá jsou jejich srdce a neohrabané rty, ale když se jich 

dotkne Mé světlo, když Můj paprsek světla dosáhne jejich mysli, věty, které vysloví, jsou nebeským 

pokrmem pro ty, kdo lační po lásce a pravdě, jsou balzámem a útěchou pro ty, kdo přicházejí zasaženi 

utrpením, a jsou knihou božského světla pro ty, kdo milují moudrost. 

37 Jezte a pijte, říkám vašemu duchu; v tuto chvíli je na stole chléb a víno: chléb je mé slovo a víno je 

jeho duchovní obsah. 

38 Jezte a pijte, neboť od konce roku 1950 už toto slovo neuslyšíte. Využijte těchto let, kdy se vám 

ještě zjevuji, protože až přijde hodina, už Mě takto neuslyšíte a budete hořce plakat, když se budete snažit 

přesvědčit Mě, abych vám poskytl další období poučení; ale předem vám říkám, že to není pravda: Jestliže 

slovo krále se nebere zpět - představte si, o kolik více to platí pro slovo Boha! 

39 Má vůle se stane, neboť dříve by královské nebeské tělo přestalo zářit nebo nebe a země pominuly, 

než by se přestala plnit Má vůle. 

40 Budete mít mnoho práce poté, co od vás převezmu Své Slovo. Vše, co jste neudělali nyní nebo jste 

nemohli udělat, budete muset udělat v těchto dnech. 

41 Vaši bratři v nouzi vás budou hledat a vy se nebudete skrývat. Tvé srdce bude zdrojem 

dobročinnosti a soucitu s potřebnými a budeš Mě hledat v nejvyšší sféře své mysli, kde se ti dostane 

božských vnuknutí. 
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42 Nebudete sice osvobozeni od zkoušek, ale ty poslouží k tomu, abyste zocelovali svého ducha a 

ukázali lidem s malou vírou svou odevzdanost (do Boží vůle) a své duchovní povznesení. 

43 Blahoslavení jsou ti, kdo následují Mou vůli s pokorou a podřízeností, neboť v nich budou dary 

pokoje, moudrosti a oduševnění. 

44 Dnes hledám ty, kteří nepochopili smysl života, ty, kteří nevědí, co je pravda, slabé, kteří selhávají 

v každém podniku, v každém projektu, na každém kroku. A já jim říkám: Přijďte si poslechnout toto slovo 

a budete se cítit posíleni jako nikdy předtím. Víra vám dá nepřemožitelnou sílu a poznání Mého učení vám 

dá světlo, které nikdy nezhasne. 

45 Nikdo z těch, kdo se takto probudí, neupadne znovu do letargie a nezastaví se na cestě rozvoje. 

Kdo spatří toto světlo, bude moci říci, že ho Můj hlas vždy volal a že se mu Moje přítomnost zjevovala na 

každém kroku životní cesty, takže už nikdy, ani v kritické chvíli, nebude moci tvrdit, že mu chybí světlo. 

46 Blahoslavení jsou ti, kdo se beze strachu ze světa snaží přinášet toto světlo svým bratřím, a tak šíří 

pravdu a rozsévají mír. Poznají cestu, která vede do nebeského království. 

47 Svoboda vůle, kterou jste často využívali k tomu, abyste se vydali špatnou cestou, bude postižena 

Mou spravedlností, ale přijde čas, kdy budete tento dar plně užívat a bude vám sloužit k tomu, abyste 

konali jen skutky hodné vašeho Otce. 

48 Lidé, věřte ve Mne a žádná bouře vás nerozptýlí. Ctnost totiž chrání ty, kdo své myšlenky 

pozvedají k nebeským výšinám. 

49 Na onom světě mám (pro tebe) domov; bydlet tam bude jako číst knihu plnou nevyčerpatelných 

zázraků pro ducha. Dokud jste hosty na zemi, žijte, jak nejlépe umíte, a vždy dodržujte přikázání Mého 

zákona. Buďte čistí a usilujte o dokonalost, krásu a dobrotu, buďte užiteční bližnímu. Tímto způsobem 

získáte hodnoty, které budou vaši duši doprovázet při přechodu na věčnost, až se odpoutáte od hmoty. 

50 Uvědomte si své dary, objevte své síly, pochopte své poslání a pak beze spěchu kráčejte po cestě, 

dokud nedojdete tam, kde na vás čeká Má láska jako Otec, aby vám dala odměnu. 

51 Nyní, když zástupy lidí touží po Mém Slově, jako tomu bylo ve Druhé éře, jsou mezi nimi duše, 

které slyšely Mé Slovo v obou érách. Možná se jim bude zdát, že se liší svou formou, svým zněním, když 

ji porovnají s tou, kterou jsem jim dal ústy Ježíše, ale vpravdě vám říkám, že její smysl je stejný a nikdy se 

nezmění. Mé Slovo vám ukazuje cestu, kterou jsem vám vždy nabízel - cestu, kterou chci, aby váš duch 

zářil skrze světlo, které vysílá váš Mistr. 

52 Obvyklý běh vašeho života bude náhle bičován silnými bouřemi, ale poté v nekonečnu zazáří 

světlo hvězdy, jejíž paprsky dodají klid, světlo a mír, které vtělený duch potřebuje k přemýšlení o 

věčnosti. 

53 Vnímejte Mou Přítomnost, jsem blízko, velmi blízko srdci tohoto lidstva. Promlouvám k ní, aby se 

probudila z hlubokého spánku, a vytrvale osvětluji cestu každé bytosti, aby se vydala na cestu touhy po 

Mé milosti. 

54 Mé projevy a důkazy mezi lidmi budou v té době tak jasné a zářivé, že budou volat: "To je Pán!" 

Stejně jako v oněch dnech, kdy jsem chodil po zemi jako člověk, lidé v úžasu nad mými velkými skutky 

volali: "To je Syn Boží!" 

55 Němí budou opět mluvit, slepí uvidí, chromí budou chodit a mrtví vstanou z mrtvých. Tyto 

zázraky se budou dít pro některé v duchovním a pro jiné také v hmotném, budu udivovat vědce, a když se 

zeptají těch, kteří zažili takové velké zázraky, jak toho dosáhli, pokaždé jim odpoví, že to bylo díky 

modlitbě a víře. 

56 Pověsti o všech těchto zázracích a hmatatelná svědectví o jejich pravdivosti se roznesou po celém 

světě, ve velkých městech i v menších vesnicích. Tehdy zatvrzelá srdce těch, kdo jsou necitliví k 

duchovním projevům, začnou pociťovat Mou přítomnost, až přijde okamžik, kdy se z jejich srdcí vyvalí 

výkřik víry a jásotu, protože pochopí, že se Kristus vrátil k lidstvu a že je přítomen v každém srdci. 

57 Dal jsem se poznat skrze váš orgán chápání, abych vám odkázal Knihu Svých Poselství a Svých 

Božských Zjevení, kterou ve správný čas pošlete lidstvu. Neboť v tomto nebeském poselství, které 

posílám světu tvým prostřednictvím, budou moci lidé nalézt vysvětlení mnoha tajemství, kterým dosud 

nebyli schopni porozumět. 
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58 Nevydávejte se na cestu jako vyslanci Mého učení, pokud jste ho jasně nepochopili a pokud 

nedokážete svými skutky dosvědčit lásku k bližním, protože pak byste nepřinesli dobré ovoce. Byli byste 

jako ti učedníci, kteří se modlí za pokoj národů, ale nedokážou vytvořit pokoj ve svých domovech. 

59 Těžké je poslání zástupů, které slyšely Slovo Páně ve Třetí éře, neboť musí nést toto poselství ve 

svých srdcích s čistotou, s jakou jsem je předal, neboť jejich světlo musí být pro lidstvo jako ona hvězda z 

Východu, která vedla hvězdáře a pastýře do přítomnosti jejich Pána. 

60 Uhaste svou žízeň křišťálově čistou vodou z tohoto nevyčerpatelného pramene; její svěžest vám 

pomůže trpělivě a s porozuměním nést svůj kříž. 

61 Já jsem život, který se neustále zjevuje tvému duchu, ale pamatuj: stejně jako ty v sobě nosíš život, 

tak i smrt, která ukončuje cesty lidí na zemi, kráčí vedle každého lidského tvora. 

62 To vám Mistr říká proto, abyste nenechali hodiny, dny a roky plynout, aniž byste vytvořili něco, co 

by váš duch mohl zítra sklidit, až přijde hodina, kdy bude muset odevzdat svou úrodu. 

63 V této době soudu lidé potřebují velkou víru, odvahu a duchapřítomnost, aby nepodlehli velkým 

zkouškám. To chci šířit na zemi svým učením, abych živil naději lidstva. Nastal čas soudu, kdy - kdybyste 

to uměli pozorovat - byste viděli, jak uprostřed bolesti a hříchu vystupuje světlo. 

64 Hmotné a duchovní síly pohánějí lidstvo, všechny hovoří o soudu a vyvolávají u hloubavého a 

nevzdělaného člověka stejný třes jako u vědce. 

65 Legie duší, které bezcílně bloudí světem a různými způsoby klepou na dveře lidských srdcí, jsou 

často hlasy, které vám chtějí říci, abyste se probudili, otevřeli oči realitě, litovali svých chyb a obnovili se, 

abyste později, až opustíte své tělo v lůně země, nemuseli plakat jako oni nad svou samotou, nevědomostí 

a materialismem. Poznejte v tom, jak světlo vychází i z temnoty, neboť žádný list ze stromu se nepohne 

bez Mé vůle; stejně tak duchovní projevy, které den ode dne rostou, nakonec zaplaví lidi takovým 

způsobem, že nakonec přemohou skepsi lidstva. 

66 Kristus, který způsobil, že duše přikované k zemi opustily posedlé a který projevil svou božskou 

moc skrze jejich poslušnost vůči němu, byl vždy v Otci a odtud přikazuje a působí svou vůli v každé z 

těchto bytostí. Používá světlo jedněch a někdy i zmatek druhých, aby uskutečnil své moudré rady v osudu 

svých milovaných dětí. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 88  
1 Jak příjemný je Mi zpěv ptáků a vůně květin, ale vpravdě ti říkám, že Mému Duchu se více líbí tvá 

modlitba, když ke Mně přichází zabalená do hlasitějších myšlenek a s pevným předsevzetím ke zlepšení. 

2 Pochybujete, že dosáhnete nevinnosti ptáka nebo krásy květiny, protože se posuzujete jen podle 

špatného oblečení nebo nějaké fyzické vady své tělesné schránky, ale nevidíte ducha, tuto bytost 

obdařenou krásou a nebeskou milostí. Duch je světlo, inteligence, láska, moudrost, harmonie, věčnost, a to 

vše ptákům a květinám chybí. Hledejte krásu ducha, bude ve vás jako zrcadlo, které věrně odráží tvář 

Stvořitele. Nesnažte se tolik o svou vnější krásu, i když vám říkám, abyste nezanedbávali nic ze své 

bytosti. 

3 Čistota těla není v rozporu s duchovností, ale nezapomínejte, že duch má přednost před tělem. 

Vzpomeňte si, že jsem vám to už říkal: Udržujte nádobu čistou zvenčí i zevnitř. 

4 Kdyby si někdo myslel, že Mé slovo je příliš jednoduché na to, aby pocházelo od Boha, říkám mu, 

že musí mít na paměti, že Mne přišli poslouchat prostí a nevzdělaní lidé a že k nim musím mluvit tak, aby 

Mi rozuměli. Chcete-li však hlubší myšlenky a vysvětlení, říkám všem, kteří Můj projev považují za 

chudý, aby se vnitřně připravili a spojili se s Mým Božstvím z ducha do ducha, což od lidí očekávám. Pak 

se jejich mysli zmocní tak hluboká inspirace, že mi budou muset říci, abych k nim nemluvil takovými 

výrazy, kterým může rozumět jen Bůh. Znovu vám říkám, jako ve Druhém věku: "Dal jsem vám 

pozemské učení a vy nevěříte. Jak můžete věřit, když jsem vám dal nebeské? 

5 Když má člověk dobrou víru v srdci a mysl je zbavena předsudků a nejasných myšlenek, lépe si 

váží života a vidí pravdu s větší jasností. Na druhou stranu, když je v srdci pochybnost nebo marnost a v 

mysli omyl, vše se zdá nejasné a dokonce i světlo se jeví jako tma. 

6 Hledejte pravdu, je to život, ale hledejte ji s láskou, pokorou, vytrvalostí a vírou. 

7 Nemyslete si, že se cítím dotčený, když někdo nevěří v Mou přítomnost při tomto projevu, neboť 

nic neovlivní Mou pravdu. Kolik lidí pochybovalo o existenci božské bytosti, která stvořila všechny divy 

vesmíru, a přesto jim slunce nepřestalo dávat své světlo kvůli ní. 

8 Kolik pochybných cest a kolik zbytečného bohatství jsi musel opustit, abys mohl jít po této stezce! 

Ale jak brzy jsi pocítil klid a sílu jako náhradu za své odříkání. Důvodem je, že byste nemohli patřit k 

Mým vyslancům, kdybyste předtím nezměnili svůj život. 

9 Jsou to lampy víry, které osvětlují svět, a já chci, abyste byli nositeli tohoto světla. Ach, kdybys jen 

pochopil, že s vírou a dobrými skutky můžeš dosáhnout všeho! 

10 Udělejte si zásoby "zbraní", protože se blíží zlé časy. Podívejte se, jaké ovoce přineslo zlo ve 

světě. Nad tolika nepořádky a zmatky jasně září světlo Mého Ducha a prostupuje všechny národy země. 

Nic nebude moci zastínit Mé světlo. Sleduj, jak na každém kroku pronásleduji ducha lidí a ukazuji jim 

pravdu jako jistou cestu. 

11 Je nutné, abyste věděli, že tento život vám byl dán proto, aby se vašemu duchu podařilo udělat 

krok vpřed na žebříku dokonalosti a pokroku. Nestačí však, aby Duch znal tato učení, pokud nenajde 

posluchače, když se je snaží zjevit tělu. 

12 V této době jsou srdce vyprahlými poli, kde Duch nemohl vyklíčit, a proto, protože jsem již dávno 

věděl, že lidstvo dosáhne této úrovně materialismu, dal jsem vám slib, že se vrátím - slib, který v současné 

době plním mezi lidmi. 

13 Přišel jsem jako božský rozsévač, abych hledal vaši duši ztracenou ve stínu hříchu, abych do ní 

znovu vložil semeno lásky a řekl jí, aby ho zasévala a pěstovala v srdci, které jí bylo svěřeno. 

14 Podívejte se, jak jste zděšeni zprávami, které dostáváte od válčících národů a které vás přiměly k 

modlitbě. Říkám vám, že je dobré, že se modlíte, ale kromě toho se musíte snažit, aby do vašeho srdce 

vstoupil také pokoj, aby z něj proudila láska a milosrdenství, pokud se o tyto dary chcete s někým podělit. 

15 Dnes máte za úkol nastolit mír mezi lidmi, přivést je ke smíření, povzbudit je k vzájemné lásce, 

neboť v pozadí tohoto vznešeného poslání je dávný dluh, který máte vůči svému Pánu a svým bratřím z 

různých národů země. Kdo ví, co zasel v minulých dobách? Kdo zná jeho díla v minulých životech? 

16 Intuitivní poznání, které tvůj duch nechal proudit do tvého těla, nestačilo k tomu, abys pojal 

podezření a přijal tak svůj úkol nápravy. Musel jsem se polidštit a učinit Svůj hlas pro vás slyšitelným 
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skrze lidské bytosti, abych vám umožnil jasně rozpoznat vše, co jste naprosto chtěli považovat za 

tajemství a co je stejně přirozené, jako je pro tělo zrození, růst a smrt. 

17 Jestliže vám vaše věda postupně odhaluje hluboká tajemství lidského života - proč by vás tedy 

vyšší věda, jakou je Má Božská Moudrost, nemohla osvítit poznáním Duchovního a Věčného života? 

18 Začal jsem tím, že jsem vás seznámil s tím, kým jste byli a kým jste, abych vám dal představu o 

tom, kým budete potom. 

19 "Rosťte a množte se," řekl jsem člověku, když jsem ho zjevil na zemi. Podobná slova jsem pronesl 

k tvému duchu, když jsem ho přiměl povstat ke světlu života. 

20 Kdo může vědět, kam až může duše ve svém vzestupném vývoji dojít? Kdo z vás si dokáže 

představit, kam až dospěli ve své dokonalosti ti, kteří se Mi velmi přiblížili? 

21 Duše je jako semínko, které jsem vložil do každého člověka. Milujte ji, nechte ji růst, opatrujte ji; 

bude se ve vás rozvíjet a rozmnožovat ve ctnostech a dokonalostech, které budou sloužit vašemu štěstí a 

oslavě Toho, který vám dal existenci. 

22 Přijímám tvůj hold lásky a žehnám ti. Přicházejí také ti, kteří Mě žádají o řešení svých 

pozemských problémů, ti, kteří unaveni hmotnými potřebami ztratili klid duše. Všichni přicházejí s 

balíčkem starostí v srdci. Když však pocítí Mou přítomnost, zapomenou na svůj zármutek, protože si 

uvědomí, že nejlepší hojivý balzám je obsažen v božském Slově. Přijímám nabídku každého z nich, která 

je pro některé vírou a pro jiné láskou. 

23 Zde mě máte jako Otce a Mistra. Přicházím v duchu, ale nepochybujte o Mé přítomnosti, protože 

vaše lidské oči Mě nevidí. 

24 Od dokonalosti sestupuji po žebříku duchovního vývoje, který byl Jákobovi ukázán ve zjevení, aby 

Můj hlas zazněl na všech úrovních existence. 

25 Aby si lidstvo mohlo být jisto, že k němu duchovně promlouvám a že je to Můj nebeský Hlas, 

který vlévá své učení do vašeho ducha, dal jsem se poznat skrze orgán mysli nevědomých a prostých lidí, 

a tak jsem vám oznámil Svůj dialog mezi duchy. 

26 Toto poselství je určeno celému lidstvu, ale nyní je svěřuji tomuto lidu, aby se jako posel svého 

Mistra dostalo k národům, lidem a provinciím. Je to světlo, které způsobí, že lidé nepůjdou slepě vstříc 

časům boje. 

27 Svět by neměl očekávat nového Mesiáše. Když jsem vám slíbil, že přijdu znovu, dal jsem vám také 

najevo, že Můj příchod bude duchovní, ale lidé nikdy nevěděli, jak se připravit, aby Mě mohli přijmout. 

28 V té době lidé pochybovali, že by se Bůh mohl skrývat v Ježíši, kterého považovali za člověka 

jako ostatní a stejně ubohého jako ostatní. Nicméně vzhledem k mocným Kristovým skutkům lidé později 

uvěřili, že v tomto člověku, který se narodil, vyrostl a zemřel ve světě, je Boží slovo. V současné době by 

však mnozí lidé přijali Můj příchod, jen kdybych byl člověkem, jako jsem byl ve Druhé éře. Důkazy o 

tom, že přicházím v Duchu a dávám se tak lidstvu poznat, nebudou navzdory svědectvím rozpoznány 

všemi, neboť materialismus bude pro některé jako temná páska přes oči. 

29 Kolik lidí by chtělo ještě jednou vidět Krista trpět na zemi a přijmout od něj zázrak, uvěřit v jeho 

přítomnost nebo v jeho existenci. Ale vpravdě vám říkám, že na této zemi už nebudou jesle, kde bych se 

narodil jako člověk, ani Kalvárie, kde bych zemřel. Nyní všichni, kdo povstanou k pravému životu, pocítí, 

jak se rodím v jejich srdcích, stejně jako všichni, kdo tvrdošíjně setrvávají v hříchu, pocítí, jak umírám v 

jejich srdcích. 

30 Přeneste vše, co Ježíš tehdy udělal, z materiálního do duchovního a z lidského do božského a 

budete mít ve svém životě přítomné Jeho utrpení. 

31 Někteří z těch, kteří na Mě horlivě čekali, necítili Mou přítomnost v okamžiku, kdy jsem k nim 

přišel, protože měli o povaze Mého příchodu předem utvořenou představu, která neodpovídala skutečnosti. 

Když jsem se zde tomuto lidu představil, očekávali Mne s předtuchou, která byla intuitivním pocitem 

jejich ducha, ale nikdy se nerozhodli pro konkrétní podobu Mého příchodu. Tak se stalo, že když jim Eliáš 

Předchůdce oznámil Mé Slovo - projevující se skrze orgán mysli toho, kdo byl vyvolen mezi prvními 

povolanými té doby - a inspiroval tyto svědky prvních projevů, aby se vnitřně připravili, byli naplněni 

radostí a vírou, protože cítili, že Pán přichází k lidem a že podoba Jeho příchodu je v souladu s tím, co 

hlásali proroci prvních časů a co později slíbil Mistr. 
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32 Milovaní učedníci, vy, kteří jste mnohokrát slyšeli Můj hlas v době Mého hlásání skrze lidský 

rozumový orgán, osvěžte si poučení, které vám dávám, neboť zítra je budete muset vysvětlit svým 

bližním. 

33 Když vám občas opakuji stejnou lekci, všimněte si, že vám ji vždy podávám v jiné podobě, abyste 

jí lépe porozuměli. 

34 Vskutku, všichni jste děti světla, neboť jste se narodili ze Mne; ale zatímco někteří z vás zůstali 

pevní v dobrotě a dbali na to, aby vaše světlo nezhaslo, jiní sešli na falešné cesty, které vedou duši do 

temnoty. Nízké vášně, sobectví, arogance, materialismus, nevědomost a všechny neřesti jsou temné síly, 

které zatemňují rozum, dusí smysly a odvádějí lidi z cesty, kterou jim ukazuje hlas jejich svědomí. 

35 Jak nesmírně mnoho duší se odchýlilo od Mých cest a jejich vnitřní světlo zhaslo. Přijde však 

hodina, kdy se sami vydají hledat jasnost Mého světla, protože už je nebaví bloudit ve tmě. 

36 Z Mého Ducha vylétají jiskry světla v nekonečném množství, jiskry, které se usadí v každém z 

Mých dětí jako mana, která živila lid na poušti. 

37 Vše, co se v této době děje, jak v duchovním, tak v hmotném světě, bylo již oznámeno. 

38 V minulých dobách existovali lidé, kteří předpověděli vše, co lidstvo v té době prožívalo. Tito lidé 

byli Mými proroky, dětmi světla, kteří napomínali národy, aby své kroky nasměrovali na cesty dobra. Tito 

proroci předpověděli temnotu soužení a zkázy jako důsledek lhostejnosti lidstva k volání svého Pána. 

39 Nyní se vy, kteří se cítíte nehodni Mé milosti, můžete ptát sami sebe: "Jak je možné, že byli lidé, 

kterým Bůh ukázal Své světlo a kterým dal slyšet Svůj hlas, když jim sděloval Svá poselství, a na druhé 

straně se skryl před pohledem většiny Svých dětí?" Na to vám odpovídám, že lidé, kteří se dokázali spojit 

s Mým Duchem, se netěšili žádné výsadě. Dbali pouze na to, aby si uchovali čisté světlo svého ducha, aby 

se v jejich mysli odrážely Boží myšlenky a inspirace. 

40 Neřekl jsem vám ústy jednoho z těchto osvícených, že přijde čas, kdy Mě spatří každé oko? Nyní 

vám říkám, že ten čas nastane, až lidé připraví svou mysl, aby cítili Mou Přítomnost. Kde je výsada 

několika málo lidí, když jsou to dary, které patří každému duchu? 

41 Stejně jako jste zažili, že vaše lidská věda dokázala proměnit životy lidí, zažijete i vy, jak Mé učení 

v krátké době promění vaši existenci. 

42 Rozum, spravedlnost a láska zaujmou místo v srdcích těch, kdo se snažili žít bez ctnosti, ačkoli ta 

je nejpodstatnějším obsahem a důvodem existence ducha i těla. 

43 Jakmile však lidé začnou žít v pravdě, uvidíte, jak ze srdcí lidí vyvěrá nové uctívání Boha, plné 

prostoty a duchovnosti. Náboženský fanatismus, předsudky a modlářství padnou a budou zničeny tváří v 

tvář světlu pravdy, které bude vyzařovat každé svědomí. 

44 Lidé budou velcí v ctnosti a pokorní před Mou vůlí a Mým zákonem a ti, kdo si mysleli, že jsou 

bohy na zemi, protože hledali jen pozemskou moc a pohrdali poklady ducha, budou muset projít těžkými 

zkouškami. 

45 Spolupracujte se Mnou, neboť nechám každého, aby se podílel na Mém díle, a tak nakonec uvidíte, 

že se splní vše, co jsem vám oznámil. 

46 Dej mi příbytek ve svém duchu. Pochop, že hledám nepomíjivý chrám, který Mi zde máš postavit. 

Chci žít ve tvém srdci a dát pocítit svou přítomnost v každém tvém díle a toužím, aby v této svatyni hořela 

neuhasitelná lampa tvé víry. 

47 Učedníci třetí éry: Sjednoťte se všichni v Mém Slově, abyste v okamžiku odchodu šířit Mé učení 

byli připraveni. 

48 Vaše zodpovědnost vůči Mně a bližnímu je nezměrná. Dejte zářit pravdě, žijte pro ni, a pokud je to 

nutné, zemřete pro ni. 

49 Pamatujte, že láska vašeho Otce se stala člověkem v Ježíši a že jeho život byl zasvěcen hlásání a 

obraně pravdy. Vezměte si příklad ze svého Mistra, ale pokud se cítíte příliš slabí, abyste následovali Mé 

kroky, dovolte Mi vstoupit do vašeho srdce a žít v něm a ujišťuji vás, že Má přítomnost vás v tomto boji 

posílí. 

50 Proč se bojíte, že nebudete užiteční? Obraťte svůj zrak do minulosti a uvědomte si, že ačkoli ve 

Druhé éře byli v Judsku muži, kteří byli považováni za moudré, a jiní, kteří se chlubili čistým srdcem, 

nevybral jsem si ani jedny, ani druhé, aby tvořili Mou apoštolskou skupinu. Bylo dvanáct chudých, 
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nevzdělaných, prostých a pokorných mužů, kteří uposlechli mého volání, když jsem jim řekl: "Pojďte a 

následujte mě." 

51 Nyní vám říkám, že nepoužívám učené nebo spravedlivé, ale pokorné, ty, kteří touží po míru, lásce 

a světle. Vydejte se tedy na cesty země beze strachu, že vás lidé korunují trním svou nevděčností, 

posměchem a hrubostí, a věřte, že přijde čas, kdy pochopí poselství, které jste jim přinesli. 

52 Odpusťte urážky, které vám lidé mohou způsobit, a řekněte spolu s mými slovy na kříži: "Otče, 

odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Pamatujte, že lidé nesou tak těžký kříž a tak bolestnou korunu, že si to 

nikdo z vás nedokáže představit. 

53 Neste ve svých slovech, pohledech a srdcích úsvit, který zvěstuje úsvit doby spravedlnosti pro ty, 

kdo trpí. 

54 Dříve bylo tvé srdce hrobkou, v níž jsi uchovával Mé jméno jako něco bez života. Dnes se tento 

hrob proměnil v oltář, na němž hoří pochodeň víry. Proč by se tento oltář neměl zítra proměnit v duchovní 

žebřík, po kterém vystoupíš a přivedeš ke Mně všechny, které jsi zachránil? 

55 Čas vašeho kázání se blíží, a když do něj vstoupíte připraveni, jak je Mou vůlí, budete překvapeni, 

když uslyšíte, jak mluvíte o událostech, které jste nikdy nezažili, o kterých jste nikdy nepřemýšleli ani o 

nich neslyšeli. 

56 To vše se stane, až se vaše kroky na cestě pravého života začnou stávat jistými a na chvíli pocítíte, 

že jste v Božím království. 

57 Vidím, že tolik Mých učedníků je oživeno nadějí a pevně věří, že síla Mé lásky a přesvědčivost 

pravdy musí toto lidstvo proměnit. 

58 Jiní však projevují skepsi, protože nerozumějí světu, který vám nyní oznamuji - s lidmi a národy, 

kteří se navzájem milují, a s lidstvem, které umí svému Pánu vzdávat duchovní úctu, zbavené všech 

sebeklamů. 

59 Věříš-li ve Mne, můžeš věřit, že Moje moc je nekonečně větší než moc lidského hříchu, a že se 

tedy člověk a jeho život musí změnit, jakmile hřích ustoupí světlu pravdy a spravedlnosti. 

60 Dokážete si představit život v tomto světě, až lidé budou plnit Boží vůli? 

61 Přemýšlejte, přemýšlejte o tom všem, aby se ve vašich srdcích postupně zformovala touha, aby 

tento čas nastal, i když ti, kdo ho zažijí, nebudete vy, ale děti budoucích generací. 

62 Znovu vám říkám, že se nesmíte vyhýbat konfrontaci. Řekněte tedy svým bližním s co největší 

přirozeností, že k vám přišel Pán. 

63 Řekněte jim, že ten, kdo zemřel na kříži, byl Ježíš, Tělo, v němž se Kristus skryl, Živý chrám, v 

němž přebývalo Slovo Boží, ale že Kristus, Božská Láska, žije a přichází v Duchu ke svým dětem, aby je 

učil cestě, která je povede do Jeho duchovního království. 

64 Ptají-li se tě, kde jsem byl, než přišla hodina Mého příchodu, řekni jim, že jsem byl v každém 

duchu a čekal jsem, až po Mně lidská srdce zatouží a až Mě jejich hlas zavolá. 

65 Ano, lidé, budete mluvit; budete mluvit, aby hluší slyšeli, a všem řeknete, že jsem dnes nepřišel 

jako člověk, a proto milá Marie nepřišla v této době na zem, aby Mi sloužila jako Matka. Pokud se vás na 

ni někdo zeptá, řekněte, že její Duch přebývá ve Svatyni Věčnosti, odkud vysílá záření své nekonečné 

mateřské lásky ke všem svým dětem. 

66 Čtu ve vašem srdci, a zatímco někteří říkají, že není možné, abych k vám přišel, protože vaše 

hříchy vás činí nehodnými tak velké milosti, jiní si myslí, že právě tato provinění jsou důvodem Mé 

přítomnosti mezi vámi. Je Mi milé, že rozjímáš a že Mé Slovo nemíjíš bezstarostně, neboť na tvém 

rozjímání a studiu závisí tvůj pokrok. 

67 Všimli jste si, jak jsem četl ve vašich srdcích? Proto vám říkám, že řasy jsou dál od vašich očí než 

Má Přítomnost od vás. Proto ať ten, kdo se stydí za své hříchy, ví, že Já jsem odpuštění, a očistí se u Mého 

slova. 

68 Važte si hodnoty každého Mého učení, pozorně Mi naslouchejte, probuďte se. Uvědomte si, že 

jsem jako rok svého odchodu určil rok 1950. Chcete snad, abych ukončil své Slovo před tímto časem kvůli 

vašemu nedostatku lásky a zájmu o něj? Letošní rok se již blíží a co mi pak nabídnete? Znovu mě zapřeš a 

ukřižuješ? Bděte a modlete se, a až ta hodina přijde, budete silní. 
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69 Kdybych odvolal své slovo před časem, který jsem určil, měli byste důvod cítit se osiřelí. Jestliže 

ji však ukončím v roce 1950, nebudete moci ospravedlnit žádnou nespokojenost, protože v době Mého 

projevu jste obdrželi všechno. 

70 Běda těm, kdo zapomínají na Mé Slovo, i když je slyšeli, neboť budou prolévat slzy v touze po 

svém Pánu a na své cestě naleznou jen falešné Kristy, kteří se jim budou zdát, že k nim mluví stejným 

způsobem, jakým jsem se dal poznat, ale slovem bez podstaty života a bez pravdy, které je uvede do 

zmatku. Nebylo by pro tebe bolestné, kdyby tě falešné světlo připravilo o cestu, kterou ti Mé Slovo s 

takovou láskou dláždí? Proto k vám často promlouvám, abyste zůstali plni Mého Slova a poznali jeho 

podstatu. 

71 Všichni jste hříšníci, ale já jsem vás přijal za učedníky. Vždyť všechno bylo mým poučením a 

všechno jsem slyšel, stížnosti lidí ke mně docházejí. Se stejnou láskou přijímám a starám se o potřeby 

bohatého lakomce, mocného, panovníka, vládce i bratrovraha nebo zloducha, pokorného i toho, kdo touží 

po spravedlnosti. Vyslyšel jsem modlitby všech z nich, aniž bych se zastavil u hodnocení jejich 

náboženství nebo víry, protože i to patří ke svobodě vůle, kterou je každý duch obdařen. 

72 Proto posílám Své světlo všem, neboť každý, kdo miluje své náboženství nebo ctí duchovní ideál, 

hledá pravdu a věčnost. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 89  
1 Svůj kříž jsi nesl na zádech, problémy života byly jako břemeno na tvé duši, ale duchovní kříž, 

který je součástí tvého osudu, jsi ještě nevzal na sebe, abys Mne následoval. 

2 Přišla hodina, aby lidé povstali a stále více prožívali své duchovní nadšení a přijali svůj kříž. 

3 Výrok, který jsem vás naučil a který jsem zpečetil svou krví na Kalvárii: "Milujte se navzájem", 

nakonec rozkvete v srdci lidstva. 

4 Má láska k vám nemohla dopustit, abyste se ztratili, a proto jsem vám dal Slovo s věčnou 

hodnotou v Ježíši, který vám měl vždy pomáhat, abyste dosáhli spásy. Božské Slovo se stalo člověkem, 

aby vás spasilo. Nevíte, zda se váš duch v této době neinkarnoval, aby zachránil své bratry a sestry? 

5 Ježíš byl "Slovem" Božím na této zemi; všechno na něm mluvilo - nejen jeho slova, ale také jeho 

skutky, jeho vzhled, jeho myšlenky. Váš Mistr vám to říká proto, že můžete napodobit jeho příklad. K 

tomu vám nechybí schopnosti; stačí, že milujete a že je vaše srdce naplněno dobrou vůlí, aby se tyto 

schopnosti dřímající ve vaší bytosti probudily a projevily. 

6 Vezmi svůj kříž a následuj mě v pokoře. Věřte, že zatímco někoho utěšujete, přinášíte pokoj do 

srdce nebo světlo duchu, budu pozorný ke všemu, co souvisí s vaším hmotným životem, a nic 

nezanedbám. 

7 Věřte, že když promlouvám k vašemu duchu, nahlížím také do vašeho srdce, abych v něm objevil 

jeho starosti, potřeby a touhy. 

8 Nový úsvit osvítí lidi, jeho světlo zažehne víru v lidských srdcích. 

9 Milovaní učedníci, nezvykejte si na Mé Slovo, aby vaše srdce pokaždé, když ho uslyšíte, pocítilo, 

že toto božské semeno padlo do jeho nejhlubší citlivosti. 

10 Vy, duše, které hledáte světlo, pojďte ke Mně a poslouchejte toto Slovo. Smutná srdce, ať vám 

Můj hlas vrátí naději. Těla, která se ohýbají na těžké životní cestě, hledejte sílu ve Mně a znovu se 

narovnejte. 

11 Ó duše, které Mě slyšíte, nedovolte, aby vás problémy pozemského života poznamenaly, a tím 

méně aby vás ohýbaly. Hledejte světlo, které obsahuje každá zkouška, aby vám pomohlo stát se silnými a 

umírněnými. 

12 Pokud se duši nepodaří podmanit si tělo, tělo ji ohne a ovládne; z tohoto důvodu duše slábnou a 

věří, že umírají s tělem. 

13 Nyní hledám duchy, stejně jako jsem kdysi hledal srdce, aby se navzájem milovala. 

14 Dnes vás přicházím učit lásce, která přesahuje lidskou, lásce, která spojí všechny světy. 

15 Mé Slovo vám zjevuje, že váš osud není omezen na pozemský život, ale že musíte pokračovat ve 

svém poslání v duchovním životě. 

16 Tvořím lid, který povstane jako velká armáda, vedená sto čtyřiceti čtyřmi tisíci označenými mým 

světlem, jako pochodněmi osvětlujícími cestu. 

17 Tento lid budou tvořit vojáci míru, proroci a věštci budou oznamovat, co přichází; lékaři bez lidské 

vědy budou léčit nemocné balzámem milosrdenství a lásky; rádci inspirovaní Mým světlem budou hovořit 

o božských naukách a jejich stopa ve světě bude svědčit o obnově, o obnově a o duchovnosti. 

18 Tento lid nebudou tvořit jen lidé; jeho součástí budou také velké armády duchů světla, jejichž 

neviditelné zbraně budou pomáhat těm, kdo bojují na zemi. 

19 Chcete být součástí tohoto lidu? Slyšte Můj hlas, modlete se, odložte slabost těla a začněte 

uplatňovat Mé učení mezi svými bližními. 

20 Jak by ti, kdo se cítí unavení, mohli předávat sílu? Jak by mohli nemocní léčit své bližní, kteří 

ztratili zdraví? Posilujte se a živte se mnou, abyste svůj kříž nesli s radostí. 

21 Milovaní lidé, rozprostírám svůj plášť lásky nad všemi srdci. 

22 V současné době vyzařuji Své světlo z nekonečna a připravuji vás, abyste zítra byli schopni 

porozumět Mému Slovu, neboť vaše víra ještě není opravdová. Jak často jste se sami sebe ptali, zda je 

Ježíšovo vyzařování do tohoto světa a do této doby skutečností. Probouzíte v sobě boj, v němž vám sice 

Duch říká, že Mé zjevení je skutečné, ale nepoddajné tělo se svým srdcem a malým mozkem pochybuje, 

váhá a často popírá Mou Přítomnost v této podobě. 
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23 Nebojte se, neboť vám žehnám, jak když Mi věříte a milujete Mě, tak když o Mně pochybujete a 

sejdete z cesty. Nikoho neupřednostňuji ani nevyznamenávám, přicházím pouze předat lidstvu světlo, aby 

všichni mohli poznat pravdu. 

24 Toto poselství, které jsem vám poslal na úsvitu třetí éry, vám přinese jasnost a jistotu o tom, co 

obsahuje Má božská láska a co můžete očekávat od Mé dokonalé spravedlnosti. 

25 Jsem rozsévač světla a přesně vím, kdy je nejlepší zasít a sklidit. Poté, co vichry otřásly stromy a 

vysušily zemi, nastal čas setí, a právě dnes je čas, kdy vichry bičují svět a zbavují stromy listí. Je to čas 

bolesti, kdy začínáte pít svůj pohár utrpení. Nastává bitva mezi hmotou a duchem, bitva dobra proti zlu, 

světla proti temnotě, pravdy proti lži. 

26 Již dávno bylo napsáno, že až bude lidstvo na vrcholu zkaženosti, až svět upadne do hříchu, přijde 

váš Bůh, aby vám dal své světlo. 

27 Zatímco lidé v této době triumfují zabíjením, já budu triumfovat tím, že jim dám život. Mým 

božským úkolem je zachraňovat duše, vy jste dosud nebyli schopni pochopit, co znamená "Spasitel světa". 

28 Život ve vašich srdcích bije, aniž byste Mě tam cítili, a přesto se divíte, že Můj Duch osvěcuje vaše 

mysli. Co je vám divného na tom, že Spasitel hledá ztracené duše? Přemýšleli jste někdy o tom, kdy se 

pastýř vydá hledat ztracenou ovci? 

29 Ještě před tvým stvořením jsem věděl, že mě neposlechneš a že tě zachráním skrze lásku. Věděl 

jsem, že budu muset vtělit svou božskou Lásku do Ježíše, kterému lidé dají kříž k trůnu. 

30 Byl jsem v Ježíši, abych vás učil síle lásky, která nemá hranic a kterou neustále prolévám slovy, 

uzdraveními, svou Krví a svým odpuštěním. Tato láska probudila Lazara a odpustila Magdaléně. Vy si 

však myslíte, že je nemožné, abych se vrátil na svět, protože jste mi v něm dali smrt. Já jsem se však vrátil 

do lůna Otce a vy jste nepochopili, že byste Mě již neměli cítit a představovat si Mě jako člověka, ale 

pouze jako Lásku. 

31 Je pravda, že v oněch dobách mluvila Boží Láska čistými rty, jako byly rty Ježíšovy, a že nyní se 

projevuje rty hříšníků, skrze něž vám hlásám Své Slovo, abych vám předal Své Učení. Musím vám však 

také říci, že podstata je v obou případech stejná a že Má láska se v této době projevuje v dokonalejší 

podobě, neboť vás sám činím Svými ústy, čímž vám dávám důkaz, že vaše vady Mne nemohou přimět, 

abych vámi pohrdal. 

32 Zatímco někteří tvrdí, že lidé, skrze které se zjevuji, jsou rouhači, já vám říkám: jsou to skřivánci, 

kteří svým zpěvem ohlašují příchod nového dne. 

33 Již v mnoha lekcích jsem tě poučil o svém duchovním vyzařování na lidi, a přesto stále 

pochybuješ. Chtěli byste, abych vám dal hmotné důkazy, jaké jsem vám dal ve Druhé éře, které 

požadovali lidé malé víry, aby ve Mne uvěřili. 

34 Jestliže Slunce vyzařuje životní světlo na celou přírodu a na všechny bytosti a jestliže hvězdy 

vyzařují světlo i na Zemi, proč by božský Duch nemohl vyzařovat světlo na ducha člověka? 

35 Nyní vám říkám: Lidé, jděte do svého nitra, ať se světlo spravedlnosti, které má svůj původ v 

lásce, šíří po celém světě. Ať vás Má pravda přesvědčí, že bez skutečné lásky nedosáhnete spásy pro své 

duše. 

36 Víte, co jsem přišel udělat znovu. Držte se tedy Mého učení, které vám připomíná správnou cestu. 

Dokud svět nedosáhne pravé duchovnosti, nepřestanu se k lidem přibližovat a budu s nimi komunikovat 

všemi materiálními a lidskými prostředky. Očekávám vaši inspiraci a váš vzestupný vývoj, stejně jako váš 

příchod na věčnost. 

37 Duchovního vzestupu můžete dosáhnout již zde, v tomto světě, který se vám zdá tak nepřátelský a 

který je ve skutečnosti vhodným a příznivým místem pro ty, kdo umí využívat ctnost a lásku. 

38 Je mnoho duší, které trpí, mnoho matek, které pláčou, a mnoho srdcí plných žalu. Svět je plný 

krve, nemocí a smutku. Pomáhejte lidstvu, zušlechťujte své city, praktikujte více milosrdenství. Natáhněte 

ruku na pomoc bližnímu, jako by to byly vaše děti, naslouchejte mu, jako by to byli vaši bratři a sestry, 

pak budete dávat světu lásku a v hloubi svého srdce pocítíte odlesk Otcovy lásky jako pohlazení, které na 

vás doléhá, aby vás povzbudilo k dalšímu boji. 

39 Krok za krokem, okamžik za okamžikem se blíží čas, kdy přijdu přebývat ve své svatyni, která 

byla dosud uzavřena v lidských srdcích. 
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40 Kdo si myslí, že aby se mi mohl přiblížit, musí svůj život zasvětit pouze dávání, aniž by očekával, 

že za to něco dostane, nebo že se musí obětovat bez okamžité odměny, ten se mýlí; protože jsi takový, 

jaký jsi - nedokonalý a hříšný -, bude ten, kdo tě vyhledá, aby tě o něco požádal, tím, kdo ti prokáže 

laskavost. Tím, že tě potřebuje, ti totiž dává příležitost přiblížit se Otci na cestě milosrdenství. 

41 Proto, učedníci, jděte do světa a řekněte svým bližním, že v tomto čase, pokud čekají na můj 

příchod, mě neuvidí jako člověka. Budou-li čekat na příchod Mistra na zem, aby k Němu přivedl slepé, 

ochrnuté, nevyléčitelné a posedlé jako ve druhé éře, neuvidí Mě jako člověka, neboť Má přítomnost mezi 

lidmi je čistě duchovní. Přesto mi mohou přikázat své nemoci, říci mi o svých bolestech a utrpeních, neboť 

jsem všem svým dětem nablízku a jsem jim přítomen. 

42 Toto světlo, toto Slovo, skrze které jsem vám v tomto čase předal své učení, vám ukáže duchovní a 

jednoduchý způsob, jak se můžete navzájem uzdravovat, utěšovat a pomáhat si na cestě života. Tehdy 

nemocní dosáhnou uzdravení skrze vzájemnou lásku. 

43 Ano, lidstvo, zažehlo jsi oheň vášní a potom jsi volalo k nebi, abys ho prosilo, aby tě netrestal, aniž 

bys kvůli své slepotě dokázalo pochopit, že Otec tě netrestá. To vy jste nepochopili, jak najít způsob, jak 

uhasit oheň své nenávisti a svých válek křišťálovou vodou pokání a ctnosti. Neboť tuto ctnost jste v sobě 

neměli a nyní musíte začít hasit oheň svými slzami, a dokonce i krví. 

44 Já jsem ten, kdo ti chtěl zabránit plakat, cítit bolest. Já jsem ten, kdo chce, abyste povstali a 

zvítězili sami nad sebou. 

45 Učiňte pokoru jedním ze svých nejlepších spojenců při dosahování duchovního vzestupu. Neboť 

brány nebe, které je královstvím ducha, jsou pro domýšlivce zcela uzavřeny. Nikdy jimi neprošel a ani se 

mu to nikdy nepodaří, ale pokud se stane pokorným, budu první, kdo ho pochválí, a bude to Má milost, 

která mu otevře dveře do věčnosti. 

46 Tím, že k vám takto promlouvám prostřednictvím orgánů intelektu, které nejsou schopny se samy 

inspirovat, vám dávám nejlepší důkaz o své přítomnosti a pravdivosti svého vyzařování. Proč tedy ode 

Mne požadujete důkaz s nečestnými úmysly? Vidíte, právě jsem vám řekl, že do Mého království vejdou 

jen pokorní. Buďte pokorní a pochopíte lásku a milosrdenství, které obsahuje Mé Slovo. 

47 Nevyzývej mě, protože pak se tě zeptám, jakým právem jsi měl, když jsem viděl, že jsi odepřel 

milosrdenství někomu, kdo tě o ně prosil. 

48 Ať Mé Slovo rozkvete ve vašich srdcích; ještě nevíte, kolik z vás se stane Mými rozsévači. 

Odložte strach, který pociťujete z předsudků lidí, neboť ti, kdo by takový strach měli pociťovat, Mi 

neposlouží k tomu, abych zaséval toto semeno do srdcí jejich bratří. Strach je pouze slabostí hmotné 

povahy, zatímco důvěra a víra jsou vlastnosti ducha. 

49 Uvažte, že jste byli velmi chladní vůči lásce Krista, vašeho Mistra a Pána, ale já vás žádám: Co 

bylo příčinou tohoto chladného pocitu? 

50 Řekl jsem vám ve Druhé éře: "Lišky mají doupata, ptáci svá hnízda, ale Syn Boží nemá kam hlavu 

složit." A dnes, když klepu na dveře vašich srdcí, nechcete mi otevřít. Já však z vás všech udělám své 

učedníky, neboť má láska nebude nikdy poražena. 

51 Tato planeta, kterou Otec připravil jako obraz duchovního života, aby lidé mohli žít uprostřed 

jejích divů, uctívat a oslavovat svého Stvořitele, byla později člověkem proměněna v údolí slz a krve. Od 

té doby zůstává tento svět údolím smíření pro bytosti, které musely projít ohnivou zkouškou a očistou. A 

přece - kolik lidí stále vidí v této zemi nebeské království a věčnost! 

52 Zde si lidská marnivost postavila své paláce a trůny, zde se člověk korunoval na krále a ve své 

zaslepenosti se nechal uctívat v domnění, že je Bůh. Nezmařil jsem jeho touhy, ani jsem ho nikdy nezbavil 

daru svobodné vůle. Chtěl jsem, aby sám od sebe objevil světlo pravdy a poznal podstatu života. 

53 Má Moc nikdy nestvořila svět, domov ani místo smíření, aby trestala děti, které hřeší. Je-li země 

tyglíkem bolesti a hořkosti, je to dílo lidí. 

54 Znovu vám říkám, že tento svět se svým mírem, zázraky a zjeveními se na počátku podobal 

duchovnímu království. 

55 Víte, co jsem vám chtěl říci, když jsem k vám mluvil o zadostiučinění?: Vrátit duši a tomuto světu 

jeho čistotu, aby byl pro mé děti tím, co jsem vám od věčnosti určil: Svět bratrství mezi lidmi, kde se 

praktikuje kult harmonie se všemi stvořenými věcmi a duchovní uctívání Pána. 



U 89 

43 

56 Jsem tvůj soudce, nebo ne? Ano, lidstvo, Můj soud je k vám nemilosrdný a přísný, ale rodí se z 

lásky k Tomu, který je původcem života. Mohl jsem zničit všechny, kdo se znesvětili, zhřešili proti Mým 

zákonům nebo je neposlouchali, ale jakou cenu by mělo porazit tě smrtí? Nemají pravda a láska žádnou 

moc? 

57 Nechci mrtvé, nechci věčně poslouchat nářek těch, kdo pláčou nad smířením. 

58 V těch, kdo jsou přítomni, přijímám ty, kdo jsou nepřítomni; zítra, až toto slovo už nebude slyšet, 

bude sděleno ústy mých svědků těm, kdo je neslyšeli. Milujte se navzájem, učedníci, aby vaše srdce bylo 

pro vaše bratry jako záchranný člun. 

59 Dobrá zpráva této doby se dostane do všech srdcí a do všech koutů země. Poselství, které jsem 

vám dal ve Druhé éře skrze Ježíše, se již stalo souborem vědomostí lidstva. Na toto požehnané semeno 

dopadne plodný déšť spiritualismu, aby osvětlil a vysvětlil poselství minulých věků. 

60 Nevyhledávejte jen ty, kdo žijí šťastně, kdo znají jen málo hříchů a bolestí; přijďte k 

malomocnému, k člověku, který se rouhá, a k tomu, kdo má ve svém životě zmatek. Nevyhýbejte se bídě, 

kterou vám tato bytost představuje navenek, ale ihned si uvědomte, že v ní přebývá duch, že v ní přebývá 

dítě Páně, jeden z vašich bratrů a sester, spojený s vámi věčnými a božskými pouty. Stále v sobě 

uchovávejte Mé Slovo, abyste nenechali bolest projít, aniž byste ji pocítili nebo zmírnili. 

61 Kdo cítí bolest svého bližního, kdo vnitřně prožívá zkoušky svého bratra, tomu bude dopřáno, aby 

se skrze jeho modlitbu a jeho slova zvedlo těžké odčinění, které leží na těch, pro něž se používá nebo s 

nimiž trpí. 

62 Dbejte na to, aby vás potřební nezastihli nepřipravené, až zaklepou na vaše dveře, protože pak váš 

duch nebude schopen svědčit o tom, kdo ho poslal na zem, aby splnil tak náročné poslání. 

63 Váš duch musí vytvořit nové lidstvo, a aby toho dosáhl, musí bojovat proti zlu, které obklopuje 

svět. Bděte nad dětmi, posilujte dobro v mládeži, neboť nové generace budou pokračovat ve vašich 

velkorysých skutcích. 

64 Myslíte si, že Můj pohled neodhaluje propasti, do nichž padají ti, kdo začínají žít, a nebezpečí, 

která číhají na ty, kdo nemají zbraně, aby se bránili? 

65 Lidé, nezvykejte si už na zkaženost, bojujte s ní, aniž byste se chlubili čistotou, a nerozhořčujte se 

nad prohřešky svých bližních. Buďte taktní, přesní a laskaví ve své řeči i ve svých činech a svět vám bude 

naslouchat a bude věnovat pozornost i vašim učitelským slovům. Je nutné, abych vám znovu opakoval, že 

než toto učení předáte dál, musíte ho žít? 

66 Studujte Mé Slovo, učedníci, abyste objevili jeho podstatu. Činím vás prvními strážci tohoto 

zjevení, které zítra oznámíte světu. 

67 Zdá se, že na tomto zjevení není nic velkého, ale v budoucnu uvidíte, jaký význam bude mít pro 

lidstvo. 

68 Mezi tímto lidem jsou žáci nejrůznějšího druhu; někteří tuší velikost tohoto díla a již cítí, jaký 

otřes jeho vystoupení ve světě způsobí; jiní se spokojují s tím, že věří, že je to dobrá cesta, a jsou i tací, 

kteří nemohou objevit velikost tohoto učení a pochybují o jeho vítězství a o jeho vstupu do lidských srdcí. 

Říkám vám, že je to klenot, který jsem vám svěřil a jehož božské paprsky světla jste nechtěli poznat, 

protože jste nepochopili Mé učení. 

69 Nezapomínejte, že už v jeho době lidé pochybovali o Kristových slovech, protože Ježíše 

odsuzovali na základě jeho původu a oblečení, a když se dozvěděli, že je synem tesaře z Nazareta a chudé 

ženy - který se později vydal na cestu ve společnosti chudých galilejských rybářů, kázat učení, které se jim 

zdálo podivné - nemohli uvěřit, že tento potulný kazatel, který chodí od vesnice k vesnici a ukazuje 

skromnost svého oděvu, je Král, kterého Hospodin zaslíbil izraelskému lidu. 

70 Uvádím vám tyto údaje, protože lidé hledají vnější nádheru, která oslňuje smysly, aby mohli uvěřit 

ve velikost toho, co lze vidět a cítit pouze duchem. 

71 Musel jsem prolít svou krev, dát svůj život a znovu vstát, aby lidé otevřeli oči. Jaký kalich má nyní 

vypít Můj Duch, abyste ve Mne uvěřili? Lidstvo: Co bych neudělal, abych tě viděl zachráněného? 

72 Na rozhovor s vámi zbývá ještě krátká doba. Vím, že ti, kdo si Mého projevu dosud nevšimli, jej 

později pochopí a pak se svého poslání chopí se skálopevnou vírou. 

73 Přicházím vyzbrojen trpělivostí; jsem Učitel pro toho, kdo přichází kvůli Mému učení; jsem Lékař 

pro toho, kdo ve Mně hledá jen zdraví; jsem shovívavý Soudce pro toho, kdo hodně zhřešil a potom 
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přichází před Mou Tvář s pokorně skloněnou hlavou, aby Mne prosil o odpuštění. Zítra, až uvidí, že se 

jejich touha naplnila, budou jejich rty mluvit, aby poučily nevědomé. Přijdou k Božskému Lékaři, ale jen 

proto, aby požádali o balzám a útěchu pro utrpení svých bližních, a také se obrátí na Mou Spravedlnost, 

aby se přimluvili za toho, kdo je urazil. 

74 Řekl jsem vám, že abyste se stali mistry, musíte být nejprve učedníky a žáky. 

75 Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 90  
1 Jsem poutník, který klepe na dveře vašich srdcí. Tluču, a vy nevíte, kdo to je; otevíráte, a 

nepoznáváte mě. Jsem jako poutník, který přichází do vesnice a nemá nikoho, kdo by ho znal, jako 

cizinec, který přichází do cizí země a nerozumí mu v jeho jazyce. Tak se cítím mezi vámi! Kdy pocítíš 

Mou přítomnost? Ó lidé, kdy mě poznáte, jako svého času poznali Josefovi bratři v Egyptě? 

2 Josef, syn Jákobův, byl svými bratry prodán kupcům, kteří byli na cestě do Egypta. Josef byl ještě 

malý, a přesto již prokázal velký dar proroctví. Závist se zmocnila jeho bratrů, kteří se ho zbavili v 

domnění, že už ho neuvidí. Ale Hospodin, který bděl nad svým služebníkem, ho ochránil a učinil ho 

velkým u egyptského faraona. O mnoho let později, když svět sužovalo sucho a hladomor, si Egypt, veden 

Josefovými radami a vnuknutími, nashromáždil dostatek zásob, aby odolal této pohromě. Tehdy se stalo, 

že Jákobovi synové přišli do Egypta hledat potravu. Velmi se vyděsili, když zjistili, že se jejich bratr Josef 

stal faraonovým ministrem a rádcem. Když ho spatřili, padli mu k nohám na kolena v lítosti nad svým 

proviněním a uvědomili si, že proroctví jejich bratra se naplnilo. Ten, kterého považovali za mrtvého, tu 

byl před nimi plný moci, ctnosti a moudrosti. Prorok, kterého prodali, jim dokázal pravdivost proroctví, 

které mu Hospodin vložil na rty ještě jako dítěti. Bratr, kterého trápili a prodali, jim odpustil. Rozumíte 

tomu, lidi? Teď už víte, proč jsem vám to dnes řekl: Kdy mě poznáte, jako Josef poznal své bratry? 

3 I já jsem vám kdysi dal proroctví, i já jsem byl prodán a vydán na smrt. Ale nezapomeňte, že jsem 

vám řekl, že se vrátím. Proč Mě tedy nepřijímáte nyní, když klepu na vaše dveře? Bude nutné, aby se na 

zemi objevilo sucho a hlad jako tehdy, abyste Mě konečně mohli hledat? 

4 Jak mnoho jsem k vám mluvil a dával vám od počátku času, abych vás zachránil od zla a přivedl k 

dokonalosti. Stále však potřebujete čas, abyste dosáhli vrcholu hory, kde na vás čekám, abych vás střežil 

jako drahokamy, které vyrostly z Mé lásky a které se ke Mně vracejí. 

5 Všichni lidé vědí, že jsem Otec všech stvořených věcí a že osud bytostí je ve Mně. Přesto se mi 

nedostalo jejich pozornosti ani úcty. Oni také tvoří, jsou také pány a věří, že mají moc nad osudem svých 

bližních - tak proč se Mi klanět? 

6 Tímto způsobem člověk zkoušel Mou trpělivost a zpochybňoval Mou spravedlnost. Dal jsem mu 

čas, aby našel pravdu, ale on ode Mne nechtěl nic přijmout. Přišel jsem jako Otec a nebyl jsem milován; 

pak jsem přišel jako Mistr a nebyl jsem pochopen; ale protože je třeba zachránit lidstvo, přicházím nyní 

jako Soudce. Vím, že se člověk bude vzpouzet proti mé spravedlnosti, protože mě nepochopí ani jako 

Soudce a řekne, že se Bůh pomstil. 

7 Přál bych si, aby každý pochopil, že Bůh nemůže chovat pocity pomsty, protože jeho láska je 

dokonalá. Ani já nemohu poslat bolest; to vy sami ji přitahujete svými hříchy. Má božská spravedlnost je 

nad tvým utrpením a dokonce i nad tvou smrtí. Bolest, překážky a neúspěchy jsou zkoušky, které si člověk 

neustále ukládá, a plody jeho setby jsou to, co postupně sklízí. Stačí, když v každé z těchto životních krizí 

nechám proniknout Své světlo k vašemu duchu, aby dosáhl své spásy. 

8 Mnoho lidí říká, že nerozumí Kristovu učení, že neví, od čeho se odvrátit a kam směřovat své 

kroky. Ale já se jich ptám: Zdá se vám toto učení příliš vysoké? Tak mě teď poslouchejte a pochopíte je. 

9 Věděl jsem, že se musím vrátit, abych vám vysvětlil všechna tato učení. Proto jsem vám řekl, že 

přijde Duch pravdy a vysvětlí vám všechna tajemství, abyste pochopili, čemu jste nerozuměli. Je to doba, 

kdy se Duch pravdy vznáší nad každým tělem a nad každým duchem. Stačí, když se soustředíš na 

nejvnitřnější část svého svědomí, abys slyšel Můj hlas. Chtěl jsem vám však jako první ovoce této doby 

dát Své hlásání prostřednictvím lidského orgánu intelektu, aby toto poselství bylo semenem, které vám 

dodá pevnost a víru na cestě k vašemu rozvoji. 

10 V tomto čase vám dávám lásku, mír a duchovní poučení a vaše srdce - chudé a toho všeho 

potřebné - se očišťuje, aby mohlo přijmout božský dar. 

11 To, co zavrhli mocní lidé a ti s velkým věděním, přijímají pokorní, a to, co bylo v honosných 

palácích opovrhováno, se dostává do chudých chatrčí a je přijímáno s radostí. 

12 Vy, kteří jste unaveni dlouhým čekáním a tolika utrpeními, pojďte ke Mně. Vše jsem připravil a 

vše je na tento okamžik připraveno. Opatřil jsem vítr vůněmi, abys mohla dýchat Můj osvěžující dech, 

neboť se ti chci přiblížit nekonečnou láskou. 
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13 Děti mocných Mi říkají, když slyší Mé volání u svých dveří: "Přijď zase zítra, protože dnes pro 

tebe není místo", zatímco lidé prosté mysli Mi říkají: "Přijď k nám, Mistře, přijď a poctě naši chýši Svou 

Přítomností. Nedívejte se na naše skvrny hanby. Ty, který jsi navštívil dům hříšnice Magdaleny, dopřej 

nám štěstí, že tě můžeme spatřit." 

14 Když ke mně dojde toto naléhavé, ale pokorné volání, přistoupím a vstoupím do těchto srdcí, která 

jsou připravena na tuto hodinu, jako by to byla svatyně. 

15 Objevuji mezi vámi ty, kdo jsou pomazáni slzami bolesti, kdo trpěli pronásledováním, kdo snášeli 

ponížení. 

16 Přicházím, protože jsi mě zavolal v tichu svých (vnitřních) bojů a zklamání, ale oceníš, že jsem 

přišel na tvé zavolání bez prodlení, jako pastýř spěchá, když slyší bečení ovce, která zabloudila nebo je v 

nebezpečí. 

17 Volali jste Mě s velkou vírou, neúnavně jste Mě hledali, a opravdu vám říkám, že vás vaše víra 

nemohla oklamat. 

18 Uvědomte si, že vylévám svá požehnání jako příval lásky na všechny, kdo umějí věřit a čekat. 

Naslouchej Mému hlasu, který k tobě přichází jako milostná píseň, která ti dává zapomenout na utrpení a 

odpouští ti všechno, co bylo tak trpké a co tvé srdce postupně sklízelo na cestě života. 

19 Učíte se cítit Mou duchovní přítomnost ve svých srdcích a toto poznání je pro některé jako oddech, 

pro jiné jako oáza. Hledám všechny, ale nejprve jsem přišel ve spěchu, abych se dal poznat těm, kteří, 

když Mě slyšeli, Mě nezapřeli, kteří uměli snášet posměch svých bratří a sester, protože jsou se Mnou. 

20 Buďte trpěliví ve zkouškách a budete svědčit o Mém díle, ale Já budu svědčit také o Svých 

věrných učednících, aby lidstvo pochopilo, že stojí v Pravdě. 

21 Nejen vy budete svědky Mého díla, nejen muži a ženy Mého lidu budou svědčit o Mém příchodu, 

ale všechno bude mluvit o Mém příchodu a svědčit o Mé Pravdě, jako se to stalo v onom Druhém čase, 

kdy v Hodině smrti na kříži bylo skryto i slunce, země se otřásala a celý Jeruzalém byl pustý a smutný. 

22 Milovaní učedníci, už pro Mne neplačte, vaše slzy se promění v blaženost, neboť budete stále 

plakat nekonečnou radostí, až zakusíte vítězství Mého učení na zemi, a nikdo vám tuto blaženost nebude 

moci vzít. Prozatím se i nadále posaďte na toto duchovní pohoštění a jezte sladký chléb života. 

23 Užívejte si této slavnosti, která se odráží ve vašem duchu, abyste ve chvíli, kdy dosáhnete 

společenství se Mnou, zapomněli na svá trápení. Vaše rány se zahojí a vy si odpočinete od své práce. Až 

tyto chvíle nastanou, bude tvé srdce zářit jako dům vyzdobený na slavnost a ani ty nejkrálovštější paláce 

na zemi nebudou mít takovou nádheru, jakou v tu hodinu září tvůj duch. 

24 Blahoslavení tiší srdcem, neboť jejich je nebeské království. 

25 Blahoslavení ti, kdo hluboce trpí, když je Pastýř urážen. Ale nebojte se o Mne, bojte se o sebe, 

které bolest může skutečně sklíčit a pokušení porazit. 

26 Osvěžíte se, když Mi nasloucháte a ptáte se Mě: "Mistře, proč jsi si vybral právě nás, i když jsme 

tak malí a slabí?" Odpovídám vám: Váš Pán se nikdy nemýlí. 

27 Uvědom si, že ještě předtím, než jsi Mě poprvé přišel vyslechnout, když jsi ještě nic nevěděl o 

Mém příchodu, ti tvé srdce již ukazovalo, že Mistr se chystá poslat do světa Své Světlo jako maják, který 

vede trosečníky uprostřed bouře. 

28 Povolal jsem vás, abych vás učinil svými pracovníky a poslal vás na cestu hlásat tuto radostnou 

zvěst. Nejprve však očekávám, že se naučíte odpouštět svým nepřátelům, všem, kdo vám nasadili trnové 

koruny, všem, kdo vám dali pít žluč a ocet, abyste mohli říci, že jste nyní dost silní na to, abyste vyšli a 

rozptýlili semeno spiritualizace. 

29 Jakmile to bude pravda, vydáte se rozsévat, a i když se na své úzké cestě duchovních misionářů 

setkáte s utrpením a hořkostí, čeká vás také velká radost, která vám to vynahradí. Když odcházíte rozsévat 

Mé semeno lásky, modlete se a věřte. Někdy budete plakat, ale na druhou stranu vám mnoho věcí přinese 

radost, když budete plnit Můj Zákon. 

30 Při své každodenní práci se budete setkávat se slzami i radostmi, dokud nedojdete na konec své 

cesty smíření a nedorazíte do zaslíbené země, kde vládne mír, harmonie a dokonalé štěstí. 

31 Někdy bude váš pohár plný medu, jindy plný hořkosti, ale znovu vám říkám, že ten, kdo se modlí, 

bdí a důvěřuje Mi, nepodlehne slabosti, protože jeho srdce bude plné víry a nikdy Mě nebude moci zapřít, 

protože jeho rty budou neochvějně hlásat Mou Pravdu na zemi. 
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32 Cesta je strastiplná a daleká, ale Má láska uhasí žízeň tvého srdce. Pamatujte, že jsem vždy 

přicházel k lidem, když jsem viděl, že jsou blízko smrti hladem nebo žízní. 

33 Ten, který vždy přicházel k vaší spáse, k vám v této chvíli promlouvá: Kristus, Božský příslib, 

učiněný člověkem v Ježíši ve Druhé éře, Božské Slovo, které se stalo Slovem člověka; Duch Lásky, 

Světla, Moudrosti, omezený v paprsku, který se dotýká ducha a mysli člověka skrze svědomí, aby ho 

naučil předávat Mé myšlenky. 

34 Někteří mi v srdci říkají: "Pane, jak jsi mohl takto sestoupit do našich srdcí?" - Ach, mé děti! 

Neviděli jste někdy matku, jak jde do špinavé části města, kde jedno z jejích dětí vzdychá a prosí ji, 

prohnilé ve špíně nebo bídě? 

35 Jen tyto matky by vám mohly vyprávět, jak cítily tlukot srdce ztraceného dítěte, které k nim volalo, 

prosilo o jejich přítomnost a mateřskou lásku a věřilo, že získá jejich odpuštění. 

36 A já, který jsem ztělesněním veškeré lásky, v němž je láska všech otců a všech matek, bych měl 

zůstat necitlivý k volání tvého ducha? Mám se zdržet toho, abych nespěchal na místo - ať už je to cokoli -, 

kde je jedno z Mých dětí vydáno na pospas zkáze a volá ke Mně? Jak málo o Mně víte, ačkoli jsem vám 

projevil Svou lásku v tolika a tak neomezených podobách! 

37 Nepamatuješ si, kolikrát jsem projevil svou lásku nejen těm, kdo ve Mne věřili, ale i tomu, kdo 

Mne zradil, a těm, kdo Mne pronásledovali a odsuzovali? Možná se mě teď ptáte, co mě vedlo k tomu, že 

jsem dovolil všechny ty posměšky. Já vám však odpovídám: Bylo nutné, abych jim ponechal úplnou 

svobodu myšlení a jednání, aby se jim naskytly vhodné příležitosti k tomu, abych se jim zjevil, a aby 

všichni zakusili milosrdenství a lásku, které jsem učil svět. 

38 Nepohnul jsem Jidášovým srdcem, aby mě zradil; byl nástrojem zlé myšlenky, když jeho srdce 

bylo naplněno temnotou. Ale tváří v tvář nevěrnosti tohoto učedníka jsem zjevil své odpuštění. 

39 Nebylo by nutné, aby mě jeden z Mých zradil, abych vám dal tento příklad pokory. Mistr by to 

předvedl při každé příležitosti, kterou by mu lidé nabídli. Tomuto učedníkovi připadlo, aby se stal 

nástrojem, skrze nějž Mistr ukázal světu svou božskou pokoru, a i kdybyste si mysleli, že to byla slabost 

tohoto člověka, co způsobilo Ježíšovu smrt, říkám vám, že jste na omylu, protože jsem se vám přišel zcela 

odevzdat, a kdyby to nebylo tímto způsobem, můžete si být jisti, že by to bylo jiným způsobem. Proto 

nemáš právo proklínat nebo soudit toho, kdo je tvým bratrem a kdo ve chvíli temnoty postrádal lásku a 

věrnost, kterou dlužil svému Mistrovi. Když ho obviňujete z Mé smrti, proč mu nepožehnáte, když víte, že 

Má Krev byla prolita pro spásu všech lidí? Bylo by lepší, kdybyste se modlili a prosili, aby nikdo z vás 

neupadl do pokušení, protože pokrytectví zákoníků a farizeů na tomto světě stále existuje. 

40 Je na vás, abyste se modlili a bděli, abyste vždy byli nástroji světla a nikdy nesloužili temnotě. 

Vždy budu mít příležitost ukázat tomuto nevěřícímu a materialistickému lidstvu pravdu o všem, co jsem 

mu zjevil. 

41 Stejně jako v minulosti, i dnes ponechávám člověku svobodu vlastního rozhodnutí, aby využil daru 

své vůle a přišel ke Mně z vlastní vůle. 

42 Stvořil jsem vás svobodné - ne pro zlo, ale svobodné jako proud vody, jako růst rostlin, jako zpěv 

ptáků. 

43 Tehdy jsem lidi nelákal, aby Mě volali nebo hledali, ani jsem se nebránil, když Mě odmítali. 

Dovolil jsem jim konat jejich vůli, abych následně mohl konat svou vůli nad všemi stvořenými věcmi. Tím 

vám chci říci, že vás nechám přijít ke Mně, když využiji vaší vůle. Pokud se totiž pokusíte tuto úžasnou 

sílu, která udržuje lidstvo v pohybu, přinutit k jinému směru, nedosáhnete dokonalosti. Ujistěte se tedy, že 

vaše vůle je Moje, a dosáhnete konečného cíle cesty, kterým je Srdce Mého Otce. 

44 Budu tě volat jako vždycky, aniž bych se unavil, a Můj Hlas bude den za dnem láskyplně 

opakovat: "Pojď ke Mně." Ale abyste slyšeli Můj 

Když uslyšíš toto volání, musíš očistit své srdce, aby v tobě zlovolné síly, které se staví proti ctnosti, 

čistotě a dobrotě, nenašly spříznění, a i když tě pokoušejí, nemohly tě zničit. 

45 Brány Mého Království jsou otevřené, proudí jimi velké záplavy světla, jejichž jas zasahuje tento 

svět a hledá srdce, mysli a duchy, v nichž by se usadil. 

46 Přede vším vás předem varuji, neboť jsem vám již řekl, že se bude bojovat a že Mé učení bude 

vybojováno mnoha způsoby. Mnozí budou usilovat o to, aby ze země zmizela, ale než zmizí Moje učení, 

musela by nejprve zmizet poslední z duší, tedy poslední lidská bytost na tomto světě. 
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47 Nebojte se, když vás budou nazývat rouhači, když řeknete, že ten, kdo k vám promluvil v Duchu, 

byl sám Kristus. Dokonce i když Ježíš ve druhé době řekl, že je Boží Syn, lidé byli pobouřeni. Odpustím 

jim jejich nedůvěřivost a dovolím jim, aby Mi říkali, jak se jim líbí. 

48 Mnozí budou popírat, že jsem k vám mluvil ústy hříšných lidí. Pak jim však řeknu: Nezaměřujte se 

na nádobu, zhodnoťte obsah, a pak vyliji čistotu svého učení na srdce svých odpíračů. Poznají mě, neboť 

mám znamení, kterým volám své ovce, a ony poznají hlas svého Pastýře. 

49 Přijdou a budou mě zkoušet, protože vám chtějí dokázat, že se mýlíte. Když jim neřeknu své 

jméno, řeknou, že nejsem Já, a když jim odpovím na jejich otázky položené se zlými úmysly, budou mě 

zapírat s ještě větší horlivostí. 

50 Pak jim řeknu: Kdo chce vejít do království světla, musí o to usilovat srdcem. Kdo však chce žít, 

aniž by Mne uznával, zadržuje božské poznání před svým vlastním duchem, a tím způsobuje, že vše, co je 

jasným a světlým zjevením, je pro něj záhadou a tajemstvím. 

51 Dávám vám svůj pokoj, ne ten, který vám slibuje svět, protože ten není pravdivý, ale jen ten, který 

vám dávám pocítit. Noste s sebou můj pokoj, protože cesta, po které kráčíte, je posetá trním, vím to. 

Lidstvo se plaví v oceánu utrpení. Hřích se rozpoutal a vy nemáte dost sil bojovat proti všem těmto 

těžkostem. Proto jsem vám přišel dát sílu a vyvést vás z tohoto chaosu. Kdykoli zabloudíte a pocítíte 

neklid, ptáte se v hlubokém zmatku, zda je to Moje cesta, ale Já vám odpovídám, že vám vždycky ukážu 

správnou cestu. 

52 Některé nevěřící srdce se mě dnes ptá: "Jsi to Ty, Mistře, kdo k nám mluví?" A Já mu odpovídám: 

"To jsem Já, v duchu a v pravdě, který se ti pokorně ukazuji v mezích tvého chápání, abys Mě poznal a byl 

osvícen tímto světlem, aby tě očistilo a připravilo tvé srdce, oživilo ho a ukázalo mu duchovní život, který 

ho čeká. 

53 V tuto chvíli otevírám Knihu svých pokynů. Chci, aby zůstala otevřená před vašimi srdci a vy jste 

si neúnavně zapamatovali její učení. Dávám vám pokyny, neboť nyní je hodina, kterou jsem vám naznačil 

svou láskou, kdy vás učiním vlastníky moudrosti, která vám náleží. 

54 Vyšla jsi ode Mne čistá, ale časem jsi poskvrnila svou duši a po očistě a těžkostech přicházíš ke 

Mně a Já ti vracím hodnotu a milost, kterou jsi ztratila. Označuji vás pečetí světla, aby vás vaši bližní 

poznali. Povolal jsem vás za učedníky a chci, abyste napodobovali učedníky druhé éry. Nesouhlasíš s tím, 

že jsem si tě vybral? - Mlčky mi říkáš: "Buď vůle Tvá". Zatím tě nemohu nechat zaujmout Mé místo, ani 

nejsi dostatečně vybaven k tomu, abys mohl učit. Co by mohl hlasatel předat, i kdyby měl dar Slova, 

kdyby ho Můj Paprsek neosvítil? Jsou ještě nemotorní a připraveni pouze přijímat Mé vnuknutí a předávat 

je dál, ale jejich srdce ještě není pramenem milosrdenství a lásky, protože jsou nezkušení. Blahoslavení 

jsou ti, kteří pocítili víru, když slyšeli Mé Slovo, a kteří Mi projevují vděčnost, aniž bych jim poskytl velké 

důkazy. 

55 Nikdo sem nepřišel náhodou, přivedl jsem vás sem já. Pokud jsi však se Mnou mluvil, dlužíš Mi, 

abys Mě poznal a miloval. - Muži a ženy, kteří až dodnes žili v nádherných příbytcích, chcete Mě 

následovat? Nevíte, že jste označeni za Mé vyvolené a že je Mou vůlí, abyste sloužili v Mém díle? I když 

jsi velmi miloval svět, dnes bys měl milovat duchovní život, sloužit svým bratrům a sestrám a založit na 

něm svou radost ze života. Pokud vás však vaši příbuzní a přátelé kvůli tomuto duchovnímu naplnění 

špatně hodnotí, necíťte bolest, buďte silní a vezměte si ze Mne příklad. 

56 Když jsem mezi vámi žil ve Druhé éře, zjistil jsem, že Mé děti se stávají arogantními kvůli svému 

vědění a moci. Chtěl jsem, aby Mé Slovo vstoupilo do jejich srdcí, ale zjistil jsem, že jsou lhostejní k 

darům Ducha. Ale to není důvod, proč jsem se odvrátil od jejich cesty. Abych jim pomohl proměnit jejich 

zatvrzelá srdce, připravil jsem jim zkoušky, které je měly osvítit. 

57 Jednou přišel jeden z těch mužů, kteří slyšeli Mé slovo, aniž by mu uvěřili. Přišel plný strachu a v 

jeho tváři se odráželo zoufalství, protože nemohl najít prostředky, jak vrátit zdraví své umírající ženě. 

Přemožen bolestí, obrátil se ke Mně, když se marně radil se svou vědou, aniž by objevil lék na nemoc, 

která měla ukončit život jeho druha, a zeptal se: "Jsi Ty ten, který uzdravuje?" Odpověděl jsem mu: "Co ti 

leží na srdci, dobrý muži?" Pak promluvil a prosil o uzdravení své ženy. Řekl jsem mu: "Možná je mé 

vědění zbytečné a moc, kterou jsem obdařen, je neúčinná?" Já jsem však následoval jeho kroky, došel 

jsem do tábora nevyléčitelně nemocných a dotkl se jejího čela. Manžel se tvářil nedůvěřivě, zatímco ona 

se vzpamatovávala. Manželka vstala, bylo jí dobře, a když si to plně uvědomila, rozplakala se radostí, 
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vrhla se na zem a řekla Mi: "Mistře, Ty jsi božský lékař, náš Bůh. Proč Tě nepoznávají a nenásledují, i 

když děláš takové zázraky?" "Počkej, ženo," odpověděl jsem jí, "je třeba, abych od tebe odešel, aby mi 

bylo porozuměno, ale ti, kdo již poznali Mou Pravdu, jsou vyvolení." 

58 Stejně tomu bude i ve třetí éře. Mnozí, kteří byli přímými svědky mých projevů a zázraků, 

neuvěřili. Ale čas plyne a události, které nastanou, budou mluvit a svědčit o všech těchto zázracích, a i pak 

si vyžádají nové důkazy. Jiní Mě následují od prvního okamžiku a jsou se Mnou. To jsou ti, kteří žijí více 

pro svého ducha než pro své tělo a kteří nečekali, až přestanu mluvit, aby pochopili, kdo je učil. 

59 Když se vy, Moji učedníci, vydáte na cestu s trochou víry a budete pracovat pro lidstvo, budete 

konat zázraky, protože vás použiji, abyste podali důkazy podle Mé vůle těm, kdo o to požádají. 

60 Až přijde čas, nebudou v rukou Mých vyvolených žádné knihy, protože jejich víra a dobré skutky 

je povedou k naplnění jejich osudu. 

61 Ať se nikdo, kdo Mě chce následovat, nebojí odsouzení svých bratří a sester. Mnozí bázliví mi 

říkají: "Jak Tě mohu následovat? Kdyby se moji rodiče, moji příbuzní, moji přátelé dozvěděli, že slyším 

toto slovo, už mě nebudou znát, vyženou mě ze svého středu." Mistr k těmto srdcím promlouvá a říká jim: 

Ne všichni, kdo jsou se Mnou, jsou smířeni se svými vlastními; aby Mě mohli následovat, podstoupili 

utrpení. Ptám se však těch, kteří jim způsobili muka: Co zlého vám tato stvoření způsobila? Proč jsi je 

rozplakal? 

62 Přichází doba větší spravedlnosti a přísnosti. Chci, abyste do té doby zaseli dobro a skutky pravdy 

ve svých bližních, abyste mohli sklízet jejich plody. Neočekávejte, že svět zaplatí za vaše skutky 

milosrdenství. Dovol mi, abych tvou lásku k lidem odměnil svým požehnáním. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 91  
1 Vy, kteří sem přicházíte s touhou po duchovní potravě, pojďte blíž, a pokud jste unaveni, zůstaňte 

ve stínu tohoto stromu, abyste se posilnili. Když jste smutní, poslouchejte zpěv slavíka v altánku na 

stromě, a když ho budete poslouchat, pocítíte v srdci sladkou útěchu. 

2 Pokud někoho z vás zachvátí nevíra, nebudu mu ji vyčítat, ani neodsoudím světonázor nebo víru, 

kterou mi v hloubi srdce nabízí. 

3 Můj hlas dolehne k vašemu duchu a řekne vám, abyste šli vpřed a s vírou procházeli rozlehlou 

pouští života, stále oživováni Božím zaslíbením, abyste dosáhli pravé zaslíbené země, kterou je Duchovní 

království. 

4 Naslouchejte a vtiskněte si Mé Slovo do srdce, aby se vám nesmazatelně vrylo do paměti. Ujišťuji 

vás, že až nastane Mnou určená hodina, kdy Můj hlas již nebude slyšet v této podobě, přijde poslední 

pokyn, který vám dám prostřednictvím hlasatele. Proto ji musíte střežit jako nejcennější poklad. Jakmile 

nastane tato hodina - pro Mistra i pro učedníky slavnostní -, měl by váš připravený duch zůstat klidný, 

pohroužený do rozjímání a modlitby, neboť právě v těchto chvílích pochopí, jakým způsobem bude 

později přijímat duchovní vnuknutí. 

5 Chci, abys ještě předtím, než toto hlásání skončí v podobě, v jaké jsem se ti nyní dal poznat, 

pochopil jeho hluboký smysl a jeho vnější podobu, abys ho zítra mohl vysvětlit těm, kdo Mě neslyšeli. 

Vaše svědectví bude považováno za pravdivé, pokud ho potvrdíte svými skutky lásky k bratrům. 

6 Připravte se na to, abyste při vysvětlování Mých projevů mohli říci, že nebylo nutné, aby Můj 

Duch sestoupil v celé své plnosti na mysl nositele hlasu, protože On je nekonečný. Stačil paprsek Mého 

světla, aby jeho mysli zprostředkoval inspiraci. Neměli byste zapomínat ani na to, že během krátké doby 

Mého zjevení měli nositelé Mého hlasu dar duchovního vytržení - dar, který jim umožnil stát se nástroji a 

hlasateli Mého Slova. 

7 Takto - stručně a jednoduše řečeno - předávali Moji hlasatelé v této době lidstvu Mé duchovní 

poselství. 

8 Abyste však nepropadli fanatismu a tvrdošíjně se nedrželi názoru, že jsem k lidem této doby 

promluvil pouze prostřednictvím hlasatelů, chci, abyste věděli, že každá lidská bytost, která má za úkol 

vést davy, národy nebo země, je prostředkem, který používám, abych promluvil k lidstvu. 

9 Má láska je nad rozdíly náboženství, učení, jazyků a kultur, protože Mi stačí, když najdu duchovní 

přípravu v tom, kdo se chystá oslovit své bližní s poselstvím. Má starostlivá láska si ho pak použije jako 

prostředníka, aby skrze něj dala poznat Mou pravdu. 

10 Když slyšíte z úst řečníka slova, která mají hluboký smysl nebo která rozechvívají skryté struny v 

srdci posluchačů, máte zde důkaz, že ten, kdo promluvil, měl duchovní přípravu a dobrý talent. Především 

však máte důkaz, že byl inspirován Mnou. Pokud naopak slyšíte řečníky pronášet slova, která obsahují 

nepravdu - ať už jsou jakkoli brilantní a eufonická ve své formě - buďte si jisti, že u toho nebyla duchovní 

příprava ani Moje inspirace. 

11 Nyní vám brzy přestanu předávat toto poselství, které, až přijde jeho čas, přinese duchovní 

probuzení národů tím, že naučí lidi rozlišovat duchovní od pouze lidského a oddělovat hlasitější, vyšší, 

čisté a světlé od všeho, co obsahuje pouze nedokonalost, nepoctivost nebo faleš. 

12 Moje láska jako Mistra vždy pečlivě dbala na to, jaké poučení lidé potřebovali, a vždy jsem k nim 

přicházel mluvit v souladu s jejich duchovní vyspělostí a intelektuálním vývojem. 

13 Přišel jsem k vám, protože jsem viděl, že lidská slova a učení, která jste vytvořili, neuhasí palčivou 

žízeň vašeho ducha - žízeň po světle, žízeň po pravdě, po věčnosti a lásce. Proto jsem se umístil mezi vás a 

sloužím pokorným, nevědomým a nevzdělaným lidem, abych je přivedl k vytržení mysli a ducha, aby z 

jejich úst mohlo vycházet poselství Třetí éry. Aby byli hodni přijímat a předávat Mé božské myšlenky, 

museli bojovat proti zhmotnění a pokušením světa. Tímto způsobem, zatlačením své vlastní osobnosti a 

potrestáním své marnivosti, dosáhli úplného odevzdání své bytosti v krátkých časových úsecích, kdy 

nabídli svůj orgán mysli Božské inspiraci, a umožnili tak, aby z jejich úst vyšlo slovo plné moudrosti, 

něhy, spravedlnosti, balzámu a míru. 

14 Vždy budou existovat lidé, kteří nebudou schopni pochopit, jak je možné, že nositelé hlasu mohou 

slovy vyjádřit tolik poznání a vlévat tolik životní esence do myslí zástupů posluchačů, aniž by do těchto 



U 91 

51 

myslí sestoupil Můj Duch a osvítil je pouze paprsek Mého světla. Na základě toho vám říkám, že ani 

královská hvězda - jak vy říkáte Slunci - nepotřebuje přijít na Zemi, aby ji osvětlila, protože světlo, které 

vysílá na vaši planetu z dálky, stačí k tomu, aby ji zalilo světlem, teplem a životem. 

15 Stejně tak Otcův Duch jako slunce nekonečné záře osvěcuje a oživuje vše světlem, které sesílá na 

všechna stvoření, duchovní i hmotná. 

16 Pochopte tedy, že tam, kde je mé světlo, je přítomen i můj Duch. 

17 Uchovejte si tato vysvětlení v paměti, neboť zítra to budete vy, kdo bude muset tyto příklady 

použít, abyste svým bližním vysvětlili podstatu Mého projevu prostřednictvím lidského orgánu chápání. 

18 Takto snadno pochopí, jak Můj Duch, aniž by hojně sestoupil na některý z těchto orgánů intelektu, 

dává pocítit Svou přítomnost prostřednictvím duchovních vibrací, které sesílám na Své nositele hlasu. 

19 Je to Má otcovská láska, která k vám v této době přichází a mění se v lidské slovo, když se dotkne 

mysli nositele hlasu. 

20 Otevřete brány chrámu, který máte v nejvnitřnější části své bytosti, a spatřete neviditelné. Radujte 

se z vědomí, že jsem vám přiblížil duchovní, o němž jste si mysleli, že je tak vzdálené. 

21 Ó lidé, tvoření zástupy žáků tohoto duchovního učení, jak moc se občerstvujete na stránkách 

Knihy Mé moudrosti, aniž byste se dostali na konec! 

22 Právě moudrost je darem a největším dědictvím Ducha, které zakládá jeho věčnou slávu a 

blaženost. 

23 Tak jako jsem pro tvou lidskou mysl vytvořil svět nevyčerpatelného poučení, tak jsem pro tvého 

ducha stvořil nebe věčné a nekonečné moudrosti. 

24 Před tvýma očima se objevuje nová část cesty, kterou máš projít, a Já ti zanechávám hojnost Svých 

pokynů, abys na tuto cestu vstoupila pevným krokem, který tě povede do věčnosti. 

25 Dobře vím, že ne všichni lidé si současně uvědomí pravdivost tohoto poselství, neboť zatímco 

někteří uvěří, že je pro ně ten správný čas, aby Mě přijali, jiní budou o Mém poselství pochybovat, až se 

dozvědí, jakým způsobem bylo přijato. Po pravdě řečeno, řeknou, že je až příliš překvapivé, že se Božský 

Duch mohl dát poznat skrze lidskou mysl. Pak se jich zeptejte, zda si nemyslí, že bylo také překvapivé, že 

se Boží Slovo stalo člověkem v Ježíši - což vždy považovali za nejvyšší pravdu. 

26 Uvidíte, že jakmile se nad tím zamyslí, pochopí, že jsem vám dal největší důkaz Své lásky k vám, 

když jsem se stal člověkem ve Druhé éře, a že když jsem se nyní projevil skrze lidský orgán mysli, bylo to 

proto, abych vás přivedl k dialogu ducha s duchem, který bude dokonalou formou, v níž děti mohou 

komunikovat se svým Nebeským Otcem. 

27 Promlouvá k vám Slovo, které promluvilo v Ježíši ve Druhém věku, neboť Boží Slovo je věčné a 

všemohoucí. Mluvil jsem k vám ústy Ježíše i ústy proroků a apoštolů, stejně jako k vám mluvím nyní 

prostřednictvím těchto nositelů hlasu a jako budu mluvit přímo k vašemu duchu, až vstoupíte do doby 

duchovního povznesení. 

28 Byl to Kristus, Slovo Boží, který promluvil ústy Ježíše, Čistého a Hlasitého. 

29 Člověk Ježíš se narodil, žil a zemřel, ale Kristus se nenarodil, nevyrostl ve světě a nezemřel, 

protože je hlasem Lásky, Duchem Lásky, Božským Slovem, projevem Moudrosti Stvořitele, který byl 

vždy v Otci. 

30 Když Kristus promluvil v Ježíši, jeho hlas byl slyšet všude, protože to bylo Věčné Slovo, které 

promluvilo, hlas vašeho Otce. To vše musíte pochopit a promyslet, abyste vždy, když myslíte na Krista 

nebo dokonce vyslovíte Jeho jméno, měli na mysli svého nebeského Otce, ale nikdy ne tak, jako by to byla 

jiná bytost odlišná od Mého Ducha. 

31 Mé Slovo zjevené v této době zničí jako meč všechnu lež, kterou se lidé snažili zakrýt Mou 

pravdu, ale bude také záchranným člunem pro všechny trosečníky, kteří plni strachu hledají světlo 

oduševnění. 

32 Učedníci, Kristus je nejvyšším projevem božské Lásky, je světlem, které je životem v oblastech 

ducha, světlem, které proráží temnotu a zjevuje pravdu před každým duchovním pohledem, rozpouští 

tajemství, otevírá dveře a ukazuje cestu k moudrosti, věčnosti a dokonalosti duší. 
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33 Ve druhé éře se Kristus - tentýž, který k vám právě promlouvá - stal člověkem a přebýval na zemi. 

Nyní je však s vámi v duchu a plní slib, který dal lidstvu: slib, že přijde znovu v nové epoše, aby vám 

přinesl nejvyšší útěchu a světlo pravdy, osvětlující a vysvětlující vše, co bylo lidem zjeveno. 

34 Pohleďte na jediného Božského Ducha, který se vám ukázal v různých fázích projevu, ale vždy 

projevoval svou spravedlnost, moc a dokonalost. 

35 Nikdy se nepokoušejte uzavřít do hranic své lidské inteligence poznání, které je vyhrazeno pouze 

duchu, protože pak byste před sebou viděli Boha zmenšeného a zbaveného dokonalosti. 

36 Je dobře, že Mě chápete jako Nejvyšší Lásku, jako Absolutno, jako Stvořitele, jako 

Všemohoucího. Pochopte však, že musíte hledat duchovní inspiraci, abyste našli hlubší vyjádření, když 

mluvíte o svém Pánu. Vpravdě vám říkám, že Má moc, moudrost a láska přesahují vše, co si lidská mysl 

dokáže představit, neboť to vše přesahuje to, co znáte a co poznáte. 

37 V současné době připravuji budoucnost vaší duše, proto jsou nyní plevy* spalovány v ohni Boží 

Spravedlnosti, neboť pro vás existují pouze dvě cesty: jedna je cesta oduševnění, druhá cesta očištění. 
To znamená, že na duši stále lpí touhy a neřesti. 

38 V tomto čase ten, kdo není připraven se obnovit, pozná největší hořkost a bude odveden ze země, 

čímž ztratí vzácnou příležitost odčinit svá provinění a smířit se se Zákonem, Pravdou a Životem. 

39 Ti, kteří naopak přecházejí z hmotného života do duchovního domova s klidem a uspokojením, 

které jim dává splněná povinnost, se budou cítit osvíceni Mým Světlem, a pokud patří mezi ty, kteří se 

musí znovu vtělit, připravím je před návratem do lidského života, aby do něj mohli vstoupit čistí, 

oduševnělí a s větší moudrostí. 

40 Nebudeš už tak lehkomyslný, abys zapomněl na své sliby, že zůstaneš na cestě dobra. Navzdory 

zkouškám a pokušením, s nimiž se na své cestě setkáš, si budeš stále uchovávat vzpomínku na duchovní 

smlouvu, kterou jsi se Mnou uzavřel, aniž bys sešel z cesty dobra. 

41 Kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a jde po mé stopě. Očekávám lidi dobré vůle, kteří 

touží po míru, spáse a blahu bližních. Vezmu pod Svůj plášť lásky ty, kdo Mě hledají s tímto ušlechtilým 

ideálem, a pošlu je na všechny cesty světa, aby proměnili Mé myšlenky ve slova a Má slova ve skutky a 

tak skrze ně dali poznat Mé učení. Někteří budou používat prostá slova, v jiných Slovo rozkvete a z jejich 

rtů poteče záplava duchovní vody, aby uhasila žízeň lidí po pravdě. 

42 Nebojte se mluvit, když jste v řadách Mých poslů a apoštolů, a nepřipouštějte si myšlenku, že 

tomuto poselství lidé nerozumějí. 

43 Přicházím, abych osvítil vaši mysl, osvobodil vás od materialismu a ukázal vám cestu k pravému 

štěstí. To je dobrá zpráva, kterou máte nosit všude s sebou. 

44 Připravte se na boj, všichni, kdo máte dobrou vůli, abyste mohli přijít ke svým bratrům v pravý 

čas. O tomto správném čase vám dávám příklad, když přicházím právě ve chvíli, kdy Mě potřebujete. Bylo 

by spravedlivé, kdyby Spasitel přišel příliš pozdě, i když vidí, že se lidstvo řítí do propasti? 

45 Slyšte Mě, lidé, a pronikněte do podstaty tohoto slova, když si uvědomíte, že jste ho málo 

používali, protože jste málo věřili a do vašeho srdce mnohokrát vstoupily pochybnosti. Přijde však čas, 

kdy ti, kdo mají malou víru, uvidí, jak dozrává ovoce, které jsem zasel, a po celém světě se objeví ti, kdo 

jsou zasvěceni do spiritualizace. 

46 Tehdy uslyšíte můj hlas, který jim řekne: Milovaní učedníci, rozsévejme lásku po celém světě, 

skrze vaše skutky nechám své semeno vstoupit do srdcí. Zasévejte příkladem a brzy uvidíte, že mé učení 

přinese ovoce. 

47 Tak jako Jan, předchůdce Mého příchodu ve Druhé éře, řekl zástupům: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, 

připrav se poznat svého Krále", tak i vy, Moji noví předchůdci, byste měli říci světu: "Připravte se 

přijmout ve svém duchu přítomnost Božského Ducha, který vám chce dát pocítit slávu svého Království". 

- Někdy říkáš: "Musel bys být teolog, abys pronikl do hloubky této moudrosti, kterou nám Pán zjevuje. 

Měl bys být vědec, abys pochopil zázraky, které život skrývá." Na to odpovídám, že kdybyste studovali 

tyto vědy, nepochopili byste Mé zjevení. 

48 Připravil jsem tvou mysl tak, aby Mi mohla porozumět v mezích svého skromného chápání. Takto 

nezatížená a zbavená jakýchkoli vlivů, které jsou Mému učení cizí, může snadněji proniknout do Mého 

učení. Svěřím ti knihu, v níž se tvůj duch naučí číst a pozná duchovní moudrost. Marně hledáte tuto 
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moudrost v pozemských knihách, neboť semeno, které obsahují lidské knihy, by ve vás již nevyklíčilo. 

Váš úkol je jiný než úkol těch, kteří přišli na Zemi zkoumat tajemství přírody. Vy jste lidé, jejichž úkolem 

je přinášet světu světlo Ducha. 

49 Neslyšeli jste o Sedmi pečetích? Abyste to pochopili, představte si knihu, která se skládá ze sedmi 

kapitol, knihu, která obsahuje poznání života a duchovní moudrost a která byla otevřena před lidstvem. 

Šest z těchto sedmi pečetí bylo uvolněno, proto jste nyní dospěli k šesté pečeti a přijímáte z ní světlo a 

zjevení. 

50 Blahoslavený, kdo s láskou, pokorou a úctou pochopí tento symbol Mé moudrosti, neboť se stane 

světlem v jeho mysli. Kniha sedmi pečetí je jako svatyně, v níž váš duch najde žebřík, který vede do 

domova míru a dokonalosti. Je to Kniha Mé moudrosti, která je lidem dána v sedmi etapách. 

51 "Jazyk", kterým je tato kniha napsána, je božský, neboť ji pro své děti napsal Duch vašeho 

Věčného Otce. "Mé Slovo" pro vás přeložil do lidské řeči, aby ho člověk mohl poznat a žít od jeho prvních 

stránek. 

52 V současné době vás seznamuji se studiem tohoto zjevení. Zítra, až se Hlasatel odmlčí, se váš duch 

začne připravovat na pokračování božského učení přímo od Otce. 

53 Mou vůlí je, aby po uvolnění Sedmé pečeti lidstvo navázalo duchovní kontakt, aby mohlo být ve 

společenství se svým Pánem. 

54 Učedníci, přemýšlejte o tomto učení a pocítíte velikost tohoto zjevení. 

55 Buďte vítáni lidé, kteří přicházejí přijmout svého Pána. Vítejte u nich, protože pochopili, že žijí v 

době naplnění proroctví a zaslíbení, která jsem dal lidstvu v jiné době. 

56 Můj nový projev našel svět bez míru. Dnes se národy navzájem ničí, aniž by chtěly pochopit, že 

jste všichni bratři a sestry. 

57 Když se horliví křesťané prvních dob dozvěděli, že se jejich Pán vrátí na svět v době válek a 

nenávisti, nemohli pochopit, jak je možné, že se lidé po tomto vznešeném (Ježíšově) učení, které se šířilo 

od úst k ústům a od srdce k srdci, nedokážou navzájem milovat. 

58 Ach, kdyby jen věděli, že křesťanské národy povstanou proti sobě, aby se navzájem zničily, a že 

srdce lidí se promění v obrovský hrob, v němž budou pohřbeny všechny ctnosti, kterým je Moje učení 

učilo! Lidstvo je jako duše uzavřená v temnotě, hnilobě a samotě jako mrtvý v pohřební komoře. Ale Můj 

hlas probudil tohoto mrtvého muže v hrobě k pravdě, k lásce, ke světlu. Můj hlas, znějící v jeho duchu, mu 

říká: Nespi, toto je Třetí den, kdy vstanete, Třetí čas, určený duchu k jeho nápravě a povznesení, jímž je 

navždy splacen každý dluh a jeho poslání na zemi je dokončeno. 

59 Viděl jsem, že vaše náboženská společenství nemají potřebnou sílu zastavit tolik zla ani dostatek 

světla, aby osvítila váš rozum, a to proto, že se vzdálila od podstaty Mého učení, které je určeno především 

pro ducha. 

60 Pro mnoho lidí je Ježíš postavou krásné a starobylé legendy, jejíž příkladné skutky nelze v dnešní 

době materialismu pochopit a uvést do praxe. Na to vám říkám, že Ježíšovo slovo a dílo nejsou minulostí a 

nikdy nebudou, protože nepatří ani době, ani národu, protože podstatou jeho působení ve světě byla láska 

a pokora a lidstvo potřebuje jeho učení pro svůj duchovní pokrok. 

61 Až mrtví - ve smyslu lásky - povstanou k pravému životu, uvidíte, jak se Mé jméno a Mé slovo 

znovu objeví ve světě, a uslyšíte mnoho rtů říkat: "Kristus vstal z mrtvých!" Pak jim však řeknu, že jsem 

byl vždy přítomen a že jsem nikdy nebyl mrtvý, zatímco lidstvo se ode Mne duchovně odvrátilo a 

nedokázalo Mě pocítit. 

62 Učedníci, dnes poznávám únavu ve vašich tělech a neklid ve vašich duších; důvodem je, že vás 

vaši bližní zraňují, protože jste přijali tento kříž. Vy však toužíte po Mém Slově a v něm nacházíte pokoj a 

útěchu. 

63 V první éře se lidé na poušti modlili, aby jim byla seslána mana. Dnes pozvedni svého ducha, abys 

slyšel hlas Pána, který je pokrmem a životem věčným. 

64 Mnohokrát jste si přáli, aby toto slovo zaznělo po celém světě. Na to vám Mistr říká: "Pouze malý 

zástup lidí Mě uslyší prostřednictvím orgánu mysli, ale potom toto poselství přijmou všichni. Mé světlo je 

vylito na každého ducha a každé tělo, nebo, což je totéž, země je připravena, aby do ní proniklo semeno a 

přineslo ovoce. 
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65 Pouze ti, kdo setrvávají v hříchu, Mou přítomnost nepocítí. Já však světu ukážu, že jsem přišel pro 

všechny a že jsem se ukázal všem. 

66 Na obzoru se objevilo světlo nového dne a před vašima očima se otevřela kniha. Moje duchovní 

učení bude bojovat o rozpuštění stínů a nakonec jeho pravda zvítězí. 

67 Nesmíte se chlubit duchovními dary, které jsem vám svěřil, ani milostí, kterou jste dostali, abyste 

Mi naslouchali. O učení lásky, které jste přijali, musí vypovídat a svědčit vaše skutky. 

68 Lidé vás vystaví zkoušce, ale pak se s plnou vírou svěříte do Mé vůle a Já vám v ní pomohu. 

69 Přivedou k vám nevyléčitelně nemocného, abyste ho uzdravili, zavolají vás k umírajícímu, abyste 

ho vrátili k životu, a přivedou k vám toho, kdo ztratil rozum, nebo posedlého, abyste dali světlo jeho 

duchu a svobodu jeho mysli. 

70 Nebojte se důkazu (svého léčitelského daru), věřte v něj, buďte pokorní vůči svým bližním a já 

udělám zbytek. Ukážu lidem, že jsem ti skutečně dal autoritu. Budou ovlivněni a mnozí z nich se obrátí. 

Ale ti, kdo vám chtěli ublížit, se budou cítit poraženi vaší pomáhající láskou. 

71 Nastal čas boje a skutečného oduševnění. Z chrámů, kostelů a synagog vyjdou ti, kdo se oddávají 

vnějším kultům, ale probudí se ze svého snu a budou hledat Pánova pole, kde se pracuje, seje a bojuje. 

72 Odložte přílišnou lásku ke svému tělu a smilujte se nad svou duší a pomozte jí, aby se očistila a 

pozvedla. Až toho dosáhnete, zažijete, jak budete silní na duši i na těle. 

73 Pamatujte: Je-li duše nemocná - jak by mohl být v srdci pokoj? A pokud jsou v duši výčitky 

svědomí - může se těšit z pokoje? 

74 Připravte se, neboť vpravdě vám říkám, že je již mnoho těch, kteří očekávají Ducha svatého. Lidé 

zkoumají a studují Písma a proroctví a zjišťují v nich, že události této doby ukazují, že znamení, která 

jsem dal ohledně svého příchodu, se nyní naplňují. Většina lidstva však stále spí. Kdyby na Mne čekaly 

všechny národy a proroctví byla správně vyložena, lidé by se již vydali na cestu ke hvězdě, která by jim 

zjevila dialog ducha s duchem. 

75 Vy, kteří nasloucháte Mému Slovu, jste soudci těch, skrze něž se dávám poznat. Ale toho, kdo byl 

nejpřísnější a nejnespravedlivější, jsem povolal a dal mu stejný duchovní dar, aby si byl vědom těžkého a 

těžkého úkolu, který spočívá na hlasateli, až se i on ocitne před soudci a nevěřícími. 

76 Dělejte pokroky, učedníci, nečekejte, až přijdou "poslední", aby vás naučili, co je víra, poslušnost a 

horlivost v Mém díle, protože jste povinni je očekávat s otevřenými dveřmi, připraveným domovem a 

prostřeným stolem. 

77 Přijímám všechny, kdo přicházejí s touhou po Mém Slově - jak ty, kdo se včas připraví a odvrátí 

svou mysl od všech zbytečností, tak ty, kdo Mě přicházejí poslouchat jen ze zvyku. Který z nich podle vás 

lépe využije mé učení? Kteří myslíte, že budou silní, až přijde hodina Mého odchodu, až se vám přestanu 

dávat poznat skrze tohoto prostředníka? Jsou to samozřejmě ti, kteří se skutečně připravují na přijetí Mého 

učení. Proto Mi naslouchejte duchem, udělejte svou mysl nezaujatou a nechte se pohnout srdcem; tak 

pocítíte, jak Mé Slovo proniká do nejhlubší části vaší bytosti a naplňuje vás ušlechtilými pocity. 

78 Někteří, kteří nejsou přítomni tomuto slovu, jsou blíže Mé přítomnosti než mnozí, kteří zaujímají 

místo na tomto projevu, a to proto, že učící slovo Mistra přichází k duchu, a ne k tělu. Ó, duše nakažené 

vášněmi světa, kdybyste věděly, že ve chvílích, kdy slyšíte toto slovo, vám s ním nabízím loď, která vás 

zachrání, a síť, která zachrání vaše bratry a sestry, kteří jsou v nebezpečí! 

79 Konečně jsem s vámi, jak jsem vám slíbil, konečně jsem přišel a nebude dne, kdy bych vám nedal 

důkaz o své přítomnosti a své spravedlnosti mnoha způsoby. 

80 Doba, kdy lidé využívali svobodnou vůli a věnovali ji rozkoším, nízkým vášním, nepřátelství a 

pomstě, nyní končí. Moje spravedlnost blokuje cesty hříchu a naopak otevírá cestu smíření a obnovy, aby 

lidé mohli najít cestu pokoje, kterou marně hledali jinými prostředky. 

81 Nazýváte se mezi sebou bratry a sestrami, ale byli jste jimi jen při výjimečných příležitostech! 

Proto jsem vám dnes řekl, abyste se připravili na přijetí Mého Slova. Uslyšíte v něm totiž Můj něžný a 

láskyplný hlas, díky němuž se budete cítit jako skuteční bratři a sestry v Bohu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 92  
1 Pro vás je ten den svátkem, když slyšíte Mé slovo. Vy, kteří máte víru, se osvěžujete a vy, kteří 

máte pochybnosti, se trápíte, protože Mě chcete vidět jako člověka, abyste měli absolutní jistotu Mé 

přítomnosti. 

2 Ale nebojte se, říká vám Mistr, neboť i když Mě neuvidíte a nedotknete se Mě, nakonec uvěříte. 

Mé Slovo tě sice přesvědčuje, ale také vnímá všechna duchovní vlákna tvé bytosti, a nakonec pocítíš 

duchovní zjevení blízko sebe, když mír zaklepe na tvé dveře nebo se láska přiblíží k tvému srdci, když tě 

pronásleduje smrt nebo číhá pokušení. Nejlepším dědictvím, které vám zanechám, bude toto učení, neboť 

ten, kdo ho umí vykládat a praktikovat tak, jak vyžaduje, dosáhne nejvyššího klidu mysli. Ale ti, kdo ji 

zfalšují při výkladu nebo aplikaci, budou muset hořce plakat. Ti mě však nebudou moci obviňovat, protože 

jejich svědomí jim řekne, že tato bolest je důkazem, že byli mimo Zákon. 

3 I na zemi vám rodiče zanechávají odkaz v podobě učení a rad a ti, kdo je následují a dbají na ně, 

sklízejí na své cestě životem dobré ovoce. Ale ti, kdo jejich slovům nenaslouchají a zapomínají na ně a 

kdo přikládají větší hodnotu hmotným statkům, které dostávají jako součást svého dědictví, než lekcím 

lásky, které dostali, jsou odsouzeni k pádu a proměnlivému osudu. Zeptejte se sami sebe: Bylo by 

spravedlivé, kdyby tyto děti, které pochybily, říkaly, že je to jejich Otec, kdo je trestá, když pociťují 

těžkosti a utrpení, které jsou důsledkem jejich neposlušnosti? Ne, děti moje, jsou to vaše skutky, které vám 

vždy přinesou odměnu nebo trest. 

4 Milovaní učedníci, právě vám dávám Své učení lásky. Uprostřed této chudoby, kde se odehrávají 

Mé projevy, je Má svatyně, tento duchovní chrám, kde se neslaví žádné obřady ani tě neoslepuje falešný 

půvab liturgií, kde slyšíš jen hlas, který je chvílemi láskyplný a utěšující, chvílemi hluboce moudrý a 

chvílemi přísný a spravedlivý. 

5 To je důvod, proč vás nikdy neunaví ji poslouchat a proč se jí vždy cítíte být přemoženi; neboť 

ačkoli se Má učení navenek navzájem podobají, zjistili jste, že se od sebe obsahově liší a postupně vás 

přivádějí k duchovnímu poznání Mé pravdy. 

6 Přicházíte z různých koutů země, abyste Mě slyšeli, a Já vás volám jako zástupce. Jste-li otec nebo 

matka rodiny, přijímám vás jako zástupce domova; jste-li dítě, přijímám vás jako zástupce rodiny. Pokud 

pocházíte z určitého regionu, přijímám vás jako jeho zástupce, a pokud pocházíte ze vzdálené země, 

nazývám vás zástupci vašeho národa. Pro mne jste všichni mými dětmi, mými milovanými učedníky, které 

učím bez milosti. 

7 Těm, kdo pochybují o Mém Slově, říkám, aby vyčkali, aby ve svých srdcích zachovali 

pochybnosti a zavřeli své rty, ale aby otevřeli své uši, svou mysl a svá srdce, neboť nyní je čas překvapení 

a zázraků, které budou schopni vnímat a potvrzovat jen ti, kdo jsou k tomu vybaveni. 

8 Již nyní se odehrává poslední bitva a je nutné, abyste měli zbraně k boji a štít k obraně. Protože 

však tento soud není takový, jak svět očekával, neuvědomil si, že už je v něm. Každý, kdo se probudil, ať 

varuje své bližní, pokud se nad nimi slituje, a vydává mezi nimi svědectví o Dobré zprávě. Mezi tímto 

lidem vidím mnoho těch, kteří mlčí, ačkoli by mohli promluvit a vydat svědectví; jiní však, kteří 

nepochopili Mé učení, o něm neustále mluví, aniž by znali jeho smysl a význam, a tím často upadají do 

nezodpovědných lží. Těmto lidem říkám, že by se měli předem učit a vybavit, aby nikdo neměl příležitost 

se zmýlit nebo špatně posoudit Mé dílo. 

9 Také vás upozorňuji, že se nemůže nazývat Mým učedníkem ten, kdo používá Mé slovo jako meč, 

aby zranil svého bližního, nebo jako žezlo, aby ho ponížil. Nemůže to udělat ani ten, kdo se rozčiluje, 

když mluví o tomto učení, a ztrácí klid, protože nezaseje žádné semeno víry. 

10 Vybavený učedník bude ten, kdo, když uvidí, že je jeho víra, nejsvětější z jeho přesvědčení, 

napadena, bude umět zůstat klidný, protože bude jako maják uprostřed bouře. 

11 Neúnavně Mi naslouchejte, aby vaše víra rostla a vy jste mohli uspokojit touhu po povznesení své 

duše. 

12 V této době způsobím, že učení, které jsem vám dal ve Druhé éře a které mnozí nepochopili a jiní 

zapomněli, všichni pochopí a navíc se jím budou řídit díky Mému novému učení. 

13 Vy, kteří jste obdrželi tato zjevení, jste předurčeni k tomu, abyste prostřednictvím lidského orgánu 

chápání zvěstovali lidstvu Můj nový projev. Kdo jiný by měl vydat toto svědectví než ty? Pokud 
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očekáváte, že tuto radostnou zvěst lidstvu přinesou hodnostáři nebo duchovní náboženských společenství, 

jste na omylu. Neboť vpravdě vám říkám, že i kdyby mě viděli, neotevřeli by své rty, aby lidem řekli: 

"Hle, tam je Kristus, jděte k němu!" A tak se stalo. Ne, učedníci, nebudou to oni, kdo Mě budou hlásat, ani 

to nebudou oni, kdo budou razit nové cesty pro lidi tohoto věku. Vy však Moje Slovo neustále 

připravujete, abyste věrně vyprávěli o tom, co jste viděli a slyšeli, a především, abyste to potvrzovali svým 

uctíváním Boha a skutky lásky k bližním. 

14 Ať vás mé slovo naplní silou, abyste nebyli ve zkouškách slabí. Pamatujte, že cesta ctnosti je 

někdy poseta trním a pokušeními. 

15 Pochopte, jak je toto dílo delikátní, milovaní učedníci, a také co všechno musíte prozkoumat a 

zvážit, abyste neupadli do omylu a nezasévali svár mezi své bratry. 

16 Zachovávejte Mé slovo a budete silní, neboť Já vybuduji chrámy, které odolají i těm nejsilnějším 

bouřím. 

17 Nikdo mi neříkejte, že se cítí příliš unavený na to, aby zvládl dnešní práci, protože to nebude 

mluvit duch, ale tělo. Říkám vám, že stačí, když se trochu odpoutáte od hmotného světa, v němž žijete, 

abyste se cítili osvobozeni od tíživých břemen. Zralý duch necítí únavu, to tělo se unavuje v hmotném 

boji. Toto duchovní poslání, nesené s láskou, vás nezatěžuje ani neunavuje, ale naopak zmírňuje těžkosti 

vašeho života a posiluje tělo i ducha. 

18 Musím vám říci, učedníci, že ten, kdo cítí lásku k bližnímu, nezná únavu. Myslíte si, že kdybych 

vás nemiloval tak, jak vás miluji, přijal bych soud a obětní smrt, kterým jste mě tehdy vystavili? Má láska 

k lidstvu však dala Ježíši sílu a v Něm jsem dokončil své dílo vykoupení. Pochopte: Jaká je vaše láska k 

bližnímu, taková bude vaše síla, s níž budete snášet jeho urážky a těžkosti, které vám váš úkol může 

způsobit. 

19 Modlete se, posilujte se v dobrém, abyste odstranili své nedokonalosti a cítili se každý den více 

hodni Mé lásky. 

20 V této požehnané hodině se Můj božský paprsek dotkl myslí Mých hlasatelů na různých 

shromaždištích zasvěcených tomuto projevu a toto světlo se proměnilo ve slova života pro ducha Mého 

lidu. Tento projev je podobný tomu, jak manna padala na hladovějící lid a sytila ho ve dnech nouze na 

poušti. Ať se nikdo nebojí, že bude opuštěn, neboť jste zakusili, že jsem vám vždy dával důkazy o své 

přítomnosti. 

21 Necítíš, jak tě Má starostlivá láska postupně odvrací od všeho, co je zbytečné a škodlivé? Protože 

se Mi líbí, že se očišťujete v prameni čisté vody, který vám nabízí Mé učení, abyste byli hodni Mých 

zjevení, takto očištěni. 

22 Slyšte, učedníci: Předpovězený čas, kdy se Můj Duch vylije na každého ducha a na každé tělo, kdy 

lidstvo bude mít duchovní vize a symbolické a prorocké sny, nastal. Všímejte si, jak se duchovní dary 

projevují u lidí z různých náboženských společenství. Mezi všemi je však jeden - neznámý a nenápadný - 

u něhož jsou duchovní projevy jasné, přesné a správné. V ní jsem jako Mistr dal zaznít svému hlasu, 

odhalil jsem jí konečný účel těchto duchovních darů a ukázal jsem jí jistou cestu k naplnění jejího poslání. 

23 To je Můj lid (duchovní Izrael), na nějž sestoupí Má zjevení, nástupce onoho starobylého lidu, 

který byl v První éře nazýván Izraelem a který nyní znovu povstává ve světě a ve svém duchu s sebou 

přináší úkol, aby lidstvo poznalo Mou pravdu. 

24 Tento lid v této době slyší Můj hlas a živí se Mnou jako ratolest z Věčného vinného kmene. 

Všechny jeho děti dají světu ovoce ze stromu, z něhož vzaly život. Mé Slovo je učiní plodnými jako 

zavlažování nejčistší vodou a vybaví je tak, aby nikdy nebyli zavlažováni nečistou vodou, neboť pak by 

chuť a míza duchovního ovoce tohoto lidu již nebyla chutí a mízou božského stromu. 

25 V dnešní době materialismu se kvůli temnotě, která obklopuje lidstvo, zapomnělo na Mé učení o 

lásce. Říkám vám však, abyste je hledali ve svém duchu, z něhož nemohou být vymazány, neboť tam 

všechny vaše dary zůstávají skrytě jako neuhasitelná lampa, která osvětluje cestu, po níž máte jít, dokud 

nedosáhnete odměny, kterou jsem vám slíbil. 

26 Nyní shromažďuji svůj lid, abych mu předal svou moudrost. Jen Já mohu objevit ty, kdo Mi mají 

sloužit. Ve třech věcích jsem hledal učedníky, abych je poučil a připravil je jako své vyslance. V každém z 

těchto věků jsem se projevoval v různých podobách a Moje přítomnost lidi překvapovala, protože 

nevěděli, jak se připravit na to, aby Mě mohli očekávat, i když věděli, že nastal čas, aby se tyto události 
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staly. Když jsem se jim postavil tváří v tvář, nepoznali Mne, ačkoli Mé Slovo jim nabízelo stále stejnou 

podstatu, neboť účel Mého učení byl vždy stejný. Říkám vám: Ať se vám zjevuji v jakékoli podobě, 

vždycky Mě poznáte, protože vám vždycky projevuji svou lásku. Formy, které jsem používal, abych se 

lidem představil, nebyly maskou, která by Mě skrývala před jejich pohledy, ale prostředkem, jak se 

omezit, jak se nechat pochopit, jak vyzkoušet jejich víru a vzbudit v nich důvěru ve Mne. 

27 Vy, kteří si nejste jisti tímto prohlášením, mlčte, dokud se po určité době nepřesvědčíte. 

28 Mnohé vaše pochybnosti pramení z toho, že v těchto nositelích hlasu vidíte nedokonalé bytosti, a 

to vám dává tušit: Je možné, aby k nám Božský Duch promlouval tímto způsobem? Ale já se vás ptám: 

Kde jsou čistí srdcem a spravedliví, abych se v nich dal poznat? Nenacházím je na zemi ani mezi starci, 

ani mezi pannami, dokonce ani mezi dětmi, a tím méně mezi filozofy nebo vědci, ani mezi duchovními 

různých náboženských společenství. Proto jsem mezi prostými lidmi hledal ty, kteří kromě nezlepšeného 

intelektu mají dostatečný duchovní rozvoj, a ti Mi sloužili s opravdovou láskou. 

29 Jestliže vám přináším Své Slovo lidskými ústy, aniž bych se zviditelnil, je to proto, abych vám dal 

příležitost získat zásluhy a zopakovat to Slovo, které jsem vám dal ve Druhé éře, když jsem vám řekl: 

"Blahoslavení, kteří nevidí, a přesto věří". 

30 Až tyto časy Mého projevu pominou, pochopíte, že jsem si vás vybral jako nejvhodnější 

prostředek, abych skrze váš orgán intelektu vyjádřil Mou lásku a touhu vás ke Mně pozvednout, protože 

jste Mé děti. 

31 Nepochybujte o hodnotě, kterou pro Mne představujete. Svou lásku k tobě jsem prokázal od 

chvíle, kdy jsem tě poslal do ráje svého stvoření. Tam jsem vám dal vše, co potřebujete k občerstvení a 

obživě, ale také k duchovnímu vzestupu. V této krásné zahradě můžete poznat a milovat svého Stvořitele a 

ve svém duchu objevit schopnosti a vlastnosti Toho, který vám dal existenci. 

32 Člověk na zemi je kníže, jemuž Moje láska a Moje spravedlnost udělily tento titul, a jeho posláním 

od počátku bylo vládnout nad zemí. 

33 Nad božským darem svobody vůle jsem umístil zářivý maják, který mu osvětluje životní cestu: 

svědomí. 

34 Svoboda jednání a světlo svědomí, které vám umožní rozlišovat dobro od zla, jsou dva největší 

dary, které láska Mého Otce odkázala vašemu duchu. Jsou v člověku ještě před jeho narozením a také po 

jeho smrti. Svědomí ho vede a neodděluje se od něj ani v zoufalství, ani při ztrátě rozumu, ani v agónii 

smrti, protože je hluboce spojeno s duchem. 

35 Když rozumíte všemu, čemu vás učím, stále si myslíte, že je nedůstojné, aby se Můj Duch dal 

poznat lidstvu skrze Mé vlastní děti? Jak špatně znáte svého Otce a jak málo znáte sami sebe! 

36 Toto je čas překvapení, znamení a zázraků a vy musíte být bdělí, aby Má zjevení neprošla bez 

povšimnutí. Pozorujte, vnímejte a přemýšlejte. Nemluví k vám jen Boží slovo - také celé stvoření k vám 

neustále promlouvá svým jazykem a ukazuje vám cestu vašich povinností. 

37 Shledávám, že v této době jste schopni pochopit Knihu duchovní moudrosti a učinit velký pokrok, 

pokud se umíte soustředit v nejhlubším nitru své bytosti a dovolíte svému duchu, aby zažehl světlo své 

víry, a tím mu osvětlil cestu vývoje. 

38 Jestliže jsem vám kdysi řekl, abyste naslouchali Mému učení a mlčeli o něm, bylo to proto, že 

včera lidstvo zabilo Mé proroky, a dokonce i Ježíše, vašeho Mistra. Neuplynulo však mnoho času a lidé 

zjistili, že všechna zjevení a proroctví, která jim odkázali, se naplnila. Vy, kteří již máte tuto zkušenost, 

odvážili byste se znovu odmítnout Mé prorocké slovo a způsobit tak duchovní smrt Mým novým 

mluvčím? 

39 Hledejte ve svědectvích Mých proroků z dřívějších dob oznámení tohoto hlásání prostřednictvím 

lidského orgánu chápání a vpravdě vám říkám, že je tam najdete. Pokud lidé dosud tato proroctví nenašli, 

je to jen proto, že je četli, aniž by rozuměli Božímu slovu nebo je vykládali. 

40 Přijímám všechny, kdo chtějí naslouchat mému učení - jak ty, kteří skrývají pochybnosti, a 

dokonce se mi vysmívají, tak ty, kteří by položili život, aby potvrdili, že toto hlásání je pravda. Já jsem 

však od svých učedníků nežádal tuto oběť, ale pouze jejich vytrvalost, pokud to, že milují a vytrvávají v 

dobrém, nazýváte obětí. 
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41 Den Mého odchodu se již blíží a vy se musíte připravit. Pamatujte, že vám nezanechám hmotné 

statky; mým dědictvím je moudrost, láska a síla. Zanechávám vám Knihu svého Slova, která obsahuje 

všechny pokyny, jež potřebujete, abyste se mohli správně řídit svým životem. 

42 Ať vás víra provází všude, kam jdete. Jestliže jste na Mne zapomínali v hodinách radosti, nyní si 

na Mne vzpomeňte, kdykoli je ve vašich srdcích radost a pokoj, a děkujte Mi. I v hodinách bolesti Mě 

hledej v samotě, v důvěrném obrácení se ke Mně, abys Mi svěřil všechny své stížnosti v touze po síle, 

kterou potřebuješ. 

43 Vždy byste měli respektovat víru nebo náboženské přesvědčení svých bližních a pamatovat, že 

srdce člověka je Můj chrám. Chcete-li proniknout do jejího nitra, měli byste to udělat s láskou a modlit se, 

než odhrnete oponu této svatyně. 

44 Nejednejte jako ti, kdo bez úcty a respektu překračují práh tohoto posvátného místa, jímž je duše, 

zhášejí jeho lampu, pustoší obětní dary a ničí oltář, neboť pak se stanete znesvětiteli a znesvěcovateli 

Mého chrámu. 

45 V mnoha srdcích najdete oltáře fanatismu, na nichž se vznáší modla. Nebude vás to znepokojovat, 

pochopíte, že oběť je dobrá, že je upřímná a že pochází z upřímného srdce, které se obrací ke Mně. - 

Tímto způsobem vás učím úctě a lásce, což je jediný klíč, kterým můžete otevřít srdce. 

46 Pamatujte, že jsem vám nyní i v každé době zjevil, jakou formou máte uctívat svého Otce. Mnozí z 

vás se to učili, ale když si uvědomíte, jak různá náboženská společenství a sekty zkomplikovaly uctívání 

Boha, pomyslete na boj, který musí v lidstvu vzniknout, má-li se ideál spiritualizace prosadit ve světě a 

bojovat za jednoduchost a čistotu. 

47 Je pravda, že fanatismus pro tradice, falešná zbožnost a modlářství zapustily hluboké kořeny v 

srdcích národů, ale nermuťte se při pomyšlení na boj, který vás čeká, neboť vaše víra zůstane pevná. 

Pamatujte na Mé Slovo, že vyzývám každé srdce, aby povstalo a přiblížilo se ke Mně, a že Moji učedníci 

budou chráněni a posilováni Mou láskou v tomto boji, který je čeká na celém světě. Nikdo se nebude cítit 

závislý na svých vlastních silách a jeho víra ho povede k vítězství. 

48 Pochopte, proč se vám dávám poznat s vytrvalou horlivostí. Nechci, abyste spali nebo byli 

naplněni strachem z domnělých nebezpečí. Usilujte o duchovní pokrok v tomto světě a nemyslete na nic 

jiného, než že hledáte bratry a sestry, a ne nepřátele - bratry a sestry, kterým máte přinést poselství 

bratrství a oduševnění. - Ó učedníci, kteří jste bázliví a slabí ve své víře, říkám vám, že musíte pochopit 

Mé učení a načerpat z něj sílu, abyste se cítili silní a nebáli se blížícího se boje. 

49 Abych ti pomohl v tvém úkolu, připravuji tvého ducha i tvé tělo, aby dokázalo s odvahou, klidem a 

vírou čelit spletitým okolnostem, s nimiž se na své cestě setkáš. 

50 Nebojte se odmítnutí svých příbuzných a přátel, neklesejte na mysli, pokud vámi kvůli tomu budou 

opovrhovat. Již nyní zocelte své srdce Mým učením, které je nejlepší kovadlinou. 

51 Buďte v těchto zkouškách pokorní, chovejte se důstojně a bojujte s pokorou, abyste dokázali 

odpustit každou urážku, chcete-li, aby Mé semeno zaseté ve vás přineslo plody lásky a vyklíčilo v 

nepřátelské a vyprahlé půdě lidského srdce. Chcete-li si mě v Ježíši vzít za příklad, nezapomeňte, že jako 

člověk jsem byl od svého narození až do konce své cesty, kterým byl kříž, špatně posuzován, 

pronásledován, odmítán a vysmíván. I v hodině mého utrpení se mnozí radovali z mé bolesti a oslavovali 

mou smrt. 

52 Tato připomínka vás však neodradí, nebude vám připadat těžké praktikovat Mé učení. Také mým 

tehdejším učedníkům se to zdálo obtížné, a přesto své poslání splnili. Viděli, jak jejich Mistr zvítězil nad 

světem, porazil smrt, na své cestě vykonal dílo vykoupení, a proto byli schopni po jeho odchodu 

následovat jeho kroky, učinili lásku k bližnímu svým zákonem a z lásky k bližnímu svůj pravý život. 

53 Jsou krásným příkladem pro vás, učedníky třetího věku, kterým říkám: Pojďte ke mně, nemocní 

tělem i duší, neboť vás neodmítnu pro vaši slabost. Slyšte mé slovo a bude jako balzám, který hojí vaše 

rány. 

54 Kolik z vás je překvapeno, když při poslechu Mého Slova objeví v očích slzy přetékající dojetím, 

zatímco ještě před chvílí jste se oddávali marnostem světa! 

55 Již dlouho vám dávám toto poučení a ještě nevidím učedníky proměněné v učedníky, ale budu vám 

dávat své slovo, dokud z vás neudělám dobré mistry. Zalíbilo se Mi, že jsem si pro poznání tohoto světa 

vybral nezkušené lidi, neboť jejich mysl je prostá a jasná, což je nezbytné pro pochopení duchovní 
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moudrosti. Vybral jsem si chudé, protože když se cítili oděni Mou milostí, ve své pokoře ocenili hodnotu 

duchovních darů, které jsem jim udělil. Ale bohatí, kteří usilují jen o pozemskou moc - jak bezvýznamné 

se jim zdají schopnosti, které jim dal Bůh, a jak málo se jich ke Mně obrátilo v touze po požehnání a 

darech pro svého ducha. Jsem však vždy připraven vylít Své tajné poklady na každé ze Svých dětí v 

okamžiku, kdy se na to připravují. 

56 Tyto chudé, které jsem vyzdobil, učím, že si tento poklad nesmí nechat jen pro sebe, ale že se o něj 

musí dělit se svými bratry. 

57 Duch, který ví, že má v sobě dary, jež mu dal jeho Pán, se raduje a bojuje o jejich zachování. Má 

znalosti o jejich vývoji a snaží se, aby tento klenot, který mu byl svěřen, zářil. 

58 Pamatuj tedy, že ten, kdo sestupuje z Mé cesty poté, co obdržel dědictví, je nevděčný ani ne tak 

svému Pánu, jako spíše sám sobě, neboť každý stupeň vývoje, kterého dosáhl, ho stál úsilí, utrpení nebo 

nápravu. 

59 Cožpak nevíte, že ten, kdo se pohybuje mimo zákon, se zbavuje svých ctností a duchovních darů? 

Proto jsem ti v tomto období pomohl vrátit tvému duchu vše, co ztratil a kvůli čemu se cítil slabý a 

potřeboval pomoc. Všichni obdržíte světlo, nebude nikdo, kdo by necítil probuzení svého ducha a touhu 

povznést se nad člověka. "Rostliny", které byly parazity, se změní v kvetoucí a plodné. Protože vás miluji, 

vždy vám dám příležitost, abyste se zachránili. Musíš si však uvědomit, že každá příležitost, kterou 

nevyužiješ, ti ztrpčí návrat na cestu spásy. 

60 Dnes jsem přišel, abych vás oddělil od převládající zkaženosti, abyste mohli v klidu naslouchat 

Mému Slovu a zároveň o něm přemýšlet a chápat ho. Uvědomte si, že žízeň duše se hasí pouze čistou 

vodou lásky a milosrdenství. 

61 Pokud jste měli ve světě služebníky a dostávalo se vám poct, musíte se toho všeho zříci a stát se 

užitečnými, pracovitými a pokornými služebníky svých bližních. Často jste sloužili světu, ale nyní máte 

sloužit Bohu v poslušnosti mým pokynům. Svět vám dal radosti, ale nyní je čas, abyste připravili svou 

duši na vstup do duchovního světa, kde budete mít plné uspokojení, pokud jste žili podle Mého zákona 

lásky. 

62 Využijte svého pobytu na zemi k lásce a dávejte laskavost místo hořkosti. Všímejte si těchto 

bytostí, skrze které vám dávám Své Slovo, a uvidíte, jak navzdory nepříjemnostem, které ve svém životě 

sklízejí, mají pro vás ve chvílích Mého projevu láskyplná slova. Dovedete si představit, jakou 

životodárnou sílu mělo tehdy Ježíšovo učení a jakou radost měly zástupy lidí, kteří mu naslouchali? Byl to 

hlas nebeského království, před kterým se duše učedníků skláněly. Pokaždé, když božský Mistr otevřel rty, 

padla Jeho slova jako balzám do nemocných srdcí a zahojila mnohé rány. Byla však cesta, po které Ježíš 

kráčel, cestou posetou květinami? Ne, učedníci, Jeho cesta utrpení na Golgotu začala v betlémských 

jeslích. Proto ono Slovo, které bylo hlasem Toho, jenž trpěl pro vaši spásu, přineslo v mnoha srdcích 

pevná rozhodnutí nápravy, a tak proměnilo existenci mnoha lidských bytostí, které žily v temnotě a které 

se následně cítily osvíceny ohněm lásky Jeho Slova. 

63 Ti, kdo byli mrtví pro život milosti, povstali k novému životu plnému naděje a víry, a ti, kdo měli 

sobecká, tvrdá a krutá srdce, plakali pokáním a cítili se povzbuzeni konat dobro a milovat ty, na které se 

dříve dívali s lhostejností nebo dokonce s opovržením. Mnohé z těchto zázraků obrácení jsem viděl jen já 

sám, protože si jich mnozí z mých učedníků nevšimli. A nyní, v této době, se tento zázrak děje znovu, 

když je přijímána životní esence tohoto Slova. Mezi zástupy lidí, kteří mě poslouchají, objevuji lidi, kteří 

byli ponořeni do neřesti a kteří přetvářejí svůj život a obnovují se tím, že praktikují ctnosti, které dříve 

přehlíželi. Vidím rodiny, které se spojují, aby následovaly Mou stopu, a manželství, která upevňují své 

svazky v ideálu oduševnění, který jim dalo Mé Učení. 

64 Mezi svými dělníky vidím také ty, kteří byli kdysi na zemi vyvrheli a otroky hříchu a dnes se od 

něj osvobodili, a vidím ty, kteří nesli břemeno utrpení a nyní mají v srdci pokoj a umí se o něj podělit se 

svými bratry a sestrami. 

65 Důvodem je to, že Mé Slovo skrze lidskou mysl má stejnou moc, podstatu a přesvědčivost jako to, 

které jsem dal v Ježíši, ačkoli poučení, které vám dnes dávám, pochází ze rtů, které hřeší a jsou 

znesvěcené. Jaké bude Mé společenství s tvým duchem, až dosáhneš větší čistoty? Ó učedníci, snažte se, 

rozvíjejte dary pokory a činné lásky, tak dáte své duši možnost očistit se a povznést se! Přilněte ke Mně, 

abyste mohli žít věčně. 
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66 Viděl jsem, jak mnozí z vás bloudí se smrtí v srdci, aniž by našli ruku, která by vám ukázala cestu 

ctnosti a pokoje, dokud k vám nedolehla ozvěna Mého Slova a jeho hlas vás nezavolal, nepřiměl vás 

probudit se k novému životu a zakusit radost z návratu ke Mně. 

67 Tvá duše zůstala slepá, němá a hluchá ke všem duchovním aktivitám, ale ve své podstatě toužila a 

doufala, že toto poznání získá. Váš intelekt tomuto vnitřnímu boji nerozuměl, a proto jste nenašli 

vysvětlení pro nedostatek klidu a radosti, v němž jste žili. 

68 Tehdy se stalo, že Moje Přítomnost zazářila jako maják v temnotě tvé duše a ty jsi Mě okamžitě 

poznala a řekla Mi: "Pane, Ty jsi ten, na kterého jsem tolik čekala." A od té doby jsem vás přijal za své 

učedníky a naučil vás hláskovat první slabiky této knihy, která vám den za dnem odhalovala obsah svých 

stránek. 

69 Vyvolil jsem si vás pro pokoru vašich srdcí, abyste Mi oddaní všude přinášeli Mé Učení a v této 

době zkaženosti a bídy zasévali Mé sémě lásky do srdcí vašich bližních, což je vhodné pole pro změnu 

srdce a ctnosti. 

70 Přišel jsem oživit všechny duše, které zemřely milosti, a naučit vás to, co jste nemohli najít ve 

vědách ani ve filozofii: zduchovnění. 

71 Náboženství po staletí spala spánkem rutiny a stagnace, zatímco pravda zůstávala skrytá. Ti, kdo 

znají Jehovova přikázání a slovo božského Mistra, však musí v hlase, který k vám v této době promlouvá, 

rozpoznat hlas Ducha pravdy zaslíbeného pro tyto časy. 

72 Lidstvo vyžaduje nadpřirozené důkazy, aby uvěřilo v Mou existenci a nesmrtelnost duše, a 

vpravdě vám říkám, že jim tyto důkazy poskytnu v této době velkých událostí a naplnění. 

73 Nové generace nebudou slyšet Mé Slovo v této podobě, neboť jsem pro ně připravil dialog z ducha 

do ducha. 

74 Očekávám, že splníte mé příkazy. Budu k vám promlouvat prostřednictvím hlasatelů až do roku 

1950, kdy považuji tuto epochu za ukončenou. Nechci však, abyste v onen den spravedlnosti byli slabí, 

protože byste se pak rozdělili a upadli do bludu. Buďte vybaveni tak, abyste slyšeli hlas svědomí a cítili se 

zodpovědní za všechny své úkoly. 

75 Pečujte o zdraví svého těla, dbejte na jeho zachování a vitalitu. Moje učení vám radí, abyste s 

láskou pečovali o svou duši i o své tělo, protože obě se vzájemně doplňují a potřebují se v náročném 

duchovním úkolu, který jim byl svěřen. 

76 Moje cesta je úzká, ale bezpečná. Neprovádějte již marná kajícná cvičení a nepřinášejte neplodné 

oběti. Vezměte si z přírody to, co potřebujete pro svůj hmotný život, a povzneste se ke Mně v touze po 

duchovní potravě. 

77 Milovaní lidé, noste v sobě pokoj, abyste podobně, jako jste byli utěšeni v tomto čase smutku, 

uměli utěšit ty, kdo slábnou pod tíhou velkých životních zkoušek. 

78 Vás, kteří jste byli uzdraveni a obdrželi od Otce dary a milosti, budou zítra lidé nazývat duchovně 

bohatými. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 93  
1 Vítejte, srdce, která toužíte po světle. Zůstaňte se mnou a nikdy nezemřete, neboť já jsem život. 

2 V minulosti jste měli pocit, že umíráte, protože jste ztratili naději a víru. Ve vašich srdcích nebylo 

světlo, které by vás vedlo po cestě pravého života, ani hlas, který by vám s láskou řekl: "Přistupte blíž, toto 

je cesta pokoje", dokud jste neslyšeli Mé Slovo, které je vždy plné lásky a útěchy, a jeho světlo neobnovilo 

váš pokoj. 

3 Vaši slepotu osvítilo světlo vašeho svědomí, které vás vždy nabádá k modlitbě, činné lásce k 

bližnímu a nápravě. Tak jste vstoupili do Mé Přítomnosti a Mé Slovo bylo jako zářící a spásný maják, 

který vám osvětloval cestu. Od té chvíle jsi pochopil, že toto světlo může pocházet jen ode Mne, a řekl jsi 

Mi: "Pane, to jsi Ty, na koho jsem tolik čekal. Dnes vím, že jsem Tě miloval a potřeboval, Mistře." 

4 Ano, učedníci, jsem zde, pomáhám vám dělat první kroky na cestě vzhůru, dokud vás nevybavím 

jako pravé učedníky Mého učení a Mých zjevení, abych vás později poslal do krajů a národů šířit tuto víru. 

5 Konflikt se odehraje v době největšího hříchu, strádání a bolesti a vy nebudete mít jiné prostředky 

než svou duchovnost ani jiné zbraně než pravdu. Vybral jsem si vás jako chudé, nevzdělané a pokorné, 

jako úhor, ale vhodné k tomu, abyste se stali plodnými a přijali duchovní semeno. 

6 Nehledal jsem filosofy, teology ani vědce, ale obyčejné lidi, kteří na Mě vždy čekali a na Mé 

volání spěchali, aby svému duchu vrátili zapomenuté nebo špatně využité dědictví. 

7 Lidstvo nebylo schopno proniknout k jádru zjevení prvních dvou dob. Ale v tomto, třetím, ti Mé 

Slovo pomůže pochopit, vyložit a praktikovat Mé dřívější učení a ty je spojíš se současným. 

8 V této době jsem se nenarodil jako člověk pro svět. Přišel jsem k vám ve světle svého Ducha, který 

se stal lidským slovem, a v něm vám dávám svou životní esenci, aby ve vašich srdcích vzbudila víru. 

9 Dávám ti nový život, probouzím tě a dávám tvým očím, zaslepeným temnotou tohoto světa, vidět 

věčnou pravdu. 

10 Zjevuji vám to, co vás vědec nemůže naučit, protože to nezná. Usnul ve své pozemské velikosti a 

nepovstal ke Mně v touze po Mé moudrosti. 

11 Zavřela se srdce duchovních, kteří by v různých sektách a náboženských společenstvích měli 

vyučovat duchovnímu poznání, jež je velikostí a bohatstvím pro ducha. 

12 Viděl jsem, že zákon a učení, které jsem lidstvu odkázal v minulých dobách, jsou skryté a byly 

nahrazeny obřady, vnějšími kulty a tradicemi. 

13 Ale vy, kteří si hluboce uvědomujete, že podstata tohoto slova je stejná jako ta, kterou Izrael přijal 

na hoře Sinaj a kterou zástupy lidí ve druhé době slyšely z úst Ježíše, byste měli svým uctíváním Boha a 

svými skutky učit, že Boží zákon nesmí být zapomenut kvůli následování pošetilých tradic, které 

neprospívají Duchu. 

14 Učte se ode Mne, učedníci, nezůstávejte už ve skrytu, připravte se duchem i duší, abyste brzy vyšli 

na světlo a Mé poselství se stalo známým. Zduchovněte se, abych vám prostřednictvím vašeho daru 

inspirace mohl sdělit Svou Vůli. 

15 Chci, aby ve vaší mysli zářilo světlo Mého Ducha a aby slova, která vycházejí z vašich rtů, byla z 

Ducha. Nepokoušejte se mluvit o tomto díle, pokud nejste dostatečně připraveni, abyste svá slova procítili. 

Duch, srdce a mysl musí být ve vaší bytosti sjednoceny, máte-li sloužit jako prostředníci předávání Mého 

Slova. 

16 Nové generace Mě již nebudou slyšet v podobě, které jste nyní svědky, neboť se blíží Mnou určené 

datum, od kterého se již nebudu projevovat tímto způsobem; je to rok 1950. Do posledního dne tohoto 

roku vám budu dávat Své Slovo. Budu k vám neúnavně promlouvat, povzbuzovat vás a Můj laskavý hlas 

plný povzbuzující síly a světla se bude snášet na Můj lid jako proud. 

17 Ti, kdo Mi budou naslouchat až do konce, musí být silní a navždy budou příkladem poslušných 

učedníků. Ve zkouškách neochabnou, nezůstanou stát na místě ani se nerozdělí. 

18 Co by se stalo s tímto národem, kdyby jedni bojovali za duchovnost, zatímco druzí by živořili ve 

starých a zaostalých rituálech a zbytečných tradicích? Měli byste společně bojovat, abyste se neunavili ve 

své každodenní práci, a měli byste bdít, abyste jasně slyšeli hlas svědomí. 

19 Žijte bděle, abyste nebyli slabými bytostmi, ale silnými duchy. Nasměrujte své kroky na cestu 

milosrdenství, lásky a spravedlnosti. Neochuzujte se o to, co jsem vám poskytl pro vaše zdravé tělesné 
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osvěžení. Také ti říkám, abys netrápil svou duši tím, že jí budeš odpírat to, co jí náleží, aby tělo i duše 

tvořily jednu vůli a nad ní bdělo svědomí, které je Mým Božským Světlem. 

20 Nechci, aby vás svět polapil do svého materialismu a připravil vás o milost, kterou jsem vám 

svěřil, protože pak byste opět upadli do svého života plného bídy a bolesti, ze kterého jsem vás zachránil. 

21 Nezapomínejte, že jsem přišel pro vaši spásu a pomohl vám překonat vaše slabosti a zlomit pouta, 

která vás drží, abyste konečně zakusili uspokojení z toho, že jste se zbavili slabostí, nemocí a těžkostí. 

22 Každý, kdo se vydá po Mé stopě, najde ve Mně sílu a pomocníka, který ho bude provázet až do 

konce životní cesty. Kdo hladoví a žízní po světle a spáse, najde v mém díle chléb a vodu věčného života. 

23 Posiluj svého ducha pro těžké časy krize natolik, že kdybys měl být uvržen do vězení za to, že jsi 

následoval Mou stopu, budeš se cítit posílen vzpomínkou na utrpení svého Mistra a budeš vědět, že Já 

budu v této době zkoušky s tebou. Když vidíte milovaného člověka, který je odhozen na lůžko bolesti a 

blíží se k poslednímu vydechnutí, obraťte své myšlenky ke Mně a ochotně dovolte, aby se naplnila Má 

Vůle. Pak uvidíte, že se stane zázrak jako odměna za vaši odevzdanost a víru v Mé rady. Ti, kdo na své 

životní cestě zůstávají osamělí, by si měli vzpomenout na Ježíše, který kráčel ke Kalvárii, daleko od své 

Matky a učedníků, následován zástupem, ale ve svém srdci osamělý. 

24 Kdykoli si uvědomíš tento vzpomínkový obraz, pocítíš sladkou útěchu při pomyšlení, že jsem ti 

slíbil, že budu stát při tobě v tvých souženích a odvrátím tvůj pohár utrpení. 

25 Bolest vás očistí, a až skončí čas vašeho soužení, budete se považovat za šťastné, že jste měli 

možnost žít podle svého Mistra, a budete mít pocit, že jste vlastníky duchovního dědictví. 

26 Pečlivě studujte Mé učení a zjistíte, jak jedno Mé učení potvrzuje předchozí, stejně jako Mé slovo 

této doby potvrzuje vše, co jsem vám řekl v minulosti. 

27 Je jen málo lidí, kteří rozpoznají znamení, že nastal nový věk a že se právě duchovně zjevuji 

lidstvu. Většina z nich zasvětila svůj život a úsilí hmotnému pokroku a v tomto nelítostném a někdy i 

krvavém boji za dosažení svých cílů žijí jako slepci, ztrácejí orientaci, už nevědí, o co usilují, nevidí 

jasnou záři nového úsvitu, nevnímají znamení a jsou daleko od poznání Mých zjevení. 

28 Toto lidstvo věřilo více v učení a slova lidí než ve zjevení, která jsem mu v průběhu věků udělil. 

Čekáš, že ti Otec ve své spravedlnosti pošle ještě větší znamení, než jsou ta, která vidíš na každém kroku, 

abys cítil a věřil, že nastal čas předpovězený pro Mé zjevení jako Ducha pravdy? Ach, vy lidé malé víry! 

Nyní pochopíte, učedníci, proč vám někdy říkám, že můj hlas volá na poušti, protože není nikoho, kdo by 

ho slyšel a skutečně mu naslouchal. 

29 Probuďte se, lidé, abyste cítili, jak se chvějete před tímto hlasem spravedlnosti, abyste cítili 

nutkání hlásat svým bližním, že na svět přišel zákon, světlo, soud a s ním i spása lidstva. 

30 Nepovažujte splnění svého úkolu v rámci tohoto boje za něco nemožného. Již nyní předpovídám, 

že to nebudeš ty sám, kdo vykoupí toto lidstvo nebo promění životy národů; tyto skutky vykonám já, 

protože jsou nadlidské. Chci jen, abyste splnili úkol, který vám připadá, a umožnili novým generacím nést 

Mé sémě dál, než kam jste byli schopni dosáhnout. 

31 Dokážete si představit blaženost toho, kdo se vrátí k duchovnímu životu a naplní na zemi osud, 

který mu určil jeho Otec? Jeho uspokojení a pokoj jsou nekonečně větší než všechna uspokojení, která 

může duše v lidském životě získat. 

32 A já vám nabízím tuto příležitost, abyste patřili mezi ty, kteří se radují, až se vrátí do svého 

království, a ne mezi ty, kteří trpí a pláčou v hlubokém zděšení nebo výčitkách svědomí. 

33 Spěchám, abych vyslyšel vaše volání o pomoc, když jste trosečníci bojující s rozbouřenými vlnami 

moře vášní, v němž se plaví lidstvo této doby. Tvá prosba ke mně dorazí a moje milosrdenství se 

rozprostře jako plášť pokoje, jako jindy, když jsem se v doprovodu svých učedníků plavil po Galilejském 

jezeře a zpěněné vlny hrozily potopit loď. Bázliví učedníci plní strachu mě prosili, abych je zachránil, 

protože měli pocit, že zahynou, a já jsem jim dokázal, že kdo je se mnou a důvěřuje mi, nikdy nezahyne. 

34 V tomto čase je loď mým dílem, moře je život, bouře jsou vášně, návštěvy, zkoušky. 

35 Blaze tomu, kdo je na této lodi, když se rozpoutá bouře, neboť bude zachráněn! 

36 Překonejte toto moře a s naprostou vírou plujte k druhému břehu s vědomím, že na jeho břehu je 

dokonalý mír. Kdo by mohl na této křižovatce zabloudit, kdyby se řídil kompasem svého svědomí? 
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37 Pokud se někdo cítí vyčerpaný, vzývejte Mě. Pokud někdo jiný cítí, že jeho víra kolísá, pomodlí se 

a já mu hned budu po boku, abych mu pomohl. Ať se však nikdo nesnaží vrátit do výchozího bodu nebo se 

nesmíří s tím, že zahyne ve vlnách bouře. 

38 Zdokonalujte svou modlitbu, neboť musíte poznat duchovní sílu, kterou přináší. Je to žebřík do 

nebe, po kterém ke Mně vystoupíte v opravdovém společenství duchů. 

39 Jak temná je cesta toho, kdo zhasíná svou víru nebo ztrácí důvěru ve Mne! Vy, kteří bdíte, modlete 

se za svět, který spí. 

40 Zdá se ti divné, že se o tebe tak horlivě starám? Je to jen proto, že nemáte skutečnou představu o 

tom, co je Má láska k vám nebo co pro Mne znamenáte, protože jste si vytvořili velmi špatnou představu o 

svém Otci, protože někteří z vás se cítí být bohy na zemi, zatímco jiní z vás se naopak necítí být hodni Mé 

lásky. Říkám vám, že jestliže hmotná příroda byla pro lidi úžasná a podivuhodná, duchovní život je ještě 

úžasnější a podivuhodnější, a ke své blaženosti a potěšení poznáte, že patříte do obou rovin bytí. - Tímto 

způsobem vás Mé Slovo učí všemu, co potřebujete vědět o Mně a o sobě samých pro svůj vzestup. 

41 V tento den je Mou vůlí zjevit vám, že v roce 1950 bude sto čtyřicet čtyři tisíc duchů, které jsem 

označil a předurčil, aby přinesli světu Mé sémě lásky. Někteří budou inkarnováni a jiní v duchovním 

domově. Všichni zůstanou bdělí pod světlem Mé inspirace a každý z nich bude pochodní, která osvětluje 

cestu velkým zástupům a vede je do Duchovního království. 

42 V době, kdy Izrael procházel pouští a hledal zaslíbenou zemi, to byl právě kmen Lévi, který učil 

lid uctívat Boha, připomínal mu Boží zákon a pomáhal mu ho pochopit. Když se pak jednotlivé kmeny 

usadily v zemi, kterou si vybojovaly svou vírou a vytrvalostí, kmen Lévi byl i nadále tím, kdo bděl nad 

Zákonem. Doba však pokročila, lidská duše se vyvinula a božské sémě, které jsem svěřil Izraeli, se dostalo 

k mnoha národům a nyní je rozptýleno po celém lidstvu. 

43 Tento Boží lid znovu povstal na zemi plný světla, aby ve svém duchu přijal nová zjevení, která má 

nést národům. Uvědomte si, že nyní není jen kmen Lévi, který je pověřen bděním nad Zákonem, ale velké 

množství duší, k nimž se připojí všichni ti, kteří se probudí s touhou být součástí Božího lidu. 

44 Zde jsou pohnuti Mým slovem mnozí z těch, kteří v oněch dnech padli strachy, když na Sinaji 

uslyšeli Jehovův všemohoucí hlas, mnozí z těch, kteří zanechali za sebou zajetí, slzy a ponížení, aby se 

vydali hledat zemi požehnání a pokoje. Jejich oči se nyní otevřely novému světlu, které jim umožňuje 

zcela jasně vidět cestu, kterou jejich duch od té doby urazil. 

45 Tento lid zde bude také bojovat za osvobození od nového faraona, kterého představuje svět, jenž 

živí jeho modlářství, bídu a pokušení. Projde také pouští, v níž se bude cítit opuštěné a odmítané ostatními 

lidmi, proti němuž se postaví mnoho jeho bližních, kteří se mu budou snažit zabránit v pokroku. Jakmile 

však dosáhne potřebného zduchovnění, uslyší v hloubi své bytosti božský hlas, který k němu promlouvá o 

zákonu spravedlnosti a lásky. Nebude to však srdce, na které toto světlo sestoupí, ale dosáhne přímo 

ducha. 

46 Pokud tedy lidé toto učení využijí, každý jejich skutek bude sloužit k budování duchovního 

chrámu v člověku. 

47 Vy všichni, kdo toužíte být součástí tohoto lidu - vnitřně rozjímejte, naplňte se vírou, abyste byli 

silní v boji a stali se hodni toho, že vás nazývám Izraelem, tak jako jsem v prvním věku nazval Jákoba 

"silným" v dobrotě, lásce, odpuštění; silným v horlivosti pro zákon a ve ctnosti, silným tváří v tvář hříchu, 

bolesti, pomluvě nebo bídě. 

48 Až ti dám tento pokyn, bude Můj pohled sledovat tvé kroky, aby viděl, jakým způsobem Mé 

pokyny uvádíš do praxe, a aby posoudil tvé skutky pravé lásky. 

49 Dám vám příležitost pracovat tím, že vám přivedu sirotka, vdovu, toho, kdo je poražen v životním 

boji, toho, kdo je poražen neřestí, toho, kdo hladoví po světle, toho, kdo žízní po pravdě. Nepřipisujte 

náhodě události, které k vám neustále přicházejí, pamatujte, že je to váš Mistr, kdo klepe na dveře vašich 

srdcí. Vpravdě vám říkám, že se nacházíte v době, kdy váš duch musí ospravedlnit svou existenci na zemi 

láskyplnou činností. 

50 Můj hlas bude neustále pronikat k vašemu duchu a ptát se vás, co děláte, k čemu používáte svůj 

život a zda plníte své poslání. 

51 Pochopte, že máte před sebou velké dílo, které se nahromadilo během dlouhého zanedbávání. 

Nemyslete si, že jsem to já, kdo na vás nakládá těžká břemena. Chci jen, abyste splatili svůj dluh a splnili 
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své poslání na zemi - poslání, které se neomezuje na plnění povinností vůči vašim rodinám. Kromě těchto 

povinností máte také povinnost milovat se navzájem bez laskavosti a sloužit si, aniž by vám v tom bránily 

rozdíly ve vyznání, jazyce nebo třídě. 

52 Mé učení zničí sémě sobectví, a tím dá vašemu duchu nekonečné pole působnosti, v němž můžete 

plnit svůj úkol milovat. 

53 Den za dnem budu dávat lidem znamení, aby se probudili: k některým budu mluvit v modlitbách, 

jiným dám intuici, aby vnímali můj hlas. Těm, kteří žijí daleko od oduševnění, budu dávat zjevující, 

prorocké sny a k těm, kteří jsou zhmotnělí, budu mluvit prostřednictvím přírodních sil, protože věří jen 

tomu, co vidí, nebo tomu, co mohou dokázat svou vědou. 

54 Pokud však navzdory těmto varovným výkřikům zůstanou spát nebo zůstanou hluší, dám jim 

pocítit svou moc a svou spravedlnost, kterou tolik zpochybňovali. 

55 Mluvím k vám o spravedlnosti, neboť nadešel čas, kdy Můj srp kosí zralé obilí. Budu sbírat ovoce, 

které přinesla dobrota, zlatou pšenici, kterou přinesla láska. Všechny ostatní budou zničeny: Plody hříchu 

a plevel sobectví, nenávisti a pýchy padnou pod neúprosným ostřím srpu Mé spravedlnosti. 

56 Přicházím ve správný čas sekat. Vzpomeňte si, že jsem vám kdysi řekl, že se zrno nesmí předčasně 

sekat, ale že je třeba nechat pšenici a plevel růst a dozrát společně a teprve potom sekat. 

57 Není to přesně to, co právě dělám? Podívejte se, jak Moje dnešní díla potvrzují Moje učení o druhé 

éře! 

58 Mluvím k vám prostřednictvím mysli nositele hlasu, jehož orgán mysli jsem osvítil, a vložil jsem 

mu na rty slova moudrosti, aby lidé mohli přijmout toto poselství jako potravu pro svého ducha. 

59 Vidím, že jste tváří v tvář tomuto projevu ohromeni, a proto vám chci ihned říci, že ačkoli je to 

obdivuhodné, není to poslední pokyn, který vám mám dát, ani nejvyšší projev Mého spojení s lidmi. 

Považujte tento projev pouze za stránku z knihy duchovní moudrosti, která je příslibem nového zjevení, 

jež vám dám. Kniha leží otevřená před tvým duchem, je to Má moudrost, a z této knihy vyzařují proudy 

světla, které zaplavují tvou bytost. 

60 Dokud nebudete přesvědčeni o podstatě a významu této práce, nebudete schopni vyrazit do boje s 

opravdovou silou duše. Proto vás při každém svém projevu zasypávám důkazy své lásky, aby se Můj lid 

přesvědčil, že jde po bezpečné cestě. 

61 Přijměte s láskou tuto knihu, v níž je zapsáno vaše poslání, ale neukládejte se v tomto čase světla 

ke spánku. Jakou odměnu byste mohli zítra dostat, když nemáte žádné zásluhy? Nezapomínejte, že 

konečným cílem všeho vašeho úsilí je dosažení světla, míru a duchovní dokonalosti. Ať každý ví, že k 

dosažení této dokonalosti vám byla ukázána správná cesta, kterou vám vaše svědomí ukazuje od chvíle, 

kdy jste přišli do života. Abyste však při svém vtělení na zemi nesešli z cesty, zanechal jsem na ní Svou 

stopu. 

62 Hledejte tuto stopu v každém minulém i přítomném okamžiku a brzy ji najdete. 

63 Vždycky jsem tě hledal, protože tvá duše se po vtělení vydala na mnoho cest, z nichž většinou 

zabloudila. Ach, vy slabá stvoření, která jste padla kvůli svým vlastním rozhodnutím a pak jste Mě 

obviňovala, že cesta Božích dětí je plná pokušení! Říkám vám, že tam, kde jste si mysleli, že vidíte mnoho 

cest, jste měli jít jen po jedné: po té, která vede ke Mně; že tam, kde jste viděli pokušení, to byly jen plody, 

které jste měli přijímat s vědomím a úctou. Dokážeš si představit, že by tvůj Otec stvořil něco, co by tě 

svádělo ke hříchu? 

64 Zítra, až se člověk zbaví břemene nevědomosti a materialismu, zjistí, že to, co považoval za 

překážku, byl jen stupeň, po kterém jeho duše stoupá a získává zkušenosti, a to, co považoval za propast, 

byla jen zkouška, která ho měla posílit. Pak zjistí, že to, co člověk považoval za příčinu svých pádů a 

neúspěchů, jsou nástroje, které mu pomáhají v jeho zdokonalování. Tváří v tvář tomuto poznání zmizí z 

lidského srdce všechny pověrečné představy o zlu, které vytvořilo. 

65 Jakou sílu a krásu člověk objeví, jakmile otevře oči světlu tohoto života! Vše, co si kvůli své 

nevědomosti špatně vyložil, takže upadl do omylu a obvinil Toho, kdo stvořil všechny bytosti, zmizí z 

lidské mysli. 

66 Dokud lidé nechápou pravý duchovní zákon nebo je nepřitahuje, propadají náboženskému 

fanatismu, musí čelit životu plnému nástrah, nejistot a stínů. 
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67 Kdy se pustíte do studia Mé nauky, která je jako božské slunce, jež ozařuje duši a nikdy se 

neskrývá? Podle vás je to nemožné, ale já vám říkám, že toto světlo brzy osvítí všechny lidi. 

68 Hlas toho, kterého jsi nazval "rabínem z Galileje", je tentýž, který slyšíš v této chvíli. A jestliže 

jsem vám tehdy řekl: "Nejen chlebem živ je člověk, ale každým Božím slovem," obracím se k vám nyní, 

abych vám řekl, že člověk by se neměl živit jen vědou nebo lidským poznáním, ale božským zdrojem, 

neboť v něm žije Duch, který se živí jen láskou, moudrostí a pokojem. Živte se a posilujte, moji učedníci, 

abyste v sobě měli pravý život. 

69 Přicházejí na vás časy boje a hořkosti a vy musíte být připraveni, abyste svou vírou a vytrvalostí v 

následování Mých pokynů vydávali svědectví o Mém učení. 

70 Někdy Moji nevěřící učedníci chtějí, abych jim ukázal tělo, které jsem měl ve Druhé éře - 

probodené a zkrvavené ruce, aby uvěřili, že jsem opět mezi Svým lidem. A ve svých srdcích mi říkají: 

"Jak o Tobě budeme svědčit, když jsme Tě neviděli?" Ptám se vás však: znáte Má slova z té doby, kterými 

jsem vám oznámil, že opět přijdu? Kdy jsem vám oznámil, že přijdu jako člověk? Musíte vidět, abyste 

uvěřili, protože jste se zhmotnili. Na druhé straně jsou ti, kteří, aniž by znali proroctví, cítí Mou 

Přítomnost a chápou Pravdu. To jsou ti, jejichž mysl a srdce jsou čisté. 

71 Duch je obdařen vyšším zrakem než člověk, takže je to on, kdo objevuje pravdu a spatřuje v ní tvář 

svého Otce. Jak chcete smysly objevit božské, když je nejprve nepoznal váš duch? Tato slova nejsou 

výčitkou kvůli vaší malé víře, ani vás neodmítám, protože pochybujete. Já naopak hledám právě tyto 

zhaslé lampy, abych je zapálil ohněm lásky svého Ducha. 

72 Někteří se chvějí blahem, když slyší toto slovo; to jsou ti, kdo cítí Mou přítomnost. Zítra, až se již 

nebudu projevovat v této podobě, budou ti, kteří Mě nemohli pochopit nebo kteří pochybovali, když Mě 

slyšeli, v průběhu svého oduševnění naříkat sami nad sebou, až si vzpomenou, že byli přítomni Mému 

projevu a nevěřili. Okoupu je ve Svém Světle a uslyší v sobě Můj Hlas, který jim řekne: Nebojte se, 

hledejte Mě v hloubi svého srdce, tam najdete mnoho Mých Slov, uchovávaných pro čas, kdy je budete 

potřebovat. 

73 Pojďte ke mně, lidé a národy světa. Pojďte, lidé všech ras, můj Zákon vás očekává v království 

pokoje, abyste tvořili jeden lid - lid Boží. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 94  
1 Mé Slovo se vám dalo poznat plné lásky. Bylo pro mě balzámem útěchy, když jsi za mnou přišel s 

pláčem a já tě musel otcovsky napravit. Až se přiblíží den, kdy umlčím toto slovo na rtech svých hlasatelů, 

pocítíte, že pochází od soudce, i když bude stále stejné ve své lásce a něze. Ale bude v něm tolik světla, že 

objevíte i ty nejtajnější chyby a nejskrytější místa, která na sobě máte. 

2 Nikdy o Mně nebudete moci říci, že jsem vás neupozornil na vaše nedokonalosti nebo že jsem vám 

ve svém učení dal klamné učení. Zítra, až odhalíte své chyby a oceníte velikost tohoto zjevení, budete 

moci svému Otci přinést spravedlnost. 

3 Tuto pravdu ještě nechápete. Nejprve vám temnota obvázala oči temnou páskou, pak přišlo světlo 

Mého Slova, ale vy jste jím byli oslepeni. Je nevyhnutelné, že budete chvíli ve tmě, než si na světlo 

zvyknete a uvidíte vše, co vás obklopuje. Do té doby byste měli být opatrní ve své kritice, ve svých 

slovech a činech, protože jste ještě nemohli učinit jisté kroky na cestě a mluvit o pravdě tak, jak byste 

měli. 

4 Pravda je jedna a je věčná, a přece - podívejte se na lidi, kteří hlásají různé pravdy! Jak moc bylo 

Mé učení na zemi pošlapáno! 

5 Od té doby, co k vám Kristus promluvil o pravdě, kolik lidí se o ní pokoušelo mluvit! Ale já se vás 

ptám: Vzali si Mne také za příklad v lásce, poslušnosti a láskyplné činnosti? Jen Já sám vím, kdo byl vždy 

Mým pravým učedníkem a apoštolem. 

6 Jestliže zítra při posuzování tohoto hlásání budou lidé pochybovat o jeho pravdivosti, protože bylo 

vydáno hříšnými ústy, dám jim pochopit, že hřích Mě neodpuzuje, naopak, přiblížil Mě k tomu, kdo 

zabloudil. 

7 Dalším důkazem Mé moci, který lidé uznají, je to, že jen Já jsem mohl způsobit, aby ústa hříšníků 

mluvila čistě, aby rouhavé rty pronášely božské nauky a aby neškolená mysl předávala učení a zjevení 

plná moudrosti. 

8 Kteří z nich budou ti, kteří v této době vyjdou na veřejnost jako praví apoštolové Mého Slova? 

Kdo z vás ukáže krásu mého učení svým bližním? 

9 Vaše skutky jsou nezbytné; nepostradatelné je živé svědectví tohoto lidu, který slyšel Mé Slovo. 

10 Učení, které jsem vám přinesl, je jako nesmírně velká pochodeň, kolem níž se musí shromáždit 

zástupy - lidé, kteří lační po pravdě a žízní po spravedlnosti, a také bloudící duše, pátrači, které stravuje 

touha po světle. 

11 Připravte se na dobu, kdy se velké zástupy vašich bližních vydají hledat oázu míru, ale dělejte to s 

pokorou. Shromažďuj ve své duši ctnosti, které jsem ti přinesl ve svém Slově. Nesnažte se ohromovat své 

bližní marnostmi nebo nepodstatnými naukami. Přicházejí k vám na útěku právě před touto věcí. 

12 Nejen ti, kdo slyšeli Mé Slovo lidským rozumovým orgánem, budou nazýváni dětmi tohoto lidu. 

Každý, kdo vezme svůj kříž, každý, kdo miluje tento zákon a šíří toto símě, bude nazván dělníkem na mé 

vinici, apoštolem mého díla a dítětem tohoto lidu, i když mě neslyšel prostřednictvím tohoto hlásání. 

13 Znovu vám říkám, abyste nehledali vnější formy, jak dát poznat Mé Dílo, protože byste pak 

představovali mnoho zranitelných míst, kde by se proti vám postavily sekty a náboženské komunity. 

14 Pokud se snažíte o morální zlepšení, čistotu ve svém životě a zduchovnění svého uctívání, 

nebudou existovat žádné zbraně, myšlenky nebo doktríny, které by vás mohly porazit. Stavějte na duchu a 

vše bude zachováno a přežije návštěvy a bitvy, protože duch je nezničitelný. Stavíte-li na hmotných 

základech, chováte se jako blázen, který staví budovu na písku, jež se musí při sebemenším otřesu zřítit. 

15 Udělejte si ze svých srdcí pokladnici, abyste v ní uchovávali Mé učení jako nejcennější poklad, 

který váš duch doposud obdržel. 

16 Dávám se vám poznat v této době duchovního boje, protože jste byli posláni do světa, abyste 

mluvili o tomto Zákoně. Již jste byli osvobozeni, již jste se odvrátili od zbytečností; nyní jděte dál po cestě 

jako opravdoví pracovníci, které Ježíš miluje. 

17 V této době jsem tě poslal na svět, abys o Mně mohla mluvit a aby tvůj duch mohl předávat své 

zkušenosti ostatním. 
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18 Když jsem vám zjevil, že jste Izrael, bylo to proto, abyste věděli, že už dlouho jdete po Mé cestě 

na zemi, a také proto, abyste se zamysleli nad svými povinnostmi. Nemyslíte si, že je správné, když vám 

někdy vytýkám nedostatek víry, horlivosti nebo lásky? 

19 Jeden Bůh k vám mluví od počátku věků; jednoho Boha budete uznávat a milovat. Kromě toho 

chci, abys mi nabídl jeden druh uctívání. 

20 To lidé si vytvořili mnoho druhů bohů; každý z nich ho cítí, uctívá a představuje si ho jinak. - 

Držím tento lid stranou od všech náboženských vlivů, aby Mi zde, ve své samotě, ve svém ústraní, mohl 

naslouchat a porozumět, aby Mi nakonec mohl vzdát úctu hodnou svého Stvořitele. Totéž jsem učinil v 

dobách, kdy byl Izrael po staletí zajatcem pod jhem a bičem egyptských faraonů. Byl to můj 

Vůle použít Mojžíše jako posla a vyrvat z otroctví lid, který byl určen k přijetí Zákona a Světla, jež mělo 

osvítit lidstvo. Porovnejte tehdejší události s těmi dnešními a pochopíte, s jakým záměrem k vám Mistr o 

těchto událostech promlouval. 

21 Tvůj duch Mi říká, že lidstvo v této epoše také zažilo hmotné otroctví, soužení a bičování a že 

prošlo otroctvím ducha. 

22 Proto k vám znovu přicházím, abych vám řekl: Milujte se navzájem, jak jsem vás učil ve Druhém 

věku, aby vaše cesta byla snesitelná. Mějte duchovnost, řád, poslušnost, víru a lásku a budete se cítit silní 

v boji a budete příkladem pro všechny národy země. 

23 Mnozí se vás budou ptát, jakou cestou jdete a kam směřujete, a když uvidí, že vaše cesta je 

pokorná, ale plná jistoty a pevnosti, budou vás následovat se srdcem plným důvěry a víry. 

24 Dnes tvůj duch přichází s touhou po jídle, srdce chce pokoj, mysl žízní po světle. Mistr vám však 

říká: Na počátku svého vývoje jste to všechno měli, i když jste si to nezasloužili. Nyní však musíte všeho 

dosáhnout svými skutky v rámci Zákona, který vás učí milovat jeden druhého. 

25 Nic vás v té době nestálo zdraví, sílu, klid a hojnost, a proto jste o všechno snadno přišli. Nyní vám 

říkám, že až s úsilím, námahou a obětmi znovu získáte rozvinutí těch darů, které jste neocenili v jejich 

plné hodnotě, už je neztratíte, protože pak budete používat to, co máte, a nikdy nezapomenete, co vás stálo 

jejich získání. Máte vůbec představu, jak moc se musí toto lidstvo vyvinout, aby se probudilo z hlubokého 

spánku a vydalo se na cestu s cílem znovu získat (tyto dary) a vyvinout se? Vy je však povedete a naučíte 

je cestě k jejich duchovnímu rozvoji. Nyní, když slyšíte toto slovo a již tvoříte společenství, vám říkám, 

abyste měli čistotu ve své duši a vytrvali ve svém vybavení, abyste mohli projevit Mé dílo v plné jasnosti. 

Chci, abyste čistě plnili úkol, který jsem vám svěřil. - Uklidněte se, protože všechno nezvládnete, Moje 

starostlivá láska vám pomůže. 

26 Z mnoha míst na Zemi budou vystupovat jednotlivci, skupiny a zástupy lidí, kteří budou mluvit k 

lidstvu o nové době, o oduševnění a o práci pro osvobození a bratrství člověka. Proto vám říkám, že 

zbytek udělám já. 

27 Jsou práce, které mohu vykonat jen já. Jedním z nich je zachránit lidstvo před propastí, kterou si 

samo vytvořilo. Otec je však nekonečně potěšen, když vidí, že ho v jeho božských úkolech a povinnostech 

podporují jeho milované děti. Proto vyzývám všechny lidi. Vysvětluji jim účel svého zjevení a poté 

vybírám srdce dobré vůle, abych je připravil jako vojáky a posly své božské věci. 

28 Chci, aby se tento lid brzy rozptýlil jako zástupy na cestách, v lidech a národech a nesl dobrou 

zprávu, svědectví mého slova a světlo mých zaslíbení. Pokud se skutečně sjednotíte, uvidíte, jak z vaší 

mysli vycházejí velké inspirace, které budou klíčem, jenž otevře dveře, které jsou dnes ještě zavřené pro 

vaše klepání. 

29 V této době jsem vám řekl: Dosáhl ve vás vliv světa takového stupně, že jste vymazali každou 

stopu po Mých dřívějších slovech učení? To je důvod, proč jsem přišel. Kdo z obyvatel země by ti mohl 

objasnit všechno bohatství zkušeností a světla, které tvůj duch má, i když je neprojevuje, protože mu v tom 

brání vlivy světa? 

30 Mezi lidmi jsou i tací, kteří jindy na základě Božího zaslíbení přešli poušť a uslyšeli Hospodinův 

hlas na hoře. Objevuji také jiné, kteří žili v Ježíšově době, kteří viděli Jeho skutky a slyšeli Jeho slovo, 

kteří Mě následovali do pustiny a jedli chleby a ryby, které jsem dal zástupům poté, co vystoupili na horu, 

aby slyšeli ten hlas; a vidím také ty, kteří v den Mého ukřižování běželi s křikem za zástupy. I zde, mezi 

zástupy lidí, kteří si přicházejí poslechnout tentýž nebeský koncert (jako v Ježíšově době), který je pro ně 

nyní nový, objevuji tyto duše. 
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31 Ti, kdo pláčou, ti, kdo se chvějí, když Mě slyší, a kdo poznávají hlas, který k nim promlouvá, ti 

jsou ti, jejichž duch stále uchovává ozvěnu Mých slov. 

32 Všimli jste si, kolik z těch, kdo přicházejí na tuto manifestaci, zůstává na této cestě navždy a 

věnuje se zde těmto úkolům, aniž by existovala nějaká lidská síla, která by jim mohla zabránit přijít sem, 

aby slyšeli Mé Slovo? Jsou to ti, kteří Bohu stále dluží lásku z jiné doby a kteří neměli příležitost se Mu 

odevzdat, ale kteří si slíbili, že na Mě budou čekat, aby Mě následovali a sloužili Mi až do konce. 

33 Dnes jim připomínám události, které již zažili. 

34 V těch dnech se mě moji učedníci, když se dozvěděli, že od nich brzy odejdu, ptali: "Pane, kdy Tě 

zase uvidíme?" Pak jsem jim řekl, v jakém čase se vrátím a jaká znamení svého návratu dám. 

35 Nyní říkám novým učedníkům: Toto je předpovězený čas, znamení se naplnila a nechybí ani 

jedno. 

36 Víte, že i tento projev prostřednictvím lidského orgánu chápání jednou skončí, a stejně jako oni se 

ptáte: "Pane, až už Tvé slovo nebude slyšet - nebudeme už mít to štěstí, že můžeme nějakým způsobem 

pocítit Tvůj projev?" Na to vám odpovídám: Po této době nastane doba vašeho zduchovnění, doba 

přímého společenství s vaším Pánem, kdy Mě budete cítit věčně přítomného. Jakmile dosáhnete tohoto 

stupně povznesení, už nikdy nebudete říkat, že Otec přichází nebo že odešel, protože pak pochopíte, že 

jsem stále s vámi. Pak si vzpomenete, že jsem vám skrze Ježíše řekl: "Boží království je ve vás." 

37 Zvěstujte dobrou zprávu národům. Rozšiřte tuto zprávu všude. Uvědomte si, že mnozí z těch, kdo 

Mě očekávají, věří, že se na zemi zjevím jako člověk. To jsem však nikdy neřekl, ale dal jsem vám najevo, 

že Můj příchod bude duchovní, že přijdu "na oblaku". 

38 Už jsem vám řekl, že navštívím církve a sekty, abych je probudil z letargie. Pak rozpoznají světlo 

této doby a budou živit ideál oduševnění. Je však nutné, abys vykonal část, kterou ti svěřuji. Toto semínko 

totiž jen čeká, až padne do půdy, aby vyklíčilo a přineslo plody moudrosti a duchovního pokroku lidstva. 

39 Příklad tohoto prostého lidu, který jde svou cestou bez duchovních, kteří by ho vedli, a který Mi 

slouží bohoslužbu bez obřadů a symbolů, bude výzvou, která probudí ty, kdo ještě spí ve své staleté noci, a 

bude podnětem k obnově a očištění mnoha Mých dětí. 

40 Nesnažte se ignorovat svou odpovědnost v této práci. Nezapomínejte, že jsem vás poslal na zem 

jako průkopníky a proroky třetí éry. 

41 Vpravdě vám říkám, že kdybych se v této hodině ukázal se stejným tělem, s jakým jste Mě viděli 

tehdy, viděli byste Mé rány čerstvé a Mou tvář stále poznamenanou obětní smrtí. Ale to by byla neustálá 

výčitka lidstvu, a proto před vámi raději skrývám Své rány a ukazuji vám jen Své Světlo. Proč Mě mnozí 

chtějí vidět jako člověka v podobě Ježíše? Nechápeš, že jsem víc než jen forma? Je pravda, že jsem se 

nechal spatřit v podobě Ježíše v této i v tehdejší době. Tato milost však není určena všem; není nutné, aby 

mě všichni takto viděli. Opět vám říkám: "Blahoslavení, kteří uvěřili, aniž by viděli." 

42 Až lidé odhodí vnější náboženské zvyky a místo toho, aby Mě hledali v obrazech, které jsou dílem 

lidí, zduchovnějí, budou Mě chápat jako tak velkého a všemocného, že nebudou souhlasit s tím, aby Mě 

viděli omezeně, a nebudou mít touhu vidět Mě v podobě Ježíše - ani duchovně. 

43 Jak obtížné je v této době plnit úkoly věštce. Nestačí, aby měl dar duchovního zraku, pokud nemá 

vnitřní osvícení. Kdo jiný by ho mohl vést než jeho svědomí a kdo by ho mohl vysvobodit z omylu, když 

ne modlitba a duchovní bdělost? 

44 Izrael měl v první éře sedm velkých proroků. Mluvili a psali o budoucnosti lidstva, o návštěvách, 

které přijdou na národy, a také oznamovali božská zjevení, která Pán udělí lidem. Nebyli velcí proto, že by 

hodně mluvili, ale proto, že duchovně stoupali v touze po mém světle. 

45 Otec nyní chce totéž od nových proroků, totiž aby lidstvu nabídli jediný obraz duchovního, který je 

však plný pravdy a o němž jsem řekl svým dělníkům: Přineste mi jako úrodu svého osiva alespoň tři zrna, 

která však budou schopná klíčení, a ne snop, v němž převažuje sláma a plevy. Nezapomínejte, že právě 

vaše skutky vám připravují cestu na věčnost. 

46 Nyní, když se vám dává poznat Můj Božský Duch, sesílám k vám paprsek světla, který se dotýká 

mysli nositele hlasu a předává vám Mé světlo, které se stalo Slovem. 

47 Hle, zde je mezi vámi "Slovo", které k vám promluvilo ve Druhé éře. Je to stejné učení a stejná 

podstata, ale dnes nejsem oděn do lidského těla. Tehdy se Mé nohy dotýkaly prachu světa, dnes se vašemu 

duchu zjevuje pouze Mé Světlo. připravte svá srdce, aby Mě cítila, a živte se Mým Slovem, protože 
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vpravdě víte, že člověk nežije jen chlebem. Dám vám své Tělo a svou Krev, které jsem kdysi daroval jako 

chléb a víno. Nyní to bude duchovně Mé Slovo, které nahradí chléb, jenž je Mým Tělem, a duchovní 

podstatou Mého Slova bude víno, které budete pít jako Mou Krev. 

48 Duše lidí se chvějí blahem z Mé přítomnosti. Mistr je také požehnán přítomností nových učedníků. 

Nyní si poslechněte, jak Mistr promlouvá ke svým apoštolům druhé éry*: 
* Ti jsou na shromáždění přítomni psychicky. 

49 "Milovaný Jane, který jsi postavil svůj chrám proti Mému Srdci, chceš, aby se všichni, kdo Mi 

naslouchají, stali hodnými opřít se o Mě, pocítit Můj Pokoj, být blízko Zdroji života. Tvůj boj není u 

konce, tvůj duch se neúnavně modlí a posílá své světlo mezi lidstvo Třetí éry, kterému jsi předpověděl 

mnoho podivuhodných věcí. V tomto věku, milý Jene, nyní prožíváš naplnění projevů, které jsi viděl ve 

svých viděních a vytržení, jejichž význam jsi neznal a nevěděl jsi, kdy se uskuteční. Modlitebně bděte nad 

světem." 

50 "Jidáši Iškariotský, můj apoštole, dnes je ve tvé duši pokora, neboť vykoupení bylo hořké, velmi 

hořké. Dnes však váš vliv blahodárně působí na lidstvo. Neviditelně se mužům nabízíte jako poradce. Dal 

jsem ti Svůj Pokoj, učedníku, proč ho plně necítíš ve své duši? hodně jsi plakala, ačkoli jsem ti nikdy 

neodepřel svou útěchu a své odpuštění; důvodem je to, že jsi na to čekala. Důvodem je to, že čekáš na 

spásu posledního z mých dětí, abys mi mohl říci: 'Pane, sestup ze svého kříže, nyní jsem v pokoji, nyní 

jsem hoden přijmout tvé odpuštění'." 

51 "Dokud vidíš, jak se lidstvo den ode dne více a více noří do hříchu, jak se rouhá, zrazuje a 

ukřižovává Mě, tvoje duše trpí mukami, které si svět nedokáže představit, a každý hřích, který Mě zraňuje, 

cítíš, jako bys to byl ty, kdo Mě zranil. 

52 Synu, učedníku, vezmi z mého stolu chléb a víno, které jsi zanechal té noci, kdy jsem s tebou byl 

naposledy jako člověk. Říkám vám: Jezte a pijte, dnes vám nabízím to, co jste při tomto jídle nedostali a 

co dostali všichni ostatní. Odstraňuji tvou nouzi a bídu a pro pokoru, která je ti dnes vlastní jako plod 

velkého pokání, přijmi v sobě Můj Pokoj a najdi v něm Mé Tělo a Mou Krev." 

53 Hle, lidé, toto jsou Mé nové lekce lásky. Dělejte svým bližním to, co vidíte, že dělám já vám. Co 

budeš dělat s Mým dílem v tomto čase? Vidím před sebou novou Kalvárii a kříž. Moje cesta utrpení není u 

konce, Moje utrpení neskončilo na Golgotě, Moje kroky stále zanechávají krvavou stopu. 

54 Můj lide, lidstvo, pojď na Mou cestu a Já proměním tvou oběť ve věčný život, tvou bolest v radost, 

a až dosáhneš vrcholu hory, uvidíš Mou Lásku, která tě očekává. Také svět na Mne čeká, hladoví a žízní 

po Mé lásce. Já však přijdu ke všem, neboť takový byl můj slib. Jednoho dne, až mezi národy zavládne 

mír, hřích bude vymýcen a lidé se budou milovat jako bratři, ukážu vám meč, kterým jsem vás porazil: 

lásku. 

55 Jak pokorný je tento projev pro toho, kdo jej vidí očima těla! Ale jak hluboké a velké je to pro 

toho, kdo je vidí srdcem a duchem! 

56 Stejně jako jste nyní kolem Mne, tak tomu bylo i onoho posledního večera ve Druhé éře. Slunce 

právě zapadalo, když Ježíš naposledy promluvil ke svým učedníkům v této místnosti. Byla to slova 

umírajícího otce k jeho milovaným dětem. V Ježíši byl smutek a také v učednících, kteří ještě nevěděli, co 

je čeká o několik hodin později, ten, který je učil a tolik je miloval. Jejich Pán se chystal odejít, ale oni 

ještě nevěděli jak. Petr plakal a tiskl si kalich k srdci, Jan smáčel Mistrovu hruď svými slzami, Matouš a 

Bartoloměj byli bez sebe z mých výhledových slov. Filip a Tomáš při jídle skrývali hořkost. Jakub mladší 

a starší, Tadeáš, Ondřej a Šimon byli bolestí němí, ale bylo toho mnoho, co mi srdcem říkali. Také Jidáš 

Iškariotský nosil v srdci bolest, ale také strach a výčitky svědomí. Ale už se nemohl vrátit, protože se ho 

zmocnila tma. 

57 Blížilo se mučednictví na kříži, od něhož Kristus opustil svou Matku jako skřivan, který bude hřát 

ty malé děti, zatímco světlo Ducha svatého proudilo dolů, aby osvítilo ty lidi. Brzy, po chvílích slabosti, se 

budou cítit dostatečně silní, aby se rozptýlili po světě, hlásali radostnou zvěst a zvěstovali nebeské 

království pohanským a modlářským národům. 

58 Když se Ježíš podělil o svá poslední slova a napomenutí, učedníci byli plní slz. Ale jeden z nich už 

tam nebyl, jeho duše nemohla přijmout tolik lásky ani vidět tolik světla, a tak odešel, protože to slovo mu 

rozjitřilo srdce. 
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59 Věřící této doby, noví učedníci: dopustil jsem zradu učedníka v Mém apoštolátu druhé éry, abych 

vám v něm dal velkou lekci. Nestávejte se soudci toho, koho jsem soudil s láskou a komu jsem také 

odpustil. Berte ho spíše jako otevřenou knihu a symbol. Kolik z vás, kteří ho nyní odsuzujete, nosí v srdci 

Jidáše? 

60 V těchto chvílích, kdy k vám mluvím a připomínám vám tyto události, se také skrývá královská 

hvězda. Je to stejné slunce, jaké svítilo na tehdejší lidstvo. Nyní však, když k vám mluvím, křik národů a 

řev vašich válek stoupá k nebeským výšinám. 

61 Kolik bídy vidím ve vašem světě a jak hluboký smutek je v mém duchu! 

62 Blahoslavení jsou ti, kdo s bolestí v srdci vzpomínají na den, kdy Ježíš stanul před soudnou stolicí, 

odkud odešel na Kalvárii následován zástupy. 

63 Dnes se Můj Duch cítí mezi vámi v novém vězení, ale je z lásky, je to vězení vašeho srdce, ve 

kterém Mě chcete uvěznit, protože Mě začínáte milovat. Vidím také nový kříž, na kterém mě vyvýšíte. Ale 

není to ta, na které jsi Mě nechal zemřít; dnes je to ta tvá duchovnost, která touží po Mé otevřené náruči a 

po proudu Mé božské Krve, která je Život. Dnes mě neobviňujete, naopak, jste mými obhájci, protože 

nyní víte o mé nevině. 

64 Nemohu to říci o všech, protože lidé nashromáždili ve světě tolik nedokonalostí a hříchů, že jsou 

pro Mne také jako nový bolestný kříž, který si pro tuto chvíli připravili. 

65 Všichni jste byli osvobozeni Mým příkladem a nebudete moci zahynout. Přesto je nutné, abych vás 

zachránil před temnotou, která vás obklopuje a nedovoluje vám poznat pravý život. 

66 Kolik rozporuplných pocitů hýbe vaším srdcem, když slyšíte Mé Slovo, milovaní lidé! Tento 

smutný tón, kterým k vám mluvím o těch hodinách hořkosti, dojímá nejvíce ty, kteří mnoho trpěli, neboť 

tento život je cestou utrpení a je Golgotou. 

67 Tehdy mě soudili tři soudci: Annáš, Pilát a Herodes, a lid nade mnou vykonal rozsudek. Nyní vám 

říkám, že je mnoho Mých soudců a ještě větší je počet těch, kteří Mi v tomto čase způsobí bolest. Čím více 

se však bude Můj Zákon a Mé učení lidem hnusit - až bude nejvíce pronásledován a zavrhován -, tím více 

se ozve hlas věřícího lidu, neboť se nestane totéž co ve Druhé éře; nyní nebudu sám. 

68 "Slepec", kterému Ježíš vrátil zrak, bude z plných plic křičet, že spatřil světlo. "Mrtví" vstanou a 

budou svědčit o mé pravdě. Citlivé srdce ženy Mi bude věrné a muži se silnou duší budou Mými novými 

pomocníky při nesení kříže. 

69 Maria nebude chybět, ani se nevzdálí od žádného z mých kroků, a její nebeský Duch mě bude 

všude provázet, neboť Kristus a Maria byli s Otcem jedno už předtím, než přišli na zem. 

70 Lidstvo, lidstvo, dnes bych nemohl říci jako tehdy: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Není 

totiž nikdo, kdo by nepil Beránkovu krev, která je Světlo, Pravda a Život. 

71 Dimasovi stačil jediný okamžik, aby našel spásu, a byl to poslední okamžik jeho života. Mluvil ke 

mně z kříže, a přestože viděl, že Ježíš, kterého nazývali Božím Synem, je v úzkostech smrti, cítil, že je 

Mesiáš, Spasitel, a odevzdal se mu s veškerou kajícností svého srdce a pokorou své duše. Proto jsem mu 

na ten den slíbil ráj. 

72 Říkám ti, že každému, kdo nevědomě hřeší, ale na konci svého života ke Mně promluví se srdcem 

plným pokory a víry, dám pocítit něhu Mé milosrdné lásky, která ho pozvedne z pozemských těžkostí, aby 

poznal blaženost vznešeného a vznešeného života. 

73 Zanechal jsem tě, Maria, u paty kříže, na té hoře, která přijala Mou Krev a slzy Matky. Tam 

zůstala čekat na své děti, protože to bude ona, kdo jim sejme kříž z ramen a ukáže jim cestu do nebe. 

74 "Žízním", řekl jsem tomu davu, který nerozuměl mým slovům a hodoval na mých smrtelných 

mukách. Co bych mohl říci dnes, když vidím, že nejen dav, ale celý svět znásilňuje Mého Ducha, aniž by 

si byl vědom Mé bolesti? 

75 Moje žízeň je nekonečná, nepředstavitelně velká, a jen tvá láska ji dokáže uhasit. Proč Mi místo 

lásky nabízíte vnější kult? Cožpak nevíte, že zatímco já vás žádám o vodu, vy mi nabízíte žluč a ocet? 

76 I když je Můj kalich v této chvíli tak hořký, Můj kříž tak krvavý a Má samota tak velká, neuslyšíte 

Mne křičet: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Neboť důkaz, který vám dal Ježíš, když otevřeně 

ukázal, že jeho bolest byla lidská a skutečná, vám dnes nedám, protože přicházím v Duchu. 

77 Kristus je Mistr a učil vás až do poslední chvíle. Když nadešel čas a On viděl své dílo dokončené, 

pokorně je odevzdal svému Otci se slovy: 
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"Vše je hotovo." 

78 Když Ježíš, který byl Cestou, Pravdou a Životem, ukončil své poslání modlitbou o sedmi slovech a 

nakonec řekl Otci: "Do tvých rukou odevzdávám svého Ducha," uvažte, zda vy, kteří jste učedníky tohoto 

Mistra, můžete opustit tento život, aniž byste ho obětovali Otci jako projev poslušnosti a pokory, a zda 

můžete zavřít oči před tímto světem, aniž byste požádali Pána o jeho ochranu, protože je znovu otevřete až 

v jiných oblastech. 

79 Celý Ježíšův život byl obětí lásky k Otci. Hodiny jeho utrpení na kříži byly modlitbou lásky, 

přímluvou a odpuštěním. 

80 To je cesta, kterou jsem vám ukázal, lidstvo. Žijte podle svého Mistra a Já vám slibuji, že vás 

zavedu do Svého lůna, které je zdrojem veškeré blaženosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 95  
1 Co bys mohl žádat od toho, kdo tě stvořil, aby ti nedal, pokud to, co žádáš, je pro dobro tvého těla 

nebo tvé duše? Musíte se však naučit souhlasit s Mou vůlí. Žijete v době nápravy, kdy se nesmíte bouřit 

proti svým zkouškám. 

2 Milujte, neboť vaše láska vám pomůže k nápravě. Svou činností lásky zničte veškeré sobectví. 

3 Země, po které chodíte, je pomíjivá, vaše putování zde je krátké, potom vejdete do věčného života. 

Přesto chci, abyste znali cestu z tohoto slzavého údolí, která je vyznačena přikázáními Mého zákona. 

4 Neochabujte ve víře ani v naději. Vždy mějte na paměti, že konec této životní cesty přijde. 

Nezapomínejte, že váš původ byl ve Mně a že i váš konečný cíl bude ve Mně, a tím cílem je věčnost, 

neboť duše neumírá. 

5 Mějte věčnost jako ideál svého snažení a neztrácejte odvahu při životních vzestupech a pádech. 

Víte, zda je toto vaše poslední inkarnace na Zemi? Kdo ti může říci, že v tomto těle, které máš dnes, 

splatíš všechny dluhy, které jsi nadělal Mé spravedlnosti? Proto vám říkám: Využijte čas, ale nespěchejte. 

Přijmete-li svá utrpení s vírou a odevzdaností a vyprázdníte-li kalich s trpělivostí, vpravdě vám říkám, že 

vaše zásluhy nebudou neplodné. 

6 Dbejte na to, aby duch neustále postupoval vpřed, abyste se nikdy nepřestali zdokonalovat. 

7 Jsem to Já, kdo vám staví do cesty zkoušky, aby zastavily vaši duši, když sejde z cesty Mého 

Zákona a chce žít sama podle svých představ. Pátrejte po příčinách zkoušek, dovolím vám to, abyste si 

ověřili, že každá z nich je jako dláto, které opracovává vaše srdce. To je jeden z důvodů, proč tě bolest 

přivádí blíž ke Mně. 

8 Člověk však vždy hledal rozkoše, usiloval o moc a nádheru, aby se mohl povýšit na pána na zemi a 

být vládcem nad svými bratry. Když jsem vás všechny stvořil se stejnou láskou - proč se tedy vždycky 

našli ti, kteří se vydávali za něco vyššího? Proč byli ti, kdo vládli lidem bičem pod ponížením? Proč 

existují lidé, kteří odmítají pokorné a jejichž srdce zůstává nepohnuto, když způsobují bolest bližnímu? 

Protože to jsou duše, které Mě dosud nepoznaly jako Otce, který miluje všechna svá stvoření, ani jako 

jediného Pána všech živých bytostí. Proto existují lidé, kteří si uzurpují moc a nerespektují posvátná práva 

člověka. Slouží Mi jako nástroj Mé spravedlnosti, a i když si myslí, že jsou velcí páni a králové, jsou to jen 

služebníci. Odpusťte jim! 

9 Potřetí jsem vás učil lekci, která má duchovně sjednotit lidstvo. Je totiž Mou vůlí, aby jazyky, rasy 

a různé ideologie již nebyly překážkou jejich sjednocení. Duchovní podstata, z níž jsem stvořil ducha, je 

stejná, jakou mají všichni, a látky, z nichž se skládá krev, která proudí v žilách člověka, jsou u všech 

stejné. Proto jsou si všichni rovni a hodni Mne a pro všechny jsem znovu přišel. 

10 Přišel jsem, protože jsem viděl vaše duše chudé na ctnosti a chci je obohatit. Nežádejte mě však o 

bohatství země, neboť jsem vám je od počátku dal jako dědictví. Požádejte Mě a usilujte o očištění duše, 

kterou ještě nemáte. Uvědomte si, že Můj Zákon stále není dodržován. 

11 Uplynula staletí a věky, ale lidstvo se dosud skutečně neprobudilo k životu ve světle a pravdě. 

Proto se pokaždé, když odhodíte tělesnou schránku, vracíte do duchovního světa nazí a potřební, hladoví a 

žízniví. Přesto ze srdce člověka nevychází tak velká víra a vůle, aby byl ochoten následovat Mě na cestě, 

kterou vyznačil váš Otec stopami krve a lásky. 

12 Bolest tedy lidi vší silou deprimuje, nutí je uvědomit si, že sešli ze správné cesty, a vyzývá je, aby 

hledali Otce, jako to udělal marnotratný syn v mém božském podobenství. Co záleží na tom, že přicházíte 

k Mým branám nazí nebo v hadrech, plačící a plní hanby, když je Mou vůlí, abyste Mě hledali, abyste 

klepali na Mé dveře, abyste na Mě pamatovali? Moje milující náruč se pak otevře plná odpuštění a 

milosrdenství, obejme tě a vrátí ti ztracené a promarněné dědictví, posadí tě ke svému stolu, abys požíval 

pokrm a ovoce věčného života. 

13 Dovolte Mé lásce, aby pronikla do vašich srdcí, potěšila vás a uzdravila, ať vás znovu zachrání, ať 

vás osvobodí a rozbije řetězy, které vás poutají k vášním, bídě a nevědomosti. Chci, aby nebeské 

království přišlo do lidských srdcí a aby vaše vášně nezaložily své království na tomto světě. 

14 Učedníci, pochopte, že jsem vás poslal na svět, abyste milovali své bližní, abyste jim prokazovali 

své milosrdenství, abyste se za ně modlili a žili pro ně. Nečekejte však, že vám budou oplácet lásku za 
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lásku (přijatou), spíše se vyzbrojte, abyste odolali tvrdosti lidského srdce, nevděčnosti a sobectví. Buďte 

připraveni na pomluvy a zradu, ale neztrácejte kvůli tomu srdce a předem jim z celého srdce odpusťte. 

15 Cítíš-li se osamělý, potřebuješ-li lásku, není-li na zemi hlas přítele, který by tě potěšil, ani nikdo, 

kdo by se s tebou podělil o svůj chléb, hledej Mne. Obraťte se k tomu, který miluje, i když není milován, k 

tomu, který v pravdě odpouští všem hříšníkům, uzdravuje je a utěšuje. 

16 Ne všichni budou nevděční a nereagující na vaši práci, občas vás povzbudí pochopení, 

dobročinnost a laskavost vašich bližních. 

17 Chci, abys byl zbožný ve své prostotě a objevil Moje požehnání ve své chudobě. Zatímco svět 

potřebuje Můj pokoj, klopýtá a padá navzdory veškeré své vědě a falešnému pozlátku, vy, chudí, vlastníte 

poklad pokoje. Proč tento mír nešíříte nad lidstvem svými modlitbami, skutky a slovy jako plášť lásky a 

milosrdenství? 

18 Všichni máte dary ducha, které se v této třetí éře začínají rozvíjet díky vývoji, jehož duše dosáhly. 

Intuice, duchovní tvář, zjevení, proroctví, inspirace se jasně projevují mezi lidmi, a to je ohlášení nové 

doby, je to světlo Knihy sedmi pečetí otevřené v této době v její šesté kapitole. Ale vy, kteří víte, k čemu 

tyto projevy slouží, a chápete dobu, v níž žijete, nasměrujte své duchovní dary na cestu lásky. Buďte vždy 

připraveni nabídnout svou láskyplnou pomoc, a tak budete v souladu s Mým zákonem a posloužíte jako 

příklad svým bližním. Pak budete Mými učedníky a jako takoví budete uznáváni. 

19 Pokud umíte využívat Mé dílo s opravdovou láskou, bude pro vás v životě jako záchranný člun. 

Ujme se tě jako matka, když se ztratíš na cestách života a pláčeš. 

20 Žádáte Mě, aby hlásání Mého Slova nepřestalo, žádáte Mě, aby se doba tohoto zjevení mezi vámi 

prodloužila. Já vám však říkám: Mé zákony jsou neměnné, Má vůle neodvolatelná. Člověk nebude 

schopen nic udělat, aby změnil Mé rozhodnutí. Ani slzy, ani sliby Mě nepřimějí, abych tuto dobu 

prodloužil. Je řečeno a napsáno, že od roku 1950 již nebude slyšet Mé slovo. Kdo pak bude ještě se Mnou? 

Nevíte, co připravuji tři roky před svým odchodem, ale měli byste bdít. 

21 V Otcově království je bytost plná milosti, něhy a vřelosti. Je to Maria, vaše Matka, je stále s vámi. 

Naučte se ji důstojně přijímat do svých srdcí, vnímejte její něžné pohlazení. Pochopte, že pro ni jste vždy 

jejími dětmi. Maria vám pomůže, abyste se ke Mně dostali. Vy, kteří jste nemocní na těle i na duši, 

neodmítnu vás pro vaši chudobu. Slyšte mé slovo, neboť bude jako balzám na vaše rány. 

22 Kolik z vás žasne, že Mi v těchto chvílích nasloucháte se slzami lásky, radosti a pokání v očích, 

ačkoli jste se ještě před několika hodinami oddávali vášním světa. 

23 Dávám vám svá učení, abyste je zítra se zájmem studovali a s láskou praktikovali. 

24 Už dlouho vám dávám svá ponaučení, ale mezi tolika učedníky neobjevuji učedníky, kteří budou 

zítřejšími mistry. Budu vám však i nadále dávat Své pokyny, dokud se ve vašem duchu neprobudí touha 

po rozvoji. 

25 Vybral jsem ty, kteří se nehodí pro pozemské vědy, protože nejsou vhodní pro učení Ducha. 

Vybral jsem si chudého, protože s atomem Mé milosti, kterou mu uděluji, se cítí povznesen a poctěn. Ne 

tak bohatý člověk, který není nikdy spokojen, ať mu dám sebevíc. Ale chudáka, který byl obdařen 

poznáním duchovních darů, které má, učím, aby si svůj poklad nenechával pro sebe, ale aby se o něj dělil 

se svými bratry a sestrami. Jestliže vědomí, že má v sobě tyto duchovní dary, těší ducha, je to proto, že si 

uvědomil jejich hodnotu. 

26 Ten, kdo se snaží vytrvat na cestě (Zákona), tak činí proto, že si připomíná, co všechno musel 

vytrpět, aby dosáhl toho, co nyní má. Pochop, že ten, kdo sejde z cesty, je nevděčný ani ne tak svému 

Pánu, jako spíše sám sobě. 

27 Cožpak nevíte, že ten, kdo žije v rozporu s mým zákonem, se zbavuje svých ctností a duchovních 

darů? 

28 Právě v této době vracím lidem celé jejich dědictví, které promrhali. Nikdo nezůstane bez světla 

Mého Ducha. Ještě před rokem 1950, který - jak jsem vám oznámil - bude rokem Mého odchodu, se nikdo 

nebude cítit potřebný, slabý nebo nevědomý. 

29 Parazitické rostliny rozkvetou a přinesou plody, ale protože Já jsem Moc, vždycky budu mít dost 

času, abych zachránil vaše duše. Ale pro tebe bude každá příležitost, která pomine (nevyužitá), a každý 

krok, který uděláš dolů, tvůj návrat na správnou cestu ještě smutnější. 
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30 Dnes jsem přišel, abych vás odvrátil od velkých neřestí, abyste Mi naslouchali na cestě pokoje a 

abyste se zamysleli a pochopili poučení, které vám dávám. 

31 Naučte se, že žízeň ducha uhasí pouze křišťálově čistá voda, a proto nikdy nepřijímejte vodu 

zakalenou a znečištěnou. 

32 Jestliže jsi na světě měl vždy někoho, kdo ti sloužil, a zakoušel jsi pocty, na Mé cestě nebudeš mít 

ani služebníky, ani marnou slávu. Budete Mými služebníky, kteří slouží svým bližním. 

33 Díky mně jsi dosáhl vrcholu, po kterém jsi toužil, a když jsi byl na něm, uslyšel jsi hlas Pána, který 

ti říkal: Už dávno jsi odevzdal svou daň "císaři", teď mi dej, co je moje. Již jste si dostatečně užili 

uspokojení na tomto světě a nyní je čas, abyste se připravili na cestu do věčnosti, neboť nikdo neví, zda se 

musí vrátit na tento svět, či nikoli. 

34 Říkám vám: Buďte blahoslavené, protože jste chválily jméno Marie, která vás připravila plné 

lásky, abyste přijaly mé pokyny, a protože mi ukazujete svou radost a dychtivost jít vpřed. Mou touhou je 

vidět vás spasené a v Mém Duchu je bolest, protože je málo těch, kdo Mě následují, a mnoho těch, kdo 

neslyšeli Mé Slovo a jejichž duch zůstává lhostejný a hluchý k Mým vnuknutím. 

35 Dávám život a potravu všem bytostem a starám se o jejich blaho, zatímco vy jste ještě nepochopili, 

že vaším údělem je milovat a sloužit. Proto jsem k vám mluvil mnoha způsoby a Mé učení se bude 

opakovat, dokud nebudete přesvědčeni o svých povinnostech a nebudete dodržovat zákony, které vám 

byly dány od počátku věků. 

36 Dávám vám další příležitost konat skutky milosrdenství, abyste rozmnožili svou úrodu a uložili ji 

do Mé sýpky, kde se vaše zásluhy neztratí, ale rozmnoží. Ukaž mi ty, které jsi obrátil od zlého semene k 

dobrému, truchlící, které jsi utěšil, ty, které jsi vyvedl z temnoty neřesti a které jsi odvedl na bezpečné 

místo. O to vás žádám. Nezapomínejte na své duchovní povinnosti vůči těm, kteří jsou ještě zhmotnělí. 

Nezapomeňte, že jsem vám řekl, abyste si nedělali starosti o zítřek. Vše je Mnou předvídáno a uděleno, vy 

byste měli jen důvěřovat své práci, která bude vždy požehnána Otcem. Nemáte žít pouze duchovně podle 

Mé Vůle. Dal jsem ti dva zákony, které máš dodržovat: jeden řídí ducha a vštěpuje ti vznešené city a 

myšlenky; druhý tě udržuje v souladu s hmotnou přírodou a oba tě činí jedním se Mnou v jejich dokonalé 

harmonii. 

37 Sjednoťte se v jedné myšlence a důvěřujte Mi. Miloval jsem tě ještě předtím, než jsem tě poslal na 

svět, a kdekoli jsi byl, chránil jsem tě. Neúnavně jsem vás chtěl vybavit. Kdo z vás se zapojí do Mého díla 

a dočká se počátku obnovy tohoto světa? Vpravdě vám říkám, že to budou děti vašich dětí, které budou 

vyprávět o tom, co jste zažili a slyšeli ode Mne. Ale až dosáhnete velké zralosti a budete mít velké 

duchovní vize, které naznačí budoucnost lidstva, jak budete šťastní, protože budete moci odhalit, jak velké 

dary vám udělila Boží láska. 

38 Jakmile všechny Mé děti poznají, že jsem se ještě jednou zjevil, jakmile bude Mé Slovo 

pochopeno a Mé pokyny splněny, světlo Šesté pečeti osvítí každé stvoření a vy všichni se probudíte. V té 

době přestane zmatek a zloba, skončí války a život člověka bude zahalen Mou láskou a Mou milostí. Jen 

láska, milosrdenství a odpuštění budou v srdcích živé. Intuice bude darem všech a svědomí bude mluvit 

zcela jasně a jeho hlas bude slyšet a poslouchat. 

39 Věřte ve Mne, abyste mohli konat duchovní skutky, neboť nemáte-li víru, nebudete moci 

uzdravovat a budete se cítit ubozí a potřební, ačkoli máte Mou autoritu. Ale také vám řeknu toto: Když 

přicházíte na pomoc svým bratrům a sestrám, neponižujte je, nestavte trůny a nehledejte vazaly. Buďte 

pokorní, milujte je a pracujte se sebezapřením v okruhu lidí, kteří vám byli přiděleni. Co uděláte pro své 

bratry, uděláte pro sebe. Pomyslete, jak budete souzeni, když budete konat skutky proti mému zákonu a 

říkat, že jste moji učedníci. 

40 Přijímám vaši úrodu na tomto světě, kde jste bojovali a trpěli pro Mou Věc. Srdce Mi říká: "Mé 

semínko je malé, ale rozmnožím ho, protože mě dojímá Tvá Láska a Tvá Božská Trpělivost." 

41 Váš vnitřní klid závisí na vašem duchovním povznesení. Mám ti dát víc, než ode Mne můžeš 

žádat. Kdykoli se věnujete duchovní práci, dělejte to ze všech sil své bytosti, a když se obracíte ke světu, 

abyste získali chléb pro tělo, pracujte s láskou, abyste naplnili zákony, které vás řídí. 

42 Pokud jste byli dobrými dětmi a následně dobrými rodiči, nebojte se přede Mne předstoupit. 

Jestliže jste zažili, že vás neposlechli a vy nemůžete napravit své dítě, které se dopustilo přestupku, a proto 

máte hlubokou ránu v srdci, vzpomeňte si, že tisíckrát a tisíckrát jsem přijal nevděk a neúctu od Svých 
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dětí, a pak si ze Mne vezměte příklad. Já sám soudím skutky všech bytostí. Rodiče mi budou skládat účty 

za své děti a ony za své rodiče. Vdechl jsem vám ctnost, abyste byli základem zdravého a silného světa, a 

když se vás ptám na bytosti, které jsem poslal do lůna vaší rodiny, představte si je jako voňavé růže a svěží 

lilie v zahradě, o kterou jste pečovali. 

43 Mé Slovo přináší pokoj těm, kdo ho potřebují, ale ne všichni ho dokázali přijmout. Mnozí nejsou 

dojati Mým úsilím a necítí Mou bolest kvůli nedostatku lásky. 

44 Toužím vidět ve vás sílu víry, protože přijde čas pronásledování, kdy budete vyslýcháni a souzeni. 

Až budete připraveni, budu skrze vás mluvit a zjevovat se ve vašich skutcích lásky k bližním. 

45 Buďte milosrdní a dočkáte se milosrdenství od svých bližních. Poslouchejte Moje vnuknutí a 

odmítejte nebezpečí a pokušení. Ti, kdo mě dnes obklopují, nejsou spravedliví, ale jsou na cestě stát se 

jimi a dosáhnout spasení. 

46 Vše, o co mě s pokorou a dobrým úmyslem požádáte, vám splním. Vše, o co požádáte ve jménu 

Marie ve prospěch svého duchovního rozvoje, vám bude dopřáno. Proste za všechny, protože v mých 

očích jste jedno dítě, které miluji a které chci zachránit. 

47 Přišli jste na zem podle Mé vůle, proto jsem se vám dal poznat. Záměrně jsem si vybral tvrdá 

srdce, abych vám dal důkaz o moci svého Slova, když dosáhnu jejich obnovy. Dláto Mé lásky je uhladilo, 

Má dobrota je přemohla. 

48 Duše slyšely Můj hlas skrze své svědomí, které způsobilo, že člověk poznal svá provinění. Srdce 

se z ducha do ducha vyznávala Otci ze svých vin a v jeho přítomnosti objevila mnohá provinění, o nichž 

sama nevěděla. 

49 Kolik lidí mi v tichu svého srdce říká, když mi naslouchají: "Otče, Tvůj pohled proniká do mého 

nitra - co před Tebou mohu skrýt?" Mnozí pláčou, protože si uvědomují bolest, kterou způsobili svým 

bližním a která byla příčinou jejich návratu na onen svět před stanoveným časem. 

50 Můj Duch se těší, když vidí, že vy, Můj lid, přicházíte v houfech, a říkám vám: "Pojďte, pojďte, 

ještě není pozdě, abyste šli na Má pole a stali se dělníky, ani abyste se rozhodli pro nápravu. Až pak 

pocítíš teplo ovčince a znovu nabudeš sil, nebuď nevděčný Pastýři, který tě zachránil, protože nevíš, kolik 

by tě stálo, kdyby tě znovu hledal. 

51 Co hledáte na nejistých cestách, když z nich pocházíte? Proč se vystavujete novým podvodům, i 

když si stále pamatujete svou bolest z podvodných cest světa? Vydej se na cesty, ano, vrať se na ně, říká ti 

Mistr, ale udělej to jen tehdy, když se cítíš silný a tvůj návrat má za cíl oslovit padlého nebo hledat 

ztraceného. Je nutné, abyste plně znali místo, odkud jste sem přišli, abyste mohli pochopit krásy cesty, na 

které se nyní nacházíte. 

52 Pokud vám chybí znalost těchto pokynů, protože jste Mým lekcím nevěnovali dostatečnou 

pozornost nebo jste o nich příliš nepřemýšleli, sejdete z cesty dobra a i malé klopýtnutí vás přivede na 

scestí. 

53 Dívejte se a modlete se, naslouchejte a přemýšlejte, pak budete mít dost síly, abyste Mé božské 

pokyny uvedli do praxe. 

54 Učíte se prosit, milovat a také trpět. Toto je svět bolesti, kde se musíte naučit respektovat Mou 

Vůli. Láska, kterou chováte ke svému Otci, vám pomůže snášet zkoušky trpělivě a odevzdaně. 

55 Mou vůlí bylo, abyste už na tomto světě poznali cestu, která vede do Mého království, a to tím, že 

budete poslouchat přikázání Mého zákona. Dokončete svůj úkol na zemi, nenechte si ujít tuto příležitost. 

Kdo vám může s jistotou říci, že vám Otec dopřeje reinkarnaci, v níž budete moci napravit své chyby a 

dohnat ztracený čas? Ve svém Slově jsem vám řekl: Buďte pilní, ale nejednejte ukvapeně. Věnujte se 

duchovnímu a lidskému. Spojte všechny své síly a smysly do jedné vůle. 

56 Bolest snášená v trpělivosti není neplodná, protože posiluje víru, povznáší a očišťuje. Nikdy 

nebude překážkou, ale podnětem na cestě k vzestupu a nápravě. 

57 Buďte pokorného ducha, pak budete mít opravdovou lásku k bližním a budete dostatečně silní, 

abyste odolali pokušením světa. Proč někteří sní o pozemských rozkoších, jiní touží po bohatství a další 

získávají moc, aby ponížili slabé? Protože jsou příliš slabí, aby obstáli v dobrotě, a tváří v tvář pokušení 

podléhají. 

58 Dal jsem se poznat na tomto místě na zemi a zanechám Své Slovo jako dar pro všechny lidi. Tento 

dar odstraní duchovní chudobu lidstva. 
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59 Naplňuji tě odvahou, abys zlomil pouta, která tě svazují, a mohl Mě svobodně následovat. Svádění 

založilo na zemi své království a zotročilo lidi. Těm však bude dána moc zvítězit nad hříchem, neřestí a 

tělem. Vy, kteří Mě následujete, praktikujte činnost lásky ve všech jejích podobách, pak jste skutečně 

milovali. Neočekávejte však od lidí vděčnost. Lásku za lásku nedostanete, svět vás neutěší a občas vás 

zradí. Ale nebojte se: potřebujete-li útěchu, lásku, pokoj, uzdravující balzám, obraťte se k Tomu, který 

vám dal důkaz své lásky svým slovem a svou krví. O co byste Mě však mohli v těchto kritických chvílích 

požádat, co bych vám nemohl splnit? 

60 Z naprostého a dokonalého pokoje, který bude vaše duše užívat na onom světě, vám již zde dávám 

část; ale tento svět tento pokoj postrádá, postrádá víru, tápe v temnotách a propadá se do hlubokých 

propastí. Ve skutečnosti neví, kam jde, protože nemá ruku, která by ho vedla. 

61 K tomu připravuji lidi, kteří budou svými rty předávat mé slovo, aby přineslo světlo do lidských 

myslí a pokoj národům země. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 96  
1 Živte se mým slovem, které je chlebem Ducha. Aby se však tento chléb skutečně dostal do vašich 

srdcí, je třeba, abyste se - byť jen na několik okamžiků - osvobodili od všeho, co vás poutá k tomuto světu. 

Všichni znáte cestu, jak se ke Mně povznést, a přesto vás často vidím plakat, protože se cítíte nehodní, 

aniž byste věděli, že tento pláč vás očišťuje a připravuje na to, abyste Mě dosáhli. 

2 V Mém Slově naleznete věčný život pro svou duši. Prozkoumejte ji a objevíte v ní božskou 

podstatu, lásku a sílu, kterou vyzařuji do vesmíru. 

3 Žáci a žáci, uvědomte si, jak blízko jsem vám. Když to však víš, proč ke Mně někdy voláš se 

zoufalstvím, protože se domníváš, že tě neslyším? Vaše nepochopení je důvodem, proč vám musím 

opakovat své učení. 

4 Chci, abys již nyní dosáhla potřebného zduchovnění, abys cítila Mou přítomnost, a až Mě na této 

cestě zprostředkování přestaneš slyšet a tato místa, kde se setkáváš, se ti budou zdát prázdná a opuštěná, 

modlitba v tichu, povznesení tvého ducha ti bude stačit, abys cítila Mou přítomnost a byla naplněna Mým 

Duchem. 

5 Blahoslavení jsou ti, kdo se naučí pozvedat ke Mně, neboť obdrží z nekonečna inspiraci, která je 

povede po cestě vyznačené Mým učením. S jakou radostí se otevřou rty inspirovaných, aby vydali 

svědectví o Mé Přítomnosti svým bratřím. 

6 Až Mé Slovo již nebude možné slyšet lidským rozumovým orgánem, promluví k lidem hlas 

uvolněných přírodních sil a vydá svědectví o události, která znamenala tento božský projev. 

7 Tehdy také, když se Můj paprsek světla chystal sestoupit k lidskému orgánu chápání, se příroda 

otřásla a uvolněné živly způsobily, že se lidé zachvěli, probudily národy a ohromily vědce. 

8 Nezapomínejte na Mé pokyny, abyste se ve dnech své přípravy nebáli zkoušek, kterým bude 

lidstvo vystaveno. Vaším úkolem je modlit se, vciťovat se do sebe a praktikovat laskavost, což jsou jediné 

zásluhy, díky nimž se tento národ zachrání před bouřemi a díky jeho skutkům lásky se dostane útěchy 

ostatním národům. 

9 I když Mé Slovo hladí tvého ducha, neuspává tě, naopak, probouzí tě k vyššímu životu. Přibližujte 

se ke Mně čistými myšlenkami, nedovolte tělu, aby vás svádělo ke smyslným požitkům a zábavám, a pak 

učiníte pevný krok k oduševnění. 

10 Mnoho jsem promluvil do pouště vašich srdcí, aniž by se Můj hlas ozýval v duchu Mého lidu. 

Nyní, když k vám mluvím prostřednictvím těchto hlasatelů, měli byste věnovat pozornost slovu, které 

vychází z jejich úst, pokud ve Mne věříte a chcete dosáhnout míru. 

11 Nikdo se nediví, že ho hledám, když bloudí, ani že sleduji jeho kroky na stezkách světa, neboť mi 

patříš, jsi dílem mé inspirace jako Otce. Copak si už nepředstavujete, jak krásné bude, až děti budou 

jednoho dne hledat a milovat svého Otce stejným způsobem, jakým On miluje je? Jak jiný pak bude tvůj 

život a jak blízko Mě budeš cítit u svého srdce! 

12 Mé Slovo bylo vždy láskyplné, neměnné v odpuštění a milosrdenství, které jsem vám prokázal. 

Vím, že povstanete s pevným odhodláním obnovit se a že mi vrátíte vše, co jsem vám svěřil, s čistotou, s 

jakou jste to přijali. Proto vám dávám slyšet Své Boží Slovo a dávám vám nesčetná znamení Své lásky k 

vám. 

13 Doba spravedlnosti, v níž žijete, odpovídá bolesti, která označuje začátek vašeho očišťování. 

14 Pamatujte, že jsem vám předpověděl válku náboženských společenství a že jsem vám oznámil boj 

nauk. Vpravdě vám říkám, že bitva již začala. Které z nich dosáhnou svého cíle? Nikdo neví, ale já vám 

říkám, že to není člověk, kdo zvítězí, v této bitvě zvítězí pravda. Chci, abyste se připravili jako dobří 

vojáci, abyste věděli, jak bránit tuto Mou věc. 

15 Dnes přicházíte hledat potravu pro svého ducha a usilujete o to, aby se tělo podřídilo a zřeklo se 

zbytečných požitků. Přicházíte jako dobří a pozorní učedníci, a proto ztište své smysly a dovolte duchu, 

aby ke Mně stoupal v láskyplné a uctivé modlitbě. Přijímám tě, utěšuji tě a oživuji tě. 

16 Zde jsou mnozí z těch, kteří jindy byli učiteli zákona nebo vědci. Nyní se jejich mysl probudila k 

duchovnímu poznání a jsou přesvědčeni, že v omezeném lidském poznání nejvyšší pravdu nenajdou. 
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17 Zde jsou ti, kteří jindy byli na zemi mocní a bohatí a nyní poznali chudobu a pokoru. Žehnám jim 

za jejich odevzdanost a touhu po dokonalosti. To je důkaz Mé láskyplné spravedlnosti, neboť jsem je 

nechal znovu přijít na zem, abych jim ukázal další stránku Knihy věčné moudrosti. 

18 Lidstvo žije v chaosu, z něhož se nemůže vymanit. Potřebuje pomoc a já jsem vždy v pohotovosti, 

abych jí ji poskytl. Očekávám od ní jen slovo, krátkou modlitbu nebo okamžik pokání, pak jí osvětlím 

cestu a proměním tento svět temnoty v údolí pokoje, v němž se člověk cítí být majitelem života, který 

jsem mu daroval. 

19 Váš úkol se neomezuje na záchranu vaší duše. Musíte pomáhat těm, kteří ztratili cestu, aby ji 

znovu našli. Při každé příležitosti vám tento úkol připomínám. Kdy se začnete oduševňovat? Kdy splníš 

Mou vůli? Využijete-li této doby a ponesete-li Mé Slovo ve svých srdcích, aniž byste ke své víře přidávali 

cizí myšlenky, povstanete-li ke Mně s čistotou, jasně obdržíte duchovní inspiraci, která vás bude živit a 

způsobí, že všichni, kdo jsou kolem vás, získají milost a pokoj ve svých srdcích. 

20 Rok 1950 je velmi blízko a vpravdě vám říkám, že životy mých učedníků se promění. Po tomto 

datu uvidíte, jak se uvolňují přírodní síly a lidé povstávají ve válkách idejí, věd a doktrín. Až se tak stane, 

zmatek a bolest budou tak velké, že budete toužit po tom, abyste Mé Slovo znovu slyšeli skrze lidský 

orgán chápání, ale už jsem vám řekl, že se tento projev nebude opakovat. Vaším úkolem je připravit se na 

nadcházející zkoušky a povzbudit své bližní. 

21 Buďte bdělí, protože v té době se objeví falešní kristové, falešní Eliášové a proroci a důvěřivci 

budou v nebezpečí, protože nebudou umět rozlišit pravdu od lži. Právě tehdy budete mluvit bez zábran a 

potvrzovat Má slova a prokážete, že jste děti lidí, které jsem učil v této Třetí éře. 

22 Do tohoto národa budou přicházet muži a ženy ze všech koutů země v touze po svědectví o Mém 

opětovném příchodu a Mé Dílo, ztělesněné v Mých učednících, je přijme jako milující matka. 

23 Učte se ode Mne co nejvíce, abyste se zítra mohli stát učiteli svých bližních. Vaše skutky lásky a 

obětavosti budou tou nejlepší připomínkou Mne a nejlepším svědectvím, které vydáváte o Mém Slově. 

Posilujte svého ducha v Mém učení a zjistíte, že dokud je v něm víra, nemůže existovat žádná únava, 

strach nebo sklíčenost. Úspěch a úsilí budou vaší podporou. 

24 Ve druhé éře jsem si vybral dvanáct učedníků, a aniž by se ptali, kdo je volá, aby ho následovali, 

pocítili v duchu volání a všechno opustili, aby následovali Mou stopu. Stejně tak jsem si vyvolil vás, 

abyste se připravovali a povolávali druhé svým prostřednictvím. 

25 Dbejte na to, aby vás vaše skutky učinily hodnými a abyste se cítili způsobilí vést své bližní. 

Nezapomeňte, že slepý nemůže vést jiného slepého. Pokud lidé potřebují světlo, dejte jim ho a veďte je za 

ruku jako mladší bratry a sestry. Uzdravujte se navzájem, abyste později mohli uzdravit své bližní. Buďte 

silní ve svém boji a sdílejte sílu se slabými. 

26 Dávám vám čas potřebný k vykonání práce, kterou vám svěřuji. Muži a ženy, pracujte pro 

duchovní vzestup lidstva. Každá tvá myšlenka, každé tvé dílo zůstane zapsáno a já způsobím, že každé 

semeno lásky bude plodné. Nechte na Mně, abych posoudil vaše skutky, a nezveřejňujte činnost lásky, 

kterou provozujete, chcete-li získat odměnu. Nehledejte pocty ani vazaly, ani žádnou odměnu. Buď 

pokorný, milosrdný a nesobecký a já tě budu chválit. 

27 Je-li Mou vůlí učinit vás vlastníky pozemských statků, uděluji vám je, abyste se o ně dělili se 

svými potřebnými bratry a sestrami, s těmi, kdo nemají majetek ani podporu, se slabými a nemocnými. 

Mnozí z těch, kteří na zemi nic nemají, vám však mohou umožnit, abyste se podíleli na jejich duchovních 

statcích. 

28 Jestliže vy, kteří jste přijali Mé Slovo, nebudete mluvit o této pravdě, budou mluvit prostí a 

nevzdělaní. Uvědomte si, že toto učení vám bylo svěřeno, abyste mohli duchovně přinést spásu mnoha 

lidem, kteří podlehli břemenu sklíčenosti a hořkosti, jež v nich zanechala válka či bitva, kterou každý 

člověk vnitřně vede. 

29 Opravdu se modlete, milovaní lidé, nespokojte se s chválou Mého Božství krásnými slovy. Milujte 

své bližní a zasazujte se o mír mezi národy. 

30 Tento lid, který jsem učil od počátku věků, se nemůže zbavit svého duchovního poslání. Je to být 

vůdcem, prorokem a poslem mezi lidmi. Zjevil jsem jí dokonalé uctívání Mne a dnes má příležitost 

dokončit stavbu chrámu, kterou byla od počátku pověřena. 
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31 Odstranil jsem ji od všech zhoubných vlivů, aby mohla přijmout Mé božské zjevení v celé jeho 

čistotě. Ve svatyni, kterou Můj lid právě buduje v nejvnitřnější části svého ducha, zazní jen Mistrovo 

poučení a sladký Mariin hlas. 

32 Ve všech dobách jsem svým dětem uděloval duchovní zjevení. V každém věku jsem se projevoval 

v různých podobách a v každém z těchto věků jsem také nacházel lidi na jiné duchovní úrovni. Dnes jsem 

je překvapil, když byli zotročeni materiální, egoistickou a vědeckou existencí a jejich duše se zhmotnily, 

aniž by si uvědomily hodnotu duchovních darů. 

33 Člověk této doby v sobě svádí největší duchovní boj, jaký kdy lidé zažili, protože jejich vědecký 

pokrok a intelektuální rozvoj jsou v rozporu s rozvojem, kterého dosáhl jejich duch. Odmítají naslouchat 

hlasu svého svědomí a snaží se potlačit své impulsy k osvobození, aniž by si uvědomovali, že žijí v době 

odčinění a soudu. 

34 Otevřete oči, milovaní lidé, a pochopte, že jsem vás určil, abyste byli světlem světa, a proto se 

nesmíte nechat unášet vášněmi, jimiž se nechávají ovládat ostatní, ani se ztratit v davu, který slepě kráčí 

životem. 

35 Říkáte Mi, že v době, jako je tato, je obtížné dosáhnout oduševnění v životě, jako je ten současný. 

Říkám vám však, že to není nemožné a že úsilí, které vynakládáte, abyste se zbavili zla a věnovali se 

rozumnému a povznášejícímu životu, je velmi záslužné. 

36 V tomto boji zvítězí ti, kdo ze svých srdcí vyženou strach z odsudku a kritiky druhých, a duchovně 

se povznesou ti, kdo zapomenou na sebe, aby sloužili bližním. 

37 Já, Mistr, Otec, jsem skrze toto světlo sestoupil k vašemu duchu, a proto jste toto zjevení nazvali 

spiritismem. Když se vás tedy někdo zeptá, co je to spiritualismus, řekněte, že je to učení zjevené ve Třetí 

éře prostřednictvím Božského Mistra: učení o spiritualizaci. 

38 Pokud se vás však někdo zeptá, co je to oduševnění, řekněte, že je to povznesení myšlení, čistota 

ve skutcích a slovech, vznešený a vznešený život. 

39 Jako studenti tohoto učení byste si měli často klást otázku, zda se snažíte nazývat se duchovními 

správně. Abych vám v této práci pomohl, dal jsem vám Své světlo, neboť vy jste pověřeni stavbou 

duchovního chrámu Mého Božství. Díky vaší spolupráci vytvoříte chrám: Někteří budou svou vytrvalostí 

základy, ti, kteří dosáhnou větší zralosti, budou hradbami, jiní svou aktivitou lásky budou chrámovými 

stupni a ještě jiní svým darem Slova budou jako zvony, které svým zvoněním svolávají lidi. Někteří budou 

svou inspirací symbolizovat vysoké věže a kopulovité střechy míst setkávání; a jsou i tací, kteří budou 

svou láskou k lidem jako brány, které jsou vždy otevřené potřebným, žíznivým, nemocným a 

nepochopeným. 

40 Tento chrám bude dokončen, až se jednota mezi mými učedníky stane pravdou. Jeho základna 

bude na zemi a jeho kopule se budou dotýkat nebes. Jakmile je pevně zakotvená, najdete ji v celém 

vesmíru. Věřte v tuto práci a pracujte bez přestání. 

41 Ať se nikdo neodděluje od svěřeného úkolu, aby jeho svatyně nepostrádala pevnost. Všichni se 

musíte snažit dosáhnout stejné realizace, aby se tento chrám mohl budovat spolu s vaším oduševněním. 

42 Dívejte se a modlete se. Milujte se navzájem v pravdě, aby vaše srdce nezachvátila pýcha, neboť ta 

je semenem, které ničí pokoru a milosrdenství. Dejte si pozor, aby se vám nestalo totéž, co stavitelům 

Bábelu, které jejich pýcha zničila. Pamatujte, že příčinou rozdělení těchto lidí bylo špatné semeno. Věž 

zůstala nedokončená a zmatek mezi kmeny byl tak velký, že se rozdělily na národy, které dodnes žijí 

odděleně. 

43 Padlo na vás jediné světlo: světlo Mého Ducha, které je jako zářivý maják a první impuls k tomu, 

abyste se stali jednotou a harmonií. 

44 Vezměte si jako světlo pro své jednání zkušenosti prvních národů. Zamyslete se nad jejich 

zkouškami a využijte jejich příkladu. Budujte a pracujte, dnes v těle a zítra v duchu, a takto pokračujte, 

dokud všichni nevstoupíte branami lásky do chrámu pravdy. 

45 Nikdo se nebude chtít odchýlit ani o krok z cesty vytyčené Mým zákonem, neboť budete hořce 

naříkat nad každým ztraceným okamžikem, nad každým klopýtnutím, nad každou chybou. 

46 Mistr očekává, že Jeho učedníci třetí éry půjdou v Jeho stopách, stejně jako ti, kteří Mi vydávali 

svědectví v minulosti. Vám, kteří Mi nasloucháte, říkám: Nečekejte, až budete v duchu, abyste se pustili 

do svého úkolu. Protože jsem k vám promluvil nyní, když přebýváte na zemi, je to znamení, že máte v 
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tomto domově naplnit svůj osud. Při tomto naplňování budete nejvíce bojovat sami se sebou. Pokud však 

využijete své schopnosti, překonáte své slabiny a vše ostatní pro vás bude snadné. 

47 Až bude tento lid sjednocen a vybaven, bude Eliáš hlásat lidstvu vzkříšení Hospodinova lidu. 

Přemýšlejte o tom, jak velký bude váš boj, aby se váš život stal poučením a lekcí pro lidstvo. Proto vám 

říkám, abyste zkoumali své skutky, abyste poznali, co děláte. Pokud se však objeví skutky nebo myšlenky, 

u nichž nejste schopni rozlišit, zda jsou v rámci zákona nebo mimo něj, pozvedněte svého ducha v 

pravdivém duchovním vyznání ke Mně, a pak vám Můj hlas ukáže pravdu tím, že se projeví v osvícení 

vašich myšlenek a v pokoji vašich srdcí. 

48 Tento druh komunikace vám nebude připadat nemožný, neboť je to totéž, co jsem vám zjevil od 

počátku existence lidstva. V současné době, kdy vládne materialismus jako nikdy předtím, vás inspiruji k 

dokonalé modlitbě, právě v době, kdy se svět rozdělený na sekty a náboženská společenství marně snaží 

živit svého ducha obřady a tradicemi a zapomíná na pravou modlitbu, která vyvěrá z hlubin vaší bytosti, 

abyste ke Mně stoupali cestou lásky. 

49 Všechno v této době hovoří k člověku o soudu, a přesto jeho zatvrzelé srdce zůstává nepohnuto. 

Přírodní síly, pohromy, podivné nemoci, každodenní události na různých místech země jsou znameními, 

která ohlašují Boží spravedlnost. Nikdo se však skutečně nemodlí a jen málokdo studuje slova, která 

zanechali Moji proroci. 

50 Od nejstarších dob bylo předpovězeno vše, co dnes vidíte, a také v současné době jsem ústy 

prvních hlasatelů prorokoval události, které se velmi brzy naplnily. 

51 Kdo z těch, kdo nyní slyší Mé Slovo, se ke Mně obrátí zády? Vím to jen já. 

52 Ti, kdo v oněch dnech hledali Ježíše v naději, že získají bohatství světa a časné statky, pocítili 

zklamání, když viděli, že Král, o němž jim jejich předkové zvěstovali, že spasí svůj lid, je bez koruny, bez 

žezla a bez trůnu - s prázdnýma rukama a holýma nohama. Nemohli v Ježíši rozpoznat zaslíbeného 

Mesiáše. Uvažte nyní, jaké cesty musely tyto duše urazit, aby znovu získaly pokoj a dary milosti, které 

nevyužily. Dnes jsou mezi vámi. 

53 Pochop, že tvá duše se nenarodila ve stejnou dobu jako tvé tělo, ale že žila v různých dobách a 

dnes, když cítí Mou přítomnost, ke Mně dychtivě přichází a žádá Mě, abych jí dovolil naslouchat Mému 

Slovu až do konce Mého projevu. Cítí, že Mě jindy nechtěla slyšet, a dokonce Mě odmítla, a nyní chce 

svou chybu napravit. 

54 Uvědomili jste si, že přede Mnou nezůstane žádný prohřešek skrytý, že každá vina musí být 

napravena a každý dluh splacen; ale také chápete, že tato spravedlnost pramení z božské lásky, která vás 

chce mít dokonalé, protože jste její děti. 

55 Nezničím žádné ze svých dětí, ať už mě urazí sebevíc; ponechávám si je a dávám jim příležitost 

napravit jejich přestupek a vrátit se na cestu, kterou opustili. Ačkoli jsem jim odpustil, jsou konfrontováni 

s plody svých skutků, které je soudí a ukazují jim správnou cestu. 

56 Velké národy tohoto světa chtějí válku, žádají krev a ti, kteří se cítí uraženi, volají po pomstě, aniž 

by chápali, že se všichni nezadržitelně řítí do stejné propasti. Nechtějí pochopit, že moc, za kterou se tak 

horlivě ženou, se brzy promění v pohár, jehož obsahem bude bolest, zoufalství a smrt. Ale pak, až budou 

ti, kdo žízní po velikosti, ti, kdo dychtí po pomstě, v té propasti, až budou v největším soužení, budou 

moci slyšet Můj hlas, který jim řekne: "Můj pokoj s vámi!" A pak, až budou v té propasti, až budou v 

největším soužení, budou moci slyšet Můj hlas, který jim řekne: "Můj pokoj s vámi!" V tu chvíli se ve 

všech duších rozsvítí a jejich svědomí promluví jasným hlasem a všichni je uslyší. V člověku se rozpoutá 

boj ducha proti materialismu a v Mém učení nalezne světlo potřebné k vítězství. 

57 Byli jste zklamáni, protože nepřináším hmotné poklady a bohatství, abych vám lichotil a přiměl 

vás tak, abyste Mě následovali. Spíše někteří z vás budou muset opustit svůj vysoký životní standard, aby 

sestoupili do pokory těchto zástupů, které Mi naslouchají, a to proto, že Mě poznali a chystají se opustit 

svůj marnivý život, aby se věnovali úkolu přemýšlet o Mém učení a později ho praktikovat. 

58 Kdyby se mezi vámi objevili první obyvatelé tohoto světa, kteří žili v ctnosti, vydali by vám 

svědectví o míru, nevinnosti a blaženosti, které obklopovaly tehdejší lidstvo. Mohli by vám také říci, že 

neexistuje žádná bolest a že země je jako lůno a tvář matky; že mezi tvory, kteří ji obývají, panuje jen 

přátelství a bratrství. Věru, tato planeta byla vyzdobena jako nebeský domov. 
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59 Ačkoli jsem duše na základě Svého rozhodnutí poslal žít na tomto dočasném místě určení, přesto 

jsem chtěl jejich existenci obklopit zázraky jako důkaz Své lásky, aby dítě nezapomnělo na svého Otce a 

aby Ho poznalo a také milovalo v každém Jeho skutku. Ale z toho světa, z toho bohatství, z té čistoty, s 

níž jsem dal zemi člověku, nezůstalo nic. Tato svatyně byla znesvěcena, což způsobilo nesčetné bolesti. 

Uvědomte si, co jste udělali z království, které vám Pán dal, abyste v něm byli jako knížata, která by měla 

Jeho moudrost a Jeho lásku jako své dědictví, jako majitelé světa, který přes všechnu svou vědu ještě 

neznáte. 

60 Neobviňujte nikoho z toho, že ztratil milost a pokoj, které obklopovaly tento život na začátku. 

Neobviňujte své předky, neboť jste byli zkoušeni v každém věku a v každé generaci a téměř vždy jste 

padli. Má láska a milosrdenství však byly vždy přítomny ve vašich životech. 

61 Někdo ve svém srdci říká: "Pane, když naši předkové zhřešili - proč bychom měli nést následky?" 

Já vám však říkám: Co víte o prohřešcích prvních obyvatel země? Kdo vám říká, že nepatříte mezi ty, kdo 

tvořili první generace? Probuďte se, bděte a modlete se, pochopte, že to není vaše láska, ale vaše bolest, 

která očistí lidstvo a vrátí mu důstojnost. Na připravené půdě rozptýlím sémě Svého učení, které právě 

zjevuji pokornému lidu, jenž Mě dokázal poznat podle podstaty Mého Slova a který je schopen v pravý 

čas předat lidstvu Dobrou zprávu. 

62 Chci, aby se ve vás vzpomínka na Mé Slovo nesmazatelně zapsala, aby žilo, přetrvávalo a bylo 

stále přítomno ve vaší paměti a abyste o něm svědčili svým bližním skutky lásky. 

63 V době spravedlnosti jsem vás připravil, abyste měli důkaz Mé lásky a později si nestěžovali a 

neříkali, že jste nevěděli, co na vás přijde. Můj soud pocítí každá duše, žádná z nich tomuto zákonu 

neunikne a Moje věčná láska porazí každý omyl a zatvrzelost ve zlu. Temnota bude rozptýlena a v každém 

stvoření zůstane jen světlo. 

64 Pozorně studujte tento návod a nakonec pochopíte, že nikdo není ztracen nadobro, že nikdo 

nezůstane daleko ode Mne a že všechna vaše soužení dosáhnou Mého Ducha a všechny vaše skutky budou 

souzeny. Ale já vám říkám: Až Mě uvidíte zblízka jako Soudce, poznáte Mě jako Otce a budete Mě 

skutečně milovat. 

65 Ve Druhé éře jsem vám vyznačil cestu Svou Krví; nyní máte božskou podstatu Mého Slova a díky 

ní se zachráníte a dojdete ke Mně. 

66 Tehdy ve Mne lidé se zatvrzelým srdcem nevěřili, ačkoli byli přímými svědky Mých skutků. Co se 

stane s dnešními zatvrzelci, když Mé projevy ztrácejí na významu? 

67 Vyčistěte nádobu svého srdce zevnitř i zvenčí, aby z vašich rtů vycházel pouze základní život a 

pravda, a vylijte její obsah svým bratřím a sestrám bez omezení. Nebuďte lakomí a chovejte se jako Já, 

který vám jako majitel všeho dávám vše. Buďte Mými prostředníky vůči svým bližním a neúnavně 

pracujte na celosvětové duchovní obnově. 

68 Překvapuje vás, že se váš Pán tolik stará o vás, kteří jste ještě nedokonalí? Důvodem je to, že mi 

patříte. Miluji vás, a proto jsem přišel, abych vás našel. 

69 Ptáte se Mě, proč vás vaše tělo bolí a ve vašich srdcích je smutek, kdykoli jsem vám řekl, že vás 

miluji. Na to vám odpovídám: Protože jsem ve Druhém věku, ač nevinný, trpěl kvůli tobě, abych tě učinil 

hodnou být se Mnou, nemůžeš v současnosti vědět, zda netrpíš, abys svými zásluhami pomohla jiným 

duším, které se nemohly osvobodit od hříchu. Vezměte si ze Mne příklad ve svých zkouškách, aniž byste 

mysleli na odměnu nebo odměnu, kterou můžete získat. Uvědomte si, že ještě nemáte dost zásluh na to, 

aby druzí kvůli vám dosáhli odpuštění. Proto vám dávám nové příležitosti k vývoji směrem vzhůru, abyste 

nakonec získali to, co vám bylo slíbeno od počátku času: mír v duši. 

70 Proč se bojíte světa a pracujete ve skrytu, ačkoli Mé dílo je hlasitější a jen vzbuzuje lásku a učí 

milosrdenství? Měli byste se cítit šťastní, protože jsem si vás vybral, abych vám dal toto duchovní poslání. 

Nečekejte na dobu ještě většího soužení, abyste potvrdili Má proroctví, a nevěnujte se plnění svého úkolu 

jen ze strachu z trestu, protože kdybyste tak činili, nebyli byste apoštoly lásky a víry. 

71 Vpravdě vám říkám, že ti, kdo Mě milovali a řídili se Mými pokyny, jsou se Mnou. To znamená, 

že se stali hodnými obývat Příbytek míru. 

72 Vnitřně Mi říkáte, že obsah Mého Slova je vám znám, že je to v podstatě tentýž zákon, který jsem 

vám dával vždycky, a opravdu vám říkám, že toto Slovo, které slyšíte skrze Mé hlasatele, pochází ze 

stejného zdroje jako to Slovo, které jsem vám dal slyšet ústy Ježíše. 
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73 Pozorně naslouchejte učení, které bylo zahájeno v dřívějších dobách. 

74 "Slovo" je kniha, která se otevřela na začátku vašeho duchovního vývoje a která se nikdy nezavře. 

75 Následujte Mě v boji, pochopte Mé dílo a vytrvejte až do konce v důvěře, že Má starostlivá láska 

vás bude provázet všude, kam půjdete. Chci vás vidět sjednocené a vybavené, neboť každého, kdo se 

posílí, vezmu do služby, aby se stal vyslancem mého učení. 

76 Každé slovo, které vyjde z úst těchto nositelů hlasu, se splní a každé proroctví Mých vyvolených, 

kteří bděli a modlili se, zůstane zapsáno a ve svůj čas se splní jako důkaz duchovních darů, které jsem 

tomuto lidu udělil, a jako svědectví o pravdivosti Mého poselství lidstvu. 

77 Otevřete knihu minulosti, tam je vaše historie. Přečtěte si ji, osvíceni světlem svědomí, a hluboce 

pocítíte pravdu nové éry. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 97  
1 Moje, Mistrova láska a Mariin mateřský hojivý balzám sestoupí na vaše rány. Matka je stále se 

Mnou, aby spojila své něžné pokyny s učením, které vám dávám, a rozprostírá svůj ochranný plášť nad 

tímto lidstvem, které se vzdaluje od cesty, kterou jsem vyznačil svým příkladem na kříži. 

2 S jakou láskou se k vám vracím poté, co jsem byl ukřižován a zavržen ve Druhém věku. Přicházím 

jako Otec, jako Bratr, jako Mistr, jako Přítel. 

3 Nyní jsi to ty, kdo pláče, neboť tvůj duch se chvěje před mými slovy odpuštění. Tento pláč vás 

však očišťuje a vede vás na cestu, po které budete muset zítra kráčet jako Moji učedníci. 

4 Vpravdě vám říkám, že je jen málo těch, kteří mě v této době slyšeli a nepocítili pohnutí v srdci. 

Proto zatímco někteří se oddaně a nezištně věnují Mé službě, jiní Mi stále naslouchají a očekávají, že jim 

zadám jejich úkol. Někteří žehnají Mému jménu i v těch nejtěžších zkouškách, jiní se ke Mně obracejí, jen 

když Mě potřebují. Ale já je všechny považuji za milované učedníky. Někteří používají službu My 

učení až do posledního, když pochopí smysl tohoto poselství. Ti budou silní, jakmile Mé Slovo již nebude 

možné slyšet v této podobě. Jsou i tací, pro které Mé hlásání nemá větší význam a kteří se spokojí s tím, že 

Mě poslouchají, a proto si význam Mých pokynů nechávají bezstarostně ujít. Ti budou patřit k těm, kteří 

budou zítra toužit po Mých darech milosti a mezi nimiž se objeví ti, kteří se budou snažit oživit Má 

vyhlášení, zapomínajíce, že čas, který jsem určil pro svá zjevení, měl vždy časové omezení. 

5 Říkám vám, že i božské učení má svůj konec. Neodešel snad Mojžíš, jakmile zjevil Můj Zákon 

svému lidu? Nepamatujete si, že jsem v Ježíši odešel do nebe mezi lidi, když jsem dokončil své poslání 

Mistra a Vykupitele, když jsem vám řekl: "Vše je dokonáno"? je tomu tak i v tomto čase: až bude Mé 

Zjevení předáno a připravené mysli přestanou hlásat Mé Poselství a až ti, které jsem nazval "zlatými 

pery", zaznamenají Mé Slovo a Můj Duchovní svět předá své Poselství, pak vám také řeknu: "vše je 

dokonáno". Pak tento hlas utichne a před učedníky se objeví nová éra: éra dialogu ducha s duchem. 

6 Ať nikdo nezanedbává den, který k tomu určila Má Vůle. Uvědomte si proto, že se tento čas blíží. 

Jezte a pijte chléb a víno pravého života, abyste zítra na cestě netrpěli hladem a žízní. 

7 Je to čas světla pro tento lid, který volám z různých míst na zemi. Mezi lidmi objevím ty, kteří mě 

budou následovat. Někteří mají vůči mně dluhy, jiným bylo slíbeno dědictví. Jsou to duše, které jsem 

poslal přebývat na zemi, takže se vtělily do těla jako muž nebo také jako žena, a v těchto chvílích je 

nacházím ve věku dětí, dospělých a starců. 

8 Hledám duše, z nichž vytvořím svůj lid, abych je sjednotil a dal jim nové učení, které je povede k 

tomu, aby udělali krok vpřed na své cestě rozvoje. 

9 Pokaždé jsem se svému lidu ukázal jiným způsobem, abych vyzkoušel jeho duchovní vnímavost. 

A tak v této době, kdy se dávám poznat skrze lidský orgán chápání, zkouším jejich víru a duchovnost, 

když jim říkám: "Zde jsem s vámi v duchu, jak jsem vám slíbil". 

10 Také ve Druhé éře jsem zkoušel víru těchto lidí, když jsem jim skrze Ježíše řekl: "Já pocházím od 

Otce, ale kdo zná Syna, zná Otce." A tak se stalo. Před mnoha staletími jsem na vrcholu Sinaje řekl lidu: 

"Já jsem Jehova, tvůj Bůh." 

11 V každém věku jste Mě očekávali, a přesto, kdykoli jsem byl s vámi, jste Mě nepoznali, protože 

jste nebyli dostatečně vybaveni a oduševnělí. Říkám vám: Ať už má Má Přítomnost jakoukoli podobu, 

vždy bude obsahovat pravdu a božskou životní esenci. 

12 Řekl jsem vám, že jsem použil různé formy, abych se světu představil. Nebyly však maskou, která 

by před vámi zakrývala Mého Ducha, ale která Mě zlidšťovala, omezovala a činila Mě tak pro lidi 

slyšitelným a hmatatelným. Nyní vám říkám, že než se rozhodnete, měli byste tento hlas nejprve slyšet, 

dokud nepřijde okamžik vašeho přesvědčení nebo osvícení, kdy se v duchu stane světlem. 

13 Vím, že posuzujete hlasatele, skrze které vám dávám své Slovo, a že je odsuzujete jako nečisté, 

hříšné a nedokonalé. Říkám vám však, že jsem nehledal muže a ženy, aby byli čistí, naopak, hledal jsem 

hříšníky, abych je svým projevem povznesl. Myslíte si, že existují lidé čistého srdce, těla a ducha, jejichž 

prostřednictvím bych se měl dát poznat? Říkám vám, že bych je nenašel ani mezi dětmi! 

14 Jestliže jsem se lidem zjevil prostřednictvím orgánu mysli některých z nich, bylo to proto, že 

člověk představuje největší dílo ze všech, které jsem na zemi vykonal - vzhledem k tomu, že jsem ho 
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obdařil duchem. Jakého lepšího tlumočníka než jeho by mohl Můj Duch najít, aby promluvil k lidstvu?  To 

je důvod, proč byl člověk vždy Mým nejlepším prostředkem, jak vám sdělit Mé božské myšlenky. 

15 Takto jsem s nekonečnou láskou a péčí pečoval o lidského ducha, abych ho pozvedl do krajin 

Věčného a Dokonalého. 

16 Člověk byl umístěn uprostřed ráje Mého stvoření, aby se mohl těšit z díla svého Otce, stát se 

plným moudrosti a jako duchovně vyspělý člověk být součástí Mého božského koncertu. Milované dítě 

jsem učinil knížetem na zemi tím, že jsem mu dal moc nad bytostmi, které mu podléhají. Celá jeho cesta 

byla osvícena světlem Mého Ducha, světlem, které nazýváte svědomím. 

17 Člověk na své dlouhé cestě vývoje zažil zázraky, ale je sotva na jejím začátku, protože se toho 

musí ještě hodně naučit. Pochopte, že když k vám mluvím o zázracích, nemám na mysli jen ty, které ještě 

objevíte na cestách vědy, ale také duchovní zjevení. 

18 Tento čas, ve kterém žijete, je plný překvapení a osvícení pro vašeho ducha - je to čas, ve kterém 

se v nejhlubším nitru vaší bytosti probudí všechny schopnosti a citlivosti vašeho ducha. Naslouchejte, 

přemýšlejte, povyšte z dětských učedníků na učedníky tím, že se budete učit z knihy, kterou vám Mé 

Slovo zjevuje. Studujte přírodu a rozjímejte o vesmíru, který k vám také promlouvá hlasem Mistra, neboť 

Já jsem přítomen ve všem. Pozorujte s láskou nebo alespoň se zájmem a zjistíte, že vše ukazuje cestu k 

pravdě. Nikdy jste nebyli tak připraveni jako dnes, abyste pochopili, že všechno svědčí o Mně a že ve 

všem je Moje stopa jako nezničitelná pečeť Původce života. 

19 Věda o materiálech vám odhalila mnohá tajemství. Nikdy však neočekávejte, že vám věda prozradí 

vše, co potřebujete vědět. Věda tehdejších lidí měla také své proroky, kterým se lidé posmívali a 

považovali je za blázny. Když se však později ukázalo, že to, co hlásali, je pravda, byli jste ohromeni. 

20 Jestliže se tímto způsobem naplnila slova proroků vědy - těch, kteří předpověděli pomíjivé plody 

lidské vědy - jak se tedy naplní proroctví Božích věštců, když vám oznámí nastolení království míru, které 

bude v lidských srdcích nepomíjivé? 

21 Nyní věštci ohlašují nový svět. Jsou to proroci, které jsem vám poslal, abyste jim naslouchali, a 

kdybyste byli připraveni studiem Mých slov a zaslíbení z minulých dob, nic z toho, co jsem vám zjevil v 

současnosti, by vás nepřekvapilo. Shledal jsem tě však unaveným, nemocným a zaujatým věcmi tvého 

lidského života, a proto jsem tě předtím, než jsem ti zjevil velké učení moudrosti, musel uzdravit, utěšit a 

povzbudit ke zlepšení a obnově, abych tě přiměl vydat se cestou míru, což byl jediný způsob, jak bys mohl 

uvažovat o duchovním životě. 

22 Zbývá jen několik let, abych byl s vámi prostřednictvím tohoto hlásání, a vy musíte použít Mé 

pokyny. Mému duchu čas neplyne, ale člověku ano. Proto využijte těchto let, která se vám nyní zdají tak 

dlouhá, ale pro vašeho ducha jsou krátká. Slibuji, že do tvé mysli vliji proudy moudrosti, která bude tím 

jediným, co ti po Mém odchodu zanechám. Nezanechám vám ani zlato, ani jména, ani tituly, ale pouze své 

učení. 

23 Toto sémě již začíná přinášet své ovoce mezi vámi; neboť jestliže jste dříve vyjadřovali svou úctu 

ke Mně hmotným způsobem, dnes se naopak snažíte zduchovnět, abyste se přiblížili pravdě. 

24 Tyglem bolesti musela projít vaše duše, abyste mohli udělat krok vpřed na cestě spiritualizace a 

stát se mistry pokory a trpělivosti, síly a víry. Od vašeho ducha očekávám pochopení a úctu k druhým. 

25 Nesuďte své bližní za to, jakým způsobem konají bohoslužbu. Vpravdě vám říkám, že jen já umím 

v srdcích objevit květy víry a lásky, jejichž vůni přijímám jako nejlepší oběť ducha. Neodmítají ji ani ti, 

kdo v Marii neuznávají božské mateřství, která se stala ženou, aby v jejím panenském lůně Slovo přijalo 

lidskou podobu. I ona vás v těchto časech učila, neboť ani v srdci Matky nejsou pro děti žádná tajemství. 

Vpravdě vám říkám, že její hlas jako Matky uslyší celé lidstvo této doby. Ve Mně můžeš najít všechny 

druhy lásky, neboť ti na jedné straně dávám pocítit Mou přítomnost a Mou moc jako Otce, na druhé straně 

nechávám do tvé bytosti proniknout mateřský dech nebo dávám tvému duchu potěšení z toho, že Mě slyší 

jako Mistra. 

26 Nechte toto semínko ve svém nitru vyklíčit, aby z jádra vaší bytosti mohly vzejít všechny city, 

které duch může a má projevovat - jak vůči svému nebeskému Otci, tak vůči svým bližním tím, že se 

budou navzájem milovat. 

27 Dovedete si představit, jaká radost zavládne v duchovní říši, až se konečně všichni, kdo žili v 

hříchu, hádkách a hýření, budou milovat? Nedovedete si představit radost svého Otce ani radost, která pak 
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bude v duchovním světě. Můj Duch vás stvořil, abyste byli kolem Mne, protože jsem byl sám. Ale určil 

jsem vám, abyste se navzájem milovali a svou láskou Mě naplňovali štěstím. 

28 Já jsem váš Otec a hladovím a žízním po vaší lásce, protože jste sešli z cesty, kterou vám ukazuje 

svědomí. Stvořil jsem vás, abych vás miloval, ale vy toto světlo ještě plně nevidíte. Jste zkaženi svými 

pozemskými ambicemi, a i když občas obracíte své myšlenky ke Mně a jste vděční za Má dobrodiní, 

nepochopili jste, že nejlepší pocta, kterou Mi můžete vzdát, je láska mezi bratry a sestrami, o níž vám Mé 

Učení tolik říká. 

29 Milovaní učedníci, když mě slyšíte takto mluvit, zdá se vám těžké nebo nemožné, abyste se mi 

zalíbili; tato pochybnost však nepochází z vašeho ducha, ale z těla, protože je křehké. Duch byl naopak 

stvořen k velkým skutkům hodným toho, kdo mu dal život. 

30 Přináším vám toto učení, abych vás pozvedl k pravému životu. Uvědomte si však, že ke spáse lidí 

nedojde v jediném okamžiku. Stejně jako potřebovali čas, aby duchovně klesli, budou potřebovat čas, aby 

znovu povstali. Tento čas, který jim mohu přidělit jen já, jim dám, aby mohli dokončit svou obnovu, své 

očištění a obnovit vše, co zničili v sobě i ve svých bližních. 

31 Ačkoli v této době slyšela Mé Slovo jen malá část lidstva, ať si nikdo nemyslí, že tito lidé byli 

vybráni jako spravedliví, neboť jsem je shledal hříšnými jako celé lidské pokolení. Tak to však bylo 

stanoveno v Mých radách. 

32 Zítra, až podstata tohoto Slova dosáhne všech srdcí, poznáte, že Můj Testament byl dán všem Mým 

dětem, a zjistíte, že v každé Mé myšlence a v každém Mém učení bylo pohlazení pro ty, ke kterým Mé 

poselství dospělo. 

33 Vaše rány se zahojily, můj balzám byl ve vašich srdcích. Poslouchejte mě nyní, neboť brzy se 

vydáte na cestu k těm, kteří mají také bolesti na duši i na těle. Kdo by mohl lépe pochopit jejich utrpení 

než vy, kteří jste je prožili? 

34 Život učitele dělá ze studentů učitele, kteří mohou být svým světlem, znalostmi a zkušenostmi 

rádci a průvodci svých bližních. 

35 Mé učení spolu s lekcemi života způsobuje, že duše je osvícena zářícím majákem svědomí a kroky 

člověka se stávají světlem. Dokud se toto světlo nemůže projevovat navenek dobrými skutky, 

povznášejícími myšlenkami a slovy s duchovním obsahem, musí v člověku přetrvávat pocity slabosti, 

strachu, sobectví a nedůvěry. Když však toto světlo začne překonávat temnotu jeho mysli, začne odhalovat 

svou podstatu, pak se v srdci dostaví mír, objeví se víra a důvěra v život a posílí duši, aby mohla s klidem 

překonávat těžké hodiny, velké zkoušky, které každý osud obsahuje. 

36 Mé Slovo je Cesta, je to Boží Zákon, který vás vede k dokonalosti, je to světlo, které povznáší 

duši, ale které bylo zatemněno, když se tělo prosadilo svou neústupností a neposlouchalo vnitřní volání 

svého svědomí. Běda tedy duši, která podlehla podnětu těla a nechala se ovládnout vlivem světa, který ji 

obklopuje, a vyměnila své vůdčí postavení za postavení bezbranné bytosti, kterou lidské vášně a slabosti 

pohánějí jako neplodné listí, když je vítr bezcílně zmítá. Člověk, který nejvíce miluje svobodu, se bojí 

podřídit Boží vůli ze strachu, že si ho Jeho Duch nakonec podmaní a připraví ho o mnohá lidská 

uspokojení, o nichž ví, že mu škodí, a tak opouští cestu, která ho vede k pravému životu. 

37 Tělo se bojí boje s duchem a hledá způsob, jak ho pokoušet prostřednictvím rozkoší světa, aby mu 

zabránilo ve svobodě nebo ji alespoň oddálilo. Podívejte se, jak má člověk v sobě vlastního pokušitele! 

Proto jsem řekl, že když porazí sám sebe, vyhrál bitvu. 

38 Mnohé z toho, co vám říkám v tomto prohlášení, přijímá intuitivně nekonečné množství lidí, neboť 

nyní je doba, kdy život se svými lekcemi vnesl světlo do mnoha duší, přiměl je přemýšlet a učit se 

naslouchat hlasu svědomí. Jsou na cestě k pravdě a chápou, že to je cesta, která vede k míru, k pravé 

svobodě a k nejvyšší blaženosti, která dává život v souladu s Tím, kdo vás stvořil. 

39 Důkladně studujte Mé učení, učedníci, neboť stejně jako jste viděli, že se naplnilo vše, co vám 

oznámili proroci první éry, tak uvidíte, že se naplní vše, co jsem vám oznámil ústy těchto hlasatelů. Na 

každém kroku a den za dnem se naplňuje jedno z Mých slov, aniž byste si toho byli vědomi. 

40 Mé slovo musí vyjít z vašeho národa, abyste mu uvěřili a poslouchali ho, jako se to stalo Ježíši, 

který musel opustit vesnici Nazaret, kde prožil dětství, aby našel víru v jiných zemích. 

41 Po roce 1950 vám již nebudu dávat své Slovo prostřednictvím těchto hlasatelů, ale bude 

uchováváno v srdcích, kde živí víru, a oni ho budou nést dalším národům. 
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42 Využiji lidi dobré vůle a srdce, kteří usilují o čistotu mého učení, aby se toto poselství lásky a 

odpuštění dostalo k lidstvu. Ti, kdo vycházejí jako poslové, budou svědčit o dobru svými slovy i skutky, 

ale nikdy nebudou přinášet hořkost. Jejich oči budou ronit slzy pro bolest druhého a jejich spánky zbělají, 

protože trpí pro své bližní. Budou žít a zemřou s láskou, odpuštěním a požehnáním a dojdou na konec své 

cesty bez hořkosti, únavy a zklamání. 

43 Učedník třetí éry by si měl ve svém životě uvědomovat, že plody duchovního semene se nesklízejí 

na zemi. Proč tedy mnozí z těch, kdo se nazývají mými učedníky, ztrácejí srdce tváří v tvář nevděčnosti 

nebo lhostejnosti lidí? 

44 Přinesl jsem nekonečnou dobrotu ve svém Slově, aby tě provázela celým tvým životem, protože 

Mé Slovo ve tvém duchu je síla, odvaha, radost z lásky a služby. Dobrý učedník se nemusí ničeho bát a 

vesele prochází těžkými cestami a bolestnými zkouškami. Jeho oči, díky modlitbě stále bdělé, odhalí 

nástrahy, které mu nepřátelé kladou pod nohy. 

45 Nechám tato slova zapsaná a dostanou se k Mým budoucím učedníkům, a až je budou studovat, 

zjistí, že jsou čerstvá, živá, a jejich duch se zachvěje radostí, protože pocítí, že k nim v tu chvíli promlouvá 

jejich Mistr. 

46 Myslíte si, že všechno, co jsem vám řekl, je určeno jen těm, kdo Mi naslouchají? Ne, milovaný 

lide, svým slovem mluvím za přítomné i nepřítomné, za dnešek, zítřek i za všechny časy, za zemřelé, živé 

i za ty, kteří se teprve narodí. 

47 Říkáte, že Mé Slovo a Mé Dílo jsou velmi velké, nekonečné, ale vy jste se je rozhodli omezit 

svými skutky. Ó, kdybyste se jen dokázali vybavit tím, že překonáte svou materializaci a povznesete svou 

duši dobrým úsilím o poznání a spravedlivý život, jaké zázraky byste spatřili! 

48 Zdá se vám směšné, že vám ústy hlasatele někdy dávám učení, které je určeno celému lidstvu, 

protože svůj svět považujete za nekonečný a počet lidí, kteří neznají Mé hlásání, za nezměrný. V odpovědi 

vám říkám, že když mluvím k lidstvu, činím tak nejen pro ty, kteří jsou přítomni, ale také pro ty, kteří 

čekají na dobu, kdy budou konečně žít na zemi. Vězte však, že v Mých očích je váš svět jako atom a počet 

lidí, kteří ho obývají, je zanedbatelný ve srovnání se všemi duchovními bytostmi, které tvoří Mé 

království. 

49 Zdá se vám někdy prostředek, který jsem zvolil, abych se dal poznat, příliš chudý? Není to poprvé, 

co jako Otec využívám lidskou mysl, abyste slyšeli Mé Slovo, Má poslání a Má zjevení. To je prostředek, 

který jsem vždy používal, abych promlouval k lidem, a vy byste si měli být vědomi toho, že božské slovo 

vždy přicházelo prostřednictvím pokorných, prostých a zdánlivě nevzdělaných hlasatelů. 

50 Studujte a pracujte, učedníci. Pamatujte, že jsem vytrvale klepal na dveře vašich srdcí, dokud jste 

mi je neotevřeli. Někdy k vám mluvím obrazně, ale vždycky se stejnou prostotou, s jakou mluvíte vy. To 

proto, že Mé Slovo nyní vysvětluje to, co jsem vám kdysi dával v podobenstvích a co jste proto nemohli 

pochopit v pravém smyslu. Proč chodit po temných stezkách, když jsem vám svým Slovem ukázal světlou 

cestu? 

51 Těm, kdo Mi naslouchají, říkám, aby otevřeli oči světlu tohoto učení, aby mohli žasnout nad jeho 

velikostí. 

52 Když toto hlásání začalo skrze mysl prvních nositelů hlasu a Já jsem mluvil k prvním učedníkům o 

pokroku, kterého dosáhnou ti, kteří přijdou po nich, a říkal jsem jim, že Mé Slovo bude zdokonaleno na 

rtech nových nositelů hlasu, tyto zástupy vzdychaly a záviděly těm, kteří přijdou po nich k Mistrovu stolu, 

aby se těšili ze zralého ovoce. Vpravdě vám říkám, že zralé ovoce, které jsem předpověděl, je právě to 

ovoce, které nyní požíváte. Poznáte totiž, že Mé Slovo nyní vrcholí tímto způsobem, jak se vám zjevuje. 

Do roku 1950 zbývá jen několik let a na konci tohoto roku se s vámi Mistr rozloučí. 

53 V budoucnu způsobím, že se Mé poselství prostřednictvím tohoto učení dostane k těm, kteří Mě ve 

své době neslyšeli. Někteří ji obdrží prostřednictvím svědectví těch, kteří Mi naslouchali, jiní ji obdrží 

prostřednictvím přepisů a další prostřednictvím darů intuice a inspirace. Tak se naplní proroctví, že v této 

době bude Můj Duch vylit na každého ducha a na všechno tělo. 

54 Vaším úkolem je dláždit cestu odstraňováním překážek a obtíží a zanechávat stopu milosrdenství a 

lásky pro ty, kteří se později vydají po této cestě v touze po oduševnění. 

55 Duchovní probuzení lidstva je již blízko. Nezoufejte, když vidíte, že roky plynou, aniž by se 

morálka lidí změnila k lepšímu. Pozorujte, učte se, pracujte a umět čekat. Věříte v Mé slovo? 
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Nezapomeňte, že jsem vám řekl, že mě uvidí každé oko, každá mysl mě pochopí a každá ústa budou 

mluvit o mém slově. 

56 Tento čas se blíží, ale je třeba, aby lidé, kteří Mi naslouchali, byli čistí od hříchu a silní ve své víře, 

aby o Mně vydávali svědectví, jako jsem Já vydával svědectví o vás, když jsem se dal poznat skrze váš 

orgán rozumu. 

57 Má slova jsou zapsána ve "Zlaté knize", aby po roce 1950 nikdo neřekl, že mu chybí Můj projev. 

Ve svém učení, které je určeno pro všechny časy, vám zanechávám moudrost, příkazy, proroctví, 

duchovní výživu a uzdravující balzám. 

58 Musíte se naučit číst v knize Mého učení, abyste při čtení svým bližním pronikli božskou esencí a 

aby ti, kdo naslouchají, prožívali a cítili to, co jste prožívali a cítili vy, když jste Mě slyšeli 

prostřednictvím hlasatele. 

59 Učedníci, když nasloucháte mému učení, odstraňte ze svých srdcí starosti. Pociťujte božské 

pomazání a udržujte Mou moc ve své bytosti. Chci tě vidět zdravou, nikdy nemocnou, plačící nebo slabou. 

60 Často se domníváš, že tě trestám, když ti bolest způsobuje rány. Já vás však pouze učím, že jste to 

vy, kdo si přivolává utrpení. Kdysi dávno jsi byl povolán ke splnění velkého úkolu a neposlouchal jsi Můj 

hlas. Nyní vám však dávám na vědomí, že pokoj, který jste často hledali, aniž byste ho našli, vám bude 

dán skrze naplnění Mých Zákonů. Podívejte se, jak jsou ti, kdo splnili svůj úkol, celí, bez ran osudu. 

61 Řekl jsem vám, že jste nepřišli na zem jen jednou, ale že vaše duše na sebe vzala tělesné schránky 

tolikrát, kolikrát to bylo nutné pro její rozvoj a zdokonalení. Nyní musím dodat, že záleží také na vás, zda 

je doba k dosažení cíle kratší nebo delší, v závislosti na vašem přání. 

62 Mé světlo září na všech místech, kde žijí mé děti. Země je tedy také obklopena tímto jasem. Znovu 

vám říkám, že toto proroctví se nyní naplňuje, že Mě každé oko uvidí, každá mysl Mě pochopí a každá 

ústa vysloví Mé Božské Slovo, jakmile se duše připraví. To jsem vám oznámil a nyní nadešel čas, kdy se 

má slova naplní. 

63 Kolik učedníků a kolik dětských věřících duší druhé éry pocítilo touhu být přítomno naplnění 

Mých zaslíbení, zažít a být přímým svědkem toho, co se děje dnes. Touha po této zkušenosti je 

podněcovala k tomu, aby se vnitřně připravovali a dosáhli většího povznesení. Nicméně v té době jim 

nebylo dopřáno vidět, jak se některá proroctví naplňují, protože na to byla naplánována jiná doba. 

64 Musel jsem přijít, když byl svět na vrcholu materialismu, abych se zjevil v duchu, promluvil k vám 

skrze muže, ženy a děti a naučil vás dokonalému společenství s Mým Božstvím. 

65 Chci z vás učinit rozsévače pravdy, což se projeví ve vašich slovech a skutcích. Každému z vás 

budou svěřeny určité úkoly, abyste se všichni podíleli na duchovním poslání, které musí Mé Dílo splnit. 

66 Slíbil jsem tomuto národu, že v něm nebude válka, pokud se Moji učedníci budou řídit Mým 

učením. Když se tito lidé zamýšlejí nad ničivými událostmi v jiných národech způsobenými neshodami a 

nenávistí, žádají Mě, aby se na této půdě neprolévala krev. Pak je jen žádám, aby se modlili a bděli, aby se 

stali hodnými toho, že se tento slib naplní. Nechci tě vidět plakat. Jestliže vládne nespravedlnost a vy trpíte 

tyranií a krutostí těch, kdo vám vládnou, neobviňujte Mne. Dal jsem vám moc konat velké skutky, které 

promění vaši vlast v údolí míru. 

67 Prorocky je oznámeno, že mnoho národů zanikne. Tato rodina, která představuje lidstvo, bude 

bičována silnými bouřemi a při této návštěvě díky své živé víře ve Mne přežijí ti, kteří "bděli" a 

připravovali své duše láskou. 

68 Využijte tohoto času, neboť se blíží hodina soudu a rok 1950 je blízko. V té době už mnozí z vás 

budou v duchu a jiní ještě v těle, ale všichni budete souzeni. 

69 To bude začátek toho, že všichni lidé budou kráčet po různých cestách k oduševnění. Vědci Mě 

poznají a stanou se rádci lidí. Otevře se jim Kniha moudrosti, z níž obdrží velmi velká zjevení. Teprve pak 

Duch otevře lidské mysli cestu k pravdivému poznání a svědomí normalizuje lidské jednání. 

70 Země bude čistá a ti, kdo přežijí, Mě budou následovat se stejným zápalem jako Moji učedníci 

druhé éry. Vy však budete těmi, v nichž zanechám první zárodky oduševnění. 

71 Jako univerzální Pastýř neúnavně hledám své ovce. Na zemi povedou lidstvo ti, kdo dosáhnou 

největší duchovní zralosti skrze lásku a pokoru. Pravý mudrc je ten, kdo zná Mé zákony a plní Mou vůli. 

Takto budu s nekonečnou trpělivostí vychovávat své učedníky ve třetí éře. Mám vás rád, a proto vás chci 

vidět všechny skvělé v duchu. 



U 97 

88 

72 Nezapomínejte na Má slova, ale pokud nejste schopni uchovat v paměti vše, co jsem vám řekl, 

budou tam knihy, které obsahují Mé učení, Má zjevení této doby a skutky Mých učedníků. 

73 Vnímejte a poslouchejte vnuknutí, které vám posílám, neboť každý, kdo ke Mně povstane s čistým 

srdcem, obdrží Mou útěchu, bude mít radost ve svém srdci a Mé Božské Slovo rozkvete na jeho rtech. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 98  
1 Dávám vám ovoce vinné révy, abyste se živili Mou láskou, zapomněli na bolesti a porodní bolesti 

a cítili, že zatímco vám dávám Své Slovo, přebýváte se Mnou v domě pokoje. Vnímejte Mou Přítomnost, 

lidé, využijte tohoto času, a pokud během něj chcete napravit své prohřešky, učte se ode Mne, neboť vám 

právě dávám příležitost, abyste se duchovně povznesli. 

2 Vy, lidé zralého věku, a vy, starci, nelitujte času, který jste nechali uplynout, aniž byste mě 

vyslechli; dnes jste se mnou. Miluješ-li Mě, v krátké době poznáš Mé učení a budeš ho moci používat. Již 

jste na cestě a můžete se pustit do svého úkolu a vaším průvodcem bude hlas vašeho svědomí. Půjdu před 

tebou a žádná zkouška, byť by byla sebetěžší, tě ode Mne neodloučí. Miluješ-li Mě, neobracej se zpět, 

neboť tvá víra zazáří jako nový úsvit a poznáš cestu, po níž půjdeš, zalitou světlem. 

3 Jsi připraven Mě následovat, i kdybys měl trpět? Kdyby se vás lidé kolem vás zeptali, odpověděli 

byste a řekli, že jste mými učedníky a že mě následujete kvůli své víře? Měl bys odvahu podat tento důkaz 

(víry)? Přemýšlejte o tom a pamatujte, že jste-li Mými učedníky, musíte se zdokonalit, abyste vydali 

pravdivé svědectví o Mém učení. 

4 Pošlu své poselství všem národům. Všechno je připraveno, aby se Mé záměry staly skutečností, ale 

největším důkazem, který dám lidem o Své moci a Své lásce, bude to, že změní své sobectví v upřímnou 

lásku k druhému. 

5 Díky lásce vykonají velké skutky. Bez rozdílu rasy nebo rodu vyzvu všechny, aby vám dali úkol v 

této práci. 

6 Těm, kdo touží po poznání a oduševnění, říkám: Slyšte Mé Slovo a poznejte jeho podstatu. Čtěte 

velkou Knihu života a studujte ji, protože v ní je poučení pro každého z Mých učedníků. 

7 Dávejte si však pozor, abyste nečetli knihy, v nichž je Mé slovo nebo proroctví zkresleno, a také 

knihy, v nichž jsou božská zjevení vykládána překrouceně. Nedovolte, aby do vaší mysli proniklo falešné 

světlo. Chcete-li poznat pravdu, připravte se vnitřně a vaše intuice a citlivost vašeho ducha, vedená 

svědomím, vám vždy odhalí pravdu. 

8 Tuto knihu pro vás píši ve Třetí éře - používejte ji a vykládejte její učení správně, a zažijete, že její 

světlo rozptyluje stíny a že každá záhada je objasněna. Pak pocítíš Mou přítomnost a budeš vnímat Můj 

hlas na dně své duše, který k tobě promlouvá a dává ti pokyny. 

9 Pamatujte, že nemůžete skrýt žádnou práci ani myšlenku, o které nevím. Jste-li však často 

pokoušeni světem, který vás přitahuje a spoutává, a někdy nemáte sílu odmítnout zlo, pak se uchylte ke 

Mně, abyste se z Mého učení naučili používat autoritu, kterou jsem vám dal nad světem a nad tělem, a až 

zvítězíte a získáte zpět pokoj srdce, můžete pokračovat ve své práci. 

10 Pokud vám chybí vzory, obraťte se ke Mně a hledejte to, co potřebujete, ve Mně, a Já vám dám 

sílu, abyste dosáhli cíle, který jsem vám ukázal. S jakou otcovskou radostí budu hledět na dítě, které si 

Mne bere za příklad a oslavuje Mne svými skutky! Neustále pracujte pro lidi, a až vykonáte všechno 

dobré, čeho jste schopni, nemyslete na odměnu a nečekejte žádnou odměnu na světě. Pamatujte, že jen Já 

znám vaše skutky a vím, jak je hodnotit, abych vám mohl dát spravedlivou odměnu. Tímto způsobem 

dosáhneš díky velké námaze a skutečným zásluhám místa, které jsem připravil pro tvého ducha. 

11 Přijdou k vám muži a ženy z dalekých zemí a stanou se mými učedníky. Až se však budou cítit 

naplněni Mým světlem, vrátí se ke svým lidem, ke svým národům, aby přinesli Mé učení svým bratrům. 

Totéž se stalo ve Druhé éře, kdy se ke Mně přiblížilo mnoho cizinců, které přilákala zvěst o Ježíšových 

zázracích, a když slyšeli Mé Slovo a byli svědky Mých Skutků, přesvědčili se o Mé Pravdě a po návratu 

do svých zemí vyznávali, že jsem Mesiáš. 

12 V dnešní době ke Mně většina lidí přichází, protože bolest je nutí hledat lék, který mohou najít 

pouze v Mé moci. Stěžují si na svou chudobu, aniž by věděli, co všechno ve svém duchu mají. Jejich 

jedinou bídou je, že si neuvědomují, co si s sebou nesou, a neznají duchovní dary, které mají. Jen málo je 

těch, kdo Mě prosí o světlo pro svého ducha, většinou Mě hledají, aby Mě prosili o maličkosti, které patří 

k lidskému životu - o věci, které dávám vždy navrch, když jsem jejich ducha zaplavil Svou Otcovskou 

láskou. 
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13 Jeden po druhém získáváte poznání, které vám odhaluje světlo, které jste neviděli, ačkoli je ve vás. 

Toto světlo je vaše svědomí. Kdo je schopen ji objevit a podívat se na sebe do tohoto vnitřního zrcadla, 

stane se pokorným a okamžitě pocítí pouto, které ho spojuje s jeho Stvořitelem. 

14 Někteří si myslí, že se znají, protože znají mnohé dary, které má člověk ve svém duchu, a tak se 

před nevědomými nadýmají, představují si něco o své velikosti, stávají se panovačnými a nakonec 

zahynou v temnotě své nadutosti. Nechápou, že ve svědomí má duše tajnou Boží pokladnici a že do ní lze 

vstoupit jen s úctou. 

15 I zde mezi Mými pracovníky - kolik je těch, kteří, aniž by pochopili Mé učení, se považovali za 

vyšší bytosti, hodné obdivu a úcty, i když věděli, že jsou obdařeni duchovním darem. Na to se tě ptám, zda 

můžeš schvalovat, aby se vyšší duch pyšnil svými dary, když základními vlastnostmi, které musí mít, jsou 

pokora a láska. 

16 V tichosti a prostotě svého života uskutečni každé z Mých učení a uvidíš, že se v tvé duši objeví 

světlo, které ještě neznáš, protože závoj hmoty a povrchnosti, který tě obklopuje, mu nedovoluje plnit 

úkol, který mu v lidském životě náleží. 

17 Studujte Mé učení a nescházejte z cesty, abyste se nestali obětí nového fanatismu ve snaze najít 

pravdu. 

18 Jsem cesta, která zve toho, kdo ji zapomněl, aby po ní kráčel. Na něj bylo vylito světlo mého 

Slova, abyste ho zítra mohli učit a vydávat o něm svědectví. čas uplyne a mnozí přijdou hledat prosté 

domy, kde jsem se dal poznat, abyste jim vysvětlili, v jaké podobě jsem se ukázal svým novým učedníkům 

a jaké zázraky jsem mezi vámi dělal. ve vašich myslích zůstane jen vzpomínka na Mé slovo a ve vašich 

srdcích jen ozvěna Mých božských rad, ale přetrvají i spisy pro potomstvo. Ty, kteří neslyšeli Mé Slovo, 

již připravuji, aby našli cesty, které je dovedou k Mým učedníkům a svědkům. Kolik jich bude plakat, 

protože Mě neslyšeli! Podobně však říkám i vám: Kolik z těch, kdo Mě slyšeli, bude plakat, protože na 

sobě nepracovali! Až uvidí, že se Mé Slovo již neprojevuje, obrátí svůj pohled k místu, kde se usadil 

hlasatel, aby přednesl Boží Slovo, a pak uvidí jen prázdnotu. 

19 Roky rychle ubíhají a brzy mě již nebudete slyšet. Proto vám říkám: Dovolte mi, abych vás 

uzdravil, pohladil vás a potěšil, dovolte mi, abych vás učil. Přišel jsem vám zanechat vybavení. Pokud 

však zůstanete slabí ve víře a ve vůli, budete se stále cítit nemocní - a kdo vás pak uzdraví a naučí jako já? 

20 Svým Slovem se k vám stále více přibližuji a zároveň vás vedu k dokonalému společenství se 

svým Duchem. Zamyslete se nad Mými projevy v minulosti a zjistíte, že jsem vždy hledal formu, jak se 

vašemu duchu zjevit a poslat mu svá poselství jako svědectví o božské lásce vašeho Otce k vám. 

21 V této době zažíváte novou formu duchovního projevu, i když je velmi podobná té, kterou jsem 

používal v minulých obdobích. Nyní se nacházíte v nádherné době světla, kdy člověk může slyšet hlas 

Mého Ducha prostřednictvím mnoha duchovních darů a schopností, které má. 

22 Vpravdě vám říkám, že jak ve vytržení, tak v modlitbě, nebo dokonce ve fyzickém spánku můžete 

přijímat zjevení a poselství duchovního království, pokud víte, jak se pro ně učinit vnímavými. Chyběla 

vám však příprava a víra, abyste byli schopni tyto dary používat, a tak jsem musel připravit věštce a 

proroky, kteří vám zvěstují budoucnost, kteří vás udržují v bdělosti a napomínají vás, abyste bděli a 

modlili se. 

23 Věříte, že tento člověk, skrze něhož se dávám poznat, je ten, kdo vám dává Slovo? Objevte jeho 

význam a poznáte, že k vám promlouvá váš Mistr. Myslíte si, že Duch Boží vstupuje do nositele hlasu, 

když mluví? Ani to není pravda. Řekl jsem vám, že Mi stačí paprsek Mého Světla, abych osvítil a 

inspiroval tyto mysli a vložil jim na rty nevyčerpatelný proud slov hlubokého významu jako důkaz Mé 

Přítomnosti a Mé Pravdy pro nevěřící. Pozorně Mi v této době naslouchejte a budete posíleni pro časy a 

zkoušky, které přijdou. 

24 Připravte své srdce, shromážděte svého ducha a učiňte svou mysl vnímavou, aby slyšela a 

zachovávala Mé slovo. 

25 Podívejte se, jak Kniha duchovních pokynů otevírá své stránky, aby vám ukázala nové učení. 

Nejprve si uvědomte jednoduché lekce, abyste zítra mohli uplatnit velké lekce. Musíte pochopit, že abyste 

se stali mistrem, musíte být nejprve žákem. 

26 Dnes studuješ první slova a skrze ně postupně chápeš toto učení, neboť při modlitbě máš duchovní 

společenství se Mnou, když Mi říkáš: "Mistře, jdeme po Tvé stopě a prosíme Tě, abys nás doprovázel na 



U 98 

91 

naší cestě, abys nás chránil před nebezpečím, protože jsme na každém kroku vystaveni pokušením světa." 

Ale já vám říkám, učedníci: buďte silní, používejte svou autoritu k ovládání těla. 

27 Chci z vás vytvořit silnou a ctnostnou rodinu plnou poslušnosti, kterou zaplavím svou milostí a 

svými dobrodiními. 

28 Přijde hodina tvého svědectví o Mém zjevení a lidé, kteří jsou od přírody nevěřící, budou ode Mne 

požadovat důkaz, aby uvěřili. Potom jim však řeknu: "Zde jsou tito moji učedníci, které jsem uvedl do 

nového života. Jsou důkazem síly mých pokynů. Mé Slovo formovalo jejich mysl a dnes jsou připraveni 

přinášet Mé učení národům země. Chceš patřit mezi ty, které mohu použít jako svědky své pravdy? Tak se 

připravte, milovaní pracovníci. Věřím v tebe. Použiji tvou lásku, abych dělal zázraky pro ty, za které mě 

prosíš, a pro jiskru víry, kterou v tobě vidím, budu konat podivuhodné skutky. 

29 Během této doby jste vyprázdnili pohár utrpení, ale nebylo to na škodu, tato bolest byla jako 

blahodárný déšť, který učinil Mé sémě ve vašich srdcích plodným a odhalil vám některé skryté struny v 

hloubi vaší bytosti. 

30 Řekl jsem vám, že v této době procházíte obtížným vykoupením, protože máte vůči Mně a svým 

bližním dluh, který nyní splácíte. Proto mlčíte a s láskou přijímáte svůj kalich a spokojujete se s tím, že 

Mě pouze prosíte o sílu, aby se naplnila Má Vůle. 

31 Ve světě nenajdete pochopení, které potřebujete ve svých zápasech a vzestupech a pádech, protože 

v srdcích ještě není pravá láska a milosrdenství. Vy však, posilněni ve mně, půjdete přes trní s úsměvem 

na rtech a pokojem v srdci. 

32 Proč k vám Mistr tolik mluví o bolesti? Protože doba, kterou prožíváte, je dobou soudu a všechna 

lidská stvoření nesou těžký kříž. Podívejte se na národy bičované válkou; není v nich srdce, které by 

uniklo utrpení, neboť ani děti v nouzi ve své zranitelnosti neunikly Boží spravedlnosti, která pomáhá lidem 

odčinit jejich hříchy a smýt jejich skvrny. 

33 Ve všech dobách jsem zaséval své semeno do lidských srdcí a pečoval o ně. Moje setba v této třetí 

éře nebude marná, neboť semeno vykvete v srdcích. 

34 Kvůli malému počtu srdcí, která se vybaví, vyliji hojně svou milost, abych položil základy nového 

světa. Pozvednu vašeho ducha, abyste pochopili, jaká je vaše podobnost s Mým Božstvím. 

35 Já, Pán světů a všech duchovních domovů, jemuž se podřizují všechny stvořené věci, vám v těchto 

chvílích říkám, že vy lidé jste nežili v souladu s Mými zákony, což způsobilo, že jste duchovně ustrnuli. 

Můj Duch však s nekonečnou trpělivostí očekává váš návrat na pravou cestu a vaši dokonalost. 

Nenechávejte Mne samotného bojovat za vaši spásu a nenechte duchovní svět, aby se namáhal, aniž byste 

s ním spolupracovali. Nedělejte záslužné skutky jen zdánlivě, ale snažte se, aby vaše činy obsahovaly 

pravdivost a lásku. 

36 Protože jste od okamžiku svého stvoření přijímali lásku, měli byste ji také dávat. Pokud na vás 

zapůsobil Můj příklad, napodobujte Mě také! 

37 V tomto věku k vám promlouvá Boží slovo, které je věčné, aby vás vedlo ke Světlu. Znám duši, 

která je ukryta v každém z vás, a proto jsem jediný, kdo vám může odhalit, že jste již v jiných dobách byli 

svědky Mých projevů lidstvu. 

38 Není to tak, že byste již neměli být začátečníky v Mém učení? Nemá k tomu váš Otec skutečně 

důvod, když vás povolává za své svědky a učedníky a připravuje vás, abyste toto poselství přinesli lidstvu? 

39 Podívejte se, jak všechno pomíjí kromě Mého slova. Pohleďte na lidská pokolení, která dnes 

obývají zemi a zítra zmizí. Pohleďte na národy, které dnes vznikají v plné nádheře, jež se zdá trvat věčně, 

a přesto budete brzy svědky jejich úpadku a pádu. Vše lidské pomíjí a zaniká. Pouze Můj neměnný a 

věčný Zákon nadále září v každém svědomí. 

40 Nazýváte tuto dobu věkem světla, ale není to proto, že by Mé Světlo teprve nyní osvítilo ducha 

nebo mysl člověka - to vždy zářilo v každém duchu. Jsem Božská hvězda, která se nikdy neskrývá. Jestliže 

však dnes vidíte, že duchovní světlo září v lidech jako nikdy předtím, je to proto, že díky svému vývoji 

mohou nyní vnímat přítomnost duchovního života s větší jasností než v minulých dobách. 

41 Kdyby lidé vždy žili v souladu s Mými zákony, Má nová zjevení by je nikdy nepřekvapila. 

Všimněte si, že pokaždé, když jsem přišel s novou duchovní lekcí, někdo o ní diskutoval, bojoval proti ní 

nebo ji odmítl. 
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42 Hodina probuzení se však blíží a pak se všude objeví skupiny lidí, kteří budou hovořit o novém 

zjevení. Budou vyšetřováni a souzeni svými sousedy, kteří nakonec řeknou, že ve světě vypukl mor 

podivných a neznámých sekt. Právě tehdy se za ně všechny modlete a zároveň děkujte za naplnění Mého 

Slova, protože díky učení, které jsem vám zjevil, budete mezi těmi, kdo pochopí důvod všech těchto 

projevů. Budete však také patřit mezi ty, kteří nesou největší odpovědnost vůči lidstvu. 

43 Přemýšlejte, milovaní učedníci, do jaké míry se musíte duchovně připravit, aby vaši vyslanci, kteří 

mají přinášet světlo Mých zjevení, mohli dosáhnout všech míst, kde se objevili lidé, kteří ohromili své 

bližní svými duchovními schopnostmi. 

44 Bude to pro vás velký boj, protože se nebudete omezovat jen na modlitbu, duchovní rozjímání a 

dobrá přání, ale budete také konat skutky milosrdenství. 

45 Nestačí, když řeknete: "Věřím". To nestačí. Víra je sice naprosto nezbytná, ale ostatní schopnosti, 

které máte, musíte rozvíjet a zdokonalovat, abyste přinášeli Mé Slovo nejen svými rty, ale i svými skutky. 

Aby Mé učení zářilo v činech tvého života, musíš věnovat část svého času studiu a rozvoji svých 

duchovních darů. Tak budete trpělivě snášet zkoušky, které vás na vaší cestě potkají, a na každou z nich 

uplatníte Mé učení. Až budete připraveni, sklidíte ovoce svého úsilí a touhy po duchovní obnově a touto 

odměnou vám bude ocel, kterou získáte pro boj, pro vládu nad sebou samými a pro lásku k bližním. 

46 Už nespěte, učedníci, pochopte, že lidstvo se brzy duchovně probudí a nenajde vás nedostatečně 

vybavené. Také nechci, abyste se vydali na cestu, aniž byste si nejprve osvojili vše, co je nezbytné k tomu, 

abyste se stali jedním z Mých pravých vojáků. Využívejte těchto chvil klidu, v nichž dostáváte Má 

poučení, a vždy se držte pod ochranou toho, co jste se v nich naučili. Snažte se stále více pronikat do 

zjeveného učení, ale nesnažte se rozluštit to, co vám dosud nebylo řečeno. 

47 Když Eliášův duch inspiroval mysl Roqueho Rojase, první svědkové těchto projevů neměli ani 

ponětí o milosti, která bude dána následujícím generacím při naslouchání Mému Slovu, ani nechápali, že 

pro lidstvo nastává nový duchovní věk. Byl to váš Mistr, kdo během svého učení odhalil zástupům 

velikost tohoto díla. Byl to On, kdo jim dal pochopit, že začíná nový čas plný světla a nádhery. 

48 Duch člověka, kterého vášně vedou do chaosu, si myslí, že lidi, z jejichž srdcí se vytratil mír, 

protože ztratili naději a víru v lásku, spravedlnost a lidský rozum, může zachránit jen božský zázrak. 

49 Chci tuto vnitřní prázdnotu, kterou Mi lidé ukazují ve svých duších, vyplnit světlem tohoto učení, 

které se zdá být nové, ale ve skutečnosti je věčné. Toto učení přináší světlo do duší a srdcí, protože 

odhaluje celý obsah přikázání, které jsem učil své apoštoly: milovat se navzájem. V současné době vám 

vysvětluji význam tohoto nejvyššího pravidla života, jehož smysl váš intelekt nepochopil, a to proto, že 

Kristovo slovo bylo v této době pro mnoho lidí mrtvým slovem. Nevědí však, že žije ve svědomí všech 

lidí a že ve svůj čas povstane v plné kráse z hlubin těch srdcí, která pro ni byla předtím jako hrob. 

50 Věříš, že plníš Mé přikázání milovat jeden druhého, když sobecky omezuješ svou lásku na svou 

rodinu? Domnívají se náboženské komunity, že plní toto nejvyšší přikázání, když uznávají pouze své 

věřící a odmítají ty, kteří patří k jiné sektě? Mohou velké národy světa, které se chlubí civilizací a 

pokrokem, tvrdit, že dosáhly duchovního pokroku a poslouchají Ježíšovo přikázání, když se snaží připravit 

na bratrovražednou válku? 

51 Ach, vy lidé, nikdy jste nedocenili hodnotu Mého Slova a nikdy jste nechtěli sedět u Pánova stolu, 

protože vám připadal příliš skromný! Můj stůl však na vás stále čeká s chlebem a vínem života pro vašeho 

ducha. 

52 Nikdo nebude moci říci, že jsem tě volal k zodpovědnosti za svou smrt. Sotva si uvědomíš, že ještě 

ani pořádně nelituješ svých hříchů, už Moje ruka, ta samá, kterou jsi probodl na kříži, znovu klepe na tvé 

dveře. Pochopte, učedníci, že je to Moje láska, která volá vašeho ducha. 

53 Má láska tě musí přemoci, jinou zbraň nemám. Pokud se domníváte, že bolest používám také k 

tomu, abych vás ohnul a přemohl, mýlíte se. Sami si vytváříte bolest a skrze ni posuzujete sami sebe. Já 

jsem ten, který vás zachraňuje před utrpením a smrtí. 

54 učedníci, zanechávám vám další své učení. Ale ti, kteří se umějí vnitřně připravit, budou těmi, kdo 

pocítí Mou Přítomnost hlouběji, ačkoli Moje milost je vylévána na všechny stejným způsobem. Ty, kteří 

při naslouchání Mému Slovu nepocítili zduchovnění, vyzývám, aby se připravili, aby se mohli těšit z 

božské podstaty a využívat toto poselství dříve, než skončí Můj projev mezi vámi. Pamatuj: Jestliže přijde 
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ta hodina, aniž by tvé srdce skutečně hodovalo a živilo se, tvá víra nebude v boji velká a tvá láska nebude 

moci hořet, až budeš vydávat svědectví Mé pravdě. 

55 Vpravdě vám říkám, že nechci bolest ve vašich srdcích, ani nechci slyšet vaše slova pokání. Přeji 

si, abyste mi, až vám budu naposledy předávat své slovo prostřednictvím tohoto mluvítka, řekli: "Mistře, 

tady jsme, ať se nám stane podle tvé vůle." 

56 Nikomu nechybí Mé světlo. Kromě Mého učení k vám promlouvám prostřednictvím vašich snů, 

které nazýváte zjeveními, protože víte, že vám v nich zjevuji hluboké nauky, které byste se nemohli 

dozvědět žádným jiným způsobem. Pochopte však, učedníci, že veškeré poznání, které k vám přichází ode 

Mne, je zjevení. Nepřikládejte význam tomu, jakými prostředky nebo jakou formou vám předávám svá 

poselství. 

57 Správně jsem vás nazval dětmi světla, ale většina z vás chce jít svou cestou zcela slepě - ne proto, 

že by ta cesta byla temná, ale protože chcete mít oči zavřené před pravdou. Chceš čekat, až se probudí jiní, 

kteří toto Slovo ještě neslyšeli, než ti, kteří slyšeli Můj hlas? Bylo by smutné, kdyby tito osvobodili Mé 

nové učedníky od jejich chyb. 

58 Nyní seznamuji proroky třetí éry s jejich duchovními dary, aby mohli lidstvu hlásat tuto dobrou 

zprávu. Měli by však vědět, že musí dosáhnout zduchovnění, aby se v nich tyto dary mohly projevit. 

59 Naslouchejte Mým pokynům, učedníci, noste je ve svých srdcích, a až budete doma, studujte je a 

přemýšlejte o nich, abyste následující den, až budete pokračovat ve svém životním boji, mohli Mé pokyny 

uvést do praxe. 

60 Neexistuje okamžik tvé existence, který by ti nenabízel vhodnou příležitost k naplnění Mého 

zákona. Nečekejte jen na velké příležitosti, abyste mohli uplatnit Mé učení lásky. 

61 Uvažuj: Jestliže se při naslouchání tomuto Slovu nesoustředíš tak intenzivně, jak to vyžaduje toto 

Slovo, a jestliže tvá mysl nebude věnovat pozornost Mému učení, pak tvé srdce nebude schopno sklidit 

semeno, které má zasít zítra a jehož plody budeš sklízet na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 99  
1 Vítejte, učedníci, u nebeského stolu. Vychutnejte si chutné jídlo, které vám přináším ve svém 

Slově. Jako zloděj, který vstoupil do spící komnaty, jsem vstoupil do tvého srdce a zjistil, že toužíš po 

duchovním poznání. 

2 Nikdo by neměl být překvapen Mou přítomností. Již dříve jsem vám skrze Ježíše naznačil události, 

které budou předzvěstí mého zjevení jako Ducha pravdy. Řekl jsem vám také, že Můj příchod bude v 

Duchu, aby nikdo neočekával hmotné projevy, které nikdy nepřijdou. Vezměme si, jak židovský národ 

stále čeká na Mesiáše, aniž by přišel v podobě, jakou očekává, protože ten pravý už byl s nimi a oni ho 

nepoznali. Lidstvo, nechceš uznat Můj nový projev, abys Mě nadále očekávalo podle svého přesvědčení, a 

ne podle toho, co jsem ti slíbil? 

3 Probuďte se ze spánku a staňte se dětmi světla, neboť vám přináším božské semeno, které vám dá 

mír a život, a chci, abyste ho začali rozsévat. 

4 Nečekejte déle, abyste uvěřili Mému volání. Uvědomte si, že ve velké bitvě, která je vám ohlášena, 

se projeví soud. Chci, abyste byli dobře vyzbrojenými vojáky v této bitvě, připravenými svými skutky 

lásky vnášet víru do slabých srdcí. 

5 Lidé, zažeňte veškerý strach z názorů svých bližních, protože to nejsou oni, kdo vám dá mír, 

nejsou to oni, kdo vás přivede do zaslíbené země. Nebojte se lidí, následujte Mě vytrvale na této cestě. V 

hodině soudu pro lidstvo byste totiž z hloubi srdce naříkali, že jste nebyli věrní, že jste se nepovzbuzovali 

Mým poučením a že jste se nenaučili řešit velké zkoušky podle Mého Zákona. Vítězství bude patřit 

vytrvalým a věrným. 

6 V nejhlubší bouřlivé noci se objevila má záchranná loď. Pojďte k němu všichni, kdo se bojíte 

klesnout v hříchu jako trosečníci, kteří ztratili směr. 

7 Zatemnění mysli, nedostatek víry a neznalost pravdy jsou temnotou pro ducha, a proto je dnešní 

lidstvo na bludné cestě. Jak se rozmnožili lidé, kteří žijí, aniž by věděli nebo chtěli vědět, kam jdou! 

8 Věděl jsem, že pro lidi přijde taková doba plná bolesti, zmatku, nejistoty a nedůvěry. Slíbil jsem, 

že vás zachráním z této temnoty, a jsem tu: jsem Duch pravdy. Proč Mě chceš znovu jako člověka? 

Nepamatujete si, že jsem zemřel jako člověk a řekl jsem vám, že na vás budu čekat ve svém Království? 

Tím jsem vás přesvědčil, že duše je věčná, nesmrtelná. 

9 Byl to Boží Duch, kdo promluvil Ježíšovými ústy a kdo svou krví zpečetil cenu vaší spásy. Jaký 

byl váš rozsudek? Žít tak, abych se později na cestě přes tvé svědomí objevil jako světlo. Dal jsem vám 

důkazy o Své nesmrtelnosti a zahalil vás do Svého pláště odpuštění, abyste pochopili, že Krev prolitá na 

Kalvárii byla nejvznešenější lekcí o naplnění poslání lásky k dosažení pokoje na věčnosti. Proto vám 

říkám, že musíte dosáhnout svého vlastního požehnání. 

10 Nazval jsem vás "Izraelity", protože váš duch pochází ze semene, které jsem svěřil zakladatelům 

národa, jenž byl nazván "lidem Božím". 

11 "Izrael" je jméno, které jsem dal Jákobovi a jeho potomstvu. Proč bylo toto jméno později použito 

pro označení rasy, ačkoli se týká pouze duchovních misií? 

Inspiroval jsem patriarchy a proroky, aby tento lid nazývali lidem Božím. Víte proč? Protože mezi všemi 

ostatními národy na zemi přinesli světu duchovní poslání. Zatímco některé národy měly v rukou vědu, jiné 

umění a další lidské zákony, tento národ přišel s Duchovním zákonem, Učením srdce, Světlem věčnosti. 

Zatímco jiné národy daly světu filozofy a vědce, tento národ mu dal proroky, kteří lidem předávali božská 

poselství, patriarchy, kteří svým životem učili cestě k Bohu, apoštoly, kteří žili a umírali jako svědkové 

pravdy, a především božského Mistra, který se stal člověkem v lůně izraelského lidu a přinesl lidem 

nejvznešenější nebeské poselství. 

12 Proto byl tento lid nazván lidem Božím, ačkoli vám říkám, že všechny národy jsou mé a všechny je 

stejně miluji, ale každý z nich přináší na zem své poslání. 

13 Toto duchovní semínko způsobuji, aby se v této době objevilo na světě. Objeví se rozptýlený mezi 

lidmi - ne jako rasa nebo v podobě kmenů, ale ve všech rasách, protože Izrael je založen v duchu a 

duchovní je nad lidským. 

14 Můj lid se opět objeví s posláním přinášet světlo duchu. Jeho duchovní schopnosti budou proudit 

do lidského života jako vždy. Moji proroci, poslové a učedníci (vždy) přinášeli lidem světlo a mír. 
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15 Vy, kteří Mě slyšíte, jistě těmto naukám rozumíte. Nespokojte se však s jejich pochopením; musíte 

pokračovat v naplňování svého věčného údělu - osvětlovat duchovní cestu svých bližních. Splňte své 

poslání a znovu ve vás zazáří světlo, které by mělo být vždy přítomno v Božím lidu. 

16 Podívej se, jak tvůj duch předvídal dobu, ve které se nyní nachází, a pospíšil si v touze po naplnění 

Mých zaslíbení. Tvé srdce o Mém příchodu nic nevědělo, neboť v této době lidstvo přikládá Mým 

proroctvím malý nebo žádný význam, ale Duch uchovával toto Slovo ve svém nejhlubším nitru. 

17 Vaše srdce spalo, ale od chvíle, kdy jste slyšeli Mé první Slovo nebo Mé první učení, se probudilo, 

a když pochopilo pravdu, okamžitě pochopilo, že duše přišly na zem, aby plnily božské poslání, a ne aby 

každý jednal podle své vůle. Kdo prožil toto probuzení, následuje Mě krok za krokem a buduje v sobě 

svatyni. 

18 Mé slovo lásky je dáno všem vyvoleným lidem. Osvěžte se jím, učedníci. Jestliže vás někdy 

opravuji a dokonce soudím, přemýšlejte o těchto poučeních pozorně, aby si každý vzal k srdci to, co se ho 

týká. Neradujte se, když kárám přestupek, kterého byste se nedopustili, i když znáte ty, kdo se ho 

dopustili. V tu chvíli vám totiž vaše svědomí připomene ono učení, v němž jsem vám řekl: "Neviděj 

smítko v oku svého bratra, aniž bys nejprve poznal břevno, které s sebou táhneš." 

19 Pamatujte, že vy všichni tvoříte skupinu Mých apoštolů, které zítra vyšlu, aby svědčili o Mém 

Slově, a že byste se už teď měli začít milovat navzájem. Nemyslíte si, že Mé hlásání prostřednictvím 

vašeho orgánu chápání má velký význam? Nebo si myslíš, že je to jedna z mnoha sekt, které dnes vznikají, 

hlásají spásu světa a pak zase mizí, aniž by zanechaly stopy po Mém míru? 

20 Všimněte si, jak toto semínko, ačkoli jste se o něj špatně starali, neumírá, jak překonává temnotu a 

nástrahy, překážky a zkoušky a den za dnem dál klíčí a rozvíjí se. Proč toto semeno nezemře? Protože 

pravda je nesmrtelná, věčná. Proto uvidíte, že když se vám někdy zdá, že toto učení mizí, je to právě 

tehdy, když vyraší nové a bujné výhonky, které lidem pomohou udělat další krok vpřed na cestě k 

oduševnění. 

21 Nemyslete si, že se to stalo pouze v této třetí éře, ne, dokonce i ve druhé éře, poté, co Mistr a Jeho 

učedníci zalili svou krví semeno, které zaseli do lidských srdcí, byly chvíle, kdy se zdálo, že Kristovo 

učení ze světa zmizelo. Kolik lidí v dnešní době nakonec ochablo ve své víře a zapochybovalo o pravdě, 

která byla dříve jejich majákem a zákonem, a obětní smrt Ježíše a těch, kdo ho následovali, považovali za 

zbytečnou. Pak jsem jen musel poslat do světa nové služebníky, aby odstranili všechny nepravdy, které 

lidé k Mému učení přidali a jimiž ho překroutili, a semeno znovu vyklíčilo a přineslo květy a ovoce. 

22 Učím vás těmto souvislostem, abyste nepatřili k těm, kdo zatajují Mou pravdu, překrucují Mé 

učení nebo znesvěcují Můj zákon, ale k těm, kdo s veškerou láskou svého ducha opatrují sémě, které jsem 

vám svěřil, a to je totéž, které má podle Mé vůle vždycky rozkvétat v lidských srdcích: jako láska mezi 

lidmi. 

23 Mistra, který byl s vámi na světě, můžete nazývat "rabínem z Galileje", protože v té zemi se stal 

člověkem. Ale o Mistru, který k vám dnes přichází neviditelně, ačkoli je stejný, nemůžete říci, že je z 

Galileje, neboť přicházím v Duchu. 

24 Mé nové učení je potvrzením toho, které jsem vám dal ve Druhé éře, ale je ještě dalekosáhlejší. 

Pamatujte, že tehdy jsem mluvil k lidskému srdci, ale nyní mluvím k duchu. 

25 Nepopírám žádná svá slova, která jsem vám dal v minulosti, naopak, dávám jim náležité naplnění 

a správný výklad. Stejně tak jsem tehdy řekl farizeům, kteří se domnívali, že Ježíš chce zrušit Zákon: 

"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, naopak, přišel jsem je naplnit." Jak bych mohl 

popřít Zákon a proroctví, když jsou základem chrámu, který měl být postaven v srdcích lidí ve třech 

věcích, a ohlášením Mého příchodu na svět? 

26 Dokud budou lidé setrvávat ve své zaslepenosti a nevědomosti, budou příčinou toho, že se Bůh, 

který je Otcem nade vše, bude muset vůči svým dětem polidšťovat, omezovat a zmenšovat, aby byl 

pochopen. Kdy Mi dovolíte, abych se před vámi ukázal ve slávě, v níž Mě spatříte? 

27 Musíte být velcí, abyste si dokázali představit Mou velikost, a právě proto přicházím znovu a 

znovu, abych vám dal duchovní velikost, abyste zakusili nekonečnou rozkoš z poznání svého Otce, z 

pociťování Jeho lásky, ze slyšení Božského koncertu, který nad vámi zní. 

28 Toto je třetí čas, milovaní učedníci, a proto musíte k předchozím lekcím přidat další. Musíte se 

toho hodně naučit, ale buďte klidní, protože poučení z této doby vám pomůže lépe pochopit poučení z dob 
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minulých. Stejné to bylo s těmi, kdo se řídili Mojžíšovým zákonem, studovali proroky a podstatu učení 

pochopili až po příchodu Ježíše. 

29 Místo žalmů, které jsi zpíval svému Otci v Prvním čase, dnes vedeš duchovní dialog 

prostřednictvím duchovní modlitby. 

30 Jak pomalu se lidstvo přibližuje k dokonalému uctívání Boha! 

31 Kdykoli k vám přijdu s novou lekcí, zdá se mi, že je příliš daleko před vaším stupněm vývoje. 

Pochopte však, že vám poskytuji věk, abyste ho mohli využít, dokud trvá, a začlenit ho do svého života. 

32 Kdykoli smrt ukončí existenci vaší tělesné schránky, je to jako odpočinek pro duši, která se po 

opětovném vtělení vrací s novými silami a větším světlem a pokračuje ve studiu té božské lekce, kterou 

nedokončila. Takto v průběhu věků dozrává pšenice, která je vaší duší. Mnohé jsem vám zjevil o 

duchovním životě, ale říkám vám, že nyní nepotřebujete vědět všechno, ale jen to, co je nezbytné pro váš 

příchod do věčného domova. Tam ti řeknu vše, co máš vědět. 

33 Abych vám v této době zjevil nové učení, otevřel jsem čas světla a ducha svým projevem skrze 

mysl nevzdělaných a nevědomých, ale prostých lidí. Zítra, až pochopíte a použijete Mé první lekce, budete 

vést dialog ducha s duchem, což je nejvyšší cíl, o který můžete usilovat. Než se však tato forma 

komunikace rozšíří mezi lidmi, uplyne ještě nějaký čas a vy nevíte, kolik věků uplyne, než bude 

zdokonalena. 

34 Vždycky jsem hledal formu, jak k vám promluvit, abych se učinil slyšitelným a srozumitelným, ale 

ne vždy jste byli ochotni nebo ochotny slyšet božský hlas. Vzhledem k vašemu pozemskému původu jsem 

se musel polidštit a učinit se vnímatelným pro vaše smysly, abyste mě mohli pocítit, abych vám mohl 

poskytnout Svůj projev prostřednictvím lidského nositele hlasu, jak jste to zažili v této době. Oznámil 

jsem vám však, že tato forma hlásání skončí v roce 1950. 

35 Lidé, nezapomínejte, že váš Otec vám dnes řekl, že vždy hledal způsob, jak vám sdělit Sám Sebe, 

abyste si uvědomili, že až zítra již nebudete přijímat Mé Slovo prostřednictvím Mých nástrojů, dosáhnete 

nového časového stupně, v němž začnete vnímat skutečnou komunikaci mezi vaším duchem a Božským 

Duchem. 

36 V dnešní době se radují duše, které pociťují přítomnost Ducha svatého v tom světle, které osvěcuje 

mysl a naplňuje srdce radostí a inspirací. Ti, kdo neprobudili svou vnímavost natolik, aby Mě vnímali, 

žízní a nemají klid. Proto říkám těm, kteří dostávají Boží vnuknutí, aby svolávali své bližní a probouzeli je 

dobrou zprávou o Mém duchovním příchodu. 

37 Tento život je pro člověka neustálou zkouškou od okamžiku narození až do jeho pozemské smrti. 

38 Lidský život je pro ducha tyglíkem, v němž se očišťuje, a kovadlinou, na níž se kuje. Je nezbytné, 

aby člověk měl ve svém duchu ideál, víru ve svého Stvořitele a lásku ke svému osudu, aby mohl trpělivě 

nést svůj kříž až na vrchol své Kalvárie. 

39 Bez víry ve věčný život člověk propadá zoufalství při všech těžkých zkouškách, bez vysokých 

ideálů upadá do materialismu a bez síly snášet zklamání hyne v sklíčenosti nebo neřesti. 

40 Lidé to všechno znají z vlastní zkušenosti, protože bylo nutné, aby poznali smutnou stránku života 

a temnotu, aby mohli vnímat světlo, když se jim objeví před očima. Proto jsem vám dnes řekl, že se radují 

duše, které otevřely oči, aby spatřily božské světlo moudrosti a lásky. 

41 Vpravdě vám říkám, že mnozí budou utíkat před mým učením ze strachu, aby se nezduchovněli, 

ale nebude v nich mluvit ani rozum, ani Duch, nýbrž nízké tělesné vášně. 

42 Když duch žije oddaný pravdě, utíká před materialismem jako ten, kdo se odstraní ze znečištěného 

prostředí. Vyšší duch nachází štěstí v morálce, kde vládne mír, kde přebývá láska. 

43 Mé světlo září ve všech lidech, je to neúnavný, ale laskavý hlas, který ke všem lidem neustále 

promlouvá. 

44 Nedělejte si starosti o ty, kteří Mi zdánlivě vytrvale nenaslouchají, protože se v pravý čas mohou 

stát nejhorlivějšími a nejpevnějšími ve svém obrácení a víře. Nepamatujete si na Pavlovo obrácení? 

45 Nedělám ukvapené kroky. Vím, že uprostřed věčnosti Mě Mé děti budou v určitém okamžiku 

hledat v touze po vykoupení. Pouze lidé si musí pospíšit, protože čím déle otálejí s obnovou, tím více 

prodlužují dobu svého odčinění. 

46 Světlo této Třetí éry naplnilo vaše srdce nejživějším štěstím a ve vás se znovu probouzí naděje na 

mír ve světě. Každým dnem se více zabýváte Díly svého Pána v rostoucí touze spolupracovat na tomto 
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Díle oduševnění. Vpravdě vám říkám, že vás odměním za všechen čas, který věnujete Mému dílu. 

Nezanedbávejte však své pozemské povinnosti a nevěnujte se duchovním věcem, dokud si nebudete jisti, 

že jsem vám to přikázal. Pak musíte opustit nejen svou práci, ale dokonce i své blízké, abyste se vydali do 

té či oné oblasti a přinesli radostnou zvěst svým bližním. 

47 Mezi tímto lidem se objeví ti, kteří se zasvětí Mé službě. Připravují se na to, aby v zítřejších 

zkouškách nezaváhali. Ne všichni lidé vědí, jak se připravit na boj, neboť vidíte, že mnozí, kteří slyšeli Mé 

živé Slovo, zůstali nedotčeni a že jejich srdce nejsou připravena poslouchat. 

48 Kdybys tak mohl vidět duchy světla, kteří nad tebou bdí, jak trpí tváří v tvář tvrdosti srdce a 

neposlušnosti lidí; kdybys mohl slyšet jejich duchovní vzlyky! Proč se neřídíte neomylnými radami, které 

vám tyto bytosti dávají? Nenašel jsi v nich svého milujícího a soucitného bratra, svého věrného a 

obětavého přítele? 

49 Mějte na paměti, že se velmi brzy ocitnete v duchovním světě a že budete muset sklízet to, co jste 

na této zemi zaseli. Přechod z tohoto života do druhého je pro ducha stále vážným a přísným soudem. 

Tomuto soudu nikdo neunikne, i kdyby se považoval za nejhodnějšího z Mých služebníků. 

50 Mou vůlí je, abyste od okamžiku, kdy vstoupíte do nekonečného Domova, již neprožívaly 

pozemské úzkosti a začaly pociťovat blaženost a radost z toho, že jste vystoupily na další stupeň. 

51 Nenechávejte na světě nic nedokončeného. Milujte lidi jako svou vlastní rodinu. Modlete se za lidi, 

ať jsou od vás jakkoli vzdálení, stejně jako se modlíte, když je někdo z vašich nepřítomný a trpí. 

Uzdravujte nemocné a pamatujte přitom na všechny, kdo v této hodině pijí kalich utrpení. Na své cestě po 

rozlehlém moři, které překračujete, zanechávejte ve svých životech světelnou stopu. Nespěte, zatímco Mé 

světlo osvěcuje svědomí. Pamatujte, že ti, kdo bdí, dostávají Mou inspiraci, aby předávali Mé poselství 

svým bližním. Oddělte se od všeho neužitečného a špatného, abyste byli vždy hodni vlastnit Mou milost. 

52 Přijměte duši ve svém středu, která přichází na zem, aby se vtělila do dítěte, a stejně tak se svými 

modlitbami podpořte duši, která se odděluje od svého těla a odchází od vás. Veďte ji svými modlitbami k 

prahům záhrobí. Milujte své bližní a sloužte jim v každé hodině a v každé těžké situaci, kterou by měli 

projít. 

53 Vždy žijte duchovně bděle, abyste dokázali ze srdce odpustit těm, kdo vám ublížili. Předem si 

uvědomte, že ten, kdo ubližuje svému bratrovi, tak činí jen proto, že mu chybí duchovní světlo, a já vám 

říkám, že odpuštění je to jediné, co může do těchto srdcí vnést světlo. Zášť nebo pomsta prohlubují 

temnotu a přinášejí utrpení. 

54 Buďte moudří a stateční ve zkouškách, abyste toto sémě zanechali v srdcích svých dětí a aby na 

vás vzpomínaly s láskou a vděčností, jako vzpomínáte na patriarchy prvních časů, kteří vám zanechali 

dědictví víry, statečnosti, jako tomu bylo u Abraháma, kterého celý národ uznával a miloval jako otce. 

55 Dnes jsem vám dal radu, ale je to nebeská rada. Mám totiž potěšení mluvit s vámi jako Otec, 

protože ve svém Duchu cítím vaši synovskou lásku. 

56 Lidé v jeho době Jan, který je také nazýván Křtitel, křtil vodou ty, kteří uvěřili v jeho proroctví. 

Tento čin byl symbolem očištění od prvotní viny. Řekl to zástupům, které přišly k Jordánu, aby slyšely 

slova Poutníka: "Hle, já vás křtím vodou, ale už je na cestě ten, který vás bude křtít ohněm Ducha 

svatého." 

57 Z tohoto božského ohně se zrodili všichni duchové, vyšli čistí a neposkvrnění. Pokud se však na 

své cestě poskvrnili hříchem, který s sebou přinesla neposlušnost, oheň Mého Ducha je znovu zalije, aby 

zničil jejich hřích, smazal jejich skvrny a navrátil jim původní čistotu. 

58 Pokud místo toho, abyste tento duchovní křest chápali jako očištění, kterého člověk dosahuje 

úkonem upřímného pokání vůči svému Stvořiteli, uděláte z něj obřad a spokojíte se se symbolickým 

obsahem úkonu - vpravdě vám říkám, že váš duch ničeho nedosáhne. 

59 Kdo takto jedná, žije ještě v době Křtitele a jako by nevěřil v jeho proroctví a slova, která hovořila 

o duchovním křtu, o Božím ohni, jímž Bůh očišťuje své děti a činí je nesmrtelnými ve světle. 

60 Jan k sobě povolal dospělé lidi, aby je polil touto vodou jako symbolem očištění. Přišli k němu, 

když si již byli vědomi svých činů a mohli již mít pevnou vůli zůstat na cestě dobra, spravedlnosti a práva. 

Podívejte se, jak lidstvo dává přednost symbolickému očišťování vodou před opravdovou obnovou 

prostřednictvím pokání a pevného rozhodnutí napravit se, které se rodí z lásky k Bohu. Rituální úkon 

neznamená žádnou námahu, avšak očišťování srdce a snaha zůstat čistý znamená pro člověka námahu, 
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odříkání, a dokonce i oběť. Proto lidé raději zakrývají své hříchy vnějším zdáním, spokojují se s 

dodržováním obřadů, určitých úkonů a rituálů, které ani v nejmenším nezlepšují jejich morální a duchovní 

stav, pokud k nim nepromlouvá svědomí. 

61 Učedníci, to je důvod, proč nechci, aby se mezi vámi konaly rituální úkony, abyste jejich 

prováděním nezapomínali na to, co skutečně ovlivňuje duši. 

62 Prvotní hřích nemá původ ve spojení muže a ženy. Já, Stvořitel, jsem nařídil toto spojení, když 

jsem oběma řekl: "Rosťte a množte se". To byl první zákon. Hřích spočíval v tom, že lidé zneužili daru 

svobodné vůle. 

63 Připravte se na to, abyste i nadále přijímali děti, které vám svěřuji. Buďte si plně vědomi svého 

úkolu a své odpovědnosti. Toto světlo najdete v mém učení. 

64 Vězte, že když se duše inkarnuje, přináší si s sebou všechny své schopnosti, že její osud je již 

zapsán, a že tedy nepotřebuje na světě nic přijímat. Přináší poselství nebo úkol odčinění. Někdy sklízí 

(dobré) semeno, jindy splácí dluh. Vždy však v tomto životě dostává lekci lásky, kterou jí dává její Otec. 

65 Ty, který provázíš své děti tímto životem, dohlédni, aby po skončení doby dětské nevinnosti 

kráčely po cestě Mého Zákona. Probuďte v nich city, odhalte jim jejich schopnosti a vždy je inspirujte k 

dobru, a opravdu vám říkám, že koho takto přivedete ke Mně, bude zaplaven světlem, které vyzařuje z 

božského ohně, jímž je Má láska. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 100  
1 Až k vám přijdu jako soudce, uslyšíte znovu Jehovův hlas, který v první éře rozechvíval vaše tělo i 

ducha. Tehdy si lidé zacpávali uši, aby nemuseli slyšet všemocný hlas svého Otce. Dnes říkám tomuto 

lidu: Nezakrývejte si uši, nezavírejte přede Mnou svá srdce, uvědomte si, jak se Moje nekonečná milost 

šíří vesmírem. Neboj se, chci jen nabídku tvé lásky. 

2 Kdo zhřešil, ten mě urazil. Zhřešili jste? Pokud ano, uvědomte si, že jsem přišel také jako Otec a 

Mistr, abych vám odpustil a znovu vás naučil cestě ke spáse. 

3 Můj soud se rodí z lásky, ne z pomsty. Když lidi postihuji svou spravedlností, je to proto, že je chci 

zachránit. Když odnímám žezlo králům, je to proto, že je chci vidět pokorné. Když volám k odpovědnosti 

ty, kdo vedou lidstvo, je to proto, že vidím, že v srdcích svých národů nezasévají lásku, mír ani 

spravedlnost. Vidím jen, že pole jsou oseta smrtí, soužením, bojem a bídou. 

4 Mrtví tiše volají po spravedlnosti a ti, kteří hladoví fyzicky i duchovně, jsou plni nenávisti v srdci, 

aby ji v pravou chvíli vypustili ven. 

5 Lidstvo, snažím se o vaše usmíření. Nežijete v mém Zákoně. Zničen je soulad mezi vámi a vaším 

Bohem a vším stvořeným. Nemilujete se navzájem jako bratři a sestry, a to je tajemství štěstí, které vám 

zjevil Ježíš. Jestliže jste však ztratili harmonii mezi sebou, věříte, že ji dokážete zachovat s přírodními 

říšemi stvoření? 

6 Ruka člověka na sebe přivolala soud. V jeho mozku zuří bouře, v jeho srdci bouře, a to vše se 

projevuje i v přírodě. Její živly se rozpoutávají, roční období se stávají nevlídnými, vznikají a množí se 

pohromy, a to proto, že vaše hříchy rostou a způsobují nemoci a že hloupá a opovážlivá věda neuznává řád 

stanovený Stvořitelem. 

7 Kdybych vám to řekl, nevěřili byste tomu. Proto je nutné, abyste výsledek své práce mohli uchopit 

svýma rukama, abyste jimi mohli být zklamáni. Právě teď jste dospěli do okamžiku, kdy ve svém životě 

zažíváte výsledek všeho, co jste zaseli. 

8 Vy, kdo jste slyšeli toto Slovo, ptejte se Mě ve svých srdcích, proč nezastavím tuto katastrofu, 

kterou lidé připravili s pomocí své vědy. Na to vám odpovídám: Člověk musí vyprázdnit pohár, který 

naplnil. Národy se se svou rasovou mánií a ambiciózními cíli již dávno připravily na boj, aby se navzájem 

zničily. Zastavila to (zatím) jen Má láska k vám, ale lidstvo nechtělo tento důkaz Božího milosrdenství 

poznat ani pochopit. 

9 Jen na chvíli jí to dovolím, ale tato krátká doba božské spravedlnosti jí bude stačit, aby si 

vzpomněla na lásku svého Stvořitele, neboť nikdo nemůže existovat bez Mého Zákona nebo bez Mého 

Pokoje. 

10 Lidé, protože jste Mě také zažili jako Soudce, řekněte, zda je Moje spravedlnost stejná jako vaše. 

Zeptejte se sami sebe, zda si zasloužím, aby se mě báli, nebo mě milovali? 

11 Podívejte se, jak se požehnané semeno tohoto učení šíří v souladu s Mým Slovem. Z velkých měst 

se dostala do chudších zemí a překonala obrovské vzdálenosti. Nepomine, i když v jednom srdci, kde víra 

umírá, možná přestane existovat, ale do té doby bude zaseta do jiných srdcí. Mé Slovo půjde z této země 

do jiných zemí a bude hledat srdce, kde by mohlo vyklíčit. Nikdo nebude schopen zabránit šíření tohoto 

učení. 

12 I nyní je pšenice smíšená s lidským semenem se všemi jeho nedokonalostmi, protože jste si 

neuvědomili podstatu Mého učení. Až však otevřeš oči ducha a probudí se tvůj smysl pro pravdu, spatříš 

božskou čistotu tohoto zjevení a pak ho přijmeš s veškerou láskou a vroucností svého srdce, poneseš ho 

čistě a hlasitě v sobě a oznámíš ho lidstvu, které je rozdělené a vzdálené od cesty Mého Zákona. 

13 Pokud si myslíte, že Mé Slovo mluví pouze k těm, kdo jsou přítomni, mýlíte se. Mé slovo je pro 

každého, kdo ho přijme, ať už dnes, zítra nebo ve vzdálené budoucnosti. Je stejné, zda je obdrží 

prostřednictvím hlasového nosiče, svědka nebo přepisu. 

14 Vám, kteří jste přítomni, a vám, kteří máte přijít, váš Otec říká: Chcete-li být rozsévači pravdy, 

pěstiteli duchovního života, přáteli pokoje, poznejte dokonalost mého semene a očistěte svá srdce. 

Jednoho po druhém připravím k boji (k šíření Slova), ukážu jim cestu a připravím půdu k setí. 
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15 Na první pohled to budou materiální potřeby, které vás zavedou na jiná místa, ale pravdou bude, že 

to byl váš úkol, který vás tam zavedl, abych vám ukázal rozsah neobdělávaných nebo málo obdělávaných 

polí, abyste do nich mohli vložit požehnané semeno, které vám dal Můj Duch v této Třetí éře. 

16 Modlete se za všechny pracovníky, své bratry a sestry, sjednoťte všechny v modlitbě za rovnost a 

bratrství. Bděte nad církvemi, ať už jsou velké nebo malé, blízké nebo vzdálené. 

17 Nechť míza ze stromu života proudí tvou bytostí, aby i tvé plody byly plné života. 

18 Mé učení je hluboké, učedníci, ale poskytl jsem vám prostředky, abyste mu porozuměli. Přijměte 

bytosti ze záhrobí, které jsem vám poslal s poselstvím světla, aby vám pomohly pokročit od duchovního k 

božskému. Naslouchejte jim, když vám radí, abyste ze svých srdcí odstranili všechna hmotná připoutání, 

abyste se mohli povznést k Božství. Kdo jiný by s vámi mohl mluvit o spiritualizaci než oni? Když se 

zmiňují o duchovním domově, mluví s vámi jako se znalci, protože odtud k vám přicházejí. 

19 Tyto bytosti prošly očistným tyglíkem. Jejich boj, jejich pokání z přestupků, jejich zkušenost a 

duchovní povznesení byly zásluhy, které jsem u nich našel, a proto jsem je poslal, aby se projevili mezi 

Mým lidem. 

20 Jsou čistí, a proto mohou mluvit o čistotě ke světu; milují Mne a milují vás, a proto mají právo 

mluvit o lásce; jsou prodchnuti zdravím, a proto mohou předávat zdraví nemocným. 

21 Poslal jsem je jako příklad lidstvu. Napodobte je a učiňte se hodnými mluvit o lásce, obnově, míru 

a oduševnění. Vpravdě vám říkám, že když budete takto jednat, nebudou mezi Mým lidem pokrytci toho 

druhu, kteří se velmi starali o vnější vzhled a ve svých srdcích skrývali hnilobu a špínu. 

22 Nechť ti, kdo přijímají ve své mysli záři těchto bytostí, a ti, kdo naslouchají jejich poselstvím, jim 

umožní plně se projevit, aby vzpomínka na ně zůstala nesmazatelná v srdcích mnoha posluchačů a jejich 

sémě nesmrtelné v srdcích lidí. Nezapomeňte, že jejich (přímé) spojení s tímto lidem skončí v roce 1950. 

23 Inspirace tohoto vyššího světa bude i nadále vést a inspirovat učedníky Páně, i když vás 

upozorňuji, že s tím, jak roste vaše spiritualizace, bude její projev postupem času jemnější a zářivější. 

24 Na této cestě půjdete vpřed bez zastavení, ale musím vám také říci, že ji musíte projít krok za 

krokem, a ne v úchvatném běhu. 

25 Neupadejte do zaběhnuté rutiny, pochopte, kdy nastal čas udělat další krok na cestě světla. 

Nespěchejte s jeho přijetím, ale ani s ním neváhejte. 

26 Správný způsob, jak neupadnout do stagnace, je přesně se držet Mého Slova a zdržet se každé 

pouhé vnější činnosti, kterou bys chtěl nahradit skutečné dodržování Mých pokynů. 

27 Jsem s vámi také jako Mistr, jako Otec, jako Lékař. Otevřete svá srdce, zástupy lidí, kteří sem 

přicházíte s břemenem utrpení. Zavřete na chvíli oči před světským a pocítíte přítomnost duchovního. 

Unavený poutník pocítí stín neviditelného stromu, který mu poskytuje stín a posiluje ho. Srdce, které 

potřebuje lásku, pocítí, že vstoupilo do božského domova, kde Otcův hlas zní jako koncert. Nemocný 

pocítí, že na jeho ránu sklouzla dobrotivá a milosrdná ruka, naplnila ji hojivým balzámem a utišila jeho 

bolest. 

28 Učte se ke Mně přibližovat, učte se Mne prosit, abyste přijímali a doufali. Pak zažijete, jak se ve 

vašem životě zjevují zázraky. 

29 Je čas, aby člověk přispěl svým dílem k oduševnění a víře, aby se nové zázraky staly skutečností. 

Svět chce znovu zažít skutky, které Ježíš vykonal před očima lidí. Proto vám říkám, že byste neměli 

tvrdošíjně toužit žít dál ve věku, který už pominul. Vstoupili jste do nového věku a v něm vám dám učení, 

které vám dosud nebylo zjeveno, a zopakuji svá díla, ale nyní v duchovní podobě. 

30 Musíte být bdělí, učedníci, neboť k vám budu mluvit nejen skrze tento náustek, ale dám se poznat 

vašemu duchu i ve chvílích, kdy vaše tělo bude spát. Naučím tě odevzdat se připravenému spánku a 

odpoutat svou duši od pozemského, aby se povznesla do oblastí světla, kde přijme proroctví, jímž osvítí 

svou cestu a poté předá své poselství intelektu. 

31 Učedník, který umí přijmout svého Mistra v okamžiku, kdy ho hledá, na cestě neklopýtá a 

nepovažuje se za slabého nebo opuštěného v boji. 

32 Naučte se chápat, co od vás chci, abyste nepropadli nadšenému mysticismu, který místo aby 

vašemu duchu pomohl pochopit Boží učení, vrší před ním nové nejasnosti. 

33 Učedníci, zvnitřněte se, ať váš duch začne vnímat život, který ho čeká, svět, který ve své 

pokladnici skrývá nekonečnou slávu pro děti Mého Božství. 
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34 Neodkládejte hodinu, kdy váš duch dosáhne této blaženosti. 

35 Můj lid roste, množí se, a to nejen na zemi, ale i v duchovním světě. Mezi těmito duchovními 

zástupy jsou i ti, kteří s vámi byli pokrevně spjati, ať už to byli vaši rodiče, sourozenci nebo děti. 

36 Nedivte se, když vám řeknu, že Můj lid je tak početný, že by pro něj země neměla dost místa, a že 

ho bude ještě mnohem více. Jakmile je spojím a nebude chybět ani jedno z Mých dětí, bude jim dáno 

nekonečno jako domov, sféra světla a milosti, která nemá konce. 

37 Zde na zemi vás pouze připravuji, dávám vám prostřednictvím svého učení potřebné pokyny, 

abyste věděli, jak k tomuto životu přistupovat. Toto lidstvo je pouze částí Božího lidu. Je nutné, aby 

všichni znali tato vysvětlení, aby mohli svůj život směřovat k ideálu dokonalosti. Toto božské poselství, 

které je Mým Slovem vysloveným ústy lidského hlasatele, se podle Mé vůle dostane ke všem lidem. Mé 

Slovo je zvon, který volá svět, jeho podstata probudí a probudí národy, aby přemýšlely o zduchovnění, o 

osudu duše po tomto životě. 

38 Dokud budou náboženská společenství upadat do hlubokého spánku a neopustí své obvyklé cesty, 

nedojde k duchovnímu probuzení ani k uskutečnění duchovních ideálů, a proto nebude mezi lidmi mír ani 

prostor pro aktivní charitu; světlo, které řeší vážné lidské konflikty, nebude moci zazářit. 

39 Vás, kteří Mi nasloucháte, jsem nazval "Svým lidem", protože jsem vám svěřil Své učení, abyste 

pozvali lidi - ne především k tomu, aby se k vám přidali, protože stále trpíte mnoha nedokonalostmi -, ale 

aby skutečně kráčeli po cestě Mého Zákona, která je zcela jistě dokonalá. 

40 Daleko od vás, rozptýleni mezi národy země, skryti mezi velkými masami lidí, je mnoho lidí, kteří 

jsou dětmi Mého lidu, protože žijí v Mém zákoně a jejich ideálem je dosáhnout oduševnění inspirovaného 

Otcem skrze lásku k bližnímu. Na druhé straně jsou mezi přítomnými, kteří den co den naslouchají Mému 

Slovu, někteří, které ještě nemohu považovat za členy Mého lidu, ačkoli Mne rok co rok slyší, protože 

místo lásky projevují zlou vůli, místo vstřícnosti sobectví, místo ideálu duchovní dokonalosti v nich 

převládá egoismus a usilují o vše, co lichotí jejich ješitnosti. 

41 Tehdy jsem řekl svým učedníkům: "Učiním vás dědici svého království." Nemyslete si však, že se 

stali hodnými této milosti, protože žili se svým Mistrem. Vzpomeňte si, že byl jeden, který, ačkoli 

mnohokrát seděl u stolu se svým Mistrem, žil s Ním a často slyšel Jeho slovo, nebyl hoden přijmout 

nebeskou smlouvu, kterou Mistr svěřil svým učedníkům, když s nimi naposledy seděl u stolu. 

42 Otcovo království je dědictvím všech dětí, této milosti lze dosáhnout pouze velkými zásluhami 

Ducha. Chci, abyste nepovažovali za nemožné dosáhnout milosti, která vás přivádí blíž ke Mně. 

43 Nebuďte smutní, když v Mém Slově uslyšíte, že do zaslíbené země se dostanete jen s velkým 

úsilím a námahou. Radujte se, protože kdo směřuje svůj život k tomuto cíli, nebude zklamán a nebude se 

cítit oklamán. Nestane se mu to, jako se to stává mnohým, kteří usilují o slávu světa, a přesto jí po mnoha 

snahách nedosáhnou, nebo jí dosáhnou, ale brzy zažijí utrpení, když vidí, jak se rozplývá, až z ní nic 

nezbude. 

44 Učedníci, Mé učení vám ukazuje, že aniž byste se vzdálili od svých lidských povinností a 

ušlechtilých cílů tohoto života, měli byste v sobě vždy mít touhu směřovat k Bohu a stát se hodnými 

dosažení vysoké odměny, která vám byla přislíbena. 

45 Tělo je tak úzce spojeno s duší, že když ví, že jeho tělesná schránka trpí, má pocit, jako by zlo bylo 

v něm samém. Využijte Můj hojivý balzám, duše, a uzdravte své tělo, nechte ho povznést se nad bolest, 

vlijte do něj víru a naději. 

46 Přicházíte ke Mně se zármutkem a stěžujete si na svá utrpení. Mistr vám však říká, že i když má 

mezi svými dětmi mnoho bolesti, kterou musí uzdravit, natahuje k vám svou milosrdnou ruku a dotýká se 

vás, abyste pocítili zázrak jeho pohlazení a povstali ve zdraví a vydali o tom svědectví, aby k němu ostatní 

mohli stále přicházet. 

47 Ti, kdo vědí, jak překonat životní útrapy, nikdy nedovolí, aby tyto útrapy zasáhly jejich duši. 

Podívejte se, jak zde přijímají Mou přítomnost s velkou radostí v srdcích svých učedníků, zatímco ten, kdo 

se nechal porazit zkouškami, přichází smutný a sklíčený. Místo aby Mi vyslal duchovní chvalozpěv, 

ukazuje Mi jen svou bolest a slzy. Přijímám tuto oběť utrpení, ale chci, abyste ji proměnili v oběť víry, 

důvěry a pokoje. 

48 Ptáš se Mě, jestli pro tebe nemohu nic udělat? Ach, Mé maličké děti, ještě dříve, než mě o to 

požádáte, vložil jsem vám do rukou to, co potřebujete! Když však v životě bojujete a jdete svou cestou bez 



U 100 

102 

světla víry, nejste schopni cítit Mou přítomnost, ani poznat, co dávám vašemu duchu, ani vidět světlo 

nového dne, které teprve čeká na vaše probuzení, abyste ho mohli vidět plně zářit. 

49 Zeptejte se těch, kteří viděli, jak se zázrak stal skutečností v jejich životě, zeptejte se těch, kteří 

sem přicházejí s radostí, jež se odráží v jejich tvářích. Otevřou pro vás knihu se svým svědectvím, v níž si 

přečtete příběh, který vám bude příkladem k učení a podnětem pro vaši víru. 

50 Jak můžeš věřit, že méně miluji toho, kdo více trpí? Jak můžeš považovat svou bolest za znamení, 

že tě nemiluji? Kdybys jen pochopil, že jsem k tobě přišel právě z lásky! Neřekl jsem vám, že spravedlivý 

je již spasen a že zdravý nepotřebuje lékaře? Pokud se cítíte špatně a ve světle svého svědomí poznáváte, 

že jste hříšníci, vězte, že jsem přišel hledat právě vás. 

51 Pokud věříte, že Bůh někdy prolévá slzy, jistě to není kvůli těm, kteří se těší z Jeho nebeského 

království, ale kvůli těm, kteří jsou zmatení nebo pláčou. 

52 Zde vidíte dokonalou cestu, neboť v Mém Slově je světlo, které vede k dokonalosti. 

53 Můj Duch vstupuje do svého pravého chrámu, kterým je vaše srdce. Odtud jste Mě zavolali a 

požádali, abych přišel a dal vám Své Slovo, a tak jsem tady. 

54 Věříš ve Mne a věrně vyslovuješ Mé jméno. Kdo zachovává mé učení a jedná podle něj, bude 

vykoupen. 

55 Tvá duše nemůže zahynout v temnotě zmatku, protože Má Krev prolitá na kalvárském kříži 

povzbudila tvou duši, aby se vydala na cestu svého vývoje po stopách svého Mistra. Koupil jsem tě za 

cenu své krve, své lásky. Od té doby jsi připraven vstát z mrtvých. 

56 Když Mě takto slyšíte mluvit, vyznáváte v sobě, že jste přede Mnou hříšníci, a když cítíte, že se 

váš duch uklidňuje, protože jste vyslechli výčitku svědomí, nacházíte společenství lásky s Mým Božstvím. 

57 Tato láska, která se k vám přibližuje, je dveřmi do nebeského království, které se před vaším 

duchem otevírají jako věčné pozvání. 

58 Kdo z Mých dětí zeslábl ve víře a zabloudil na cestě života, ke komu bych se neobrátil, abych mu 

dal život? Kdo z těch, kdo trpí mlčky, ode Mne nebyl vyslyšen? Které osiřelé dítě na zemi nepocítilo ve 

svém životě přítomnost a útěchu Marie, která ho utěšuje? Který nevyléčitelně nemocný člověk neslyšel ve 

svém nitru stejný hlas, který kdysi řekl Lazarovi: "Vstaň a choď"? Já jsem Kristus, útěcha a světlo světa. 

Sleduji tě ve tvé víře nebo v tvých pochybnostech, protože vím, že i ten, kdo mě nejvíce popírá, bude 

nakonec se mnou a podlehne vykupitelské váze svých skutků. 

59 Pojďte ke Mně všichni, kdo jste zatíženi utrpením, a Já vám dám čistotu svým Slovem. Když mě 

pak už nebudete slyšet, budete nadále pociťovat Mou láskyplnou společnost. 

60 Přijměte Mé světlo, aby osvítilo vaši životní cestu a osvobodilo vás od zastření vědomí v hodině 

smrti. V okamžiku, kdy překročíte práh záhrobí, budete vědět, kdo jste, kým jste byli a kým budete. 

Slyšte mé podobenství: 

61 Byl jednou jeden král, který obklopen svými poddanými oslavoval vítězství nad vzpurným lidem, 

který se stal jeho vazalem. 

62 Král a jeho lid zpívali vítězný chvalozpěv. Tehdy král promluvil ke svému lidu takto: "Moc mého 

ramene zvítězila a způsobila, že mé království roste, ale podmaněné budu milovat tak, jako miluji vás, 

dám jim pole na svých statcích, aby pěstovali vinnou révu, a mou vůlí je, abyste je milovali tak, jako je 

miluji já." A tak se stalo. 

63 Čas plynul a mezi lidmi, které si král získal svou láskou a spravedlností, se objevil muž, který se 

vzbouřil proti svému pánovi a pokusil se ho zabít ve spánku, ale pouze ho zranil. 

64 Tváří v tvář svému zločinu ten muž ve strachu utekl a ukryl se v nejtemnějších lesích, zatímco král 

naříkal nad nevděkem a nepřítomností svého poddaného, neboť ho jeho srdce vroucně milovalo. 

65 Ten byl na svém útěku zajat lidem, který byl králi nepřátelský, a když ho obvinili, že je poddaným 

toho, jehož vládu neuznávali, ten vyděšený z plných plic vykřikl, že je uprchlík, protože právě zabil krále. 

Oni mu však neuvěřili a odsoudili ho k smrti na hranici, protože byl předtím umučen. 

Když už krvácel a měl být vhozen do ohně, stalo se, že šel kolem král se svými služebníky, kteří 

hledali vzbouřence, a když viděl, co se tu děje, pozvedl onen vládce ruku a řekl pacholkům: "Co to děláte, 

vzbouřenci?" Při zvuku králova majestátního a velitelského hlasu se před ním vzbouřenci poklonili. 
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66 Nevděčný poddaný, který stále ležel v okovech u ohně a jen čekal, až bude vykonán rozsudek, se 

podivil a zděsil, když viděl, že král není mrtvý a že se k němu krůček po krůčku přibližuje a rozvazuje ho. 

Odvedl ho od ohně a ošetřil mu rány. Pak mu dal napít vína, oblékl ho do nového bílého roucha, políbil ho 

na čelo a řekl mu: "Poddaný můj, proč jsi ode mne utekl? Proč jsi mi ublížil? Neodpovídejte mi slovy, chci 

jen, abyste věděli, že vás miluji, a proto vám nyní říkám: Pojďte a následujte mě." 

Lidé, kteří byli svědky těchto scén milosrdenství, v úžasu a vnitřní proměně volali: "Hosana, hosana!". 

Vyznávali, že jsou poslušnými vazaly tohoto krále, a přijímali od svého pána jen samé výhody, a poddaný, 

který se kdysi vzbouřil, ohromen tolikerou láskou svého krále, se rozhodl oplatit tyto důkazy bezmezné 

náklonnosti tím, že bude svého pána navždy milovat a uctívat, podmaněn jeho tak dokonalými skutky. 

(konec podobenství) 

67 Hle, lidé, jak jasné je Mé slovo! Lidé však proti Mně bojují a ztrácejí se Mnou přátelství. 

68 Jakou škodu jsem lidem způsobil? Jakou nevýhodu jim přináší Mé učení a Můj zákon? 

69 Vězte, že jak často Mě urazíte, pokaždé vám bude odpuštěno. Pak jste ale také povinni odpustit 

svým nepřátelům, kdykoli vás urazí. 

70 Miluji tě, a když se ode Mne vzdálíš, udělám stejný krok, abych se k tobě přiblížil. Když přede 

mnou zavřeš brány svého chrámu, budu na ně klepat, dokud neotevřeš a já nebudu moci vstoupit. 

71 Pokud věříte, že jste již vykoupeni, protože jsem byl na kříži, pochopte, že i vy musíte dokázat, že 

jste hodni tohoto spasení, a následovat tento příklad. 

72 Se Mnou jsou ti, kdo zhřešili a dnes jsou blahoslavení, ti, kdo se rouhali a dnes dostávají na rty Mé 

slovo lásky. Cizoložnice, které neměly pokoj ve svém svědomí, dosáhly odpuštění, aby už nehřešily, 

neboť já jsem vzkříšení a život. 

73 Protože jste učedníci a dědicové Božího Slova, nerouhejte se už více. Pamatujte, že jsem vám dal 

příjemný jazyk, kterým můžete vyjádřit každou myšlenku, inspiraci a pocit. 

74 Toto je Mé slovo pro nevzdělané i vzdělané. 

75 Buďte "dobrými lidmi", buďte jako prázdné zrcadlo, aby všichni věřili, že jsem s vámi. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 101  
1 Pokud ovce nevolají na pastýře, pastýř je hledá, aby je dovedl k překážce. 

2 Učedníci, připravuji vás, abyste po mém odchodu šli z kraje do kraje a šířili dobrou zprávu, že 

Mistr je mezi lidmi. V té době se mysl Mých nositelů hlasu uzavře tomuto hlásání, Můj Božský paprsek a 

Mé duchovní děti se již nebudou projevovat v této podobě. Po roce 1950 se vše změní. Pokud však ti, kdo 

byli mluvčími a nositeli duchovních darů, vytrvají ve svém vybavení a duchovním povznesení, budou to 

oni, kdo jako první dosáhnou rozhovoru ducha s duchem a pak ho budou učit zástupy věřících. 

3 Ať jsou rty mých učedníků připraveny poskytovat útěchu těm, kdo ji potřebují, a jejich domovy ať 

jsou připraveny přijmout ty, kdo přicházejí s touhou po pokoji. 

4 Ne všichni Moji pracovníci odejdou, aby zveřejnili Mou pravdu. Někteří budou nadále čekat na 

své bližní, zatímco jiní je budou hledat ve svých vesnicích, provinciích a národech. 

5 Duchovní bytosti, které vás chránily, budou kolem vás a budou vám na vaší cestě dodávat 

inspiraci, sílu a víru. 

6 Nejprve Mi naslouchejte, učte se ode Mne, uvádějte to do praxe a modlete se za tento svět, který 

hyne a vykrvácí. Pokud očekáváte, že se Otec sám postará o svět, jste na omylu: velkou část břemene 

tohoto kříže musíte nést vy. 

7 Vaše vlastní utrpení vás nesmí přimět zapomenout na ty, kteří žijí v neustálém zoufalství a strachu. 

Vaše každodenní těžkosti a obtíže jsou velké, ale nemůžete je srovnávat s těmi, které tíží některé vaše 

bližní. 

8 Dobře vím, že mnohá srdce jsou v současnosti hluchá k Mému volání, vzdálená ode Mne, plně 

zaměstnaná svými ctižádostivými plány a nepřátelstvím. Proč však i vy máte chvíle, kdy jste hluší k Mým 

vnuknutím a zanedbáváte duchovní cestu, kterou jsem vám vytyčil? Nepředstírejte, že vás ode Mne 

vzdaluje nezkrotnost vašeho těla a vaše stále rostoucí potřeby a starosti. 

9 Jsem všude, na každém kroku můžete najít příležitost k uplatnění Mého učení, neboť vždy se najde 

čas a příležitost, aby duch naplnil své poslání, a to i v hmotných dílech. 

10 Každý den se na pět minut zamyslete nad svými pracemi, posuďte se a dejte si předsevzetí, že se 

budete stále více zlepšovat. 

11 Modlitba je ochrannou obranou, zbraní a štítem ducha. Vždy se k němu utíkejte a nebudete slabí. 

12 Mluvím k vám jednoduchými slovy, která jsou srozumitelná všem. Neohromil jsem vás 

vytříbenými výrazy ani nesrozumitelnými filozofiemi, ani jsem k vám nemluvil cizími slovy. Velikost 

Mého Slova spočívá v jeho prostotě. Objevte ji a pochopte. 

13 Duchovně se Mi vyzpovídejte s vědomím, že odhalím, co skrýváte na dně svého srdce. Ať se ve 

vašich srdcích zrodí pravé pokání a snažte se ke Mně přicházet stále čistší. 

14 To vše se naučte a budete na své cestě poznáni jako Moji učedníci. Někteří, když poznají tvůj dar 

spasení, si budou chtít koupit tvé tajemství - někteří s dobrými úmysly, jiní kvůli zisku. Řekněte jim však, 

že tajemstvím pomoci trpícím bližním je láska k bližnímu a že tuto schopnost mají všichni. 

15 Máte schopnosti, kterými můžete ohromit svět. Díky daru duchovního zraku budete prorokovat a 

předčíte i předpovědi vědy. 

16 Skrze své pracovníky, i ty nejmenší, konám zázraky. Je to čas, kdy Mi prostý a nevzdělaný člověk 

děkuje, protože jsem ho obdařil Svou milostí a učinil ho Svým služebníkem. V člověku s netrénovanou 

myslí se totiž může skrývat vysoký duch, kterého poznávám jen já. 

17 Viděl jsem mnoho lidí, kteří sténali a vzlykali na okraji propasti, protože jejich tělesná schránka 

byla nezkrotná a nezvladatelná. Ale jejich duše, která se snaží překonat úchylky těla, se ke mně pozvedla v 

modlitbě a řekla: "Pane, nepřijdeš-li mi na pomoc, zahynou". - Pak se na ně Mistr obrátil, aby tuto 

vzpurnou hmotu přiměl k ústupu slovem nebo zkouškou a dal duši sílu překonat lidské vášně a slabosti. 

18 To jsou ti, kteří, ač chudí duchem a pokorní na zemi, jsou dnes obdařeni silou, jejich rty 

promlouvají hluboké nauky a s láskou léčí nemoci, které jiní nemohli vyléčit. 

19 Mohl bys mi odpovědět na otázky týkající se mého předchozího učení? 

20 Kniha zůstává otevřená na téže stránce, kterou jsem vám ukázal minule, ale je třeba pokračovat 

bez otálení. Proto působím, aby Mé Slovo zůstalo vtisknuto ve vašem svědomí, aby k vám přišlo, až ho 

budete potřebovat. 
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21 Já jsem Kniha života. Postarám se o to, aby každý z vás byl malou knihou poznání; za tímto 

účelem právě zapisuji svá učení do vašeho srdce. Zítra se toto učení dostane do všech národů a domovů, 

ale už teď můžete říci, že jste měli tu výsadu být mými posluchači při tomto hlásání. 

22 Zavolal jsem ty, kteří si mysleli, že jsou vydědění, ty, kteří se zdáli být v lidstvu zbyteční, ty, kteří 

trpěli ponížením, někteří dokonce z rukou svých blízkých, a vložil jsem jim do rukou tuto knihu lásky. 

23 Viděli jste úsvit nového věku, ale nemůžete říci, že jste již zažili všechno. Proto vás pečlivě 

připravuji. Až v budoucnu uvidíte toto učení jasně zářit, nenechte se zmást ani oslepit jeho světlem. Z 

učedníků se stanete vojáky pravdy, kteří budou připraveni se bránit; za tím účelem vám odhalím, jakými 

zbraněmi budete bojovat. Kdybyste však zapomněli, není zbytečné, abych vám připomněl, že zbraně, s 

nimiž budete neporazitelní, jsou tyto: modlitba, milosrdenství, odpuštění, upřímnost, mírnost, horlivost pro 

to, co je spravedlivé a dobré, a láska. 

24 Bylo ti souzeno žít na zemi, a když tě tvá zklamání a těžkosti přiměly ptát se na skrytou Boží radu, 

okamžitě jsi dostala božskou odpověď, když jsi byla povolána, abys vyslechla Mé Slovo, které je 

pohlazením a balzámem a zároveň i zákonem. 

25 Když Mě slyšíte mluvit jako Otce, Mistra a Boha, upravíte své životy, protože nyní víte, že 

účelem, pro který jste byli stvořeni a posláni na svět, je dosáhnout Mě. 

26 Kdo jiný než já by vám odhalil váš osud a odhalil vaše duchovní dary? 

27 Můj učedník Jan ve svém vytržení viděl tuto dobu, rozvinutí vašich duchovních darů, ale viděl ji 

jen on. Nejprve k vám musel přijít božský Beránek, aby odpečetil šestou pečeť oné Knihy věčné 

moudrosti a dokonalé spravedlnosti, abyste jí mohli porozumět. 

28 Cesta, kterou vám dnes ukazuji, je osvětlena světlem pravdy, abyste ke Mně mohli dojít. Na této 

cestě se setkáte s mnoha zkouškami, budete mít mnoho příležitostí studovat Můj Zákon, poznat svůj osud 

a zasvětit se jeho naplnění. 

29 Každý den přináší své zkoušky a já vidím, jak je přijímáš, a zvažuji, jaké ovoce Mi nabízíš. Mnohé 

z těchto zkoušek jsou drobné, ale díky nim můžete začít žít život plný zlepšení a zdokonalení. Ale aniž 

byste jim přišli na kloub, odmítáte je, a pokud tak učiníte, jak se můžete připravit na těžší zkoušky? Soud, 

který vynáším nad vašimi skutky, není přísný, je to soud laskavého Otce, který vás miluje a radí vám, 

abyste vždy postupovali v praktikování Mého Zákona a projevovali svůj pokoj a duchovní sílu. Já však 

hledám a miluji všechny své děti, neodvracím se od toho, kdo se proviní, ale odpouštím mu a nabízím mu 

příležitost, aby se napravil a vrátil na správnou cestu. 

Mezi těmi, kdo Mě následují, jsou i takoví, kteří se nedokázali osvobodit od svých hříchů, ale jiní, kteří 

se vroucně modlí, dokud věří, že dosáhli vítězství (v životě), zapomínají na Mé pokyny, když jsou zraněni 

ve své sebelásce nebo pýše, a dovolují svým špatným sklonům, aby se projevily. Kdo by se mohl skrýt 

přede Mnou, který znám tvé myšlenky a původ tvého bytí? 

30 Zatímco člověk nemůže proniknout do srdce svého bližního, aby hájil jeho věc, já se o to 

postarám, ať je to spravedlivé nebo nespravedlivé, já tě bráním a miluji tě. 

31 Naslouchejte mým slovům, abyste neklopýtli a nepřinesli si k ústům kalich utrpení. Proč nechcete 

pochopit svůj osud milovat, své velké poslání? Proč nekonáš skutky jako Já, když cítíš, že jsi schopen 

vykonat to, co po tobě žádám, protože jsi součástí Mé Bytosti, a proto jsi obdařen velkými vlastnostmi? 

32 Nechci, abyste se cítili zraněni, když přijímáte Mé Slovo, ale chci vám jím vdechnout novou 

odvahu. Jestliže jsem vám kdysi řekl: "Tvá vůle je Má", pamatujte, že když se podřizujete Mým zákonům, 

plníte Mou Vůli. Schvaluji tvá dobrá předsevzetí a rozhodnutí a pociťuješ Můj pokoj a Mé požehnání, 

které se snáší na tvé srdce, kdykoli plníš svou povinnost milovat. 

33 Snažte se konat dobro, vroucně se modlete a milujte své bližní. Nechte svého ducha růst a cítit se 

silný a skvělý při plnění svého poslání. 

34 Potěšilo mě, že jste v této době chudí, ale nenechám vás bez denního chleba. Jestliže vám něco 

odepřu, dám vám na oplátku chléb Ducha, chléb věčného života, a nazvu vás dobrodinci lidstva. 

35 Přišly časy navštívení, které jsem oznámil prostřednictvím Damiany Ovieda. Národy spolu bojují 

ve válkách a lidstvo sužuje hladomor a mor. Síly přírody jsou uvolněny. Prostřednictvím prvního nositele 

hlasu jsem řekl: "Časy se změní, a až uvidíte, že lidská věda vykazuje velké známky pokroku, budete se 

kát a učit se ode Mne, abyste lidstvu přinesli poselství míru. 



U 101 

106 

36 Všichni jste osvícení a i v tom nejvzdálenějším koutě země, kde je jeden z Mých učedníků, bude 

přítomen Můj Duch, který bude šířit světlo a sílu, řešit problémy a odstraňovat překážky. Vy, kteří jste 

Mnou v této době poznamenáni, přimlouvejte se za ty, kteří neměli tu čest poznat toto zjevení, které vám 

dávám. 

37 Odpočiňte si v tomto krátkém čase, kdy vám žehnám a dávám vám svůj pokoj, neboť musíte splnit 

svou povinnost smíření; proto jsem vám udělil milost přijmout nové pozemské tělo. Má láska vám dává 

tuto příležitost, abyste se ke Mně mohli dostat. Jak by mohlo být Mou vůlí, abys přišel do Mé přítomnosti 

s bolestí v duši? Ale vy, kteří mě slyšíte, poznáte, že mé slovo se již nevzdálí od vašeho svědomí. Ale 

kolik je těch, kteří nechtějí přijít, ačkoli je volám: Jsou to ti, kteří se honí za rozkoší jako nejvyšším cílem 

svého života a kteří mají za zákon jen diktát své svobodné vůle. Neopouštím je proto, že by Mě nechtěli 

následovat, naopak, právě je nejvíce hledám, protože vím, že právě oni ze všech lidí pozvednou oči ke 

Mně, když je bolest v jejich srdci velmi velká. 

38 V těchto chvílích pokání přijímám vše a odpouštím všem. Ale zatímco někteří se obnoví na celý 

život, jiní na Můj důkaz lásky zapomenou, jakmile znovu získají klid a zdraví a cítí se silní, a ještě více se 

od sebe vzdálí. Ti neuměli využít dobré příležitosti, kterou jim život dal, aby se vrátili na pravou cestu. 

Pak je volám do záhrobí, aby jejich duch mohl přemýšlet sám o sobě, mimo vliv hmoty a všeho, co ho 

poutá ke světu. 

39 Kolika lidským bytostem den co den posílám tuto výzvu! Než se vrátí, očistí se ve světle Mé 

Božské Spravedlnosti, a ti, kdo se takto očistí, se již neposkvrní špínou, protože přijdou s pevným 

odhodláním konat záslužné skutky - skutky, které jsou před Pánem příjemné a Jeho hodné. 

40 Kolik z vás se bude muset vrátit na Zemi, abyste splnili úkol, který jste nesplnili, nebo abyste 

hledali příležitost napravit chyby, kterých jste se dopustili! 

41 Uvažte, že mnozí z vás sice měli dost času, aby Mě slyšeli a učili se ode Mě, ale že jste v 

posledních letech svého života a už nemáte čas rozsévat to, co jste ve svém duchu s takovou láskou 

nashromáždili. Ale nebojte se, Já jsem Život a nechám vás žít, abyste mohli zasít do srdcí to semeno, které 

tak vroucně toužíte pěstovat. 

42 Mezi množstvím těch, kdo Mi naslouchají, nechybí nikdo, kdo si myslí, že rozumí mnohému z 

božského učení, ale uvnitř pochybuje a popírá toto slovo. Co však nemůže popřít, je skutečnost, že se jeho 

srdce chvěje a bije způsobem, který nezná. Bude se snažit zapomenout některá slova, která jsem mu 

adresoval, a přesto se mu to nepodaří, a dokonce ztratí několik hodin spánku, v nichž slyší ozvěnu toho 

nenápadného a prostého slova. Důvodem je to, že mu jeho svědomí řekne, že za tímto slovem se skrývalo 

světlo, které odhalilo, co skrýval ve svém srdci, a promluvilo k němu o tom, co věděl jen on sám. 

43 Zde je další stránka Knihy života, napsaná Mou milosrdnou rukou. Promluvil jsem k tvému duchu, 

neboť jsem se v každé době dával lidem poznat. Podoba, v níž se nyní projevuji, není nová ani zvláštní. 

Jen tomu, kdo se zhmotnil, se to může zdát divné nebo nemožné. Naopak pro toho, kdo Mě očekával, je 

nejpřirozenější a nejsprávnější slyšet v sobě hlas svého Otce. Pouze panny, které uměly bdít s hořícími 

lampami, uslyšely hlas Ženicha, když přišel o půlnoci. 

44 Byli tací, které jsem musel zavolat jednou, dvakrát a potřetí, někteří mě museli nejen vyslechnout, 

ale také jít až na dno všeho, abych zažehl jejich víru, a někteří se mému Dílu rouhali; ale později, když 

jsem na jejich cestě učinil zázrak, kajícně a s bázní vyznali, že Ten, který promluvil, je Slovo Boží, 

Božský Mistr. Toto je Mé nejlepší učení: Mějte trpělivost se svými bližními; pokud pochybují o učení, 

nikdy neoplácejte křivdou za křivdu. 

45 Blahoslavení ti, kdo se snaží skrýt před mýma očima bolest, kterou jim lidé způsobují svým 

výsměchem a bezcitností. Blahoslavení jsou ti, kdo si nestěžují a místo toho mi děkují, protože navzdory 

zkouškám je má milost provází všude. 

46 Co můžeš skrýt před Mým pohledem, aby to neodhalil? Odměním vás, po bouřích vždy uvidíte 

duhu míru. Pokračujte ve shromažďování Mého učení jako pokladu, ať se stane skutkem, aby se ve vašich 

srdcích očistila láska. 

47 Jsou mezi vámi ti, kteří si v minulosti libovali ve zlu, kteří se cítili dobře v nenávisti a zkaženosti, 

ale báli se lásky, milosrdenství a pokory. Nyní jsou osvěženi svou vnitřní proměnou, svou obnovou. Váš 

duch již získává moc nad vaším tělem. Nyní máš radost, když konáš dobro, máš potěšení z milosrdenství a 

cítíš uspokojení, když jsi mírný a pokorný. Začínáte pociťovat chvění a odpor ke zkaženosti. Není nikdo, 
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kdo by po mém poslechu nějakým způsobem nezměnil svůj život. Kdo by mohl říci, že po přijetí léčivého 

balzámu Nejvyššího lékaře na své tělo a duši nepocítil, jak jeho bytostí proudí skutečné zdraví? Kolik 

zázraků vykonalo jen Mé Slovo! Všechno jsem ti udělil, abych ti pomohl překonat tvou duchovní lenost. 

Nepřišel jsem se totiž v tomto čase obětovat jako člověk, ale inspirovat vás k získání zásluh, abyste si 

zasloužili spásu. Nad vámi je duchovní poklad, který je dědictvím pro vašeho ducha. Kdy získáte vše, co 

jsem pro vás zamýšlel? 

48 Dnes už nikdo nemůže vědět, kolik toho dokázali. 

49 Jak potřebuješ chvíle! Někteří pláčou a nevědí proč, jsou neustále nemocní. Jiní, kteří jsou otci, se 

diví, že sklízejí jen plody nepochopení a nevděku, ačkoli se o svou rodinu starali a s láskou o ni pečovali. 

A ženy, které toužily po pohlazení a pomoci na zemi, se také diví, proč nemohly tuto touhu po něze ukojit 

v životě. Bratři a sestry stejné krve se cítí od sebe vzdáleni, nemají se rádi a nerozumějí si. Ptáte se sami 

sebe na příčinu toho všeho a nejste schopni pochopit, proč dobro před vašima očima selhává. Říkám vám: 

Jakmile dobro jedněch najde odezvu u druhých a jejich srdce se jím budou cítit osvěžena - jakmile budou 

duchovní ctnosti a hodnoty náležitě oceněny, pak ze srdcí lidí zmizí hlad, žízeň po spravedlnosti, lásce a 

porozumění. 

50 Také vám říkám, že zde na zemi nevíte, kdo jste duchovně vy, ani kdo je duchem vašeho manžela 

či manželky, vašich rodičů nebo dětí. Jen tak můžeš nést břemeno mnoha povinností smíření, které tvoří 

tvůj kříž. Neste tento kříž s láskou, nesnažte se vědět, kým byste v této chvíli mohli být. Buďte spokojeni s 

vědomím, že jste všichni bratrské děti jednoho Otce a že mezi bratry a sestrami nemohou být nepřátelé. 

Milujte se navzájem a budete postupovat po cestě rozvoje. 

51 Eden už dávno zavřel své brány lidstvu, zmizel a jeho vůně se vznesla do nekonečna. Země se pak 

proměnila v slzavé údolí a začalo duchovní smíření, bojiště, kde se duše očišťuje. Ale lepší ráj než ten, 

který jsi ztratil, najdeš; čeká na tebe s otevřenými branami. Modlete se, abyste obdrželi Mou sílu a 

pokračovali na své duchovní cestě rozvoje. Dělejte to však svým duchem, ne naučenými modlitbami - 

jakkoli mohou být krásné - pokud je hluboce necítíte. Proto milujte a odpouštějte svým bližním. Pak 

zakusíte blaženost, která proudí z vašeho svědomí do vašeho srdce, když se řídíte Mými pokyny. 

52 Dlouho jsem vás připravoval na to, že dojde k tomu, že budete nazýváni rušiteli pořádku a 

duchovního pokoje ve světě, protože budete pomlouváni. Moje učení vychovává ty, kteří budou zítra 

trpělivými, pokornými a laskavými učiteli, kteří s láskou odpovídají na všechny otázky svých bližních. 

53 Každé z Mých učení je knihou, z níž se můžeš naučit vše, co tvůj duch potřebuje, abys později 

mohl učit své bratry a sestry. Mé učení vám připravuje nový svět, nový život již na této zemi. Když k vám 

však mluvím o této pravdě a vy přemýšlíte o válce, kterou vedou národy, kde vládne jen bolest, strach a 

bída, myslíte si, že se toto slovo nemůže stát skutečností. Vpravdě vám však říkám, že to, co s vámi 

sdílím, není jen poučení, ale také proroctví. 

54 Pokud jste kvůli své vědě a hříchu ztratili ráj míru, upřímnosti a bratrství, oduševnění vám vrátí 

tuto milost, která bude ceněna více než vysoký stupeň rozvoje, který máte dnes, než (ta existence), kdy jste 

byli ještě ve stavu nevinnosti. 

55 Mé učení je prosté a jednoduché, aby mu začátečníci mohli porozumět. I když se zjevuji skrze 

hříšná těla, Mé Slovo zůstává v srdci lidí jako stopa lásky. Tato forma projevu je dalším důkazem pokory, 

kterou jsem dal svým dětem. Této ctnosti vás neustále učím, neboť je jednou z těch, které by měl duch 

praktikovat nejvíce. Některým jsem dal skromný původ ve světě, aby si ve svém životě vzali příklad z 

Mistra; jiným jsem dal bohatý domov, aby podobně napodobovali Ježíše, který, ač král, opustil svůj trůn, 

aby sloužil chudým, nemocným a hříšníkům. 

56 Zásluhy toho, kdo sestoupí ze svého společenského postavení, aby sloužil svým bližním, ať už je 

to kdokoli, jsou stejně velké jako zásluhy toho, kdo se z bídného a neznámého života vyšvihne na cestu 

lásky k výšinám spravedlivých. 

57 Ach, kéž by mezi vámi mohlo vyrůst pokorné srdce, které by sloužilo jako příklad ostatním! 

Vždyť kolik z těch, kdo mají ve tváři výraz pokory, zasévá pýchu, kterou tajně chovají ve svých pyšných 

srdcích? Mou vůlí je, aby z tohoto lidu spadla maska pokrytectví, aby vás lidé pro vaši pokoru poznali 

jako učedníky Ducha svatého. 
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58 Život vašeho Mistra je příkladem pro všechny lidi. Protože však tato žena neměla dostatek poučení 

o svém mateřském úkolu, byla k ní poslána Maria jako ztělesnění Božské něhy, která se zjevila jako žena 

mezi lidmi, aby ti dala svůj božský příklad pokory. 

59 Pokaždé, když Mě slyšíš chválit ctnost, cítíš, jak se ti před očima objevuje lidský hřích a 

nedokonalost v celé své velikosti. Pak smutně skloníš šíji a někdo mi řekne: "Pane, přicházíš ve své čistotě 

a svatosti, abys nás ponížil za naše hříchy, Ty, který jsi nám vložil do srdce pokoru?" "Ne," řeknu. 

Odpovídám tomu srdci, že nepochopilo Mé Slovo, že je to jen atom Mého Světla a Mé Svatosti, který vám 

předkládám, abyste se přede Mnou necítili ponížení ani neschopní následovat Mě ve ctnosti. 

60 Nezaměňujte pokoru s chudobou oblečení. Ani si nemyslete, že je pokorný ten, kdo má v sobě 

pocit méněcennosti, a proto je nucen sloužit druhým a klanět se jim. Říkám vám, že pravá pokora je v tom, 

kdo, ačkoli je schopen posoudit, že je někdo, a ví, že má nějaké znalosti, je ochoten se pokořit před 

druhými a s potěšením se s nimi dělí o to, co má. 

61 Pokora je světlem duše a naopak její absence je v ní temnotou. Marnivost je plodem nevědomosti. 

Ten, kdo je velký svým poznáním a vyniká ctností, má pravou skromnost a duchovní pokoru. 

62 Jaký vděčný pocit zažíváte, když zažijete, že člověk, který je mezi lidmi vážený, vám projevuje 

náklonnost, porozumění a skromnost. Stejný pocit můžete dát i těm, kteří jsou pod vámi nebo se tak cítí. 

Umět se uklonit, umět si podat ruku bez pocitu nadřazenosti, naučit se být chápavý. Říkám vám, že v 

těchto případech je šťastný nejen ten, kdo přijímá důkaz lásky, pomoc nebo útěchu, ale také ten, kdo ji 

dává, protože ví, že nad ním je Někdo, kdo mu sám dal důkaz lásky a pokory, a On je jeho Bohem a 

Pánem. 

63 Prožívejte ve svých srdcích radost z toho, že se cítíte milováni svým Otcem, který vás nikdy 

neponížil svou velikostí, ale zjevil ji ve své dokonalé pokoře, aby vás učinil velkými a přivedl vás k 

radosti z pravého života ve svém království, které nemá začátek ani konec. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 102  
1 Vaše prosby dosáhly nebe a na důkaz toho pociťujete v těchto chvílích Můj pokoj. Pokud při jedné 

příležitosti pocítíte, že vaše srdce prostupuje sladký mír, můžete s jistotou říci, že vám byl váš Stvořitel 

nablízku. Pokud vaše srdce bije rychleji a naplňuje vás nevysvětlitelná blaženost, je to proto, že váš duch 

uslyšel hlas svého Pána. 

2 Vezměte svůj kříž s myšlenkou, že Moje přítomnost je s vámi, aby vás povzbudila na vaší cestě 

rozvoje. 

3 Vy všichni můžete a měli byste patřit k těm, které osvítil Pán. Neexistuje srdce, které by v sobě 

neneslo božské sémě lásky a ctnosti. Ti, kdo přijmou Mé učení a stanou se Mými učedníky, jsou ti, kdo 

skrze pravdivé svědectví lásky a milosrdenství zástupům představují svého Mistra jako dokonalou lásku a 

nekonečnou moudrost. To je způsob, jakým máte na zemi zvěstovat radostnou zvěst prostřednictvím 

čistých skutků, slov a myšlenek. 

4 Chci, abyste v tomto období dosáhli tak velké duchovní vnímavosti, že vám bude stačit jedna Moje 

myšlenka, která se odrazí ve vaší mysli, abyste Mě poslouchali s opravdovou mírností. 

5 Doby, kdy lidé požadovali od svého Boha nepopiratelný materiální projev, aby mohli věřit v Jeho 

slovo, existenci nebo spravedlnost, jsou pryč. Časy, kdy se lidé třásli jen před strašlivým hlasem svých 

proroků nebo před Boží spravedlností, která se projevovala rozpoutanými živly, epidemiemi, morem a 

válkami, považujte za minulost; nepřejte si, aby pokračovaly až do vašich dnů. Váš duch je vyvinutý a 

bude zápasit s materializovanou duší, dokud ji neudělá vnímavou vůči vibracím, inspiracím a poselstvím, 

která k vám přicházejí z duchovního světa. 

6 V každém věku jsem vašemu duchu pomáhal, aby stále více postupoval k poznání pravdy. Dbejte 

na to, aby přišla hodina, kdy zmizí poslední závoj a vy budete moci spatřit slávu svého Otce. 

7 Kdo - aniž by někomu řekl, že je Můj učedník - šíří na své cestě laskavost, toho se budou jeho 

bližní všude ptát, kudy je nejkratší cesta k Otci. 

8 Každý, kdo se chlubí tím, že je Můj voják, Můj služebník nebo Můj učedník, vzbudí jen podezření, 

posměch, opovržení a odsouzení. 

9 Poté, co Ježíš před očima svých učedníků vykonal velké a mocné skutky, zeptal se jednou Petra: 

"A ty, kdo věříš, že jsem?" Petr odpověděl: "Já jsem." Na to učedník s údivem, ale plný víry odpověděl: 

"Ty jsi Syn živého Boha." Tak budete procházet světem podle mé vůle: S laskavostí, kterou vás naučil 

Ježíš. Pak nebude nouze o ty, kteří, když uvidí vaše skutky, uvěří, že jste mými učedníky a že předáváte 

mé učení svým bližním. Pamatujte, že Já jsem ta dobrá cesta, Mé Slovo vám o tom vydalo svědectví. 

Mnoho jsem k vám mluvil, ale nemůžete říci, že by vás jediné z Mých slov naučilo něčemu jinému než 

Mému Zákonu. 

10 Setkal jsem se s vámi jako s uschlými a vyprahlými rostlinami pod paprsky nemilosrdného slunce 

a dal jsem vám pocítit pohlazení svého Slova, které na vás dopadalo jako nebeská rosa. Kráčeli jste po 

cestě plné bodláčí a nechtěli jste jít dál ze strachu, abyste si neublížili. Když jste však vyslechli Mé Slovo, 

ztratili jste strach ze života, nedůvěra a podezíravost opustily vaše srdce a vy jste se vrátili na cestu života 

plni naděje a víry ve svůj osud. Každým okamžikem ve tvém duchu znělo Otcovo slovo, které je pokrmem 

věčného života pro každého, kdo ho přijímá. 

11 Lidé, ve stejné době, kdy vás připravuji na pronikání do duchovního života, se ve světě připravují 

legie lidí, kteří chtějí ze srdcí svých bližních vykořenit každé semínko duchovního původu. Dávám vám 

potřebný čas, abyste posílili svou víru a umožnili božskému poznání toho, co jsem vám zjevil, rozvinout 

se ve vašich srdcích. Pokud se opravdu připravíte, nebudete se muset bát světa, ani jeho slov, ani jeho 

knih, ani jeho slibů či hrozeb, které vám dokáží vyhnat z vašich srdcí podstatu Mého učení, ani příslibu 

zaslíbené země, kterou jsem vám nabídl. Nikdy ji nevyměníte za ty nejlákavější sliby světa. 

12 Kdykoli na vás přijde tato zkouška a vaši nepřátelé budou sledovat vaše kroky, vzpomeňte si, že k 

vám v tu chvíli promlouvá Kristus a připomíná vám, jak byl Ježíš pokoušen na poušti a jak svou silou 

přemohl svět a tělo. Chci, abyste byli stejní - silní tváří v tvář každému protivníkovi, aniž byste 

zapomínali, že nejmocnějšího z nepřátel máte v sobě a že jedině víra a síla, která pochází ode Mne, vám dá 

vítězství. 
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13 Váš boj nebude bez odměny; bude nekonečně větší než ta, kterou byste mohli očekávat od země. Z 

této velké odměny vám zde na tomto světě dám předem jen malou část, a tou bude uspokojení z toho, že 

uvidíte, jak se k ní obracejí nepřátelé Mé pravdy. 

14 Pečlivě přemýšlejte o Mém učení, milovaní učedníci, a z tohoto rozjímání získáte sílu, která vám 

pomůže neztratit odvahu v boji. 

15 Chceš-li porozumět Mému Slovu, zbav svou mysl veškeré nečistoty. Mistr na něm pracuje, aby ho 

probudil ze spánku, v němž se ocitl, a ukázal mu zářivé světlo nového jitra. 

16 Ve své lásce k vám činím božské člověkem, aby vám bylo srozumitelné. Přetvářím svou božskou 

moudrost v lidská slova a způsobuji, že skrze tento duchovní dar slyšíš pokyny svého nebeského Otce, 

který svou láskou posiluje tvé tělo a očišťuje tvou duši od skvrn. 

17 V tuto chvíli k vám promlouvá Otec všech bytostí. Láska, která vás stvořila, se projevuje v 

každém, kdo slyší toto slovo. 

18 Než jsi Mě uslyšel prostřednictvím těchto hlasatelů, skrytý hlas v tobě ohlašoval Mou přítomnost 

na tvé cestě. Ti, kteří byli schopni slyšet tento hlas ve svém srdci, když přijali radostnou zvěst, k níž je 

přivedl bratr se slovy: "Pojďte, neboť božský Mistr nyní mluví a očekává vás", potvrdili, že předtucha, 

kterou měli, je neklamala, že zvěst jejich srdce byla skutečná. Vpravdě vám říkám, že to jsou ti, kdo 

zůstali se Mnou, kdo uvěřili v Mé zjevení, protože Mě již očekávali. 

19 Až k vám nebudu mluvit v podobě, kterou dnes prožíváte, dám se vám opět poznat přímo z ducha 

do ducha a vy už nebudete pochybovat ani se ptát: "Je to opravdu Pán?" Pak budete mít jistotu a naprostou 

víru, že váš duch začne komunikovat se svým Stvořitelem. 

20 Neochabujte ve svém úsilí přiblížit se ke Mně, protože považujete svou duchovní vyspělost za 

nízkou. Vstupujete do věku spiritualizace, ale nedosáhnete dokonalosti ve svém duchovním dialogu; po 

vás přijdou další a po nich další, kteří uslyší Můj hlas, obdrží božskou inspiraci a budou reprodukovat Má 

poselství způsobem, který si nyní nedovedete představit. Nemůže se stát, že to budete vy sami, kdo bude 

žít v těchto časech? Ale do těchto budoucích věcí mohu proniknout jen já a jen já mohu vědět, které se 

vrátí a které zůstanou v duchovnu a nikdy se nevrátí na zem. 

21 Někteří z mých učedníků položí první kámen, jiní položí poslední kámen v nejkrásnější stavbě, 

kterou člověk postavil pro svého Pána. 

22 Toto dílo bude plodem duchovní harmonie mezi všemi lidmi. Dnes se cítíte velmi vzdáleni tomu, 

abyste mohli přinášet toto ovoce, protože poznáváte, že mezi lidmi panují neshody. Přesto nezoufejte, 

neboť srp se již blíží a odřízne plevel, který rozdělil lidstvo, takže až návštěva pomine, opět uvidíte zářit 

spravedlnost, rozum a bratrství. 

23 dnes před vámi otevírám Božskou knihu své lásky; to také dělejte svými srdci, milovaní učedníci. 

Ale neznepokojujte se, neboť dříve než vám dám svá poučení, zastavím se, abych vyslechl vaše bolesti a 

uzdravil vás z vašeho utrpení. Mým přáním je, abyste, když ke Mně přicházíte, měli ve svém duchu 

hluboký pokoj. Vím, že vy, kteří máte před sebou mnoho těžkých zápasů, potřebujete i nyní velké 

povzbuzení. Sílu vám dává Mé Slovo, které je prodchnuto životem a zdravím. Toto Slovo vychází z 

Božského Slova, které v této době proniká do nitra vašeho ducha, aby uskutečnilo dokonalé společenství 

mezi Otcem a jeho dětmi. 

24 Pro některé z nich bude Mé učení nezapomenutelné, protože v jejich životě bude hvězdou, která 

povede jejich kroky. Ti přijdou v pravý čas, aby Mě následovali a byli svědky Mých zjevení. Jiní sejdou z 

cesty, aniž by se zdálo, že vědí, komu naslouchají, ani jaká je pravda, kterou toto slovo obsahuje. Pak 

budou muset putovat o kousek dál, dokud nepřijde čas jejich zkoušek a oni nepocítí, jak v nejhlubším nitru 

jejich bytosti povstává inspirace, která jim připomene to, co kdysi slyšeli a čemu jejich srdce tehdy 

nepřikládalo žádný význam. Především mě všichni poslouchejte, ať už se odvrátíte nebo mě zapřete. 

Zasévám do tvého ducha, kam mám přístup jen já, protože je k němu jen jeden klíč a ten mám já. Až pro 

to přijde ten správný čas, z hlubin tvého srdce vytryskne světlo, které dnes zanechávám v nejskrytější části 

tvé bytosti. 

25 Odstraňte ze svého života temnotu, nevědomost, neřesti, vše, co způsobuje, že vaše tělo je 

nemocné. Vneste do své existence světlo a šiřte lásku svého ducha na životní cestě svých bližních. 
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26 Lidé nazývají toto století "dobou nového poznání", ale já vám říkám, abyste důvěřovali nejen 

světlu, které přichází z vědy, ale také svým duchovním darům. Nezapomínejte, že člověk nežije jen 

chlebem, ale také každým slovem, které pochází od Boha. 

27 Uchovávejte mé slovo ve svých srdcích, a pokud ho používáte, ať to není proto, abyste se chlubili 

před těmi, kdo toto učení neznají. Nechtějte se jevit jako noví osvícení, neboť nikdo z vašich bližních není 

bez světla. Nebudete-li pokorně předávat Mé dědictví, nebudete moci dávat světlo. 

28 V současné době předávám lidstvu novou knihu, nový testament: Mé Slovo třetí éry, Božský hlas, 

který promluvil k člověku při uvolnění šesté pečeti. 

29 Není nutné, aby se vaše jména nebo skutky zapsaly do historie. V této knize bude Mé Slovo jako 

zvučný a jasný hlas, který navěky promlouvá k lidskému srdci, a Můj lid zanechá potomkům stopu svých 

kroků na této cestě oduševnění. 

30 Zanechte památku na své dobré skutky jako příklad těm, kteří přijdou po vás. Pospěšte si a 

odstraňte všechny své skvrny ještě dnes, aby je vaši bratři a sestry neviděli. 

31 Písmo svaté první doby předávalo dějiny izraelského lidu, zachovávalo jména jeho dětí, jeho 

úspěchy i pády, skutky víry i slabosti, slávu i pády, aby tato kniha vypovídala každé nové generaci o 

vývoji tohoto lidu v jeho uctívání Boha. V té knize jsou také uvedena jména patriarchů, kteří milovali 

ctnost a spravedlnost, vzory síly víry, a jména proroků, věštců budoucích věcí, jejichž ústy Pán vždy 

promlouval, když viděl svůj lid na pokraji nebezpečí. Předávala také jména zkorumpovaných, zrádců, 

neposlušných, neboť každá událost, každý příklad je poučením a někdy i symbolem. 

32 Když jsem v Ježíši přebýval mezi lidmi, používal jsem podstatu těchto spisů, význam těchto děl, 

jen když to bylo nutné k předání mého učení; nikdy jsem nechválil hmotné a nepodstatné. Nevzpomínáš si, 

že jsem se zmínil o spravedlivém Ábelovi, že jsem chválil Jobovu trpělivost a připomněl Šalamounovu 

moudrost a slávu? Což jsem při mnoha příležitostech nevzpomínal na Abraháma a nemluvil o prorocích a 

neřekl jsem vám o Mojžíšovi, že jsem nepřišel zrušit zákon, který přijal, ale naplnit jej? 

33 Kdyby byl Kristus Beránkem Božím, který snímá hříchy světa - i pak bych mohl chválit jen dobro 

a zlo bych musel zrušit. 

34 Můj život změnil životy lidí. Moje smrt otevřela oči zaslepené temnotou materialismu světlu 

pravdy a uctívání Boha udělalo velký krok k dokonalosti, neboť láska k Mesiáši způsobila, že lidé získali 

nové pojetí Boží spravedlnosti. Jako by se tomu lidu zjevil nový Bůh, Mé učení a Mé skutky daly světu 

poznat pravdu, kterou lidé předtím nemohli vidět. 

35 Bůh, který se nemění, se ve svém nitru vůči svým dětem nemohl změnit. Byl to člověk, kdo objevil 

pravou podstatu Otce, když se duchovně povznesl ke svému Stvořiteli po žebříku lásky a oduševnění, 

který mu ukázal Kristus. I když Moji apoštolové vyučovali zástupy na náměstích, v synagogách nebo na 

tržištích a museli se odvolávat na minulé časy, používali jen ty příklady, které zanechávaly pravdivou 

duchovní výpověď, a zřekli se všeho, co bylo zbytečné. 

36 Nyní, když jsem k vám přišel s rozsáhlým duchovním poučením, jsem nezapomněl, že všichni 

cítíte potřebu tyto knihy zkoumat, neboť při každé příležitosti, v každé lekci jsem vás učil a připomínal, co 

bylo - příklady, na které byste neměli zapomínat, učení, která mají věčný život. Ale znovu vám říkám: i 

nyní jsem mluvil pouze o duchovních věcech. Nemyslete si, že vám zakazuji číst tu knihu Prvních časů, 

protože vy jste trinitární lid. Nevíte, že jsem řekl: "Zkoumejte Písmo", ale nyní dodávám: "Modlete se, než 

začnete číst, abyste při studiu nalezli pravé světlo a neupadli do omylu, jak se to stalo mnohým, protože si 

události vykládali falešně. Čtěte, zkoumejte, ale vysvětlení významu najdete v Mém Slově třetího věku. 

37 Proč byste měli v této době odkázat těm, kdo přijdou po vás, své nedokonalosti, falešný kult 

duchovnosti, neposlušnost a návyk na posvátno? Myslíte si, že vaše díla vás činí hodnými toho, aby vás 

dějiny předávaly dál? 

38 Až přijde čas, osvítím tě, aby Můj lid, svědek Mého Projevu a Mého Slova, vytvořil z Mých 

učitelských promluv knihu, která se dostane ke všem lidem, aby v ní lidé našli jen Božskou Podstatu 

Mistra, Jeho Věčnou Pravdu, Jeho Lásku a Jeho Zjevení a nikdy neobjevili příliš lidskou podobu hlasu-

nositele. 

39 Ti, kdo byli Mými učedníky v tomto díle, budou vědět, jak oddělit plevy, aby zůstala čistá pšenice; 

aby Mé semeno vyklíčilo, musí být čisté. 
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40 Dnes jsem přítomen před vaším duchovním pohledem, abyste Mě mohli vidět svými duchovními 

schopnostmi. Skrze ně vám posílám Své Božské teplo, abyste Mě cítili ve svých srdcích. Chci vás odvrátit 

od všeho, co je zbytečné, od všeho špatného. Svěřuji vám zahradu, kde můžete pěstovat všechny ctnosti. 

Je třeba čelit hříchu; uvědomte si, jak zlo vzkvétá. 

41 Vidím, že se tvé srdce chvěje radostí, když Mě slyšíš takto mluvit, protože cítíš naději, že lidé 

budou obnoveni. Když Mi nasloucháš, pociťuješ nutkání jít hledat bloudícího, hříšníka, neřestného 

člověka, promluvit k němu Mou pravdou a odvrátit ho od zlé cesty. Žehnám těmto ušlechtilým citům, 

které se začínají probouzet ve vašich srdcích, ale říkám vám: Pokud jste nejprve nenapravili své chyby, 

pokud jste neočistili svá srdce, není vhodné předstupovat před své bližní a poukazovat na jejich hříchy. Mé 

slovo na tvých rtech samo o sobě zázrak obrácení lidí neuskuteční, k tomu je zapotřebí příklad tvého 

života. Pak bude Mé slovo přijato jako pravda. 

42 Když se moji učedníci tehdy rozprchli po světě, aby hlásali mé učení, nespokojili se s opakováním 

mých slov, ale učili je také svými skutky, a když říkali, že jsou svědky toho, který zemřel na kříži z lásky 

k lidem, dělali to s láskou k nim. 

slovy a skutky, umírajíce jako oběť, stejně jako jejich Mistr. Říkám vám: Kdo hájí pravdu a zemře pro ni, 

tomu bude věřeno. Přesto vás o tuto oběť nežádám. Nechci, abyste zemřeli, abyste dokázali Mou pravdu, 

chci, abyste žili a svým životem svědčili o Mém Slově, které vás učí milovat jeden druhého. 

43 Čeká vás nové štěstí: sloužit svým bližním, pomáhat jim obnovit jejich životy a odvrátit je od 

špatných cest. 

44 Chápete, jak nezbytná je vaše příprava, abyste se mohli chopit zbraní pravdy a pomoci jí k 

vítězství v boji? 

45 Mnozí jsou ti, kteří slyšeli Mé božské Slovo a vydali o něm svědectví. Když však nepotvrdili 

skutky to, co říkaly jejich rty, byli zavrženi a vysmíváni. Jakmile však bylo toto svědectví doprovázeno 

dobrými skutky, v některých to roznítilo víru a jiné to přimělo k zamyšlení. 

46 Cílem veškerého mého učení je připravit vás na tento boj, o kterém k vám mluvím, posílit vaši víru 

a osvítit vašeho ducha, aby vaše svědectví bylo mocné. 

47 Znovu a znovu vám říkám, že lidé intuitivně očekávají příchod něčeho neznámého. Tato předtucha 

vám dává světlo Ducha, které hoří jako lampa v očekávání splnění Mého slibu. 

48 Nechcete být těmi, kdo těmto srdcím přinesou dobrou zprávu? Ano? Pak poslouchejte a pochopte 

Mistrovo učení, poslouchejte a milujte Otce a budete hodni sloužit svým bližním. 

49 Pokud usilujete o nesmrtelnost duše, nebojte se příchodu smrti, která ukončuje lidský život. 

Očekávejte ji připravenou, je pod mým velením, a proto vždy přichází ve správný čas a správně, i když si 

lidé často myslí opak. 

50 Těžké není to, že člověk zemře, ale to, že když opustí tělo, jeho duše nemá světlo a nemůže vidět 

pravdu. Nechci smrt hříšníka, ale jeho pokání. Pokud se však jednou stane smrt nutnou - ať už proto, aby 

osvobodila duši, nebo proto, aby zastavila pád člověka do záhuby -, pak Moje božská spravedlnost přetne 

nit života této lidské existence. 

51 Tehdy, když dav, rozhořčený přešlapem cizoložnice, čekal jen na Můj rozsudek, aby ji zabil, 

protože lidé věřili, že to je jediný způsob, jak zcela vymýtit hřích té ženy, jsem jim ukázal, že odpuštění  a 

Slovo lásky jsou životem pro srdce a smrtí pro hřích. Záslužné je dosáhnout toho, aby hřích zemřel, ale 

stvoření žilo dál. Proto nebylo nutné, aby zmizela ta žena, ale její hřích. 

52 Kdyby tomu tak nebylo, už bych tě zničil ve své neochotě hřešit. Ale podívejte se, nejenže vám 

neberu život, ale dokonce vám dávám jedno tělo za druhým, abyste se na zemi mohli naučit tomuto 

požehnanému učení - učení, které se kvůli tomu, že mu lidstvo nerozumělo, stalo příčinou toho, že se 

"Slovo" Boží stalo člověkem, aby vás svým narozením, svými skutky a svou smrtí naučilo, jaký je pravý 

úděl člověka na tomto světě. To je učení, které jste nežili, které jste neuplatňovali. Co vás to naučí? 

Pokora, oddanost Boží vůli, sebezapření z lásky k druhým, oddanost ideálu duchovního vzestupu. Kdo 

splní tento úkol na zemi, nebude mít důvod se k němu vracet, protože již zanechal své dobré sémě. V tom 

mu poslouží jako příklad Kristus, který se poté, co svým životem dal lidstvu dokonalý příklad, nevrátil na 

svět jako člověk. 

53 Naučte se opustit toto tělo v lůně země, až přijde vaše hodina, chcete-li nadále žít pro ty, které 

milujete, a chcete-li, aby vás cítili. Pokud nechcete upadnout do ticha a prázdnoty a místo toho nadále 
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působit na své pozemské bratry a sestry, protože chápete, že právě tomu se skutečně říká život, naučte se 

už teď, že stejně jako se váš duch vzdal svého duchovního domova, aby mohl žít na zemi, vzdal se také 

svého duchovního domova. 

Až se vrátí do duchovního světa, bude se muset vzdát maličkostí tohoto světa. 

54 Kdyby se lidé naučili odevzdaně opouštět svá těla a vše, co na zemi vlastnili, byla by jejich smrt 

snadná; dokud však bude přítomna pozemská svázanost a vzpoura, bude to bolest, která oddělí duši od 

těla, spojená se strachem o obě části. 

55 Studujte mé učení, učedníci, a pochopíte, proč jsem vám prostřednictvím Ježíše řekl: "Mé 

království není z tohoto světa." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 103  
1 Všímejte si, co se stane, když opustíte to, co vám na zemi patří, abyste přišli naslouchat Mému 

Slovu nebo abyste si ulevili od bolesti. Když se vrátíte do práce nebo domů, připadá vám, jako by vás v 

době vaší nepřítomnosti někdo zastupoval. A tak je tomu i vskutku, učedníci, neboť jsem to Já, kdo bdí 

nad tím, co vám uniká v krátkých obdobích, kdy jste zaneprázdněni plněním svého duchovního úkolu. 

2 Berte to jako důkaz, že kdykoli opustíte tento svět, abyste zasvětili svou existenci Mé službě, budu 

bdít nad těmi, které po sobě zanecháte a které přikryji Svým pláštěm míru, a prázdnotu, kterou s nimi 

zanecháte, naplním Svou Přítomností. 

3 Pochopte, že když jsem vás dlouho učil, jak žít ve světě jako Boží děti, nyní vás připravuji, abyste 

mohli vstoupit do duchovního života, který vás čeká po tomto životě. Procházejte touto existencí a plňte 

úkol, který jste si s sebou přinesli na zem, abyste pochopili smysl duchovního života, až do něj jednou 

vstoupíte. 

4 Nevyhýbejte se lidem pod záminkou, že vás děsí jejich hříchy. Miluješ-li Mne, neměl bys Mne 

nemilovat ve svém bližním. Právě teď, kdy se nad lidmi snáší nebezpečí a hrozby, Mi musíš dokázat, že je 

miluješ, že soucítíš s jejich bolestí a že jsi připraven bojovat za spásu všech. Copak jsi neviděl, jak jsem ti 

vždycky přišel na pomoc ve chvílích největší hořkosti pro lidstvo? 

5 Bděte a modlete se, lidé, vaše poslání je jasně vymezeno, ať se ke mně nikdo nevrací a neříká mi, 

že nemohl nic udělat, protože neznal účel, pro který byl poslán. Vaše skutky budou charitativní, komunitní 

a mírové. 

6 Moji noví učedníci, kteří Mě v této době slyšeli, na sebe vzali odpovědnost za šíření Mého učení a 

za to, aby jejich skutky byly nejlepším svědectvím pravdy, kterou toto učení obsahuje. 

7 Tím, že budou žít v souladu s tímto slovem, splní úkol, kvůli kterému byli posláni na tento svět, a 

jejich svědectví bude přijato jako pravdivé. 

8 Ve všech dobách jsem se dával poznat v lidech, kteří byli předurčeni k tomu, aby po celém světě 

šířili poznání a víru v Mé Božství - v lidech vyvolených duchů, nikoliv určité rasy, neboť je jedno, zda je 

najdu vtělené v tom či onom národě, zda mluví tím či oním jazykem. 

9 Proč bych měl zdobit lidské tělo krásami, které patří jen duchu? Proč by měl mít Pán zalíbení jen v 

jedné z ras, které tvoří lidstvo? 

10 V této době všude působí duch pravého Izraele. Jsou to duchové, kteří cítí Mou přítomnost, kteří 

očekávají Můj příchod, kteří důvěřují v Mou spravedlnost. 

11 Až se tato slova dostanou na jiná místa, mnozí se jim budou posmívat, ale říkám vám, že by pro ně 

bylo lepší, aby se jim neposmívali, protože přijde hodina, kdy se probudí z hlubokého spánku a uvědomí 

si, že i oni jsou dětmi Božího lidu. 

12 Tyto zástupy lidí, kteří Mě dnes poslouchají, mohou upadnout do omylu, pokud nebudou studovat 

Mé Slovo a pokud se neosvobodí od svého pozemského materiálního způsobu myšlení. Může je 

postihnout stejný osud jako izraelský lid prvních dob, který slyšel Hospodinův hlas, přijal Zákon a měl 

proroky, a proto nakonec uvěřil, že je jediným lidem, který Bůh miluje - což je vážný omyl, z něhož je 

mělo vysvobodit velké utrpení, ponížení, vyhnanství a zajetí. 

13 Musíte vědět, že Moje láska vás nemůže rozdělovat podle rasy nebo vyznání a že když mluvím o 

"Mém lidu", je to jen proto, že od nejstarších dob připravuji duchy, které posílám na zem, aby svým 

světlem osvětlovali cestu lidstva. 

14 Byli to věční poutníci, kteří žili v různých národech a prošli mnoha zkouškami. Během této doby 

zjistili, že lidské zákony jsou nespravedlivé, že lidské projevy citů nejsou pravdivé a že v lidských duších 

panuje nepokoj. 

15 Všichni jste prožili novou inkarnaci a utrpení, které prožíváte, je tak silné, že Mě žádáte, abych 

ukončil vaši existenci. Ale já se vás ptám: Copak nevíte, že nemůžete přestat existovat, a že pokud dnes 

trpíte na zemi, vaše duše bude žít ve stejné zkoušce i po přechodu do duchovního světa, dokud nesplatí 

svůj dluh nebo se nepoučí? V současné době vyprazdňujete velmi hořký pohár, protože jste na konci jedné 

etapy vývoje a na začátku druhé. Je to čas sklizně, kdy obdržíte plody toho, co jste zaseli během 

posledního "pracovního dne". Musí se to tedy stát, abych, až budou pole čistá, mohl znovu dát svým 

rozsévačům zasít semeno lásky, které vám při dobré péči přinese plody pokoje a spásy. 
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16 Byl jsi příliš nemocný a slabý na to, abys mohl pokračovat, cítil jsi, že ti nikdo nepomůže. Hledali 

jste světlo, které by vás dovedlo do bezpečného přístavu, a tehdy jsem přišel k vám, kteří jste se ztratili v 

hluboké noci a nevěděli, kam jdete. Slyšel jsem váš nářek a poslal jsem k vám Eliáše, aby vám poskytl 

svou pomoc a oznámil můj příchod. 

17 Má Přítomnost tě rozechvěla blahem a okamžitě ses cítila uklidněná. Ó učedníci, nezapomínejte na 

Mé dnešní učení. Dnes jste se dozvěděli, že vše, co jste sklidili, je plodem vašich skutků a že po očištění se 

budete cítit svobodní a zbavení všech nedokonalostí. - Vidíte mnohá znamení, která k vám promlouvají o 

velkých zkouškách, jež mají na vaši planetu teprve přijít, a přestože Mě slyšíte, nechcete Mi ještě 

porozumět a nemodlíte se. Uvědomte si, že toto je čas pokání a vítězství pro vás, kteří víte, co musí přijít. 

Stojíte na prahu nového věku a vše vás vyzývá k práci. Pohleďte na úrodná pole, panenské louky, hřejivé a 

osvěžující slunce a křišťálové vody. Vše je určeno k tomu, abyste mohli žít, dýchat a plnit svůj duchovní 

úkol. Mluvím k vám obrazně a stejně tak vám ukazuji, co přijde, abyste studovali Má slova a pochopili 

Mou otcovskou touhu. 

18 Nechci, abyste si špatně vykládali Mé učení a zavírali se do klášterů, abyste se modlili, a opouštěli 

lidi. Pracujte pro ně, zbavte je nevědomosti a materialismu a rozpalte v nich víru. 

19 Žijte v milosti, milujte spravedlnost, buďte laskaví, nepřejte zlu, naopak mu vzdorujte tím, že 

budete své bližní nabádat k dobru, pak připravíte cestu Duchu, aby neklopýtl. To vše dělejte, aniž by vám 

to připadalo jako oběť. 

20 Zkoušky, kterými budete muset projít, snášejte trpělivě, neboť nikdo jich nebude ušetřen. Tak 

budete učit své bližní vytrvalosti v Mém Zákoně. 

21 Spojte se, neodmítejte se navzájem, protože praktikujete Mé učení různými způsoby. Jste-li z 

tohoto důvodu rozděleni, vyhledejte své bratry a sestry a milujte se navzájem, jako já miluji vás. 

22 Tak jako jsem se já modlil v olivové zahradě, aby duše lidí nebyly ztraceny, tak se modlete za své 

bližní. Vidím, kolik slz musí lidé ještě prolít, aby se očistili, ale Mé milosrdenství je podpírá a posiluje, 

aby se na cestě nezhroutili. 

23 Učedníci, vy, kteří jste ode Mne přijali Knihu mého slova, posilujte se i nyní, abyste neustupovali, 

až budete klepat na dveře a oni vám neotevřou. Nezapomínejte, že jsem vám řekl, abyste klepali jednou, 

dvakrát a potřetí v Mém jménu, a že když zjistíte, že vaše snaha nedokázala zlepšit chování vašich 

bližních, přenechejte věc Mně a pokračujte v cestě, aniž byste v srdci nosili hořkost a už vůbec si nepřáli, 

aby ti, kteří vás nechtěli poslouchat, byli postiženi utrpením. Vyzbrojte se laskavostí, protože nevíte, v 

jaký den nebo hodinu budete muset zaklepat na tytéž dveře, nebo zda se po vás nebudou ptát. Jen láska a 

trpělivost dokáže obměkčit kamenná srdce, a proto byste měli být vždy připraveni. 

24 Znovu vám říkám, že byste neměli jednat jako soudci ve věcech svých bližních. Kdykoli nebudou 

vyslyšeni Moji učedníci, Moji poslové a vyslanci, dám zaznít Svému hlasu ve svědomí těch, kteří odmítli 

Mé volání. Ten hlas bude hlasem Soudce, ale vy už víte, že v Božském Soudci je vždycky Má Otcovská 

Láska. Jinak je tomu s vámi lidmi, kteří často, když se stanete soudci svých bližních, přestáváte být jejich 

bližními. Musíte ze svých srdcí odstranit každý zlý pocit, abyste mohli s láskou oslovit duše lidí. 

25 Nemilujte toho, kdo vás přijímá a dává vám víru, více než toho, kdo vaše slovo nepřijímá. Až 

dosáhnete tohoto pokroku, budete moci říci, že Mi začínáte rozumět a cítíte ve své bytosti sílu, která vám 

dodá odvahu čelit největším zkouškám, kterým vás svět může vystavit. 

26 Pro tento pokyn, který vám dávám, jsem vám již dal příklad ve Druhé éře. Ježíš visel na kříži, 

Spasitel zemřel tváří v tvář zástupům, které tolik miloval. Každé srdce bylo dveřmi, na které zaklepal. V 

davu diváků byl člověk, který vládl mnohým, kníže církve, celník, farizej, bohatý, chudý, zavržený i ten, 

kdo byl prosté mysli. Ale zatímco jedni věděli, kdo je Ten, který v tu hodinu zemřel, protože viděli Jeho 

skutky a přijali Jeho dobrodiní, jiní, žíznící po nevinné krvi a lačnící po pomstě, uspíšili smrt Toho, 

kterého posměšně nazývali "židovským králem", aniž by věděli, že není jen králem národa, ale že je 

králem všech národů země a všech světů vesmíru. Když Ježíš vrhal na ty zástupy jeden ze svých 

posledních pohledů, vznesl k Otci prosbu plnou milosrdné lásky a soucitu: "Otče můj, odpusť jim, neboť 

nevědí, co činí." 

27 Tento pohled zahrnoval jak ty, kdo pro Něj plakali, tak ty, kdo se kochali Jeho utrpením, neboť 

Mistrova láska, která byla láskou Otcovou, byla určena všem stejně. 
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28 Ve svém Zákoně lásky vám, učedníkům, říkám, že když nemůžete konat dokonalé skutky, jaké 

jsem konal Já v Ježíši, měli byste se alespoň snažit ve svém životě se jim přiblížit. Mně stačí vidět trochu 

dobré vůle napodobit Mne a trochu lásky k bližnímu a Já budu stát při tobě a zjevovat ti na tvé cestě svou 

milost a svou moc. 

29 V tomto boji nikdy nebudete sami. Protože vás nenechávám samotné, když vás tíží břemeno vašich 

hříchů, myslíte si, že vás opustím, když půjdete svou cestou pod tíhou kříže tohoto poslání lásky? 

30 Pochopte mě, učedníci, abyste si mě mohli vzít za příklad. Pronikněte do podstaty Mých skutků a 

Mých slov, abyste mohli odhalit podstatu Mého učení. Čekám jen na vaši přípravu, abych vám ukázal čas, 

kdy budete pracovat, neboť skrze vás přinesu lidem světlo spásy. 

31 Ano, milovaní učedníci, já jsem vinný kmen. Vezmi si víno mé milosti, zítra ho budeš potřebovat 

k boji. Připravte se, až budete sedět u mého stolu. Když pak udeří hodina, neochabneš ani nezakolísáš. 

Budete mými rozsévači a ve své víře se budete chovat jako lidé, kteří obdělávají půdu, rozsévají semeno a 

veškerou svou důvěru, odevzdanost a naději vkládají do Boha. Takto mluvím k vám, kteří nevíte, odkud 

přijde déšť pro vaše semeno nebo chléb pro vaše rty, ale ujišťuji vás, že vám nic nebude chybět. 

32 Nezapomínejte, že vítězství patří vytrvalým. Splňte svůj úkol na zemi, a až ho dokončíte, můžete 

odejít z tohoto světa do země, kterou jsem vám slíbil - do duchovního domova určeného pro děti Páně. 

Vkládejte svou naději do Věčného života a neposlouchejte materialisty, kteří si myslí, že Mé učení je 

překážkou materiálního pokroku lidstva, protože vám vždy hovoří o Duchovním životě. 

33 Nemá pravdu ani ten, kdo si myslí, že musí stále myslet na smrt a odmítat to, co vám tento život 

nabízí, protože je pomíjivý. Nepochopil správný výklad Mého Slova, ba dokonce ho ani nezná. 

34 První zákon, který se člověku dostal do mysli skrze svědomí, byl ten, který mu říkal: "Rosťte a 

množte se." Nyní vám však říkám, že tento zákon se neomezuje pouze na růst lidského druhu, ale zahrnuje 

také růst vašich schopností, ctností a znalostí. 

35 Učím vás procházet světem a zanechávat dílo lásky pro ty, kdo přijdou po vás. Kdo tak činí, má 

oči upřené k věčnosti. Pokud se vám zdá, že vaše pozemská existence je příliš krátká na to, abyste 

vykonali velké dílo, nebojte se, že smrt zastaví vaše dílo, protože to tak nebude, protože Moje láskyplná 

péče je všemohoucí a mám pro vás prostředky, jak ho dokončit. Dal jsem ti podíl na díle stvoření, na díle 

vývoje a na díle zdokonalení a nic ti nebude moci zabránit v dosažení cíle tvé cesty. 

36 Plňte svůj úkol v souladu se Stvořitelem a se svými bližními a nakonec, až vše skončí, budete 

nekonečně šťastní při rozjímání o Božském díle, na němž jste spolupracovali se svým Otcem. Jak velké 

bude toto štěstí v Mém Duchu a jak nevýslovná blaženost bude ve všech Mých dětech! 

37 Vidím vaši žízeň po lásce, váš hlad po světle a tak velkou touhu, kterou po Mně máte, a Já, váš 

Otec, který mám k dispozici všechny prostředky, aby vás Můj hlas oslovil, jsem k vám chtěl promluvit 

skrze lidský intelekt jako formu, která je vám přístupná, aby vám pomohla pochopit Má duchovní 

poselství. 

38 Pouze Má moc způsobila, že se hříšník stal mluvčím Mého Slova. Kdo však o tom pochyboval, byl 

brzy svědkem proměny lidských bytostí, skrze něž jsem vám dal své Slovo. Viděl jsi, jak z nevzdělané 

mysli vyvěrají myšlenky nekonečné moudrosti, byl jsi svědkem toho, jak na rtech hříšníků rozkvétá 

božské slovo plné světla a dobra. Nositelé hlasu, neúnavní v této službě a oddaní Mně, umožnili Mému 

Duchu vyjádřit toto poselství lidstvu. 

39 Přijal jsem velké množství lidí, aniž bych některému ze svých dětí dal přednost. Byl mezi nimi jak 

ten, kdo Mě miluje, tak ten, kdo Mě popírá, jak ten, kdo věří v Mou Přítomnost v této podobě, tak ten, kdo 

pochybuje, a všechny jsem přijal stejným slovem lásky a stejným otcovským pohlazením. 

40 V těchto zástupech jsem přijal celé lidské pokolení. Když jsem zde mluvil k tomuto lidu, adresoval 

jsem Své slovo všem lidem, neboť Mé poselství bylo určeno lidem této doby i lidem budoucnosti. Kdykoli 

mezi tyto zástupy přišli lidé z jiných zemí, přijal jsem je s láskou za jejich národy a připravil jsem je, aby 

byli vyslanci a proroky mezi těmi, kteří k nim patří rasou a jazykem, a naučil jsem je modlit se a bdít za 

své národy a učinil jsem je strážci pro časy zkoušek a pronásledování. 

41 Mým vroucím přáním, které byste si měli vykládat jako božský mandát, je, abyste Mé Slovo 

přinesli do každého srdce, kde je ho zapotřebí; abyste nezapomněli, že tak jako jste přišli do Mé 

Přítomnosti s hladem a žízní, tak je celé lidstvo v této hodině v opravdové agónii duše. 
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42 Již se blíží den, kdy lidé pochopí význam, který má Duch, neboť mnozí, kteří si myslí, že jsou 

věřící, nevěří, a jiní, kteří si myslí, že vidí, nevidí. Jakmile však pochopí pravdu, uvědomí si, že by bylo 

dětinské, nespravedlivé a nerozumné nadále živit bytost, která patří jinému životu, plody tohoto světa. Pak 

budou hledat světlo v náboženstvích a v úzkosti duše a v mučivé touze najít pravdu budou odstraňovat 

falešnost nauk a odstraňovat vše povrchní a vnější, co v různých kultech najdou, dokud neobjeví božskou 

podstatu. 

43 Chci, abyste, až tyto časy přijdou, byli plně obeznámeni se vším, co se děje, a s posláním, které 

máte vykonávat. Proto vám znovu říkám: Poslouchejte, vnímejte a pochopte Mé slovo. 

44 Žízním po tvé lásce, a proto jsem se k tobě v této době přiblížil, protože mezi lidmi jsem nenašel 

lásku, ale hřích a sobectví. 

45 Lidé této doby zapomněli na příklady učení a skutky, které vám Ježíš zanechal jako odkaz své 

lásky. 

46 Nevtiskli jste si toto Slovo do srdce, protože kdybyste se ho skutečně drželi, Můj slib, že se k vám 

vrátím, by vám byl aktuální a vy byste bděli a modlili se v očekávání Mého příchodu. Ale když jsem 

přišel, překvapil jsem vás, že spíte. Tehdy jsem řekl: "Blahoslavení ti, kdo bezvýhradně reagují na mé 

volání, neboť je učiním vlastníky velké moudrosti. Někteří se přiblížili v dobré víře, jiní čekali, až se uvidí 

osvobozeni od tělesné schránky, aby Mi řekli: "Tady jsem, Pane; jako pták, který opouští své vězení a 

roztahuje křídla, přicházím k Tobě, abych plnil Tvou vůli." Má vůle, lidé, však byla, abyste již na tomto 

světě pevně vykročili na duchovní cestu, neboť chci, aby tělo, které jsem vám svěřil, již nebylo řetězem 

nebo vězením pro duši. Duše nebyla stvořena jako otrok těla nebo světa: je svobodná. Duchovní 

nevědomost a náboženský fanatismus však učinily z lidské duše otroka, který s sebou století za stoletím 

vláčí okovy temnoty. 

47 Nyní vám znovu ukazuji cestu, oslazuji vaši životní pouť příchutí Mého Slova a dávám každému 

jeho kříž lásky, aby mohl se svým břemenem vystoupit na vrchol hory a dokončit na něm své dílo. Nikdo, 

kdo je Mým učedníkem, ať ke Mně nechodí bez svého kříže, protože pak nebude uznán za apoštola Mého 

učení. 

48 Je mnoho lidí, kteří tvrdí, že se řídí Mým učením, jiní věří, že Mě milují, ale jejich láska je falešná, 

protože Mé učení nepraktikují a protože nikdy nežili podle Mého zákona. Nechci, abyste byli jako oni, ale 

abyste skutečně začali pociťovat lásku a milosrdenství. Nechlub se tím, co jsem ti dal, ani tím, co děláš, i 

když máš často pocit, že ti srdce v hrudi puká radostí, když jsi vykonal dobré dílo nebo se zasloužil o 

zázrak. 

49 Moje výuka se vyznačuje jednoduchostí. V duchovním jazyce odhaluje hodnotu nebo zásluhy, 

které musí mít každý váš skutek, aby byl uznán vaším Pánem. Vpravdě vám říkám, že váš duch už na 

základě světla, kterého dosáhl, rozezná, zda je dílo dostatečně hodnotné, abyste je mohli nabídnout Otci. 

Toto je učení, kterým budu v této chvíli živit vašeho ducha. 

50 Z vína, které je v tomto poháru, budu kapat po kapkách na tvé rty až do dne svého odchodu. 

Nebuďte však smutní, neboť tak jako vy slyšíte Mne, tak Mne slyšeli Moji apoštolové ve Druhém věku, 

když jsem jim řekl: "Brzy odejdu a zanechám vás na Mém místě, abyste učili své bližní." Žili se Mnou, 

trpěli se svým Mistrem, viděli Mé skutky a slyšeli Má slova. Nebyli však jediní, neboť můj život byl 

veřejný a svědky mého slova byli jak prostí lidé, chudí a pokorní srdcem, tak hříšníci, farizeové, zákoníci, 

celníci, místodržitel, úředník a setník. 

51 Ke každému jsem promluvil a dal mu své světlo podle jeho duchovní potřeby. 

52 Stejně tak jsem k vám v této době promluvil a dal jsem se všem poznat za bílého dne, aby každý na 

sebe vzal roli, kterou si v Mém díle zaslouží, a naplnil ji. Jak krásná bude odměna, kterou dostane váš 

duch, až jednou opustí tělesnou schránku. Učiňte se hodnými této odměny, ale zbavte se proto temnoty 

nevědomosti, abyste se nestali bloudícími dušemi bez směru a cíle. 

53 Sloužte a milujte lidstvo, které je vaší sestrou a které je v těchto chvílích postiženo Mou 

spravedlností. Hle, není srdce, které by nevypilo kalich hořkosti. V tomto čase je bolest se všemi lidmi, ale 

skrze ni budu hledán a lidé skrze ni pocítí zármutek z toho, že Mě zranili. 

54 Někteří očekávají návrat Mesiáše, ale jakým způsobem očekávají Mne? kdy si konečně všimnete, 

že se v této době znovu zjevuji lidstvu? Vpravdě vám říkám, že Mé Světlo dosáhlo všech národů 

prostřednictvím Mých poslů, kteří přišli k lidstvu jako předchůdci Mého Třetího zjevení. 
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55 Bude vybráno sedm národů, které vytvoří světový mír a mezi lidmi bude existovat pravé bratrství; 

v nich se zjevím. Dnes jsem je našel zapletené v bratrovražedných válkách, oddané svým snům o velikosti 

a nenasytné touze po moci. Z tohoto (mexického) národa vyšlu vyslance dobré vůle k velkým národům 

světa, aby k nim promluvil o míru, a až ukončí válku, světlo shody a míru dosáhne jejich ducha. Toto 

světlo se však neobjeví z Východu ani ze Západu, ale sestoupí z Mého Ducha na ducha lidí. 

56 Připravte se, aby ti, kdo jsou určeni k tomuto poslání, mohli v pravý čas odejít k národům, a až 

způsobí, že Mé nové Slovo bude všude slyšet, mocný strom nechá své větve, svůj stín a své plody 

dosáhnout všech svých dětí. Musíte tedy zdvojnásobit své úsilí a horlivost, aby Mé učení neutrpělo zkázu 

a aby nevědomí a nerozvážní lidé neodřezávali větve ze stromu, který vám byl svěřen, s úmyslem 

vypěstovat z nich cizí stromy. 

57 Mé dílo bude zjeveno v čistotě a dokonalosti, v jaké jsem vám je zjevil - bez vnějších obřadů a 

zvyků. 

58 Když ji poznáte jako tak dokonalou, cítíte se jí nehodni a ptáte se sami sebe: "Proč se Otec obrátil 

právě na nás, aby nám ji zjevil?". Říkám vám však, že vaše duše navzdory všem nedokonalostem, které na 

sobě máte, dosáhla na své dlouhé cestě životem velkého rozvoje. Ještě si však neuvědomíte velikost tohoto 

projevu, ale teprve až mezi vás stáhnu Své Slovo. Pak pochopíte, co dobrého jste prožili, a budete naplněni 

blažeností, že jste Mě měli mezi sebou. 

59 Vpravdě vám říkám, že u mého stolu lásky jste jedli a pili, milovaní učedníci. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 104  
1 Lidstvo, ukazuješ mi svou touhu po míru. Na to vám říkám, že člověk, který nemiluje, nemůže mít 

pokoj. Slyšel jsem vaše prosby, v nichž říkáte: "Pokoj na zemi lidem dobré vůle." Vy jste však 

nepochopili, že dobrá vůle může vzniknout pouze obrácením se k dobru a spravedlnosti, které jsou plodem 

lásky. 

2 Jakmile mezi lidmi zavládne láska, pocítíte všude přítomnost Mého pokoje. Vrátí se totiž soulad s 

přírodními říšemi a celým vaším okolím, které jste zničili, a toto štěstí bude podobné poselství, které vám 

přinesli andělé, když vám řekli: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." 

3 Je toho mnoho, co jste prozkoumali pomocí vědy, a přesto jste nebyli schopni objevit tak úzký 

vztah mezi člověkem a duchovnem, mezi lidským stvořením a jeho Stvořitelem. 

4 Jak může být normální život bytosti, která se odchýlí od cesty, kterou jí ukazuje Zákon Stvořitele? 

Podívejte se, jak moc se člověk namáhal, když se snažil objevit cesty, které jsou mimo stezky, na něž 

ukazují Mé zákony lásky a spravedlnosti. 

5 Váš svět je plný umělosti a falše, a to proto, že jste se již dávno odvrátili od toho, co chtěl Otec. 

6 Nesmírně velká je zkouška, které jsem vystavil ducha, kdykoli jsem ho poslal žít na zemi s 

posláním vytrvat v Mém Zákoně. Proto jsem tě vyhledal pokaždé, když jsi zabloudil, odpustil jsem ti 

neposlušnost a odchylky a nabídl ti nové příležitosti. Mou vůlí bylo, abyste v těžkých zkouškách pocítili 

sílu a schopnosti, které jsem vložil do vašeho ducha, a také odměnu slíbenou věrným dětem, které 

zůstávají v Mých přikázáních. 

7 Vždy si buďte vědomi toho, že pokud je odměna, kterou vám slibuji, velká, musí být i vaše 

zásluhy hodny tohoto slibu. 

8 Zasadil jsem strom vědy a nehodlám ho pokácet, protože jeho plody patří životu. Lidská 

netrpělivost, zvědavost a ctižádostivost však ohnuly jeho větve. 

9 Ve Své Božské lásce k lidským tvorům jim dovolím zkoumat Má díla a využívat všeho 

stvořeného, aby nikdy neměli důvod tvrdit, že Bůh je nespravedlivý, protože před svými dětmi skrývá 

Svou moudrost. Utvářel jsem vás, dal jsem vám dar svobodné vůle a respektoval jsem ji, ačkoli člověk 

tuto svobodu zneužíval a tím mě urážel a znesvěcoval můj Zákon. Dnes mu však dávám pocítit pohlazení 

svého odpuštění a osvěcuji jeho ducha světlem své moudrosti, aby se mé děti jedno po druhém vrátily na 

cestu pravdy. 

10 Duch pravdy, který je Mým světlem, září ve svědomí, protože žijete v ohlášených časech, v nichž 

vám bude osvětleno každé tajemství, abyste pochopili, co dosud nebylo správně vyloženo. 

11 Falešná představa, kterou měl člověk o Mé spravedlnosti v prvních dobách, nakonec zmizí a 

ustoupí jejímu pravdivému poznání. Božská spravedlnost bude nakonec chápána jako světlo vycházející z 

dokonalé lásky, která existuje ve vašem Otci. 

12 Bůh, kterého lidé považovali za pomstychtivého, krutého, mstivého a nelítostného, bude z hloubi 

srdce pociťován jako Otec, který dává odpuštění za provinění svých dětí, jako Otec, který s láskou 

usvědčuje hříšníka, jako Soudce, který místo aby odsoudil toho, kdo těžce pochybil, nabízí mu novou 

příležitost ke spáse. 

13 Kolik nedokonalostí Mi lidé ve své nevědomosti přisuzovali, protože si mysleli, že jsem schopen 

hněvu, ačkoli hněv je jen lidská slabost! Když vám proroci říkali o "svatém hněvu Páně", říkám vám, 

abyste si tento výraz vykládali jako Boží spravedlnost. 

14 Lidé první doby by jinou formu vyjádření nepochopili a prostopášníci či libertinové by nebrali 

vážně prorokova napomenutí, kdyby k nim nemluvili touto formou. Bylo nutné, aby inspirace Mých poslů 

byla vyjádřena slovy, která by zapůsobila na mozek a srdce lidí s jen malým duchovním vývojem. 

15 Abych vám dal věrný a pravdivý obraz toho, co je Otcova láska a spravedlnost, poslal jsem vám 

své Slovo, aby vám skrze Ježíše zjevilo mou lásku. V Kristu jste viděli Krále pokory a tichosti, Krále, 

který dal přednost ponižující a bolestivé trnové koruně před královskou korunou lidské marnivosti. Jako 

Soudce jsi ho viděl soudit činy hříšníků jiným způsobem, než na jaký jsou lidé zvyklí. Kázal o odpuštění, 

když vám dal pokyn, v němž vám řekl: Dostaneš-li od bližního políček na tvář, nastav mu druhou tvář na 

znamení odpuštění s mírností; ale potom svá slova potvrdil skutky. 
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16 Jak strašné bylo pokání hříšníka, když pocítil, že ho objímá světlo Ježíšova laskavého a mírného 

pohledu! 

17 Kolik zázraků se stalo pod vlivem odpuštění tohoto Mistra lásky! Důvodem bylo to, že jeho 

odpuštění bylo pravdivé a jeho soud dokonalý, protože pramenily z nekonečné lásky, kterou Bůh chová ke 

svému stvoření. Lidem však muselo být zjeveno mnohem víc, než čemu byli vyučováni, aby pochopili 

význam těchto příkladů učení. A tak byl lidstvu oznámen nový věk a nové zjevení Mého Ducha a naplnění 

tohoto slibu vidíte v tomto Slově světla, které je moudrostí pro vašeho ducha a útěchou pro vaše srdce. 

Kdo jiný než Já by mohl být Duchem pravdy a útěchy? 

18 Zde jsem - přítomný, zjevný, viditelný každému duchovnímu pohledu, šířící světlo po cestách 

Ducha, abyste pochopili vše, co bylo zjeveno v průběhu věků. 

19 Nyní můžeš z hloubi svého srdce a ducha říci: "Otče, konečně jsem Tě spatřil, konečně Tě znám." 

Kdy mě však budete moci skutečně milovat? 

20 Mluvím k vám stejným způsobem vyjadřování jako ve Druhé éře, se stejnou láskou a stejnou 

moudrostí, protože jsem neměnný, ale vy jako učedníci nyní děláte další krok na Mé cestě. Živíte se tímto 

Slovem a jste blahem bez sebe, když cítíte Mou Přítomnost ve své blízkosti. 

21 Z tvého ducha ke Mně stoupá píseň lásky a díků, protože jsem ti udělil tuto milost. 

22 Lidé, pokračujte v občerstvování svého ducha a vy, lidstvo, se ke Mně znovu obraťte, vraťte se na 

správnou cestu. Sloužte si navzájem a dělejte svým bližním to, co Já dělám vám, neboť tak Mi budete 

sloužit a milovat Mě. 

23 Hledejte Mě jako Otce, jako Lékaře, jako Mistra a Já vám budu velmi blízko. Požádejte Mne a Já 

vám dám, ale snažte se vzít si Mne za příklad, i kdyby to mělo být jen v jednom z vašich činů nebo 

myšlenek každého dne; pak se Já ujmu toho, abych učinil plodným to, co budete konat v Mém jménu. 

24 Uvědomte si, že váš život na zemi je krátký a že na jeho konci budete muset skládat účty z toho, co 

jste zaseli. 

25 Až Mé Slovo pronikne na dno vašich srdcí a vy budete připraveni Mne následovat, spojíte se ve 

Mně v boji a nedáte pokoj, dokud neuvidíte, že se svět obrátil a vrátil na pravou cestu. 

26 Lidstvo se bojí a trpí a jeho bolest zasahuje i ducha vaší nebeské Matky. Jaká bolest by mohla dítě 

trápit, aby ji nepocítilo? Její přímluva vás však zachraňuje a její inspirace vás vybízí, abyste kráčeli po 

cestě spiritualizace. 

27 Poslal jsem vás čisté na zem, a tak se ke Mně vrátíte. Ale jak moc budeš muset bojovat, abys 

znovu získal čistotu, která ti patřila. Proto je nutné, abyste bděli, modlili se a rozjímali, abyste již 

neupadali do pokušení a začali stoupat na horu, aniž byste se déle zdrželi při výstupu, abyste dosáhli 

vrcholu. 

28 Modlete se v této chvíli, aby váš duch mohl přinést poselství míru vašim bližním. "Proste, a bude 

vám dáno, hledejte, a naleznete." Tomu jsem vás učil a mé slovo se vždy naplní. 

29 Milovaní dělníci, milostivě jsem obdařil vašeho ducha, aby nalezl spásu a osvobodil své bratry a 

sestry od hříchu. V současné době se očišťujete, abyste byli hodni Mé Přítomnosti. Zítra, až budete 

opravdu silní, pomůžete svým bližním osvobodit se od hříchu. Miluji vašeho ducha, miluji všechny své 

děti, a proto se snažím o vaši spásu. 

30 Zde jsem a zvu vás k míru, po kterém lidé také tajně touží, jen si při jeho hledání nevybrali cesty, 

které k němu vedou. Vpravdě vám říkám, že tajemství míru spočívá v praktikování Mého učení, a právě 

od toho se lidstvo odchýlilo. Řekněte Mi, zda tento svět, který hřeší, zraňuje, zabíjí, zneuctívá a 

znesvěcuje, žije podle učení, které učil Ježíš, a uvidíte, že žije velmi daleko od Mého učení. 

31 Mnozí lidé považují Mé učení za předčasné, ale důvodem je, že jejich materializace jim 

neumožňuje objevit věčný smysl Mého učení. 

32 Můj zákon je neměnný. Lidé se svými kulturami, civilizacemi a zákony jsou pomíjiví, z toho 

všeho přežívá jen to, co Duch vybudoval svými skutky lásky a milosrdenství. Je to ten, kdo po každé 

"denní práci", po každé zkoušce, když se obrací k prameni Boží Moudrosti, spatří nehybnou skálu Mého 

Zákona a věčně otevřenou knihu, která obsahuje učení Ducha. 

33 Ach, kéž by všichni lidé chtěli vidět vycházející světlo této doby - kolik naděje by bylo v jejich 

srdcích! Ale oni spí. Neumějí ani přijímat světlo, které jim denně posílá královská hvězda, světlo, které je 

obrazem světla, jež vyzařuje Stvořitel. Pohladí tě a probudí v tobě každodenní boj o existenci, aniž by se 
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ti, kdo jsou necitliví ke krásám stvoření, na chvíli zastavili, aby Mi poděkovali. Nebeská sláva by je mohla 

minout, aniž by si toho všimli, protože se vždy probouzejí plni starostí a zapomínají se modlit, aby u Mne 

hledali duchovní sílu. Ani oni nehledají energii pro tělo v přírodních pramenech. Všichni pobíhají ve 

spěchu a dřou se, aniž by věděli k čemu, a jdou bez jasného cíle. Právě v tomto bezcitném a nesmyslném 

boji o existenci zhmotnili své duše a učinili je sobeckými. 

34 Když pak lidé zapomenou na zákony ducha, které jsou světlem života, ničí sami sebe, zabíjejí se a 

berou si chléb, aniž by slyšeli hlas svědomí, aniž by uvažovali, aniž by se zastavili a zamysleli. Kdyby se 

jich však někdo zeptal, jak hodnotí svůj současný život, okamžitě by odpověděli, že nikdy v minulosti 

nezářilo v lidském životě tolik světla jako nyní a že věda jim nikdy neodhalila tolik tajemství. Museli by to 

však říkat s maskou štěstí před obličejem, protože v srdci by skrývali všechno své duševní utrpení a bídu. 

35 Jak se lidstvo probouzí a spatřuje světlo tohoto úsvitu, Můj Hlas nepřestává promlouvat k vašemu 

duchu a bolest nepřestává očišťovat srdce. 

36 Blahoslavení jste vy, děti moje, kteří jste se spojili v modlitbě, neboť v této chvíli silní pozvedají 

slabé, muž víry dodává odvahu váhajícím a ten, kdo umí mluvit se svým Otcem, učí modlitbě toho, kdo to 

neumí. Začátečníci si tak berou učedníky za svůj vzor. 

37 Když Mé slovo vychází ze rtů hlasatele, setkávám se s lidmi, kteří jsou připraveni a očekávají Mě. 

Pak do srdcí vstoupí Mé milosrdenství, aby každému dalo podle jeho potřeb. V těchto chvílích Mého 

zjevení vím, kdo z vás Mne hledá jen v touze po léku na zlo, a objevuji ty, kteří navzdory potřebě pomoci 

zapomínají na své potřeby, protože chtějí být především Mými učedníky. Božské porozumění a laskavost, 

s nimiž promlouvám ke každému srdci, jsou ohněm, jímž vtisknu Své Slovo do vašeho ducha, aby bylo 

nezapomenutelné. Vpravdě vám říkám, že kdykoli Mé učení pronikne na dno srdce, je to semínko, které 

klíčí a množí se. 

38 Okamžik, kdy jsi poprvé uslyšel Mé Slovo nebo přijal semeno do svého srdce, přináší na tvého 

ducha soud, stejně jako to bude, až Mi ukážeš ovoce (svého života). V této době ti dávám na zemi vzácnou 

příležitost očistit svou duši, a až se vrátíš do věčného domova, přijdeš klidná a radostná, plná světla a 

zásluh, aby ses těšila z Mého pokoje. 

39 Svět je údolím smíření, v němž člověk na jedné straně hřeší a na druhé straně se očišťuje. Vpravdě 

vám říkám, že záhrobí se liší od toho, co znáte na zemi, neboť ten, kdo se tam dostane postižen hříchem a 

nečistotou, musí snášet velmi velká utrpení, nekonečně větší, než jaká snášel jako člověk, protože - nyní, 

když je v duchovním světě - duše slyší svědomí s větší jasností a tváří v tvář tak velké čistotě by nejraději 

zahynula nebo se alespoň vrátila do hmotného světa, který opustila a kde podle jejího názoru nebylo dbáno 

na její rozmanité nedostatky. 

40 Kromě toho vám říkám, že vše, co vás obklopuje na zemi, není o nic méně čisté než to, co existuje 

v duchovním království, a pokud se vám zdá, že jste zde na zemi méně nečistí než v záhrobí, je to jen 

názor, který vychází z malé jasnosti, s níž posuzujete dobro a zlo, když jste v hmotném těle. 

41 Jedním z důvodů, proč jsem ti v této době zjevil Své duchovní učení, je pomoci tvé duši povznést 

se k životu, který ji čeká, a to tak, že se naučí dobrovolně podstupovat očistu a čerpat z utrpení a zkoušek 

veškerý užitek a světlo, které obsahují, a že již zde - nakolik je jí to dovoleno - pozná cestu, kterou musí 

jednou projít. Pohleďte, jak vzácnou příležitostí je život na zemi, aby se duše, až se vrátí (na onen svět), 

nemusela stydět za své skutky a svou minulost, aby na této cestě neklopýtla a nezbloudila, protože se 

domnívá, že vidí tmu tam, kde je jen světlo. Člověk této doby je nyní připraven pochopit duchovní 

zjevení. Mé slovo přišlo přesně ve správný okamžik, v okamžiku probuzení lidstva. 

42 Pozoruješ-li na svých cestách lidi, kteří svými skutky nebo způsobem myšlení projevují duchovní 

zaostalost tváří v tvář Mým zjevením, neděs se, neboť musíš vědět, že nikdy všichni lidé nechodili ve 

stejném rytmu. Věřte, že už jim zanechávám slova, která je probudí, až přijde čas. 

43 Těmto slovům, kterým v současné době nerozumíte, budou tito lidé rozumět. 

44 Dnes jste mě zavolali a řekli jste mi: "Pane, Pane, přijď k nám." Někteří to dělali, aby mě požádali 

o odpuštění za svá provinění, jiní, aby mě požádali o úlevu za svá utrpení, a ještě jiní, ti nejmenší, aby mi 

poděkovali za má dobrodiní. Ihned jsem přišel ke všem, aniž bych se zastavoval a posuzoval, za jakým 

účelem jste mě povolali, neboť pro mě je důležité jen to, že jste mě povolali. 

45 Kdyby se mě všichni ptali, řekl bych jim totéž co vám: Nepřišel jsem se dívat na vaše skvrny nebo 

soudit vaše hříchy, ale vyslechnout vaše stížnosti a zmírnit bolest, která vás trápí. 
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46 Ti, kdo na Mě na čas zapomněli, nebo ti, kdo Mě nakonec zapřeli, někdy pociťují touhu vidět Mě a 

slyšet Mě a vnitřně se ptají, kde jsem a jak Mě mohou najít. 

47 Je to duch, který potřebuje božské, a ve své touze po světle smutně vzlyká ve vězení těla. Ale 

právě v té chvíli uslyší laskavý hlas, který mu říká: "Tady jsem." Nezapomněl jsem na vás, ani jsem se od 

vás nevzdálil. Nemohl jsem se odstranit, protože jsem v každém z vás. Chceš-li Mě však najít, Můj chrám 

je všude: v tvé ložnici, v práci, na cestě, uvnitř i vně tebe, na každém místě, kde stavíš oltář oduševnění 

nebo kde svou vírou zapaluješ lampu, která osvětluje cestu tvého bližního. 

48 Když se člověk ptá svého Pána a je schopen slyšet odpověď v tichu svého srdce, objevuje větší 

tajemství než všechna ta, která by mu mohla odhalit příroda pomocí vědy. Tento člověk skutečně objevil 

zdroj, z něhož pochází veškerá moudrost. 

49 Člověk, který se - hnán svou bolestí a strachem - dokázal duchovně spojit se svým Pánem a který 

cítí, že se mu zjevuje v modlitbě, v intuitivním poznání nebo ve zkouškách, si vybudoval svatyni, kde 

může nalézt přítomnost svého Otce, kdykoli se vnitřně připravuje. 

50 Utrpení, které tíží lidi této doby, je krok za krokem vede, aniž by si to uvědomovali, k branám 

vnitřní svatyně, tváří v tvář níž se - neschopni jít dál - budou ptát: "Pane, kde jsi?" (Mt 24,7). A zevnitř 

chrámu se ozve laskavý hlas Mistra, který jim řekne: "Jsem zde, kde jsem vždy přebýval - ve vašem 

svědomí." 

51 Aby vám pomohl ve vašem rozvoji, je na vaší cestě Mé světlo, a proto se nebojte sejít z cesty. 

Oblečte se do poslušnosti a plňte Mou vůli. Tak budete moci konat velké skutky, což je povinností 

každého z mých učedníků. 

52 Kdo žije v poslušnosti, nemusí svého Pána o nic prosit, protože chápe, že mu nic nemůže chybět. 

Na druhé straně ten, kdo se pohybuje na hranici ctnosti, bude muset ve vhodnou chvíli požádat, protože 

cítí, že ho opouští klid a že mu chybí síla. Pak si uvědomí, že statky ducha není tak snadné získat jako 

uspokojení světa. 

53 V Mém království jsou stále otevřené dveře a stále prostřený stůl, který čeká na příchod unaveného 

pozemského chodce. Jak jsem doufal, že lidé budou hledat tyto duchovní pokrmy uprostřed míru. Ale 

když o to požádají, bude to v hluboké bolesti. Stůl však bude vždy na svém místě a nikdo nebude ochuzen 

o chléb. 

54 Mé milosrdenství čeká na pokání a obnovu lidstva, aby se vylilo na ty, kdo se kdysi poskvrnili 

bahnem hříchu, ale pak se očistili v lásce ke svému Pánu. To je hostina, na kterou jste všichni pozváni a na 

které váš Otec rozdá chléb a nabídne víno života svým milovaným dětem. 

55 Varoval jsem vás už tehdy, když jsem sestoupil na zem, abych promluvil k lidstvu. Chtěl jsem, aby 

lidstvo bdělo a modlilo se, aby je temnota nezastihla nepřipravené. Ale velké národy země se nedívaly a 

válka je přešla, trestajíc jejich zpupnost a nedostatek vzájemné lásky. Pohleďte na staré národy, jak je tíží 

břemeno jejich velké bídy. Kolik utrpěli svou arogancí. Nyní se objevily nové národy, které jsou rovněž 

zaslepeny závislostí na moci a bohatství, aniž by jim v tom zabránily zkušenosti těch prvních nebo aniž by 

naslouchaly hlasu rozumu či svědomí. Zaslepeni důvěrou ve svou moc nakonec uvěřili, že jsou všemocní, 

a proto se ženou za cílem, který považují za správný, aniž by chápali, že se brzy vrhnou do propasti 

závratnou rychlostí. 

56 Kdo jsou ti, kdo uprostřed chaosu pozvedají oči k nebeské klenbě s prosbou o mír a odpuštění pro 

ty, kdo ve svém bludu již nemohou rozpoznat a slyšet hlas spravedlnosti svého svědomí? Kdo jiný než ti, 

kdo milují mír? Mají být strážci, kteří "bdí" nad celým lidstvem ve dnech navštívení, které se blíží. 

57 Jejich modlitby přinesou pokoj těm, kdo potřebují světlo v duchu. Duchovní modlitba je poselství, 

které zasahuje srdce těch, za něž se modlíme, a je jako plášť pokoje nad potřebnými, když se několik srdcí 

spojí, aby se za ně modlilo. Z mnoha míst země přijímám tuto modlitbu, kterou vysílají ti, kdo se zasazují 

o mír ve světě. 

58 Buďte vytrvalí v modlitbě za mír, protože se tak spojíte se všemi, kdo se modlí stejným způsobem. 

Držte plášť míru nad válečným konfliktem, který zachvacuje lidstvo, a v hodinách boje jej rozprostřete 

nad svými bližními. Pamatuješ, že jsem ti dal dar věčného pokoje a že jsem tě nazval Izraelem, což 

znamená "silný"? - Lidé, nezatlačujte ze svého srdce vzpomínku na to, co jsem vám zjevil, ani na 

bohatství, o němž víte, že je ve vašem duchu. Prorokoval jsem Jákobovi, že se jeho lid rozmnoží jako 
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mořský písek a že přinese národům mír. Modlete se, milovaní učedníci, a Mé slovo se na vás naplní, neboť 

jste součástí Mého lidu, jehož údělem je být požehnáním mezi všemi národy země. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 105  
1 Z tohoto slova vytvoříte knihu, která zůstane na zemi, aby lidé mohli najít cestu k oduševnění. 

Mnozí z nich popřou její pravdivost, ale mnozí také potvrdí, že všechna její tvrzení jsou správná. 

2 Z generace na generaci se budou dary Ducha zjevovat stále silněji a jasněji a tato skutečnost, která 

se projeví i u těch nejpochybnějších a nejnevěrnějších, bude svědectvím o pravdivosti všeho, co jsem vám 

oznámil v minulých dobách a co jsem vám potvrdil v této. 

3 Uvědomuješ si, s jakou pronikavou silou zaznělo Mé Slovo v této době, když se ozvalo v mozku 

nositele hlasu? Ani si nedokážete představit, jak úžasný je dialog ducha s duchem, když dosáhne svého 

vrcholu. 

4 Neudivuje vás, když slyšíte popis duchovní tváře prostřednictvím daru zraku nebo prorocké moci 

snu? Vpravdě vám říkám, že jste sotva zahlédli záblesk toho, co v budoucnu uvidí ostatní. 

5 Byl jsi ohromen darem intuice a dar léčení tě ohromil, ale je nutné, abys zanechal dobrý příklad 

pro budoucí spiritualisty. 

6 Doba, kterou ohlásil Joel, kdy lidé přijmou Božího Ducha ve svém duchu a těle, je nyní tady. Je to 

však teprve úsvit a je třeba, abyste vy, první učedníci, zanechali dobré semeno, aby vaše skutky byly 

dobrým ovocem, které povzbudí zítřejší poutníky na jejich cestě životem, a ne kameny úrazu, o které by 

mohli zakopnout. 

7 Díky světlu, které jste obdrželi, patříte mezi ty, kdo správně vyloží učení, které jsem vám již v 

minulosti zjevil. 

8 Důkladné studium Mého Slova a jeho dodržování bude tím nejlepším duchovním dílem, které 

zanecháte budoucím generacím. Budou vám vděční a já vám požehnám. 

9 Vy, první v tomto věku, budete pilíři, průvodci a strážci těch, kteří přijdou po vás, a budete se těšit 

z naplnění svého poslání. 

10 Žij, abys zachránil své bližní, a já zachráním tebe. Spusťte své čluny na vodu a vydejte se hledat 

trosečníky, a když uvidíte, že vlny hučejí a začínají být hrozivé, pomodlete se a okamžitě pocítíte plášť 

Mého pokoje nad svým duchem. 

11 Učedníci, nemyslete si, že se Moji poslové, Moji proroci, předchůdci a osvícení objevili pouze v 

lůně izraelského lidu, protože pak byste popřeli mnohé z Mých poslů, které jsem poslal na různá místa na 

zemi s poselstvím světla, míru a lásky. 

12 Lidstvo je půda, do níž zasévám semeno lásky. To bylo zaléváno božskou rosou, aby při setbě 

mého Slova našlo vhodné pole, které by přineslo ovoce. 

13 Kdykoli se chystá Boží zjevení osvítit lidi, posílám jim průvodce nebo proroky, aby je připravili a 

oni mohli toto světlo rozpoznat. Nemyslete si však, že Mými posly jsou pouze ti, kdo přinášejí poselství 

pro ducha. Ne, učedníci, každý, kdo rozsévá dobro mezi lidmi v jakékoli podobě, je Mým poslem. 

14 Tyto posly můžeš najít na všech cestách svého života, jak v náboženských společenstvích, tak ve 

vědě - mezi lidmi, kteří vládnou, nebo mezi těmi, kteří dávají dobré učení. 

15 Dobrý služebník Můj nikdy nesejde z cesty, kterou má jít; raději zemře na cestě, než aby ustoupil. 

Jeho příklad je semínkem světla v životě jeho bližních a jeho skutky jsou příkladem pro ostatní. Ach, kéž 

by lidstvo rozumělo vzkazům, které mu skrze ně posílám! Ale není tomu tak, protože je mnoho lidí, kteří 

mají na světě delikátní poslání, ale nechávají se od těchto velkých příkladů odklonit, aby se vydali cestou, 

která jim více vyhovuje. 

16 Máte vládce, kteří nemají v srdci spravedlnost a velkorysost, aby vládli svému lidu, protože jim jde 

o mizerný cíl moci a bohatství, lidi, kteří se prohlašují za Mé zástupce a neznají ani lásku k bližním, 

lékaře, kteří neznají podstatu svého poslání, jímž je milosrdenství, a soudce, kteří si pletou spravedlnost s 

pomstou a zneužívají zákon ke zhoubným účelům. 

17 Nikdo, kdo kráčí po křivolakých cestách a odvrací svůj pohled od světla, které má v sobě jako 

maják svého svědomí, nemá ani ponětí o soudu, který si připravuje. 

18 Existují také ti, kteří si přivlastnili úkoly, které jim nepřísluší, a kteří svými chybami dávají najevo, 

že jim naprosto chybí potřebné dovednosti k tomu, aby úkol, který na sebe vzali, sami splnili. 

19 Stejně tak můžete najít Boží služebníky, kteří jimi nejsou, protože k tomu nebyli posláni - muže, 

kteří vedou národy a kteří nejsou schopni řídit ani své vlastní kroky - učitele, kterým chybí dar vyučování 
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a kteří místo aby šířili světlo, matou mysl - lékaře, v jejichž srdci nezvítězil smysl pro soucit tváří v tvář 

bolesti druhého a kteří nevědí, že ten, kdo tento dar skutečně má, je Kristovým apoštolem. Lidé znesvětili 

všechny Mé základní principy, ale nyní přišla hodina, kdy budou všechny jejich skutky souzeny. To je 

Můj rozsudek, protože jeho vykonání je na Mně. Proto vám říkám: Bděte a plňte Má přikázání lásky a 

odpuštění. 

20 Řekl jsem ti, že patříš k lidu Izraele, majiteli božského semene? Pracujte tedy na sobě, abyste byli 

hodni nést sémě lásky, míru a světla. 

21 Přemýšlejte o lekcích, které jsem vám dnes dal, abyste nesešli z cesty, kterou jsem vám určil, 

abyste na sebe nebrali úkoly, které vám nepřísluší, a abyste špatně nevyužívali svých schopností. Jestliže 

se totiž po všem, co jste slyšeli v Mém učení, dopustíte omylů, na které jsem vás upozornil, váš soud bude 

přísnější než soud toho, kdo za svého života nepoznal učení tak světlé, jaké obsahuje učení, které jste 

přijali. 

22 Milovaný lide, množ se, vytrvej a naplň své poslání. 

23 Rozsvítil jsem světlo na cestě duše, aby nezabloudila a bezpečně šla svou cestou - jako ovce, která 

ví, kde je překážka. 

24 Toto světlo, které je světlem duchovního svědomí, osvětluje průrvu a odhaluje vlka, když číhá v 

houští. 

25 Ne všichni lidé chodí po bezpečné cestě. Je mnoho ztracenců, kteří zabloudili, bloudících 

poutníků, bytostí bez určitého směru. Když jim zkřížím cestu a zeptám se jich: "Kam jdeš? Co nebo koho 

hledáš?" Říkají mi se svěšenými hlavami: "Mistře, nevím, kam jdu, kam mě nesou mé nohy, ani co 

hledám." Tehdy jsem jim řekl: "Následujte mě!" A toto jediné slovo, které proniklo do jejich srdce, stačilo, 

aby zažehlo světlo naděje, plamen víry, který jim dodal novou odvahu následovat Mou stopu. Od chvíle, 

kdy Mě začali následovat, totiž pocítili neznámou sílu, která je ani na okamžik neopustila a dala jim pocítit 

bezvýhradnou důvěru v jejich osud. 

26 Chci, abyste všichni, kdo slyšíte toto slovo, pochopili, že vám s pozváním jít po této cestě nabízím 

nejen duchovní uspokojení a požitky na ní, ale také zkoušky, lekce a zkušenosti pokání, ale že zároveň 

proudí vyšší síla, aby posílila toho, kdo je zkoušen, a že tato síla je holí, o kterou se poutník musí opírat po 

celou cestu života. Tato síla obsahuje vše: víru, lásku, poslušnost a důvěru. 

27 Uvědomte si to, učedníci, kteří začínáte následovat Mistra, abyste si, až se na vaší životní cestě 

objeví zkoušky, pomysleli: "Už jsem na ně připraven, Mistr mě na ně upozornil a já mám jistotu, že je s 

Jeho božskou pomocí zvládnu." Vpravdě vám říkám, že pokud se těchto lekcí chopíte se silným a 

vzestupným duchem, zjistíte, že žádná zkouška není zbytečná. Neboť to, co je určeno člověku, stejně jako 

to, co se projevuje v lůně rodiny, nebo to, co trápí národ - to vše a každé z nich má hluboký význam a 

často velké životní poučení. Kdo může v tuto chvíli říci, že je bez zkoušek? Nikdo, protože je čas 

duchovního pokání. 

28 Otevřete oči realitě a uvědomte si, jakou odpovědnost na sebe berete, když nasloucháte Mému 

Slovu a stáváte se svědky Mých projevů v této době. 

Chci vám říci, že se nesmíte spokojit s tím, že posloucháte Mé Slovo a uspokojujete své duchovní potřeby, 

aniž byste mysleli na potřeby druhých. Toto uspokojení totiž nebude úplné, když si uvědomíte, že právě ve 

chvílích vašeho duchovního vytržení miliony vašich bližních bojují, zoufají si nebo padají v ohni 

vražedných válek. 

29 Moje učení vás připravuje na konfrontaci ve prospěch míru a oduševnění světa. Moje učení vám 

říká, co máte dělat, abyste všichni spolupracovali na tomto spásném díle. Pak bude tvůj duch stále více 

zakoušet pokoj a uspokojení, které přichází k těm, kdo se Mnou spolupracují na Mých skutcích lásky. 

30 Neztrácejte citlivost, kterou vaše srdce získává nasloucháním Mému Slovu, když se vracíte ke 

svému materiálnímu životnímu boji, protože na těchto cestách čekají vaši bližní na vaše slovo, které 

obsahuje útěchu, nebo na výrok, který přináší Mé poselství světla do jejich srdcí. Jestliže však tvé srdce 

opět upadne do své obvyklé tvrdosti, když se na tebe obrátí, nebudeš ani schopen nahlédnout do nitra toho, 

kdo u tebe hledal něco, co ti nepatřilo, ale bylo určeno jemu: Mé světlo, Můj pokoj, Můj balzám. 

31 Nemyslete si, že váš nedostatek lásky k lidem může zůstat nepotrestán, protože kdybyste porušili 

své duchovní povinnosti, zástupy, až vstoupí do lůna vašich společenství a poznají poselství, které jste jim 
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zatajili nebo zatajili, se budou vnitřně divit, že to jsou Moji noví apoštolové, zatímco jiní, kteří proniknou 

do Mého učení, vám dají lekci, jak plnit božská pověření. 

32 Musím k vám takto mluvit, abyste neusnuli a nebyli překvapeni ve spánku. Vyzývám vás, abyste 

bojovali, a proto vám dávám svůj příklad stálé účinnosti. 

33 Nikdo mi neříkejte, že na své cestě nachází příliš velké překážky, než aby mohl splnit svůj úkol. 

Věříte-li totiž, že žádný list se nepohne ze stromu bez Otcovy vůle, musíte také pochopit, že máte plnit své 

poslání přes to, co nazýváte překážkami. 

34 Nedělejte si iluze, že pouhým pobytem na těchto místech jste již splnili svůj duchovní úkol nebo že 

pouhým mluvením o Mém učení jste Mi již posloužili. Vaše pole působnosti je totiž tak rozsáhlé a plné 

příležitostí k praktikování lásky na vašich cestách, že se nemusíte namáhat, abyste našli vhodné příležitosti 

k setbě. Přesto jste tomu všemu nevěnovali pozornost, a proto říkáte, že máte před sebou příliš mnoho 

překážek, než abyste je mohli splnit, protože jste nepochopili, co všechno váš duchovní úkol obnáší. 

35 Milujte, služte, buďte užiteční, zachraňujte a utěšujte, udělejte ze svého života krásný příklad, 

praktickou lekci, aby vás lidé napodobovali. Pak budete vyzařovat duchovní světlo pro své bližní. Když 

budete mluvit o Mém učení, splníte úkol zasít semínko spiritualizace. Dělejte to však s pokorou a buďte si 

vědomi, že každá práce, která obsahuje marnivost, bude neplodným semenem, které nikdy nevyklíčí. 

36 Ujišťuji tě, že budeš-li ve svém životě pracovat s taktem, upřímností a spravedlností, jak ti radím, 

tvrdá srdce, o nichž ke Mně mluvíš ve svých modlitbách, se tvou ctností obměkčí a ty uvěříš, že 

pokročilému duchu nelze nikdy zabránit v plnění tohoto poslání, protože je nade všechny malichernosti 

tohoto života. 

37 Nikdy nemysli špatně na ty, kdo tě nemají rádi, a nebuď zahořklý na ty, kdo tě nechápou, protože i 

ten nejniternější pocit, který máš vůči bližnímu, na něj mentálně přenášíš. 

38 V této době vám nabízím tolik možností, abyste byli Mými učedníky, že nemusíte opouštět své 

rodiče, manžele nebo děti, abyste se vydali do zemí, kde budete šířit Mé učení, ani nemusíte hlasitě kázat 

na ulicích a náměstích, ani se nemusíte bát, že na konci misijní činnosti vás nevyhnutelně čeká krvavé 

popraviště. Touto cestou jsem šel Já i Moji apoštolové, ale tato krev ji očistila, aby na ní noví učedníci 

neuvízli. Musíte jen pochopit duchovní význam tohoto poselství, abyste si ho uvědomili a jednoduše ho 

aplikovali na svůj život, abyste skutečně žili podle Mého Slova. 

39 Dal jsem duchu moc nad hmotou, aby ze zkoušek vyšel vítězně a dosáhl konečného cíle cesty. Boj 

to však bude velký, protože člověk stvořil jediné království na světě, v něž věří, a tím zničil harmonii, 

která měla existovat mezi ním a vším, co ho obklopuje. Ze svého pyšného trůnu by rád vše podřídil moci 

své vědy a vnutil svou vůli živlům a přírodním silám. To se mu však nepodařilo, protože již dávno přetrhal 

pouta přátelství s duchovními zákony. - Když jsem tomuto lidu řekl, že ho přírodní síly mohou poslouchat, 

našli se tací, kteří tomu nevěřili, a já vám říkám, že mají důvod pochybovat, protože příroda nikdy nebude 

poslouchat ty, kdo ji znevažují, zneuctívají nebo se jí vysmívají. Na druhé straně ten, kdo umí žít v 

souladu se zákony ducha a hmoty, tedy kdo žije v souladu se vším, co ho obklopuje, se během svého 

života sjednotí se svým Stvořitelem a stane se hodným toho, že mu budou přírodní živly sloužit a 

poslouchat ho, jak je to povinností každého dítěte, které je poslušné svého otce, Stvořitele všeho, co 

existuje. 

40 Neřekl jsem, že tato kongregace zde dosáhla duchovního povznesení, které je nezbytné k 

uskutečnění takových zázraků, ani že v současné době již dosahuje harmonie mezi hmotným a duchovním. 

Jen je povzbuzuji, aby o tento cíl usilovali prostřednictvím spiritualizace. 

41 Abych vás povzbudil ve vaší víře a dokázal vám pravdivost Mých slov, konám s vámi někdy 

takové skutky, které nazýváte zázraky a které jsou jen odměnou pro ty, kdo se umějí zařadit do univerzální 

harmonie, i kdyby to bylo jen na krátkou dobu. 

42 Historická tradice o prvních lidech, kteří obývali zemi, se předávala z generace na generaci, dokud 

nebyla zapsána v Knize prvního věku. Je to živé podobenství o prvních lidech, kteří žili na zemi. Jejich 

čistota a nevinnost jim umožňovala cítit pohlazení matky přírody. Mezi všemi bytostmi panoval přátelský 

vztah a mezi všemi tvory neomezené bratrství. Lidské vášně pak lidi odcizily tomuto životu, a proto se 

cítili nuceni usilovat pomocí vědy o to, co ztratili nedostatkem duchovnosti. Takto se lidstvo dostalo do 

dnešní doby, kdy musí v zájmu přežití krást přírodním živlům a silám to, co je pro jeho život nezbytné. 
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43 Nezakazuji vám využívat vědu, ani ji neodsuzuji. Chci jen, aby lidé prostřednictvím Mého učení 

pochopili, že existuje vyšší poznání než to, které znají a kterého mohou dosáhnout prostřednictvím lásky, 

která je podstatou veškerého Mého učení. 

44 lidé, jak bych vám mohl neříci, že tato doba, v níž žijete, je poznamenána zmatkem, neboť vidím, 

že nedovolujete Mému světlu proniknout temnými mraky vašich myšlenek? Říkám vám také, že Mé světlo 

zvítězí, neboť žádná temnota neodolá jeho záři. Pak pochopíte, že Otec vás v hodině Navštívení nikdy 

neopustí. 

45 Mnoho lidí se propadlo do hluboké propasti materializace a další jsou blízko pádu, ale bolest z 

pádu je přiměje probudit se z hlubokého spánku. 

46 Jsou to ty národy, které po období slávy zažily úpadek a upadly do temnoty bolesti, neřesti a bídy. 

Dnes to není jeden národ, ale celé lidstvo, které slepě běží vstříc smrti a chaosu. Zpupnost národů bude 

postižena Mou spravedlností. Vzpomeňte si na Ninive, Babylon, Řecko, Řím a Kartágo. Najdete v nich 

hluboké příklady Boží spravedlnosti. 

47 Kdykoli se lidé chopili žezla moci a dovolili, aby jejich srdce naplnila bezbožnost, arogance a 

šílené vášně, a strhli s sebou své národy do degenerace, Má spravedlnost je zbavila moci. Zároveň jsem 

však před nimi zapálil pochodeň, která jim osvětluje cestu ke spáse jejich duší. Co by se stalo s lidmi, 

kdybych je v okamžiku jejich zkoušek ponechal jejich vlastním silám? Obraťte oči ke všem těm národům, 

které byly kdysi velké a nyní jsou v troskách. Znovu rozkvetou, ale nepovznese je arogance a touha po 

pozemské velikosti, nýbrž ideál inspirovaný spravedlností a ctností, které šíří Moje učení. Z jejich trosek 

povstanou nové národy a na troskách svých kostelů a modlářů budou uctívat svého Boha. 

48 Pýcha byla pokořena a hřích byl smyt bolestí, ale nezapomínejte, že je ještě mnoho skvrn, které je 

třeba odstranit, a že - jakkoli čistý může být život lidí na zemi - tato planeta nikdy nebude věčným 

domovem ducha. Neboť kdo tomu věří, špatně si vykládá Mé slovo nebo nepochopil pravý smysl života. 

49 Tento svět bude pro duši vždy jen dočasným domovem, jen etapou na cestě k jejímu očištění, 

rozvoji a dokonalosti. Život, který tě čeká, aby tě navždy přijal, je jiný. 

50 Do Mé přítomnosti přicházejí nemocní, neúspěšní, duchovně chudí, a zatímco jedni blahoslaví 

Mou Vůli, druzí se tváří v tvář bolesti bouří a připisují své utrpení božímu trestu nebo nespravedlnosti 

osudu. Pak je nutné, abych vás osvobodil od vaší nevědomosti a odhalil vám jádro pravdy. 

51 Dokud žijete v těle, vaše duše se očišťuje od temných skvrn z minulých životů, a proto bylo nutné 

vám to vše zjevit, abyste mohli trpělivě snášet utrpení na zemi. 

52 Od počátku lidstva existuje reinkarnace duše jako zákon lásky a spravedlnosti a jako jeden ze 

způsobů, jimiž Otec prokazuje své nekonečné milosrdenství. Reinkarnace není jen záležitostí této doby, 

ale všech dob, a neměli byste si myslet, že jsem vám toto tajemství odhalil až nyní. Již v nejstarších 

dobách existovalo v člověku intuitivní poznání znovuvtělení duše. Ale lidé, kteří hledali materialistické 

vědy a poklady světa, se nechali ovládnout tělesnými vášněmi, které zatvrdily ta vlákna lidského srdce, 

jimiž člověk vnímá duchovno, takže se stali hluchými a slepými ke všemu, co patří duchu. Co jim 

pomůže, když upřou svůj zrak na Písma, která obsahují Zákon a Učení, jež jsem vám zjevil v minulých 

dobách, když jejich mysl nedokáže proniknout jejich smysl a jejich srdce nechápe jejich podstatu? 

Uvědomte si, že citlivost a duchovní intuice lidí ochably, a proto se při hledání Mé pravdy v těchto textech 

obvykle stávají obětí chybných výkladů. Mají světlo přímo před očima, ale místo aby pronikli k jádru 

učení, zabývají se písmeny, tedy vnější formou, a často podléhají omylům. Nyní jsem však zde, abych 

vnesl světlo do tajemství a temných míst a abych vás osvobodil od zmatků a omylů. 

53 Blaze těm, kdo Mě vzývají, neboť tím prokázali svou touhu po lásce a poznání. Zakusili, jak jim 

pomáhá Má pomáhající láska. Musíte si však uvědomit, že během této doby nemůžete získat vše, co 

chcete vědět, najednou. Je totiž nutné, abyste se modlili, rozjímali a žili podle Mého učení, abyste obdrželi 

vše, po čem toužíte. 

54 Jak člověk, který hledá světlo poznání v přírodě, tak ten, kdo hledá Mou moudrost v duchovních 

zjeveních, musí jít vlastní nohou po cestě, na níž najde všechny ty pravdy, které nemůže objevit jinými 

cestami. Právě proto jsem poslal tvou duši, aby zde na zemi žila jeden život za druhým, aby svým 

vývojem a zkušenostmi objevila vše, co je v ní a v tom, co ji obklopuje. 

55 Chceš-li, důkladně prozkoumej Má Slova, ale potom studuj a pozoruj život z jejich hlediska, abys 

mohl zjistit pravdu obsaženou ve všem, co jsem ti řekl. 
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56 Někdy se vám bude zdát, že mezi tím, co vám dnes říkám, a tím, co vám bylo zjeveno v minulosti, 

je rozpor, ale není tomu tak. To lidé se mýlí. Nyní však vše vyjde najevo. 

57 Pokud se cítíte napadeni kvůli tomuto způsobu chápání Mého učení, nedělejte si starosti, neboť 

vám vpravdě říkám, že nikdo ještě nestojí v pravém poznání, a proto vám nikdo nemůže dokázat, že již 

pronikl k jádru pravdy. 

58 Studujte Mé učení, získávejte světlo modlitbou, udělejte dobrotu normou svého života a zažijete, 

jak vás ve chvílích, kdy to nejméně čekáte, překvapí vnuknutí a myšlenky, které jsou pravým zjevením 

Mého Ducha. 

59 Když cítíte, že k vám přicházejí inspirace ode Mne, měli byste se projevovat pokorně, abyste se 

nikdy nepovažovali za větší než ostatní a abyste se s láskou, s níž jsem vám poslal Své světlo, o něj dělili 

se svými bližními. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 106  
1 Učedníci, zde je váš Mistr. Odhrnu z vás závoj mnoha tajemství. Pros, pros, a bude ti dáno. Neptej 

se mě však na víc, než potřebuješ vědět. 

2 V minulých dobách jsem vám nemohl odhalit tajemství, která vám dávám poznat v této Třetí éře, 

protože váš duch nebyl schopen pochopit nebo porozumět více, než mu umožňoval jeho duchovní vývoj. 

Mé slovo je však stejné - neměnné, věčné. Je to váš duch, který se zrodil, roste a vyvíjí se, dokud 

nedosáhne dokonalosti. Božský Duch nemá počátek ani konec, je neměnný. 

3 Tvůj duch patří k lidem, které jsem použil jako prostředek nebo nástroj k předání Mého velkého 

učení lidstvu. Tomuto lidu byla Otcem dána tři zjevení: První lekcí byl Zákon spravedlnosti v První éře, v 

raném dětství tohoto lidu; druhou lekcí byl Zákon lásky, zjevený ve Druhé éře, kdy lid sotva dosáhl 

duchovního mládí; třetí lekcí je lekce, kterou vám dávám v současné éře, kterou jsem nazval "Třetí érou". 

V něm vám plně odhaluji Duchovní zákon - zákon, který zahrnuje vše, co vám bylo ukázáno v minulosti, a 

vše, co váš duch potřebuje znát a vlastnit. Duchovně jste nyní dosáhli období mládí. 

4 Protože se neustále vyvíjíte, proč bych vám měl přinášet stále stejnou lekci? Proto vám Moje 

skrytá moudrost v každém věku odhaluje hlubší tajemství. 

5 Vzhledem k materialismu a zlu, které v této době převládají, pochybujete, že máte dostatečné 

duchovní porozumění, abyste pochopili Mé nové učení, naplnili je a žili podle něj. Ale já vám říkám: Za 

materialismem lidstva, jeho bídou, neřestí a snahou o moc je duch, který prošel dlouhými cestami vývoje a 

těžkými zápasy a který jen čeká na okamžik, kdy bude moci odhodit falešný šat, aby se mohl se silou 

vydat na cestu spravedlnosti a lásky, která duchu náleží. 

6 Lidská věda je zhmotněným projevem duchovních schopností, kterých člověk v této době dosáhl. 

Dílo člověka v této době není jen výsledkem intelektu, ale také jeho duchovního vývoje. 

7 Mistr, který se setkal se svými učedníky v duchovním mládí - již natolik připravenými, aby 

pochopili novou lekci - spojí tři božská zjevení do jedné knihy jako svědectví lásky k člověku. Důvod, 

proč se nazýváte trinitáři, je ten, že ve svém duchu nesete sémě těchto tří epoch učení. Nicméně ne všichni 

Mě budou v této době následovat, dokonce ani ne všichni, kdo Mě poslouchají, protože ne všichni se 

probudili a ne všichni pochopili, jak využít zkoušky, které v životě prožili. Jsou lidé, kteří jsou lhostejní k 

duchovním naukám, ti, kteří zůstávají ve stagnaci, ti, kteří jsou chyceni v omylu, ale každému je určen čas, 

kdy se probudí a uslyší hlas svého svědomí. 

Ti, kdo se v této době chvěli při poslechu Mého Slova, byli ti, kdo netrpělivě očekávali Můj nový 

projev a pamatovali na Můj slib, že se vrátím, stejně jako ztracený poutník čeká v hluboké noci, až se 

objeví úsvit, aby našel cestu a pokračoval v putování. 

8 Můj hlas, který dnes slyším v této hmotné podobě, již brzy nebude slyšet, a pak spatřím ovoce své 

setby ve vašich dílech. 

V každém z vás zanechám "obilný klas" a "plod", abyste, až pocítíte hlad nebo se na vás obrátí (duchovně) 

potřebný člověk s prosbou, měli chléb a neříkali Otci, že odešel a nechal vás bez dědictví. 

Chci, abyste se v těchto časech, kdy cítíte potřebu Mých božských darů milosti, uchýlili do svého 

ducha a hledali v něm pomoc, protože tam najdete mnoho pokladů, které do něj vložila Má starostlivá 

láska. Najdeš také hojnost mého osiva, které čeká, až připravíš pole, abys je zasel. Naučil jsem vás 

obdělávat tato pole a hlídat osivo. Zítra váš duch přinese ovoce svých skutků jako úrodu hodnou obětování 

Otci a uložení do jeho sýpek. 

9 Nastane krátká doba, kdy se bude zdát, že Mé Slovo dané během této doby zmizelo z povrchu 

země. Lidé pak začnou vymýšlet duchovní nauky, učit nové zákony a přikázání. Budou se nazývat mistry, 

apoštoly, proroky a Božími posly a já je nechám nějaký čas mluvit a rozsévat. Nechám je zasít jejich 

semeno, aby až budou sklízet ovoce, věděli, co zaseli. Čas a přírodní síly přejdou přes jejich setbu a jejich 

kroky budou pro každého z těchto lidských synů jako soud. 

10 Je nutné, aby svět poznal klam, aby mohl poznat pravdu. Pak pravda a podstata života, které jsem 

vám v této době předal, znovu povstanou mezi lidmi v celé své čistotě a duchovnosti. 

11 Podívejte se na lidi, kteří vedou národy, vytvářejí doktríny a vnucují je lidem. Každý hlásá 

nadřazenost svého učení, ale já se vás ptám: Jaké je ovoce toho všeho? Války a jejich následky v podobě 

zbídačení, utrpení, ničení a smrti. Takovou úrodu sklízejí zastánci těchto teorií zde na zemi. 
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Všimněte si, že jsem neodporoval svobodě lidské vůle, ačkoli vám musím říci, že bez újmy na této 

svobodě svědomí neustále promlouvá k srdci toho, kdo se odchyluje od spravedlnosti, lásky a rozumu. 

12 Také v lidském životě dám lidem pochopit, jaké jsou plody jejich setby, a to tak, že důsledky jejich 

činů vyjdou dříve či později najevo jako jejich soudci. Po tomto soudu Mě budou všichni hledat a pak 

zjistí, že Mé Slovo se přizpůsobuje lidem všech věkových kategorií a kultur. Vždyť božské Slovo, Mé 

učení, nepatří do určité doby, protože je věčné. 

13 Mé poučení předává duchu sílu, aby překonal všechny zkoušky; jejich počet je zapsán v osudu 

každého stvoření. Proč se před nimi skrývat? Proč si zoufat tváří v tvář hoře, která se ti tyčí před očima? 

Nevíte, že po překonání těchto překážek dosáhnete cíle, o který usilujete? 

14 Kolik slabosti stále vidím ve tvém těle - slabosti, která tě často vede k rouhání. Když se přírodní 

síly projevují hrubě, nadáváš, když tě trápí nějaká bolest, zoufáš si, když tě tíží práce, ztrácíš trpělivost, 

zlobí tě i horko a zima a noční tma ti nahání strach. Jak si nemáte zoufat, když se necháte vést požadavky 

těla, které vyvolává nižší vášně? Kdy se konečně stanete Mými dobrými učedníky, kteří svými skutky 

lásky dosvědčují pravdivost Mého učení? 

15 Být Kristovým učedníkem neznamená, že byste se měli příliš vzdálit od pozemského. Znamená to, 

že byste se měli oddělit od špatného a zbytečného, ale neodvracet se od svých pozemských povinností a 

potěšení. Nechci, abyste byli fanatiky ani otroky duchovního, dokud jste ještě v těle. Dobrý Ježíšův 

učedník je ten, kdo umí dát Bohu, co je Boží, a "císaři", co je "císařovo". 

16 Můj lid čeká těžká konfrontace, neboť se na své cestě setká s vysokým stupněm rozvoje lidského 

ducha a intelektu. Právě proto chci, abyste se v této době Mého hlásání rozvíjeli, aby vás nikdo nemohl 

oklamat. Mějte naprostou důvěru v Mé Slovo a vězte, že obsahuje více moudrosti než intelekt učenců a 

poznání, které nelze nalézt ve všech knihách na zemi. 

17 Neúnavně rozsévejte lásku a mír; tak si připravíte duchovní cestu, a až se k vašemu tělu náhle 

přiblíží smrt a duch už urazí velký kus cesty, uvidí plný blaženosti, jak daleko ho povznesly zásluhy jeho 

skutků lásky k bližním. 

18 Lidé, uvědomte si, že když se ponoříte do Mého učení, opouštíte staré zvyky a obyčeje, protože 

vstupujete do nového, čistšího a duchovnějšího života. Je to nový svět, který vyrůstá z hloubi vašeho 

srdce. 

19 Kolik tajemství jsem odhalil a kolik chybných výkladů jsem opravil. Stejně tak budeš muset jít na 

cesty světa a vysvětlovat Můj Zákon svým bližním. Říkám vám: Odejdeš, protože nikdo není prorokem ve 

své zemi, já sám jsem tehdy musel odejít z Nazareta, kde jsem žil, abych tam našel víru, kde mě 

považovali za cizince, kde o mně nechtěli říkat: "Ten člověk, který si říká 'Syn Boží', je synem Marie a 

tesaře Josefa". 

20 Říkám vám to proto, že mezi vámi, kteří jste obdrželi mé duchovní dary, jsou i tací, o nichž 

pochybovali i jejich rodiče, děti nebo bratři a sestry. Mezi vámi jsou ti, kteří byli nazýváni čaroději, 

zaklínači, protože svědčili o mém učení, jako já. Nezapomeňte na tato slova, neboť někteří budou muset 

zůstat ve své bližší vlasti, jiní ji budou muset opustit a také svůj národ, aby nesli Mé Slovo jiným 

národům. 

21 Tento národ, zúrodněný utrpením, přijal Mé sémě a to vyklíčilo, ale nemyslete si, že toto světlo 

máte jen vy. Když Mé učení přenesete do jiných národů, uvidíte, jak brzy vzklíčí a rozšíří se. V těch 

zemích budete proroky a posly, a proto najdete víru. 

22 Mé světlo se šíří z jednoho konce země na druhý a ozařuje celý vesmír. Světlo Božského Ducha je 

jazykem, který promlouvá ke všem bytostem. Vy, lidé, přijímáte Mé Slovo lidským rozumem. Těm, které 

nazýváte anděly, dávám zaznít Svému hlasu v podobě božské inspirace a v každém světě či duchovním 

domově se nechávám slyšet a dávám se pochopit podle stupně vývoje jeho obyvatel. 

23 Chci k vám mluvit jako k andělům - ne proto, že byste měli jejich čistotu, ale protože chci, abyste 

se těšili z této milosti a stále více se podobali těmto bytostem v jejich vznešenosti. Dialog ducha s duchem 

sblíží všechny bytosti a všechny světy. Musíte však být připraveni si navzájem porozumět, a proto vám 

dávám jediný jazyk, jediné světlo, jediný typ dialogu: dialog pravé lásky. 

24 Začíná pro vás věk duchovní komunikace. Je to daleká cesta, kterou musíte urazit, a uplyne mnoho 

času, než uvidíte, že tento dar dosáhne svého zenitu, ale od prvních kroků a při každém dalším kroku 

najdete povzbuzení, abyste pokračovali na této cestě. 
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25 Nebyli jste potěšeni Mým projevem skrze lidský hlas? Nebyli jste potěšeni přítomností 

duchovního světa skrze schopnost chápání? Byly to totiž přípravné kroky k duchovnímu dialogu, kterého 

dosáhnete později. A ve chvílích, kdy v tichu své modlitby hledáš Můj hlas, není mír, který cítíš, a 

inspirace, kterou dostáváš, uklidňující? 

26 Vy víte o časech míru, které přijdou, protože jste obdrželi Mé vnuknutí a Má zjevení; jsou však 

někteří, kteří, aniž by Mě v této době slyšeli, sní a touží po všeobecné harmonii, aniž by věděli, zda k vám 

přijde; je to předtucha, která v nich mluví. 

27 Dokonce i vědci tuší výměnu myšlenek prostřednictvím duchovních darů, a to proto, že při svém 

neustálém bádání a pronikání do nitra člověka objevili existenci bytosti, která, ač patří do jiného světa, žije 

v člověku: duše. 

28 Dnes vám všem říkám: Kráčejte po této cestě rozvážně a opatrně, abyste z ní nesešli. Bděte a 

modlete se na své životní cestě, abyste dosáhli cíle, a vaše blaženost bude velmi veliká, až Otec promluví a 

celý duchovní vesmír Ho uslyší a porozumí Mu a vy si budete rozumět stejně. 

29 Chci, abyste ve svém srdci cítili Otcovu lásku, která na vás září z Mého Ducha. Protože jste však 

ještě nedosáhli pravého sjednocení ducha, mluvím k vám prostřednictvím těchto bytostí prostým a 

jednoduchým jazykem, který je srozumitelný všem. Mou vůlí je dát vám poznat Mé Slovo v co největší 

jednoduchosti, abyste snadno objevili jeho podstatu a neztratili se ve zmateném proudu slov, který je 

většinou zbytečný. 

30 Pročistěte svou mysl a očistěte své rty, aby kdykoli budete muset vysvětlovat Mé učení, z vašich 

rtů vycházel křišťálově čistý proud Mého Slova, aniž by se vaše slova mísila s velkohubými výrazy, které 

je zbavují prostoty a síly. Kdybyste Moje duchovní učení vysvětlovali vědeckými nebo filozofickými 

pojmy, neudělali byste na svět dojem, vaši bližní by vám nerozuměli a ani byste nezprostředkovali 

pravdivou představu o tom, co je Moje učení. Když jsem v Ježíši promlouval ke světu, nepoužíval jsem 

jazyk učenců, filozofů nebo vědců, abych k vám mluvil o nebeském království. Použil jsem nejjednodušší 

výrazy vašeho jazyka, protože právě ty nejlépe vyjadřují nadpřirozené věci. Používal jsem podobenství a 

odkazoval jsem na předměty, které vám byly známé, abyste skrze ně poznali smysl duchovního života. 

31 Vpravdě vám říkám, že Ježíš se nemusel nic učit od lidí, protože pak bych nebyl Božským 

Mistrem, ale učedníkem lidí. Pokud někdo řekl, že Krista učili teologové, teosofové nebo mudrci, nemluví 

pravdu. Před Kristem a v době, kdy žil na zemi, totiž neexistovalo žádné učení, které by ho naučilo přijít 

na svět, žít a zemřít tak, jak to udělal on. Ale já vám také říkám, že nebeskému učení se nelze naučit ze 

světa a že to, co učil Ježíš, je pravda, která platí ve věčném království Ducha. 

32 Stejně jako si lidé chtějí komplikovat jednoduché, chtějí také v božském objevit složení a látky 

vlastní hmotné přírodě. Jejich údiv bude veliký, až jednou zjistí, že duchovní nebo božské bez látky a bez 

formy je celek, počátek a konec, pravda, věčnost. 

33 Lidé byli vždy příliš zaujati pozemskou slávou, než aby se zamýšleli nad důležitostí modlitby a 

duchovního rozjímání o tom, co leží mimo tento život, a mohli tak objevit svou vlastní podstatu. Kdo se 

modlí, mluví s Otcem, a když prosí, okamžitě dostává odpověď. Lidská neznalost duchovních věcí je 

důsledkem nedostatku modlitby. 

34 lidé, protože jste na této zemi nedokázali odstranit zmatek babylonských jazyků, protože se rasy 

neuměly sjednotit ani milovat, sjednotím Svou Rodinu v Duchovním domově. Zatvrzelí a zatvrzelí hříšníci 

přede Mne předstoupí v duchovním, a až se jim dostane soudu, jejich osvícení a pokání bude tak velké, jak 

velký byl jejich hřích na zemi. 

35 Modlete se za ty, kdo od vás odcházejí a vydávají se na cestu do záhrobí, neboť ne všem se podaří 

najít cestu, ne všichni jsou schopni duchovního vzestupu a ne všichni v krátké době dosáhnou pokoje. 

36 Někteří žijí duchovně pod nátlakem hmotného života*, někteří trpí prudkými výčitkami svědomí, 

jiní jsou otupělí, pohřbeni pod zemí spolu se svými těly, a ještě jiní se nemohou odloučit od svých 

blízkých, od těch, kteří zůstali na světě, protože nářek, sobectví a lidská nevědomost je brzdí, poutají je k 

hmotě a připravují je o mír, světlo a pokrok. 
To znamená, že tyto duše zemřelých stále žijí na zemi v iluzi, že jsou stále doma jako lidské bytosti v hmotném 

světě. 
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37 Dovolte těm duším, které jsou stále na tomto světě, aniž by jim ještě patřil, aby se vzdaly statků, 

které vlastnily a milovaly v tomto životě, aby mohly pozvednout své duše do nekonečna, kde na ně čeká 

pravé dědictví. 

38 Nemějte zášť a nemyslete na zlé skutky těch, kdo odešli. Nepřejte si, aby před vámi klečeli na 

kolenou a neustále vás prosili o odpuštění. 

39 Jak slepé je lidstvo! 

40 Poznejte sami sebe a poznejte Mne, abyste se naučili kráčet cestou lásky a konat skutky hodné 

Mne. Hle, chci, abyste o Mně mnoho věděli, abyste se stali podobnými svému Otci. 

41 Všichni ke Mně musíte přijít, někteří dříve, jiní později, ale všichni přijdou. Nemůže tomu být 

jinak, protože vy všichni jste jiskry Mého Božského Světla, protože jste součástí Mne samotného. Učte se 

ode mne milovat a odpouštět, a tak naplňte přikázání, které vám říká: Milujte se navzájem. 

42 Chceš, abych ti vždycky odpustil, ale s odpuštěním svým bližním si dáváš na čas nebo to odmítáš! 

Proč chceš zahynout v propasti, i když máš tak velké schopnosti ducha? 

Mé Slovo přichází v tomto čase, aby osvítilo vaši mysl. Hledali jste pravdu v knihách a našli jste jen 

zábavu pro mysl, ale žádný užitek pro ducha, žádnou potravu nebo povzbuzení, které by vás podpořilo ve 

vaší slabosti nebo vyčerpání. 

43 Nedávám vám své Slovo ve vědecké nebo jazykově vybrané formě, abyste mu rozuměli. Ve své 

jednoduchosti však skrývá velké poklady moudrosti a světla pro lidi. 

44 Protože jsi Mě tolik hledala a tvé srdce na Mě čekalo, jsem nyní zde, abych splnil Svůj slib, že se k 

tobě vrátím, a vyslyšel tvou dychtivou touhu Mě slyšet. 

45 Můj Božský Duch vás všude provází po cestách světa, jako by byl stínem vašeho těla. Dal jsem ti 

poznat radosti i strasti, chtěl jsem, abys zažil boj i klid, abys zkusil a poznal všechno. Ale něco jsi na 

tomto světě marně hledal, aniž bys to našel, protože to něco můžeš najít jen u Mne: Moje moudrost. Proto 

tvůj duch, když Mě uslyšel, pocítil, že konečně našel to, co hledal: pravdu. 

46 Ano, lidé, Já jsem váš začátek i konec, Já jsem Alfa i Omega, i když se s vámi ještě nedělím a 

nezjevuji vám všechny lekce, které mám pro vašeho ducha stále připravené a které zažijete, až když už 

budete velmi daleko od tohoto světa. V této době vám zjevím mnoho nových lekcí, ale dám vám to, co jste 

schopni ovládat, aniž byste se povyšovali nad ostatní a předváděli se před lidmi s pyšnou nadřazeností. 

Víte, že ten, kdo je marnivý ve svých skutcích, je ničí právě touto marností. Proto jsem vás učil pracovat v 

tichosti, aby vaše skutky nesly ovoce lásky. 

47 Odmítejte lichotky, protože jsou zbraní, která ničí vaše ušlechtilé city. Je to meč, který může zabít 

víru, kterou jsem zažehl ve vašich srdcích. 

48 Jak můžete dovolit, aby lidé zničili oltář, který máte v jádru své bytosti? 

49 Vím, že se v lůně tohoto lidu dějí velké skutky, ale stačí mi, že to vím, i když vaše jména svět 

nezná. 

50 Jen já znám skutečnou hodnotu vašich děl, protože ani vy je nemůžete posoudit. Někdy se ti bude 

zdát, že malé dílo je velmi veliké, a o jiných si ani nebudeš vědom, že se ke Mně dostaly jejich zásluhy. 

51 Buďte silní v pokoře, v lidské důstojnosti, a nezahynete. Dal jsem vám k tomu zbraně. Bojujte a 

neprohrajete jedinou bitvu. Vavřín, který bude zdobit tvé čelo, bude polibkem lásky tvého Otce. 

52 Poté, co jste se z ní vymanili, neupadejte zpět do letargie. Nebuďte jako nevěrné panny, které 

nevěděly, jak očekávat ženicha s hořícími lampami. Neboť bylo-li vaše předchozí probuzení hořké, to 

příští nebude srovnatelné. 

53 Střežte si své dědictví a nikdo vám je nevezme, neboť člověk nemá moc okrást vás o dary Ducha. 

54 Lidé, krátké jsou chvíle Mé přítomnosti mezi vámi, kdy vám dávám svá poučení prostřednictvím 

tohoto Slova. Než však odejdu, chci vám zanechat Své učení jako poklad, jako odkaz pravdy a lásky, 

abyste vždy, když se budete cítit ve srovnání s lidstvem velmi malí kvůli své hmotné chudobě a ubohosti, 

vědomí, že máte odkaz nekonečné duchovní hodnoty, vás povzbudilo, abyste bez ostychu pozvedli svou 

tvář a bez ostychu otevřeli své rty a předávali Mé Slovo dál. To je jediná velikost, kterou vám Má Vůle 

chce dát: velikost ducha. 
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55 Kéž bys pochopil, že mnozí lidé, které vidíš zubožené - někteří slepí, jiní malomocní, další 

hladovějící - mají často více světla a zralosti v duchu než někteří, kteří se pyšní zdravím, mocí a učeností! 

Proto neusilujte o zlato, pocty ani domy. Usilujte o mír, zdraví a ctnosti. 

56 V mých vznešených radách je předpovězeno, že budete vůdci a rádci lidí. Pracujte na sobě, abyste 

se stali hodnými přinášet Otcovo sémě do lidských srdcí. Mohutné "stromy" se rozmnoží; z nich uříznu 

větve, které Moji dělníci přinesou do krajů, kde Mé děti dlouho touží slyšet Mé Slovo. 

Má učení jsou podrobná, protože Mne zástupy lidí žádají, abych k nim promluvil, podal jim vysvětlení, 

dal jim zapomenout na utrpení a bídu světa, a tak mezi nimi zůstávám delší dobu, aniž by pociťovali 

plynutí času nebo únavu. Jedině tak si konečně osvojíte Mé učení a pochopíte a porozumíte jeho významu. 

57 Jak slavné to bude, až se tyto zástupy zde ve své prostotě a pokoře vydají nést Dobrou zprávu 

tohoto věku, tak plnou ducha a mravnosti! Otcům, kteří se stali soudci svých dětí, budeš připomínat, aby 

jim odpustili a milovali je; matky, které svým dětem odpíraly a odmítaly jim svou náruč, budeš nabádat, 

aby rozpřáhly náruč a přitiskly si děti k srdci, aby i ony milovaly; a děti budeš nabádat, aby nepovstávaly 

proti svým rodičům, kterých si budou vážit, protože rodiče zaujímají Mé místo na zemi. Jak by se mohla 

duše vyvíjet vzhůru bez spravedlnosti? 

58 Zítra budete muset učit a potvrzovat svá slova skutky. Ale i nyní dejte svým životům vyšší 

morálku, obnovte své domovy a sjednoťte své rodiny. Ať se otec vydá hledat své dítě, které uteklo z 

domova, a ať se děti vrátí k tomu, kdo je opustil. Ať se žena vrátí do náruče svého druha a manžel, který 

zanedbal své povinnosti, ať vyhledá svou družku a vybudují si novou a lepší existenci. 

59 Dnes lépe než kdy jindy chápete svou odpovědnost vůči Mé spravedlnosti, ó otcové a matky! 

Neboť bytosti, které nazýváte dětmi své krve, jsou duše, za něž jste Mi odpovědni. 

60 Chci, aby společenství vašich srdcí bylo zahradou, kde tyto růže a lilie kvetou. Přiveďte lidi, aby 

slyšeli Mé slovo, přiveďte je na hostinu, kterou jim připravím Já sám. Vpravdě vám říkám, že odejdou 

posíleni, když budou jíst chléb pravého života a pít víno mé milosti. 

61 Kdo jí z tohoto chleba, už nikdy nebude mít hlad. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 107  
1 Uchovávejte Mé Otcovské Slovo ve svých srdcích, aby bylo jako jasný maják v nejhlubším nitru 

vaší bytosti. Odtud bude řídit vaše myšlenky, slova a skutky a toto světlo bude žít ve vaší duši, i když vaše 

tělesná schránka zemře. 

Je to doba, kdy se v lidech probouzejí krásy ducha, kdy se začínají zajímat o věčné a kladou si otázku: 

"Jaký bude život, který nás čeká po smrti?". Kdo si někdy nepoložil otázku, ať je jakkoli nedůvěřivý, zda v 

něm není něco, co přežívá tělesnou hmotu? Vpravdě vám říkám, že není nikoho, kdo by netušil toto 

tajemství a kdo by se ani na okamžik nezamyslel nad nepochopitelným. Někteří se ptají na tajemství 

duchovního života, které se zdá být vzdálené, a přesto je ve skutečnosti přímo před vašima očima; jiní jsou 

jím zmateni a další ho popírají. Někteří mluví, protože si myslí, že vědí všechno, jiní mlčí a čekají, ale jak 

málo je těch, kteří skutečně vědí něco o záhrobí. 

2 Podobně jako dítě Ježíš, které kladlo učitelům Zákona otázky, na něž mu nedokázali odpovědět, 

objevuje se v této době Můj Božský Duch neviditelně u teologů, filozofů, u těch, kdo se šťourají v 

neznámém, a na Mé otázky o duchovním životě - pokud nemlčí, odpovídají nepravdivě. Ti, kdo vědí něco 

o tom, co skrývá Má skrytá moudrost, jsou pokorní, ti, kdo žijí duchovním životem. Mé světlo však jako 

rosa neustále dopadá na každý orgán mysli jako poselství, které mu zjevuje Mou pravdu. Kdybych se 

zeptal těch, kdo tvrdí, že ovládají Můj zákon a Mé učení, která z Mých proroctví se naplnila a která ne, ani 

oni by mi neodpověděli uspokojivě. 

3 Je to čas, kdy se vtělený a již nevtělený duch vzájemně vyhledávají a sbližují. Propast, která mezi 

nimi zeje, začíná mizet. A když se duchové všech světů dokážou sblížit v opravdové lásce, bude to 

znamenat oslavu Otce v každé bytosti. 

Lidská nevědomost mi dodnes způsobuje bolest. Ach, kéž bys místo truchlení nad odchodem svých 

milovaných slyšel jejich hlasy v hloubi svého srdce! Místo smutku, který je temnotou, by bylo světlo! 

Proto jsem vám kdysi řekl: "Nechte mrtvé pohřbívat své mrtvé." Ptám se vás: "Máte mrtvé?" - Co je 

mrtvé, už neexistuje. Pokud však duše, které Mi doporučujete, existují, je to proto, že jsou živé. Kolik z 

vás by chtělo mít mezi sebou ty, které jste viděli odcházet, aniž byste chtěli pochopit, že jejich touhou je, 

abyste s nimi byli na onom světě! To, co nazýváte "smrtí", zřejmě odděluje ty, kteří přecházejí, od těch, 

kteří zde zůstávají. Spojuje je však věčné pouto: duchovní bratrství. 

4 Na věčnosti se duchovní rodina, kterou tvoří Otec a jeho děti, znovu spojí. Protože na této zemi 

sémě Bábelu stále přináší plody sváru mezi Božími dětmi, sjednotím svou rodinu na onom světě. Nikdo 

nebude chybět a v mnoha případech budou největší hříšníci první, kdo dorazí (do Mého Království), 

protože jejich pokání a obnova je očistí a přivede je ke Mně dříve. 

Musíte však vědět, že mnoho duší žije mezi vámi ve stavu zmatku, jiné plní smutné povinnosti smíření. 

Jsou mezi nimi i ti, které nazýváte svými příbuznými. Jak je přimět, aby prozřeli a osvobodili se ze svých 

pout? Jak jim můžete pomoci vzestupu? Modlete se za ně, aby tato modlitba byla duchovním hlasem, který 

je probudí, osvítí a přivede ke Mně. Pamatujte na ně s láskou a vaše modlitby budou jako balzám na jejich 

utrpení. Ať vědí, že žijete v mém Zákoně, aby jim váš příklad a vliv pomáhal. Nemysli však jen na ty, od 

nichž jsi získal nějaký prospěch; mysli také na ty, kteří jsou neviditelně kolem tebe a které jsi na zemi 

neznal. Skutky vděčnosti jsou krásné, ale v mých očích je záslužnější, když dáváte, aniž byste předtím 

něco dostali. Pokud si však dokážete vzpomenout na toho, kdo vám ublížil, a bez zášti mu odpustit, vzali 

jste si svého Mistra za příklad a vaše odpuštění, které je projevem lásky, přinese spásu tomu, komu ho 

udělíte. 

5 Otec proniká do nitra vašeho srdce a říká vám: Poznejte sami sebe a poznáte své bližní. Dříve než 

začnete soudit bližního, posuďte sami sebe. Vezměte si ze Mne příklad a následujte Mé kroky. 

6 Stále Mě prosíte o odpuštění za svá provinění, aniž byste odpustili těm, kteří vám ublížili. 

7 Dlouho jsi hledal světlo pravdy na cestách a v knihách (světa), aniž bys našel pravou duchovní 

potravu, ale jen osvěžení mysli. Dnes máte Mou pravdu, která k vám mluví o pravém životě. 

8 Přišel jsi do chudoby těchto míst setkávání, a když jsi v nich slyšel toto prosté slovo - neboť jeho 

věty nejsou ani vybrané, ani vědecké -, pocítil jsi ve své duši dojetí a uvědomil sis, že jsi svědkem 

božského zjevení. Viděl jsem tvou touhu po světle a umožnil ti spatřit to, po čem jsi tolik toužil. Nechal 

jsem tě projít všemi cestami, abys na této konečně našel pravdu. 
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9 Za prostotou a nenápadností, s níž k vám mluvím, se skrývá poznání všech věcí. Pronikněte k 

podstatě tohoto slova a zjistíte, že jeho podstatou je Alfa a Omega, počátek a konec všeho stvořeného. 

10 Mnoho učení vám dám, až když budete v Mém království. Teď je nepoznáš, stejně jako nepoznáš 

vysokou odměnu, kterou si zasloužíš za věčné štěstí ducha. Aby vaše zásluhy byly pravdivé, musí ve vás 

být absolutní nesobeckost. Nesmíte zveřejňovat dobré skutky, které konáte, protože byste je pak připravili 

o zásluhy, které by mohly mít. Jen já sám vím, jak velkou či malou hodnotu mají vaše díla, jen já je musím 

posoudit. Proč chcete, aby vás lidé chválili kvůli nim? Marnivost kazí lidi a poskvrňuje duši. 

11 Až ke mně jednoho dne přijdeš, dám ti korunu, která nebude z trní, jako ta, kterou jsi tiskl na 

Ježíšovy chrámy. 

Každý má v hmotném vesmíru své místo, které mu Otec připravil a které musí střežit a bránit, aby si 

zasloužil další místo v lásce ke svému Pánu. 

12 Připravil jsem vás, neboť okamžik Mého odchodu se již blíží. Nejprve vám však chci zanechat své 

poučení jako poklad. Neusilujte o zlato ani netoužte po honosných příbytcích. Někteří, kteří jsou pokryti 

malomocenstvím nebo chodí po zemi jako ubožáci, nosí ve své duši poklad. 

13 Nyní vám říkám: Připravte se, že se letos rozmnoží "stromy" v provinciích, kde tolik očekávají Mé 

Slovo. 

14 Inkarnované duše se nemohly sjednotit kvůli rozdílům mezi rasami, proto vezmu mnohé ze země a 

na onom světě z nich vytvořím rodinu, a pokud byla jejich zkaženost velká, bude potom jejich duchovní 

jasnozřivost a pokání velké. 

15 Modlete se za zmatené duše, za ty, kteří jsou připoutáni k zemi, za ty, kteří se na zemi ještě 

nedokázali odpoutat od svých těl, za ty, kteří trpí a pláčou kvůli nepochopitelnému smutku, který je kvůli 

nim na zemi udržován. A odpusťte i těm a už nesuďte ty, kdo zasévají zlo do vašich srdcí. Kdyby tvé oči 

viděly, jak klečí a prosí tě o odpuštění, nebyl bys k nim tak nespravedlivý. Pomoz jim vzlétnout do 

nekonečna, pozvedni je svou láskyplnou vzpomínkou, pochop, že již nepatří tomuto světu. 

16 Opakuji vám: Kdo okusí vodu z mého slova, už nikdy nepocítí žízeň. 

17 Učedníci, chci, aby ctnosti vašeho srdce byly rouchem, které zakryje nahotu vaší duše. Tak k vám 

mluví Duch Utěšitel, který byl zaslíben ve druhé éře. 

18 Otec již věděl, jaká bolest a zkoušky lidstvo postihnou a jakého stupně zkaženosti lidé dosáhnou. 

Příchod Utěšitele pro vás znamená uvolnění šesté pečeti, tedy začátek nové etapy vývoje lidstva. Od té 

chvíle bude pro všechny lidi platit Boží soud; každý život, každý skutek, každý krok bude přísně souzen. 

Je to konec věku, ne konec života. 

19 Je to závěr časů hříchu a je nutné, aby se celý obsah této šesté pečeti Boží knihy vylil na duše a 

vyburcoval je z letargie, aby se člověk mohl vzchopit a zakusit soulad své duše s celým stvořením a 

připravit se na dobu, kdy bude skrze Beránka uvolněna sedmá pečeť, která přinese poslední kvas Kalicha 

smutku, ale také triumf Pravdy, Lásky a Boží Spravedlnosti. 

20 Až se zavře sedmá pečeť spolu s dalšími šesti, zůstane zavřená i tato kniha, která byla Božím 

soudem nad skutky lidí od prvního do posledního. Pak Pán otevře novou, nepopsanou knihu, aby v ní 

zaznamenal vzkříšení mrtvých, vysvobození utlačovaných, obnovu hříšníků a vítězství dobra nad zlem. 

21 Pokud budete studovat Zjevení sedmi pečetí, které bylo dáno Janovi, setkáte se v národech světa 

pouze s hříchem, poskvrnou a zkažeností. Najdeš tam dějiny svých válek, všechna utrpení a strasti, jimiž 

lidé trpěli kvůli své nevěrnosti a slabosti, a také rozsudek, který následoval po každém tvém činu. 

22 Kristus se dostal (pouze) doprostřed cesty života, ale svou obětí, svým dokonalým příkladem vás 

zachránil před smrtí. Jeho krev byla rozsudkem lásky, kterým přinesl ztraceným spásu a dal jim božské 

odpuštění jako polibek probouzející život. Kříž byl klíčem, kterým po velké bitvě otevřel duším brány 

věčnosti. 

23 To je "Beránek", kterého prorok viděl otevřít svitek a rozpečetit pečetě, jediný, kdo je hoden na 

nebi i na zemi otevřít tuto knihu, neboť jen Jeho láska může přemoci vaši nenávist, Jeho mírnost zničit 

vaše nepřátelství a Jeho světlo odstranit vaši temnotu. Kdo by mohl tomuto soudu uniknout? Kdo by mohl 

této knize uniknout a přestat existovat? Nikdo se přede Mnou neschová, ó lidé! Uvědomte si, že v této 

době, kdy je tento soud cítit i ve vzduchu, který dýcháte, vám nechybí božská útěcha. Plášť Boží lásky se 

ve vašich životech stává viditelným a jeho hlas se snaží slyšet každé srdce. 
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24 Je to Duch pravdy, který sestupuje, aby odhalil tajemství a zjevil vám poznání nezbytné k tomu, 

abyste se mohli těšit z pravého života. Je to Boží útěcha, která se snáší na vaše utrpení, aby dosvědčila, že 

Boží soud není trestem ani pomstou, ale soudem lásky, který vás má přivést ke světlu, míru a blaženosti. 

25 Nenacházím jediné neobydlené srdce, v němž bych mohl přebývat, všechna jsou propadlá světu. 

Ale jak si to v Mých očích zaslouží ten, kdo - překonávaje svou bolest - dokáže požehnat Mé vůli. 

26 Co by se s vámi stalo, kdybyste uprostřed soužení neměli útěchu své víry? Uvědomte si, jak vám 

tato víra dává pocítit Mou blízkost a že vy, nyní blízko Mne, jste naplněni silou a nadějí. Důvěřujte Mi i 

nadále, abych vám dopřál všechnu útěchu, kterou pro vás mám. 

27 Jak je pro Mne příjemné, když cítím, že nacházím víru a jsem respektován ve své vůli. Jaké je to 

uspokojení pro Mého Ducha, když vidím, že důvěřuješ svému Otci, že umíš čekat, že nejsi schopna 

odpadnout ode Mne, i když tě někdy těžké zkoušky skličují. Na to vám říkám: Ti prokázali, že jsou hodni 

Mých výhod, protože si je zasloužili při návštěvách. 

28 Ocelujte svého ducha ve velkých životních bitvách, jako byl okovaný izraelský lid na poušti. Víte, 

jak rozlehlá je poušť, která jako by neměla konce, s nemilosrdným sluncem a spalujícím pískem? Víte, co 

je to samota a ticho a nutnost bdít v noci, protože nepřátelé číhají? Vpravdě vám říkám, že právě tam, na 

poušti, lidé pochopili velikost víry v Boha a naučili se ho milovat. Co mohli lidé od pouště očekávat? A 

přesto měli všechno: chléb, vodu, domov k odpočinku, oázu a útočiště, kde mohli pozvednout své duše k 

vděčnosti svému Otci a Stvořiteli. 

29 Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, byl to posílený, očištěný a nadšený lid. Jak sladká se jim 

zdála země, která otevřela své lůno, aby přijala Syna, který ji s takovou vírou a vytrvalostí hledal a 

nakonec našel. 

30 I vy jste lidé a život, kterým procházíte, je odrazem pouště. Proto vám říkám, abyste si vzali za 

vzor víru tohoto lidu, abyste na své cestě zakusili Mé zázraky. Těmito zázraky bude voda, která tryská ze 

skal, nebo mana, kterou přinášejí větry. 

31 Archa úmluvy byla pro tento lid zářící pochodní, která jim svítila na cestu. Nesmíte však 

zapomínat, že ve vašem srdci je svatyně, kde se můžete modlit, abyste se oblékli Mou silou a slyšeli 

láskyplný hlas svého Otce. Já jsem váš Lékař; hledejte Mne při všech příležitostech, které se ve vašem 

životě vyskytnou, a uslyšíte Můj hlas a uvidíte, jak se projevuje Má přítomnost, Má láska a Má útěcha. 

32 Utěšujte se myšlenkou, že Mé milosrdenství vám vynahradí všechna vaše životní utrpení, až 

přijdete do lůna duchovního života. Dokážeš si představit, jaká bude tato Nová země, kterou jsem slíbil 

tvému duchu, jaké budou její blaženosti, její plody, její zázraky a dokonalosti? 

33 Jestliže pro Izrael byl příchod do vlasti po putování pouští snem, jak slavné bude pro tvého ducha 

vstoupit po dlouhé pouti do království světla. Pochopte tedy, že i to nejmenší utrpení je trnem nebo 

balvanem pouště, kterou procházíte, abyste ve zkouškách projevili trpělivost a pochopení pro svůj osud. 

34 Všichni jste se ve svém životě ocitli na křižovatce, kde jste si položili otázku: "Kam jdu?". Někdy 

jste se ocitli na křižovatce, když jste zažili zklamání; jindy to bylo, když jste dosáhli něčeho, čeho jste 

toužili dosáhnout, a když jste toho dosáhli, uvědomili jste si, že to nemůže být cílem vašeho života, že to 

musí být něco většího, vznešenějšího a krásnějšího, co je cílem ducha. 

35 Tato životní krize je těžká, hodina je hořká a boj, který ve vás zuří, je strašný. Já vám však říkám: 

Blahoslavení ti, kdo během této zkoušky zůstanou pevní ve své víře, neboť z ní vyjdou živí a zdraví a 

řeknou: "Viděl jsem světlo, znám cestu, volá mě hlas Páně." 

36 Vpravdě vám pravím, že jste jako potoky, které se někdy vychýlí z koryta, ale nakonec se vlévají 

do moře, které je jejich cílem. 

37 Poznejte Mé Slovo, učedníci, a poznáte, že objasňuje tajemství, která jste nemohli pochopit. 

Podávám vám jejich výklad, abyste se nestali obětí omylů nebo chyb. Kdysi jsem vám slíbil, že vám pošlu 

Ducha pravdy, aby vám vysvětlil vše, co je pro vás tajemstvím: tím Duchem jsem Já. Od koho jiného 

může pocházet pravda než ode Mne? Přišel čas světla, začínáte všemu rozumět, a jak se vaše porozumění s 

Mým Duchem zdokonaluje, přibývá poznání, které získáváte, a přibývá světla, které dostáváte. 

38 Tvůj duch žil utlačován tělem, ale přišla hodina jeho osvobození, a jakmile jeho let dosáhne 

větších výšin, objevíš větší zázraky. Tvé srdce bylo otrokem světa, ale když se z těchto pout osvobodilo, 

poznalo, co má milovat, a také pochopilo, od kterých vášní se má oddělit. 
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39 Radujete se z kroku, který jste učinili, ale tuto radost skrýváte ve svém srdci ze strachu, že vás o ni 

svět připraví svou kritikou a odsudky. Stále se bojíte, ale říkám vám, že přijde čas, kdy vás nic a nikdo 

nebude děsit, kdy budete cítit důvěrné uspokojení z toho, že se nazýváte "učedníky Ducha svatého", místo 

abyste se styděli, jako se to stalo vám, jako byste byli přistiženi nebo překvapeni při hříchu. 

40 Jste bratry a sestrami křesťanů, kteří se skrývali v římských katakombách, ale nezapomínejte, že 

když tyto zástupy vyšly ze tmy na světlo, učinily tak proto, aby přinesly světlo nevěřícímu světu a udivily 

lidi svou vírou. Byly deštěm na božské semeno zaseté Mistrem. Později se pohanské a hříšné národy, 

obrácené těmito svědectvími, budou držet kříže mé lásky jako trosečníci, kteří hledají spásný maják. 

41 Vy, zástupy, které jste Mě slyšely - kdy vyjdete ze svého ústraní a temnoty? Odkládáte záměrně 

přípravu ze strachu z konfrontace? Vpravdě vám říkám, že se bojí jen ten, kdo se duchovně nepřipravil, 

neboť ten, kdo zná Mé Slovo a miluje svého Pána a svého bližního, se nemá čeho bát a místo aby se lidem 

vyhýbal, snaží se s nimi setkat, aby se s nimi podělil o to, co přijal. Po prostudování a prozkoumání mého 

učení ho použije. 

42 Lidé Izraele, obýváte toto údolí země v době smíření. Ukazuji ti úzkou cestu, kterou ti můj Zákon 

vytyčuje, aby ses na ní stal čistým a patřil k lidu, který jsem učil. 

43 V tomto čase jsem vám dal Své Slovo, abyste poznali Mé příkazy a měli další projev Otcovy lásky. 

Nepochybujte o Mně a ničeho se ode Mne nebojte, nechci vás ovládat silou. Chcete-li Mne následovat, 

musíte znát podstatu Mého učení, které jsem vám přinesl ve Druhé éře. Pak pochopíte, co všechno pro 

vašeho ducha toto volání znamená. Pokud ji nepřijmete, přijdou jiné duše, které Mě rády přijmou, a Já jim 

dám milost, kterou vy odmítáte. 

44 Vždycky jsem vám říkal: "Mnozí jsou povoláni, ale jen někteří patří k vyvoleným." Nejsem to 

však já, kdo rozlišuje nebo uděluje privilegia - to vy sami si zasloužíte právo na toto jméno. 

45 Ti, kdo Mě následují, jsou povoláni k tomu, aby šířili Mé učení, které přinese lidstvu útěchu a 

spásu. Blahoslavení jsou ti, kteří, když poprvé uslyšeli tento hlas, pocítili, že se prázdnota v jejich srdci 

naplnila, a obnovili svou slabou tělesnou schránku, která se hroutila, protože přijali posilu a oživení, které 

jsem vám dal. Vyzývám vás, abyste vzali svůj kříž a opakovali si tato slova: "Já jsem Cesta, Pravda a 

Život." 

46 Jak dlouho jsi bloudil po zemi a kolik slz jsi prolil, aniž bys dosáhl svého cíle! Nechal jsem tě 

putovat a ochutnávat různé plody, abys Mě nakonec poznala. Byl jsem s vámi na všech vašich cestách. 

Hlas, který jste slyšeli a který vám říká, abyste se modlili, je můj hlas. Starostlivá láska, která vedla tvé 

kroky, je moje. Chci však, abyste přemýšleli a přemýšleli o svém osudu, abyste šli ve stopách Mých kroků 

na zemi. 

47 K vám, které jsem shromáždil v pokorných modlitebnách, jsem nemluvil jako soudce, ačkoli vám 

pravdivě říkám, že vás ještě budu soudit. ale miluji vás a chci, abyste Mě vždy hledali jako Otce, abyste si 

po skončení Mého projevu v této podobě vzpomněli, že Mé Slovo nikdy nezranilo vaše srdce a že jsem 

vás vnitřně pohnul jen tím, že jsem oslovil vaše citlivosti a opracoval vaše srdce tím nejjemnějším dlátem, 

kterým je Mé Slovo, a že Mé učení vás vyvedlo z vaší nudné a všední existence, protože jste našli pravou 

cestu ke spáse. 

48 Přinášej mé pokyny a neklopýtneš; bolest tě neušetří, ale nepřivede tě k zoufalství. Budeš mít sílu 

ve dnech zkoušek a najdeš vnitřní klid, i když procházíš smutnou životní krizí, a nakonec se tvá tělesná 

schránka vzdá a ochotně klesne do země. Tvá duše povstane a setká se se Mnou u "soudu spravedlnosti", 

kde ji budu soudit. Nepřijdete však před strašného soudce, ale před chápajícího a milujícího Otce, který 

pochválí vaše dobré skutky a jasně vám řekne, co je nehodné před něj předstoupit, a proto se stále musíte 

očišťovat. 

49 Nebudete moci říci, že jste nedodržovali Zákon jen proto, že vám chybělo světlo, neboť jsem ho 

vylil v proudech na každého ducha. Nežádám vás, abyste byli jako Má Díla druhé éry, ale abyste si z nich 

vzali příklad. Nadcházející generace budou postupovat v naplňování Mého Zákona lásky, a tak bude 

lidstvo postupovat od generace ke generaci na své cestě k dokonalosti. V současné době pokládáš základy 

pro dokonalé spojení se Mnou a tvé děti budou pokračovat v tvém díle. 

50 Kdybyste měli být souzeni za Mé učení, nezoufejte kvůli tomuto soudu a nestyďte se za to, že jste 

Mými učedníky. Vzpomeňte si na ty, kdo Mě následovali ve Druhé éře, a povzbuďte se jejich příkladem. 
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51 Mé dílo vás ve zkouškách podrží. Odpusť každé provinění, a kdykoli bys měl být souzen a zahalen 

hanbou, podám důkaz o tvé nevině a spravedlnosti. Berte tyto zkoušky jako příležitost, kterou vám dávám, 

abyste se lidem ukázali jako moji učedníci. 

52 Hledejte věčný život a naleznete v něm pokoj; dovolte svým bližním, aby vás nespravedlivě 

soudili. Přijdou časy pronásledování, které jsem vám oznámil, a v té době už musíte být silní a důvěřovat 

Mi. A když je chleba málo a práce je vám odepřena, nebojte se, hlady neumřete. 

Modlete se a pracujte pro spásu svých bližních. Pak zakusíte, že vás duchovní ideál živí, a pochopíte slova, 

která jsem vám řekl: "Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které pochází od Boha." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 108  
1 Blaze vám, kteří pocházíte z izraelských kmenů - můj hlas vás povolal. V současné době duchovně 

sjednocuji svůj lid, který byl rozptýlen, a tak naplňuji svůj slib, že ho označím svým světlem a dám mu své 

dědictví. Hledal jsem ho, neboť přijde čas, kdy mu bude toto učení svěřeno a každý učedník se bude muset 

vydat hledat své bližní a seznámit je s Mým poselstvím. Ale teprve tehdy, až v srdci Mého lidu zavládne 

bratrství, jednota a mír, pocítí Moji přítomnost naplno ve svém duchu. 

2 Studujte Mé Slovo a jeho podstata vám pomůže pochopit, že jste již velmi blízko duchovnímu 

osvobození. 

3 Na hlas Mistra se tvůj duch naplnil odvahou a ty jsi povstal a překonal všechny překážky, které ti 

stály v cestě a ztěžovaly ti cestu životem. Můj hlas vás povzbuzuje, abyste vytrvali v boji, abyste brzy 

přestali být otroky světa a stali se Mými učedníky a služebníky. Bděte a modlete se, abyste znovu neupadli 

do zajetí. Uvědomte si, že jsem vás přišel osvobodit skrze světlo Svých zjevení, která vám slibují nový 

život. Mou vůlí vždy bylo, aby Můj lid byl velký a silný, aby neponižoval své bližní, ale aby byl oporou a 

vůdcem národů v duchovní i ve všech ostatních oblastech. 

4 Byl tento lid věrný Mým pokynům? Ne, nebyla silná, a proto ji její nepřátelé vždy zotročili nebo jí 

sebrali dědictví. 

5 Milovaní lidé, Mé Slovo vás v této době burcuje, protože si uvědomujete, že pouze Já k vám mohu 

takto promlouvat, že pouze Já vám mohu nabídnout spásu a nechat vás slyšet Můj hlas odpuštění. Tak 

vracím tvému duchu dědictví, které ti bylo odepřeno. 

6 Když vám říkám, že tento čas je vaším duchovním osvobozením, je to proto, že bohové, které si 

lidé vytvořili, jeden po druhém padají. Doktríny, vědy, teorie a touha po moci - to vše je nyní postiženo 

Mou spravedlností. Nabízím lidstvu nový život a zjevuji mu novou vědu, božskou vědu; neboť vpravdě 

vám říkám, že to, co lidé vytrubují a co jedny naplňuje marností a druhé úžasem, ještě zdaleka 

nepřekonalo pozemského člověka. Já vám naopak dám světlo, které osvítí vašeho ducha, a pak budete 

právem žasnout nad tím, co poznáte. To se stane, když se vaše srdce a mozek naučí naslouchat hlasu 

svědomí a budou ochotni se podřídit jeho výzvám. Proto lidé nebudou moci (později) říkat, že jsem se 

postavil proti vědeckému pokroku, neboť jsem jim dovolil pečovat o strom vědy, dokud neuvidí, že nese 

ovoce, a nepoznají jeho chuť. Ale všechno lidské má své hranice a také lidský intelekt má své "zatím a 

dál". Nicméně - až si lidská věda stanoví duchovní cíle a očistí se od všech sobeckých záměrů, dám ji do 

služeb lidstva jako prostředek duchovního pokroku. Pak příroda otevře svou pokladnici, odhalí svá 

tajemství a zjeví lidem neznámé síly a říše, a pak tato vaše věda nebude mít žádné hranice ve své přeměně 

v ušlechtilou a dobrou věc. 

7 Toto světlo je stále ještě zavřenou knihou, kterou lidé nebyli schopni spatřit, a proto vám říkám, že 

pokrok vědy budoucnosti bude větší než ten, kterého jste dosáhli dnes. Nebude to však skrze mysl, ale 

skrze ducha. 

8 Řekl jsem vám, že jsem vás shledal otroky materialismu, ale přišel jsem vás z těchto pout 

osvobodit. 

9 Než jsem se dal poznat, přišel k vám Eliáš, kterého jste nazvali Prorokem ohně. Paprskem své 

přítomnosti zlomí vaše pouta a připraví vás na lepší život. Eliáš, prorok, posel, předchůdce a duchovní 

pastýř, znovu odhalí falešnost modly a bůžků, které lidé vytvořili. Před neviditelným oltářem bude vzývat 

Mou moc a opět sestoupí paprsek Mé spravedlnosti, aby zničil pohanství a lidskou zlobu. Eliáš je v této 

době jako zářící hvězda, která vyšla z nekonečna a připravila lidský orgán chápání na rozhovor Božství s 

člověkem. Byl to jeho hlas, který se poprvé ozval tímto způsobem, protože on je mým průkopníkem. 

10 Současně s tím, jak se lidstvo rozmnožilo, rozmnožil se i jeho hřích. Na světě nechybí města jako 

Sodoma a Gomora, jejichž pohoršení se rozléhá po celé zemi a otravuje srdce. Po těchto hříšných městech 

nezůstaly ani stopy, ale jejich obyvatelé nebyli pokrytci, protože hřešili za bílého dne. Dnešní lidstvo, 

které se skrývá ve tmě, aby se oddávalo svým vášním, a pak předstírá spravedlnost a čistotu, však čeká 

přísnější soud než Sodomu. 

11 Je to nedobré dědictví všech minulých generací, jejichž závislosti, neřesti a nemoci nesou své 

ovoce i v této době. Je to strom zla, který vyrostl v lidských srdcích - strom, který se stal plodným díky 

hříchům a jehož plody stále pokoušejí ženu a muže a den co den srážejí nová srdce. 
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12 Ve stínu tohoto stromu leží muži a ženy, kteří nemají sílu vymanit se z jeho vlivu. Zůstaly po nich 

zničené ctnosti, pošpiněná lidská důstojnost a mnoho zmrzačených životů. 

13 Nejen dospělí jsou přitahováni rozkošemi světa a těla a utíkají za nimi; i mládež a dokonce i děti, 

na všechny přišel jed, který se v průběhu času nahromadil, a ti, kterým se podařilo uniknout zhoubnému 

vlivu zla - co dělají pro ty, kteří sešli na scestí? Odsuzují je, odsuzují je a jsou pobouřeni jejich činy. Jen 

málo je těch, kdo se modlí za ty, kdo sešli z cesty, a ještě méně je těch, kdo část svého života věnují boji 

proti zlu. 

14 Vpravdě vám říkám, že mé království nebude mezi lidmi nastoleno, dokud bude mít strom zla 

život. Tuto moc je třeba zničit; k tomu je třeba mít meč lásky a spravedlnosti, který jediný nemůže hříchu 

odolat. Pochopte, že nikoli soudy nebo tresty, ale láska, odpuštění a milosrdenství, podstata Mého učení, 

budou světlem, které osvítí vaše cesty, a poučením, které přinese lidstvu spásu. 

15 Lidé, budete mezi těmi, kdo pracují pro spásu tohoto lidstva? Chcete přispět k dílu spásy? Pak se 

necítíte neschopní splnit toto poslání, když srovnáváte svůj nepatrný počet s počtem lidstva, protože ne 

všeho dosáhnete. 

16 Pochopte, že každý z vás, kdo se vzdá špatné cesty, způsobí, že moc zla ztratí část své moci; že váš 

život, je-li spravedlivý ve svých skutcích, slovech a myšlenkách, zanechá na své cestě dobré sémě; že vaše 

rady, vycházejí-li ze zbožného srdce, budou mít moc konat zázraky; a že modlitba, rodí-li se ze soucitné a 

láskyplné myšlenky, bude poselstvím světla pro toho, za koho prosíte. 

17 Síly zla zesílily, lidé se snaží vymyslet zbraně, kterými by si vybíjeli svou nenávist, 

pomstychtivost a zlou vůli. Vědci zasvětili svůj život studiu nejúčinnějších prostředků, jak zničit ty, které 

považují za své nepřátele. Vpravdě vám však říkám, že v tomto boji všichni zahynou, neboť Má moc bude 

pouze na straně spravedlnosti, lásky, rozumu a pravdy. 

18 Pokud se všichni, kdo se modlí, a všichni, kdo trpí, sjednotí v myšlenkách a tváří v tvář chaosu, do 

něhož se lidstvo řítí, promění svou bolest v učení a dobré skutky, svěřím jim Svůj nepřemožitelný meč, 

aby odřezávali větev po větvi ze stromu zla, který dal lidstvu tolik plodů smrti. 

19 Plody vlády zla nebudou převládat, ale světlo bude vládnout všude a v každém duchu. 

20 V této době zjevuji Své Božské Slovo skrze muže, ženy a děti a naplňuji slib, který vám oznámil 

dobu, kdy se Můj Duch vylije na každé lidské stvoření. Zatím jste sotva na začátku tohoto věku, ale poté 

zažijete duchovní probuzení lidstva na celé Zemi. 

21 Symbolicky je zde prostřený stůl, ke kterému vás zvu, abyste usedli a jedli pokrm věčného života, 

který nabízím vašemu duchu. Význam těchto slov dobře chápete, protože jsem vám od prvních dob mluvil 

o pravém životě, který je životem věčným, ačkoli jste tomuto učení dosud nerozuměli. 

22 Protože jsem věděl, že se do Mého učení ponoříte jen málo, a předvídal jsem, do jakých omylů se 

při výkladu Mých zjevení dostanete, oznámil jsem vám Svůj návrat a řekl jsem vám, že vám pošlu Ducha 

Pravdy, aby vám objasnil mnohá tajemství a vysvětlil vám, čemu nerozumíte. neboť v jádru Svého 

prorockého Slova jsem vám dal pochopit, že v této době nepřijdu v hromu a blesku jako na Sinaji, ani se 

nestanu člověkem a nezlidštím Svou Lásku a Svá Slova jako ve Druhé éře, ale že přijdu k vašemu duchu v 

lesku Své Moudrosti, překvapím vaši mysl světlem inspirace a zavolám ke dveřím vašich srdcí hlasem, 

kterému váš duch rozumí. Tyto předpovědi a sliby se právě naplňují. 

23 Stačí, když se trochu připravíte, abyste spatřili Mé světlo a pocítili přítomnost Mého Ducha, téhož, 

o němž jsem vám oznámil, že vás přijde učit a odhalit pravdu. 

24 Doba, v níž žijete, je dobou soudu a zkoušek, ale nejste opuštěni. Zaklepejte na Mé dveře a hned 

uslyšíte Můj hlas, který vám odpoví. Jak silní budete, až budete vědět, jak Mě duchovně hledat, jak vysoké 

bude vaše zduchovnění, až vstoupíte na cestu lásky, a jak krásný bude váš život, až pochopíte jeho smysl! 

25 Vstupte na Mou cestu rozvážným a pevným krokem. Nežádám od vás, abyste ihned přinesli plody 

dokonalosti, neboť vaše obnova Mi postačí jako počátek vašeho duchovního vzestupu. 

26 Učedníci, jezte a pijte u mého stolu chléb poznání a víno lásky. Amen, pravím vám, že kdo přijme 

chléb a víno, které nabízím, bude mě nosit v duchu. 

27 Cestou světla jsem poslal tvého ducha přebývat na zemi a cestou světla se ke Mně vrátí. Zatím 

musíš bloudit jako poutník ztracený v rozlehlé poušti nebo jako mořeplavec ztracený na širém moři. 

Neobviňuj Mne však z tvého bloudění, neboť bys byl nespravedlivý, neboť dříve než jsem tě poslal na 

zem, opatřil jsem tě kompasem a dal jsem ti v nekonečnu ukázat hvězdu, aby vedla tvé kroky. Tento 
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kompas a tato hvězda jsou vaším svědomím. Proto když opustíte harmonii, kterou byste měli udržovat se 

vším, co vás obklopuje, i prach země se vám zdá nepřátelský; ale není to příroda, kdo se proti vám obrací, 

jste to spíše vy sami, kdo porušujete zákony harmonie, jimiž se řídí vesmír. 

28 Až se pohané této doby seznámí s tímto učením, budou ho odmítat a materialisté se proti němu 

budou ohrazovat, ale všichni budou ohromeni, když uvidí, že Má Pravda zvítězila. 

29 Už jste poznali, že jsem v minulosti kromě hlásání svého učení vykonal mnoho skutků, které 

lidstvo nazývá zázraky. Proto také v této době budu nejen hlásat své slovo, které se později rozšíří po celé 

zemi, ale také konat nové zázraky. Dám důkaz své moci a ohromím lidi skutky, které je přimějí, aby se 

podřídili pravdě. 

30 Mám vám toho hodně co říct. Dnes vám dávám pouze klíč k otevření brány pravé moudrosti. 

Tímto klíčem je toto učení. 

31 Vpravdě vám říkám, že cestou lásky dosáhnete všeho, co je ode Mne dovoleno, a zažijete vše. 

Chybí vám však poznání, jaká by měla být láska, kterou k vám mluvím, a především vám chybí schopnost 

ji hluboce cítit. 

32 Mé království je vyhrazeno dětem dobré vůle, které z lásky ke svému Otci a bližnímu přijmou svůj 

kříž. Toto království, o kterém k vám mluvím, se nenachází na jednom konkrétním místě, může existovat 

na zemi, kterou obýváte, stejně jako ve všech duchovních domovech, neboť Mé království se skládá z 

míru, světla, milosti, síly a harmonie, a toho všeho můžete dosáhnout - i když v omezené podobě - již v 

tomto životě. Duchovní plnosti dosáhnete pouze mimo tento svět, který právě obýváte. 

33 Proč mnozí lidé touží odejít z tohoto života do druhého? Důvodem je jejich přesvědčení, že vše, co 

je obklopuje, je vůči nim nepřátelské. Vpravdě vám však říkám, že místo aby si zoufali, měli by se snažit 

vrátit do souladu se zákony, které jsem vám jakoby vytyčil jako cestu k duchovní dokonalosti. 

34 Ve všech dobách a u všech národů na zemi se objevovali apoštolové dobra a prostřednictvím 

různých misií dokazovali vysokou úroveň svého ducha. Všichni byli Mými posly, neboť dobro pochází z 

jediného zdroje, z Mého Božského Ducha, a Svým světlem osvěcuji celý vesmír. 

35 Někteří z těchto vyslanců byli duchovními rozsévači, jiní vám přinesli světlo vědy a další svým 

smyslem pro dobro přinesli lidstvu Mé poselství lásky. Některé jste nazvali apoštoly, jiné světci, některé 

jste považovali za učence, jiné za génie, ale nebyl nikdo, kdo by přišel na zem, aniž by ode Mne dostal 

poslání, které má mezi lidmi plnit. 

36 Země byla vždy zavlažována a zúrodňována krásnými příklady Mých poslů, a i když v tomto věku 

lidé smísili Mé učení s plevelem, který roste ve světě, semeno ušlechtilosti, lásky a bratrství nezemřelo, a 

proto vám říkám, že čeká jen na srp Mé spravedlnosti, aby očistilo tuto planetu a pak znovu osvítilo srdce. 

37 Kolik lidí, kteří trpí chaosem, jímž lidstvo prochází, a touží po míru, neví, že v nich dřímá duch, 

který jen čeká na příležitost, aby vyšel a zasel božské semeno míru. 

Proto vám říkám, že se Moji služebníci musí brzy vydat na cestu po celém světě, aby se spojili v díle 

obnovy a rekonstrukce. Nyní se vás ptám: Nepotěšilo by vás, kdybyste s nimi byli duchovně spojeni? 

38 Každý z vás je také Můj služebník a vyslanec, kterému jsem dal pokyny, aby plnil duchovní 

poslání na zemi. 

39 Buďte bdělí a budete svědky obrácení těch, kteří Mě zapřeli, stejně jako budete svědky návratu 

těch, kteří sešli z pravé cesty. Vědci, kteří zasvětili svůj život hledání ničivých prvků a sil, se, až budou 

cítit, že se blíží jejich soud, vrátí na cestu pravdy, aby své poslední dny věnovali morální a materiální 

obnově světa. Ostatní, kteří se ve své aroganci snažili zaujmout Mé místo v duších, sestoupí ze svých 

trůnů, aby Mě v pokoře napodobili. A lidé, kteří kdysi rozdmýchávali národy a rozpoutávali války, také 

poznají své chyby a budou s obavami usilovat o mír lidstva. 

40 Kdo z vás to všechno zažije? Vy to nevíte, ale já vám to oznamuji, prorokuji vám to, neboť brzy 

přijdou na zem nové generace, které zažijí naplnění (tohoto proroctví). Vaším úkolem je šířit toto učení a 

přinášet světlo této radostné zvěsti národům. Pokud to splníte, budou vás vaši bližní také nazývat "posly 

Páně". 

41 Má duchovní přítomnost mezi vámi je jako stín přívětivého a odpočinkového stromu. Ten, kdo k 

němu přichází s vírou, zažívá pocit života, síly a pohody, který ho nutí zvolat: "To je Mistr!" Ale i ten, kdo 

přistoupil s pochybnostmi, se sám sebe vnitřně ptá, když opouští místo setkání, kde slyšel Mé slovo: "Proč 

cítím ve své duši tolik pokoje?" (Mt 24,7). To proto, že strom rozprostřel své větve pro všechny, protože 
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Můj Duch sestoupil na každé stvoření. Proto, když někdo nechápe božskou podstatu Mého Slova, musel 

jsem říci, že někteří mají zkamenělé srdce. 

42 Jsem mezi vámi jako Otec a spouštím do vašich srdcí útěchu, kterou jsem vám slíbil ve Druhé éře. 

Přišel jsem, abych vás podpořil ve vašich souženích a vyslechl vaše nářky. Proč se tedy bojíte zkoušek? 

Nevidíš, jak moc tě miluji a jak tě hledám v tvém vyhnanství? Jestliže jsem se zcela vydal jako člověk, 

abych dosáhl tvé spásy, dnes se v duchu vyliji na tvého ducha, abych tě pozvedl do království milosti. 

43 Proto vám říkám, abyste Mě hledali ve všech ohledech, v nichž Mě potřebujete, ať už jako Boha, 

Otce, Soudce, Mistra, Bratra, Přítele nebo Lékaře. Chci váš pokoj a vaši spásu, milované lidstvo. 

44 Ani jeden z vašich vzdechů nezůstane v nebi nevyslyšen, každá modlitba najde u Mne svou 

ozvěnu, žádné vaše trápení nebo životní krize nezůstanou bez povšimnutí Mé otcovské lásky. Všechno 

vím, všechno slyším, všechno vidím a ve všem jsem přítomen. 

45 Protože si lidé myslí, že jsem se od nich kvůli jejich hříchům vzdálil, cítí se ode Mne vzdáleni. Ó 

lidská nevědomost, která jim přinesla tolik hořkosti na rty! Vězte, že kdybych se odstranil z jakéhokoli 

svého stvoření, toto stvoření by okamžitě přestalo existovat. To se však nestalo a nestane, neboť když jsem 

vám dal Ducha, obdařil jsem vás všechny věčným životem. 

46 Až si uvědomíš smysl života, příčinu bolesti a konečný cíl své existence, nebudeš Mě již cítit 

vzdáleného, budeš vnímat Mou přítomnost, která se projevuje ve tvém srdci a v tvém duchu, a uslyšíš Můj 

hlas, který ti s láskou opakuje slova Mého učení a učí tě bezpečně kráčet po cestě tvého pravého života. 

47 Můj božský paprsek v této době sestupuje, aby osvítil vašeho ducha a umožnil mu pochopit Mé 

pokyny. Je to světlo, které vám pomůže rozeznat pravdu od klamu. 

48 Vidím mezi vámi ty, kteří pevně věří v Mé Slovo, i jiné, jejichž víra je slabá a kteří jsou z tohoto 

důvodu nerozhodní, ale bez ohledu na to vroucně touží po těchto domech modlitby, aby u Mého Slova 

znovu získali duchovní sílu a duchovní pokoj. Chci, abyste Mě poznali podle podstaty tohoto učení, abyste 

pocítili Mou přítomnost a blízkost Mého království. 

49 Proč sis myslel, že jsem daleko, když jsem ti slíbil, že se vrátím a promluvím si s tebou? Ve svém 

utrpení nejste sami, protože Já jdu před vámi, i když mi často nevěříte a nedůvěřujete, a tak oddalujete 

svůj příchod do domova, který na vás čeká. 

50 Neselhávejte ve svých povinnostech a nemyslete si, že váš kříž není těžký, když ho nesete s 

odevzdaností a láskou. Chci, abyste se usmívali a žili v míru, chci, abyste ve svých domovech viděli ty 

nejplodnější radosti. 

51 Nemůžeš tvrdit, že Mé Slovo není jasné nebo že obsahuje nedostatky, protože ode Mne nemůže 

vycházet žádná dvojznačnost. Pokud v něm najdete nějakou chybu, přičítejte ji špatnému přenosu 

hlasatelem nebo svému špatnému porozumění, ale nikdy ne Mému učení. Běda nositeli hlasu, který kazí 

Mé slovo! Běda tomu, kdo špatně předává Mé učení a znevažuje je, neboť bude trpět neustálými 

výčitkami svědomí a ztratí pokoj své duše! 

52 Nebojte se, že vás budou lidé kolem vás zkoušet nebo testovat. Bojte se hřešit, protože i kdybyste 

to dělali v nejskrytějším zákoutí svého srdce, nic přede Mnou neskryjete. 

53 Toto je věk oduševnění, v němž položíte základy pravého chrámu, do něhož vstoupí ti, kteří musí 

vytvořit nové lidstvo. Brzy již nebudeš potřebovat průvodce na zemi, protože pak se tvůj duch obrátí pro 

sílu ke Mně a povedu tě pouze skrze Mou inspiraci. 

54 Jakou radost zažijete, až splníte Mé příkazy a uvidíte, jak se rozmnožuje počet těch, kdo Mě 

následují. Uvědomte si však, že se musíte skutečně připravit, aby vás vaši bližní vyslyšeli a našli ve vás 

víru. 

55 Mé Slovo se znovu projevuje ve svědomí, neboť lidé nechodí po stezkách pravdy. 

56 Poznáváte narušenou rovnováhu přírodních sil a zmatek, který v nich nastal? Jste si vědomi, proč 

jste postiženi jejich uvolněnými silami? Důvodem je, že jste porušili harmonii mezi duchovním a 

hmotným životem, a tím jste vytvořili chaos, do kterého se ponoříte. Jakmile se však lidstvo podřídí 

zákonům, které řídí život, nastane opět mír, hojnost a blaženost. 

57 K dosažení tohoto cíle vás čeká ještě dlouhá cesta a musíte se osvědčit v boji, abyste se stali hodni 

úplného dědictví. Záleží na vás, zda se denně přibližujete k těm oblastem, kde přebývá pokoj a milost 

Mého Ducha. Cesta je připravena, pojďte ke mně, zvu vás. 
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58 Nevzpouzejte se proti zkouškám, které vás potkají. Uvědomte si, že bolest, kterou přede Mne 

přinášíte, zanechala ve vašem duchu blahodárné sémě. Řekl jsem vám, že chci, abyste byli čistí, a vy víte, 

jak se očistit pouze skrze bolest. Nechtěli jste se povznést skrze lásku a poslušnost Mým Zákonům. Proto 

pokaždé, když vás volám, abych vám dal nové poslání, musíte se nejprve očistit ve zdroji bolesti. 

59 Chcete-li být hodni Mého pokoje, nechte se vést Mistrem, aniž byste se bránili zkouškám, kterým 

vás Má Vůle vystavuje. Jsou bytosti, které se sklonily pod tíhou zkoušek a duchovně se povznesly, a jiné, 

které se rouhají proti Mně, protože nepotvrdily Mou Vůli, a upadly do temnoty zoufalství. Ti první 

projevili pokoru a důvěru a připravují se na ozvěnu Mých slov ve svém duchu. Skláněli se před Mou vůlí a 

blahoslavili Mou spravedlnost, zatímco ostatní Mě ve své zpupnosti zavrhli a vyhnali ze svých srdcí. 

60 Ve všech dobách jsem posílal proroky, kteří měli sloužit jako prostředníci mezi mým duchem a 

duchem lidí. Lidé však jejich slovům nenaslouchali s vírou a úctou, a kdykoli tito Moji poslové lidi 

napomínali a doporučovali jim modlitbu a pokání, odvraceli se od nich a nechávali je mluvit jen do 

prázdna, aniž by jejich poselství přikládali jakoukoli důležitost. Proto od vás požaduji zduchovnění, abyste 

mohli vnímat poselství a znamení, která vycházejí z království světla a dostávají se k vašemu duchu. Ať 

jsou ti, kdo o Mém příchodu nic nevědí, lhostejní k Mým oznámením, dokud k nim Moje volání 

nedolehne. Ale ty, kterému jsem tak blízký, nepochybuj! 

61 Vidím, že sami sebe velmi milujete, ale bližního svého nemilujete. Vidím také, že se bojíš lidského 

soudu, a ne Mého, a to proto, že jsi umlčel hlas svědomí, které je tvým vnitřním průvodcem. Přitom jste 

zapomněli, že vás chci zocelit a vybavit, abyste se stali silným, ctnostným lidem oddaným Mé vůli. Jedině 

tak budete moci zachránit své bližní a splnit poslání, které vám v této době dávám. 

62 Milujte Mě a žádejte Mě, jak se sluší na Mé dítě, ale vložte ve Mne veškerou svou důvěru, aby 

vaše existence byla plná důvěry a pokoje. 

63 Nikdy nepochybujte o naplnění Mého Slova a nečekejte na jeho uskutečnění, abyste uvěřili, že je 

pravdivé. Co jsem řekl skrze své hlasatele - muže, ženy a děti - se stane. Copak jste neviděli, jak se 

naplňují všechna oznámení a proroctví, která jsem prostřednictvím Damiany Ovieda vydal? Ty rty 

prorokovaly časy očisty a bolesti, a vpravdě vám říkám, že tato slova se naplnila. Když vidoucí překročili 

hranice hmotného a ve stavu vytržení rozjímali o Duchovním životě, požádali Mě po návratu do své 

tělesné schránky, abych jim dovolil navždy přebývat na místě, kde jejich duch během vytržení pociťoval 

tak velkou blaženost. Tehdy jsem jim řekl, že ještě nenastal čas, aby v těch domech přebývali, ale že mají 

vytrvat na Mé cestě, která všechny přivede do zaslíbeného domova. 

64 Když se podíváte na těžká neštěstí, která dnes otřásají světem, chybí vám odvaha žít dál. Modlete 

se a se Mnou naleznete sílu, odvahu a trpělivost bojovat, dokud nedosáhnete vrcholu hory. 

65 Pracujte na Mém díle a Já vám budu i nadále svěřovat uzdravující balzám, o který Mě budete 

prosit pro nemocné, abyste ho mohli předávat potřebným. Ovoce života, které srdce bez víry tolik 

potřebují - dejte jim ho, protože jste ho hojně dostali. Posypávej cestu svých bližních dobrými skutky a 

díky nim budeš zvyšovat své zásluhy, abys nakonec mohl žít v domě světla, který čeká tvého ducha od 

věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 109  
1 Přicházíte pokorně k Mému zjevení, jako přišli pastýři z Judska ke Spasiteli, když se právě narodil. 

Poklekli v úctě před nádherou a krásou obrazu, který spatřily jejich nadšené oči. 

2 Tito utlačovaní a ponižovaní lidé očekávali Mesiáše po celá staletí, a proto když přišel na svět 

obklopen chudobou, pokorní ho poznali. Páni, velmoži a boháči také očekávali Mesiáše, ale představovali 

si ho jinak. Proto hvězdu, která se objevila na obloze a ohlásila příchod Spasitele, viděli jen ti, kdo bděli a 

modlili se, ačkoli zářila pro celý svět a před očima všech duší. 

3 Nikdo s jistotou nevěděl, jak Mesiáš přijde, jaký bude a v jaké podobě se ukáže. Toto tajemství 

však bylo objasněno a všichni lidé a s nimi i lidstvo později poznali, že pochází od Otce, že byl počat z 

Boží milosti a že jeho učení je plné spravedlnosti, lásky, milosrdenství a pokory. Jen prostí srdcem, 

duchovně chudí a lidé dobré vůle uvěřili v toho Mistra, který za svou mírností a chudobou skrýval 

veškerou Boží vznešenost a moc. Kolik se od té doby o Kristu diskutovalo, kolik bylo slovních sporů a 

argumentů, kolik soudů a názorů! Bohatí nechtěli nic vědět o nesobeckosti a lásce, mocní neuznávali jiné 

království ani jinou moc než moc tohoto světa, vědci popírali existenci duchovního života a náboženské 

obce falšovaly mnohá božská zjevení. 

4 Ježíšovo dětství proběhlo rychle; mohu vám říci, že bolestná cesta začala ještě před Jeho 

narozením a pokračovala i po Jeho smrti na kříži, vzhledem k tomu, že Mé jméno a Mé učení byly 

neustále pronásledovány a odsuzovány. Proto byla Moje cesta utrpení velmi dlouhá, stejně jako byla 

dlouhá cesta ducha Marie, Mé něžné Matky, když byla člověkem. 

5 Jestliže se její srdce často cítilo smrtelně zraněné na zemi, musela i v duchu prožívat bolest, když 

viděla, jak je její jméno a čistota znesvěcováno rouháním, pochybnostmi, odsouzením a výsměchem 

zhmotněných lidí. 

6 "Slovo, které se stalo tělem", se vždy setkávalo s mnoha srdci, jejichž dveře byly zavřené před 

skutečností, ačkoli všechna má díla byla prostoupena nejjasnějším světlem pravdy. 

7 Dnes se k vám Mé Slovo vrací, ale nevstoupilo do těla v lůně Panny Marie, aby se stalo člověkem 

jako ve Druhém věku. Nicméně Maria, ztělesnění mateřství, je vždy přítomna v duchu. 

8 Slámu z chléva, na kterém Ježíš přišel na svět, stejně jako golgotský kříž, na kterém vydechl 

naposledy, potkám v srdcích lidí během této doby. Nakonec se však po temnotě stane světlem ve všech 

duších a já budu oslaven. 

9 Současné období bude obdobím boje, ale až bude vše dokončeno, lidstvo Mi bude zpívat píseň 

radosti. Vždyť nakonec se z nepřátel míru po tolika svárech stanou lidé dobré vůle. 

10 Váš dosavadní život je plný neustálé dřiny, a když vidíte, jak si ostatní užívají rozkoší a uspokojují 

své touhy, divíte se, proč je váš osud tak těžký a krutý. Odpověď přišla do tvého srdce, když ses modlil a 

předložil Mi své bolesti, trápení a protivenství. V této chvíli vám intuice říkala, abyste trpělivě přijali svůj 

kalich, neboť každý duch má vůči Mně dluh, který lidské srdce nezná. 

11 Učedníci, přijměte přesvědčení, že jste v tomto čase nepřišli na zem, abyste získali slávu a pocty, 

ani abyste hodovali na plodech rozkoše, ale abyste napravili a očistili duši ve zkouškách tohoto života a v 

praktikování Mého učení. Přesto vám nechci říkat, abyste odmítali všechna ta zdravá uspokojení, která 

klepou na vaše dveře, protože pak byste upadli do fanatismu a vaše životní cesta by byla velmi smutná. 

12 Pochopte, co vám říkám, protože pokud se nebudete věnovat studiu Mého Slova, můžete 

propadnout fatalismu. Ale podívejte se, Mé učení je pochodní víry a naděje, která osvětluje cestu těm, kdo 

upadli do temnoty zklamání, zmatku a zoufalství. 

13 Pronikněte do svého nitra, snažte se poznat sami sebe prostřednictvím Mého učení a objevíte 

podivuhodný život Ducha, který vám odhaluje, že nejste chudí, ani malí a vydědění, a který vám dává 

pochopit, že jste privilegovanými dětmi ve stvoření vašeho Otce. Proto vás učím, abyste nezůstali 

nemluvňaty, která nic nevědí a neznají sama sebe. 

14 Přestože jste díky vědě získali mnoho poznatků o svém těle, nyní víte, že vaše bytost není omezena 

na hmotu, ale že v ní žije jiná bytost jiné povahy, kterou ještě neznáte a která je vaší duší. 

15 O duši toho náboženské komunity lidstvu zjevily jen velmi málo. Nyní se však probudí ze své 

letargie a požehnáni budou ti, kdo překonají obavy a strach a odhalí lidstvu pravdu, kterou skrývali. 

Osvětlím je světlem svého odpuštění, své milosti a své moudrosti. 
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16 Až si lidstvo uvědomí, že náboženská společenství tu nejsou jen proto, aby lidé na zemi žili 

mravně, ale že mají za úkol vést duši do jejího věčného domova, pak lidstvo učiní krok vpřed na cestě 

svého duchovního rozvoje. 

17 Povstaňte, lidé, abych vás vždy našel v duchovní bdělosti, abyste neporušovali Můj Zákon, byli 

jednotní ve svých domovech a hledali ty, kdo sešli z Mé Cesty. Tak si ze Mne vezmeš příklad jako ze 

svého Mistra. Nikdy však nemám v úmyslu zaujmout Mé místo soudce. Sluší se, abyste si navzájem 

odpouštěli, a pokud chcete nějakým způsobem zaujmout Mé místo, čiňte tak s učením, láskou a 

odpuštěním. Máš ode Mne mnoho příkladů, které můžeš použít jako vodítko pro svá díla. Můj Duch se 

před vámi nechce ukazovat, ale musíte pochopit, že vám jako Mistr musím ukázat své příklady učení, 

abyste je mohli použít jako vzor. Kdybych skryl svá díla, jak byste je mohli pochopit? Proto vám říkám: 

Milujte se, jako já miluji vás. 

18 Prosíš mě o odpuštění, protože mě neustále urážíš, a já ti odpouštím. Vy naopak nejste ochotni 

odpustit těm, kdo vás uráží. Proto jsem dovolil, aby Mé projevy pokračovaly až do roku 1950, abyste 

skrze Mé učení pochopili Mé učení a přisoudili mu náležitou hodnotu. 

19 Můj Zákon a Mé učení, které se po staletí stávají známými, jsou jedinou knihou, v níž je vše 

pravdivé. Lidé však hledají v pozemských knihách něco, co by jim zjevilo to, co je věčné, a odhalilo jim 

pravdu, ale jediné, čeho dosáhnou, je, že svou mysl přesytí teoriemi, aniž by našli pravé světlo pro svého 

ducha. 

20 Bylo zapotřebí Mé starostlivé lásky, aby se toto učení zakořenilo ve vašich srdcích, hodně pečlivé 

trpělivosti a lásky, kterou jsem mohl sebrat jen Já, váš Pán. To, co byste měli v této době vědět, vám 

zjevuji ve svém učení. Ale to, co zatajím, zůstane skryto, abyste to mohli poznat v budoucích časech. 

Kdybych vám dnes řekl všechno, mnozí by byli zmateni a jiní, kteří si myslí, že tomu rozumí, by byli plni 

marnosti. Tento pocit nadřazenosti by je zkazil a vy byste si měli uvědomit, že Mé učení vás nemá svést z 

cesty pravdy. 

21 Považujte tento život za boj a bojujte v něm až do vítězství. Pojďte do Mé přítomnosti jako dobří 

vojáci a Já vám dám odměnu, která naplní vašeho ducha světlem a milostí. Ale ty, kteří duchovně spí a 

chovají se nevěrně jako pošetilé panny z podobenství, překvapí smrt, která je zastihne s vyhaslou lampou. 

22 Každý člověk, každý tvor má své místo, které nesmí ztratit, ale stejně tak nesmí zaujmout místo, 

které mu nepřísluší. 

23 Jakou odpovědnost mají ti, kdo Mě v této době slyšeli, i když Mě slyšeli jen jednou! 

24 Když jste přijali Mé volání, spěchali jste, abyste se shromáždili a duchovně se se Mnou poradili. 

Chci vidět vašeho ducha plného naděje a víry podle jeho poslání, statečného a vyrovnaného ve zkouškách. 

Neunavujte se bojem, nepolevujte, když máte pocit, že cesta je dlouhá. Nezapomínejte, že vás doprovází 

Můj Duch, a proto můžete být ve zkouškách nepřemožitelní. 

25 Váš pohár obsahoval radost a pokoj, stejně jako bolest a nejistotu. Ve svém životě jste se smáli i 

plakali a někteří předčasně zestárli, protože ve zkouškách zeslábli a cítili, že jim docházejí síly. 

26 Ženy, vidím vaše zraněná srdce. Těžkosti vyčerpaly vaši tělesnou schránku, ale v duchu je stále 

síla statečně pokračovat. Navzdory utrpení jsi Mi důvěřovala a doufala ve Mne, protože jsi věděla, že vždy 

zasáhnu, abych osušil tvé slzy a ulehčil tvou práci. Vzpomeňte si, že jsem vám řekl, že "list stromu se 

nepohne bez Mé vůle". Nepřemýšlel jsi o tom, že tento kalich utrpení, který jsi vyprázdnil, je tyglíkem, v 

němž se očišťuje tvá duše? Nevíte, že žijete v éře duchovního boje, v němž musíte prokázat svou sílu? 

Buďte požehnaní, neboť jste byli v mnoha zkouškách silní, a proto vás vaše zásluhy opravňují k mému 

pokoji. Nenabídl jsem vám věčné požitky na zemi. Duch ví, že když přijde do tohoto pozemského údolí, 

čekají ho těžkosti a boj, aby se mohl zocelit a zdokonalit. Ale ve vašem těžkém životním zápase vás Moje 

otcovská láska vždy chránila jako plášť. 

27 Lidé, nejste spokojeni s vědomím, že se právě zjevuji tak jasným způsobem mezi lidmi a že ve 

všech národech očekávám své vyvolené? Chci být všem jako přítel, jako bratr a důvěrník vašeho ducha. 

28 Ne všichni ve Mne věříte. To však není překážkou, abych tě miloval a přišel k tobě. Kdo by mohl 

zastavit sílu Mého Ducha, když Já jsem samá láska k Mým dětem? A kdo by mohl posoudit Mé dílo a 

proniknout do Mých tajných rad? 

29 Dnes jste se mnou, učedníci, odpočívejte, neboť nad vámi bdím. Už si nebudete podkopávat zdraví 

zbytečnými pracemi. Kolik jsi musel vytrpět, abys své duši vrátil čistotu a ctnosti, kterými byla obdařena. 
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30 Ach, kéž bys zůstal čistý jako v dětství, v tom věku, kdy je tělo nevinné a duše začíná novou 

životní cestu. Jak blízko bys Mi byl a jak by k tobě přicházeli andělé, aby s tebou zpívali píseň chvály! Jak 

však člověk stárne, jeho duše se stále více vzdaluje od čisté a světlé cesty a dostává se do neustálého 

konfliktu se světem, v němž někdy vítězí duše a jindy tělo. Všichni jste sešli z cesty dobra a musíte se 

modlit, abyste se zbavili nebezpečí a odvrátili se od zla. Na této cestě nesete hůl, o kterou se opíráte, a tato 

hůl je anděl strážný, který vás doprovází, kamkoli jdete. 

31 Přišel jsem k vám, abych vás vykoupil důkazy lásky a spravedlnosti a naučil vás Svému učení, 

abyste Mě následovali. 

32 Z vašich dobrých skutků přijímám to, co je na nich záslužné, i to, co považujete za velmi malé, 

neboť já jediný mohu posoudit jejich skutečnou hodnotu. Kdo miluje lidi a slouží jim, ten mě miluje a 

slouží mi. Vyžaduji od vás pouze to, abyste se milovali, a to mi bude stačit, abych s vaší pomocí vykonal 

velké skutky. Dal jsem vám o tom mnoho důkazů, neboť jsem byl vždy přítomen, když jste se obraceli k 

potřebným a dával jsem vašemu duchu zakoušet pokoj, který přináší plnění povinností vůči Otci a bližním. 

33 Nesete nesmazatelné znamení, které vás odlišuje od všech ostatních náboženských společenství. 

Toto znamení je světlo, které jsem nechal zazářit ve vaší duši. Dal jsem ti také objevit se v tomto Mnou 

připraveném národě, aby tvá duše v něm mohla usilovat o vzestup a najít vhodné pole působnosti pro 

plnění svých povinností. 

34 Střežte poklad, který jsem vám dal ve svém Slově, a nedovolte nevěrným rukám, aby vám ho 

vzaly. Dejte ji každému, kdo ji chce poznat nebo kdo v ní hledá spásu. 

35 Pokud nejste schopni bránit Můj odkaz, budu ho bránit Já, ale pak se Mi budete muset zodpovídat 

ze své liknavosti. Pracujte s láskou, abyste naplnili duchovní a hmotné zákony. Budete-li dodržovat své 

duchovní povinnosti, bude pro vás hmotná práce snadná. Neměli byste se chlubit svými ctnostmi; pokud 

opravdu cítíte Mé Slovo a praktikujete je, žárlivě střežíte své skutky tam, kde je mohu vidět jen Já, pak váš 

příklad pokory povzbudí vaše bratry a sestry, aby následovali váš příklad. 

36 Milujte se stejnou láskou, jakou jsem vás učil Já, a vězte, že jste vyšli ze Mne, že jste všichni 

utvořeni ze stejné podstaty a že tak jako jste byli na počátku ve Mně, budete i na konci, až se vrátíte ke 

svému Pánu. 

37 Hledám tě, abys mohl přistoupit ke zdroji života. Zde je cesta, která k němu vede. Aby ji člověk 

našel, musí někdy přinášet oběti, musí bojovat a vytrvat ve ctnosti. 

38 Naslouchejte Mému hlasu, který vás neustále probouzí, onomu vnitřnímu hlasu, který vyžaduje, 

abyste plnili Můj zákon. Až dosud jste si totiž žili, jak se vám líbilo, a dělali jste si v životě, co se vám 

líbilo. 

39 Vaše srdce, zatvrzelá v proměnách života, jsem učinil milujícími tím, že jsem jim dal ochutnat 

chléb božské lásky a vaše srdce jím byla vnitřně pohnuta. 

40 Ve Mně je Soudce, Otec a Mistr - tři různé fáze zjevení v jedné bytosti, tři centra moci a jedna 

podstata bytí: láska. 

41 Tak se ti zjevuji, abych ti pomohl naplnit poslání, které jsem do tvého ducha vložil od počátku 

času. 

42 Nyní vás učím znovu, abyste mohli učit lidstvo tomuto Slovu. Až bude tento Můj lid připraven, 

lidé v něm najdou útěchu ve svých bolestech, balzám ve svém utrpení a světlo pro svého ducha. 

43 Současná generace nepomine, aniž byste se vydali svědčit o Mém druhém příchodu. Já jsem vám 

však řekl: "Když se nebudete snažit praktikovat mé učení, kameny budou mluvit a svědčit o mé 

přítomnosti, ale z toho mi budete skládat účty. 

44 Jsou-li na tvé cestě překážky, které ti brání jít za Mnou, ukaž Mi svou dobrou vůli a horlivost, pak 

ti uvolním cestu a pomohu ti. 

45 Chci, abyste byli vybaveni, protože svět vás bude zkoušet, a pokud nebudete schopni dosvědčit 

zázraky, které jsem mezi vámi vykonal, ve vašich bližních se objeví pochybnosti. 

46 Vidím mezi vámi ty, kteří dokázali zlomit pouta, jež je poutala ke světu, a kteří Mě prosí o sílu, 

aby zůstali pevní ve svém ušlechtilém rozhodnutí k obnově, a povzbuzuji je Svými slovy a Svou 

přítomností. Prožijí více zkoušek, které jim poslouží k tomu, aby pevně kráčeli po své cestě. Bděte a 

modlete se, aby vás zkoušky nepřekvapily ve spánku, protože vaše probuzení by bylo hořké, kdybyste si 

uvědomili, že musíte začít cestu znovu. 
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47 Kdybys padl, okamžitě si vzpomeň na svého Otce a modli se, abys ve Mně našel novou sílu 

zvítězit. Pokud se takto připravíte, bude ve vás jasně slyšet hlas vašeho svědomí. 

48 Už nebudete otroky pokušení. Snažte se zachovat si duchovní svobodu. Chci, aby moji učedníci 

byli dobrými bratry a sestrami mezi lidmi, kteří vždy očekávají, že jim někdo podá bratrskou a upřímnou 

ruku. 

49 Lidé dychtivě hledají světlo pravdy a mnozí očekávají Můj příchod, aniž by věděli, že Moje 

přítomnost je již mezi vámi. 

50 Ne všichni Mě v době Mého zjevení uslyší, ale v současné době učím tento lid, aby se každý z 

těch, kdo Mi naslouchali, mohl stát vůdcem lidských srdcí, až se Mé Slovo již nebude projevovat skrze 

tyto nositele hlasu. Do té doby se oduševníte a budete přijímat Mé Slovo a Mé příkazy prostřednictvím 

intuice, a pak budete mluvit o dosud neznámých naukách, které budou skutečnými zjeveními. 

51 Již nyní jsem vám zjevil mnohé z toho, co bylo lidem zaslíbeno, a skrze vás jsem oznámil události, 

které jste viděli, jak se staly skutečností. Proto můžete říci, že jste byli nejen Mými mluvčími, ale také 

Mými proroky. 

52 Ještě jste nedosáhli dna Mého Slova, ale přijdou nové generace, které jsem vám slíbil, a ty vám 

poskytnou hluboké a správné osvícení toho, co jste nemohli pochopit. Přijdou však také lidé z jiných 

národů, kteří budou umět vykládat mé učení. Přesto vám říkám, že ti, kdo Mě slyšeli ústně a cítili Mou 

přítomnost, budou první, kdo pochopí Mé Dílo, aby ho mohli učit a vysvětlovat. 

53 Nechci, abyste si během let, kdy Mi ještě můžete naslouchat, něco vyčítali, protože pak by Mé 

učení ustrnulo, zatímco Mou vůlí je zjevovat se v každé další lekci stále jasněji, abyste se na konci Mého 

hlásání mohli cítit natolik vyspělí, že se stanete mistry. Vložil jsem do vás svou božskou touhu, abyste 

dosáhli lásky a moudrosti tím, že otevřete své chápání duchovního poznání. 

54 Učím vás, abyste se připravili na přijetí božské inspirace, která by vašim bližním zjevila, že 

všichni lidé mohou být vlastníky této milosti. 

55 Ať se Mé Slovo trvale usídlí ve vašich srdcích, abyste ho jednou jako Mistři měli stále přítomné ve 

svém vnitřním chrámu. 

56 Nebojte se, že vás lidé kvůli mému učení "roztrhají". Srdce člověka je tak unavené marnými 

teoriemi a slovy, že když přijme tuto dobrou zprávu, pocítí na svém duchu světlo pravdy, které sestoupí 

jako osvěžující rosa, aby ho oživilo. 

57 Dokonalý Přítel k vám přišel, aby vám řekl, že se nemáte bát, protože i když v mnoha srdcích 

najdete jed, zlobu a zradu, tyto zkoušky nebudou schopny zastrašit věrného a vybaveného učedníka. 

58 Buďte jako ti apoštolové, kteří Mě následovali ve druhé éře. Pokud se vám dosud nepodařilo 

nemocného uzdravit, posilujte svou duchovní přípravu tím, že se očišťujete v činnosti lásky a zůstáváte v 

kontaktu s bolestí. Nejste-li vnitřně připraveni, nedotýkejte se nemocného v očekávání, že se uzdraví, 

protože pak tento zázrak neuvidíte. Pokud se však duchovně a tělesně připravíte, brzy obdržíte zázrak, o 

který Mě žádáte, bude-li to Má vůle. 

59 Pokud vaše víra v Mou moc není velká a vaše láska k bližním není opravdová, vaše práce 

nepřinese spásu a vaše úsilí bude marné. Pokud však dosáhnete duchovnosti, uvidíte, že se na vaší cestě 

dějí skutečné zázraky. 

60 Pokud jste nedosáhli míru mezi svými milovanými nebo pokud jsou svazky shody a lásky 

přetrženy, bděte a modlete se, spojte se s Mým Duchem a mír bude s vámi. 

61 Pokud ještě nevíte, jak o Mně mluvit, zavřete své rty, ale pozvedněte svého ducha, neboť ten bude 

myšlenkami mluvit k těm, kdo jsou v duchovní nouzi. 

62 Pokud jste nebyli schopni pochopit Mé učení a chcete proniknout do jeho významu, zduchovněte 

se a pak, až Mě uslyšíte nebo si vzpomenete na Mé Slovo, budete překvapeni svým hlubokým 

pochopením. Mé Slovo je prosté a jednoduché, abyste ho mohli pochopit, ale obsahuje jádro podstaty, 

která je božská, takže můžete cítit Mou přítomnost. 

63 Dnes pořádám novou večeři, obklopen učedníky a učednicemi, kteří přemýšlejí a vzpomínají na 

den a hodinu, kdy se "Slovo" v Ježíši stalo člověkem. Zavři oči a zkus si představit místo Mého narození, 

slavnostnost té hodiny, čistotu Matky, jemnost Mariiny spravedlivé a cudné společnice a vše, co tu událost 

obklopovalo. Pak pochopíte Kristovu božskou pokoru - pokoru, kterou hlásal od prvního okamžiku svými 

skutky a svým božským slovem. 



U 109 

148 

64 Milovaní lidé, prožívejte tyto okamžiky vnitřně a osvěžujte se jejich připomínáním a rozjímáním, 

neboť z vašeho rozjímání o nich bude vycházet světlo, které odstraní vaši nevědomost. 

65 Hledej Mě v nejskrytějších a nejvznešenějších částech svého bytí, pociťuj Mou přítomnost ve 

svém duchu a rozpoznávej Mé projevy v nejnepatrnějších věcech svého života. Pamatujte, že čím vyšší a 

duchovnější je Můj projev, tím větší je vaše blaženost, neboť to bude důkazem, že jste již schopni 

pochopit Mé hluboké lekce. 

66 Jste z těch, kdo v tomto čase v duchu potvrdili můj příchod a uvěřili, aniž by viděli. Jsou však tací, 

kteří Mě očekávají v podobě, v jaké jsem byl na světě ve druhé éře, a jiní, kteří Mě očekávají v různých 

podobách podle toho, jak si každý z nich vykládá proroctví. Žehnám všem, kdo na Mě čekají, a posílám 

jim Své světlo, aby nebyli zmateni, až se dozvědí, že Má přítomnost a Můj projev v této době je duchovní. 

67 Žehnám i těm, kdo Mě neočekávají. Někteří oslabili ve víře a jiní byli zmateni mnoha lidskými 

myšlenkami a naukami. Já však vylévám své světlo na všechny jejich cesty, aby dosáhli spásy (svých 

duší). 

68 Někteří Mě očekávají duchovně, a přesto budou popírat, že jsem to Já, kdo se dává poznat, protože 

chtějí vidět, jak přicházím v záři oslnivého světla, aby mohli uvěřit. Chtějí Mě vidět přicházet s 

majestátem krále země, protože nechápou pravou velikost, která spočívá v pokoře. Proto vám musím 

znovu říci: "Mé království není z tohoto světa." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 110  
1 Učedníci, Eliáš vás připravil a zanechal ve vašem duchu povznesení a pokoj. Vpravdě vám říkám, 

že nevíte, kdo je Eliáš, ani kdo byl, ani kdo bude. Přijde však chvíle, kdy na něj pohlédnete a řeknete: 

"Pane, až do dneška jsme nebyli schopni rozpoznat, kdo je Pastýř. 

2 Nyní k vám ještě jednou promlouvám jazykem lásky, který jsem vás naučil, abyste dosáhli 

dokonalého spojení se svým Otcem. Není to vaše tělesná schránka, která pociťuje Mou Božskou 

Přítomnost, neboť to nejsou vaše oči, které Mě vidí, ani vaše uši, které Mě slyší, ani vaše rty, které se 

Mnou mluví. Tvé fyzické smysly vnímají Můj projev skrze lidské tělo, ale podstata slova, které nositel 

hlasu pronese, je božskou částí, kterou přijímá tvůj duch. 

3 Jste vojáky v dlouhé bitvě tohoto života a všichni dorazíte do země, kterou hledáte. Jaká to bude 

radost pro tvého Otce a také pro tvého ducha, až dorazíš do zaslíbeného království poté, co jsi prožil tolik 

útrap a přežil tolik bitev! Bude to tehdy, až Duch konečně zvítězí nad tělem a bude moci skrze něj zjevit 

své světlo. Tělo pak už nebude překážkou, zkázou a pokušitelem duše. 

4 Moji označení budou na zemi rozpoznáni. I kdyby ses zavřel, abys skryl své dary, budou tam 

objeveny; i kdybys mlčel, Mé učení na tvých rtech lidi překvapí, a i kdyby ses snažil skrýt znamení, 

kterým jsem tě označil, bude vyzařovat světlo a učiní tě rozpoznatelným. Ale proč se skrývat? Je to proto, 

že se stále cítíte slabí a nemotorní? Budu vás učit, dokud nebudete silní, plní víry a lásky k Mé Věci. Pak 

už se nebudete ničeho bát. 

5 Představa lidí o duchovnu se změnila, Mé světlo jim umožnilo pochopit, že duch může svobodně 

věřit. Nikomu nevnucuji konkrétní vyznání ani nikoho nenutím, aby Mě miloval. 

6 Pole připravená rosou Mé milosti vám poskytnou příznivé podmínky pro pěstování tohoto semene. 

V této době budou přetrženy okovy náboženského fanatismu a modlářské zlo zmizí. Duch už nebude 

otrokem a povstane, aby Mě hledal na cestě pravdy. Vývoj a znalosti, které duch v životě nashromáždil, 

mu dnes umožňují plnit poslání, které jsem mu uložil. 

7 Je pravda, že jste nepřišli na svět jen v tomto čase. Jste duchovně stejní lidé, které jsem učil ve 

všech dobách a kteří se převtělují z věku do věku, protože během jediné pozemské existence nemohli 

splnit velké poslání, které je jejich osudem. Někdy jeden život sotva stačí na zasetí semínka a není dost 

času na jeho pěstování, tím méně na to, aby vykvetlo. 

8 V mnoha svých učeních se zmiňuji o izraelském lidu, protože byl nástrojem Mého Božství, aby 

dával příklady učení a promlouval k lidstvu. Obdařil jsem ji svou láskou a svými milostmi v plném 

rozsahu, ale také přísnými útrapami své spravedlnosti. Abych ho poučil, využil jsem jeho lásky, ale i jeho 

slabosti a nevíry; králové, kněží, celníci a dokonce i ti nejnevzdělanější lidé byli nástrojem mých lekcí a 

příkladů učení. Ale podívejte se - zatímco v současné době někteří povstali k novému životu v různých 

zemích a uvědomili si, že zaslíbená země není Kanaán, ale Mé království, jiní, kteří zdědili pouze krev 

tohoto národa, stále žijí připoutáni ke svým tradicím a svázáni s hmotným výkladem, který dali jejich 

předkové Božskému učení. 

9 Ve Svém novém projevu jsem změnil všechno: místa i způsoby projevu, abych odstranil 

nevědomost, omyl a nesprávný výklad, jichž se dostalo Mým předchozím zjevením. Tak jako slunce 

vychází na východě a vy ho vidíte v poledne v nejvyšším bodě, abyste pak sledovali, jak zapadá na 

západě, tak se světlo Mého Ducha časem přesunulo z východu na západ, abyste Mou slávu a Mou moc 

neomezovali na určitá místa, lidi nebo rasy. 

10 Dnes dočasně přebýváte v nové zemi, kterou jste také našli díky Božímu zaslíbení, aby se stala 

vaším dědictvím, i když jen dočasně. Tato země, plná krás, byla rozvinutá, ale ostatní národy vám ztrpčily 

život. Tento lid se však nikdy nebude mstít, ale pouze odpouštět svým bližním. Také Judea byla kořistí 

cizinců, dokud ji neproměnili v ruiny a sutiny. 

11 Bolest byla vaší zkouškou ohněm, váš duch se v ní zoceloval, protože zítra musí lidstvu předat 

plody svého vývoje a zkušeností. Válka vás nepostihla - jaké nové poznatky byste si z ní mohli odnést? 

Jakou sílu může dát těm, kteří se již stali silnými v utrpení? 

12 Váš úkol je jiný: Po roce 1950 povstanete jako proroci, vaše rty budou mluvit pod mým vnuknutím 

a budete konat zázraky. V té době již nebudete očekávat, že Mé Slovo bude vycházet z úst hlasatelů, jako 
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je tomu nyní. Připravíte-li se však na modlitbu, všechno, na co jste zřejmě zapomněli, se vynoří z vašich 

srdcí, protože k vám budu nadále promlouvat skrze vaše svědomí. 

13 Budete překvapeni, jak vás budou následovat lidé z různých náboženských společenství a budou 

vyznávat, že ten, kterého jste měli mezi sebou, byl Mistr. Budou jako Nikodém, který soukromě hovořil s 

Ježíšem, jehož poznal jako Božího Syna, kterého miloval jako svého Mistra, a hořce plakal, když ho viděl 

odcházet z Jeruzaléma s křížem nepravosti a nevděčnosti na ramenou. V tu chvíli mi jeho duch se slzami v 

očích řekl: "Mistře, budu Tě následovat." I on mě následoval. 

14 Blaze těm, kdo se v této době rozhodnou podobně, aniž by se báli lidí, neboť v nich bude mé 

světlo. 

15 Na co myslíte, děti moje? Vím, že přemýšlíte o tom, že vám Otec právě svěřil nový rok, abyste v 

něm dokázali udělat krok vpřed - rok, který se někdy zdá, že nekončí, a přitom je pro ducha jen jako 

vteřina na věčnosti. 

16 Uplynul rok a na mužích to zanechalo stopy. Když jsi uslyšel Mé slovo soudu, tvůj duch se 

probudil a tvou pamětí prošly vzpomínky na tvé skutky, slova a myšlenky, na všechna tvá utrpení a 

radosti, na vše, čeho jsi dosáhl, i na to, čeho jsi dosáhnout nemohl. Když jsi dokončil sebezpytování ve 

světle svého svědomí, poděkoval jsi svému Stvořiteli za všechno, co jsi od něj dostal. 

17 Člověk a všechno stvoření Mi vzdali hold a přinesli oběť. Buďte požehnáni! 

18 Jako by se v této chvíli všechna stvoření shromáždila, aby se spojila k úctě k Otci, vidím všechny 

světy a všechny bytosti sjednocené před Mým pohledem. Vidím i ty nejmenší skutky, které pro Mne byly 

vykonány, slyším hlas svých tvorů, když ke Mně volají, a chvalozpěv těch, kdo Mne chválí. 

19 Ve všem, co je stvořeno, je život a citlivost. Vpravdě vám říkám, že i skály cítí Boží dotek. 

Všechna stvoření v sobě nacházejí občerstvení, jako by nacházela občerstvení v Mém Božství. 

20 Královská hvězda je obrazem otce, který dává svým dětem život, energii, teplo a světlo. 

21 Země je jako matka, jejíž lůno je nevyčerpatelným zdrojem něhy. S ní je tu plášť, který chrání 

sirotky, lůno, které živí, a teplé a pohodlné útočiště pro její děti. Její skrytý poklad odhalil mužům svá 

velká tajemství a na její tváři se vždy odrážela cudnost a krása. 

22 Uplynulý rok byl plný zkoušek - rok, v němž se Boží spravedlnost projevila na každém lidském 

stvoření. Kdo nevyprázdnil kalich hořkosti? 

23 Kolik milovaných bytostí opustilo tuto zemi, aby unikly do záhrobí, protože je volal Duchovní 

život. Srdce nakonec vylila křišťálově čistou vodu a na spáncích starců se objevilo mnoho bílých vlasů. 

Přesto se objevily i radosti: na svět přišly nové děti se svým poselstvím nevinnosti, nemocným se vrátilo 

zdraví a některým z vás, kteří jste byli opuštěni, se vrátil milovaný člověk. 

24 Naslouchej Mi s radostí v duchu a pros Mě, abych zvedl závoj tajemství, který zahaluje nový rok, 

jenž ti připadá jako cesta, kterou musíš projít. Ale já vám říkám: dělejte v budoucnu to, co jste dělali v 

minulosti. Slyš Mě dnes, kdy se na tebe stále vylévá esence Mého Slova jako Krev Spasitele, která se 

kdysi vylila do každé duše. 

25 Uplynul rok, lidé, ale válka nenašla konce. Lidé se nesmířili, mocní vůdci si nepodali ruce na 

znamení míru. Právě v této chvíli, kdy se duchovně občerstvujete ve společenství s Mým Božským 

Duchem, jsou ničeny životy, přibývá sirotků a vdov a na zemi stále teče krev a zalévá ji, krev lidí, která je 

Mou krví. 

26 Znovu vložím mír do srdcí lidí a dopřeji jim trochu více času, aby mohli dosáhnout tohoto 

nejvyššího dobra ducha. Pokud však této příležitosti nevyužijí, jejich utrpení a hořkost se ještě zvětší. 

27 Přinášejte pokoj skrze svou obnovu, modlitbu a praktikování mého učení. Konejte skutky hodné 

vašeho i mého ducha. Je načase, abyste si sami sebe vážili o něco více, abyste dali pravou hodnotu tomu, 

co jsem vložil do člověka: duchu. 

28 Když dosáhnete pravého poznání své hodnoty, nebuďte domýšliví. Uvědomte si, že jste pouhými 

smrtelníky, že jste posly a nástroji Mých božských rad. 

29 Nikdo se nenarodil náhodou, nikdo nebyl stvořen náhodně. Pochopte Mě a pochopíte, že nikdo 

není na své životní cestě svobodný, že existuje zákon, který řídí a spravuje všechny osudy. 

30 Mluvme k sobě navzájem, Mé děti, mluvme k Mistrovi! Nebudu vás kárat, ale požehnám vám, a 

jak jsem začal svou vyučovací řeč, tak ji mezi vámi ukončím: pohlazením. 
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31 Mlčky mi vyprávějte o svém utrpení, svěřte se mi se svými touhami. I když vím všechno, chci, 

abyste se postupně učili formulovat svou vlastní modlitbu, dokud nebudete připraveni uskutečňovat 

dokonalé společenství svého ducha s Otcem. 

32 Starci, mladíci a panny, děti a rodiče: Požádejte a bude vám dáno. Jsem zdrojem spravedlnosti a 

lásky a ukážu vám cestu životem osvětlenou Mým světlem. 

33 Co ode Mne žádáš pro zemi, která tě chrání? Co cítíte ke všem Otcovým stvořením? Žijte v 

harmonii se všemi bytostmi, neboť ve skutečnosti jste přede Mnou všichni bratři a sestry. Žehnejte všem 

stvořeným věcem a budete žehnat Mně. 

34 Vidím, že se bojíte budoucnosti, protože k vám doléhá stín války a ozvěna jejího řevu, protože 

všude číhá hrozba hladu, moru a zkázy. Ale čeho se můžeš bát, když máš ve své duši Mé světlo? Což jsem 

vás nepovolal za vojáky své věci? Strach nechte těm, kdo nemají víru, těm, kdo Mě popírají. 

35 Lidstvo postihne mnoho utrpení, ale díky nim pozná Mé Slovo a Mé Dílo. 

36 Chci, aby vaše srdce zůstalo citlivé na bolest, na potřebné, hladové, nemocné, aby bylo jakoby 

prahem Nového Jeruzaléma, kde se shromažďuje Boží lid, jímž je lidstvo. 

37 Šestá pečeť je uvolněna a s ní jste slyšeli Mé slovo skrze lidský orgán intelektu, který byl mezi 

vámi zákonem, zjevením a proroctvím. Dávám vám ještě sedm let, kdy Mě budete slyšet v této podobě - 

sedm let, kdy duchovní svět bude stále posílat svá poselství skrze mozek těch, kteří jsou pro něj vyvoleni, 

a z těchto let budete muset skládat účty Otci v poslední den roku 1950, který pro vás bude dnem soudu, 

kdy Mě naposledy uslyšíte mluvit k vám z hory Nového Sionu. 

38 Tato slova vám píši do srdce a do svědomí, neboť chci, aby pro vás byla nezapomenutelná. 

39 Nezapomínejte na to, co jste slyšeli od Božského Mistra, ani na to, co jste slyšeli od Marie, 

Univerzální Matky, a na to, co jste slyšeli od Eliáše, posla Třetí éry, který vás shromáždil jako pastýř v 

ohradě Mé lásky. 

40 Těšili jste se mnoha milostem, ale ty skončí, protože nadešel čas, abyste věrně pracovali v čistotě 

podle Mého zákona. 

41 Když Mi sloužíte, nehledejte žádný osobní prospěch. Sloužte Mi z lásky, aniž byste mysleli na 

odměnu nebo odměnu, která vás čeká. Mysli na ty, kdo trpí, na ty, kdo padli, na ty, kdo nevidí světlo ani 

nepoznávají cestu, a s láskyplným srdcem jim dej mé poučení. Veď je ke Mně a nedělej si starosti, když 

dojdou k cíli dříve než ty. Buďte "poslední" a pamatujte na svůj úkol, neboť Já budu vědět, jak na vás 

čekat, protože vy všichni ke Mně dojdete. 

42 Lidé, dávám vám nový rok k boji. Nad válkou, ničením a smrtí se modrá obloha rozprostře jako 

plášť míru. Ozdobím tvář země květinami, bude tam lipový vzduch, který bude jako dar lásky. Lůno 

matek všech živých bytostí bude úrodné a jejich hojnost vám přinese užitek. Osvěcuji lidskou inteligenci, 

aby v přírodě objevila nové možnosti rozvoje ve prospěch mých dětí. Žehnám mořím, aby se bytosti žijící 

v jejich lůně rozmnožily a aby lidé po válce netrpěli hladem. Dláždím nové cesty, aby se různé rasy 

navzájem poznaly a přijaly. 

43 Ať k vám přijde jaro jako dar pokoje a naděje, smíření a odpuštění mezi lidmi. 

44 Léto svým slunečním ohněm spálí nejeden kraj a poušť, kde se lidé při jejich přecházení budou 

sklánět a prosit Jehovu o milost. Ti, kdo na Mě zapomněli, si na Mě znovu vzpomenou. Vědci budou tváří 

v tvář těmto jevům zmateni, ale v hloubi srdce uslyší Můj hlas, který jim říká, aby očistili své jednání a 

myšlení a vstoupili na cestu moudrosti. 

45 Podzim mi nabídne úrodu těch, kdo obdělávají půdu, a tato úroda bude bohatá, protože některé 

národy se vrátí k míru a znovu se chopí pracovního nářadí. 

46 Požehnání spočine na osivu, protože děti a ženy budou obdělávat půdu v nepřítomnosti mužů. 

Ruce, které složí zbraně a chopí se pluhu, budou požehnány, stejně jako ti, kdo byli nepřáteli, a poté se 

obejmou jako bratři, neboť nebeský chléb bude padat jako mana na poušti. 

47 Přijde zima a její sníh bude symbolem očisty. 

48 Vše je připraveno. Bděte a modlete se, pracovníci. Žehnám také rukám, které ošetřovaly nemocné, 

rtům, které s láskou pronášely Mé Slovo, očím, které přemáhaly spánek a bděly nad hlavou nevyléčitelně 

nemocného, srdci, které tlouklo pro trpícího, protože jsou nástroji Ducha, který se dokáže povznést v 

modlitbě za lidi. 
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49 Chci, aby vaše srdce tloukla k novému životu, protože je shledávám mrtvými pro víru, naději a 

lásku. 

50 Já jsem jediný Soudce, který může soudit duše, a přesto vás nepovažuji za obviněné, ale za děti a 

učedníky. 

51 Dovolte mi být mezi vámi jako Otec. Měříš hodnotu slova, které ti dávám, nebo chceš, abych byl 

tvým soudcem? Chceš, abych učinil svou spravedlnost hmatatelnou nejen ve slově, ale i ve tvém životě, 

aby ses probudil a uvěřil Mi? 

52 Ne vždy jsi dobře zasel semeno, které ti v této době svěřuji, a proto jsi nesklidil úrodu, kterou jsi 

očekával. Ale nevzdávejte se kvůli tomu boje, pochopte, že i když je to někdy příčinou vašich slz, i to je 

pravda, že mír vaší duše je založen na tomto plnění povinností. 

53 Nechci vidět tento lid, jak pláče na cestách země a stěžuje si na hrboly na cestě. 

54 Vždycky jsem vás uvedl na cestu, která vede k domovu, kde na vás čekám. Nebojte se, že jeho 

dveře budou zavřené. Dosáhne ho jen ten, kdo prošel celou cestu. 

55 Ukaž mi své srdce a já z něj jako ze sýpky vyberu dobré semeno a to bezcenné ti nechám, abys ho 

zničil. 

56 Nebudeš se již živit nedokonalými nebo nepoctivými projevy uctívání: Nyní se nacházíte ve Třetí 

éře. Kdo praktikuje mé učení, jak vám ho dávám, bude plnit mou vůli, a kdo plní Otcovu vůli, nalezne 

spásu. 

57 Vždy jsem vám dával velké důkazy své lásky. Dal jsem vám příležitost přijít ke Mně. Přesto jste 

Mě nikdy neposlechli a dali jste přednost bolesti světa s jeho pomíjivými rozkošemi před naplněním Mého 

Zákona, který vám dává pravý pokoj. 

58 Kdybych k vám přišel jen jako soudce, vyděsil bych vás, ale mezi Mou spravedlností a lidmi je 

vždy kříž, a tak ode Mne vždy přicházejí jen slova lásky a odpuštění. 

59 Jak moc jsem ti na tomto světě pomohl, abys nelitoval, až přijdeš před soudce jako duchovní 

bytost! 

60 Jste ti samí, kteří s Mojžíšem přešli poušť, ti samí, kteří následovali Ježíše přes Judsko, a ještě v 

této době žádáte zázraky, abyste uvěřili, nebo žádáte o statky země, jako byste neznali konečný cíl svého 

osudu. 

61 Nedovolte, aby se tento projev stal běžným, protože pak ztratíte úctu a víru, kterou byste k němu 

měli mít. Vždyť jaký užitek z toho můžete mít, když je váš duch nepřítomný a mysl roztěkaná? 

62 V mém božství žije přímluvná láska, to je Maria. Kolik srdcí, která zůstala uzavřená víře, se jejím 

prostřednictvím otevřelo pokání a lásce! Její mateřská podstata je přítomna ve všem stvoření, všichni ji 

cítí, a přesto ji někteří s otevřenýma očima popírají. 

63 Budete neúnavnými rozsévači Mých zjevení, aby se svět vzpamatoval a dosáhl vzestupu a světla. 

64 Před svým odchodem vám vydláždím cesty, kterými půjdete. Nevíte, jak jsem se rozhodl pro 

poslední léta svého projevu. Připravuji vás, protože v těch dnech přijdou velké zkoušky. Odstraním z 

vašeho středu všechny falzifikace, které jste způsobili na Mém učení, abyste mohli poznat Mé Dílo v celé 

jeho čistotě. 

65 Dávejte pozor, lidé, neboť po Mém odchodu se objeví někteří, kteří vás budou přesvědčovat, že se 

nadále projevuji skrze lidský orgán chápání. Dávám ti bdělost a připravuji tvé srdce, aby se při poznání 

Mé Podstaty a chuti tohoto ovoce nenechalo svést podvodníky. Jestliže se však na tyto časy nepřipravíte a 

ztratíte to, co jsem vám dal, jak rozeznáte pravdu od lži? 

66 Nepřijímejte škodlivé vlivy, které by vás mohly připravit o sílu poznání a světla, které jsem vám 

dal, protože pak byste se zapletli do stejného zla jako ti, kdo Mě zradí. Den co den vás musím varovat, 

abyste žili bděle a neochabovali. Mnozí z vás budou plakat nad mým odchodem a nenajdou útěchu. Budeš 

toužit po době, kdy jsem se dal poznat skrze lidský orgán chápání. Ale ve chvílích, kdy se modlíte, vás 

osvítím a připomenu vám všechny milosti a dary, které jsem do vás vložil, abyste se necítili osamělí a 

opuštění, ale s vědomím, že jsem nablízku svým učedníkům, se vydali na cestu se svým dědictvím a 

získávali zásluhy skutky lásky k bližnímu. 

67 Využijte tuto dobu výuky. Uvědomte si, že ve vašem národě panuje mír, zatímco jiné národy se 

trhají. Musíte pochopit, že mezi svým lidem musíte vytvořit atmosféru míru, aby si každý cizinec, který k 
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vám přijde, mohl ve vašem středu odpočinout a najít útěchu, a když se vrátí, bude se cítit osvícený 

dobrými myšlenkami a inspirovaný ušlechtilými úmysly. 

68 Nyní vyjdou z národů lidé silní v dobrotě a plní světla. Přimějí všechny, kdo přišli na svět s 

velkým posláním a nesplnili ho, aby poznali své chyby a omyly. 

69 Blíží se také doba, kdy v národech propuknou epidemie a zničí obyvatelstvo. 

70 V tento den se vás ptám: Kdybych vás poslal do těch zemí a řekl vám: Překročte moře a vstupte do 

měst bolesti a zpustošení - udělali byste to, děti moje? 

71 Za hranicí smrti čeká na všechny život, ale kdo jsou ti, kdo jdou a přinášejí kapku balzámu a slovo 

světla těm, kdo se ještě mohou v tomto životě povznést k pravdě? Ti budou mými učedníky. 

72 Mnozí lidé uvidí tajemství Mých projevů objasněná již v tomto světě, ale jiní budou muset vstoupit 

do duchovního světa, aby spatřili pravdu. 

Můj pokoj s vámi! 
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