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Poznámka k tomuto problému:  
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz s ním boli preložené tieto zväzky: 

 

Stav: december 2020  

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

francúzština  

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

bezplatné stiahnutie vo formáte PDF všetkých 6 doteraz vydaných zväzkov môjho osobného 

duchovného príkladu, ako aj 5 zväzkov poézie v nemčine a angličtine, ktoré vychádzajú z Knihy 

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

 

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

  

 

 

 

 

 

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


 

 

Obsah 
Predslov .............................................................................................................................................................. 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 ........................................................................................................................................................... 56 

Pokyn 93 ........................................................................................................................................................... 62 

Pokyn 94 ........................................................................................................................................................... 67 

Pokyn 95 ........................................................................................................................................................... 73 

Pokyn 96 ........................................................................................................................................................... 78 

Pokyn 97 ........................................................................................................................................................... 84 

Pokyn 98 ........................................................................................................................................................... 90 

Pokyn 99 ........................................................................................................................................................... 95 

Pokyn 100 ....................................................................................................................................................... 100 

Pokyn 101 ....................................................................................................................................................... 105 

Pokyn 102 ....................................................................................................................................................... 110 

Pokyn 103 ....................................................................................................................................................... 115 

Pokyn 104 ....................................................................................................................................................... 120 

Pokyn 105 ....................................................................................................................................................... 125 

Pokyn 106 ....................................................................................................................................................... 130 

Pokyn 107 ....................................................................................................................................................... 135 

Pokyn 108 ....................................................................................................................................................... 140 

Pokyn 109 ....................................................................................................................................................... 145 

Pokyn 110 ....................................................................................................................................................... 150 

Informácie o obsahu ...................................................................................................................................... 155 



 

 

 

 

Literatúra a webové stránky. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 



 

6 

Predslov  
S radosťou a vďačnosťou vám predstavujeme štvrtý diel série "Kniha skutočného života". Opäť sme ju 

starostlivo a citlivo preložili zo španielčiny do nemčiny. Ako vždy, odporúčame čítať len malé úseky s 

vnútornou zbierkou a premýšľať o prečítanom v každom prípade, aby sa naplno odhalil duchovný význam 

Kristových slov. 

Ak čitateľ prichádza do kontaktu s Božskými výrokmi Mexika po prvýkrát prostredníctvom tohto IV. 

zväzku, chceli by sme mu povedať: Na štúdium Kristovho učenia vo zväzkoch "Knihy pravého života" nie 

je bezpodmienečne nutné čítať zväzky v poradí, t. j. začať I. zväzkom, pretože nielen každý jednotlivý 

zväzok, ale už každé učenie obsahuje samostatnú a zrozumiteľnú Kristovu doktrinálnu adresu. 

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

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

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

keď sa komunita rozrástla a Kristus si pripravil nástroje, sa v roku 1884 prvýkrát zjavil prostredníctvom 

ľudskej mysle svojho vyvoleného nástroja Damiána Ovieda. Dovoľme, aby k nám o týchto mimoriadnych 

udalostiach prehovoril sám Kristus: 

U 236, 50: "Viete o tom oblaku, na ktorom ma moji učeníci videli vystupovať, keď som sa im 

naposledy ukázal? Je teda správne napísané, že prídem znova na oblaku, a splnil som to. 1. septembra 

1866 prišiel Môj Duch na symbolickom oblaku, aby vás pripravil na prijatie nového učenia. Neskôr, v 

roku 1884, som vám začal dávať svoje učenie. Neprišiel som ako človek, ale duchovne, obmedzený v lúči 

svetla, aby som ho preniesol na ľudskú myseľ. Toto je prostriedok, ktorý si vybrala Moja Vôľa, aby som k 

vám hovoril v tomto čase, a Ja vám pripíšem zásluhu za vieru, ktorú máte v toto Slovo, pretože to nebude 

Mojžiš, kto vás povedie cez púšť do zasľúbenej zeme, ani Kristus ako človek, kto vám dá počuť svoje 

Slovo života ako cestu spásy a slobody. Teraz sa k vašim ušiam dostáva ľudský hlas týchto stvorení a je 

potrebné, aby ste sa oduševnili, aby ste našli božský zmysel, v ktorom som prítomný; preto vám hovorím, 

že vašu vieru v toto Slovo uznávam, pretože je daná prostredníctvom nedokonalých bytostí." 

Podľa Božej vôle trvali ohlasovania v Mexiku až do konca roku 1950. V posledných rokoch obdobia 

ohlasovania sa učenie Božského Majstra zapisovalo, neskôr sa prepisy zbierali a v roku 1956 sa z veľkého 

množstva z nich začal vydávať prvý zväzok. Vybrané učenia obsahujú celkovo 12 zväzkov napísaných v 

španielskom jazyku, v ktorom boli prednesené. Z nich boli doteraz do nemčiny preložené a publikované 4 

zväzky; práve držíte v rukách posledný zväzok. 

Prekladatelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod  
Úvodné slová k tomuto štvrtému dielu série True Life boli napísané v marci 1995. Podľa predpovedí, 

ktoré Kristus vyslovil vo svojom učení v Mexiku v rokoch 1866 až 1950, budú v tomto roku pokračovať 

prírodné katastrofy a návštevy na celom svete, ktoré vyvrcholia v nasledujúcich rokoch. 

Už začiatkom roka 1995 pokračovala séria prírodných katastrof z predchádzajúcich rokov, keď v 

Japonsku v oblastiach miest Kóbe a Osaka došlo hneď v prvých týždňoch k silnému zemetraseniu, ktoré 
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pripravilo o život viac ako 5000 ľudí a spôsobilo veľké škody. ─ V severozápadnej Európe potoky opustili 

svoje zúžené korytá, zaplavili polia, dediny a mestá, čo spôsobilo niekoľko obetí na životoch a značné 

materiálne škody. ─ Po celom svete zúria početné lokálne a niekedy málo známe vojny, ktoré o to 

krutejšie postihujú civilné obyvateľstvo. Nevyliečiteľné choroby si vyžadujú mnoho životov, najmä v 

rozvojových krajinách. ─ V bohatých priemyselných krajinách sa čoraz viac šíri nezamestnanosť, na ktorú 

sa zatiaľ nenašiel liek. A vo všeobecnosti je medzi ľuďmi veľký nepokoj. 

Tieto podmienky a udalosti nikdy predtým neexistovali v takej rozmanitosti a zúrivosti, a preto nie je 

prekvapujúce, ak si čoraz viac ľudí kladie otázku: Čo sa stalo na našej Zemi? Pretože tieto udalosti už nie 

sú normálne. 

Už asi pred 50 rokmi Kristus prorocky odpovedal na uvedenú otázku vo svojich zjaveniach v Mexiku a 

z tohto IV. zväzku citujeme Kristov výrok v tomto zmysle: 

U 100, 5-7: "Ľudstvo, hľadám tvoje zmierenie. Nežijete v mojom zákone. Harmónia medzi tebou a 

tvojím Bohom a všetkými stvorenými vecami je zničená. Nemáte sa radi ako bratia a sestry, a to je 

tajomstvo šťastia, ktoré vám zjavil Ježiš. Ale ak ste stratili harmóniu medzi sebou, myslíte si, že ju 

dokážete zachovať s prírodnými ríšami stvorenia? (6) Ruka človeka na seba uvalila súd. V jeho mozgu 

zúri búrka, v jeho srdci búrka, a to všetko sa prejavuje aj v prírode. Jej živly sa rozpútajú, ročné obdobia sa 

stanú nevľúdnymi, vznikajú a množia sa epidémie, a to preto, že vaše hriechy sa množia a spôsobujú 

choroby a že hlúpa a opovážlivá veda neuznáva poriadok, ktorý určil Stvoriteľ. (7) Keby som vám to 

povedal, neverili by ste. Preto je potrebné, aby ste mohli rukami uchopiť výsledok svojich prác, aby ste sa 

v nich mohli sklamať. Práve teraz ste dosiahli ten okamih svojho života, keď zažívate výsledok všetkého, 

čo ste zasiali." 

Zem prechádza obdobím Božej spravodlivosti, v ktorom ľudstvo musí zožať svoje zlé semená. 

Prostredníctvom toho prežíva svoje očistenie, pretože sa musí zmeniť a nájsť cestu späť k Bohu. Povrch 

Zeme sa zmení, mnohí ľudia prídu o život, ale planéta nezanikne. 

Po mohutnej očistnej búrke sa opäť objaví dúha pokoja. Tu je ďalší Kristov výrok z tohto zväzku IV: 

U 87, 9: "Ľudia, zostaňte stáli v Mojej náuke, a veru, hovorím vám, že tri generácie po vás duch vašich 

potomkov dosiahne veľké zduchovnenie. Hľadajte pravé povznesenie a potom tak bude robiť celé ľudstvo, 

pretože váš svet nie je odsúdený na to, aby bol večným slzavým údolím, krajinou hriechu, peklom smilstva 

a vojny. Pánov deň je už s vami, môj meč spravodlivosti zasiahne skazu. Čo sa stane, keď zničím semeno 

zla, neresti a pýchy? a namiesto toho poskytnúť útočisko semenu pokoja, svornosti, obnovy a pravej viery 

vo Mňa? Svet sa bude musieť zmeniť, človek sa zmení, keď sa zlepší jeho duchovná oddanosť Bohu a 

jeho život." 

Prekladatelia  
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Pokyn 83  
1 Toto je čas, keď ma uvidí každé oko, ako vám oznámili proroci; teraz dodávam: Toto je čas, keď 

ma bude počuť každé ucho a každý mozog pochopí moje ohlasovanie. 

2 Duch je teraz schopný vykladať mnohé učenia a preniknúť do mnohých tajomstiev; už to nie je 

dieťa z prvých čias, pred ktorým som musel mnohé učenia tajiť, aby sa nezmýlilo, a ktorému som musel 

odhaľovať všetky tajomstvá, ktoré mu boli zjavené prostredníctvom symbolických obrazov, aby sa mohlo 

vydať na duchovnú cestu. 

3 Každý vek je svetlom, novou lekciou, a ak som predĺžil súčasné štádium vývoja, je to preto, aby 

som dal veľkému množstvu duchovných bytostí príležitosť prejsť pozemskou cestou, aby pochopili Moje 

učenie a riadili sa Mojimi pokynmi; tak postúpia o krok na ceste pravého života. 

4 Moje nové Slovo vám umožní pochopiť mnohé z vašej minulosti a toto pochopenie bude lampou, 

ktorá osvetlí vašu duchovnú cestu. Preto som vám mnohokrát povedal: "Pozdvihnite svoje tváre a 

uvedomte si čas, v ktorom žijete." Len tak môžete využiť obdobie života, ktoré som vám zveril na zemi. 

5 Duchovné dobrá, schopnosti a možnosti zostali v mnohých ľuďoch neprebudené, v iných sa len 

matne rozvíjali, ale teraz prišlo Moje Božské Svetlo a rozbúrilo duchov v ich spánku, aby ich pozdvihlo k 

vyššiemu životu, prostredníctvom ktorého ma môžu chápať dokonalejším spôsobom. 

Skúmajte Moje učenie a povedzte Mi, či by toto učenie mohlo byť zahrnuté do niektorého z vašich 

náboženstiev; zjavil som vám jeho komplexné črty a univerzálny význam, ktorý sa neobmedzuje na časť 

ľudstva alebo na (niektoré) národy, ale presahuje planetárnu obežnú dráhu vášho sveta a zahŕňa nekonečno 

so všetkými jeho svetmi života, kde - rovnako ako v tomto svete - žijú aj Božie deti. 

6 Učeníci: Prebuďte sa, otvorte svoje duchovné oči, počúvajte moje slovo, preniknite do jeho 

významu a potom prineste dobrú správu svojim bratom. Dbajte však na to, aby vaše posolstvo bolo vždy 

poznačené pravdou a úprimnosťou, s akou som k vám prišiel. Potom jemne prebudíš zo spánku všetkých, 

ktorí spia, tak ako som ja prebudil teba. 

7 Poďte ku mne, milovaný ľud, poďte si odpočinúť od pozemskej námahy. Tvoje srdce sa otvára, 

aby prijalo moju lásku a silu, a ja ťa prijímam a žehnám ti. 

8 Chcem, aby ste v tomto veku materializmu, v ktorom sa opovrhuje každým duchovným prejavom, 

žili s bdelým duchom a nezabúdali na to, že podstatnou súčasťou človeka je duch a že v tomto živote sa 

má stať silným a vzostúpiť vlastnými zásluhami. 

9 Mojou vôľou je, aby ste vy, ktorých som zahrnul svojou láskou, učili a prebúdzali vo svojich 

bratoch vieru a dôveru vo mňa. Nebudem brať ohľad na ich ľahostajnosť a nedostatok lásky k môjmu 

Duchu. Nikto nebude môcť pretrhnúť posvätné putá, ktoré spájajú človeka so Mnou, ani Mi nikto nebude 

môcť zabrániť, aby som ťa miloval. Prečo ma ľudia napriek svojej bolesti nehľadali? Ich slová a skutky 

urážajú moje otcovské city, nevážia si moju lásku a necítia moje požehnanie. 

10 Riešenie všetkých problémov, ktoré trápia vašich bratov, je vo vás. Dal som vám kľúč k pokoju, 

aby ste si navzájom pomáhali a milovali sa. Všetci môžete priťahovať Môjho Ducha a cítiť Môj božský 

vplyv, keď ma budete s láskou vzývať. 

11 Chcem, aby ste sa po svojom boji spokojne usmievali. Chcem, aby ste cítili, že som vám bol veľmi 

blízky. Nesťažuj sa mi, ak je súčasná doba nevľúdna; keby si zostal cnostný, bolesť by nezranila tvoje 

srdce a ty by si sa nepotkol. Poslal som vás, aby ste naplnili osud lásky, ktorý ste ešte nepochopili. 

12 Blíži sa čas, keď by ste mali začať pracovať v iných krajinách. Modlite sa a bdejte za všetky 

národy už teraz, pretože ste k nim viazaní povinnosťami, ktoré musíte plniť. Vaša modlitba osvieti a 

zachráni duše. 

13 Ako sa môžete pokojne pozerať na svojich bratov, ako sa vracajú do duchovného údolia s 

materializmom a bolesťou, ktoré sa v nich hlboko usadili na zemi? Mnohí z nich sa znovu vtelia a potom 

vám umožnia vidieť následky utrpenia spôsobeného ich neposlušnosťou. Potom sa dozviete, že boj duše sa 

končí, až keď sa zdokonalí. 

14 Dôverujte svojmu láskavému Majstrovi, že vás povedie na ceste pravdy, nech ste kdekoľvek. 

Niektorí ste na začiatku cesty, iní na jej konci, všetkých vás vediem Ja. 
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15 Moje nové božské zjavenia v tomto čase prekvapia ducha ľudí, hoci vám pravdivo hovorím, že ich 

prekvapenie bude neopodstatnené, pretože pre ducha je najprirodzenejšie, keď na svojej ceste postupne 

prijíma ovocie svojho vývoja. 

16 To ja som vás musel sprevádzať po cestách, ktorými ste sa vydali, aby som vás vyslobodil z 

nebezpečenstva a zabránil vám zahynúť. Kedy ma budete nasledovať, povzbudení tým hlasom, ktorý 

povedal Šimonovi, Ondrejovi a Jánovi: "Nechajte svoje lode a siete a nasledujte ma!" 

17 Boj sa usadil vo vašom srdci, počujete môj hlas, ktorý sa dotýka vášho ducha a hovorí vám cez 

vaše svedomie: Nasledujte ma, zatiaľ čo telo a svet majú veľký vplyv na dušu. 

18 Je pre Mňa správne, že tento vnútorný boj existuje, pretože to znamená, že si stále zachovávate 

lásku ku Mne napriek pokušeniam, ktorým sa cítite vystavení na zemi, a viete počuť hlas ducha, ktorý si 

žiada svoje práva od sveta a tela. Ale beda tým, ktorí v sebe necítia tento odpor, lebo ich srdce bude 

chladné ako hrob, v ktorom je mŕtvy človek! 

19 Všetko, čo sa deje v súčasnosti, bolo vyslovené a zapísané mojimi prorokmi. Hľadajte v Písme a 

nájdete očakávanú históriu všetkého, čo práve teraz prežívate vo svete. Hovorím vám však, že ešte len 

prídu udalosti, ktoré v tých časoch neboli predpovedané, pretože Pán si vyhradil, že tieto proroctvá budú 

zverejnené v tomto čase prostredníctvom ľudského orgánu chápania. 

20 Možno veríte, že všetko už bolo predpovedané a že na zemi už nebudú žiadni proroci? 

21 Pochopte, že som vám prišiel zjaviť mnohé proroctvá, ktoré sa zajtra naplnia, a že som tak urobil 

prostredníctvom tvorov, ktorých myseľ je málo vzdelaná a ktorých slová nie sú vybrané, aby vám poskytli 

dôkazy o Mojej moci. Niektoré z týchto proroctiev, pochádzajúcich z tak jednoduchých úst, ste už videli, 

ako sa naplnili, a budúce ľudstvo uvidí, ako sa naplnia všetky ostatné, okrem posledného. 

22 Drahí učeníci, osviežte sa touto atmosférou oduševnenia, ktorá vás obklopuje v krátkych 

obdobiach môjho ohlasovania. Užívajte tento chlieb a posilňujte sa ním, lebo čoskoro už nebudete počuť 

moje slovo. Zanechám vás naplnené svojou milosťou a láskou, aby ste sa ponáhľali šíriť dobrú správu, 

ktorú som vám priniesol v tejto tretej ére. 

23 Dbajte na to, aby vo vašom srdci, v tejto nádobe, ktorá by mala byť zvnútra rovnako čistá ako 

zvonka, bola vždy čistota, pretože práve tam sa usadzuje moja láska ako voda večného života. 

24 Zachovajte si tieto svoje stretnutia a urobte z nich sväté prijímanie. Nemyslite si, že môj Duch je 

ďaleko od mojich učeníkov, lebo ma vidíte, ako medzi vami odstupujem od svojho slova. Vždy nechajte 

miesto pri stole pre Majstra, lebo ja budem vždy predsedať vašim stretnutiam a rozdávať duchovný chlieb 

každému z vás; ale hovorím vám, že to miesto bude vo vašom srdci. 

25 Svedectvo, ktoré vydáte o mojom návrate, bude hlasnejšie, potom uvidíte, ako sa masy ľudí 

zdvihnú zo všetkých strán a počujete ich hovoriť: "Pán opäť prišiel 'na oblaku', ako nám oznámil; poslal k 

nám svoj ľud a my sme sa s ním spojili." 

26 Ó, vy mnohí, ktorí ma v týchto chvíľach počúvate, vy neviete, kto z vás bude Mojím poslom 

zajtrajška! Ľudia ich budú počúvať, ale poslovia od nich nebudú očakávať odmenu ani lichôtky; pôjdu 

rozptýliť moje semeno po celom svete s pohľadom upretým na Pána. 

27 Moji poslovia sa nebudú musieť spoliehať len na svoje vlastné sily, inak by boli v boji čoskoro 

porazení; budú vybavení vyššou autoritou a väčšou silou, ktorá im nedovolí ustrnúť a urobí ich 

neporaziteľnými. 

28 Ten, koho som poslal, nikdy nebol v boji sám, sprevádzali ho a chránili légie bytostí svetla. Nech 

nikto nepochybuje ani sa nebojí, keď sa blíži hodina kázania a sejby, lebo moja láska bude s vami, aby 

vám dodala odvahu, vieru a silu. 

29 Šiesta pečať bola uvoľnená a jej svetlo videli jednoduchí ľudia, pokorní, tí, čo majú čisté srdce. 

Svietidlo je zapálené, ale ľudstvo ešte spí a tento ľud ešte nepochopil význam zjavenia, ktoré dostal, preto 

sa bojí oznámiť ho svetu. Aspoň nech sa voda z tohto prameňa nezakalí, aby unavení a smädní pocestní, 

keď k tebe prídu, mohli ňou uhasiť svoj smäd a vyznať, že je čistá. 

30 Zvykli ste si na tieň tohto stromu a bojíte sa chodiť po cestách, ktoré vás vedú k iným národom a 

regiónom. Ale hovorím vám, aby ste nečakali na súmrak, aby ste sa podelili o dobrú správu, lebo vtedy 

budú všetci spať. Choďte za denného svetla, aby ste nemali žiadne tajomstvá. Neponáhľajte sa, ale 

zakaždým, keď sa pripravíte, urobte krok vpred, lebo hodina vášho boja sa blíži. Kto si myslí, že je 
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pripravený, a vydal sa na cestu predčasne, toho zastavím skúškami, ktoré mu postavím do cesty, aby si 

uvedomil, že ešte necíti Moje Dielo vo svojom srdci, že ho dostatočne nepreskúmal, aby ho mohol 

ohlasovať, že z jeho srdca nevychádza cit lásky a jeho duch nie je dostatočne pevný, aby odolal búrkam. 

Medzi vami je veľa príkladov tých, ktorí sa vydali na cestu z vlastnej vôle a neposlúchli moje príkazy. 

Zlyhali na svojich cestách a ich návrat bol smutný. Prečo ste teda nevďační voči Mojej starostlivej láske? 

31 Keď niektorí z vás boli unavení životom, iní zablúdili na neistých cestách a ďalší sa topili v bahne 

- Kto vám poskytol pomoc? Bol to azda človek? Nie, učeníci, to, čo vás pozdvihlo, bolo toto Slovo, ktoré 

dáva život a nádej. To, čím ste boli pred prijatím môjho svetla, som vám nepripísal. Ale za to, čo robíte 

teraz, vás musím brať na zodpovednosť. Viete, že môj pohľad objavil toho, kto skrýval svoju ruku 

zašpinenú bratskou krvou, toho, kto skrýval "okvetné lístky znehodnotených ruží", a toho, kto sa snažil 

skryť krádež alebo cudzoložstvo vo svojom srdci: Videl som všetko a cez plášť, ktorým si sa snažila skryť 

svoje hanebné skutky, som rozprestrel závoj svojho milosrdenstva, aby ťa nesúdil nikto iný ako ja, a 

odpustením a láskou som ťa premenil a očistil. 

32 Tvárou v tvár tomuto hlasu ste sa museli prebudiť a tvárou v tvár neviditeľnej prítomnosti Toho, 

kto k vám hovorí, ste museli uveriť. Opäť vám hovorím: Blahoslavení sú tí, čo uverili bez toho, aby videli. 

33 Srdcia žien boli hlboko dojaté hlasom ich Božskej Matky a každé Máriino slovo bolo kvapkou 

rosy na srdcia zvädnuté utrpením. Ale mladé dievčatá, manželky, matky, vdovy, ale aj znehodnotené kvety 

boli privedené do krásnej záhrady Panny Márie a zo všetkých sa šírila nová vôňa. 

34 Kedy budete pripravení priniesť učenie, ktoré ste dostali, iným ľuďom? Uvedomte si, že v srdci 

tohto ľudstva ešte nevyklíčilo semeno lásky a oduševnenia. Fanatizmus ovláda životy ľudí - náboženský 

fanatizmus, rasový fanatizmus, fanatizmus kvôli sláve a moci sveta a fanatizmus kvôli sebe samému. 

35 Je potrebné, aby ste každý deň zlepšovali svoj život, aby ste sa stali príkladom a podnetom v živote 

svojich blížnych: plňte poslanie, ktoré vám zveril váš Otec, lebo ja vám dám, aby ste videli, že sa vaše 

najvyššie túžby naplnili. 

36 Musíte však študovať a pochopiť moje učenie, lebo keby som sa vás opýtal na predchádzajúcu 

lekciu - mohli by ste ju zopakovať? Veru, hovorím vám: Nie, ale netrápte sa, lebo dnes vám prinášam 

ďalšie, ktoré vám pripomenie to predchádzajúce a pomôže vám ho pochopiť. Taký je váš Majster, odetý v 

trpezlivosti a láske. 

37 V druhej ére sa Božské Slovo stalo človekom, aby Jeho učenie mohlo byť počuté na zemi; v tejto 

ére je Slovo svetlom, ktoré zostupuje na ľudský orgán chápania a rozkvitá v Slove života. 

38 Prorok Ján ohlásil môj príchod v tom čase; teraz Eliáš pripravuje moje duchovné zjavenie v tomto 

čase tým, že sa duchovne zjavuje ľuďom; ale veru, hovorím vám, že jeden a druhý zvestovateľ sú jeden a 

ten istý Duch. 

39 Každý nový vek bol pre vás spojený so zjaveniami, ktoré vysvetľovali minulé udalosti, ktorým ste 

ešte nerozumeli. Konečná úroda vám dá skutočnú múdrosť. 

40 Kým sa budem prejavovať prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, nebudem na celom svete 

rozpoznaný; musí uplynúť určitý čas, srdcia Mojich poslov sa musia očistiť, a potom sa toto posolstvo 

bude môcť dostať k ľudstvu bez hmotných vplyvov. 

41 Toto učenie je cestou k večnému životu; každý, kto v ňom objaví povznášajúcu silu a dokonalosť, 

ho bude vedieť spojiť s tým, čo som vás učil, keď som bol na zemi, pretože jeho podstata je rovnaká. 

42 Tí, ktorí nevedia, ako nájsť pravdu obsiahnutú v mojom učení, budú dokonca schopní uistiť sa, že 

toto učenie nevedie k rovnakému cieľu ako Ježišovo učenie; duše zaslepené zlými výkladmi alebo 

zmätené náboženským fanatizmom nebudú schopné okamžite pochopiť pravdu týchto zjavení. Budú 

musieť prejsť cestou skúšok, aby sa zriekli materiálneho spôsobu myslenia, ktorý im bráni pochopiť a 

plniť Moje prikázanie, ktoré vás učí milovať jeden druhého. 

43 Ja, Majster, som jediný, kto vám môže odhaliť, že práve v týchto chvíľach milióny a milióny 

bytostí prechádzajú touto bolestnou cestou skúšok, skúseností a prebudenia, aby sa im otvorili oči a 

hľadali obzory presahujúce to, čo ich srdcia a mysle dokázali vytvoriť. 

44 "Som smädný", hovorím vám znova, "smädný po vašom vyvýšení a vašej láske", ale nikto nepodá 

mojim perám vodu, ktorá by ju mohla uhasiť; skôr som nútený udržiavať ranu na svojom boku otvorenú a 

čerstvú, aby neprestala vylievať vodu života na svet. 
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45 Toto je čas veľkého boja, ktorý opisovali proroci vo svojich duchovných snoch a víziách; čas, keď 

sa ľudia postavia svojím násilím proti Môjmu zákonu, keď každá hmotná alebo duchovná bytosť, ktorá vo 

svojom srdci prechováva sebectvo, povstane do boja proti Mojej spravodlivosti. Môj meč je pripravený, 

nie je to zbraň, ktorá trestá alebo zabíja - je to meč, ktorý v boji o záchranu toho, kto hynie ako obeť seba 

samého, ho pozdvihne takou silou, že niekedy zahynie aj jeho telo, aby mohol dosiahnuť večný život 

ducha. 

46 Správne prijmite tieto učenia a nebudete zmätení, skôr pochopíte príčinu mnohých strašných 

skúšok, ktorými ľudstvo prechádza a ktoré si neviete vysvetliť. 

47 Cieľom môjho prejavu je odviesť vášho ducha z cesty utrpenia. Naliehavo som volal, kým si 

neotvorila dvere svojho srdca; vtedy som ti dal pocítiť nežnosť môjho požehnania a môjho pokoja a ty si 

zvolala: Ako blízko mi bol Pán! 

48 Zajtra prinesiete túto dobrú správu ľudstvu, ktoré si myslelo, že je ďaleko od svojho Pána, lebo 

keď hovorí o Bohu, robí to ako o niečom nedostupnom, nepochopiteľnom a neprístupnom. 

49 Ľudstvo má o Mne detskú predstavu, pretože nie je schopné pochopiť zjavenia, ktoré mu 

neprestajne dávam. Pre toho, kto sa vie pripraviť, som viditeľný a hmatateľný a všade prítomný; ale pre 

toho, kto nemá citlivosť, pretože ho zatvrdil materializmus, je ťažké pochopiť, že existujem, a má pocit, že 

som nesmierne vzdialený, že je nemožné, aby ma akokoľvek cítil alebo videl. 

50 Človek musí vedieť, že ma nosí v sebe, že vo svojom duchu a vo svetle svojho svedomia má čistú 

prítomnosť Božského. 

51 Keď ľudstvo prijme Moje nové posolstvo, pocíti vzrušenie radosti, ktoré ho prinúti vrátiť sa k 

oduševneniu, vďaka ktorému sa bude cítiť bližšie k svojmu Pánovi. 

52 Jedným z dôvodov, prečo som sa v tomto čase dal počuť, aby som sa materiálne prejavil, bolo, aby 

ste pocítili, že nemôžem byť ďaleko od žiadneho z mojich detí a že ani duchovný život nie je ďaleko od 

vás. Aby som vám to ukázal, dovolil som, aby sa medzi vami prejavil a bol prítomný duchovný svet. 

53 Sú to diela, ktoré môžem a smiem robiť len ja, bez ohľadu na to, ako ich ľudia hodnotia. Viem, že 

nakoniec budú moje diela všetkými uznané za dokonalé. 

54 Súhrn prejavov, ktoré ste mali v tomto čase, sa bude študovať s najväčším záujmom a ľudstvo v 

nich nájde veľké pravdy a veľké zjavenia, pretože v Mojom diele nie je nič malé. 

55 Verte, že toto Slovo vás uvedie na bezpečnú cestu, lebo ak raz Ježiš prešiel okolo a mnohí ho 

necítili, teraz pripravte svoje srdce, aby prijalo podstatu života, ktorú som priniesol ľudstvu. Sľub, že sa 

vrátim, ktorý som dal svojim apoštolom, som splnil, ale ešte stále sa s vami chcem podeliť o mnohé 

učenia. 

56 Prečo sa dávam poznať nevzdelaným, nešikovným a hriešnikom? Veru, v tých dňoch som vám 

oznámil, že Môj príchod sa uskutoční, keď bude na svete veľká skazu.  

57 Aj vám bol oznámený veľký zmätok, ktorý sa blíži; vtedy je potrebné, aby bol jasný maják, ktorý 

bude orientovať stroskotancov, aby našli správnu cestu. Ale naozaj, hovorím vám, tento maják už zapálil 

svoje svetlo a osvetľuje svet: to ja sa približujem k srdcu človeka, aby počul môj hlas. 

58 Opäť vám hovorím, že kto zachováva moje slovo a riadi sa mojím učením, bude spasený. 

59 Neprišiel som prebúdzať medzi ľuďmi náboženský fanatizmus; moje učenie je veľmi vzdialené od 

učenia falošných vecí; chcem zlepšenie, vieru, lásku, oduševnenie. Fanatizmus je temný obväz pred 

očami, je nezdravá vášeň, je temnota. Dávajte pozor, aby sa toto zlé semeno nedostalo do vášho srdca. 

Pamätajte, že fanatizmus má niekedy podobu lásky. 

60 Pochopte, že táto temnota postihla ľudstvo v tomto čase. Uvedomte si, že hoci pohanské národy 

zmizli zo zeme a väčšina ľudstva vyznáva, že uctieva pravého Boha, ľudia Mňa nepoznajú ani nemilujú, 

pretože ich vojny, nenávisť a nedostatok harmónie sú dôkazom, že Mňa ešte nenechali žiť vo svojich 

srdciach. 

61 Nad temnotou tohto náboženského fanatizmu a modlárstva sa blížia veľké víchrice, ktoré očistia 

duchovný kult tohto ľudstva. Keď sa toto dielo dokončí, dúha mieru bude žiariť do nekonečna. 

62 Iba Môj hlas vám vo svojej božskej spravodlivosti môže povedať, že ste nesplnili svoje poslanie 

ani na zemi, ani v duchovnom priestore, keď ste ním prešli. 



 

12 

63 Neexistujú pre mňa žiadne prekážky, aby som mohol komunikovať s ľuďmi a oznámiť im svoju 

vôľu. Hľa, moje prejavy si nevyžadovali spravodlivých ľudí, lebo som vám dal svoje slovo 

prostredníctvom hriešnikov a v ňom môžete nájsť ďalšie dôkazy o mojej moci a milosrdenstve. 

64 Chcem, aby sa každý, ku komu sa toto posolstvo dostane, očistil tu na zemi praktizovaním tohto 

nebeského učenia, aby sa na onen svet vrátil s už čistou dušou. 

65 Každé slovo, ktoré vychádza odo mňa, je večný život. Dnes ju dostávate prostredníctvom 

ľudského nositeľa hlasu. 

66 Hovorím vám, že je dobrým znamením, že ste v tomto čase nadviazali kontakt s Otcom 

prostredníctvom svojho orgánu chápania, ale musíte tiež vedieť, že táto forma nie je cieľom ani vrcholom 

dokonalosti; že predtým a vo všetkých časoch Pán hovoril k svetu ústami ľudí. Tento prejav tu uprostred 

materialistického ľudstva a sveta necitlivého na duchovno je však zázrak, ktorý ľudia až zajtra pripíšu 

láske, ktorú k vám cíti Boh; je to však aj dôkaz, že ľudský duch cíti impulz k duchovnému vzostupu. 

67 Toto je úsvit nového veku; prvé lúče začínajú prebúdzať ľudí. Keď ma vaša viera a duchovné 

povznesenie pochopia hlbšie, než čo v súčasnosti ešte považujete za spravodlivé, večné a dokonalé, potom 

ma uvidíte v nekonečne, ako posielam svoje svetlo všetkým bytostiam. 

68 Moja božskosť bude pre vášho ducha ako svetlo na poludnie. Ako hviezda, ktorá osvetľuje vesmír 

a dáva mu život, bude žiariť v zenite. A srdcia v spoločenstve s Otcom budú prijímať Jeho božské lúče 

priamo prostredníctvom dokonalého spoločenstva ducha s duchom, ktoré je cieľom a ideálom harmónie 

medzi Otcom a deťmi, ako aj medzi bratmi a sestrami. 

69 Musím sa vás spýtať, ľudia: Čo ste urobili so semenom, ktoré som vám zveril? Čo ste zasiali na 

svojich poliach? Uvoľnili ste cesty, aby vaši bratia mohli prísť ku Mne? Veľký je zástup, ktorý ma počúva 

v tomto čase, ale malá je časť, ktorá ma nasleduje v skutočnosti. Pozerám sa do najhlbšieho vnútra tvojho 

srdca a hovorím ti: Nežiadaj ma ako Sudcu, vždy ma hľadaj ako Otca a Majstra, potom ti otvorím svoju 

tajnú pokladnicu a budeš sa cítiť v bezpečí. 

70 Pri svojom novom príchode, ako aj v minulosti, som nechal otvorenú svoju pokladnicu, aby som 

vám zjavil mnohé učenia, pretože Otcovi prináša radosť, keď svojim deťom zjavuje nové učenia. Ale beda 

vám, ak by ste aj vy prijali moje božské prikázania a zabudli by ste na ne alebo by ste ich neplnili z 

nedostatku lásky, lebo potom by ste zo svojho Otca urobili sudcu! 

71 Ako Mária plakala nad tvojou biedou! Za koľko vďačíš jej nežnosti a láske! Všetkým, ktorí ju 

volajú, aj tým, ktorí ju neuznávajú, dáva pocítiť svoje materinské teplo a nekonečnú rozkoš svojho 

pohladenia. Skutočne, hovorím vám, že skôr než ma duše dosiahnu, musia na svojej ceste nájsť Máriu, 

Božskú Matku. 

72 V tomto čase máte aj pastiera. Podobne ako Mojžiš, ktorý vás vyviedol z Egypta a priviedol vás 

zjednotených cez púšť k úpätiu hory Sinaj, aby ste počuli Otcov hlas a prijali jeho zákon, tak aj Eliáš vás v 

tomto čase vybral z rôznych kútov zeme, aby vás cestou duchovnej prípravy priviedol k úpätiu novej hory, 

z ktorej budete počuť môj božský hlas a prijímať moje zjavenie. 

73 Hľa, tu je Eliáš, ten, ktorého učeníci videli spolu s Mojžišom a Ježišom v duchovnom videní na 

hore Tábor. Toto je jeho čas. Posilňujte svojho ducha v teple jeho prítomnosti a prebúdzajte nádej. 

74 Veru, hovorím vám, že tento čas rozhodovania na Zemi je rozhodujúci aj pre celý vesmír, a kým k 

vám hovorím v tejto podobe, prejavujem sa aj v iných svetoch a sférach. Môj Duch je všadeprítomný. 

75 Modlite sa, ľudia, s duchom a myšlienkami pokoja, aby ste zvíťazili nad pokušeniami. 

Neuspokojte sa s pokojom svojho domova alebo svojho národa. Pracujte pre pokoj všetkých svojich 

bratov. "Milujte sa navzájom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 84  
1 Nepovažoval som vás za veľkých ani malých, v tomto čase som sa vám všetkým prihováral ako 

deťom, ktoré rovnako milujem. Hľadajte duchovný obsah môjho učenia a šírte ho, a čím viac ho budete 

odovzdávať svojim bratom, tým viac sa vám dostane. 

2 Moje milosrdenstvo vám pomáha znášať bolesť vášho pokánia, ktorým očisťujete svoju dušu. 

Udržujte si stav duchovného povznesenia, ako najlepšie viete, aby ste v Mojej prítomnosti znovu 

nevypukli v plač. 

3 Z rôznych miest prichádzajú zástupy ľudí, ktorí hľadajú moje slovo; prinášajú mi svoje trápenia a 

každodenné potreby. Vidím súženie a utrpenie, ktorým prechádzajú národy, a prosím vás, aby ste im 

svojou modlitbou, hlboko precítenou a plnou súcitu, poslali posolstvo pokoja. Prihovárajte sa za svojich 

bratov a sestry: "Proste a bude vám dané". 

4 Ak veríte vo Mňa a dôverujete Môjmu Slovu, vojna do tohto národa nevstúpi a bude to ďalšie 

svedectvo, že na vás zostúpil Môj Božský Duch. Zásluhy, ktoré musíte získať, aby sa na vašej ceste stali 

zázraky, sú: (morálna) obnova, modlitba, milosrdenstvo, dobrá vôľa a láska k bratom. 

5 Vy, ktorí tvoríte spoločenstvo určené na vydávanie svedectva o mojom zjavení v tomto čase, 

neochabujte, nedovoľte, aby váš národ, vaše trhoviská a vaše polia videli tiecť krv vašich bratov, ani aby 

ste boli svedkami smútku a hladu svojich detí. Dávam vám zbrane svetla, aby ste sa mohli brániť proti 

každej nástrahe. Ukázal som vám tiež, ako si udržať zdravie duše a tela, aby ste boli silní. Áno, ľudia, 

neprestávajte vyzývať choroby, nezabúdajte, že dvere k nim vždy otvára neposlušnosť. Modlite sa za seba 

a za celé ľudstvo. Tým, ktorí ronia slzy kvôli národom, ktoré prechádzajú ťažkou skúškou, hovorím, že sa 

k nim znovu vráti pokoj. Z tých, ktorí sa dnes navzájom zabíjajú a bojujú medzi bratmi, vyvediem zajtra 

tých, ktorí budú hlásať a praktizovať lásku medzi sebou. Moja moc je veľká, nepochybuj o nej. Uvidíš, 

ako na troskách tohto ľudstva vybudujem nový svet, v ktorom nebude ani stopy po tom, čo bolo hriechom. 

6 Ak som mnohé národy a ľudí nazval hluchými, je to len preto, že môj hlas volal k dverám všetkých 

sŕdc a oni nerozumeli môjmu volaniu. Tí, ktorí upadli do priepasti vášní, sa mi môžu tu na svete rúhať, ale 

keď budú v Mojej prítomnosti, budú musieť vyznať, že som bol s každým človekom a s každým národom, 

aby som ich včas napomenul a varoval. Nikoho proti nikomu nenadŕžam, vždy vám hovorím, aby ste 

nechali svoje myšlienky blúdiť po svete ako ducha pokoja, hoci vás varujem, aby ste sa nedali zviesť 

cudzími učeniami ani falošnými sľubmi, aby ste nedovolili zasiať do svojich sŕdc burinu, nezhody a 

sebectvo. Splňte svoju úlohu a ostatné nechajte na Mňa. 

7 Veru, hovorím vám, že sily prírody sú pripravené uvoľniť sa v poslušnosti Božej spravodlivosti. 

Vykonajú dielo očisty. Ale tiež vám hovorím: Aj keby ľudstvo zmizlo zo zeme, Moje meno a Moja 

prítomnosť sa z ducha nikdy nevymažú. 

8 Učeníci, odolávajte posmechu a posmeškom, kým si svet neuvedomí, že ste sa nemýlili. Dám mu 

množstvo znamení a dôkazov, ktoré ho prebudia a otvoria mu oči pre svetlo. Musíte sa však snažiť, 

pretože som vás neposlal na svet spať. Dnes, keď ste sa prebudili na volanie svojho Majstra, musíte čo 

najlepšie využiť čas, aby ste mi nakoniec mohli ukázať bohatú úrodu svojho semena. 

9 Poď k môjmu slovu učenia a naplň svojho ducha múdrosťou. Uprostred chaosu, ktorý vládne vo 

vašom svete, ste našli túto oázu pokoja, kde počujete hlas anjelov, ktorí vám hovoria: "Pokoj na zemi 

ľuďom dobrej vôle." 

10 Ak niektorí z vašich blížnych získajú vedomosti o tomto učení, nech tak urobia. Moji noví učeníci 

sú rozptýlení medzi ľuďmi, a ak sa vám neveriaci posmievajú a ohovárajú vás, odpustite im, ja vás 

ospravedlním. Mnohí z tých, ktorí vás dnes zle hodnotia, vás zajtra požehnajú. na svojej ceste majte vždy 

na pamäti príklad, ktorý som vám dal v druhej ére; pomôže vám trpezlivo niesť svoj kríž. Pamätajte, že 

kým som žil na zemi, nebol som uznaný a medzi ľuďmi som bol uznaný až dlho po svojej premene. 

11 Majte trpezlivosť a pochopenie, lebo nie vás má ľudstvo spoznať, ale moje dielo, moje učenie, a to 

je večné. Vašou úlohou je svojimi slovami a skutkami odovzdať ľuďom posolstvo, ktoré im odhalí cestu, 

ktorou môžu vykročiť k dokonalosti. 
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12 Skutočne túžim po vašej láske a porozumení. Všetci intuitívne viete, že existujem, ale kto ma 

pozná? V skutočnosti je vaša predstava o Mojej božskosti rozmazaná, pretože ste ma svojimi obradmi a 

predstavami obmedzili a skreslili. Aby som vás oslobodil od tohto omylu, bude Moje Slovo zostupovať na 

vášho ducha ako nevyčerpateľný prúd až do času určeného Mojou vôľou. Moje učenie a Moje zjavenia 

vám síce povedia, kto ste, aký je váš pôvod a aký je váš konečný cieľ, ale poznaním seba samého lepšie 

spoznáte aj svojho Otca. Hovorím vám, že to, čo som vám zjavil v tomto Slove a čo vám ešte zjavím, by 

vás nemohol naučiť nijaký majster sveta, nech by bol akokoľvek múdry, lebo len Ja môžem zjaviť 

nezbadateľné, keď je potrebné, aby ste to poznali. 

13 Moje zjavenie v tretej ére teda ľudstvo nepredvídalo, pretože zabudlo na proroctvá, ale dnes som 

prišiel, aby som ich naplnil. Jazyk nositeľov hlasu, ktorým som sa dal ľuďom poznať, bol jednoduchý, ale 

v podstate tohto slova je obsiahnutá Moja láska a Moja múdrosť. 

14 Kto pochopí Moje duchovné učenie Tretej éry a dosvedčí ho svojimi skutkami, obsiahne svojím 

duchom, srdcom a mysľou všetko, čo Moja Božskosť zjavila v minulých časoch, a jeho výklad tohto 

učenia bude správny. Môj zákon znovu povstane medzi ľuďmi, aby zničil všetky klamstvá, ktoré vytvorili, 

aby zakryli a ochránili svoju zlobu. Kniha života a pravdy sa otvorí pred všetkými národmi zeme a nikto 

ich nebude môcť oklamať. 

15 Z tváre farizejov spadne maska pokrytectva a ich ústa, ktoré vždy klamali, keď ponúkali ľuďom 

spásu, navždy zmĺknu; ale ty na nich neukazuj a neodhaľuj ich. 

16 Keď mi zákonníci v druhej ére priniesli cudzoložnicu, dotkol som sa ducha každého z nich bez 

toho, aby som ich verejne odhalil, pretože som ich pomýlil svojím súdom. Môj ukazovák napísal do 

prachu zeme previnenia všetkých, ktorí sa priblížili, aby videli, čo napísal Ježiš. Tým z vás, ktorí počúvate 

bez viery, dnes hovorím: Mlčte a premýšľajte, kým počúvate toto Slovo, aby ste neskôr mohli posúdiť, 

potom pochopíte, že v tomto čase som vám dal svoju lásku, aby ste po kvapkách pili túto silu, ktorú ste 

nemohli nájsť medzi sebou. Málo je tých, ktorí ma nasledujú, a ja ich využijem na šírenie svojho semena. 

17 Som Boh všetkých ľudí, všetkých náboženských spoločenstiev a všetkých siekt, jediný, a keď 

otvorím Svoju tajnú pokladnicu a hojne rozdám poklady všetkým - prečo by ma tam nemali spoznať? 

Nikto nemôže žiť bez myšlienky na Boha, aj keď spôsob, akým si ho predstavuje, je nedokonalý a rovnako 

nedokonalé je aj jeho uctievanie Boha. Prijímam obety všetkých svojich detí, ale Otec chce teraz prijať tú 

správnu poctu, ktorá ho je hodná. 

18 Moje učenie nikoho nezotročuje, iba ľudsky a duchovne pozdvihuje váš život. Kto chce byť 

pravým Božím dieťaťom pre svoje skutky, nebude si môcť ponechať pre seba všetko, čo odo mňa dostal. 

Koľko je takých, ktorí majú veľa vedomostí, zdajú sa byť prameňmi múdrosti a v skutočnosti sú pre svoje 

sebectvo len jamami temnoty! 

19 Buďte Ježišovými učeníkmi a budete bratmi ľudí. Cíťte, čo robíte a čo hovoríte. Kto necíti moju 

lásku vo svojom srdci, nech nehovorí o láske, lebo by konal nepravdivo. Aby mohol hovoriť o láske, mal 

by počkať, kým Moje semeno vyklíči v jeho srdci. Dám vám dostatok času, aby ste dosiahli svoje 

vybavenie, svoju premenu a úplnú transformáciu. Pamätajte, že mnohí z vás boli neveriaci, keď ste sem 

prišli počúvať toto Slovo. Pri mojom zjavení sa niektorí dokonca posmievali a iní sa vysmievali nositeľom 

hlasu, cez ktorých som k vám v tých chvíľach hovoril. Ale ja som na teba čakal, hovoril som ti cez tvoje 

svedomie a potom si ma so slzami pokánia prosila, aby som ti odpustil tvoje pochybnosti. Teraz ma 

nasleduješ s neochvejnou vierou napriek skúškam a prekážkam, ktoré sa často vyskytujú na tvojej ceste 

životom. Som rozsievač, bojovník, ktorý nikdy neodpočíva. 

20 Aby som vám dal hmatateľný dôkaz o svojej pravdivosti, predpovedal som vám mnohé udalosti, 

ktoré sa už skoro stali. Tak ste zažili vojnu, ktorá vypukla po tom, ako som vám oznámil blížiacu sa vojnu, 

keď bol všade ešte mier. Keď som vám povedal, že prírodné sily sa rozpútajú a že budú pre jedných ako 

priatelia, ale pre druhých ako nepriatelia, ako skoro ste zažili, že sa to naplnilo. Ale tiež som splnil sľub, 

ktorý som dal každému z vás v ústraní jeho života. A ak nevidíte, že sa mnohé z mojich proroctiev splnia, 

je to preto, že sú dané pre čas, ktorý je o mnoho generácií neskôr ako vy. Teraz však viete, čo sa stane s 

týmto svetom, s človekom a jeho dušou v budúcich časoch. Už v dávnych časoch som vám ohlásil 

znamenia, ktoré budú predzvesťou súčasnej éry a môjho nového zjavenia; aj znamenia sa ukázali ako 

zmysluplné a jasné, aby potvrdili moju pravdu. Už teraz vám oznamujem tých, ktorí budú predchádzať 

duchovnému boju a po ňom príde čas pokoja. Svetlo proroctva je opäť medzi ľuďmi. Moje slovo je plné 
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proroctiev, ľudia vidia budúcnosť prostredníctvom snov, vízií alebo predtuch. Starovekí proroci 

predpovedali prorokom túto dobu. Nie sú to preludy, ktoré vidíte, ale musíte svoje duchovné dary 

nasmerovať dobrým spôsobom, aby sa vo vás odrážalo svetlo Ducha Svätého. Musíte dať ľuďom skutočné 

dôkazy, potom mnohí uveria vďaka týmto dôkazom. K tomuto ľudu budú prichádzať muži a ženy vo 

veľkých zástupoch, ľudia iných rás a hovoriaci inými jazykmi; všetkých ich prijmete. Veru, hovorím vám: 

Keďže v Pánovom dome pri jeho stole nie sú cudzinci ani prišelci, ani vy, ktorí ste Pánovými deťmi, sa 

nesmiete odvracať od tých, ktorí sú vašimi bratmi a sestrami. 

21 Ukážem vám vašu úlohu. Prijmite život, ako vám ho dávam. Choďte pokojne krok za krokom. 

Takto budete žať bohatú úrodu na zemi, aj keď na nej budete žiť len krátko. Potom nebudete ako tí, ktorí - 

hoci už dlho žijú na zemi - prichádzajú do Mojej prítomnosti takí úbohí a holí, ako boli na začiatku cesty 

života. 

22 Robte vo svojom živote dobré skutky, ktoré majú duchovný obsah alebo cieľ. Robte mnohé 

skutky, ktoré nie sú známe ani viditeľné, pretože sa konajú srdcom. 

23 Majte pred sebou Knihu mojich pokynov, nenechajte si jej učenie ujsť bez povšimnutia. Veru vám 

hovorím, že príde chvíľa, keď od vás budem žiadať zhrnutie a vysvetlenie všetkého, čo vám bolo zjavené. 

Aj život si od teba vyžiada túto lekciu prostredníctvom skúšok, ktoré ti stavia do cesty, ale kto iný je život 

ako Ja, ktorý som dal svetlo tvojej mysli, citlivosť tvojmu srdcu a dary a schopnosti celej tvojej bytosti, 

aby si pochopil hlboký a večný jazyk svojho bytia? 

24 Vo svojom učení vám ukazujem, ako žiť tak, aby ste sa aj v tých najhorších životných situáciách 

cítili šťastní, že ste v nich, lebo viete, že ste Božie deti, a tiež vás učím vážiť si všetko, čo vás obklopuje, 

aby vaše radosti boli zdravé a skutočné. 

25 Svet je veľká záhrada, v ktorej pestujem srdcia, ale v tomto čase som našiel všetky jej kvety 

zvädnuté. Prichádzam vás nanovo zalievať a neprestávam sa o ne oddane starať, kým nevdýchnem vôňu 

tejto duchovnej záhrady. Keď sa raz kalichy otvoria, medzi ľuďmi sa objavia nádherné znamenia a 

zjavenia. 

26 Títo nositelia hlasu, z ktorých v tejto chvíli vychádza Moje Slovo, boli rastlinami, ktoré uschli pod 

páliacim slnkom bolesti, ale padol na ne Boží dážď a rozkvitli. Krása a nektár viet, ktoré vychádzajú z ich 

pier, sú ako kvety. 

27 Tento ľud, ktorý vedel vdychovať túto vôňu a uchovať si semeno, tiež rozkvitol a priniesol ovocie. 

Je to malá záhrada, z ktorej moja starostlivá láska vyberá tie najplodnejšie rastliny, aby podporila vieru 

veľkého zástupu, lebo vám naozaj hovorím: Ja som semeno večnosti. Mária je božský dážď. Pozrite sa, 

ako v Božskom Stvoriteľ a Matka bdejú nad jej dielom. 

28 Moje slová z druhej éry boli cestou spásy pre tých, ktorí sa ich držali. Blahoslavení sú tí, ktorí 

dôverujú môjmu učeniu. Nemyslite si však, že všetci, ktorí tvrdia, že vo Mňa veria, dôverujú Môjmu slovu 

alebo praktizujú Moje učenie. Vidím ľudí, ktorí v okamihu skúšky váhajú, či odpustiť, ako to učil Ježiš, 

alebo sa brániť, ako im radí inštinkt. Vo svojom srdci cítia, že je ťažké uviesť Majstrovo učenie do praxe. 

Hovorím im: Pokiaľ nebudú mať vieru a lásku k blížnemu, nebude možné, aby moje učenie viedlo ich 

srdcia. Ja však pošlem národom zeme cnostných mužov, ktorí im ukážu silu viery a tiež zázraky, ktoré 

robí odpustenie, milosrdenstvo a láska. 

29 Bez viery a bez plnenia Zákona je moje slovo len ako spiace semeno, ktoré po zasiatí nevyklíči, 

lebo to, čo robí toto semeno plodným, je cnosť. Keď sa toto slovo dostane do všetkých sŕdc, mnohí budú 

považovať Pánov súd za príliš prísny. Preto vám hovorím, že ste svet, ktorý potrebuje vieru, aby ma mohol 

cítiť a pochopiť. 

30 Všetkým vám, ktorí sa nazývate súčasťou kresťanského sveta, hovorím, že môj súd je priaznivý, 

keď si uvedomíte, že uplynulo dvadsať storočí odvtedy, čo som vám priniesol božské posolstvo, aby ste 

ním zvíťazili nad svetom, telom, vášňami a smrťou, a predsa vidím, že stále vo všetkom dôverujete svojim 

vlastným silám, svojmu spôsobu cítenia a myslenia. Ak však telesné pudy stále prevažujú nad cnosťami 

ducha, je to len preto, že ste stále viac hmotou ako duchom. 

31 Blíži sa boj; viera jedných bude bojovať proti pochybnostiam druhých, morálka jedných proti 

zlobe druhých. Ale tak ako kedysi, moja starostlivá láska bude s deťmi, ktoré mi dôverujú, a ja im 

pomôžem vykonať nádherné skutky, ako sa to môže stať len vtedy, keď človek skutočne verí v moje 

božstvo. 
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32 Musíte pochopiť, že nehľadám len tých, ktorí vo Mňa veria, ale prichádzam skôr kvôli tým, ktorí o 

Mojej existencii pochybujú. V druhej ére, keď som prišiel ako prisľúbený Mesiáš, som sa zjavil medzi 

ľuďmi, ktorí verili v neviditeľného Boha, ale moje posolstvo nebolo určené len Izraelu, ale všetkým 

pohanským národom, ktoré ma nepoznali. Neprišiel som, aby som jedných zachránil a druhých nechal 

zahynúť. 

33 Mohutný strom rozprestiera svoje konáre, aby poskytol útočisko všetkým, a ponúka svoje plody 

bez akejkoľvek láskavosti. Spomínate si, že som vás niekedy nazval národmi, ktorým nesmiete priniesť 

moje slovo? Nikdy som vás neučil, aby ste hľadali dôvody, prečo niekomu odoprieť Moje svetlo. boli ste 

spravodliví, keď som vás urobil hodnými počúvať moje slovo a prijímať moje dary milosti? Veď vám 

hovorím: Nie. 

34 Našiel som vás hrešiť, a tak (ako ste boli) som si vás vybral, aby som vás priviedol k prameňu 

obnovy, aby ste zajtra urobili to isté svojim bratom. Toto je čas, keď hriešnici zachránia hriešnikov a keď 

"mŕtvi" vstanú, aby vzkriesili svojich "mŕtvych". Zatvrdnuté srdcia, tie, ktoré videli, ako okolo nich 

prechádzajú vdovy, siroty, hladní a chorí bez toho, aby to pohlo strunami ich sŕdc, sa teraz prebúdzajú k 

láske, chvejú sa tvárou v tvár cudzej bolesti a ničia svoj egoizmus. Dokonca zabúdajú na seba, aby zdieľali 

bolesť svojich bratov. 

35 Kto nepozná bolesť, nemôže pochopiť tých, ktorí trpia. Preto využívam tých, ktorí často pili z 

kalicha utrpenia, aby dokázali pochopiť utrpenie ľudí a priniesť im pravú útechu. 

36 Ten, kto zhrešil a potom sa vrátil na dobrú cestu, sa nikdy nemôže rozhorčovať nad prehreškami 

svojich blížnych. Namiesto toho bude zhovievavý a chápavý. 

37 Každý, kto sa prebudí ovplyvnený jasnosťou tohto svetla, pochopí, že je čas pracovať pre ľudstvo 

tým, že ušetrí niekoľko okamihov z času, ktorý venuje svetu, aby ho venoval duchovnému cvičeniu lásky. 

Takto budeš milovať svojho Pána a slúžiť svojmu bratovi. 

38 Nebuďte medzi tými, ktorí pri pohľade na všetko, čo sa vo svete deje, kričia: "Toto je čas súdu a 

smrti, po ktorom nás možno čaká peklo!" 

39 Hovorím vám, že je to čas zmierenia a vzkriesenia a že potom na všetkých, ktorí uveria a vydajú sa 

nasledovať moje slovo, čaká pokoj v mojom nebi. 

40 Radosť je v mojom duchu, keď sa vidím obklopený tými, ktorých som v tomto čase nazval svojimi 

učeníkmi. Vy ste predurčení na to, aby ste v tejto tretej ére plnili duchovné poslanie. 

41 Cesta, ktorú ste museli prejsť, aby ste nakoniec dostali toto zjavenie, bola dlhá. Necítiš však únavu, 

pretože duch, ktorý sa dokáže povzniesť nad hmotu a nad vášne sveta, sa nikdy neunaví hľadať Mňa alebo 

Mňa nasledovať. V tomto čase som vylial svojho Ducha lásky na každého ducha a každú myseľ, aby ste 

otvorili svoje duchovné oči a uvideli pravý život v celej jeho plnosti. "Každé oko ma uvidí," povedal som 

vám o tomto čase a v skutočnosti ma teraz začína vidieť každé oko. 

42 Ľudia sa teraz prebúdzajú a tušia pravdu. Mnohé učenia budú zjavené priamo ich duchu, pretože to 

nebudú ľudia, kto ich bude učiť. Keď dnešní ľudia počujú Môj hlas v hĺbke svojho srdca, už sa odo Mňa 

nebudú vzďaľovať, pretože pocítia Moju lásku a uvidia svetlo Mojej pravdy. Vy ste deti svetla, trinitársko-

mariánski špirituáli, pretože ste to vy, kto zažil príchod Ducha Svätého a počul Jeho zjavenie. Bolo by 

správne, aby deti svetla vytvárali medzi ľuďmi tmu? Nie, deti moje. 

43 Tvoje srdce sa trápi a hovorí mi: "Učiteľ, prečo v nás neveríš?" Na to vám odpovedám: Dávam 

vám tieto náznaky, pretože tento čas svetla je aj časom lží, klamstiev a nebezpečenstiev, pretože okolo vás 

sily zla hrajú svoju hru, ktorá ľudí privádza k pádu a ktorá môže zatemniť vaše svetlo, ak sa nebudete mať 

na pozore. Čas svetla nenastal preto, že ho zapálil človek, ale preto, že som vám priniesol Svoje zjavenia, 

aby som naplnil zasľúbenia. Je to čas lží - nie však kvôli môjmu príchodu k ľuďom, ale kvôli ich zlobe, 

ktorá dosiahla svoj vrchol. 

44 Blíži sa posledná bitka, ale nehovorím o vašich bratovražedných vojnách, ale o bitke Svetla proti 

všetkému falošnému, nečistému a nedokonalému. Uvedomte si, v akej dobe žijete, aby ste sa mohli 

urýchlene zásobiť zbraňami lásky a duchovnej sily. Pochopte už teraz, že v tomto boji nebojujete len za 

svoju vlastnú vieru a spásu, ale že sa musíte obrátiť na tých, ktorí sú v nebezpečenstve, že zahynú. 

45 Tento čas je časom svetla, pretože ľudský duch nahromadil svetlo vďaka svojmu vývoju a 

skúsenostiam vo svojom živote. Neplačte už nad svojou minulosťou, ale stále využívajte všetky jej 
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poučenia, aby ste videli svoju cestu čoraz viac osvetlenú a aby ste už neklopýtali a neboli neistí na 

križovatkách. 

46 Tvoja duchovná minulosť nie je známa tvojmu telu. Dovoľujem, aby sa vám vtlačila do ducha, aby 

bola ako otvorená kniha a aby vám bola odhalená prostredníctvom vedomia a intuície. Toto je moja 

spravodlivosť, ktorá vám namiesto odsúdenia dáva príležitosť napraviť priestupok alebo napraviť chybu. 

Ak by ste minulosť vymazali z mysle, museli by ste si znova prejsť skúškami minulosti, ale ak počujete 

hlas svojej skúsenosti a necháte sa týmto svetlom osvietiť, uvidíte svoju cestu jasnejšie a obzor jasnejšie. 

47 Svet vám dáva mnoho radostí, z ktorých niektoré som vám daroval ja a iné vytvoril človek. Teraz 

ste zažili, že ste ich nemohli získať, čo v niektorých vyvolalo vzburu a v iných smútok. Musím vám 

povedať, že mnohým v tomto čase nie je dopriate zaspať alebo zahynúť v telesných pôžitkoch a 

uspokojeniach, pretože ich úloha je úplne iná. V skutočnosti vám hovorím, že v ľudstve neexistuje ani 

jeden duch, ktorý by nepoznal všetky pôžitky a nejedol všetky plody. Dnes prišiel tvoj duch (na zem), aby 

si si užíval slobodu lásky ku mne, a nie aby si bol novým otrokom sveta, zlata, žiadostivosti alebo 

modloslužby. 

48 Rebrík z Jákobovho sna sa vám predstavuje pred očami*, aby ste po ňom mohli vystúpiť v túžbe 

po svojej väčšej dôstojnosti a po svojej dokonalosti. Môj duchovný zákon vás neoslobodzuje od vašich 

pozemských povinností. Musíte hľadať spôsob, ako zosúladiť oba zákony, aby vaše naplnenie bolo 

dokonalé pred Mojím božstvom a pred svetom. 
* To sa vzťahuje na symbolické znázornenie Jakubovho rebríka v tejto a iných miestnostiach zhromaždenia. 

49 Dobrý vojak nesmie utekať z boja, nesmie strácať odvahu pre chýry o vojne. V tejto celosvetovej 

bitke, ktorá sa blíži, máte byť vojakmi. Vašou vecou by mala byť spravodlivosť a vašimi zbraňami láska, 

dobrá vôľa a činné milosrdenstvo. Bez toho, aby ste si to plne uvedomovali, už dlho bojujete proti 

nepriateľovi, ktorým je zlo podnecujúce vojnu a nenávisť. Vaše zbrane bojujú nielen proti viditeľným 

živlom, ale aj proti neviditeľným bytostiam. Aby som vám v tomto boji pomohol, dal som vám dary 

duchovného videnia a zjavenia, aby ste mohli odhaliť vlka, keď na vás číha. 

50 Chcem, aby sa moji učeníci naučili žiť v súlade s celým stvorením, aby žili v súlade s časom, aby 

prišli do cieľa v správnu hodinu, v hodinu, ktorú som určil, aby ste už boli prítomní a mohli mi odpovedať, 

keď vás zavolám k sebe. 

51 V tom okamihu sa tvoj duch povýši ku Mne, aby ma požiadal o pomoc. Vie, že som mu dal 

schopnosti, ktoré sú večné a vrodené. Ale telo, ako slabé stvorenie, tiež dvíha svoj zrak k Stvoriteľovi, aby 

ho prosilo, a to, čo žiada, sú len uspokojenia týkajúce sa sveta, a mnohé z nich sú maličkosti. 

52 Nech si Mňa žiada novoprichádzajúci, ale ty - čo môžeš žiadať odo Mňa, čo nemáš? Chceš ma 

požiadať o to, čo už máš vo svojej bytosti? Keď sa modlíte modlitbu Otčenáš, ktorú som vás naučil, 

precíťte a pochopte jej duchovný obsah a potom ju ukončite odovzdaním sa, aby sa Otcova vôľa stala "ako 

v nebi, tak aj na zemi". Preniknite do môjho učenia a objavíte v sebe poklady a schopnosti, o ktorých dnes 

neveríte, že ich máte. 

53 Je potrebné, aby ste sa naučili prosiť, čakať a prijímať a aby ste nikdy nezabudli odovzdať to, čo 

vám udelím, čo je najväčšia zásluha. Modlite sa za tých, ktorí deň čo deň umierajú vo vojne. Tým, ktorí sa 

modlia s čistým srdcom, dám, aby pred rokom 1950 každý, kto padol vo vojne, duchovne povstal k svetlu. 

54 Už prichádza Eliášov duch a vedie stratené ovce do pokoja ovčinca. Keď budeš silný na duchu, 

nebudeš sa už báť vlka, ktorý ťa ohrozuje svojimi krvilačnými čeľusťami. Budete môcť zostúpiť do 

priepastí, aby ste zachránili stratených bez strachu, že tam zostanete. Budete môcť brodiť jazerá bahna bez 

toho, aby ste sa zašpinili, a budete môcť preplávať rozbúrené more aj na zdanlivo krehkej lodi bez strachu 

z prevrátenia. Túto silu vám dá vaša viera a cnosť. Nemyslíte si, že ste schopní veľkých činov v 

budúcnosti? Nemyslíte si, že nové generácie budú lepšie interpretovať a realizovať Moje učenie? 

Rozumieť: Keby to tak nebolo, nehovoril by som s vami, neradil vám a nepoučoval vás. 

55 Pozrite sa na ľudí, národy, krajiny, ako položili svoje životy za ideál. Sú strávení na pohrebnej 

hranici svojich bojov, snívajú o sláve sveta, o majetku, o moci. Zomierajú pre pominuteľnú slávu zeme. 

Ale vy, ktorí začínate vo svojom duchu rozpaľovať božský ideál, ktorého cieľom je dosiahnutie večnej 

slávy, či nedáte ak nie svoj život, tak aspoň jeho časť na splnenie svojich bratských povinností? 

56 Nad vami zúri neviditeľná bitka, ktorú si môžu uvedomiť len pripravení. Všetko zlo, ktoré 

vyžaruje z ľudí v myšlienkach, slovách a skutkoch, všetok hriech stáročí, všetci ľudia a duše záhrobia, 
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ktoré sú zmätené, všetky úchylky, nespravodlivosti, náboženský fanatizmus a modlárstvo ľudí, hlúpe, 

ctižiadostivé túžby a faloš sa spojili do jednej sily, ktorá všetko strháva, zachytáva a preniká, aby to 

obrátila proti Mne. Toto je moc, ktorá sa stavia proti Kristovi. Veľké sú ich vojská, silné ich zbrane, ale 

nie sú silné proti mne, ale proti ľuďom. S týmito vojskami budem bojovať mečom svojej spravodlivosti a 

budem bojovať so svojimi vojskami, ktorých budeš súčasťou podľa mojej vôle. Kým tento boj 

znepokojuje ľudí, ktorí sa ženú za rozkošami, vy, ktorým som zveril dar vycítiť, čo sa deje na onom svete, 

bdejte a modlite sa za svojich bratov, lebo tak budete bdieť aj nad sebou. 

57 Kristus, Kniežací víťaz, už vytasil svoj meč; je potrebné, aby ten vyrval zlo ako srp z koreňa a 

svojimi lúčmi vytvoril svetlo vo vesmíre. Beda svetu i vám, ak vaše pery mlčia! Ty si duchovné 

potomstvo Jákobovo a jemu som sľúbil, že skrze teba budú spasené a požehnané národy zeme. Zjednotím 

vás ako jednu rodinu, aby ste boli silní. 

58 Aký krásny príklad harmónie vám ponúka vesmír! Žiarivé nebeské telesá, vibrujúce plným 

životom vo vesmíre, okolo ktorých krúžia iné nebeské telesá. Som žiarivé, božské nebeské teleso, ktoré 

dáva dušiam život a teplo; ale ako málo sa ich pohybuje po vyznačenej obežnej dráhe a ako veľa je tých, 

čo krúžia ďaleko od ich obežnej dráhy! - Mohli by ste Mi povedať, že hmotné nebeské telesá nemajú 

slobodu vôle a že na druhej strane práve táto sloboda spôsobila, že ľudia zišli z cesty. Preto vám hovorím: 

Ako záslužný bude boj každého ducha, pretože napriek daru slobodnej vôle sa vedel podriadiť zákonu 

súladu so svojím Stvoriteľom. 

59 Boj, ktorý vám oznamujem, nebude trvať dlho, pokoj nastane čoskoro, pretože svetlo Mojej 

spravodlivosti zažiari na všetky Moje deti. 

60 Spolu s ľuďmi, ktorých vychovávam a ktorých vytrhávam z temnoty a nevedomosti, naplním 

proroctvá dané v minulých časoch a pred mojimi dôkazmi a zázrakmi sa svet zachveje a teológovia a 

vykladači proroctiev spália svoje knihy a vnútorne sa pripravia na štúdium tohto zjavenia. Muži s titulmi, 

muži vedy, muži so žezlom a korunou sa zastavia, aby počúvali moje učenie, a mnohí povedia: Kristus 

Spasiteľ opäť prišiel! 

61 Učeníci, snažte sa pripraviť, lebo som vám ešte nepovedal, koľko vám toho musím povedať, a už 

sa blíži rok 1950. 

62 Modlite sa s pravou úprimnosťou a spojte svoje myšlienky s myšlienkami anjelov, aby ste priniesli 

svoju obetu Mojej Božskosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 85  
1 Blahoslavení sú tí, ktorí sa modlia mentálne, lebo cítia moju prítomnosť, ale naozaj, hovorím vám, 

prijímam všetky modlitby, nech ich ku mne posielate v akejkoľvek forme. Venujem pozornosť každému 

volaniu a každej žiadosti bez toho, aby som posudzoval formu, a venujem pozornosť len potrebe, s ktorou 

ma hľadáte. 

2 Prečo by som nemal vypočuť tých, ktorí sa modlia nedokonalejším spôsobom, keď viem, že 

nakoniec všetci budú praktizovať pravú modlitbu? Teraz vás počúvam v rôznych formách, v ktorých mi 

prednášate svoje prosby, pretože podstatné je, že ma hľadáte. Ale naozaj, hovorím vám, niet modlitby, 

ktorú by som nevyslyšal. Pre mňa sa počíta len dobrá vôľa mojich detí. 

3 Ukazujem vám pravdu prostredníctvom dokonalého učenia. Pokúste sa ju praktizovať a budete 

cítiť, že pri modlitbe vidíte moje svetlo a počujete moje jemné rady. 

4 Ešte ste ďaleko od dosiahnutia dokonalosti, ale usilujte sa o ňu bez prestania, snívajte o 

vznešenosti svojho poslania a urobte si z pravdy svoj ideál. 

5 Ľudia, vaším poslaním je preraziť cestu k svetlu a priviesť k nemu zástupy ľudí, ktorí sa k nemu 

blížia dnes, ale aj budúce generácie. 

6 Nech vás na tejto ceste vedie svedomie, aby ste nikdy nedovolili, aby vaše srdce slúžilo ako trón 

márnosti, lebo potom by ste pracovali nadarmo. 

7 Nedovoľte, aby vaše oči zablúdili od žiarivého cieľa, ku ktorému smerujete. Neznepokojuj sa 

ťažkosťami, prekážkami ani tŕním na ceste; tieto protivenstvá ťa prinútia horlivejšie túžiť po šťastí 

dosiahnuť kráľovstvo pokoja. - Pýtaš sa ma: Učiteľ, je nevyhnutné piť kalich horkosti v tomto živote, aby 

sme túžili po slastiach, ktoré nám Tvoje milosrdenstvo sľubuje pre duchovný život, a zaslúžili si ich? Nie, 

môj 

Deti. Keď toto ľudstvo vo svojom neustálom duchovnom vývoji jedného dňa pochopí skutočnú hodnotu 

ľudského majetku, keď pochopí, že pozemské rozkoše a statky sú len bledým odrazom toho, čo je 

blaženosť v Duchovnom živote, nebude už musieť trpieť na tejto planéte, aby dosiahlo duchovné slasti a 

radosti; lebo potom sa ľudia naučia žiť so svojím šťastím a víťazstvami bez toho, aby sa upínali na 

pominuteľnosť, a budú bojovať, aby duchovnými zásluhami dosiahli vyšší život, ktorý ich neúprosne čaká, 

pravý život. 

8 Ľudia, v tomto veku máte opäť zhromaždiť veľké bohatstvo viery a nádeje, ktoré ste vyhnali zo 

svojich sŕdc, aby ste s ním mohli vystúpiť na horu, akoby ste v sebe nosili horiacu pochodeň, ktorá vám 

osvetľuje cestu. 

9 Kto žije týmto spôsobom a kráča po tejto ceste, bude dieťaťom Božieho ľudu; nie je dôležité, na 

akom mieste na zemi žije, aká krv v ňom prúdi alebo akým jazykom hovorí. Bude mojím učeníkom, 

pretože bude svedčiť o mojej pravde. 

10 Už nebudete veriť, že izraelský ľud je ľudom Božím. Spôsobil som, že sa táto rasa rozptýlila po 

celom svete, pretože Izrael naozaj nie je rasa, ale duchovný ľud, ku ktorému ste všetci povolaní patriť. 

11 Keby bol môj ľud Izrael z tohto sveta, veríte, že by som dopustil jeho vyhnanie z Judey, že by som 

dopustil, aby sa jeho kmene rozptýlili medzi národy? Veríte, že keby to bola pravda, dovolil by som, aby 

bol Šalamúnov chrám zničený a znesvätený a mesto Jeruzalem zrovnané so zemou a zapálené tak, aby 

nezostal ani kameň na kameni? 

12 Premýšľajte o tom všetkom, aby ste pochopili, že duchovné kráľovstvo nemôže mať svoje základy 

v tomto svete. Preto som vám prostredníctvom Ježiša povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 

13 Deti Božieho ľudu, pravé deti Izraela sú tí, ktorí milujú pravdu, ktorí plnia zákon, ktorí milujú 

Boha vo svojom blížnom. 

14 Skúmajte moje slovo, ak chcete, skúste ho. Odstráňte zrno z klasov a zvážte semená. 

15 Myslíte si, že kvôli mojim prvým slovám v tomto učení, keď som vám povedal, že sú mnohí, ktorí 

sa modlia nedokonalým spôsobom, by sa vaši spolubratia mohli cítiť urazení? 

16 Veru, hovorím vám, je potrebné, aby ste všetci poznali pravdu, a tou pravdou je, že kultové činy 

človeka voči Bohu prešli dlhým vývojom a prechádzali neustálymi zmenami. Modlitba, ktorá je jadrom 

kultových činností, tiež prešla zmenami. Vždy som vám dával pocítiť moju prítomnosť, moju milosť a 

moje svetlo počas celého obdobia vášho vývoja. 
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17 Keď ste kľačali pred modlou a prosili ju o každodenný chlieb, nedala vám nič, lebo v nej nebolo 

života, ale ja som vás vypočul a dal som vám chlieb. Potom ste spoznali existenciu pravého Boha a táto 

viera sa posilnila prostredníctvom Slova, ktoré Kristus zanechal ľudstvu; ale napriek viere v existenciu 

Boha ako Ducha vás váš tradičný sklon predstavovať si Božské hmotne, aby ste ho mohli cítiť a vidieť 

zblízka, viedol k tomu, že ste si vlastnými rukami vytvorili obraz Boha, predstavovaného v telesnej 

podobe ukrižovaného Krista. Pred tou umelou postavou si si kľakol, aby si sa modlil, a upieral si oči na 

krvavý obraz, aby sa tvoje srdce pohlo a ty si cítil, že sa mi klaňaš. 

18 Teraz máte pred sebou čas oduševnenia, ktorý môžete nazvať "Časom dokonalej modlitby", 

pretože som vás prišiel naučiť, ako vstúpiť do kontaktu so Mnou z ducha do ducha. Aby sa váš duch 

naučil hovoriť svojím vlastným jazykom, "jazykom", ktorý ľudia dnes ešte nepoznajú, ale ktorý Boh a 

duchovia dobre poznajú a rozumejú mu, chcem, aby ste pochopili, že sa musíte vzdať všetkých vonkajších 

kultových akcií a materiálnych obetí. V tejto chvíli ste na to dostatočne zrelí, pretože ma viete počúvať s 

pokorou a už nie ste takí, ako keď ste sem prišli prvýkrát a odsudzovali toto slovo ako rúhanie, hoci ste sa 

považovali za kresťanov. 

19 Dnes chápete a potvrdzujete moje učenie, presvedčení, že sa len teraz učíte byť pravými 

kresťanmi, pretože ste v procese rozlišovania spôsobu, ako toto učenie uplatniť vo svojom živote, a tiež 

prežívate novú dobu, ktorá vám prináša iskru toho istého svetla, posolstvo oduševnenia. 

20 Vtedy som ťa naučil najväčšej cnosti, ktorou je láska; inšpiroval som tvoje srdce a urobil tvoje city 

citlivými. Teraz vám zjavujem dary, ktorými je obdarený váš duch, aby ste ich rozvíjali a používali na 

konanie dobra medzi svojimi blížnymi. 

21 Poznanie duchovného života vám umožní konať skutky podobné tým, ktoré konal váš Majster. 

Pamätajte, že som vám povedal, že ak budete rozvíjať svoje schopnosti, budete robiť skutočné zázraky. 

22 Všetko, čo ste počuli, bude zaznamenané písomne, aby sa to dalo pochopiť v budúcich časoch. 

Zanechám vám knihu, ktorá bude obsahovať podstatu všetkých mojich učení. Táto kniha bude zostavená z 

listov, ktoré podľa môjho diktátu napíšu moji vyvolení, ktorých nazývam "zlaté perá". 

23 Toto pero je perom svedomia a pravdy, je to pero, ktoré som vložil do pravej ruky Mojžiša, aby 

napísal knihy Prvých čias - to isté pero som vložil do rúk Marka, Lukáša, Matúša a Jána, aby napísali 

Život a Slovo Božského Majstra, knihu, ktorú ste nazvali Novým zákonom. 

24 Vy, noví učeníci, ktorí ste počuli Moje Slovo v tomto čase, hovorím vám: nemusíte sa namáhať, 

aby ste spojili tento Testament alebo Knihu (ktorá sa teraz píše) s predchádzajúcimi, pretože som to Ja, 

kto v tejto Knihe spojil zjavenia a učenia troch časov, z ktorých som čerpal podstatu, aby som vytvoril 

jediné posolstvo. 

25 Vidím, ako sa tí, ktorí sa chcú zachrániť pred ohláseným utrpením blízkej budúcnosti, začínajú 

pripravovať. Tomu, kto chce byť spasený, hovorím: Vezmi si ma za príklad, a ak chceš byť naozaj mojím 

obrazom, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. 

26 Ak neviete, čo je to kríž, poviem vám: je to čnosť pokory, poslušnosti, lásky; kto prijíma svoj kríž, 

vie, že ho to naučil jeho Otec, a preto žije v jeho určení. 

27 Pozdvihni svojho ducha, naprav svoj život a budeš môcť hlásať moje učenie skutkami. Nemyslite 

len na svoju spásu, ale radšej uvažujte o tom, ako môžete priniesť spásu svojim bratom. Bdejte, modlite sa 

a hádžte svoje siete do mora, ktorým je toto ľudstvo, a veru, hovorím vám, váš úlovok bude veľký. 

28 Netrápte sa príliš, ak vám moje vety nezostanú v pamäti, pretože ten, kto cíti lásku k blížnemu, 

bude mať nevyčerpateľný jazyk: jazyk lásky, ktorý bude zrozumiteľný pre všetkých jeho bratov. 

29 Niekedy, keď takto hovorím k poslucháčom, sa nájde nejaké srdce, ktoré mi potichu hovorí: "Otče, 

ak sú tieto dary, ktoré si nám zveril, skutočnými klenotmi Tvojho kráľovstva, prečo si ich vložil do 

hriešnych rúk, keď vieš, že ich môžeme pošpiniť?" Na to vám odpovedám, že božské dary, ktoré som dal 

ľuďom, sa vo svojej podstate nezmenia; svetlo bude vždy svetlom, pravda nikdy neprestane byť pravdou, 

čo je večné, nebude môcť zomrieť. Viem, milovaný ľud, že mi rozumiete, preto k vám takto hovorím. 

30 Pred ľudstvom sa otvorila priepasť a z nej vás chcem v tomto čase zachrániť; preto bolo potrebné, 

aby ste ma cítili blízko svojho srdca. 

31 Čítam všetky vaše myšlienky a viem, že jeden z vás si práve teraz myslí: Ak si naozaj Boh - čo tu 

robíš medzi hriešnikmi, Ty, ktorý by si mal byť vždy medzi anjelmi a spravodlivými? 
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32 Ó, srdce necitlivé k božskej láske! Keby ste vedeli, že mám väčšiu radosť, keď počujem slová 

pokánia hriešnika, ako keď počujem modlitbu spravodlivého. 

33 Spoznajte ma teraz, keď som sa k vám priblížil. Pochopte ma, keď vám hovorím: Blahoslavení ste 

vy, ktorí prichádzate s túžbou po mojom slove, lebo ono zacelí rany vášho srdca a uhasí váš smäd po 

spravodlivosti, pravde a poznaní. Prichádzate k studni naplnenej nevyčerpateľnou vodou lásky a múdrosti. 

Napite sa a vezmite si so sebou vodu na cestu, aby ste uhasili smäd svojich bratov. 

34 Toto sú búrlivé časy; nedovoľte, aby hriech znečistil vodu, ktorú ste načerpali z tohto prameňa. 

Modlite sa a nájdete spásu. 

35 Zajtra sa vyberiete do provincií a dedín a nájdete tam mnoho smädných; potom pochopíte, že to 

bolo Moje milosrdenstvo, ktoré vás viedlo, aby ste im priniesli Moje nebeské posolstvo. 

36 Moja cesta nie je viditeľná ako pozemské cesty, je vyznačená mojou láskou vo vašich srdciach. Ak 

viete, ako vstúpiť do svojej svätyne, nájdete tam svetlo, ktoré vás bude viesť naveky. 

37 Hoci doteraz ľudia predstavovali Božské prostredníctvom hmotných predmetov, zajtra budú 

hľadať Moju prítomnosť v Nekonečnom, vo svojom duchu. 

38 Ľudstvo podlieha vybaveniu a očisteniu; niet dňa, aby sa nestala udalosť, ktorá by to dokazovala. 

Je potrebné, aby zo života ľudí zmizla všetka temnota, aby mohli uzrieť svetlo Ducha Svätého. 

39 Z vrcholu hory vás pozývam, aby ste na ňu vystúpili a dosiahli moje lono. Tento ľud, ktorý už 

dávno počul Pánov hlas z výšin, pristupuje neistou a potácajúcou sa chôdzou, ale s cieľavedomou vierou. 

Niektorých prekvapila hodina smrti, keď sa sotva pripravili na začiatok výstupu, iných zasa, keď na úbočí 

hory prekonali len niekoľko krokov. Tým, ktorí ma počúvajú ešte na zemi, hovorím, aby zvýšili svoju 

horlivosť, zdvojnásobili svoje úsilie, aby ich tento okamih súdu prekvapil čo najbližšie k vrcholu. 

40 Pamätajte, že váš príklad má byť ako cesta, po ktorej majú budúce generácie kráčať istým a 

rýchlym krokom k dokonalosti. 

41 Veru, hovorím vám, že v budúcich časoch budú ľudia duchovne chodiť veľmi blízko vrcholu hory 

aj na zemi. 

42 V mojom stvorení nie je nič, čo by tak ako telesná smrť bolo vhodné na to, aby každému duchu 

ukázalo vrchol jeho vývoja, ktorý dosiahol počas života, a nič nie je také užitočné ako moje Slovo, aby 

stúpal k dokonalosti. To je dôvod, prečo sa Môj zákon a Moje učenie snažia vždy a neúnavne preniknúť 

do sŕdc a prečo bolesť a utrpenie radia ľuďom, aby opustili tie cesty, ktoré namiesto toho, aby dušu 

povznášali, vedú ju do priepasti. 

43 Buďte u mňa vítaní, vy, ktorí prichádzate bez strachu z ľudských súdov v túžbe po mojom Slove. 

Blahoslavení sú tí "prví", lebo slzami a krvou pripravujú cestu tým, ktorí duchovne povstanú na tomto 

svete. 

44 Zvuk božského zvona sa dostal do všetkých sŕdc a ku všetkým duchom. Ale rovnako vám 

hovorím, že len málokto vedel, odkiaľ tento zvuk pochádza. 

45 Keď Otec videl, že deti nedokážu pochopiť volanie jeho Ducha, hľadal formu vhodnejšiu pre 

človeka, aby sa mu dal poznať, a urobil to prostredníctvom samotného človeka. Keď v srdciach rástli 

pochybnosti, či je to Majster, ktorý sa zjavuje v tejto podobe, zasypával som cestu ľudí zázrakmi, aby som 

oživil ich vieru a dosvedčil, že som medzi vami, lebo dôkazy, ktoré vám dávam, môžem dať len Ja. 

46 Takto spôsobím, že mnohí, ktorí kedysi nemohli počúvať Ježiša, budú mať teraz možnosť osviežiť 

svojho ducha počúvaním Ducha pravdy. 

47 Oznámil som vám, že nie všetci ma budú počuť v tejto podobe, lebo nie je najdokonalejšia, ale 

blíži sa deň, keď môj hlas budú počuť všetci ľudia prostredníctvom môjho duchovného prejavu; bude to 

čas predpovedaný prorokmi, keď ma uvidí každé oko a počuje každé ucho. 

48 Ak sa tvoja modlitba, ktorá je hlasom hriešnika, dostane ku mne, prečo by sa čistý a všemohúci 

hlas tvojho Otca nemal dostať až na dno ľudských sŕdc? 

49 Nezabúdajte, že som Pastier, ktorý bude hľadať stratené ovce aj v najhlbších priepastiach. Ó, 

milovaný ľud! Nasledujte ma vždy s rovnakou odvahou a vierou, s akou ma nasledujete dnes, aby váš 

príklad povzbudil zástupy, ktoré k vám ešte prídu, aby zväčšili Pánov ľud. 

50 V prvej ére Izrael potreboval túto odvahu a vieru, aby vydržal drsný prechod púšťou. Muži, ktorí v 

srdci pocítili výzvu, ktorú im Jehova adresoval, stratili strach z faraóna a spolu so svojimi rodinami sa 

vydali na pochod za materiálnym a duchovným vyslobodením. 
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51 Zamyslite sa nad históriou tohto národa. Nepovedal som vám, že jeho život je knihou božských 

zjavení a ľudských skúseností a príkladov? 

52 v lone týchto zástupov, ktoré sa teraz zhromažďujú, aby počúvali moje nové učenie, sú aj tí 

duchovia, ktorí ma nasledovali cez púšť; boli mnou poslaní, aby vás naučili byť silnými a vernými svojmu 

Otcovi v premenlivostiach života. 

53 Zapíšte si aj svoju históriu; chcem, aby bola nezmazateľná vďaka dobrým príkladom, ktoré 

zanecháte budúcim generáciám. 

54 Dobre si vykladajte moje učenie, aby ste ho vedeli správne uplatňovať v praxi. Nechcem, aby tí, 

ktorí postupne chápu Moje učenie, boli márniví a cítili sa nadradení nad toho, kto je príliš pomalý, aby 

pochopil to podstatné. Nechcem, aby tí, ktorí nepochopili Moje Slovo, viedli veľké slovo, pretože si 

myslia, že ho pochopili. Nie je to ľudský učiteľ, ktorý k vám hovorí, ani sudca na zemi, ktorý vás súdi, ani 

lekár tohto sveta, ktorý vás uzdravil. 

55 Pochopte, že Moje Slovo nenapĺňa vašu myseľ márnymi filozofiami, ale je podstatou života. Nie 

som boháč, ktorý vám ponúka pozemské bohatstvo. Ja som jediný Boh, ktorý vám sľubuje kráľovstvo 

pravého života. Som pokorný Boh, ktorý sa bez okázalosti približuje k svojim deťom, aby ich svojím 

pohladením a zázračným slovom pozdvihol na cestu zmierenia. 

56 Kým sa vo svete niektorí ženú za falošnou veľkosťou, iní hovoria, že človek je pred Bohom 

bezvýznamné stvorenie, a sú dokonca takí, ktorí sa prirovnávajú k zemskému červovi. Iste, vaše hmotné 

telo sa vám môže zdať uprostred Môjho stvorenia malé, ale pre Mňa nie je, pretože som ho stvoril s 

múdrosťou a mocou. Ako však môžete posudzovať veľkosť svojej bytosti podľa rozmerov svojho tela? 

Necítite v ňom prítomnosť duše? Je väčšie ako vaše telo, jeho existencia je večná, jeho cesta nekonečná, 

nemôžete poznať koniec jeho vývoja, rovnako ako jeho pôvod. Nechcem vás vidieť malých, stvoril som 

vás, aby ste dosiahli veľkosť. Viete, kedy považujem človeka za malého? Keď sa stratil v hriechu, pretože 

vtedy stratil svoju vznešenosť a dôstojnosť. 

57 Už dlhý čas sa na Mňa nepridŕžate, už neviete, čím v skutočnosti ste, pretože ste dovolili, aby 

mnohé vlastnosti, schopnosti a dary, ktoré do vás vložil váš Stvoriteľ, zostali vo vašej bytosti ležať ladom. 

Spíte, pokiaľ ide o ducha a svedomie, a práve v ich duchovných kvalitách spočíva skutočná veľkosť 

človeka. Žijete ako bytosti, ktoré sú z tohto sveta, pretože v ňom vznikajú a umierajú. 

58 Dal som vám prejsť všetky cesty, aby ste ochutnali rôzne plody. Ale nakoniec som vás povolal, a 

tak vám to hovorím: Nikto nie je nováčikom na ceste života, nikoho som neprekvapil svojimi zjaveniami 

nepripraveného. 

59 Už ste jedli duchovný chlieb, ktorý vám ponúkali rôzne náboženské spoločenstvá, už ste zažili, čo 

je to veda, už ste počuli dosť ľudských teórií, teraz počúvajte mňa: ak vás moje učenie po vypočutí môjho 

posledného slova neuspokojí, choďte a hľadajte pravdu inou cestou. Tu vás presvedčí svetlo, láska a 

povznášajúca sila môjho učenia, lebo nechcem otrokov ducha! 

60 V tomto čase je to Kristus v Duchu, kto vám dáva svoje učenie, nie Eliáš; ako zvestovateľ pripravil 

môj príchod v tomto čase, pomáha vám pochopiť moje slovo, ktoré vám dávam. 

61 Pýtate sa ma, ako by ste mohli konať podľa Mojej Vôle, a Ja vám hovorím: najprv dosiahnite svoju 

vnútornú harmóniu a potom žite v harmónii s celým Mojím dielom. Hovorím vám to preto, lebo keby ste 

sa úprimne posúdili, zistili by ste, že vaše srdce nie je v súlade s vašou mysľou, že vaše telo nie je v súlade 

s vašou dušou a že ani duša nie je vždy v súlade so svedomím. Ak ste však rozdelení sami v sebe, 

nevyhnutne ste rozdelení aj medzi ostatnými a nie ste v súlade s prírodnými a božskými zákonmi. Práve 

toto semeno nesúladu sa na Zemi rozmnožilo, a preto ľudstvo v súčasnosti žije v chaose. Moje 

milosrdenstvo vám však pomáha očistiť sa a žiada vás: Kedy sa vo mne všetci spoznáte? 

62 Študuj všetko, čo ťa učím, aby si necítil potrebu hľadať Moju pravdu v knihách, pretože ti viac 

prospeje, keď budeš dôverovať svojmu svedomiu než knihám od ľudí. Moje svetlo je vždy vo svedomí, ale 

aby ste pochopili jeho pokyny, musíte žiť ako ľudia dobrej vôle. 

63 Ako šťastný sa bude cítiť váš duch na onom svete, keď mu jeho svedomie povie, že zasial semeno 

lásky na zemi! Celá minulosť sa ti zjaví pred očami a každý pohľad na to, aké boli tvoje skutky, ti prinesie 

nekonečnú radosť. 
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64 Prikázania mojich zákonov, ktoré tvoja pamäť nie vždy dokázala zachovať, prejdú tvojou mysľou 

plné jasnosti a svetla. Získajte zásluhy, ktoré vám umožnia preniknúť do neznáma s očami otvorenými 

pravde. 

65 Existuje mnoho záhad, ktoré sa človek márne pokúšal rozlúštiť; ani ľudská intuícia, ani veda 

nedokázali odpovedať na mnohé otázky, ktoré si ľudia kládli, a to preto, lebo existujú poznatky, ktoré sú 

určené len duchu, keď vstúpi do duchovného údolia. Tieto prekvapenia, ktoré ho čakajú, tieto zázraky, 

tieto zjavenia budú súčasťou jeho odmeny. Ale naozaj, hovorím vám, ak duch vstúpi do Duchovného sveta 

s páskou cez oči, neuvidí nič, ale bude okolo seba vidieť len záhady - tam, kde by malo byť všetko jasné. 

66 Toto nebeské učenie, ktoré vám dnes prinášam, vám odhaľuje mnohé krásy a pripravuje vás na to, 

aby ste, keď jedného dňa predstúpite v duchu pred spravodlivosť Večného, dokázali odolať nádhernej 

skutočnosti, ktorá vás od tej chvíle bude obklopovať. 

67 Buďte vernými učeníkmi tohto diela a neklopýtnete a budete mať plné poznanie pravdy v 

najvznešenejších chvíľach svojho života. 

68 Viete si predstaviť zmätok tých, ktorí sa odpútavajú od hmoty a nevedia, kam sa obrátiť? Viete si 

predstaviť bolesť a zúfalstvo tých, ktorí prichádzajú do duchovného sveta zaťažení hriechmi, krvou a 

chybami? Budú schopní otvoriť dvere do Tajomstva a byť vo vytržení, keď uvidia slávu Mojich diel? Tí, 

ktorí takto prichádzajú ku mne, spoznajú len moju spravodlivosť, ktorá vládne v ich svedomí a je ako 

oheň, ktorý spaľuje, stravuje a očisťuje. 

69 Využívajte moje lekcie, pochopte, že hovorím k vám, učeníci, ktorí počúvate moje slovo cez 

ľudské pery mojich nositeľov hlasu, zatiaľ čo ja počúvam váš hlas, ktorý mi hovorí z najtajnejšej časti 

vášho srdca. 

70 Kedy budeš aj ty schopný počuť môj duchovný hlas v hĺbke svojho bytia...? Keď je medzi Otcom a 

jeho deťmi dokonalý dialóg - pravé spoločenstvo ducha s duchom. 

71 Uvedomte si, že božské inštrukcie sa nezastavia; z času na čas vám dávam nové lekcie, ktoré 

vysvetľujú a rozširujú tie predchádzajúce. Keď ma v tejto chvíli počujete, nechovajte sa ako farizeji, ktorí 

sa rozhorčovali nad Ježišovými skutkami lásky, keď uzdravoval posadnutých, a verejne vykrikovali, že 

človek, ktorý sa nazval Božím Synom, je falošný prorok, ktorý hlása učenie odporujúce Mojžišovmu 

zákonu. - Nehovorte, že súčasné učenie je v rozpore s tým, čo vám Ježiš zanechal vo svojom čase. 

72 Ak chcete správne posúdiť toto učenie, najprv očistite svoje srdce od predsudkov, nízkych vášní a 

fanatizmu a potom si vezmite jedno z Mojich učení, je jedno ktoré, preskúmajte ho a spoznáte, aké svetlo 

obsahuje a ako veľmi vám pomáha prísť ku Mne. 

73 Tých, ktorí sú vybraní na moje ohlasovanie, burcujem prostredníctvom ich svedomia, aby ani na 

chvíľu nezabudli na zodpovednosť za poslanie, ktoré som im zveril. Od ich prípravy závisí žiarivosť, ktorú 

moje ohlasovanie dostane, a od nej závisí aj dojem, ktorý človek dostane vo svojom srdci. 

74 Keď som bol raz ukrižovaný, zástupy na mňa volali: "Ak si naozaj Boží Syn, zostúp z kríža a my v 

teba uveríme." Dnes ti povedia, kto vydáva moje slovo: Ak tvoje ústa naozaj hovoria Božie slovo, daj nám 

dôkazy, ktoré požadujeme. 

75 Odpustite tým, ktorí vás skúšajú, a tým, ktorí pochybujú o vašom poslaní alebo sa vám 

vysmievajú. Ja ti zoberiem z pleca tento ťažký kríž, ktorý mi odovzdáš so všetkou pokornosťou, a potom 

budeš z hĺbky srdca prosiť Otca: "Odpusť im, lebo nevedia, čo robia." 

76 Moja milosť vám hovorí: Duchovia, ktorí sem prišli spojení s ľudským telom a veľa bojovali a 

zažili, odpočívajte tu s Majstrom. Pre niektorých bol život bremenom, pre iných jarmom. Ako málo je 

tých, ktorí vedia, že život je hlboká lekcia! 

77 Nezúfajte, preniknite do môjho slova a po búrkach nastane pokoj a mier. Nazývate ma najlepším 

lekárom a ja skutočne vylievam svoj balzam na vaše bolesti. Ale nielen to vám chcem povedať, ale chcem 

vám tiež povedať, že som si vás vyvolil, aby ste mi pomáhali v božskom poslaní utešovať a uzdravovať 

všetkých chorých, ktorých nájdete na svojej ceste. 

78 Myslíte si, že ste neschopní vykonávať tieto práce? Vezmite si príklad z mojich apoštolov druhej 

éry; aj ich som našiel smutných a chorých, ale ich smútok bol v ich duchu, boli chorí túžbou, pretože oni a 

ich ľud už dlho čakali na príchod prisľúbeného Mesiáša, ktorý prinesie svoje kráľovstvo lásky a ktorého 

chlieb nasýti tak veľký hlad po spravodlivosti. 
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79 Keď prvýkrát uvideli Majstra a počuli jeho hlas, pocítili, že už nie sú z tohto sveta, ale z toho, 

ktorý ich povolal svojím božským slovom; vyzbrojili sa nadprirodzenou silou a nasledovali ho až do 

konca. 

80 Vám, ktorí ste v tomto čase sedeli pri mojom stole, hovorím: Už neváhajte plniť úlohu hovoriť 

svetu o tejto nebeskej hostine. Už teraz sa snažte prijať dary Ducha, ktoré budú tým jediným, čo si z tohto 

sveta odnesiete. Nehovorím vám, aby ste zanedbávali svoje materiálne povinnosti, ale aby ste sa nestarali 

o to, ako získate to, čo potrebujete na život a prežitie. Už som vám inokedy povedal, že vtáky nesejú ani 

nežnú, a predsa im nechýba ani potrava, ani prístrešie. Nie je možné, aby vám, ktorí máte vo svojej bytosti 

čiastočku Boha a ktorí sa navyše horlivo usilujete o to, čo si vyžadujú vaše potreby, bolo odopreté to, o čo 

sa usilujete svojím úsilím, svojou vedou a niekedy aj bolesťou. 

81 Chýba vám len viera v život, ale v ten vyšší život, ktorý vám ponúka váš nebeský Otec v tomto 

slove. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 86  
1 Ľudia, milujete ma naozaj? Veríte, že ste skutočne v Mojej prítomnosti? Potom mi preukážte svoje 

pokánie úprimným odhodlaním napraviť sa. Chcem žiť vo vašich srdciach, aby ste neskôr mohli 

komunikovať so Mnou z ducha do ducha. 

2 Keď sa na svojej životnej ceste vo zvýšenej miere stretávate s ťažkosťami, považujete ich za 

prekážku svojho duchovného pokroku a hovoríte Mi to bez toho, aby ste si uvedomili, že cesta bez skúšok 

by bola cestou, na ktorej by ste nemali možnosť získať zásluhy, aby ste dosiahli nápravu svojich chýb. 

3 Keď ťa spália slnečné lúče, príď si oddýchnuť do tieňa tohto božského stromu, aby si načerpal silu 

a odvahu. Tu vám odhalím silu lásky, ktorá vykupuje, očisťuje a dáva pokoj. Láska vás zbližuje a privádza 

bližšie k Stvoriteľovi, aby ste sa stali jednotou s univerzálnou harmóniou. 

4 Pomyslite na blaženosť, ktorú váš duch zažije, keď počuje hlas svojho Otca vo vnútri, bez ohľadu 

na to, kde sa nachádza. Týmto vám dokazujem, že čakám len na to, aby som ukázal svoju slávu každému, 

kto sa ma s pokorou zrodenou z lásky priblíži a pýta sa ma. On bude žiť vo mne a ja budem žiť v ňom. 

5 Niekedy sa pýtate, či je vôbec možné, aby vo vás prebýval Boží Duch. Na to vám poviem, že stačí, 

ak budete pozorovať, ako vášmu telu ani na chvíľu nechýba vzduch, ktorý dýcha, aby mohlo žiť. Podobne 

aj môj Duch preniká do vašej bytosti, aby ste mali svetlo a silu Otca, ktoré sú večným životom. 

6 Som tu, aby som sa dal spoznať a hovoril tvojimi ústami. To je ďalší dôkaz, že som vo vás, a 

zároveň poučenie pre tých, ktorí pochybujú, že je to môj Duch, kto sa takto dáva poznať. 

7 V druhej ére som povedal farizejom, ktorí sa rozhorčovali, že som v sobotu uzdravoval chorých: 

"Pán je Pánom nad časom, a nie čas nad ním, preto môže používať čas, ako sa mu zachce." Preto v 

súčasnosti hovorím tým, ktorí neveria v Moje ohlasovanie prostredníctvom ľudského orgánu chápania: "Ja 

som Pán človeka, a nie on Pán Pána; preto ho používam tak, ako je to Moja vôľa." 

8 Niekedy je potrebné, aby ste stratili to, čo máte, aby ste si uvedomili jeho hodnotu. Hovorím vám 

to preto, lebo mnohí budú pochybovať, kým vám budem podávať svoje ohlasovanie ústami ľudí. Keď 

však tento hlas utíchne a srdcia začnú pociťovať hlad po tejto božskej podstate, uvedomia si, že toto 

učenie v skutočnosti nepochádza od ľudí, ale že vás osvietilo Otcovo svetlo. 

9 Už teraz vás varujem, aby ste boli pripravení, lebo kvôli týmto učeniam sa mnohí dopustia 

podvodu, keď sa budú nazývať nositeľmi Môjho hlasu, zatiaľ čo Ja sa vám už prestanem dávať poznať 

prostredníctvom ľudského intelektuálneho orgánu. 

10 V čase Môjho zjavenia nikto nemlčal a ani Môj hlas nebude mlčať, ale ak po tomto čase niekto 

tvrdí, že prijíma Božský lúč Môjho svetla, hoci vie, že tým nie je poslušný Otcovi a klame svojho brata, 

bude sa musieť vždy obávať, že ho dostihne Moja spravodlivosť, alebo sa bude musieť mať stále na 

pozore, aby ho nezachvátila ľudská spravodlivosť. 

11 Chcem od vás poslušnosť, chcem, aby ste vytvorili ľud silný svojou vierou a duchovnosťou, lebo 

tak ako som spôsobil, že sa rozmnožili pokolenia pochádzajúce z Jákoba napriek veľkým ťažkostiam, 

ktoré postihli tento ľud, tak spôsobím, aby ste aj vy, ktorí v sebe v duchu nosíte toto semeno, vytrvali vo 

svojich zápasoch, aby sa váš ľud opäť rozmnožil ako hviezdy na nebi a ako piesok na mori. 

12 Dal som vám na vedomie, že ste duchovne súčasťou izraelského ľudu, aby ste mohli lepšie 

spoznať svoj osud. Zároveň som vám však odporučil, aby ste proroctvá, ktoré sa toho týkajú, verejne 

nezverejňovali, kým ich ľudstvo samo neodhalí. Keďže na zemi ešte existuje izraelský národ, Žid podľa 

tela, odoprú vám toto meno a neudelia vám ho, hoci to nie je vážny dôvod na spor. Oni o vás ešte nič 

nevedia, zatiaľ čo vy o nich viete veľa. Zjavil som vám, že tento ľud, blúdiaci po zemi a bez pokoja v duši, 

krok za krokom a bez toho, aby o tom vedel, smeruje k Ukrižovanému, ktorého spozná ako svojho Pána a 

ktorého bude prosiť o odpustenie pre svoju veľkú nevďačnosť a tvrdosť tvárou v tvár Jeho láske. 

13 Moje Telo bolo sňaté z kríža, ale pre tých, ktorí ma po stáročia odmietali, zostávam pribitý a 

naďalej čakám na chvíľu ich prebudenia a pokánia, aby som im dal všetko, čo som im ponúkol a oni 

nechceli prijať. 

14 Nastal čas súdu, čas splácania dlhov. Nehľadal som spravodlivého vo svete, lebo by to bolo márne. 

Hľadám tých, ktorí zblúdili, a osvecujem ich cestu, aby sa vrátili na cestu dobra. 

15 Dlho hovorím k vášmu duchu, ale ľudia mi hovoria: "Pane, nielen náš duch ťa potrebuje, pozri, náš 

život je ťažký kríž." Ale ja vám hovorím: buďte šťastní, že žijete na tomto kúsku zeme, kam nedosiahla 
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skaza, vojna, hlad a smrť. Nevážite si moje milosrdenstvo a namiesto toho, aby ste mi denne ďakovali za 

moje dobrodenia, považujete sa za núdznych a stále sa mi sťažujete. 

16 Pochopte svoju úlohu na zemi a pochopte zázrak toho, že ste boli svedkami prameňa oduševnenia, 

ktorý vyviera v lone tohto ľudu. 

17 Ja, Kristus, som Slovo Otca a svetlo vášho svedomia, lebo Božie svetlo, preplnené láskou v 

Ježišovi, je vo vašich srdciach. 

18 Príďte pod krídla Božského škovránka, kde je teplo, ktoré dáva večný život tým, ktorí cítia, že 

umierajú zimou. Veru, hovorím vám: V srdciach ľudí je chlad, lebo od nich odišla láska. Je to ako v 

domoch, kde vyhasol posvätný plameň náklonnosti, či už medzi manželmi, rodičmi a deťmi alebo medzi 

bratmi a sestrami. Ich telá sú si blízke, ale ich duše sú od seba vzdialené. Aká veľká je ich prázdnota, aká 

hlboká je ich samota a aký chlad je v týchto domoch! 

19 Ak vám niekedy hovorím, že vás vidím prichádzať ku mne chvejúcich sa zimou, je to preto, lebo 

vidím, že ste od sveta zažili len ľahostajnosť voči svojej bolesti, lebo ste zažili len sebectvo a nevďačnosť. 

20 Ako osamelý sa cíti na zemi ten, kto trpí, ako opustený je chorý! Ako sa hnevajú ľudia na toho, kto 

padá, a ako horký je chlieb, ktorý zostáva chudobným! Pocíťte, ako teplo žiarenia, ktoré k vám smerujem, 

preniká aj do najtajnejších častí vášho srdca. Prineste ho ľuďom, trpiacim a chorým. Chudobní potom 

pozdvihnú svoje myšlienky k Stvoriteľovi života, aby mu povedali: "Pane, v tomto údolí už nie sme 

opustení; je tu mnoho tých, ktorí pre nás ronia slzy, ktorí nás hľadajú, utešujú a podávajú nám ruku." 

21 Aj v tomto čase vám hovorím: "Proste a bude vám dané." Teraz však dodávam: Učte sa dávať, 

lebo budete požiadaní. 

22 V najvnútornejšej bytosti každého stvorenia je akord lásky, ktorý, keď sa ho dotkneme, rozvibruje 

sa. Treba k nemu dospieť cestou nehy a lásky, aby sa v srdci prebudilo a pocítilo niečo z toho, čo Boh cíti 

ku každému zo svojich detí: lásku. 

23 Kto bude majstrom, ktorý vie v každom človeku objaviť cestu, ktorá vedie k tomuto akordu, ktorý 

dnes ľudia tak hlboko skrývajú? 

24 Učte sa odo Mňa, učeníci, uvedomte si, ako Moje prosté a jednoduché Slovo pohlo vašou 

bytosťou. Dôvodom je, že jeho podstata obsahuje božskú lásku, ktorá je teplom a životom pre srdce a 

ducha. 

25 Dnes, keď je Majster s vami, vidíte v ňom Otca všetkých bytostí. Už ma nenazývajte Ježišom 

Nazaretským, ani rabínom Galilejským, ani kráľom Židov, lebo nie som zo žiadneho národa ani miesta na 

zemi, neprichádzam ako človek, prichádzam v Duchu a moja prirodzenosť je božská. 

26 Koľko sa toho povedalo a napísalo o Mojej existencii na zemi, ale ako zriedka sa ľudia dostali za 

hranice materiálneho. Ľudia si len kľakli na kolená, aby uctievali miesta a predmety, ktoré naznačujú moje 

kroky vo svete, namiesto toho, aby hľadali božskú podstatu mojich slov alebo mojich diel. Ale ako žiarivé 

svitanie nastal pre ľudstvo nový čas, v ktorom váš duch spozná v jase poludnia to, čo bolo predtým pre 

neho tajomstvom zahaleným v nepreniknuteľnej tme. 

27 V tento deň ľudia na chvíľu utíšia svoju myseľ a pozdvihnú svoju dušu ku mne, aby si pripomenuli 

požehnanú noc, v ktorej Spasiteľ prišiel na svet. Niektorí cítia pokoj Môjho Ducha, pretože v ich srdciach 

je mier, iní cítia smútok, pretože myslia na svoje detstvo a na milované bytosti, ktoré zmizli z tohto sveta. 

Niektorí sa ponárajú do duchovného rozjímania a modlitby, rovnako ako sú iní, ktorí znesväcujú pravú 

radosť ducha svetskými pôžitkami a slávnosťami. 

28 Ale pýtam sa chudobných, núdznych zeme: Prečo plačete? Nepamätáte sa, že jednoduchí 

betlehemskí pastieri boli prví, ktorí v tvári toho Dieťaťa uvideli tvár svojho Pána? 

29 osušte si slzy, pozdvihnite tváre a uzrite svetlo Mojej prítomnosti v tomto požehnanom slove, ktoré 

počuli aj obyčajní ľudia, keď zaznelo po prvýkrát v tomto čase. Oslávte túto noc s radosťou a spomeňte si 

na tú, v ktorej som k vám prišiel, aby som vám priniesol svoje svetlo na celú večnosť. 

30 Požehnám tvoj dom a tvoj chlieb a poviem ti: Budem pri vašom stole a vedľa mňa Mária, vaša 

nežná duchovná Matka. 

31 Dbaj na to, aby sa tvoja duša obliekla do bieleho rúcha cnosti, aj keď svoje telo zakrývaš skromne. 

To, na čom v človeku skutočne záleží a čo človek odsunul na najnižšie miesto, bude vzkriesené v tomto 

veku, ktorý ľudia nazvú "časom ducha". 

32 Pozrite sa, ako sa zatúlané ovce zhromažďujú na volanie pastiera, aby žili v ohrade pokoja. 
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33 Kmene toho ľudu, ktoré počúvali Jehovove prikázania v prvej ére, zrejme zmizli z povrchu zeme. 

Kto z duchov, ktorí sú teraz roztrúsení po celom svete a prevteľujú sa do mužov a žien rôznych rás, by 

dokázal rozpoznať alebo objaviť tých, ktorí s ním boli v predchádzajúcich inkarnáciách spojení pokrvnými 

zväzkami? Iba moje prezieravé, prenikavé a spravodlivosť milujúce oko dokáže objaviť to, čo je dnes 

ľuďom odopreté. 

34 Som tu a hovorím prostredníctvom orgánu mysle ľudí, ktorí nepoznajú ani svoj osud, nieto ešte 

osud iných. Viem, že mnohí sa týmto slovám vysmievajú, pretože ich pripisujú predstavivosti alebo 

fantázii mojich nositeľov hlasu, cez ktorých hovorím. Ale veru, hovorím vám, že toto zhmotnené ľudstvo 

ešte splní toto jednoduché slovo vyrieknuté ústami človeka. 

35 Prvé brázdy boli urobené skôr, semeno padlo do ich lona. Dnes len málokto vie, že som bol s 

vami, ale zajtra sa to dozvie celý svet, a keď pochopí, čo sa stalo počas môjho príchodu, môjho pobytu tu a 

môjho odchodu v tomto čase, prizná, že som neprišiel tajne ani v tichosti a že od Východu na Západ som 

dal svetu dôkazy a znamenia, ktorými som dosvedčil svoje nové zjavenie, čím som splnil prísľub daný 

ľudstvu v dávnych časoch. 

36 V tento deň milosti je vaše srdce plné radosti, pretože moja prítomnosť je opäť medzi vami. Keď 

začínate počúvať Moje Božské slovo poučenia, cítite sa poškvrnení a nehodní počúvať Moje slovo, ale 

keď poučenie skončí, cítite sa čistí. Je to preto, že moje slovo, ktoré je riekou milosti, očisťuje a prečistí 

každého, kto sa ponorí do jeho vôd. 

37 Vy ste ľudia, ktorí opakovaným počúvaním Mňa dosiahnu obnovu a následne oduševnenie. Práve 

v tomto čase a v žiadnom inom by ste mali dosiahnuť toto očistenie, pretože bez neho by ste nemohli byť 

dôstojnými nositeľmi Môjho zákona ani poslami tohto Slova. 

38 Uvedomte si, že nestačí povedať: "Patrím k tým, ktorých Pán označil", ale že je potrebné 

uplatňovať duchovné dary, ktoré vám boli zverené, a svedčiť o pravdivosti môjho učenia skutkami lásky. 

39 Medzi týmito ľuďmi sú tí, ktorí uznávajú, že Moja prítomnosť medzi vami je nebeskou milosťou, 

ďalším dôkazom Božej lásky k tým, ktorí hrešia a trpia. Z hĺbky sŕdc tých, ktorí takto pociťujú túto milosť, 

vychádzajú duchovným spôsobom žalmy, ktoré sa vznášajú do nekonečna, aby mi ďakovali za to, že som 

k vám prišiel. 

40 Boží ľud je rozptýlený medzi rôznymi ľuďmi a národmi. Snažil som sa ich zjednotiť, ale našiel 

som ich, ako sa oddávajú pôžitkom tohto sveta, hluchí k môjmu hlasu, nevnímajúci moju prítomnosť, 

nevšímajúci si môj prísľub, že sa vrátim. Našiel som časť tohto ľudu v tomto kúte zeme a keď som videl, 

že ich duch ma očakáva, že ich srdce je zatvrdnuté v utrpení a schopné cítiť moju prítomnosť, poslal som 

im Eliáša, aby ich pripravil stať sa mojimi novými učeníkmi. 

41 Keď sa tento ľud rozrastie a stane sa veľkým a silným vďaka svojmu zduchovneniu, vstúpi do 

Nového Jeruzalema, oslnivo bieleho duchovného mesta, neviditeľného pre hmotné oči, ktorého brány 

lásky budú otvorené, aby prijali dlhé púte, ktoré po ňom budú túžiť. 

42 Oslnivá biela nádhera tohto domova pramení z duchovnej harmónie tých, ktorí plnia Môj zákon, a 

každý, kto touto cestou vstúpi do lona tohto bratstva, sa tak stane dieťaťom Božieho ľudu. 

43 Nie všetci ma tu počúvajú, ktorí v tomto čase dostali duchovné dary. Pozrite sa, koľko je pri stole 

prázdnych miest, pretože mnohé z mojich malých detí po tom, čo dostali dobrodenie, odišli a vyhýbali sa 

povinnostiam a úlohám. Ach, keby ešte tu na zemi poznali sľuby, ktoré mi každý duch dal pred príchodom 

na zem! 

44 Skôr než ich utrpenie opäť zrúti a bieda z nich opäť urobí vyhnancov, vyhľadajte ich a povedzte 

im, že moja láska na nich stále čaká, ale aby netrpeli, musia sa vrátiť k Otcovi skôr, než premrhajú aj to 

posledné, čo im zostalo z ich dedičstva. 

45 Poďte, poďte, hovorí vám Majster, na mojej ceste je pravý pokoj, ja som spása a život. 

46 Milujte a oslavujte Otca, ktorý zostupuje, aby vás prekvapil vo vašom pozemskom živote, a ktorý 

vie preniknúť do vášho srdca. 

47 Keď ste počuli moje slovo ako Otca a Majstra, budete mať v tento deň aj slovo Sudcu. Požiadam 

vás, aby ste vydali počet zo všetkého, čo som vám dal na splnenie vašej úlohy. 

48 Máte svetlo, ktoré vás vedie, cnosti a schopnosti. Strážil som ťa a nasmeroval som ťa na cestu, po 

ktorej ma môžeš dosiahnuť. Teraz, po čase, keď som vás skúšal, sa vás pýtam: Aká je vaša pocta a aké sú 
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vaše vedomosti? Pochopil si, čo pre Mňa znamenáš? Potom sa pripravte, počúvajte hlas svojho svedomia a 

odpovedajte na moje otázky. 

49 Chceš, aby som niesol kríž nedokonalosti sveta na svojich pleciach a prevzal tvoje povinnosti, aby 

si splnil to, čo je len tvoje? V súčasnosti vám odovzdávam tretí zákon a vy ste nepochopili ani prvé dva. 

Keby ste boli v tomto čase pripravení, nebolo by potrebné, aby ste počúvali Moje Slovo materiálne, 

pretože potom by som hovoril duchovne a vy by ste Mi odpovedali svojou láskou. 

50 Keď v tebe zaznie hlas môjho súdu, hľadaj útočisko a útechu vo svojej Matke. Vtedy sa vám 

prihovára láskavý a milujúci hlas Márie, ktorá stojí pri vás v skúške. Ona, u ktorej vaše diela, modlitby a 

prosby nezostávajú bez odozvy, vám radí a prosí Otca o novú príležitosť, aby sa dieťa mohlo vrátiť na 

dobrú cestu, obnoviť sa a byť celé. Jej dobrota vás prikryje ako plášť. 

51 Aj Eliáš sa zjavuje predo mnou ako maják, ktorého svetlo vedie ľudstvo. Jeho hlas, plný 

spravodlivosti, otriasa srdcami a vyvoláva v nich výčitky svedomia. Sľubuje mi, že bude bdieť nad 

čistotou prameňa, ktorý je mojím dielom, aby všetci, ktorí sa k nemu priblížia, mohli v ňom uhasiť svoj 

smäd po spravodlivosti a láske. Palica, ktorú som poskytol človeku, aby sa o ňu opieral, je Eliáš, neúnavný 

Pastier, ktorý vás vedie a usmerňuje ku Mne, a keď sa zdokonalíte, dosiahnete Moje lono. 

52 Každé obdobie, ktoré vám dávam, každá reinkarnácia, je ďalším stupňom, ktorý duch dosiahne a 

zakaždým získa viac svetla. 

53 Uvažuj, s akou láskou som ťa obdaril a s akou múdrosťou som ti dal pokyny a inšpiroval ťa, aby sa 

ti podarilo vytvoriť na zemi vznešenú a dôstojnú existenciu, aby si po skončení svojej práce mohol žať 

semeno a Otec ho odniesol do svojej sýpky. 

54 Milovaní ľudia, mohli by ste ignorovať moje pokyny a vrátiť sa späť po tom, čo som k vám v 

tomto čase prehovoril a oznámil vám svoju vôľu? Nedovoľte, aby sa moje slovo stalo pre vás 

samozrejmosťou, a len preto, že vám odpúšťam, nezhrešite znova, ani nezlyhajte v bdení a modlitbe. 

55 Teraz vytrhávam burinu aj s koreňom. Ak chcete uprostred tejto celosvetovej očisty pokoj pre seba 

a pre ľudí okolo seba, pracujte na mieri tým, že budete milovať svojich blížnych. 

56 Pohromy a rozpútané sily prírody budú naďalej očisťovať ľudstvo a všetci budú mať v tomto čase 

veľké dôkazy a svedectvá o mojom novom prejave. Tí, ktorí urobia prvé kroky plné horlivosti a lásky, 

dosiahnu veľké zázraky a budú prví, a tí, ktorí sú dnes prví a duchovne ochabnú, budú poslední. 

57 Neobviňujte čas za svoje nešťastie alebo bolesť; uvedomte si, že keď sa ľudstvo nenechalo viesť 

Mojím zákonom a nevypracovalo si svoj pokoj, je len prirodzené, že žne trpké ovocie, ktoré pestovalo. 

58 Dávam vám novú silu, lebo vás vidím unavených. Každý, kto vstúpi do tieňa tohto stromu života, 

bude posilnený. 

59 Otec vám pomáha, lebo chce medzi vami nájsť učeníkov, a nie slabé deti, ktoré zostanú 

nemluvňatami po celé veky. Pracujte na sebe a obnovujte sa, aby ste si zaslúžili moju milosť. V tomto čase 

Moja spravodlivosť vyhladí nové Sodomy a Gomory, aby ich hriech nenakazil ostatné národy. Veru, 

hovorím vám, že prostredníctvom svedomia som spôsobil, aby sa môj hlas dostal ku všetkým ľuďom, a 

preto môžete pochopiť, že ak je svet zahalený do tmy, nie je to preto, že by som mu odoprel svoje svetlo. 

60 Keď tvoje oči uvidia záhubu národov a spoznáš ich nešťastie, tvoje srdce sa bude cítiť zaťažené 

bolesťou a smútkom, ale keď tí, ktorí dnes pochybovali o mojom slove, uvidia, že sa moje proroctvá 

naplnili, aj oni budú plakať, pretože boli neverní. Potom uvidíte, ako vám "posledný" dá príklad viery, 

dôvery a poslušnosti. 

61 Pripravte sa na tento rok, ktorý prinesie navštívenia a zázračné udalosti na celom svete - zázraky, 

ktorých medzi vami vykonám mnoho. 

62 Prinášajte do domovov dobré poučenie spolu s príkladom vašej obnovy, vašej cnosti a vášho 

pokoja, aby zástupy cudzincov, keď navštívia váš národ, videli ľud pripravený srdcom a mysľou. 

Pamätajte, že ak sa tak nestane, budete musieť lamentovať, že vás prekvapili vo sne. 

63 Nebojte sa zaklopať na dvere svojho brata, keď sa ho snažíte zachrániť pred nebezpečenstvom, 

potešiť ho v súžení alebo mu poradiť v ťažkej situácii. Konajte ako Ježiš, pútnik, ktorý raz, dvakrát a 

trikrát klope na dvere sŕdc. Do tvojho pohľadu som vložil svetlo a sľúbil som, že ti vložím na pery slová 

pravdy, keď budeš potrebovať hovoriť. Snažte sa zachovať pokoj a svetlo vo svojom vnútri i vo svojich 

domovoch, aby ste neumožnili prístup zlým vplyvom, ktoré vyžarujú z duší temnoty obklopujúcich 
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ľudstvo. Kráčaj vždy po cestách môjho zákona, aby si videl svoju cestu osvetlenú a mohol prekonať 

ťažkosti a choroby, ktoré ťa stretávajú na ceste ako prekážky, ktoré ťa zastavujú na ceste životom. 

64 Zlepšite svoj život, pozdvihnite svojho ducha, nečakajte, kým príde posledný, ktorý pochopí 

veľkosť Môjho učenia a Môjho Zjavenia a povie vám: "Čo ste urobili za všetky tie roky Božieho 

poučenia?", a potom mlčte. Veru, hovorím vám, aj keď o tom pochybujete, že som vás vyvolil v Troch 

časoch. Medzi vami sú tí, ktorých môžem v pravde nazvať prvorodenými. 

65 Dnes, keď ťa vidím smutného, sa ťa pýtam: Prečo nevidím radosť vo vašich srdciach? Ste unavení 

zo skúšok a životných peripetií? Vyčerpali vás nepokoje spôsobené vojnou medzi národmi? Aj vás už 

unavilo bdieť a modliť sa? Ľudia, nie ste odsúdení na smrť. Povedal som vám, že budete žiť, dal som vám 

duchovné dary a poskytol som vám čas na splnenie vášho poslania. Videli ste, že kniha, do ktorej vaše 

svedomie zaznamenáva všetky vaše činy, nie je čistá, a to vás zarmucuje, pretože sa považujete za 

nevďačných. V pamäti prežívate uplynulé dni a mesiace a postupne si pripomínate moje výhody. Bojíte sa 

budúcnosti, bojíte sa, že stratíte vieru v seba samých, bojíte sa, že ma budete naďalej neposlúchať a 

nebudete schopní splniť svoju úlohu. Chcem však vašu cestu naplniť svetlom, aby som oživil vašu vieru a 

nádej a vy ste urobili rozhodný krok na ceste duchovného pokroku. Spojte svoje srdcia v jedno, milovaní 

ľudia. 

66 Spôsobím, aby sa vlajky národov zničených vo vojne zjednotili, až kým nevytvoria jednu zástavu 

mieru. Hovorím takto, pretože som Boh pokoja, Otec, ktorý chce mať radosť v srdciach svojich detí. 

67 Chcem vás vidieť ako svojich učeníkov, ktorým môžem zjaviť svoju múdrosť tým, že vám dám 

poznať budúcnosť, ale dnes vás vidím zamyslených, pretože ste zakúsili pravdu môjho Slova a naplnenie 

mojich proroctiev, ktoré som vám dal prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. Dnes ste počuli moje 

božské učenie a ste otrasení, lebo viete, že každé moje učenie je proroctvom a zákonom. Toto všetko vám 

hovorím preto, lebo by ste mali byť oveľa viac plní radosti, pretože neexistuje náboženské spoločenstvo 

alebo sekta, ktorá by mohla tak ako vy povedať, že má Moje božské, živé a priame slovo, alebo ktorá by 

mohla povedať, že sa im Pán dáva poznať. Vy, ktorí ste jediní, ktorí môžete zabezpečiť, aby sa Kristus dal 

spoznať a zjavil tomuto ľudu, ukážte mi svoje srdcia, ktoré sú však sklonené bolesťou a výčitkami 

svedomia, že neplníte moje prikázania. To vám bráni pozdvihnúť hlas, aby ste svedčili o Mojej 

prítomnosti medzi ľuďmi, a to preto, lebo vaše svedomie vám dáva pocítiť Môj súd, ten súd, ktorý zahŕňa 

celý vesmír a v tomto čase zasahuje každé stvorenie. 

68 Svojím slovom lásky vám dokazujem, akú hodnotu má pre mňa váš duch. V hmotnom stvorení nie 

je nič väčšie ako váš duch - ani kráľovská hviezda so svojím svetlom, ani zem so všetkými svojimi 

zázrakmi, ani žiadne iné stvorenie nie je väčšie ako duch, ktorého som vám dal, pretože je to božská iskra, 

je to plameň, ktorý vyšiel z Božského Ducha. Okrem Boha len duchovia majú duchovnú inteligenciu, 

svedomie, vôľu a slobodnú vôľu. Nad inštinktmi a sklonmi tela sa vznáša svetlo, ktorým je vaša duša, a 

nad týmto svetlom je sprievodca, kniha a sudca, ktorým je svedomie. 

69 Všetky stvorenia mi vzdávajú hold, ale nie z viery alebo z lásky, ale zo zákona; váš duch mi však 

vzdáva hold z lásky. Keď si kľakne a uctieva ma, je to vierou a svetlom jeho svedomia. Čas, priestory, 

prírodné sily, hviezdy, prírodné bytosti, rastliny, všetko verne nasleduje osud, ktorý som určil. Keby som 

sa vás však opýtal, čo ste urobili s Mojimi duchovnými a hmotnými zákonmi - vy ľudia, ktorí vládnete 

národom na zemi, a vy ľudia, ktorí vediete ľudstvo na ceste ducha - museli by ste Mi väčšinou ukázať krv 

svojich obetí a mnohé temné skutky. 

70 Vy vládcovia: Čo ste urobili národom? Vidím len bolesť a utrpenie. Vy ste bohatý: Ako ti môže 

chutiť tvoj chlieb a ako sa môžeš tešiť zo svojho bohatstva, keď vieš, že mnohí trpia hladom? Stanete sa 

otrokmi svojej moci, váš chlieb bude horký a nebudete mať pokoj. Toto je vaša práca, toto je semeno, 

ktoré ste zasiali. 

71 Aby sa tento svet opäť spamätal, je potrebné, aby bolesť bola veľmi veľká. Posielam vám svoje 

svetlo, aby ste sa navzájom spoznávali a mali úctu k životu svojich blížnych. Zanechajte bratovražedné 

zbrane a vráťte sa k Otcovi svojho ducha, ktorého ste už dlho nenavštívili v jeho svätyni. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 87  
1 Páči sa mi, že ťa môžem prekvapiť tými najneočakávanejšími spôsobmi, aby som vyskúšal tvoju 

vieru srdca. Rád skúšam silu vašej duše, aby ste boli príkladom pre svojich bratov. Vo vašom duchu žije 

potomstvo Jakuba, ktorého som nazval Izrael, čo znamená "silný". Toho patriarchu som vystavil ťažkým 

skúškam, aby som mu dal veľké príklady sily duše. Poslal som mu anjela, aby s ním bojoval, ale silnú 

ruku toho muža nebolo možné poraziť. Odvtedy som ho volal Izrael a pod týmto menom ho poznali aj 

potomkovia. Ale ak by som sa vás spýtal: Čo ste urobili s duchovným semenom, ktoré vám odovzdal 

Jákob? Rozumel by si mojej otázke a vedel by si na ňu odpovedať? Moji anjeli sa objavili na vašej ceste, 

aby bojovali proti vašim chybám, ale vy ste ich neprijali. Bytosti temnoty ťa našli nepripraveného a ty si 

bol pred nimi slabý. 

2 Opäť sa vás pýtam: Kde je Jakubov meč, jeho horlivosť a jeho sila? 

3 Poskytol som vám prítomnosť bytostí Svetla vo vašom pozemskom živote, aby vás mohli chrániť, 

pomáhať vám a inšpirovať vás. Oni, ktorí sú vyspelejší ako vy, zostupujú, aby plnili poslanie lásky, 

poslanie rozsievať blahodarné účinky a liečivý balzam medzi svojimi bratmi. Bytosti temnoty alebo 

stratené duše nedobrovoľne plnia úlohu skúšať ľudí z ich viery, cnosti a vytrvalosti k dobru. A keď sú 

napokon premožení silou duše a vytrvalosťou v dobrom toho, koho pokúšali, dostanú osvietenie a 

znovuzrodia sa k životu a láske. 

4 Učeníci, dal som vám citlivosť, aby ste vnímali prítomnosť svojich duchovných bratov. Kto nemá 

dar duchovného videnia, má dar zjavenia, alebo jeho mozog je schopný prijímať duchovný svet, alebo má 

aspoň dar predtuchy; ale vám chýbala láska, aby ste svoje dary rozvíjali. Preto vám radím, aby ste žili 

ostražito, aby ste počuli hlas pastiera a strážcov, ktorí vás chránia, bľačanie oviec alebo plazenie vlka 

číhajúceho v poraste. 

5 Nespite v tomto čase plnom nástrah a nebezpečenstiev, priepastí a pokušení. Pochopte, že každý, 

kto má duchovný dar alebo poslanie rozdávať duchovné svetlo, bude neustále obliehaný a prenasledovaný. 

Neprišiel som prebúdzať predsudky alebo povery medzi svojím ľudom. Prišiel som, aby som posilnil vašu 

vieru v existenciu duchovna a otvoril vám oči pre večnosť. Potom budete schopní vidieť ďaleko za hmotné 

veci a pochopíte, že nie všetko, čo existuje v záhrobí, je zahalené svetlom, pretože aj v neviditeľnom je 

temnota, ktorú treba rozpustiť, a nedokonalosť, ktorú treba premeniť na vznešenú duchovnosť. 

6 Učenie, ktoré som vám dal, aby sa vám vo vašom živote darilo priťahovať k sebe svetlo, ktoré 

premieňa tmu na jas, vás učí modliť sa a bdieť s vierou a vytrvalosťou v konaní dobra. 

7 Človek, ktorý upadol do hriešneho života, je schopný ťahať za sebou celú légiu bytostí temnoty, 

ktoré za sebou zanechávajú na ceste stopy neblahých vplyvov. 

8 Svet sa so svojou vedou stratil do takej miery, že sa dnes už nemôže sám od seba vrátiť k 

počiatkom svojej vývojovej cesty, pretože by nedokázal rozlíšiť pravdu od lži pre nedostatok viery, lásky a 

preto, že nepozná zmysel svojej existencie; preto som opäť prišiel na svet. Blahoslavení, ktorí ma 

počúvajú, lebo mi porozumejú, budú ma nasledovať a nájdu spásu. Dám im silu, aby obnovili všetko, čo 

znesvätili alebo zničili. 

9 Ľudia, zostaňte stáli v Mojej náuke a veru vám hovorím, že tri generácie po vašej duša vašich 

potomkov dosiahne veľké zduchovnenie. Usilujte sa o pravé povznesenie a potom tak bude robiť celé 

ľudstvo, lebo váš svet nie je odsúdený na to, aby bol večným údolím sĺz, krajinou hriechu, peklom 

smilstva a vojny. Pánov deň je už s vami, môj meč spravodlivosti zasiahne skazu. Čo sa stane, keď zničím 

semeno zla, neresti a pýchy a namiesto neho prichýlim semeno pokoja, svornosti, obnovy a pravej viery 

vo Mňa? Svet sa bude musieť zmeniť, človek sa zmení, keď sa zlepší jeho duchovná oddanosť Bohu a 

jeho život. 

10 Príde čas, keď sa objavia ľudia, ktorí budú skutočne milovať môj zákon, ktorí budú vedieť spojiť 

duchovný zákon so svetským, teda večnú moc s časnou. Nebude sa to diať preto, aby sme duchov zotročili 

ako v minulosti, ale aby sme im ukázali cestu k svetlu, ktoré je skutočnou slobodou ducha. Potom sa 

morálka vráti do lona rodín, vo vašich zvykoch budú skutočné miesta vzdelávania a duchovnosti. Bude to 

čas, keď svedomie bude počuť svoj hlas a keď Moje deti budú komunikovať s Mojím božstvom od ducha 

k duchu, keď sa rasy spoja. To všetko spôsobí, že zmiznú mnohé rozdiely a spory, pretože doteraz, hoci je 

váš svet taký malý, ste nechápali, ako žiť spolu ako jedna rodina, neboli ste schopní ponúknuť Mi 
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jednotnú formu uctievania. Staroveký Babylon vás odsúdil na toto rozdelenie národov a rás, ale postavenie 

môjho duchovného chrámu v srdci ľudí vás oslobodí od tohto odčinenia a spôsobí, že sa budete skutočne 

milovať. 

11 Nemyslite si, že som si tento národ vybral až v poslednej hodine pre svoje nové zjavenie. Všetko 

bolo predvídané už od večnosti. Túto pôdu, túto rasu, vaše duše som pripravil Ja, rovnako ako čas Mojej 

prítomnosti bol vopred určený Mojou vôľou. 

12 Rozhodol som sa začať svoje prejavy medzi najchudobnejšími, medzi tými, ktorí si zachovali čistú 

myseľ a ducha. Potom som dovolil všetkým, aby prišli ku mne, lebo pri mojom stole nie sú rozdiely ani 

záľuby. Moje Slovo zoslané tomuto ľudu malo jednoduchú a skromnú formu, bolo vám prístupné, ale jeho 

význam, plný jasnosti, bol hlboký pre vášho ducha, pretože hoci som zásobárňou všetkého poznania, vždy 

sa vyjadrujem a prejavujem jednoducho a jasne. Pre nikoho nie som záhadou, záhada a tajomstvo sú deťmi 

vašej nevedomosti. 

13 Je aj v tomto čase Tomáš s pochybnosťami v srdci? Čo ešte očakávate vidieť a počuť, aby ste 

uverili? Chcete, aby sa Kristus opäť stal človekom a žil medzi vami? Vráť mi telo obetované na kríži, 

ktoré si mi vzal, a ja ti sľubujem, že sa vrátim ako človek. Dokážete to? Nie. Na druhej strane som vás 

našiel mŕtve pre svetlo a vieru a duchovne som vás vzkriesil. Stratil si svoje telo v zemi a ja som ti dal 

nové. Len ja môžem robiť tieto zázraky, ale naozaj vám hovorím, že život, ktorý ste vytrhli Ježišovi na 

Golgote, sa ako rosa večného života rozšíril na celé ľudstvo. 

14 Preto vám hovorím, že ste mojím chrámom, tou svätyňou, ktorá existuje vo vašom duchu a kde 

hľadám vaše uctievanie, kde chcem, aby môj hlas našiel svoju ozvenu, kde bude stáť môj oltár a kde 

môžem prebývať naveky. 

15 Celé moje učenie a môj zákon nie sú ničím iným ako prípravou na vstup do duchovného života. 

Koľkí z tých, ktorí ma počuli v tomto čase, už žijú v záhrobí, plní radosti v duchu, pretože nemali žiadne 

ťažkosti pri prechode do tohto nekonečného sveta, zatiaľ čo mnohí ľudia, skeptickí vo svojom 

materializme, sa ironicky usmievajú, keď sa im hovorí o duchovnom živote. Ale príde hodina smrti, keď 

nebude srdca, ktoré by sa nebálo, ani ducha, ktorý by sa nechvel pred blížiacou sa prítomnosťou večnosti. 

16 Stále bdejte a modlite sa, aby vás tento život, ktorý vibruje nad vami a rozochvieva v hĺbke vašej 

bytosti, našiel pripravených. 

17 Nikto okrem mňa nemôže zachovať tvoju dušu, pretože ja som božská manna života. 

18 Ľudstvo, prebuď sa z hlbokého spánku, v ktorom sa nachádzaš, a pozri pravde do tváre, koľko 

ľudských snov sa v tomto čase rozbije pod vplyvom Mojej spravodlivosti. Potom však ľuďom zažiari úsvit 

nového času, v ktorom im zjavím nové svetlá, ktoré ich privedú k poznaniu najvyššej pravdy. 

19 Nové generácie a noví duchovia prídu na zem, aby splnili vysoké poslanie, a ak potom na svojej 

ceste objavia dobro a príklad, ktorý im zanechali ich predchodcovia, podarí sa im zo svojich sŕdc vyklíčiť 

čisté semeno, ktoré bude požehnaním pre mojich učeníkov v čase oduševnenia a svetla. 

20 Národy boli postihnuté mojou spravodlivosťou, aj vaše budú postihnuté, ale naozaj vám hovorím, 

že ak moji učeníci zostanú pevní vo viere a dobrote, nezahynú, pretože svojimi modlitbami a skutkami 

lásky dosiahnu odpustenie pre ľudstvo. 

21 Svet ma nebol schopný ani ochotný vnímať, kým bol v pokoji, preto ma musí vnímať cez bolesť, 

lebo len v skúškach sa človek obracia na Stvoriteľa so svojimi prosbami, spomína si na svojho Otca a vie 

oceniť jeho dobrodenia a uznať jeho zázraky. 

22 Rozumieť: Keď ťa zasiahne moja spravodlivosť, moja láska ťa zároveň ochraňuje. 

23 Bolo potrebné, aby ľudstvo postihol duchovný chaos, aby ste v tomto boji videli, ako sa prejavujú 

dary, ktoré som odkázal vášmu duchu, a aby ste boli schopní pochopiť a porozumieť Môjmu božskému 

učeniu. 

24 Vás, ktorí ste v tejto chvíli počuli Môj hlas, poverujem, aby ste boli ako ochrancovia, aby ste boli 

ostražití, aby čistotu tohto božského vnuknutia nepoškvrnil niekto, kto by ho chcel skresliť. Nevytvárajte 

okolo týchto zjavení obrady alebo modlárske kulty, lebo potom by ste Mi neposkytovali duchovnú úctu, 

ktorú od vás očakávam. 

25 Milujte Mňa vo svojom blížnom a modlite sa v duchu, len to od vás vyžadujem, a ak sa budete 

riadiť týmito pokynmi, budete Mňa svojimi skutkami dokonale uctievať. 
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26 Nech sa nikto, kto sa nazýva učeníkom tohto duchovného učenia, nesťažuje Otcovi, že je 

chudobný vo svojom hmotnom živote a že mu chýbajú mnohé vymoženosti, ktorých majú iní v hojnosti, 

alebo že trpí nedostatkom a núdzou. Tieto sťažnosti sa rodia z hmotnej prírody, ktorá, ako viete, má len 

jednu existenciu. Váš duch nemá právo takto hovoriť svojmu Otcovi, ani sa prejavovať nespokojne či 

smutne nad svojím osudom, pretože všetky duše prešli na svojej dlhej ceste vývoja po zemi celým 

rebríčkom skúseností, pôžitkov a ľudských uspokojení. 

27 Oduševnenie duší sa už dávno začalo; táto bolesť a bieda, ktorú vaše srdcia odmietajú znášať a 

trpieť, vám k tomu pomáha. Každé duchovné a hmotné dobro má svoj význam, ktorý musíte rozpoznať, 

aby ste nepopierali hodnotu jedného alebo druhého. 

28 Dobrý duchovný bude ten, kto sa napriek všetkej chudobe na materiálne statky cíti bohatý a 

šťastný ako Pán, pretože vie, že ho Otec miluje, že má bratov, ktorých treba milovať, a že poklady sveta sú 

druhoradé oproti bohatstvu ducha. Dobrý duchovný bude aj ten, kto ako vlastník hmotných statkov vie, 

ako ich využiť na dobré účely, a používa ich ako prostriedky, ktoré mu dal Boh na splnenie dôležitého 

poslania na zemi. 

29 Nie je potrebné byť chudobný, opovrhovaný alebo biedny, aby sme boli počítaní medzi tých, ktorí 

ma nasledujú, rovnako ako nie je potrebné byť medzi tými, ktorí trpia, aby sme boli mnou milovaní. V 

skutočnosti vám hovorím, že podľa Mojej Vôle by ste mali byť vždy silní, zdraví a majitelia všetkého, čo 

som pre vás stvoril. 

30 Kedy budete vedieť byť majiteľmi svojho dedičstva, vážiť si každú milosť a dať všetkému v živote 

to správne miesto? 

31 Pozri, ako ďaleko ľudia zišli z cesty pravdy, ale v Mojej všemohúcnosti mám k dispozícii všetky 

prostriedky, aby som ich priviedol k návratu na túto cestu. Toto dielo vykonám v jeden deň, ale nie v deň, 

aký určuje slnko svojím svetlom nad zemou, ale v duchovný deň, ktorý bude zatienený svetlom Môjho 

Božského Ducha a v ktorom Ja, Dobrý Pastier, budem naďalej strážiť vaše kroky na dlhej pútnickej ceste. 

Nemyslíte si, že to zraňuje môjho Ducha ako Otca, keď schádzate z cesty, ktorú som vám vyznačil krvou 

ako dôkaz mojej nekonečnej lásky? Vráťte sa, vráťte sa na cestu, milované ovečky, lebo na nej dosiahnete 

prekážku pokoja. 

32 Poďte ku mne, zástupy ľudí, ale poďte jednotne! Medzi mojím ľudom nesmú byť žiadne rozpory 

ani rozkoly, pretože musíte byť pre svet príkladom bratstva a jednoty. 

33 "Mám vám dať viac, než o čo ma žiadate," často som vám hovoril a pýtam sa vás: Veríte, že tí 

duchovia, ktorí ako prví obývali zem, si už vtedy mohli predstaviť všetky zázraky prírody, ktoré ich 

obklopovali počas ich pozemskej existencie? Tieto bytosti túžili poznávať, tvoriť, spoznávať, mať 

slobodnú vôľu, ale nikdy si nepredstavovali, že tento život v sebe skrýva takú slávu. 

34 Teraz, keď žiješ (už dlho) v tomto svete, ktorý si premenil z raja na slzavé údolie, túžiš sa vrátiť do 

duchovného života a prosíš Mňa, aby tvojmu duchu na tomto svete nechýbalo svetlo a pokoj, pričom 

neberieš do úvahy, že ti to nielen dám, ale ti zjavím mnohé tajomstvá a ukážem ti Prameň života, odkiaľ 

budeš duchovne vidieť, chápať a milovať dielo svojho Otca. Potom pochopíte, že hmotné stvorenie so 

všetkými svojimi dokonalosťami je len odrazom alebo symbolom slávneho a večného duchovného života. 

35 Dnes ma prosíte len o trochu pokoja a iskru svetla, ale keď sa jedného dňa uvidíte obklopení 

nádherou duchovného života, keď opustíte svoje telo v lone zeme, spomeniete si, že som vám na zemi 

povedal: "Otec má svojim deťom dať viac, než o čo ho prosia." Nezabúdajte však, že musíte stúpať po 

nebeskom rebríku, ktorý vedie ducha na úroveň dokonalosti, a že to bude vaše úsilie a vaša láska, čo vás 

dovedie na vrchol, kde vás vaše zásluhy urobia hodnými vysokej odmeny, ktorú vám sľubujem. 

36 Moje svetlo žiari v mysli nositeľa hlasu a stáva sa ľudským slovom. Nepoddajný je "krk" týchto 

orgánov rozumu, ktorými hovorím k ľuďom, tvrdé sú ich srdcia a neobratné pery, ale keď sa ich dotkne 

Moje svetlo, keď Môj lúč svetla dosiahne ich myseľ, vety, ktoré vyslovia, sú nebeským pokrmom pre 

tých, čo túžia po láske a pravde, sú balzamom a útechou pre tých, čo prichádzajú prenasledovaní utrpením, 

a sú knihou božského svetla pre tých, čo milujú múdrosť. 

37 Jedzte a pite, hovorím vášmu duchu; v tomto čase je na stole chlieb a víno: chlieb je moje slovo a 

víno je jeho duchovný obsah. 

38 Jedzte a pite, lebo od konca roka 1950 už nebudete počuť toto slovo. Využite tieto roky, počas 

ktorých ešte dostávate Moje zjavenie, lebo keď príde hodina, už ma takto nebudete počuť a budete horko 
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plakať, keď sa budete snažiť presvedčiť ma, aby som vám udelil ďalšie obdobie poučenia; ale vopred vám 

hovorím: Ak sa slovo kráľa neberie späť - predstavte si, o čo viac to platí pre slovo Boha! 

39 Moja vôľa sa splní, lebo skôr by prestalo žiariť kráľovské nebeské telo alebo by zaniklo nebo a 

zem, než by sa prestala plniť moja vôľa. 

40 Budete mať veľa práce, keď vám odoberiem svoje slovo. Všetko, čo ste neurobili teraz alebo ste 

nemohli urobiť, budete musieť urobiť v tých dňoch. 

41 Vaši bratia v núdzi vás budú hľadať a vy sa nebudete skrývať. Tvoje srdce bude zdrojom lásky a 

súcitu s núdznymi a budeš Mňa hľadať v najvyššej sfére svojej mysle, kde budeš prijímať božské 

vnuknutia. 

42 Nebudeš oslobodený od skúšok, ale tie ti poslúžia na to, aby si upevnil svojho ducha a ukázal 

ľuďom s malou vierou svoju odovzdanosť (do Božej vôle) a svoje duchovné povznesenie. 

43 Blahoslavení sú tí, ktorí nasledujú moju vôľu s tichosťou a poddajnosťou, lebo v nich budú dary 

pokoja, múdrosti a oduševnenia. 

44 Dnes hľadám tých, ktorí nepochopili zmysel života, tých, ktorí nevedia, čo je pravda, slabých, 

ktorí zlyhávajú v každom podniku, v každom projekte, na každom kroku. A ja im hovorím: Príďte si 

vypočuť toto slovo a budete sa cítiť posilnení ako nikdy predtým. Viera vám dá nepremožiteľnú silu a 

poznanie môjho učenia vám dá svetlo, ktoré nikdy nezhasne. 

45 Nikto z tých, ktorí sa takto prebudia, už neupadne do letargie a nezastaví sa na ceste rozvoja. Kto 

uvidí toto svetlo, bude môcť povedať, že ho vždy volal môj hlas a že sa mu moja prítomnosť zjavovala na 

každom kroku životnej cesty, takže už nikdy, ani v kritickej chvíli, nebude môcť tvrdiť, že mu chýbalo 

svetlo. 

46 Blahoslavení sú tí, ktorí sa bez strachu pred svetom snažia priniesť toto svetlo svojim bratom, a tak 

šíria pravdu a rozsievajú pokoj. Spoznajú cestu, ktorá vedie do nebeského kráľovstva. 

47 Sloboda vôle, ktorú ste často využívali na nesprávnu cestu, bude postihnutá mojou 

spravodlivosťou, ale príde čas, keď si tento dar naplno užijete a bude vám slúžiť na to, aby ste konali len 

skutky hodné vášho Otca. 

48 Množstvo ľudí, verte mi a nebude vás rozháňať žiadna búrka. Veď cnosť chráni tých, ktorí svoje 

myšlienky pozdvihujú k nebeským výšinám. 

49 Na onom svete mám (pre teba) domov; bývať tam bude ako čítať knihu plnú nevyčerpateľných 

zázrakov pre ducha. Pokiaľ ste na zemi hosťami, žite, ako najlepšie viete, a vždy dodržujte prikázania 

môjho zákona. Buďte čistí a usilujte sa o dokonalosť, krásu, dobro; buďte užitoční pre svojich blížnych. 

Takto získate hodnoty, ktoré budú vašu dušu sprevádzať pri prechode do večnosti, keď sa odpútate od 

hmoty. 

50 Uvedomte si svoje dary, objavte svoje sily, pochopte svoje poslanie a potom bez náhlenia kráčajte 

po ceste, až kým nedosiahnete miesto, kde vás čaká Moja láska ako Otec, aby vám dala odmenu. 

51 Teraz, keď zástupy ľudí túžia po Mojom Slove, ako to bolo v druhej ére, sú medzi nimi duše, ktoré 

počuli Moje Slovo v oboch érach. Možno sa im zdá, že sa líši svojou formou, svojím znením, keď ho 

porovnávajú s tým, ktoré som dal ústami Ježiša, ale naozaj vám hovorím, že jeho zmysel je rovnaký a 

nikdy sa nezmení. Moje Slovo vám ukazuje cestu, ktorú som vám vždy ponúkal - cestu, ktorou chcem, aby 

váš duch žiaril prostredníctvom svetla, ktoré vám posiela váš Majster. 

52 Obvyklý priebeh vášho života bude náhle bičovaný silnými búrkami, ale potom, v nekonečne, 

zažiari svetlo hviezdy, ktorej lúče poskytnú pokoj, svetlo a pohodu, ktoré vtelený duch potrebuje, aby 

mohol uvažovať o večnosti. 

53 Cíťte moju prítomnosť, som blízko, veľmi blízko srdca tohto ľudstva. Hovorím k nej, aby sa 

prebudila z hlbokého spánku, a vytrvalo osvetľujem cestu každej bytosti, aby sa vydala na cestu túžby po 

Mojej milosti. 

54 Moje prejavy a dôkazy medzi ľuďmi budú v tom čase také jasné a žiarivé, že budú kričať: "To je 

Pán!" Tak ako v tých dňoch, keď som chodil po zemi ako človek, ľudia v úžase nad mojimi veľkými 

skutkami volali: "On je Boží Syn!" 

55 Nemí budú opäť hovoriť, slepí budú vidieť, chromí budú chodiť a mŕtvi vstanú. Tieto zázraky sa 

budú diať pre niektorých v duchovnej a pre iných aj v materiálnej oblasti, budem udivovať vedcov a keď 
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sa budú pýtať tých, ktorí zažili takéto veľké zázraky, ako to dosiahli, vždy im odpovedia, že to bolo vďaka 

modlitbe a viere. 

56 Chýry o všetkých týchto zázrakoch a hmatateľné svedectvá o ich pravdivosti sa roznesú po celom 

svete, vo veľkých mestách aj v menších dedinách. Potom zatvrdnuté srdcia tých, ktorí sú necitliví na 

duchovné prejavy, začnú pociťovať moju prítomnosť, až príde chvíľa, keď z ich sŕdc vytryskne výkrik 

viery a radosti, pretože pochopia, že Kristus sa vrátil k ľudstvu a že je prítomný v každom srdci. 

57 Dal som sa poznať prostredníctvom vášho orgánu chápania, aby som vám odkázal Knihu Svojich 

posolstiev a Svojich Božských zjavení, ktoré v pravý čas pošlete ľudstvu. Lebo v tomto nebeskom 

posolstve, ktoré posielam svetu prostredníctvom vás, budú môcť ľudia nájsť vysvetlenie mnohých 

tajomstiev, ktorým doteraz neboli schopní porozumieť. 

58 Nevydávajte sa na cestu ako vyslanci môjho učenia, ak ste ho jasne nepochopili a ak nedokážete 

svedčiť o láske k blížnym svojimi skutkami, lebo potom by ste neprinášali dobré ovocie. Boli by ste ako tí 

učeníci, ktorí sa modlia za pokoj národov, ale nedokážu vytvoriť pokoj vo svojich domovoch. 

59 Ťažké je poslanie zástupov, ktoré počuli Slovo Pánovo v tretej ére, pretože musia niesť toto 

posolstvo vo svojich srdciach s čistotou, s akou som ho odovzdal, pretože ich svetlo musí byť pre ľudstvo 

ako tá hviezda z Východu, ktorá viedla hvezdárov a pastierov do prítomnosti ich Pána. 

60 Uhas svoj smäd krištáľovo čistou vodou z tohto nevyčerpateľného prameňa; jej sviežosť ti pomôže 

niesť svoj kríž s trpezlivosťou a porozumením. 

61 Ja som život, ktorý sa neustále zjavuje tvojmu duchu, ale pamätaj: tak ako ty nosíš v sebe život, tak 

aj smrť, ktorá ukončuje cesty ľudí na zemi, kráča vedľa každého ľudského stvorenia. 

62 Toto vám hovorí Majster, aby ste nenechali hodiny, dni a roky plynúť bez toho, aby ste vytvorili 

niečo, čo váš duch bude môcť žať zajtra, keď príde hodina, aby odovzdal svoju úrodu. 

63 V tomto čase súdu ľudia potrebujú veľkú vieru, odvahu a duchaprítomnosť, aby nepodľahli 

veľkým skúškam. Toto chcem šíriť na zemi svojím učením, aby som živil nádej ľudstva. Nastal čas súdu, 

keď, ak by ste to vedeli pozorovať, videli by ste, ako uprostred bolesti a hriechu vychádza svetlo. 

64 Hmotné a duchovné sily poháňajú ľudstvo, všetky hovoria o súde a vyvolávajú v rozvážnom a 

nevzdelanom človeku rovnaké zdesenie ako vo vedcovi. 

65 Legie duší, ktoré bezcieľne blúdia svetom a rôznym spôsobom klopú na dvere ľudských sŕdc, sú 

často hlasy, ktoré vám chcú povedať, aby ste sa prebudili, otvorili oči realite, oľutovali svoje chyby a 

obnovili sa, aby ste neskôr, keď opustíte svoje telo v lone zeme, nemuseli plakať ako oni nad svojou 

osamelosťou, nevedomosťou a materializmom. Spoznajte v tom, ako svetlo vychádza aj z temnoty, lebo 

žiadny list zo stromu sa nepohne bez Mojej vôle; podobne aj tie duchovné prejavy, ktoré každým dňom 

narastajú, nakoniec zaplavia ľudí takým spôsobom, že nakoniec zvíťazia nad skepsou ľudstva. 

66 Kristus, ktorý spôsobil, že duše pripútané k zemi opustili posadnutých a ktorý prejavil svoju 

božskú moc prostredníctvom ich poslušnosti voči nemu, bol vždy v Otcovi a odtiaľ prikazuje a 

uskutočňuje svoju vôľu v každej z týchto bytostí. Používa svetlo niektorých a niekedy aj zmätok iných, 

aby uskutočnil svoje múdre rady v osude svojich milovaných detí. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 88  
1 Aký príjemný je pre Mňa spev vtákov a vôňa kvetov, ale veru, hovorím vám, Môj Duch má radšej 

vašu modlitbu, keď ku Mne prichádza zabalená do hlasnejších myšlienok a s pevnými rozhodnutiami na 

zlepšenie. 

2 Pochybujete, že dosiahnete nevinnosť vtáka alebo krásu kvetu, pretože sa posudzujete len podľa 

chudobného oblečenia alebo nejakej telesnej chyby svojej telesnej schránky; ale nevidíte ducha, túto 

bytosť obdarenú krásou a nebeskou milosťou. Duch je svetlo, inteligencia, láska, múdrosť, harmónia, 

večnosť, a to všetko vtákom a kvetom chýba. Hľadajte krásu ducha, bude vo vás ako zrkadlo, ktoré verne 

odráža tvár Stvoriteľa. Nesnažte sa toľko o svoju vonkajšiu krásu, hoci vám hovorím, aby ste 

nezanedbávali nič zo svojej podstaty. 

3 Čistota tela nie je v rozpore s duchovnosťou, ale nezabúdajte, že duch má prednosť pred telom. 

Pamätajte si, že som vám to už povedal: Udržujte nádobu čistú zvonku aj zvnútra. 

4 Ak si niekto myslí, že Moje slovo je príliš jednoduché na to, aby pochádzalo od Boha, hovorím 

mu, že musí mať na pamäti, že práve jednoduchí a nevzdelaní ľudia ma prišli počúvať a ja k nim musím 

hovoriť tak, aby mi rozumeli. Ak však chcete hlbšie myšlienky a vysvetlenia, hovorím všetkým, ktorí 

Moje prejavy považujú za slabé, aby sa vnútorne pripravili a spojili sa s Mojou Božskosťou z ducha do 

ducha, čo od ľudí očakávam. Vtedy sa do ich mysle dostane taká hlboká inšpirácia, že mi budú musieť 

povedať, aby som k nim nehovoril takými slovami, ktorým rozumie iba Boh. Opäť vám hovorím, ako v 

druhej ére: "Dal som vám pozemské učenie a vy neveríte. Ako môžete veriť, keď som vám dal nebeské? 

5 Keď má srdce dobrú vieru a myseľ je oslobodená od predsudkov a nejasných myšlienok, človek si 

lepšie váži život a pravdu vidí jasnejšie. Na druhej strane, keď je v srdci pochybnosť alebo márnivosť a v 

mysli chyba, všetko sa zdá nejasné a dokonca aj svetlo sa javí ako tma. 

6 Hľadajte pravdu, je to život, ale hľadajte ju s láskou, pokorou, vytrvalosťou a vierou. 

7 Nemyslite si, že sa cítim dotknutý, ak niekto neverí v Moju prítomnosť pri tomto zjavení, pretože 

nič neovplyvní Moju pravdu. Koľko ľudí pochybovalo o existencii Božskej bytosti, ktorá stvorila všetky 

zázraky vesmíru, a predsa im kvôli tomu slnko neprestalo dávať svoje svetlo. 

8 Koľko pochybných ciest a koľko zbytočného bohatstva si musel zanechať, aby si sa vydal po tejto 

stope! Ale ako rýchlo ste pocítili pokoj a silu ako náhradu za svoje odriekanie. Dôvodom je, že by ste 

nemohli patriť k mojim vyslancom, keby ste predtým nezmenili svoj život. 

9 Svetlo viery osvetľuje svet a ja chcem, aby ste boli jeho nositeľmi. Ach, keby ste len pochopili, že 

s vierou a dobrými skutkami môžete dosiahnuť všetko! 

10 Urobte si zásoby "zbraní", pretože sa blížia zlé časy. Pozrite sa, aké ovocie prinieslo zlo vo svete. 

Nad toľkým neporiadkom a zmätkom jasne žiari svetlo môjho Ducha a preniká všetky národy zeme. Nič 

nebude môcť zatieniť moje svetlo. Sledujte, ako prenasledujem ducha ľudí na každom kroku a ukazujem 

im pravdu ako istú cestu. 

11 Je potrebné, aby ste vedeli, že tento život vám bol daný preto, aby váš duch mohol urobiť krok 

vpred na rebríku dokonalosti a pokroku. Nestačí však, aby duch poznal tieto učenia, ak nenájde 

poslucháčov, keď sa ich pokúša zjaviť telu. 

12 V tomto čase sú srdcia vyprahnutými poľami, kde Duch nemohol vyklíčiť, a preto, pretože som už 

dávno vedel, že ľudstvo dosiahne túto úroveň materializmu, dal som vám prísľub návratu - prísľub, ktorý 

v súčasnosti plním medzi ľuďmi. 

13 Prišiel som ako božský rozsievač, aby som hľadal vašu dušu stratenú v tieni hriechu, aby som do 

nej nanovo vložil semeno lásky a povedal jej, aby ho zasiala a pestovala v srdci, ktoré jej bolo zverené. 

14 Pozrite sa, ako ste zhrození zo správ, ktoré dostávate od národov vo vojne, čo vás núti modliť sa. A 

ja vám hovorím, že je dobré, že sa modlíte, ale okrem toho sa musíte usilovať, aby aj do vášho srdca 

vstúpil pokoj, aby z neho prúdila láska a milosrdenstvo, ak sa chcete s niekým podeliť o tieto dary. 

15 Dnes máte za úlohu nastoliť pokoj medzi ľuďmi, priviesť ich k zmiereniu, povzbudiť ich k 

vzájomnej láske, pretože v pozadí tohto vznešeného poslania je dávny dlh, ktorý máte voči svojmu Pánovi 

a svojim bratom z rôznych národov zeme. Kto vie, čo zasial v minulých časoch? Kto pozná jeho diela v 

minulých životoch? 
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16 Intuitívne poznanie, ktorému váš duch dovolil prúdiť do vášho tela, nestačilo na to, aby ste poňali 

podozrenie a prijali tak svoju úlohu nápravy. Musel som sa poľudštiť a dať vám počuť svoj hlas 

prostredníctvom ľudských bytostí, aby ste jasne spoznali všetko, čo ste absolútne chceli považovať za 

tajomstvo a čo je rovnako prirodzené, ako je pre telo prirodzené narodiť sa, rásť a zomrieť. 

17 Ak vám vaša veda postupne odhaľuje hlboké tajomstvá ľudského života - prečo by vás potom 

vyššia veda, akou je Moja Božská Múdrosť, neosvietila poznaním duchovného a večného života? 

18 Začal som tým, že som vás oboznámil s tým, kým ste boli a kým ste, aby som vám dal predstavu o 

tom, kým budete potom. 

19 "Raste a množte sa," povedal som človeku, keď som ho zjavil na zemi. Podobné slová som 

povedal aj tvojmu duchu, keď som ho priviedol k svetlu života. 

20 Teraz, keď to viete, kto môže vedieť, ako ďaleko môže duša dosiahnuť vo svojom vzostupnom 

vývoji? Kto z vás si vie predstaviť, kam až sa vo svojej dokonalosti dostali tí, ktorí sa Mi veľmi priblížili? 

21 Duša je ako semienko, ktoré som vložil do každého človeka. Milujte ju, nechajte ju rásť, opatrujte 

ju; bude sa vo vás rozvíjať a rozmnožovať v cnostiach a dokonalostiach, ktoré budú slúžiť vášmu šťastiu a 

oslave Toho, ktorý vám dal existenciu. 

22 Prijímam váš hold lásky a žehnám vám. Prichádzajú aj tí, ktorí ma prosia o riešenie svojich 

problémov na zemi, tí, ktorí unavení materiálnymi potrebami stratili pokoj duše. Všetci prichádzajú s 

kopou problémov v srdci. Keď však pocítia moju prítomnosť, zabudnú na svoj smútok, pretože si 

uvedomia, že najlepší hojivý balzam je obsiahnutý v božskom Slove. Prijímam ponuku každého z nich, 

ktorá je pre niektorých vierou a pre iných láskou. 

23 Tu ma máte ako Otca a Majstra. Prichádzam v duchu, ale nepochybujte o Mojej prítomnosti, 

pretože vaše ľudské oči ma nevidia. 

24 Od dokonalosti zostupujem po rebríku duchovného rozvoja, ktorý bol Jákobovi ukázaný v zjavení, 

aby bol Môj hlas počuť na všetkých úrovniach existencie. 

25 Aby si ľudstvo mohlo byť isté, že k nemu hovorím duchovne a že je to Môj nebeský Hlas, ktorý 

vlieva svoje učenie do vášho ducha, dal som sa poznať prostredníctvom orgánu mysle nevedomých a 

jednoduchých ľudí, a tak som vám oznámil svoj dialóg medzi duchmi. 

26 Toto posolstvo je určené celému ľudstvu, ale teraz ho zverujem tomuto ľudu, aby sa dostalo k 

národom, národom a provinciám ako posol svojho Majstra. Je to svetlo, ktoré spôsobí, že ľudia nepôjdu 

slepo v čase boja. 

27 Svet by nemal očakávať nového Mesiáša. Keď som vám sľúbil, že opäť prídem, dal som vám tiež 

najavo, že môj príchod bude duchovný, ale ľudia sa nikdy nevedeli pripraviť na to, aby ma mohli prijať. 

28 V tých časoch ľudia pochybovali o tom, že by sa Boh mohol skrývať v Ježišovi, ktorého 

považovali za človeka ako ostatní a rovnako úbohého ako všetci ostatní. Napriek tomu, vzhľadom na 

Kristove mocné skutky, ľudia neskôr uverili, že v tomto človeku, ktorý sa narodil, vyrástol a zomrel vo 

svete, bolo Božie slovo. V súčasnosti by však mnohí ľudia prijali Môj príchod, len keby som bol 

človekom, ako som bol v druhej ére. Dôkazy o tom, že prichádzam v Duchu, a tak sa dávam ľudstvu 

spoznať, nebudú napriek svedectvám rozpoznané všetkými, pretože materializmus bude pre niektorých 

ako temná páska na očiach. 

29 Koľkí by chceli ešte raz vidieť Krista trpieť na zemi a dostať od neho zázrak, uveriť v jeho 

prítomnosť alebo v jeho existenciu. Ale veru, hovorím vám, že na tejto zemi už nebudú jasle, v ktorých by 

som sa narodil ako človek, ani Kalvária, na ktorej by som zomrel. Teraz všetci, ktorí sú vzkriesení k 

pravému životu, pocítia, ako sa rodím v ich srdciach, rovnako ako všetci, ktorí tvrdohlavo zotrvávajú v 

hriechu, pocítia, ako zomieram v ich srdciach. 

30 Preneste všetko, čo Ježiš vtedy urobil, z hmotného do duchovného a z ľudského do božského, a 

budete mať Jeho umučenie prítomné vo svojom živote. 

31 Niektorí z tých, ktorí ma horlivo očakávali, necítili moju prítomnosť vo chvíli, keď som k nim 

prišiel, pretože mali vopred vytvorenú predstavu o povahe môjho príchodu a táto predstava nezodpovedala 

skutočnosti. Keď som sa tu tomuto ľudu predstavil, očakávali ma s predtuchou, ktorá bola intuitívnym 

pocitom ich ducha, ale nikdy sa nerozhodli pre konkrétnu formu môjho príchodu. Tak sa stalo, že keď im 

Eliáš Predchodca oznámil Moje Slovo - zjavil sa prostredníctvom orgánu mysle toho, kto bol vyvolený 

medzi prvými povolanými tej doby - a inšpiroval týchto svedkov prvých prejavov, aby sa vnútorne 
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pripravili, boli naplnení radosťou a vierou, pretože cítili, že Pán prichádza k ľuďom a že forma Jeho 

zjavenia je v súlade s tým, čo hlásali proroci prvých čias a čo neskôr prisľúbil Majster. 

32 Milovaní učeníci, vy, ktorí ste počas môjho ohlasovania prostredníctvom ľudského orgánu 

intelektu mnohokrát počuli môj hlas, osviežte si poučenie, ktoré vám dávam, lebo zajtra ho budete musieť 

vysvetliť svojim blížnym. 

33 Keď vám občas opakujem tú istú lekciu, všimnite si, že vám ju vždy podávam v inej forme, aby ste 

jej lepšie porozumeli. 

34 Vskutku, všetci ste deti svetla, lebo ste sa narodili zo Mňa; ale kým niektorí z vás zostali pevní v 

dobre a dbali, aby vaše svetlo nezhaslo, iní zablúdili na falošné cesty, ktoré vedú dušu do temnoty. Nízke 

vášne, sebectvo, arogancia, materializmus, nevedomosť a všetky neresti sú temné sily, ktoré zatemňujú 

rozum, dusia zmysly a odvádzajú ľudí z cesty, ktorú im ukazuje hlas ich svedomia. 

35 Koľko duší sa odchýlilo od Mojich ciest a ich vnútorné svetlo zhaslo. Ale príde hodina, keď sa 

sami vydajú hľadať jasnosť môjho svetla, pretože ich už unavuje blúdenie v tme. 

36 Z môjho Ducha vyletujú iskry svetla v nekonečnom množstve, iskry, ktoré sa usadia v každom z 

mojich detí ako manna, ktorá živila ľudí na púšti. 

37 Všetko, čo vidíte, že sa deje v tomto čase, v duchovnom aj hmotnom svete, bolo už ohlásené. 

38 V minulosti existovali ľudia, ktorí predpovedali všetko, čo ľudstvo v tom čase prežívalo. Títo 

ľudia boli mojimi prorokmi, deťmi svetla, ktorí napomínali národy, aby nasmerovali svoje kroky na cesty 

dobra. Títo proroci predpovedali temnotu súženia a zničenia ako dôsledok ľahostajnosti ľudstva voči 

volaniu svojho Pána. 

39 Teraz sa vy, ktorí sa cítite nehodní Mojej milosti, môžete pýtať sami seba: "Ako je možné, že boli 

ľudia, ktorým Boh ukázal Svoje svetlo a ktorým dal počuť Svoj hlas, keď im oznámil Svoje posolstvá, a 

na druhej strane sa skryl pred pohľadom väčšiny Svojich detí?" Na to vám odpovedám, že tí ľudia, ktorí sa 

dokázali spojiť s Mojím Duchom, nemali žiadne privilégium. Dbali len na to, aby si udržali čisté svetlo 

svojho ducha, aby sa v ich mysliach odrážali Božie myšlienky a vnuknutia. 

40 Či som vám ústami jedného z týchto osvietených nepovedal, že príde čas, keď ma uvidí každé 

oko? Teraz vám hovorím, že ten čas nastane, keď ľudia pripravia svoju myseľ, aby cítili Moju prítomnosť. 

Kde je výsada niekoľkých, keď sú to dary, ktoré patria každému duchu? 

41 Tak ako ste zažili, že vaša ľudská veda dokázala zmeniť životy ľudí, tak aj vy zažijete, ako Moje 

učenie v krátkom čase zmení vašu existenciu. 

42 Rozum, spravodlivosť a láska zaujmú miesto v srdciach tých, ktorí sa snažili žiť bez cnosti, hoci tá 

je najpodstatnejším obsahom a dôvodom existencie ducha i tela. 

43 Keď však ľudia budú žiť v pravde, uvidíte, že zo sŕdc ľudí vychádza nové uctievanie Boha, plné 

jednoduchosti a duchovnosti. Náboženský fanatizmus, predsudky a modlárstvo padnú, zničené tvárou v 

tvár svetlu pravdy, ktoré bude vyžarovať každé svedomie. 

44 Ľudia budú veľkí v cnosti a pokorní pred mojou vôľou a mojím zákonom a tí, ktorí si mysleli, že 

sú bohmi na zemi, pretože hľadali len pozemskú moc a pohŕdali pokladmi ducha, budú musieť prejsť 

ťažkými skúškami. 

45 Pracujte so Mnou, lebo každému umožním, aby sa podieľal na mojom diele, a tak nakoniec 

uvidíte, že sa splní všetko, čo som vám oznámil. 

46 Daj mi príbytok vo svojom duchu. Pochopte, že hľadám neporušiteľný chrám, ktorý mi tu máte 

postaviť. Chcem žiť vo vašom srdci a dať pocítiť svoju prítomnosť v každom vašom diele a túžim, aby v 

tejto svätyni horela neuhasiteľná lampa vašej viery. 

47 Učeníci tretej éry: Zjednoťte sa všetci v mojom Slove, aby ste v okamihu odchodu šíriť moje 

učenie boli pripravení. 

48 Vaša zodpovednosť voči mne a blížnemu je nesmierna. Nech pravda žiari, žite pre ňu a ak je to 

potrebné, zomrite pre ňu. 

49 Pamätajte, že láska vášho Otca sa stala človekom v Ježišovi a že jeho život bol zasvätený 

ohlasovaniu a obrane pravdy. Vezmite si za príklad svojho Majstra, ale ak sa cítite príliš slabí, aby ste 

nasledovali moje kroky, dovoľte mi vstúpiť do vášho srdca a žiť v ňom a uisťujem vás, že moja 

prítomnosť vás posilní v boji. 
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50 Prečo sa bojíte, že nebudete užitoční? Obráťte svoje oči do minulosti a uvedomte si, že v druhej 

ére, hoci v Judei boli muži, ktorí sa považovali za múdrych, a iní, ktorí sa chválili čistým srdcom, 

nevyvolil som si ani jedných, ani druhých, aby tvorili moju apoštolskú skupinu. Bolo dvanásť 

chudobných, nevzdelaných, jednoduchých a pokorných mužov, ktorí počúvli moje volanie, keď som im 

povedal: "Poď a nasleduj ma." 

51 Teraz vám hovorím, že nepoužívam učených alebo spravodlivých, ale pokorných, tých, ktorí túžia 

po pokoji, láske a svetle. Vydajte sa teda na cesty zeme bez obáv, že vás ľudia svojou nevďačnosťou, 

výsmechom a surovosťou korunujú tŕním, a verte, že príde čas, keď pochopia posolstvo, ktoré ste im 

priniesli. 

52 Odpustite urážky, ktoré vám ľudia môžu spôsobiť, a hovorte s mojimi slovami na kríži: "Otče, 

odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Pamätajte, že ľudia nesú taký ťažký kríž a takú bolestnú korunu, akú si 

nikto z vás nevie predstaviť. 

53 Neste vo svojom slove, ako aj vo svojom pohľade a vo svojom srdci úsvit, ktorý ohlasuje úsvit 

času spravodlivosti pre tých, ktorí trpia. 

54 V minulosti bolo tvoje srdce hrobom, v ktorom si uchovával Moje meno ako niečo bez života. 

Dnes je tento hrob premenený na oltár, na ktorom horí pochodeň viery. Prečo by sa tento oltár nemal zajtra 

premeniť na duchovný rebrík, po ktorom vystúpiš, aby všetci, ktorých si zachránil, prišli ku mne? 

55 Blíži sa čas vášho kázania, a keď doň vstúpite pripravení, ako je to Moja vôľa, budete prekvapení, 

keď budete hovoriť o udalostiach, ktoré ste nikdy nezažili, o ktorých ste nikdy nepomysleli ani nepočuli. 

56 To všetko sa stane, keď sa vaše kroky na ceste pravého života začnú stávať istými a vy sa na 

chvíľu budete cítiť v Božom kráľovstve. 

57 Vidím, že mnohí z mojich učeníkov sú oživení nádejou a pevne veria, že sila mojej lásky a 

presvedčivosť pravdy musia premeniť toto ľudstvo. 

58 Iní však prejavujú skepsu, pretože nechápu svet, ktorý vám teraz ohlasujem - s ľuďmi a národmi, 

ktorí sa navzájom milujú, a s ľudstvom, ktoré vie svojmu Pánovi vzdávať duchovnú úctu bez akéhokoľvek 

sebaklamu. 

59 Ak veríte vo mňa, môžete veriť, že moja moc je nekonečne väčšia ako moc ľudského hriechu, a 

preto sa človek a jeho život musia zmeniť, len čo hriech ustúpi pred svetlom pravdy a spravodlivosti. 

60 Viete si predstaviť život v tomto svete, keď ľudia budú plniť Božiu vôľu? 

61 Premýšľajte, premýšľajte o tom všetkom, aby sa vo vašich srdciach postupne formovala túžba, že 

tento čas môže prísť, aj keď tí, ktorí ho zažijú, nebudete vy, ale deti budúcich generácií. 

62 Znovu vám hovorím, že sa nesmiete vyhýbať konfrontácii. Preto s najväčšou prirodzenosťou 

povedzte svojim blížnym, že Pán prišiel k vám. 

63 Povedzte im, že ten, ktorý zomrel na kríži, bol Ježiš, Telo, v ktorom sa Kristus skryl, Živý chrám, 

v ktorom prebývalo Slovo Božie, ale že Kristus, Božská Láska, žije a prichádza v Duchu k svojim deťom, 

aby ich učil ceste, ktorá ich privedie do Jeho duchovného kráľovstva. 

64 Ak sa vás budú pýtať, kde som bol, kým nenastala hodina môjho príchodu, povedzte im, že som 

bol v každom duchu a čakal som, kým po mne zatúžia ľudské srdcia a kým ma zavolajú. 

65 Áno, ľudia, budete hovoriť; budete hovoriť, aby hluchí počuli, a všetkým poviete, že som dnes 

neprišiel ako človek, a preto milá Mária neprišla v tomto čase na zem, aby mi slúžila ako Matka. Ak sa vás 

na ňu niekto opýta, povedzte, že jej Duch prebýva vo Svätyni večnosti, odkiaľ vysiela žiarenie svojej 

nekonečnej materinskej lásky všetkým svojim deťom. 

66 Čítam vo vašom srdci, a hoci niektorí hovoria, že nie je možné, aby som k vám prišiel, pretože 

vaše hriechy vás robia nehodnými takej veľkej milosti, iní si myslia, že práve tieto previnenia sú dôvodom 

mojej prítomnosti medzi vami. Páči sa Mi, že rozjímate a že Moje Slovo neminiete bezstarostne, lebo od 

vášho rozjímania a štúdia závisí váš pokrok. 

67 Všimli ste si, ako som čítal vo vašich srdciach? Preto vám hovorím, že riasy sú ďalej od vašich očí 

ako Moja prítomnosť od vás. Preto ten, kto sa hanbí za svoje hriechy, nech vie, že ja som odpustenie, a 

nech sa očistí pri mojom slove. 

68 Vážte si hodnotu každého Môjho učenia, pozorne Mi načúvajte, prebuďte sa. Uvedomte si, že som 

označil rok 1950 ako rok svojho odchodu. Ale chcete, aby som ukončil svoje Slovo pred týmto časom pre 
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váš nedostatok lásky a záujmu oň? Tento rok sa už blíži a čo mi vtedy ponúknete? Opäť ma zapriete a 

ukrižujete? Bdejte a modlite sa, a keď príde tá hodina, budete silní. 

69 Keby som odvolal svoje slovo pred časom, ktorý som určil, mali by ste dôvod cítiť sa sirotami. Ale 

ak ju ukončím v roku 1950, nebudete môcť ospravedlniť žiadnu nespokojnosť, pretože ste dostali všetko 

počas môjho zjavenia. 

70 Beda tým, ktorí zabúdajú na Moje Slovo, hoci ho počuli, lebo budú roniť slzy v túžbe po svojom 

Pánovi a na svojej ceste nájdu len falošných Kristov, ktorí sa im budú zdať, že k nim hovoria tým istým 

spôsobom, akým som sa dal poznať, ale slovom bez podstaty života a bez pravdy, ktoré ich uvedie do 

zmätku. Nebolo by pre teba bolestné, keby ťa falošné svetlo pripravilo o cestu, ktorú ti moje Slovo 

dláždilo s takou láskou? Preto k vám často hovorím, aby ste zostali plní môjho Slova a spoznali jeho 

podstatu. 

71 Všetci ste hriešnici, ale ja som vás prijal za učeníkov. Veď všetko bolo mojím poučením a všetko 

som počul, sťažnosti ľudí sa ku mne dostávajú. S rovnakou láskou prijímam a starám sa o potreby 

bohatého lakomca, mocnára, panovníka, vládcu, ale aj bratovraha či zloducha, pokorného, ale aj toho, kto 

túži po spravodlivosti. Na modlitby všetkých som odpovedal bez toho, aby som sa zastavil pri 

posudzovaní ich náboženstva alebo vierovyznania, pretože aj to patrí k slobode vôle, ktorou je obdarený 

každý duch. 

72 Preto posielam svoje svetlo všetkým, lebo každý, kto miluje svoje náboženstvo alebo si ctí 

duchovný ideál, hľadá pravdu a večnosť. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 89 

40 

Pokyn 89  
1 Svoj kríž si niesol na chrbte, problémy života boli ako bremeno na tvojej duši, ale duchovný kríž, 

ktorý je v tvojom osude, si ešte nevzal na seba, aby si ma nasledoval. 

2 Prišla hodina, aby ľudia povstali, aby čoraz viac prežívali svoje duchovné nadšenie a prijali svoj 

kríž. 

3 To, čo som vás naučil a čo som spečatil svojou krvou na Golgote: "Milujte sa navzájom", nakoniec 

rozkvitne v srdci ľudstva. 

4 Moja láska k vám nemohla dopustiť, aby ste sa stratili, a preto som vám dal Slovo s večnou 

hodnotou v Ježišovi, ktorý vám mal vždy pomáhať, aby ste dosiahli spásu. Božské Slovo sa stalo 

človekom, aby vás spasilo. Viete, či sa váš duch neinkarnoval v tomto čase, aby zachránil svojich bratov a 

sestry? 

5 Ježiš bol "Slovom" Boha na tejto zemi; všetko na ňom hovorilo - nielen jeho slová, ale aj jeho 

skutky, jeho pohľad, jeho myšlienky. Váš Majster vám to hovorí preto, lebo môžete napodobniť jeho 

príklad. Na to vám nechýbajú schopnosti; stačí, že milujete a vaše srdce je naplnené dobrou vôľou, aby sa 

tieto schopnosti, ktoré vo vás driemu, prebudili a prejavili. 

6 Vezmi svoj kríž a nasleduj ma v pokore. Verte, že kým niekoho utešujete, prinášate pokoj do srdca 

alebo svetlo do duše, budem pozorný ku všetkému, čo súvisí s vaším materiálnym životom, a nič 

nezanedbám. 

7 Verte, že keď hovorím k vášmu duchu, nahliadam aj do vášho srdca, aby som v ňom objavil jeho 

starosti, potreby a túžby. 

8 Nový úsvit osvetľuje ľudí, jeho svetlo zapáli vieru v ľudských srdciach. 

9 Milovaní učeníci, nezvyknite si na moje slovo, aby vaše srdce zakaždým, keď ho počujete, 

pocítilo, že toto božské semeno padlo do jeho najhlbšej citlivosti. 

10 Duše, ktoré hľadáte svetlo, príďte ku Mne a počúvajte toto Slovo. Vy, smutné srdcia, nech vám 

môj hlas vráti nádej. Vy, telá ohnuté ťažkou životnou cestou, hľadajte silu vo mne a znovu sa narovnajte. 

11 Ó, duše, ktoré ma počúvate, nedovoľte, aby vás problémy pozemského života poznačili, a už vôbec 

nie aby vás ohýbali. Hľadajte svetlo, ktoré obsahuje každá skúška, aby vám pomohlo stať sa silnými a 

miernymi. 

12 Ak sa duši nepodarí podmaniť si telo, telo ju ohne a ovládne; preto sa duše stávajú slabými a veria, 

že zomierajú spolu s telom. 

13 Teraz hľadám duchov, tak ako som kedysi hľadal srdcia, aby sa navzájom milovali. 

14 Dnes vás prichádzam učiť láske, ktorá presahuje ľudské, láske, ktorá spojí všetky svety. 

15 Moje Slovo vám zjavuje, že váš osud nie je obmedzený na pozemský život, ale že musíte 

pokračovať vo svojom poslaní v duchovnom živote. 

16 Tvorím ľud, ktorý povstane ako veľké vojsko, vedený stoštyridsiatimi štyrmi tisíckami 

označenými mojím svetlom ako pochodňami, ktoré osvetľujú cestu. 

17 Tento ľud budú tvoriť vojaci mieru, proroci a vidiaci budú ohlasovať to, čo prichádza; lekári bez 

ľudskej vedy budú liečiť chorých balzamom milosrdenstva a lásky; poradcovia inšpirovaní mojím svetlom 

budú hovoriť o božských náukách a ich stopa vo svete bude svedčiť o obnove, o obnove a o duchovnosti. 

18 Tento ľud nebudú tvoriť len ľudia; jeho súčasťou budú aj veľké armády duchov svetla, ktorých 

neviditeľné zbrane budú pomáhať tým, ktorí bojujú na zemi. 

19 Chcete byť súčasťou tohto ľudu? Počúvajte môj hlas, modlite sa, odložte slabosť tela a začnite 

uplatňovať moje učenie medzi svojimi blížnymi. 

20 Ako by mohli tí, ktorí sa cítia unavení, odovzdávať silu? Ako by mohli chorí liečiť svojich 

blížnych, ktorí stratili zdravie? Posilňujte sa a živte sa mnou, aby ste svoj kríž niesli s radosťou. 

21 Milovaní ľudia, rozprestieram svoj plášť lásky nad všetkými srdcami. 

22 V súčasnosti žiari Moje svetlo z nekonečna a pripravujem vás, aby ste zajtra boli schopní pochopiť 

Moje Slovo, pretože vaša viera ešte nie je pravá. Ako často ste sa sami seba pýtali, či je Ježišovo 

vyžarovanie do tohto sveta a do tejto doby skutočnosťou. Prebúdzate v sebe boj, v ktorom vám síce Duch 

hovorí, že Moje zjavenie je skutočné, ale nepoddajné telo so svojím srdcom a malým mozgom pochybuje, 

kolíše a často popiera Moju prítomnosť v tejto podobe. 
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23 Nebojte sa, lebo vás požehnám, keď mi veríte a milujete ma, aj keď o mne pochybujete a 

schádzate z cesty. Nikoho neuprednostňujem ani nevyčleňujem, prišiel som len odovzdať ľudstvu svetlo, 

aby sa všetci mohli dozvedieť pravdu. 

24 Toto posolstvo, ktoré som vám poslal na úsvite tretej éry, vám prinesie jasnosť a istotu o tom, čo 

obsahuje Moja božská láska a čo môžete očakávať od Mojej dokonalej spravodlivosti. 

25 Ja som rozsievač svetla a presne viem, kedy je najlepší čas siať a žať. Po tom, čo vietor otriasol 

stromami a vysušil zem, prišiel čas na sejbu a dnes je presne ten čas, keď vietor bičuje svet a defoliuje 

stromy. Je to čas bolesti, keď začínate piť svoj pohár utrpenia. Nastáva boj medzi hmotou a duchom, boj 

dobra proti zlu, svetla proti tme, pravdy proti lži. 

26 Už dávno bolo napísané, že keď bude ľudstvo na vrchole skazenosti, keď svet upadne do hriechu, 

váš Boh vám príde dať svoje svetlo. 

27 Zatiaľ čo ľudia v tomto čase triumfujú zabíjaním, ja budem triumfovať tým, že im dám život. 

Mojou božskou úlohou je zachraňovať duše, vy ste ešte neboli schopní pochopiť, čo znamená "Spasiteľ 

sveta". 

28 Vo vašich srdciach bije život bez toho, aby ste ma tam cítili, a predsa sa čudujete, že Môj Duch 

osvecuje vaše mysle. Čo je vám divné na tom, že Spasiteľ hľadá stratené duše? Rozmýšľali ste, kedy sa 

pastier vydá hľadať stratenú ovcu? 

29 Ešte pred vaším stvorením som vedel, že ma neposlúchnete a že vás zachránim láskou. Vedel som, 

že budem musieť vteliť svoju Božskú Lásku do Ježiša, ktorému ľudia dajú kríž na trón. 

30 Bol som v Ježišovi, aby som vás naučil sile lásky, ktorá nemá hraníc a ktorú neustále vylievam 

slovami, uzdraveniami, svojou krvou a svojím odpustením. Táto láska prebudila Lazára a odpustila 

Magdaléne. Vy si však myslíte, že je nemožné, aby som sa vrátil na svet, lebo ste mi v ňom dali smrť. Ale 

ja som sa vrátil do lona Otca a vy ste nepochopili, že ma už nemáte cítiť a predstavovať si ma ako človeka, 

ale len ako Lásku. 

31 Je pravda, že v tých časoch Božská Láska hovorila čistými perami, ako boli Ježišove pery, a že 

teraz sa prejavuje perami hriešnikov, prostredníctvom ktorých vám zvestujem Svoje Slovo, aby som vám 

odovzdal Svoje učenie. Musím vám však tiež povedať, že podstata je v oboch prípadoch rovnaká a že 

Moja láska sa v tomto čase prejavuje v dokonalejšej podobe, pretože vás samých robím Svojimi údmi, čím 

vám dávam dôkaz, že vaše nedostatky ma nemôžu prinútiť, aby som vami pohŕdal. 

32 Hoci niektorí tvrdia, že ľudia, prostredníctvom ktorých sa prejavujem, sú rúhači, hovorím vám: sú 

to škovránci, ktorí svojím spevom ohlasujú príchod nového dňa. 

33 Už v mnohých lekciách som vás poučil o svojom duchovnom vyžarovaní na ľuďoch, ale vaše 

pochybnosti stále pretrvávajú. Chceli by ste, aby som vám dal hmotné dôkazy, aké som vám dal v druhej 

ére, ktoré požadovali ľudia malej viery, aby vo Mňa uverili. 

34 Ak slnko vyžaruje svetlo života na celú prírodu a všetky bytosti a ak hviezdy vyžarujú svetlo na 

zem, prečo by Božský Duch nemohol vyžarovať svetlo na ducha človeka? 

35 Teraz vám hovorím: Ľudia, choďte do svojho vnútra, nech sa svetlo spravodlivosti, ktoré má svoj 

pôvod v láske, šíri po celom svete. Nech vás Moja pravda presvedčí, že bez skutočnej lásky nedosiahnete 

spásu svojich duší. 

36 Viete, čo som prišiel urobiť nanovo. Preto sa držte Môjho učenia, ktoré vám pripomína správnu 

cestu. Kým svet nedosiahne pravú duchovnosť, neprestanem sa približovať k ľuďom a používať všetky 

materiálne a ľudské prostriedky na komunikáciu s nimi. Očakávam vašu inšpiráciu a váš vzostupný vývoj, 

ako aj váš príchod do večnosti. 

37 Duchovný vzostup môžete dosiahnuť už tu, v tomto svete, ktorý sa vám zdá taký nepriateľský a 

ktorý je v skutočnosti vhodným a priaznivým miestom pre tých, ktorí vedia využívať cnosť a lásku. 

38 Je mnoho duší, ktoré trpia, mnoho matiek, ktoré plačú, a mnoho sŕdc plných smútku. Svet je plný 

krvi, chorôb a smútku. Pomáhajte ľudstvu, zušľachťujte svoje city, praktizujte viac milosrdenstva. 

Natiahni ruku na pomoc blížnemu, akoby to boli tvoje deti, vypočuj ich, akoby to boli tvoji bratia a sestry, 

potom budeš dávať lásku svetu a v hĺbke svojho srdca pocítiš odraz Otcovej lásky ako pohladenie, ktoré ťa 

obklopí, aby ťa povzbudilo do ďalšieho boja. 

39 Krok za krokom, okamih za okamihom sa blíži čas, keď prídem, aby som prebýval vo svojej 

svätyni, ktorá bola doteraz uzavretá v ľudských srdciach. 
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40 Kto si myslí, že ak sa chce ku mne priblížiť, musí svoj život zasvätiť iba dávaniu bez toho, aby za 

to niečo dostal, alebo že sa musí obetovať bez okamžitej odmeny, mýli sa; pretože ste takí, akí ste - 

nedokonalí a hriešni -, ten, kto vás vyhľadá, aby vás o niečo požiadal, bude ten, kto vám preukáže 

láskavosť. Lebo tým, že vás potrebuje, vám dáva príležitosť priblížiť sa k Otcovi na ceste milosrdenstva. 

41 Preto, učeníci, choďte do sveta a povedzte svojim blížnym, že ak v tomto čase čakajú na môj 

príchod, neuvidia ma ako človeka. Ak budú čakať na príchod Majstra na zem, aby k Nemu priviedli 

slepých, ochrnutých, nevyliečiteľných a posadnutých, ako v druhej ére, neuvidia Mňa ako človeka, pretože 

Moja prítomnosť medzi ľuďmi je čisto duchovná. Napriek tomu mi môžu prikázať svojich chorých, 

povedať mi o svojich bolestiach a utrpeniach, lebo som blízko a prítomný všetkým svojim deťom. 

42 Toto svetlo, toto Slovo, prostredníctvom ktorého som vám v tomto čase odovzdal svoje učenie, 

vám ukáže duchovný a jednoduchý spôsob, ako sa môžete navzájom liečiť, utešovať a pomáhať si na ceste 

života. To bude vtedy, keď chorí dosiahnu svoje uzdravenie prostredníctvom vzájomnej lásky. 

43 Áno, ľudstvo, zapálili ste oheň vášní a potom ste volali do neba, aby vás nepotrestal, bez toho, aby 

ste v dôsledku svojej slepoty pochopili, že Otec vás netrestá. To vy ste nepochopili, ako nájsť spôsob, ako 

uhasiť oheň vašej nenávisti a vašich vojen krištáľovou vodou nápravy a cnosti. Nemali ste totiž v sebe túto 

cnosť a teraz musíte začať hasiť oheň svojimi slzami a dokonca krvou. 

44 Ja som ten, kto ti chcel zabrániť plakať, cítiť bolesť. Ja som ten, ktorý chce, aby ste povstali a 

zvíťazili sami nad sebou. 

45 Urobte si z pokory jedného zo svojich najlepších spojencov na ceste k duchovnému vzostupu. 

Brány neba, ktoré je kráľovstvom ducha, sú totiž pre pyšných úplne zatvorené. Nikdy nimi neprešiel a ani 

sa mu to nikdy nepodarí, ale ak sa stane pokorným, budem prvý, kto ho pochváli, a bude to moja milosť, 

ktorá mu otvorí dvere do večnosti. 

46 Tým, že k tebe takto hovorím prostredníctvom orgánov intelektu, ktoré nie sú schopné inšpirovať 

samy seba, ti dávam najlepší dôkaz o Mojej prítomnosti a pravdivosti Môjho ožiarenia. Prečo teda odo 

mňa požadujete dôkaz s nečestnými úmyslami? Vidíte, práve som vám povedal, že do môjho kráľovstva 

vstúpia len pokorní. Buďte pokorní a pochopíte lásku a milosrdenstvo, ktoré obsahuje moje slovo. 

47 Nevyzývaj ma, lebo potom sa ťa opýtam, aké právo si mal, keď som videl, že si odoprel milosť 

niekomu, kto ťa o ňu prosil. 

48 Nech moje slovo rozkvitne vo vašich srdciach; ešte neviete, koľkí z vás sa stanú mojimi 

rozsievačmi. Odložte strach, ktorý pociťujete z predsudkov ľudí, pretože tí, ktorí by mali pociťovať takýto 

strach, mi neposlúžia, aby zasiali toto semeno do sŕdc svojich bratov. Strach je len slabinou hmotnej 

povahy, zatiaľ čo dôvera a viera sú vlastnosti ducha. 

49 Uvážte, že ste boli veľmi chladní voči láske Krista, vášho Majstra a Pána, ale ja vás prosím: Čo 

bolo príčinou tohto chladného pocitu? 

50 V druhej ére som vám povedal: "Líšky majú brlohy, vtáci majú svoje hniezda, ale Boží Syn nemá 

kde hlavu skloniť." A dnes, keď klopem na dvere vašich sŕdc, nechcete mi otvoriť. Ale z vás všetkých 

urobím svojich učeníkov, lebo moja láska nikdy nebude porazená. 

51 Túto planétu, ktorú Otec pripravil ako obraz duchovného života, aby ľudia mohli žiť uprostred jej 

zázrakov, uctievať a oslavovať svojho Stvoriteľa, človek neskôr premenil na údolie sĺz a krvi. Odvtedy 

zostal tento svet údolím pokánia pre bytosti, ktoré museli prejsť ohnivou skúškou a očistou. A predsa - 

koľko ľudí stále vidí v tejto zemi nebeské kráľovstvo a večnosť! 

52 Tu si ľudská márnivosť postavila svoje paláce a tróny, tu sa človek korunoval za kráľa a vo svojej 

zaslepenosti sa nechal uctievať v domnení, že je Boh. Neprekazil som mu jeho túžby, ani som ho nikdy 

nezbavil daru slobodnej vôle. Chcel som, aby sám od seba objavil svetlo pravdy a spoznal podstatu života. 

53 Moja moc nikdy nestvorila svet, domov ani miesto pokánia, aby potrestala deti, ktoré zhrešili. Ak 

je zem tyglikom bolesti a horkosti, je to dielo ľudí. 

54 Opäť vám hovorím, že tento svet so svojím pokojom, zázrakmi a zjaveniami sa na začiatku 

podobal duchovnému kráľovstvu. 

55 Viete, čo som vám chcel povedať, keď som vám hovoril o zadosťučinení?: Vrátiť duši a tomuto 

svetu jeho čistotu, aby sa pre moje deti stalo to, čo som vám od večnosti určil: Svet bratstva medzi ľuďmi, 

kde sa praktizuje kult harmónie so všetkými stvorenými vecami a duchovné uctievanie Pána. 
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56 Som váš sudca alebo nie? Áno, ľudstvo, môj súd je voči vám nemilosrdný a prísny, ale rodí sa z 

lásky k tomu, ktorý je pôvodcom života. Mohol by som zničiť všetkých, ktorí znesväcujú, hrešia proti 

mojim zákonom alebo ich neposlúchajú, ale akú hodnotu by malo poraziť vás smrťou? Nemajú pravda a 

láska žiadnu moc? 

57 Nechcem mŕtvych, nechcem večne počúvať náreky tých, čo plačú za zmierením. 

58 V prítomných prijímam neprítomných; zajtra, keď toto slovo už nebude počuť, bude ústami mojich 

svedkov oznámené tým, ktorí ho nepočuli. Milujte sa navzájom, učeníci, aby vaše srdce bolo pre vašich 

bratov ako záchranný čln. 

59 Dobrá zvesť tohto času sa dostane do každého srdca a do každého kúta zeme. Posolstvo, ktoré som 

vám dal v druhej ére prostredníctvom Ježiša, sa už stalo súborom poznania ľudstva. Na toto požehnané 

semeno bude padať plodný dážď špiritizmu, aby osvetlil a vysvetlil posolstvo minulých vekov. 

60 Nevyhľadávajte len tých, ktorí žijú šťastne, ktorí nepoznajú hriech ani bolesť; príďte k 

malomocnému, k ľudomilovi, k rúhačovi a k tomu, kto je vo svojom živote zmätený. Nevyhýbajte sa 

biede, ktorú vám táto bytosť navonok predstavuje, ale hneď si uvedomte, že v nej prebýva duch, že v nej 

prebýva Pánovo dieťa, jeden z vašich bratov a sestier, spojený s vami večnými a božskými putami. Stále v 

sebe udržujte živé Moje Slovo, aby ste nenechali bolesť prejsť bez toho, aby ste ju pocítili alebo zmiernili. 

61 Kto cíti bolesť svojho blížneho, kto vnútorne prežíva skúšky svojho brata, tomu bude dopriate, aby 

sa jeho modlitbou a jeho slovami zdvihlo ťažké odčinenie, ktoré leží na tých, pre ktorých sa používa alebo 

s ktorými trpí. 

62 Dbajte na to, aby vás núdzni nenašli nepripravených, keď zaklopú na vaše dvere, lebo potom váš 

duch nebude môcť svedčiť o tom, kto ho poslal na zem, aby splnil takú ťažkú úlohu. 

63 Váš duch musí vytvoriť nové ľudstvo, a aby to dokázal, musí bojovať proti zlu, ktoré obklopuje 

svet. Dávajte pozor na deti, posilňujte dobro v mladých, lebo nové generácie budú pokračovať vo vašich 

veľkorysých dielach. 

64 Myslíte si, že Môj pohľad neobjaví priepasti, do ktorých padajú tí, čo začínajú žiť, a 

nebezpečenstvá, ktoré číhajú na tých, čo nemajú zbrane, aby sa bránili? 

65 Ľudia, nezvyknite si už na skazenosť, bojujte proti nej bez toho, aby ste sa chválili čistotou, ani sa 

nerozhorčujte nad prehreškami svojich blížnych. Buďte taktní, presní a láskaví vo svojej reči a vo svojom 

konaní a svet vás bude počúvať a bude venovať pozornosť aj vašim učiteľským slovám. Je potrebné, aby 

som vám znovu povedal, že skôr ako odovzdáte toto učenie, musíte ho žiť? 

66 Študujte moje slovo, učeníci, aby ste objavili jeho podstatu. Urobím vás prvými strážcami tohto 

zjavenia, ktoré zajtra oznámite svetu. 

67 Zdá sa, že v tomto zjavení nie je nič veľké, ale v budúcnosti uvidíte, aký význam bude mať pre 

ľudstvo. 

68 Medzi týmto ľudom sú žiaci rôzneho druhu; niektorí tušia veľkosť tohto diela a už teraz cítia, aký 

otras spôsobí jeho objavenie sa vo svete; iní sa uspokoja s vierou, že je to dobrá cesta, a sú aj takí, ktorí 

nemôžu objaviť veľkosť tohto učenia a pochybujú o jeho víťazstve a o jeho vstupe do ľudských sŕdc. 

Hovorím vám, že je to klenot, ktorý som vám zveril a ktorého božské lúče svetla ste nechceli spoznať, 

pretože ste nepochopili Moje učenie. 

69 Nezabúdajte, že už v jeho dobe ľudia pochybovali o Kristových slovách, pretože Ježiša 

posudzovali na základe jeho pôvodu a odevu, a keď sa dozvedeli, že je synom tesára z Nazareta a 

chudobnej ženy - ktorý sa neskôr vydal na cestu v spoločnosti chudobných galilejských rybárov, hlásať 

učenie, ktoré sa im zdalo čudné - nemohli uveriť, že tento potulný kazateľ, ktorý chodil od dediny k 

dedine a ukazoval skromný odev, je Kráľ, ktorého Pán prisľúbil izraelskému ľudu. 

70 Uvádzam vám tieto údaje, pretože ľudia hľadajú vonkajšiu nádheru, ktorá oslňuje zmysly, aby 

mohli uveriť vo veľkosť toho, čo možno vidieť a cítiť len duchom. 

71 Musel som vyliať svoju krv, dať svoj život a vstať z mŕtvych, aby ľudia otvorili oči. Aký kalich má 

teraz piť môj Duch, aby ste vo mňa uverili? Ľudstvo: Čo by som neurobil, aby som ťa videl zachráneného? 

72 Na rozhovor s vami zostáva ešte krátky čas. Viem, že tí, ktorí si ešte nevšimli Môj prejav, ho 

neskôr pochopia a potom prijmú svoje poslanie s pevnou vierou. 

73 Prichádzam vyzbrojený trpezlivosťou; som Učiteľ pre toho, kto prichádza kvôli môjmu učeniu; 

som Lekár pre toho, kto vo mne hľadá len zdravie; som zhovievavý Sudca pre toho, kto veľmi zhrešil a 



U 89 

44 

potom prichádza pred moju tvár s pokorne sklonenou hlavou, aby ma prosil o odpustenie. Keď zajtra 

uvidia, že sa ich túžba naplnila, ich pery budú hovoriť, aby poučili nevedomých. Prídu k Božiemu 

lekárovi, ale len preto, aby si vyprosili balzam a útechu pre utrpenie blížneho, a tiež sa obrátia na Moju 

spravodlivosť, aby sa prihovorili tomu, kto ich urazil. 

74 Povedal som vám, že ak sa chcete stať majstrami, musíte byť najprv žiakmi a učeníkmi. 

75 Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 90  
1 Ja som pocestný, ktorý klope na dvere vašich sŕdc. Klopem a vy neviete, kto to je; otvárate a 

nepoznávate ma. Som ako pútnik, ktorý prichádza do dediny a nemá nikoho, kto by ho poznal, ako 

cudzinec, ktorý prichádza do cudzej krajiny a nerozumie jej jazyku. Takto sa cítim medzi vami! Kedy 

pocítiš moju prítomnosť? Ó, ľudia, kedy ma spoznáte, ako svojho času spoznali Jozefa jeho bratia v 

Egypte? 

2 Jozefa, Jákobovho syna, predali jeho vlastní bratia kupcom, ktorí boli na ceste do Egypta. Jozef bol 

ešte malý, a predsa už preukázal veľký dar proroctva. Závisť sa zmocnila jeho bratov, ktorí sa ho zbavili, 

lebo si mysleli, že ho už neuvidia. Ale Pán, ktorý bdel nad svojím služobníkom, ho ochránil a urobil ho 

veľkým u egyptského faraóna. O mnoho rokov neskôr, keď svet sužovalo sucho a hladomor, si Egypt, 

vedený radami a vnuknutiami Jozefa, nazhromaždil dostatok zásob, aby vydržal túto návštevu. Potom sa 

stalo, že Jakubovi synovia prišli do Egypta hľadať potravu. Veľmi sa zľakli, keď zistili, že ich brat Jozef 

sa stal faraónovým ministrom a poradcom. Keď ho uvideli, padli mu k nohám na kolená v ľútosti nad 

svojím previnením a uvedomili si, že proroctvá ich brata sa naplnili. Ten, ktorého považovali za mŕtveho, 

tu bol pred nimi plný moci, cnosti a múdrosti. Prorok, ktorého predali, im dokázal pravdivosť proroctva, 

ktoré mu Pán vložil na pery ešte ako dieťaťu. Brat, ktorého trýznili a predali, im odpustil. Rozumiete, 

ľudia? Teraz už viete, prečo som vám povedal tento deň: Kedy ma spoznáte tak, ako Jozef spoznal svojich 

bratov? 

3 Aj ja som vám kedysi dával proroctvá, aj ja som bol predaný a vydaný na smrť. Ale pamätajte, že 

som vám povedal, že prídem znova. Prečo ma teda neprijímate teraz, keď klopem na vaše dvere? Bude 

potrebné, aby sa na zemi objavilo sucho a hlad ako vtedy, aby ste ma konečne hľadali? 

4 Koľko som vám toho povedal a dal od počiatku vekov, aby som vás zachránil pred zlom a 

priviedol k dokonalosti. Stále však potrebujete čas, aby ste dosiahli vrchol hory, kde vás čakám, aby som 

vás strážil ako drahokamy, ktoré vzišli z mojej lásky a ktoré sa ku mne vracajú. 

5 Všetci ľudia vedia, že som Otcom všetkých stvorených vecí a že osud bytostí je vo Mne. Napriek 

tomu sa mi nedostalo ani ich pozornosti, ani úcty. Aj oni tvoria, aj oni sú pánmi a veria, že majú moc nad 

osudom svojich blížnych - tak prečo sa skláňať predo mnou? 

6 Takto človek skúšal moju trpezlivosť a spochybňoval moju spravodlivosť. Dal som mu čas, aby 

našiel pravdu, ale on odo mňa nechcel nič prijať. Prišiel som ako Otec a nebol som milovaný; potom som 

prišiel ako Majster a nebol som pochopený; ale keďže je potrebné spasiť ľudstvo, teraz prichádzam ako 

Sudca. Viem, že človek sa bude búriť proti mojej spravodlivosti, lebo ma nepochopí ani ako sudcu a 

povie, že Boh sa pomstil. 

7 Prial by som si, aby každý pochopil, že Boh nemôže prechovávať pocity pomsty, pretože jeho 

láska je dokonalá. Ani ja nemôžem poslať bolesť; to vy sami ju priťahujete svojimi hriechmi. Moja božská 

spravodlivosť je nad vaším utrpením a dokonca aj nad vašou smrťou. Bolesť, prekážky, neúspechy sú 

skúšky, ktoré si človek neustále ukladá, a plody jeho sejby sú to, čo postupne žne. Stačí, aby som v každej 

z týchto životných kríz nechal preniknúť svoje svetlo k vášmu duchu, aby dosiahol svoju spásu. 

8 Mnohí ľudia hovoria, že nerozumejú Kristovmu učeniu, že nevedia, od čoho sa majú odvrátiť a 

kam majú nasmerovať svoje kroky. Ale ja sa ich pýtam: Zdá sa vám toto učenie príliš vysoké? Tak ma 

teraz počúvajte a pochopíte ich. 

9 Vedel som, že sa musím vrátiť, aby som vám vysvetlil všetky tieto učenia. Preto som vám povedal, 

že príde Duch pravdy a vysvetlí vám všetky tajomstvá, aby ste pochopili, čomu ste nerozumeli. Toto je 

čas, keď sa Duch pravdy vznáša nad každým telom a nad každým duchom. Stačí, ak sa sústredíte na 

najvnútornejšiu časť svojho svedomia, aby ste počuli Môj hlas. Chcel som vám však ako prvé ovocie tohto 

času dať svoje ohlasovanie prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, aby toto posolstvo bolo semenom, 

ktoré vám dá pevnosť a vieru na ceste vášho rozvoja. 

10 V tomto čase vám dávam lásku, pokoj a duchovné poučenie a vaše srdce - chudobné a potrebné na 

to všetko - sa očisťuje, aby mohlo prijať božský dar. 

11 To, čo mocní ľudia a tí s veľkým poznaním zavrhli, prijímajú pokorní, a to, čo bolo opovrhované v 

nádherných palácoch, sa dostáva do chudobných chatrčí a je prijímané s radosťou. 
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12 Vy, ktorí ste unavení dlhým čakaním a toľkým utrpením, príďte ku mne. Všetko som pripravil a 

všetko je pripravené na túto chvíľu. Poskytol som vetru vône, aby ste mohli dýchať môj osviežujúci dych, 

lebo sa vám chcem priblížiť nekonečnou láskou. 

13 Deti mocných mi hovoria, keď počujú moje volanie pri svojich dverách: "Príď zajtra znova, lebo 

dnes pre teba nie je miesto." Ľudia jednoduchej mysle mi hovoria: "Príď k nám, Učiteľ, príď a požehnaj 

našu chatrč svojou prítomnosťou. Nepozerajte na naše škvrny hanby. Ty, ktorý si navštívil dom hriešnice 

Magdalény, dopraj nám šťastie vidieť ťa." 

14 Keď ma toto naliehavé, ale pokorné volanie osloví, priblížim sa a vstúpim do týchto sŕdc, ktoré sú 

pripravené na túto hodinu, akoby boli svätyňou. 

15 Objavujem medzi vami tých, ktorí sú pomazaní slzami bolesti, tých, ktorí trpeli prenasledovaním, 

ktorí znášali poníženie. 

16 Prichádzam, lebo ste ma volali v tichu svojich (vnútorných) bojov a sklamaní, ale oceníte, že som 

prišiel na vaše volanie bez meškania, ako sa pastier ponáhľa, keď počuje bečať ovcu, ktorá zablúdila alebo 

je v nebezpečenstve. 

17 Volali ste ma s veľkou vierou, neúnavne ste ma hľadali a veru, hovorím vám, vaša viera vás 

nemohla oklamať. 

18 Uvedomte si, že vylievam svoje požehnania ako príval lásky na všetkých, ktorí vedia veriť a čakať. 

Počúvajte môj hlas, ktorý k vám prichádza ako pieseň lásky, ktorá vám dáva zabudnúť na utrpenie a 

odpúšťa vám všetko, čo bolo také trpké a čo vaše srdce postupne zbieralo na ceste života. 

19 Učíte sa cítiť moju duchovnú prítomnosť vo svojich srdciach a toto poznanie je pre niektorých ako 

oddych, pre iných ako oáza. Hľadám všetkých, ale najprv som sa ponáhľal, aby som sa dal spoznať tým, 

ktorí, keď ma počuli, ma nezapreli, ktorí vedeli znášať posmech svojich bratov a sestier, lebo sú so mnou. 

20 Buďte trpezliví v skúškach a budete svedčiť o mojom diele, ale aj ja budem svedčiť o svojich 

verných učeníkoch, aby ľudstvo pochopilo, že stoja v Pravde. 

21 Nielen vy budete svedkami Môjho diela, nielen muži a ženy Môjho ľudu budú svedčiť o Mojom 

príchode, ale všetko bude hovoriť o Mojom príchode a svedčiť o Mojej pravde, ako sa to stalo v tom 

druhom čase, keď sa v hodine smrti na kríži skrylo slnko, zem sa otriasla a celý Jeruzalem bol pustý a 

smutný. 

22 Milovaní učeníci, neplačte už nado mnou, vaše slzy sa zmenia na blaženosť, lebo budete plakať 

nekonečnou radosťou, keď zažijete víťazstvo môjho učenia na zemi, a túto blaženosť vám nikto nebude 

môcť vziať. Zatiaľ sa naďalej zúčastňujte na tejto duchovnej hostine a jedzte sladký chlieb života. 

23 Užívajte si túto slávnosť, ktorá sa odráža vo vašom duchu, aby ste vo chvíli, keď dosiahnete 

spoločenstvo so Mnou, zabudli na svoje súženia. Tvoje rany sa zahoja a ty si odpočinieš od svojej práce. 

Keď prídu tieto chvíle, tvoje srdce bude žiariť ako dom vyzdobený na slávnosť a ani tie najkrajšie paláce 

na zemi nebudú mať taký lesk, aký v tú hodinu žiari v tvojom duchu. 

24 Blahoslavení tichého srdca, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

25 Blahoslavení sú tí, ktorí hlboko trpia, keď je Pastier urazený. Ale nebojte sa o mňa, bojte sa o seba, 

ktorých bolesť môže skutočne deprimovať a pokušenie poraziť. 

26 Osviežite sa, keď ma budete počúvať a pýtať sa ma: "Učiteľ, prečo si si nás vybral, hoci sme takí 

malí a slabí?" Ale ja vám odpovedám: Váš Pán sa nikdy nemýli. 

27 Uvedom si, že ešte predtým, ako si ma prišiel prvýkrát počuť, keď si ešte nič nevedel o mojom 

príchode, ti tvoje srdce ukazovalo, že Majster sa chystá poslať svoje svetlo do sveta ako maják, ktorý 

vedie stroskotancov uprostred búrky. 

28 Povolal som vás, aby som z vás urobil svojich pracovníkov a poslal vás na cestu hlásať túto dobrú 

zvesť. Najprv však očakávam, že sa naučíte odpúšťať svojim nepriateľom, všetkým tým, ktorí vám 

nasadili tŕňové koruny, všetkým tým, ktorí vám dali piť žlč a ocot, aby ste mohli povedať, že ste teraz dosť 

silní na to, aby ste vyšli a rozosievali semeno spiritualizácie. 

29 Keď sa to stane pravdou, vydáte sa rozsievať, a hoci sa na svojej úzkej ceste duchovných 

misionárov stretnete s utrpením a trpkosťou, čaká vás aj veľká radosť, ktorá vám to vynahradí. Keď 

odchádzate zasiať moje semeno lásky, modlite sa a verte. Niekedy budeš plakať, ale na druhej strane bude 

veľa vecí, ktoré ti prinesú radosť, ak budeš plniť môj zákon. 
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30 Pri každodennej práci sa budete stretávať so slzami a radosťami, až kým nedosiahnete koniec 

svojej cesty zmierenia a neprídete do zasľúbenej zeme, kde je všetko v pokoji, harmónii a dokonalom 

šťastí. 

31 Niekedy bude váš pohár plný medu, inokedy plný horkosti, ale opakujem vám, že ten, kto sa 

modlí, bdie a dôveruje mi, nepodľahne slabosti, lebo jeho srdce bude plné viery a nikdy ma nebude môcť 

zaprieť, lebo jeho pery budú neochvejne hlásať moju pravdu na zemi. 

32 Bolestná a ďaleká je cesta, ale moja láska uhasí smäd tvojho srdca. Pamätajte, že som vždy prišiel 

k ľuďom, keď som videl, že sú blízko smrti od hladu alebo smädu. 

33 Ten, ktorý vždy prichádzal k vašej spáse, k vám v tejto chvíli hovorí: Kristus, Božský prísľub, 

ktorý sa stal človekom v Ježišovi v druhej ére, Božské Slovo, ktoré sa stalo Slovom človeka; Duch Lásky, 

Svetla, Múdrosti, obmedzený v lúči, ktorý sa dotýka ducha a mysle človeka prostredníctvom svedomia, 

aby ho naučil odovzdávať Moje myšlienky. 

34 Niektorí mi v srdci hovoria: "Pane, ako si mohol takto zostúpiť do našich sŕdc?" - Ó, moje deti! Či 

ste niekedy nevideli matku, ktorá by išla do špinavej časti mesta, kde by jedno z jej detí vzdychalo a 

žobralo, zhnité v špine alebo biede? 

35 Iba tieto matky by vám mohli povedať, ako cítili tlkot srdca strateného dieťaťa, ktoré ich volalo, 

prosilo o ich prítomnosť a materinskú lásku a verilo, že získa ich odpustenie. 

36 A ja, ktorý som stelesnením všetkej lásky, v ktorom je láska všetkých otcov a všetkých matiek, by 

som mal zostať necitlivý voči volaniu tvojho ducha? Mám sa zdržať toho, aby som sa ponáhľal na miesto - 

nech je akékoľvek -, kde je jedno z mojich detí vydané napospas záhube a volá ku Mne? Ako málo o Mne 

viete, hoci som vám zjavil Svoju lásku v toľkých a tak neobmedzených podobách! 

37 Nepamätáte sa, koľkokrát som prejavil svoju lásku nielen tým, ktorí vo mňa verili, ale aj tomu, kto 

ma zradil, a tým, ktorí ma prenasledovali a súdili? Možno sa ma teraz pýtate, čo ma viedlo k tomu, že som 

dovolil všetky tie posmešky. Ja vám však odpovedám: Bolo potrebné, aby som im ponechal úplnú slobodu 

myslenia a konania, aby mali vhodné príležitosti zjaviť sa a aby všetci zakúsili milosrdenstvo a lásku, 

ktorým som učil svet. 

38 Ja som nepohyboval Judášovým srdcom, aby ma zradil; bol nástrojom zlej myšlienky, keď jeho 

srdce bolo naplnené temnotou. Ale tvárou v tvár nevere tohto učeníka som zjavil svoje odpustenie. 

39 Nebolo by potrebné, aby ma jeden z mojich zradil, aby som vám dal tento príklad pokory. Majster 

by to dokázal pri každej príležitosti, ktorú by mu ľudia ponúkli. Tomuto učeníkovi pripadla úloha byť 

nástrojom, prostredníctvom ktorého Majster ukázal svetu svoju božskú pokoru, a aj keby ste si mysleli, že 

to bola slabosť tohto človeka, čo spôsobilo Ježišovu smrť, hovorím vám, že ste na omyle, pretože som sa 

vám prišiel úplne odovzdať, a keby to nebolo týmto spôsobom, môžete si byť istí, že by to bolo iným 

spôsobom. Preto nemáš právo preklínať alebo súdiť toho, kto je tvojím bratom, ktorému vo chvíli temnoty 

chýbala láska a vernosť, ktorú dlhoval svojmu Majstrovi. Ak ho obviňujete z mojej smrti, prečo ho 

nepožehnáte, keď viete, že moja krv bola vyliata za spásu všetkých ľudí? Bolo by lepšie, keby ste sa 

modlili a prosili, aby nikto z vás neupadol do pokušenia, lebo pokrytectvo zákonníkov a farizejov ešte 

stále existuje na tomto svete. 

40 Je na vás, aby ste sa modlili a bdeli, aby ste vždy boli nástrojmi svetla a nikdy neslúžili temnote. 

Vždy budem mať príležitosť ukázať tomuto neveriacemu a materialistickému ľudstvu pravdu o všetkom, 

čo som mu zjavil. 

41 Tak ako v minulosti, aj dnes ponechávam človeku slobodu vlastného rozhodnutia, aby využil dar 

svojej vôle a prišiel ku Mne z vlastnej vôle. 

42 Stvoril som vás slobodných - nie pre zlo, ale slobodných ako prúd vody, ako rast rastlín, ako spev 

vtákov. 

43 Vtedy som ľudí nelákal, aby ma volali alebo hľadali, ani som sa nebránil, keď ma odmietali. 

Dovolil som im plniť ich vôľu, aby som následne mohol plniť svoju vôľu nad všetkými stvorenými 

vecami. Týmto vám chcem povedať, že vás nechám prísť ku Mne, ak využijem vašu vôľu. Ak sa totiž 

pokúsite túto úžasnú silu, ktorá udržiava ľudstvo v pohybe, prinútiť k inému smeru, nedosiahnete 

dokonalosť. Uistite sa teda, že vaša vôľa je Moja, a dosiahnete konečný cieľ cesty, ktorým je Srdce Môjho 

Otca. 
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44 Budem ťa volať tak, ako som to vždy robil, bez toho, aby som sa unavil, a Môj hlas bude deň čo 

deň láskyplne opakovať: "Poď ku mne." Ale aby ste počuli môj 

Keď počuješ toto volanie, musíš očistiť svoje srdce, aby zlovestné sily, ktoré sú proti cnosti, čistote a 

dobru, nenašli v tebe príbuznosť a aby ťa, hoci ťa pokúšajú, nezničili. 

45 Brány môjho kráľovstva sú otvorené, prúdi cez ne veľká záplava svetla, ktorej jas zasahuje tento 

svet a hľadá srdcia, mysle a duchov, aby sa v nich usadil. 

46 Vopred vás na všetko upozorňujem, lebo som vám už povedal, že bude boj a že Moje učenie bude 

vybojované mnohými spôsobmi. Mnohí sa budú snažiť, aby zmizla zo zeme, ale skôr než zmizne Moje 

učenie, musela by najprv zmiznúť posledná duša, teda posledný človek na tomto svete. 

47 Nebojte sa, keď vás budú nazývať rúhačmi, keď poviete, že ten, ktorý k vám hovoril v Duchu, bol 

sám Kristus. Dokonca aj keď Ježiš v druhej ére povedal, že je Boží Syn, ľudia boli pobúrení. Odpustím im 

ich nedôverčivosť a dovolím im, aby ma nazývali tak, ako sa im to najviac páči. 

48 Mnohí budú popierať, že som k vám hovoril ústami hriešnych ľudí. Ale potom im poviem: 

Nezamerajte sa na nádobu, zhodnoťte obsah, a potom vylejem čistotu svojho učenia na srdce svojich 

popieračov. Spoznajú ma, lebo mám znak, ktorým volám svoje ovce, a ony spoznajú hlas svojho Pastiera. 

49 Prídu a budú ma skúšať, lebo vám chcú dokázať, že ste sa pomýlili. Ak im nepoviem svoje meno, 

povedia, že nie som Ja, a ak odpoviem na ich otázky položené so zlými úmyslami, budú ma zapierať s ešte 

väčšou horlivosťou. 

50 Potom im poviem: Kto chce vojsť do kráľovstva svetla, musí ho hľadať srdcom. Kto však chce žiť 

bez toho, aby Mňa uznal, zatají božské poznanie pred svojím duchom, a tak spôsobí, že všetko, čo je 

jasným a svetlým zjavením, bude pre neho záhadou a tajomstvom. 

51 Dávam vám svoj pokoj, nie ten, ktorý vám sľubuje svet, lebo ten nie je pravdivý, ale iba ten, ktorý 

vám dávam pocítiť. Noste so sebou môj pokoj, lebo cesta, po ktorej kráčate, je posiata tŕním, viem to. 

Ľudstvo sa plaví v oceáne utrpenia. Hriech sa rozpútal a vy nemáte dosť síl bojovať proti všetkým týmto 

ťažkostiam. Preto som vám prišiel dať silu a vyviesť vás z tohto chaosu. Vždy, keď ste zablúdili a 

pociťujete nepokoj, pýtate sa sami seba vo svojom hlbokom zmätku, či je to Moja cesta, ale Ja vám 

odpovedám, že vám vždy ukážem správnu cestu. 

52 Niektoré neveriace srdce sa ma dnes pýta: "Si to Ty, Majstre, kto k nám hovorí?" A ja mu 

odpovedám: "To som ja, v duchu a v pravde, ktorý sa ti pokorne ukazujem v medziach tvojho chápania, 

aby si ma spoznal a nechal sa osvietiť týmto svetlom, aby ťa očistilo a pripravilo tvoje srdce, oživilo ho a 

ukázalo mu duchovný život, ktorý ho čaká. 

53 V tomto čase otváram Knihu svojich pokynov. Chcem, aby zostala otvorená pred vašimi srdcami a 

aby ste si neúnavne zapamätali jej učenie. Dávam vám pokyny, lebo teraz je hodina, ktorú naznačuje moja 

láska, keď vás urobím vlastníkmi múdrosti, ktorá je vaša. 

54 Čistá si vyšla odo mňa, ale časom si si poškvrnila dušu a po očistení a ťažkostiach prichádzaš ku 

mne a ja ti vraciam hodnotu a milosť, ktorú si stratila. Označujem vás pečaťou svetla, aby vás vaši blížni 

spoznali. Povolal som vás za učeníkov a chcem, aby ste napodobňovali tých z druhej éry. Nesúhlasíš s 

tým, že som si ťa vybral? - V tichosti mi hovoríš: "Buď vôľa tvoja". Nemôžem vám ešte dovoliť, aby ste 

zaujali moje miesto, ani nie ste dostatočne pripravení učiť. Čo by mohol odovzdať nositeľ hlasu, aj keď 

má dar Slova, keby ho Môj lúč neosvietil? Sú ešte nemotorní a pripravení len prijímať moje vnuknutia a 

odovzdávať ich ďalej, ale ich srdce ešte nie je prameňom milosrdenstva a lásky, pretože sú neskúsení. 

Blahoslavení sú tí, ktorí pocítili vieru, keď počuli Moje Slovo, a ktorí Mi vzdávajú vďaku bez toho, aby 

som im poskytol veľké dôkazy. 

55 Nikto sem neprišiel náhodou, priviedol som vás sem ja. Ale ak ste sa so Mnou rozprávali, ste mi 

dlžní, aby ste Mňa spoznali a milovali. - Muži a ženy, ktorí ste doteraz žili v nádherných príbytkoch, 

chcete ma nasledovať? Neviete, že ste označení ako Moji vyvolení a že je Mojou vôľou, aby ste slúžili v 

Mojom diele? Aj keď ste veľmi milovali svet, dnes by ste mali milovať duchovný život, slúžiť svojim 

bratom a sestrám a založiť na ňom svoju radosť zo života. Ak vás však vaši príbuzní a priatelia kvôli 

tomuto duchovnému naplneniu odsudzujú zle, necíťte bolesť, buďte silní a vezmite si zo Mňa príklad. 

56 Keď som žil medzi vami v druhej ére, zistil som, že Moje deti sa stávajú arogantnými vďaka 

svojim vedomostiam a moci. Chcel som, aby moje slovo vstúpilo do ich sŕdc, ale zistil som, že sú 
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ľahostajní voči darom Ducha. Ale to nie je dôvod, prečo som sa odvrátil od ich cesty. Aby som im 

pomohol premeniť ich tvrdé srdcia, pripravil som im skúšky, ktoré ich majú osvietiť. 

57 Pri jednej príležitosti prišiel jeden z tých mužov, ktorí počuli moje slovo, ale neuverili mu. Prišiel 

plný strachu a na jeho tvári sa odrážalo zúfalstvo, pretože nedokázal nájsť prostriedky, ako navrátiť 

zdravie svojej zomierajúcej manželke. Keď sa márne radil so svojou vedou a nenašiel liek na chorobu, 

ktorá mala ukončiť život jeho spoločníka, premožený bolesťou, obrátil sa na mňa a spýtal sa: "Ty si ten, 

ktorý uzdravuje?" A ja som mu odpovedal: "Čo ti leží na srdci, dobrý človeče?" Potom prehovoril a prosil 

o uzdravenie svojej ženy. Povedal som mu: "Možno je moje poznanie zbytočné a moc, ktorou som 

obdarený, je neúčinná?" Ale ja som nasledoval jeho kroky, prišiel som do tábora smrteľne chorých a 

dotkol som sa jej čela. Manžel sa tváril nedôverčivo, zatiaľ čo ona sa spamätávala. Manželka vstala a bola 

zdravá, a keď si to plne uvedomila, rozplakala sa od radosti, hodila sa na zem a povedala Mi: "Učiteľ, Ty 

si božský lekár, náš Boh. Prečo Ťa nepoznajú a nenasledujú, hoci robíš také zázraky?" "Počkaj, žena," 

odpovedal som jej, "je potrebné, aby som od teba odišiel, aby si ma pochopila, ale tí, ktorí už poznali moju 

pravdu, sú vyvolení." 

58 V tretej ére to bude rovnaké. Mnohí, ktorí boli priamymi svedkami mojich prejavov a zázrakov, 

neuverili. Ale čas plynie a udalosti, ktoré sa stanú, budú hovoriť a svedčiť o všetkých týchto zázrakoch, a 

aj potom si budú vyžadovať nové dôkazy. Ostatní ma nasledujú od prvého okamihu a sú so mnou. To sú tí, 

ktorí žijú viac pre svojho ducha ako pre svoje telo a ktorí nečakali, kým prestanem hovoriť, aby pochopili, 

kto ich to naučil. 

59 Ak sa vy, moji učeníci, vydáte na cestu s malou vierou a budete pracovať pre ľudstvo, budete robiť 

zázraky, lebo vás použijem, aby ste podali dôkaz podľa mojej vôle tým, ktorí o to požiadajú. 

60 Keď príde čas, v rukách mojich vyvolených nebudú žiadne knihy, pretože ich viera a dobré skutky 

ich dovedú k naplneniu ich osudu. 

61 Nech sa nikto, kto ma chce nasledovať, nebojí odsúdenia svojich bratov a sestier. Mnohí 

ustráchaní mi hovoria: "Ako ťa môžem nasledovať? Ak sa moji rodičia, moji príbuzní, moji priatelia 

dozvedia, že počujem toto slovo, už ma nebudú poznať, vyženú ma spomedzi seba." Majster hovorí k 

týmto srdciam a hovorí im: Nie všetci, ktorí sú so mnou, sú zmierení so svojimi vlastnými; aby ma mohli 

nasledovať, podstúpili utrpenie. Ale pýtam sa tých, ktorí im spôsobili muky: Čo zlé vám tieto bytosti 

spôsobili? Prečo ste ich rozplakali? 

62 Prichádza čas väčšej spravodlivosti a prísnosti. Chcem, aby ste dovtedy zasiali dobro a skutky 

pravdy vo svojich blížnych, aby ste mohli žať ich ovocie. Neočakávajte, že svet zaplatí za vaše skutky 

milosrdenstva. Dovoľte mi, aby som vašu lásku k ľuďom odmenil svojím požehnaním. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 91  
1 Vy, ktorí sem prichádzate s túžbou po duchovnej potrave, príďte bližšie, a ak ste unavení, zostaňte 

v tieni tohto stromu, aby ste sa posilnili. Keď ste smutní, počúvajte spev slávika v altánku na strome, a 

keď ho budete počúvať, pocítite v srdci sladkú útechu. 

2 Ak niekoho z vás zachváti nevera, nebudem mu ju vyčítať, ani neodsúdim svetonázor či vieru, 

ktorú mi v hĺbke srdca ponúka. 

3 Môj hlas sa dostáva k vášmu duchu, aby vám povedal, aby ste kráčali vpred a s vierou prechádzali 

obrovskou púšťou života, stále oživovaní Božím prísľubom, aby ste dosiahli skutočnú zasľúbenú krajinu, 

ktorou je duchovné kráľovstvo. 

4 Počúvajte a vryte si moje slovo do srdca, aby sa vám nezmazateľne vrylo do pamäti. Uisťujem vás, 

že keď nastane Mnou určená hodina, keď už nebude možné počuť Môj hlas v tejto podobe, príde posledný 

pokyn, ktorý vám dám prostredníctvom nositeľa hlasu. Preto ho musíte strážiť ako najvzácnejší poklad. 

Keď raz nastane táto hodina - pre Majstra a pre učeníkov slávnostná -, váš pripravený duch by mal zostať 

pokojný, ponorený do kontemplácie a modlitby, pretože práve v týchto chvíľach pochopí, akým spôsobom 

bude neskôr prijímať duchovné vnuknutia. 

5 Chcem, aby ste ešte predtým, ako sa toto ohlasovanie skončí v podobe, v akej som sa vám teraz dal 

poznať, pochopili jeho hlboký význam a jeho vonkajšiu podobu, aby ste ho zajtra mohli vysvetliť tým, 

ktorí ma nepočuli. Vaše svedectvo sa bude považovať za pravdivé, ak ho potvrdíte skutkami lásky k 

bratom. 

6 Pripravte sa, aby ste pri vysvetľovaní Mojich prejavov mohli povedať, že nebolo potrebné, aby 

Môj Duch zostúpil v celej svojej plnosti na myseľ nositeľa hlasu, pretože je nekonečný. Stačil lúč môjho 

svetla, aby jeho mysli sprostredkoval inšpirácie. Nemali by ste zabúdať ani na to, že počas krátkeho 

obdobia Môjho zjavenia mali Moji nositelia hlasu dar duchovného vytrženia - dar, ktorý im umožnil stať 

sa nástrojmi a šíriteľmi Môjho Slova. 

7 Toto bol - stručne a jednoducho povedané - spôsob, akým Moji nositelia hlasu v tomto období 

odovzdávali ľudstvu Moje duchovné posolstvo. 

8 Aby ste však neupadli do fanatizmu a tvrdohlavo sa nedržali názoru, že som k ľuďom tejto doby 

prehovoril iba prostredníctvom nositeľov hlasu, chcem, aby ste vedeli, že každý ľudský tvor, ktorý má za 

úlohu viesť zástupy, národy alebo krajiny, je prostriedkom, ktorý používam na to, aby som prehovoril k 

ľudstvu. 

9 Moja láska je nad rozdielmi náboženstiev, náuk, jazykov a kultúr, pretože mi stačí, keď nájdem 

duchovnú prípravu v tom, kto sa pripravuje adresovať posolstvo svojim blížnym. Moja starostlivá láska si 

ho potom používa ako prostredníka, aby prostredníctvom neho zvestovala moju pravdu. 

10 Keď z úst rečníka počujete slová, ktoré majú hlboký význam alebo ktoré rozochvejú skryté struny 

srdca poslucháčov, máte tu dôkaz, že ten, kto hovoril, bol duchovne pripravený a mal dobrý talent. Ale 

predovšetkým máte dôkaz, že bol inšpirovaný Mnou. Na druhej strane, ak počujete rečníkov hovoriť 

slová, ktoré obsahujú nepravdu - akokoľvek brilantné a eufonické môžu byť vo svojej forme - buďte si istí, 

že tam nebola prítomná duchovná príprava, ani Moja inšpirácia. 

11 Teraz vám čoskoro prestanem odovzdávať toto posolstvo, ktoré, keď príde jeho čas, prinesie 

duchovné prebudenie národov tým, že naučí ľudí rozlišovať duchovné od čisto ľudského a oddeľovať to, 

čo je hlasnejšie, vyššie, čisté a svetlé, od všetkého, čo obsahuje len nedokonalosť, nečestnosť alebo faloš. 

12 Moja láska ako Majster sa vždy usilovne starala o to, aké poučenie ľudia potrebovali, a vždy som k 

nim prichádzal hovoriť v súlade s ich duchovnou vyspelosťou a intelektuálnym rozvojom. 

13 Prišiel som k vám, lebo som videl, že ľudské slová a učenie, ktoré ste vytvorili, neuhasia horiaci 

smäd vášho ducha - smäd po svetle, smäd po pravde, po večnosti a láske. Preto som sa umiestnil medzi 

vás a slúžim pokorným, nevedomým a nevzdelaným ľuďom, aby upadli do vytrženia mysle a ducha, aby z 

ich úst mohlo prúdiť posolstvo tretej éry. Aby boli hodní prijímať a odovzdávať Moje božské myšlienky, 

museli bojovať proti zhmotneniu a pokušeniam sveta. Týmto spôsobom, zatlačením vlastnej osobnosti a 

potrestaním svojej márnivosti, dosiahli úplné odovzdanie svojej bytosti v krátkom čase, v ktorom ponúkli 

svoj orgán mysle Božiemu vnuknutiu, čím umožnili, aby z ich úst vyšlo slovo plné múdrosti, nehy, 

spravodlivosti, balzamu a pokoja. 
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14 Vždy sa nájdu takí, ktorí nedokážu pochopiť, ako je možné, že nositelia hlasu dokážu vyjadriť 

slovami toľko poznania a vliať do myslí zástupov poslucháčov toľko životnej esencie bez toho, aby do 

týchto myslí zostúpil Môj Duch a osvietil ich iba lúč Môjho svetla. Na základe toho vám hovorím, že ani 

kráľovská hviezda - ako nazývate Slnko - nepotrebuje prichádzať na Zem, aby ju osvetľovala, pretože 

svetlo, ktoré vysiela na vašu planétu z diaľky, stačí na to, aby ju zalialo svetlom, teplom a životom. 

15 Podobne aj Otcov Duch ako slnko nekonečnej žiary osvecuje a oživuje všetko svetlom, ktoré 

zosiela na všetky stvorenia, duchovné aj hmotné. 

16 Pochopte teda, že kde je moje svetlo, tam je prítomný aj môj Duch. 

17 Uchovajte si tieto vysvetlenia v pamäti, pretože zajtra to budete vy, kto bude musieť použiť tieto 

príklady, aby vaši blížni pochopili podstatu Môjho prejavu prostredníctvom ľudského orgánu chápania. 

18 Takto ľahko pochopia, ako Môj Duch bez toho, aby zostupoval v hojnom množstve na 

ktorýkoľvek z týchto orgánov intelektu, dáva pocítiť Svoju prítomnosť prostredníctvom duchovných 

vibrácií, ktoré zosielam na Svojich nositeľov hlasu. 

19 Je to moja otcovská láska, ktorá k vám v tomto čase prichádza a mení sa na ľudské slovo, keď sa 

dotkne mysle nositeľa hlasu. 

20 Otvorte brány chrámu, ktorý máte v najvnútornejšej časti svojej bytosti, a uzrite neviditeľné. 

Radujte sa z toho, že som vám priblížil duchovné, o ktorom ste si mysleli, že je tak ďaleko. 

21 Ó, ľudia, tvorení zástupmi žiakov tohto duchovného učenia, ako veľmi sa občerstvujete na 

stránkach Knihy Mojej múdrosti bez toho, aby ste sa dostali na jej koniec! 

22 Práve múdrosť je darom a najväčším dedičstvom Ducha, ktoré zakladá jeho večnú slávu a 

blaženosť. 

23 Tak ako som pre tvoju ľudskú myseľ vytvoril svet nevyčerpateľného poučenia, tak som pre tvojho 

ducha stvoril nebo večnej a nekonečnej múdrosti. 

24 Pred vašimi očami sa ukazuje nová časť cesty, ktorú máte prejsť, a ja vám zanechávam množstvo 

svojich pokynov, aby ste na túto cestu vykročili pevným krokom, ktorý vás povedie do večnosti. 

25 Dobre viem, že nie všetci ľudia si v rovnakom čase uvedomia pravdivosť tohto posolstva, pretože 

kým niektorí uveria, že je pre nich ten správny čas, aby ma prijali, iní budú o mojom posolstve 

pochybovať, keď sa dozvedia, akým spôsobom bolo prijaté. Pravdupovediac, povedia, že je až príliš 

prekvapujúce, že sa Boží Duch mohol dať poznať prostredníctvom ľudskej mysle. Potom sa ich spýtajte, 

či si nemyslia, že bolo tiež prekvapujúce, že Božie Slovo sa v Ježišovi stalo človekom - skutočnosť, ktorú 

vždy považovali za najvyššiu pravdu. 

26 Uvidíte, že len čo sa nad tým zamyslia, pochopia, že som vám dal najväčší dôkaz svojej lásky k 

vám, keď som sa stal človekom v druhej ére, a že keď som sa teraz prejavil prostredníctvom ľudského 

orgánu mysle, bolo to preto, aby som vás viedol k dialógu ducha s duchom, ktorý bude dokonalou formou, 

v ktorej deti môžu komunikovať so svojím nebeským Otcom. 

27 Hovorí k vám Slovo, to isté, ktoré hovorilo v Ježišovi v druhej ére, pretože Božie Slovo je večné a 

všemohúce. Hovoril som k vám ústami Ježiša, ústami prorokov a apoštolov, ako k vám hovorím teraz 

prostredníctvom týchto nositeľov hlasu a ako budem hovoriť priamo k vášmu duchu, keď vstúpite do 

obdobia duchovného povznesenia. 

28 Bol to Kristus, Slovo Božie, ktorý hovoril ústami Ježiša, Čistého a Hlasného. 

29 Človek Ježiš sa narodil, žil a zomrel, ale Kristus sa nenarodil, nevyrástol vo svete, ani nezomrel, 

pretože je hlasom lásky, duchom lásky, božským slovom, prejavom múdrosti Stvoriteľa, ktorý bol vždy v 

Otcovi. 

30 Keď Kristus prehovoril v Ježišovi, jeho hlas bolo počuť všade, pretože to bolo Večné Slovo, ktoré 

prehovorilo, hlas vášho Otca. Toto všetko musíte pochopiť a premýšľať o tom, aby ste vždy, keď myslíte 

na Krista alebo dokonca spomínate jeho meno, mysleli na svojho nebeského Otca, ale nikdy nie ako na inú 

bytosť odlišnú od môjho Ducha. 

31 Moje Slovo zjavené v tomto čase ako meč zničí všetku faloš, ktorou sa ľudia snažili zakryť Moju 

pravdu, ale bude aj záchranným člnom pre všetkých stroskotancov, ktorí plní strachu hľadajú svetlo 

oduševnenia. 
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32 Učeníci, Kristus je najvyšším prejavom Božskej lásky, je svetlom, ktoré je životom v oblastiach 

ducha, svetlom, ktoré preráža temnotu a zjavuje pravdu pred každým duchovným pohľadom, rozrieša 

tajomstvá, otvára dvere a ukazuje cestu k múdrosti, večnosti a dokonalosti duší. 

33 V druhej ére sa Kristus - ten istý, ktorý k vám v tejto chvíli hovorí - stal človekom a prebýval na 

zemi. Teraz je však s vami v duchu a plní sľub, ktorý dal ľudstvu: sľub, že príde znova v novej epoche, 

aby vám priniesol najvyššiu útechu a svetlo pravdy, ktoré osvetlí a vysvetlí všetko, čo bolo ľuďom 

zjavené. 

34 Pozrite sa na Božského jediného Ducha, ktorý sa vám ukázal v rôznych fázach prejavu, ale ktorý 

vždy prejavoval svoju spravodlivosť, moc a dokonalosť. 

35 Nikdy sa nesnažte uzavrieť do hraníc svojej ľudskej inteligencie poznanie, ktoré je vyhradené iba 

duchu, lebo potom by ste pred sebou videli Boha zmenšeného a zbaveného dokonalosti. 

36 Je dobré, že Mňa chápete ako Najvyššiu Lásku, ako Absolútno, ako Stvoriteľa, ako Všemohúceho. 

Ale pochopte, že musíte hľadať duchovnú inšpiráciu, aby ste našli hlbšie vyjadrenia, keď hovoríte o 

svojom Pánovi. Naozaj vám hovorím, že Moja moc, múdrosť a láska presahujú všetko, čo si ľudská myseľ 

dokáže predstaviť, pretože to všetko je nad tým, čo poznáte a čo ešte spoznáte. 

37 V súčasnosti pripravujem budúcnosť vašej duše, preto sa plevy* teraz spaľujú v ohni Božej 

spravodlivosti, pretože pre vás existujú len dve cesty: jedna je cesta oduševnenia, druhá cesta očistenia. 
To znamená, že na duši stále lipnú túžby a neresti. 

38 V tomto čase ten, kto nie je pripravený obnoviť sa, bude musieť spoznať najväčšiu horkosť a bude 

vzatý zo zeme, čím stratí vzácnu príležitosť odčiniť svoje previnenia a zmieriť sa so Zákonom, Pravdou a 

Životom. 

39 Na druhej strane tí, ktorí prechádzajú z hmotného života do duchovného domova s pokojom a 

uspokojením, ktoré im dáva splnená povinnosť, sa budú cítiť osvietení Mojím Svetlom, a ak sú medzi 

tými, ktorí sa musia znovu vteliť, pripravím ich pred návratom do ľudského života, aby doň mohli vstúpiť 

čistí, oduševnení a s väčšou múdrosťou. 

40 Už nebudete takí ľahkomyseľní, aby ste zabudli na svoje sľuby, že zostanete na ceste dobra. Vždy 

si zachováte spomienku na túto duchovnú zmluvu, ktorú ste so mnou uzavreli, a nezídete z cesty dobra - 

napriek skúškam a pokušeniam, ktoré na svojej ceste stretnete. 

41 Kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž a ide po mojej stope. Očakávam ľudí dobrej vôle, 

ktorí túžia po pokoji, spáse a blahu svojich blížnych. Vezmem si pod svoj plášť lásky tých, ktorí ma 

hľadajú s týmto vznešeným ideálom, a pošlem ich na všetky cesty sveta, aby premenili moje myšlienky na 

slová a moje slová na skutky a tak skrze nich zvestovali moje učenie. Niektorí budú používať jednoduché 

slová, v iných bude Slovo kvitnúť a z ich pier bude prúdiť záplava duchovnej vody, aby uhasila smäd ľudí 

po pravde. 

42 Nebojte sa hovoriť, keď ste v radoch Mojich poslov a apoštolov, a nemyslite si, že tomuto 

posolstvu ľudia nerozumejú. 

43 Prišiel som, aby som osvietil vaše mysle, oslobodil vás od materializmu a ukázal vám cestu k 

pravému šťastiu. Toto je dobrá správa, ktorú máte nosiť všade so sebou. 

44 Pripravte sa na boj, všetci, ktorí máte dobrú vôľu, aby ste prišli k svojim bratom v pravý čas. O 

tomto správnom čase vám dávam príklad, keď prichádzam práve vo chvíli, keď ma potrebujete. Bolo by 

spravodlivé, keby Spasiteľ prišiel príliš neskoro, hoci vidí, ako sa ľudstvo rúti do priepasti? 

45 Počúvajte ma, ľudia, a preniknite k podstate tohto slova, keď si uvedomíte, že ste ho málo 

využívali, pretože ste málo verili a do vášho srdca mnohokrát vstúpili pochybnosti. Príde však čas, keď tí, 

čo majú malú vieru, uvidia, ako dozrieva ovocie, ktoré som zasial, a na celom svete sa objavia tí, ktorí sú 

zasvätení do oduševnenia. 

46 Vtedy budete počuť môj hlas, ktorý im povie: Milovaní učeníci, rozsievajme lásku po celom svete, 

nechám svoje semeno vstúpiť do sŕdc prostredníctvom vašich skutkov. Sejte príkladom a čoskoro uvidíte, 

že moje učenie prinesie ovocie. 

47 Tak ako Ján, predchodca môjho príchodu v druhej ére, povedal zástupom: "Jeruzalem, Jeruzalem, 

priprav sa spoznať svojho Kráľa", tak aj vy, moji noví predchodcovia, by ste mali povedať svetu: 

"Pripravte sa prijať vo svojom duchu prítomnosť Božieho Ducha, ktorý vám chce dať pocítiť slávu svojho 
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kráľovstva". - Niekedy hovoríte: "Musel by si byť teológ, aby si prenikol do hĺbky tejto múdrosti, ktorú 

nám Pán zjavuje. Mali by ste byť vedcom, aby ste pochopili zázraky, ktoré život skrýva." Na to 

odpovedám, že keby ste študovali tieto vedy, nepochopili by ste Moje zjavenie. 

48 Pripravil som tvoju myseľ tak, aby Mi mohla porozumieť v rámci svojho skromného chápania. 

Takto nezaťažená a oslobodená od akýchkoľvek vplyvov cudzích môjmu učeniu môže ľahšie preniknúť 

do môjho učenia. Zverím ti knihu, v ktorej sa tvoj duch naučí čítať a spozná duchovnú múdrosť. Márne 

hľadáte túto múdrosť v pozemských knihách, lebo semeno, ktoré obsahujú ľudské knihy, by vo vás už 

nevyklíčilo. Vaša úloha je iná ako úloha tých, ktorí prišli na Zem skúmať tajomstvá prírody. Vy ste ľudia, 

ktorých osudom je prinášať svetu svetlo Ducha. 

49 Nepočuli ste o siedmich pečatiach? Aby ste to pochopili, predstavte si knihu pozostávajúcu zo 

siedmich kapitol, knihu, ktorá obsahuje poznanie života a duchovnú múdrosť a ktorá bola otvorená pred 

ľudstvom. Šesť z týchto siedmich pečatí bolo uvoľnených, preto ste teraz prišli k šiestej pečati a prijímate 

z nej svetlo a zjavenia. 

50 Blahoslavený je ten, kto s láskou, pokorou a úctou pochopí tento symbol Mojej múdrosti, lebo sa 

stane svetlom v jeho mysli. Kniha siedmich pečatí je ako svätyňa, v ktorej váš duch nájde rebrík, ktorý 

vedie do domu pokoja a dokonalosti. Je to Kniha Mojej múdrosti, ktorá sa ľuďom dáva v siedmich 

etapách. 

51 "Jazyk", ktorým je táto kniha napísaná, je božský, pretože ju pre svoje deti napísal Duch vášho 

večného Otca. "Moje Slovo" pre vás preložil do ľudského jazyka, aby ho človek mohol poznať a žiť od 

jeho prvých stránok. 

52 V súčasnosti vás oboznamujem so štúdiom tohto zjavenia. Zajtra, keď sa Nositeľ hlasu odmlčí, sa 

váš duch začne pripravovať na pokračovanie božského učenia priamo od Otca. 

53 Mojou vôľou je, aby po uvoľnení siedmej pečate ľudstvo uskutočňovalo rozhovor ducha s 

duchom, aby mohlo byť v spoločenstve so svojím Pánom. 

54 Zamyslite sa nad týmto učením, učeníci, a pocítite veľkosť tohto zjavenia. 

55 Buďte vítaní ľudia, ktorí prichádzajú prijať svojho Pána. Vítam ich, pretože pochopili, že žijú v 

čase naplnenia proroctiev a prisľúbení, ktoré som dal ľudstvu v inom čase. 

56 Moja nová manifestácia našla svet bez mieru. Dnes sa národy navzájom ničia bez toho, aby chceli 

pochopiť, že všetci ste bratia a sestry. 

57 Keď sa horliví kresťania prvých čias dozvedeli, že ich Pán sa vráti na svet v čase vojen a nenávisti, 

nevedeli pochopiť, ako je možné, že sa ľudia nebudú navzájom milovať, keď sa toto vznešené (Ježišovo) 

učenie šírilo z úst do úst a zo srdca do srdca. 

58 Ach, keby len vedeli, že kresťanské národy povstanú proti sebe, aby sa navzájom zničili, a že srdce 

ľudí sa zmení na obrovský hrob, v ktorom budú pochované všetky cnosti, ktorým ich Moja náuka učila! 

Ľudstvo je ako duša uzavretá v temnote, hnilobe a samote ako mŕtvy v pohrebnej komore. Ale môj hlas 

prebudil tohto mŕtveho muža v hrobe k pravde, k láske, k svetlu. Môj hlas, znejúci v jeho duchu, mu 

hovorí: Nespi, toto je Tretí deň, keď vstaň, Tretí čas, určený duchu na jeho nápravu a povýšenie, ktorým je 

navždy splatený každý dlh a jeho poslanie na zemi je zavŕšené. 

59 Videl som, že vaše náboženské spoločenstvá nemajú potrebnú silu, aby zastavili toľko zla, ani 

dostatok svetla, aby osvietili váš rozum, a to preto, lebo sa vzdialili od podstaty Mojej náuky, ktorá je 

určená predovšetkým duchu. 

60 Pre mnohých ľudí je Ježiš postavou krásnej a starobylej legendy, ktorej príkladné skutky sa v 

dnešnej dobe materializmu nedajú pochopiť a uviesť do praxe. Na to vám hovorím, že Ježišovo slovo a 

skutky nie sú minulosťou a ani nikdy nebudú, pretože nepatria ani dobe, ani národu, pretože podstatou 

jeho pôsobenia vo svete bola láska a pokora a ľudstvo potrebuje jeho učenie pre svoj duchovný pokrok. 

61 Keď mŕtvi - v zmysle lásky - vstanú k pravému životu, uvidíte, ako sa moje meno a moje slovo 

znovu objavia vo svete, a budete počuť mnohé pery hovoriť: "Kristus vstal z mŕtvych!" Potom im však 

poviem, že som bol vždy prítomný a nikdy som nebol mŕtvy, zatiaľ čo duchovné odvrátenie sa ľudstva 

odo mňa mu nedovolilo cítiť ma. 

62 Učeníci, dnes vidím únavu vo vašich telách a nepokoj vo vašich dušiach; dôvodom je, že vaši 

blížni vás zraňujú, pretože ste prijali tento kríž. Vy však túžite po mojom slove a v ňom nachádzate pokoj 

a útechu. 
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63 V prvej ére sa ľudia modlili na púšti, aby im bola poslaná manna. Dnes pozdvihnite svojho ducha, 

aby ste počuli hlas Pána, ktorý je pokrmom a večným životom. 

64 Mnohokrát ste si priali, aby toto slovo zaznelo po celom svete. Na to vám Majster hovorí: Len 

malý zástup ma bude počuť prostredníctvom orgánu mysle, ale potom všetci prijmú toto posolstvo. Moje 

svetlo je vyliate na každého ducha a každé telo, alebo, čo je to isté, zem je pripravená, aby do nej preniklo 

semeno a prinieslo ovocie. 

65 Len tí, ktorí zotrvávajú v hriechu, nebudú cítiť moju prítomnosť. Ja však dám svetu pochopiť, že 

som prišiel pre všetkých a že som sa všetkým ukázal. 

66 Na obzore sa objavilo svetlo nového dňa a pred vašimi očami sa otvorila kniha. Moje duchovné 

učenie sa bude snažiť rozptýliť tiene a nakoniec zvíťazí jeho pravda. 

67 Nesmiete sa chváliť duchovnými darmi, ktoré som vám zveril, ani milosťou, ktorú ste dostali, aby 

ste ma počúvali. Musia to byť vaše skutky, ktoré hovoria a svedčia o učení lásky, ktoré ste dostali. 

68 Ľudia vás vystavia skúške, ale potom sa s plnou vierou zveríte do mojej vôle a ja vám v nej 

pomôžem. 

69 Privedú k tebe nevyliečiteľne chorého, aby si ho uzdravil, zavolajú ťa k umierajúcemu, aby si ho 

vrátil do života, a privedú pred teba toho, kto stratil rozum, alebo posadnutého, aby si dal svetlo jeho 

duchu a slobodu jeho mysli. 

70 Nebojte sa dôkazu (svojho liečivého daru), verte vň, buďte pokorní voči svojim blížnym a ja 

urobím zvyšok. Ukážem ľuďom, že som vám skutočne dal moc. Bude ich to ovplyvňovať a mnohí z nich 

sa obrátia. Ale tí, ktorí vám chceli ublížiť, sa budú cítiť porazení vašou pomáhajúcou láskou. 

71 Nastal čas boja a skutočného oduševnenia. Z chrámov, kostolov a synagóg vyjdú tí, ktorí sa oddaní 

vonkajším kultom prebudia zo sna a budú hľadať Pánove polia, kde sa pracuje, seje a bojuje. 

72 Odhoď prílišnú lásku k svojmu telu a zmiluj sa nad svojou dušou a pomôž jej očistiť sa a 

pozdvihnúť. Keď to dosiahnete, zažijete, akí budete silní na duši i na tele. 

73 Pamätajte: Ak je duša chorá - ako by mohol byť v srdci pokoj? A ak sú v duši výčitky svedomia - 

môže sa tešiť z pokoja? 

74 Pripravte sa, lebo veru, hovorím vám, už je mnoho tých, ktorí očakávajú Ducha Svätého. Ľudia 

skúmajú a študujú Písma a proroctvá a zisťujú v nich, že udalosti tohto času naznačujú, že znamenia, ktoré 

som dal o svojom príchode, sa teraz napĺňajú. Väčšina ľudstva však stále spí. Keby ma všetky národy 

očakávali a proroctvá by boli správne vyložené, ľudia by sa už vydali na cestu k hviezde, ktorá by im 

zjavila dialóg ducha s duchom. 

75 Vy, ktorí počúvate moje slovo, ste boli sudcami tých, skrze ktorých sa dávam poznať. Ale toho, 

ktorý bol najprísnejší a najnespravodlivejší, som povolal a dal som mu rovnaký duchovný dar, aby si aj on, 

keď sa ocitne pred sudcami a neveriacimi, uvedomil, aká ťažká a ťažká úloha spočíva na nositeľovi hlasu. 

76 Robte pokroky, učeníci, nečakajte, kým prídu "poslední", aby vás naučili, čo je viera, poslušnosť a 

horlivosť v mojom diele, lebo ste povinní čakať na nich s otvorenými dverami, pripraveným domovom a 

prestretým stolom. 

77 Prijímam všetkých, ktorí prichádzajú s túžbou po mojom slove - tých, ktorí sa včas pripravia a 

odvrátia svoju myseľ od všetkých zbytočností, aj tých, ktorí ma prichádzajú počúvať len zo zvyku. Čo 

myslíte, ktoré z nich lepšie využije moje učenie? Čo myslíte, ktorí z nich budú silní, keď príde hodina 

môjho odchodu, keď sa vám prestanem dávať poznať prostredníctvom tohto prostredníka? Sú to, 

samozrejme, tí, ktorí sa skutočne pripravujú na prijatie môjho učenia. Preto ma počúvajte duchom, urobte 

svoju myseľ nestrannou a nechajte sa pohnúť srdcom; tak pocítite, ako Moje Slovo preniká do najhlbších 

častí vašej bytosti a napĺňa vás vznešenými pocitmi. 

78 Niektorí, ktorí nie sú prítomní pri tomto slove, sú bližšie k Mojej prítomnosti ako mnohí, ktorí sa 

zúčastňujú na tomto zjavení, a to preto, lebo učiace slovo Majstra prichádza k duchu, a nie k telu. Ó, duše 

nakazené vášňami sveta, keby ste vedeli, že vo chvíľach, keď počujete toto slovo, vám ním ponúkam 

loďku na záchranu a sieť na záchranu vašich bratov a sestier, ktorí sú v nebezpečenstve! 

79 Konečne som s vami, ako som vám sľúbil, konečne som prišiel a nebude dňa, keď by som vám 

nedal dôkaz o svojej prítomnosti a o svojej spravodlivosti mnohými spôsobmi. 
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80 Čas, keď ľudia využívali slobodnú vôľu a venovali ju pôžitkom, nízkym vášňam, nepriateľstvu a 

pomste, sa končí. Moja spravodlivosť blokuje cesty hriechu a namiesto toho otvára cestu zmierenia a 

obnovy, aby ľudia mohli nájsť cestu pokoja, ktorú márne hľadali inými spôsobmi. 

81 Nazývate sa medzi sebou bratmi a sestrami, a predsa ste nimi boli len pri zriedkavých 

príležitostiach! Preto som vám dnes povedal, aby ste sa pripravili na prijatie môjho slova. Budete v nej 

totiž počuť môj nežný a láskavý hlas, vďaka ktorému sa budete cítiť ako skutoční bratia a sestry v Bohu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 92  
1 Pre vás je ten deň sviatkom, keď počúvate moje slovo. Vy, ktorí máte vieru, sa osviežujete a vy, 

ktorí máte pochybnosti, sa trápite, pretože ma chcete vidieť ako človeka, aby ste mali absolútnu istotu 

mojej prítomnosti. 

2 Ale nebojte sa, hovorí vám Majster, lebo aj bez toho, aby ste ma videli alebo sa ma dotkli, 

nakoniec uveríte. Moje Slovo ťa síce presviedča, ale zároveň rozcitlivie všetky duchovné vlákna tvojej 

bytosti a nakoniec pocítiš duchovné zjavenia blízko seba, keď ti pokoj zaklope na dvere alebo sa láska 

priblíži k tvojmu srdcu, keď ťa prenasleduje smrť alebo číha pokušenie. Najlepším dedičstvom, ktoré vám 

zanechám, bude toto učenie, pretože ten, kto ho vie vykladať a praktizovať tak, ako to vyžaduje, dosiahne 

najvyšší pokoj mysle. Ale tí, ktorí ho falšujú vo výklade alebo v aplikácii, budú musieť horko plakať. Títo 

ma však nebudú môcť obviňovať, lebo ich svedomie im povie, že táto bolesť je dôkazom, že boli mimo 

Zákona. 

3 Aj na zemi vám rodičia zanechávajú odkaz v podobe učenia a rád a tí, ktorí ich nasledujú a dbajú 

na ne, neustále žnú dobré ovocie na svojej ceste životom. Ale tí, ktorí nepočúvajú ich slová a zabúdajú na 

ne a ktorí si viac cenia hmotné statky, ktoré dostali ako súčasť dedičstva, než lekcie lásky, ktoré dostali, sú 

odsúdení na pád a premenlivý osud. Položte si otázku: Bolo by spravodlivé, keby tieto deti, ktoré 

pochybili, hovorili, že je to ich Otec, kto ich trestá, keď pociťujú ťažkosti a utrpenie, ktoré sú dôsledkom 

ich neposlušnosti? Nie, deti moje, vaše skutky vám vždy prinesú odmenu alebo trest. 

4 Milovaní učeníci, práve vám dávam Svoje učenie lásky. Uprostred tejto chudoby, kde sa 

odohrávajú moje prejavy, je moja svätyňa, tento duchovný chrám, kde sa neslávia žiadne obrady ani vás 

neoslepuje falošný pôvab liturgií, kde počujete len hlas, ktorý je raz láskavý a utešujúci, raz hlboko múdry 

a raz prísny a spravodlivý. 

5 To je dôvod, prečo vás nikdy neunaví počúvať ju a vždy sa ňou cítite dobití, lebo hoci sa Moje 

učenia navonok navzájom podobajú, zistili ste, že sa líšia obsahom a postupne vás privádzajú k 

duchovnému poznaniu Mojej pravdy. 

6 Prichádzate z rôznych kútov zeme, aby ste ma počuli, a ja vás volám za zástupcov. Ak ste otec 

alebo matka rodiny, prijímam vás ako zástupcov domu; ak ste dieťa, prijímam vás ako zástupcov rodiny. 

Ak pochádzate z určitého regiónu, prijímam vás ako jeho zástupcov, a ak pochádzate zo vzdialenej 

krajiny, volám vás zástupcami vášho národa. Pre mňa ste všetci moje deti, moji milovaní učeníci, ktorých 

učím bez milosti. 

7 Tým, ktorí pochybujú o mojom slove, hovorím, aby počkali, aby si v srdci uchovali pochybnosti a 

zavreli svoje pery, ale aby otvorili svoje uši, svoju myseľ a svoje srdce, pretože teraz je čas prekvapení a 

zázrakov, ktoré budú môcť vnímať a potvrdiť len tí, ktorí sú na to pripravení. 

8 Už teraz prebieha posledná bitka a je potrebné, aby ste mali zbrane na boj a štít na obranu. Ale 

keďže tento súd nie je taký, ako svet očakával, neuvedomil si, že už je v tom istom. Nech každý, kto sa 

prebudil, ak sa zľutuje nad svojimi blížnymi, varuje ich a vydáva medzi nimi svedectvo o Dobrej novine. 

Medzi týmto ľudom vidím mnohých, ktorí mlčia, hoci by mohli hovoriť, aby vydali svedectvo; iní však, 

ktorí nepochopili Moje učenie, o ňom ustavične hovoria bez toho, aby poznali jeho zmysel a význam, a 

tým často upadajú do nezodpovedných klamstiev. Týmto ľuďom hovorím, že by mali vopred študovať a 

pripraviť sa, aby sa nestalo, že by sa niekto pomýlil alebo zle hodnotil moje dielo. 

9 Upozorňujem vás tiež, že sa nemôže nazývať mojím učeníkom ten, kto používa moje slovo ako 

meč, aby zranil svojho blížneho, alebo ako žezlo, aby ho ponížil. Nemôže to urobiť ani ten, kto sa pri 

rozprávaní o tomto učení rozruší a stratí chladnú hlavu, lebo nezasiali žiadne semeno viery. 

10 Vybavený učeník bude ten, kto, keď uvidí, že jeho viera, najsvätejšie z jeho presvedčení, je 

napadnutá, vie zostať pokojný, lebo bude ako maják uprostred búrky. 

11 Neúnavne ma počúvajte, aby vaša viera vzrástla a aby ste uspokojili túžbu po povznesení svojej 

duše. 

12 V tomto čase spôsobím, že učenie, ktoré som vám dal v Druhej ére a ktoré mnohí nepochopili a iní 

zabudli, všetci pochopia a navyše ho budú nasledovať vďaka Mojim novým učeniam. 

13 Vy, ktorí ste dostali tieto zjavenia, ste určení na to, aby ste prostredníctvom ľudského orgánu 

chápania zvestovali ľudstvu Môj nový prejav. Kto iný má vydať toto svedectvo ako vy? Ak očakávate, že 
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túto Dobrú zvesť prinesú ľudstvu hodnostári alebo duchovní náboženských spoločenstiev, ste na omyle. 

Lebo veru, hovorím vám, aj keby ma videli, neotvorili by svoje pery, aby povedali ľuďom: "Hľa, tam je 

Kristus, choďte k nemu!" Nie, učeníci, nebudú to oni, kto ma bude ohlasovať, ani to nebudú oni, kto bude 

raziť nové cesty pre ľudí tohto veku. Vy, naopak, moje slovo neustále pripravujete, aby ste verne hovorili 

o tom, čo ste videli a počuli, a predovšetkým, aby ste to potvrdzovali svojím uctievaním Boha a skutkami 

lásky k blížnym. 

14 Nech vás moje slovo naplní silou, aby ste neboli slabí v skúškach. Pamätajte, že cesta cnosti je 

niekedy posiata tŕním a pokušeniami. 

15 Pochopte, milovaní učeníci, aká je to delikátna práca, a tiež všetko, čo musíte pochopiť a zvážiť, 

aby ste neupadli do omylu a nezasievali rozbroje medzi svojich bratov. 

16 Zachovávajte moje slovo a budete silní, lebo ja postavím chrámy, ktoré vydržia aj tie najsilnejšie 

búrky. 

17 Nikto mi nehovorí, že sa cíti príliš unavený na to, aby zvládol dnešnú prácu, lebo to nebude 

hovoriť duch, ale telo. Hovorím vám, že stačí, ak sa trochu odpútate od materiálneho sveta, v ktorom 

žijete, aby ste sa cítili slobodní od ťaživých bremien. Zrelý duch nepociťuje únavu, to telo sa unavuje v 

hmotnom boji. Táto duchovná misia, nesená s láskou, vás nezaťažuje ani neunavuje, naopak, zmierňuje 

ťažkosti vášho života a posilňuje telo i ducha. 

18 Musím vám povedať, učeníci, že kto cíti lásku k blížnemu, nepozná únavu. Myslíte si, že keby 

som vás nemiloval tak, ako vás milujem, prijal by som súd a obetnú smrť, ktorej ste ma vtedy vystavili? 

Ale moja láska k ľudstvu dala Ježišovi moc a v ňom som uskutočnil svoje dielo vykúpenia. Pochop: Aká 

je tvoja láska k blížnemu, taká bude tvoja sila, s ktorou budeš znášať jeho urážky a ťažkosti, ktoré ti môže 

spôsobiť tvoja úloha. 

19 Modlite sa, posilňujte sa v dobrom, aby ste odstránili svoje nedokonalosti a každý deň sa cítili 

hodnejší mojej lásky. 

20 V tejto požehnanej hodine sa Môj Božský lúč dotkol mysle Mojich nositeľov hlasu na rôznych 

miestach zhromaždenia zasvätených tomuto prejavu a toto svetlo sa premenilo na slová života pre ducha 

Môjho ľudu. Tento prejav je podobný tomu, ako keď manna padala na hladujúci ľud a živila ho v dňoch 

úzkosti na púšti. Nech sa nikto nebojí, že bude opustený, lebo ste zakúsili, že som vám vždy dával dôkazy 

o svojej prítomnosti. 

21 Necítiš, ako ťa Moja starostlivá láska postupne odvracia od všetkého, čo je neužitočné a škodlivé? 

Je to preto, že sa Mi páči, aby ste sa očistili v prameňoch čistej vody, ktoré vám ponúka Moje učenie, aby 

ste takto očistení boli hodní Mojich zjavení. 

22 Počúvajte, učeníci: Predpovedaný čas, keď sa môj Duch vyleje na každého ducha a na každé telo, 

keď ľudstvo bude mať duchovné vízie a symbolické a prorocké sny, je teraz. Venujte pozornosť tomu, ako 

sa duchovné dary prejavujú medzi ľuďmi z rôznych náboženských spoločenstiev. Ale medzi všetkými je 

jeden - neznámy a nenápadný - u ktorého sú duchovné prejavy jasné, presné a správne. V nej som dal 

zaznieť svojmu hlasu ako Majster, odhalil som jej konečný účel týchto duchovných darov a ukázal som jej 

istú cestu k naplneniu jej poslania. 

23 Toto je Môj ľud (duchovný Izrael), na ktorý zostúpia Moje zjavenia, nástupca toho starobylého 

ľudu, ktorý sa v prvej ére nazýval Izrael a ktorý teraz opäť povstáva vo svete a vo svojom duchu prináša 

so sebou úlohu oznámiť ľudstvu Moju pravdu. 

24 Tento ľud v tomto čase počuje môj hlas a živí sa mnou ako ratolesť z večného viniča. Všetky jeho 

deti dajú svetu ovocie zo stromu, z ktorého vzali život. Moje Slovo ich urobí plodnými ako zavlažovanie 

najčistejšou vodou a vybaví ich tak, aby nikdy neboli zavlažovaní nečistou vodou, pretože potom by chuť 

a šťava duchovného ovocia tohto ľudu už nebola chuťou a šťavou Božieho stromu. 

25 V týchto časoch materializmu sa na moje učenie lásky zabudlo kvôli temnote, ktorá obklopuje 

ľudstvo. Ale ja vám hovorím, aby ste ich hľadali vo svojom duchu, z ktorého sa nedajú vymazať, lebo tam 

všetky vaše dary zostávajú v skrytosti ako nezhasínajúca lampa, ktorá osvetľuje cestu, po ktorej máte 

kráčať, kým nedosiahnete odmenu, ktorú som vám sľúbil. 

26 Teraz zhromažďujem svoj ľud, aby som mu odovzdal svoju múdrosť. Iba Ja môžem objaviť tých, 

ktorí mi majú slúžiť. V troch storočiach som hľadal učeníkov, aby som im dal svoje poučenie a pripravil 

ich ako svojich vyslancov. V každom z týchto vekov som sa zjavoval v rôznych podobách a moja 
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prítomnosť ľudí prekvapovala, pretože sa nevedeli pripraviť na to, aby ma mohli očakávať, hoci vedeli, že 

nastal čas týchto udalostí. Keď som sa im postavil tvárou v tvár, nepoznali ma, hoci Moje Slovo im 

ponúkalo vždy tú istú podstatu, lebo cieľ Môjho učenia bol vždy rovnaký. Hovorím vám: Nech sa vám 

zjavujem v akejkoľvek podobe, vždy ma môžete spoznať, pretože vám vždy prejavujem svoju lásku. 

Formy, ktoré som používal, aby som sa ľuďom predstavil, neboli maskou, ktorá by ma skrývala pred ich 

pohľadom, ale prostriedkom, aby som sa obmedzil, aby ma pochopili, aby som vyskúšal ich vieru a 

vzbudil v nich dôveru vo Mňa. 

27 Vy, ktorí si nie ste istí týmto vyhlásením, mlčte, kým sa po určitom čase nepresvedčíte. 

28 Mnohé z vašich pochybností pramenia z toho, že v týchto nositeľoch hlasu vidíte nedokonalé 

bytosti, a to vám dáva predstavu: Je možné, aby k nám Božský Duch hovoril týmto spôsobom? Ale pýtam 

sa vás: Kde sú čistí srdcom a spravodliví, aby som sa v nich prejavil? Nenachádzam ich na zemi ani medzi 

starcami, ani medzi pannami, dokonca ani medzi deťmi, a už vôbec nie medzi filozofmi či vedcami, ani 

medzi duchovnými rôznych náboženských spoločenstiev. Preto som medzi jednoduchými ľuďmi hľadal 

takých, ktorí okrem nezlepšeného intelektu majú dostatočný duchovný rozvoj a slúžili Mi s pravou láskou. 

29 Ak vám prinášam Svoje Slovo ľudskými ústami bez toho, aby som sa zviditeľnil, je to preto, aby 

som vám dal príležitosť získať zásluhy a zopakovať to Slovo, ktoré som vám dal v druhej ére, keď som 

vám povedal: "Blahoslavení, ktorí nevidia, a predsa veria." 

30 Keď tieto časy Môjho prejavu pominú, pochopíte, že som si vás vybral ako najhodnejší prostriedok 

- keďže ste Moje deti -, aby som prostredníctvom vášho orgánu intelektu vyjadril Moju lásku a túžbu 

pozdvihnúť vás ku Mne. 

31 Nepochybujte o hodnote, ktorú pre mňa predstavujete. Svoju lásku k vám som dokázal od chvíle, 

keď som vás poslal do raja svojho stvorenia. Tam som vám dal všetko, čo potrebujete pre svoje 

občerstvenie a obživu, ale aj pre svoj duchovný rozvoj. V tejto nádhernej záhrade môžete spoznať a 

milovať svojho Stvoriteľa a vo svojom duchu objaviť schopnosti a vlastnosti Toho, ktorý vám dal 

existenciu. 

32 Človek na zemi je knieža, ktorému Moja láska a Moja spravodlivosť dali tento titul, a jeho 

poslaním od začiatku bolo vládnuť nad zemou. 

33 Nad božský dar slobody jeho vôle som umiestnil žiarivý maják, ktorý mu osvetľuje cestu životom: 

svedomie. 

34 Sloboda konať a svetlo svedomia, aby ste mohli rozoznať dobro od zla, sú dva najväčšie dary, 

ktoré láska môjho Otca odkázala vášmu duchu. Sú v človeku ešte pred jeho narodením, ale aj po jeho 

smrti. Svedomie ho vedie a neoddeľuje sa od neho ani v zúfalstve, ani pri strate rozumu, ani v agónii 

smrti, pretože je hlboko spojené s duchom. 

35 Keď rozumiete všetkému, čo vás učím, stále si myslíte, že je nedôstojné, aby sa Môj Duch dal 

poznať ľudstvu prostredníctvom Mojich vlastných detí? Ako slabo poznáte svojho Otca a ako málo 

poznáte sami seba! 

36 Toto je čas prekvapení, znamení a zázrakov a vy musíte byť bdelí, aby moje zjavenia neprešli bez 

povšimnutia. Pozorujte, vnímajte a premýšľajte. Nehovorí k vám len Božie slovo - aj celé stvorenie k vám 

neprestajne hovorí svojím jazykom a ukazuje vám cestu vašich povinností. 

37 Myslím si, že v tomto čase máte možnosť pochopiť Knihu duchovnej múdrosti a urobiť veľký 

pokrok, ak sa viete sústrediť v najvnútornejšej časti svojej bytosti a necháte svojho ducha, aby zapálil 

svetlo svojej viery, a tak osvetlil svoju cestu rozvoja. 

38 Ak som vám kedysi povedal, aby ste počúvali moje učenie a mlčali o ňom, bolo to preto, že včera 

ľudstvo zabilo mojich prorokov a dokonca aj Ježiša, vášho Majstra. Neprešlo však veľa času, kým ľudia 

zistili, že všetky zjavenia a proroctvá, ktoré im odkázali, sa naplnili. Vy, ktorí už máte túto skúsenosť, 

odvážili by ste sa ešte raz odmietnuť moje prorocké slovo a spôsobiť tak duchovnú smrť mojim novým 

hovorcom? 

39 Hľadajte vo svedectvách Mojich prorokov z dávnych čias oznámenie tohto ohlasovania 

prostredníctvom ľudského orgánu chápania a veru vám hovorím, že ho tam nájdete. Ak ľudia doteraz 

nenašli tieto proroctvá, je to len preto, že ich čítali bez pochopenia a výkladu Božieho slova. 

40 Prijímam všetkých, ktorí chcú počuť moje učenie - aj tých, ktorí skrývajú pochybnosti a dokonca 

sa mi vysmievajú, aj tých, ktorí by položili život, aby potvrdili, že toto hlásanie je pravda. Ale ja som od 
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svojich učeníkov nežiadal túto obeť, iba ich vytrvalosť, ak to, že milujú a vytrvajú v dobrom, nazývate 

obetou. 

41 Už sa blíži deň môjho odchodu a vy sa musíte pripraviť. Pamätajte, že vám nezanechám hmotné 

statky; moje dedičstvo pozostáva z múdrosti, lásky a sily. Zanechávam vám Knihu svojho slova, ktorá 

obsahuje všetky pokyny, ktoré potrebujete, aby ste sa správne riadili vo svojom živote. 

42 Nech vás viera sprevádza všade, kam idete. Ak ste na Mňa v hodinách radosti zabúdali, teraz si na 

Mňa spomínajte vždy, keď je vo vašich srdciach radosť a pokoj, a ďakujte Mi. Aj v hodinách bolesti ma 

hľadaj v samote, v dôvernom obrátení sa ku mne, aby si mi zveril všetky svoje trápenia v túžbe po sile, 

ktorú potrebuješ. 

43 Vždy by ste mali rešpektovať vieru alebo náboženské presvedčenie svojich blížnych a pamätať na 

to, že srdce človeka je Mojím chrámom. Ak chcete preniknúť do jej vnútra, mali by ste to urobiť s láskou a 

modliť sa, skôr než zdvihnete závoj tejto svätyne. 

44 Nechovajte sa ako tí, ktorí bez úcty a rešpektu prekračujú prah tohto posvätného miesta, ktorým je 

duša, zhášajú jeho lampu, pustošia obety a ničia oltár, lebo potom sa stanete znesväcovateľmi a 

znesväcovateľmi môjho chrámu. 

45 V mnohých srdciach nájdete oltáre fanatizmu, na ktorých sa vznáša modla. To vás nebude 

znepokojovať, pochopíte, že obeta je dobrá, že je úprimná a že pochádza z úprimného srdca, ktoré sa 

obracia ku Mne. - Takto vás učím úcte a láske, jedinému kľúču, ktorým môžete otvoriť srdcia. 

46 Pamätajte, že som vám teraz a vždy zjavil formu, akou máte uctievať svojho Otca. Mnohí z vás sa 

to učili, ale keď si uvedomíte, ako rôzne náboženské spoločenstvá a sekty skomplikovali uctievanie Boha, 

pomyslite na boj, ktorý musí v ľudstve vzniknúť, ak sa má ideál oduševnenia presadiť vo svete a bojovať 

za jednoduchosť a čistotu. 

47 Je pravda, že fanatizmus tradícií, falošná nábožnosť a modlárstvo zapustilo hlboké korene v 

srdciach národov, ale nezarmucujte sa pri pomyslení na boj, ktorý vás čaká, lebo vaša viera zostane pevná. 

Pamätajte na moje slovo, že pozývam každé srdce, aby povstalo a priblížilo sa ku mne, a že moji učeníci 

budú chránení a posilnení mojou láskou v tomto boji, ktorý ich čaká na celom svete. Nikto sa nebude cítiť 

odkázaný na vlastné sily a jeho viera ho povedie k víťazstvu. 

48 Pochopte, prečo sa vám dávam poznať s vytrvalou horlivosťou. Nechcem, aby ste spali alebo boli 

naplnení strachom z vymyslených nebezpečenstiev. Hľadajte duchovný pokrok v tomto svete a nemajte 

inú myšlienku, než že hľadáte bratov a sestry, a nie nepriateľov - bratov a sestry, ktorým máte priniesť 

posolstvo bratstva a oduševnenia. - O učeníci, ktorí ste bojazliví a slabí vo viere, hovorím vám, musíte 

pochopiť moje učenie a načerpať z neho silu, aby ste sa cítili silní a nebáli sa blížiaceho sa boja. 

49 Aby som ti pomohol v tvojej úlohe, pripravujem tvojho ducha a tvoje telo, aby si dokázal odvážne, 

pokojne a s vierou odolávať spletitým okolnostiam, ktoré stretneš na svojej ceste. 

50 Nebojte sa odmietnutia zo strany svojich príbuzných a priateľov, nezúfajte, ak vami kvôli tomu 

opovrhujú. Už teraz zocel svoje srdce v mojom učení, ktoré je najlepšou kovadlinou. 

51 Buďte v týchto skúškach pokorní, správajte sa dôstojne a bojujte s pokorou, aby ste dokázali 

odpustiť každú urážku, ak chcete, aby moje semeno zasiate do vás prinieslo ovocie lásky a vyklíčilo v 

nehostinnej a vyprahnutej pôde ľudského srdca. Ak si chcete brať príklad zo mňa v Ježišovi, pamätajte, že 

ako človek som bol od svojho narodenia až po koniec svojej cesty, ktorým bol kríž, odsudzovaný, 

prenasledovaný, odmietaný a vysmievaný. Dokonca aj v hodine môjho utrpenia sa mnohí radovali z mojej 

bolesti a oslavovali moju smrť. 

52 Ale táto pripomienka vás neodradí, nebude sa vám zdať ťažké praktizovať moje učenie. Aj mojim 

vtedajším učeníkom sa to zdalo ťažké, a predsa splnili svoje poslanie. Videli, ako ich Majster zvíťazil nad 

svetom, porazil smrť, vykonal na svojej ceste dielo vykúpenia, a preto boli schopní nasledovať jeho kroky 

aj po jeho odchode, z lásky k blížnemu urobili svoj zákon a z lásky k blížnemu svoj pravý život. 

53 Sú krásnym príkladom pre vás, učeníkov tretej éry, ktorým hovorím: "Poďte ku mne, chorí na tele 

i na duši, lebo vás neodmietnem pre vašu slabosť. Počúvajte moje slovo a bude ako balzam, ktorý lieči 

vaše rany. 

54 Koľkí z vás sú prekvapení, keď pri počúvaní môjho Slova objavia v očiach slzy preplnené dojatím, 

hoci ešte pred chvíľou ste sa oddávali márnostiam tohto sveta! 
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55 Už dlho vám dávam toto poučenie a ešte nevidím, že by sa učeníci premenili na učeníkov, ale 

budem vám naďalej dávať svoje slovo, kým z vás neurobím dobrých majstrov. Páčilo sa Mi, že som si pre 

poznanie tohto sveta vybral nekvalifikovaných ľudí, pretože ich myseľ je jednoduchá a jasná, čo je 

nevyhnutné na pochopenie duchovnej múdrosti. Vybral som si chudobných, lebo keď sa cítili odetí mojou 

milosťou, títo vo svojej pokore ocenili hodnotu duchovných darov, ktoré som im udelil. Ale bohatí, ktorí 

sa usilujú len o pozemskú moc - ako bezvýznamné sa im zdajú schopnosti, ktoré im dal Boh, a ako málo 

sa ich obrátilo na mňa v túžbe po požehnaní a daroch pre svojho ducha. Ja som však vždy pripravený 

vyliať svoje tajné poklady na každé z mojich detí v okamihu ich prípravy. 

56 Týchto chudobných, ktorých som ozdobil, učím, že si tento poklad nesmú nechať len pre seba, ale 

že sa oň musia deliť so svojimi bratmi. 

57 Duch, ktorý vie, že má v sebe dary, ktoré mu dal jeho Pán, sa teší a bojuje, aby si ich zachoval. Má 

vedomosti o ich vývoji a snaží sa, aby tento klenot, ktorý mu bol zverený, žiaril. 

58 Pamätaj teda, že ten, kto po získaní dedičstva odchádza z Mojej cesty, je nevďačný ani nie tak 

svojmu Pánovi, ako skôr sám sebe, pretože každý stupeň vývoja, ktorý dosiahol, ho stál námahu, utrpenie 

alebo nápravu. 

59 Či neviete, že kto chodí mimo zákona, zbavuje sa svojich cností a duchovných darov? Preto som 

vám v tomto čase pomohol vrátiť vášmu duchu všetko, čo stratil a kvôli čomu sa cítil slabý a potreboval 

pomoc. Všetci dostanete svetlo, nebude nikoho, kto by nepocítil prebudenie svojho ducha a túžbu 

povzniesť sa nad človeka. "Rastliny", ktoré boli parazitmi, sa zmenia na prosperujúce a plodné. Pretože 

vás milujem, vždy vám dám príležitosť zachrániť sa. Musíte si však uvedomiť, že každá príležitosť, ktorú 

nevyužijete, urobí váš návrat na cestu spásy smutnejším. 

60 Dnes som prišiel, aby som vás oddelil od prevládajúcej skazenosti, aby ste v pokoji počúvali Moje 

Slovo a zároveň o ňom uvažovali a chápali ho. Uvedomte si, že smäd duše sa uhasí len čistou vodou lásky 

a milosrdenstva. 

61 Ak ste mali vo svete služobníkov a dostávali ste pocty, musíte sa toho všetkého zrieknuť a stať sa 

užitočnými, pracovitými a pokornými služobníkmi svojich blížnych. Často ste slúžili svetu, ale teraz máte 

slúžiť Bohu v poslušnosti mojim pokynom. Svet vám dal radosti, ale teraz je čas, aby ste pripravili svoju 

dušu na vstup do duchovného sveta, kde budete mať plné uspokojenie, ak ste žili v súlade s Mojím 

zákonom lásky. 

62 Využite svoj pobyt na zemi na to, aby ste milovali a rozdávali láskavosť namiesto zatrpknutosti. 

Venujte pozornosť týmto bytostiam, cez ktoré vám dávam svoje Slovo, a uvidíte, ako napriek 

nepríjemnostiam, ktoré žnú vo svojom živote, majú pre vás vo chvíľach môjho prejavu láskyplné slová. 

Viete si predstaviť, akú životodarnú silu malo vtedy Ježišovo učenie a ako sa tešili zástupy ľudí, ktorí ho 

počúvali? Bol to hlas nebeského kráľovstva, pred ktorým sa duše učeníkov skláňali. Vždy, keď sa otvorili 

pery Božského Majstra, Jeho slová padli ako balzam do chorých sŕdc a zahojili mnohé rany. Bola však 

cesta, po ktorej kráčal Ježiš, posiata kvetmi? Nie, učeníci, Jeho cesta utrpenia na Golgotu sa začala v 

betlehemských jasliach. Preto to Slovo, ktoré bolo hlasom Toho, ktorý trpel pre vašu spásu, prinieslo 

pevné rozhodnutia nápravy v mnohých srdciach a tak premenilo existenciu mnohých ľudských bytostí, 

ktoré žili v temnote a ktoré sa následne cítili osvietené ohňom lásky Jeho Slova. 

63 Tí, ktorí boli mŕtvi pre život milosti, vstali k novému životu plnému nádeje a viery, a tí, ktorí mali 

sebecké, tvrdé a kruté srdcia, plakali od pokánia a cítili, že sú povzbudení konať dobro a milovať tých, na 

ktorých sa pozerali ľahostajne, ba dokonca s opovrhnutím. Mnohé z týchto zázrakov obrátenia som videl 

iba ja, pretože mnohí moji učeníci si ich nevšimli. A teraz, v tomto čase, sa tento zázrak deje znova, keď 

sa prijíma životná podstata tohto Slova. Medzi zástupmi ľudí, ktorí ma počúvajú, objavujem ľudí, ktorí 

boli ponorení do neresti a ktorí pretvárajú svoj život a obnovujú sa praktizovaním cností, ktoré predtým 

zanedbávali. Vidím rodiny, ktoré sa spájajú, aby nasledovali Moju stopu, a manželstvá, ktoré upevňujú 

svoje zväzky v ideáli oduševnenia, ktorý im dala Moja náuka. 

64 Medzi svojimi pracovníkmi vidím aj tých, ktorí boli kedysi na zemi vyvrheľmi a otrokmi hriechu a 

dnes sa od neho oslobodili, a vidím tých, ktorí niesli bremeno utrpenia a teraz majú v srdci pokoj a vedia 

sa oň podeliť so svojimi bratmi a sestrami. 

65 Dôvodom je, že moje slovo prostredníctvom ľudskej mysle má rovnakú moc, podstatu a 

presvedčivosť ako to, ktoré som dal v Ježišovi, hoci poučenie, ktoré vám dnes dávam, vychádza z úst, 
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ktoré hrešia a sú znesvätené. aké bude moje spoločenstvo s tvojím duchom, keď dosiahneš väčšiu čistotu? 

Ó, učeníci, usilujte sa, rozvíjajte dary pokory a činnej lásky, tak dáte svojej duši možnosť očistiť sa a 

pozdvihnúť sa! Priľnite ku Mne, aby ste mohli žiť večne. 

66 Videl som mnohých z vás, ako blúdia so smrťou v srdci a nenachádzajú ruku, ktorá by im ukázala 

cestu cnosti a pokoja, až kým k vám nedorazila ozvena Môjho Slova a jeho hlas vás nezavolal, aby ste sa 

prebudili k novému životu a zažili radosť z návratu ku Mne. 

67 Tvoja duša zostala slepá, nemá a hluchá voči všetkej duchovnej činnosti, ale vo svojej podstate 

túžila a dúfala, že toto poznanie získa. Váš intelekt nerozumel tomuto vnútornému boju, a preto ste nenašli 

vysvetlenie pre nedostatok pokoja a radosti, v ktorom ste žili. 

68 Vtedy sa stalo, že Moja prítomnosť zažiarila ako maják v temnote tvojej duše a ty si ma okamžite 

spoznal a povedal si mi: "Pane, Ty si ten, na ktorého som tak veľmi čakal." A od tej chvíle som vás prijal 

za svojich učeníkov a naučil som vás hláskovať prvé slabiky tejto knihy, ktorá vám deň čo deň odhaľovala 

obsah svojich stránok. 

69 Vyvolil som si vás pre pokoru vašich sŕdc, aby ste oddaní Mne všade prinášali Moje učenie a v 

tomto čase skazy a biedy zasievali Moje semeno lásky do sŕdc vašich blížnych, ktoré je vhodným poľom 

pre zmenu srdca a cnosti. 

70 Prišiel som oživiť všetky duše, ktoré zomreli milosti, a naučiť vás to, čo ste nemohli nájsť vo 

vedách ani vo filozofii: oduševnenie. 

71 Náboženstvá spali stáročia spánkom rutiny a stagnácie, zatiaľ čo pravda zostala skrytá. Ale tí, ktorí 

poznajú prikázania Jehovove a slovo Božského Majstra, musia v tomto hlase, ktorý k vám v tomto čase 

hovorí, rozpoznať hlas Ducha pravdy prisľúbeného pre tieto časy. 

72 Ľudstvo si vyžaduje nadprirodzené dôkazy, aby uverilo v Moju existenciu a nesmrteľnosť duše, a 

veru, hovorím vám, že im tieto dôkazy dám v tomto čase veľkých udalostí a naplnenia. 

73 Nové generácie nebudú počúvať Moje slovo v tejto podobe, pretože som im poskytol dialóg medzi 

duchmi. 

74 Očakávam, že splníte moje príkazy. Budem sa vám prihovárať prostredníctvom nositeľov hlasu až 

do roku 1950, keď budem považovať túto epochu za ukončenú. Nechcem však, aby ste v ten deň 

spravodlivosti boli slabí, lebo potom sa rozdelíte a upadnete do omylu. Buďte vybavení tak, aby ste počuli 

hlas svedomia a cítili zodpovednosť za všetky svoje úlohy. 

75 Starajte sa o zdravie svojho tela, dbajte o jeho zachovanie a vitalitu. Moje učenie vám radí, aby ste 

sa s láskou starali o svoju dušu a o svoje telo, pretože obe sa navzájom dopĺňajú a potrebujú sa v ťažkej 

duchovnej úlohe, ktorá im bola zverená. 

76 Moja cesta je úzka, ale bezpečná. Už nerobte márne kajúcne cvičenia a neprinášajte neplodné 

obety. Berte si z prírody to, čo je potrebné pre váš hmotný život, a vznášajte sa ku Mne v túžbe po 

duchovnej potrave. 

77 Milovaní ľudia, noste v sebe pokoj, aby ste podobne, ako ste boli potešení v tomto čase smútku, 

vedeli potešiť tých, ktorí ochabujú pod ťarchou veľkých životných skúšok. 

78 Vás, ktorí ste boli uzdravení a dostali ste od Otca dary a milosti, budú ľudia zajtra nazývať 

duchovne bohatými. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 93  
1 Vitajte, srdcia, ktoré túžia po svetle. Zostaňte so mnou a nikdy nezomriete, lebo ja som život. 

2 V minulosti ste mali pocit, že zomierate, pretože ste stratili nádej a vieru. Vo vašich srdciach 

nebolo svetlo, ktoré by vás viedlo po ceste pravého života, ani hlas, ktorý by vám s láskou povedal: 

"Pristúpte, toto je cesta pokoja", kým ste nepočuli moje Slovo, ktoré je vždy plné lásky a útechy, a jeho 

svetlo vám prinavrátilo pokoj. 

3 Tvoju slepotu osvietilo svetlo svedomia, ktoré ťa vždy napomína k modlitbe, činnej láske k 

blížnemu a k náprave. Tak ste vstúpili do Mojej prítomnosti a Moje slovo bolo ako žiarivý a spásonosný 

maják, ktorý osvetľoval vašu cestu. Od tej chvíle si pochopil, že toto svetlo môže pochádzať iba odo mňa, 

a povedal si mi: "Pane, to si ty, na koho som tak veľmi čakal. Dnes viem, že som Ťa miloval a potreboval, 

Majster." 

4 Áno, učeníci, som tu a pomáham vám robiť prvé kroky na ceste vzostupu, kým vás nevybavím ako 

pravých učeníkov svojho učenia a svojich zjavení, aby som vás neskôr poslal do provincií a národov šíriť 

túto vieru. 

5 Konflikt bude v čase najväčšieho hriechu, ťažkostí a bolesti a vy nebudete mať iné prostriedky ako 

svoju duchovnosť ani iné zbrane ako pravdu. Vybral som si vás ako chudobných, nevzdelaných a 

pokorných, ako úhor, ale vhodných na to, aby ste sa stali plodnými a prijali duchovné semeno. 

6 Nehľadal som filozofov, teológov ani vedcov, ale obyčajných ľudí, ktorí ma vždy očakávali a na 

moje volanie sa ponáhľali, aby vrátili svojmu duchu zabudnuté alebo zle využité dedičstvo. 

7 Ľudstvo nebolo schopné preniknúť do podstaty zjavení prvých dvoch období. Ale v tomto, treťom, 

vám Moje Slovo pomôže pochopiť, vyložiť a praktizovať Moje predchádzajúce učenie a spojíte ho s tým 

súčasným. 

8 V tomto čase som sa nenarodil ako človek pre svet. Prišiel som k vám vo svetle svojho Ducha, 

ktorý sa stal ľudským slovom, a v ňom vám dávam svoju životnú podstatu, aby som vo vašich srdciach 

vzbudil vieru. 

9 Dávam ti nový život, prebúdzam ťa a dávam tvojim očiam, zaslepeným temnotou tohto sveta, 

vidieť večnú pravdu. 

10 Odhalím vám to, čo vás vedec nemôže naučiť, pretože to nevie. Zaspal vo svojej pozemskej 

veľkosti a nepovstal ku Mne v túžbe po Mojej múdrosti. 

11 Srdcia duchovných, ktorí by mali v rôznych sektách a náboženských spoločenstvách vyučovať 

duchovné poznanie, ktoré je veľkosťou a bohatstvom pre ducha, sa uzavreli. 

12 Videl som, že zákon a učenie, ktoré som v minulosti odkázal ľudstvu, sú skryté a nahradili ich 

obrady, vonkajšie kulty a tradície. 

13 Ale vy, ktorí si hlboko uvedomujete, že podstata tohto slova je rovnaká ako tá, ktorú Izrael prijal 

na vrchu Sinaj a ktorú zástupy ľudí v druhej ére počuli z Ježišových úst, by ste mali svojím uctievaním 

Boha a svojimi skutkami učiť, že na Boží zákon sa nesmie zabúdať kvôli nasledovaniu hlúpych tradícií, 

ktoré neprospievajú Duchu. 

14 Učte sa odo mňa, učeníci, nezostávajte viac v skrytosti, pripravte sa duchom i dušou, aby ste 

čoskoro vyšli na svetlo a aby sa moje posolstvo stalo známym. Oduševnite sa, aby som vám 

prostredníctvom vášho daru inšpirácie mohol zjaviť svoju vôľu. 

15 Chcem, aby svetlo môjho Ducha žiarilo vo vašej mysli a aby slová, ktoré vychádzajú z vašich pier, 

boli z Ducha. Nepokúšajte sa hovoriť o tomto diele, ak nie ste dostatočne pripravení precítiť svoje slová. 

Duch, srdce a myseľ musia byť vo vašej bytosti zjednotené, ak máte slúžiť ako sprostredkovatelia 

odovzdávania môjho Slova. 

16 Nové generácie ma už nebudú počuť v takej podobe, akej ste teraz svedkami, pretože sa blíži 

Mnou určený dátum, od ktorého sa už nebudem prejavovať týmto spôsobom; je rok 1950. Do posledného 

dňa toho roku vám budem dávať Svoje Slovo. Budem k vám neúnavne hovoriť, povzbudzovať vás a môj 

milostivý hlas plný povzbudzujúcej sily a svetla sa spustí na môj ľud ako potok. 

17 Tí, ktorí ma budú počúvať až do konca, musia byť silní a navždy budú príkladom poslušných 

učeníkov. V skúškach neochabnú, nezostanú stáť ani sa nerozdelia. 
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18 Čo by sa stalo s týmto ľudom, keby niektorí bojovali za duchovnosť, zatiaľ čo iní by sa utápali v 

starých a zaostalých rituáloch a zbytočných tradíciách? Mali by ste spoločne bojovať, aby ste sa neunavili 

v každodennej práci, a mali by ste bdieť, aby ste jasne počuli hlas svedomia. 

19 Žite bdelo, aby ste neboli slabými bytosťami, ale silnými duchmi. Nasmeruj svoje kroky na cestu 

milosrdenstva, lásky a spravodlivosti. Nepripravujte sa o to, čo som vám poskytol na zdravé telesné 

osvieženie. Tiež vám hovorím, aby ste netrápili svoju dušu tým, že jej odopriete, čo jej patrí, aby telo i 

duša tvorili jednu vôľu a nad ňou bdelo svedomie, ktoré je mojím Božským svetlom. 

20 Nechcem, aby vás svet uväznil vo svojom materializme a pripravil vás o milosť, ktorú som vám 

zveril, lebo potom by ste opäť upadli do svojho života plného biedy a bolesti, z ktorého som vás zachránil. 

21 Nezabúdajte, že som prišiel pre vašu spásu a pomohol som vám prekonať vaše slabosti a zlomiť 

reťaze, ktoré vás držia, aby ste konečne zažili uspokojenie z toho, že ste sa oslobodili od slabostí, chorôb a 

ťažkostí. 

22 Každý, kto sa vydá na cestu a pôjde po mojej stope, nájde vo mne silu a pomocníka, ktorý ho bude 

sprevádzať až do konca životnej cesty. Kto je hladný a smädný po svetle a spáse, nájde v mojom diele 

chlieb a vodu večného života. 

23 Posilňuj svojho ducha pre ťažké krízové časy do takej miery, že ak by si mal byť uvrhnutý do 

väzenia za nasledovanie Mojej stopy, budeš sa cítiť posilnený spomienkou na utrpenie svojho Majstra, 

lebo budeš vedieť, že Ja budem s tebou v tom čase skúšky. Keď uvidíte milovaného človeka, ktorý sa 

vrhol na lôžko bolesti a chystá sa naposledy vydýchnuť, obráťte svoje myšlienky ku Mne a ochotne 

dovoľte, aby sa splnila Moja vôľa. Potom uvidíte zázrak, ktorý sa stane odmenou za vašu odovzdanosť a 

vieru v moje rady. Tí, ktorí zostávajú na svojej životnej ceste osamelí, by si mali spomenúť na Ježiša, 

ktorý kráčal ku Kalvárii, ďaleko od svojej Matky a učeníkov, nasledovaný zástupom, ale osamelý vo 

svojom srdci. 

24 Vždy, keď si uvedomíte tento spomienkový obraz, pocítite sladkú útechu pri pomyslení na to, že 

som vám sľúbil, že budem stáť pri vás vo vašich súženiach a odvrátim váš pohár utrpenia. 

25 Bolesť vás očistí a potom, keď sa skončí čas vášho súženia, budete sa považovať za šťastných, že 

ste mali možnosť žiť podľa svojho Majstra, a budete cítiť, že ste vlastníkmi duchovného dedičstva. 

26 Pozorne študujte Moje učenie a zistíte, ako jedno Moje učenie potvrdzuje predchádzajúce, rovnako 

ako Moje slovo v tomto čase potvrdzuje všetko, čo som vám povedal v minulosti. 

27 Len málo ľudí rozpoznáva znamenia, že nastal nový vek a že sa práve duchovne zjavujem ľudstvu. 

Väčšina z nich zasväcuje svoj život a úsilie materiálnemu pokroku a v tomto neľútostnom a niekedy aj 

krvavom boji za dosiahnutie svojich cieľov žijú ako slepci, strácajú orientáciu, už nevedia, o čo sa usilujú, 

nevidia jasnú žiaru nového úsvitu, nevnímajú znamenia a sú ďaleko od poznania Mojich zjavení. 

28 Toto ľudstvo verilo viac učeniu a slovám ľudí ako zjaveniam, ktoré som mu počas vekov udelil. 

Čakáte, že vám Otec vo svojej spravodlivosti pošle ešte väčšie znamenia, ako sú tie, ktoré vidíte na 

každom kroku, aby ste cítili a verili, že toto je čas predpovedaný pre moje zjavenie ako Ducha pravdy? Ó, 

vy ľudia malej viery! Teraz pochopíte, učeníci, prečo vám niekedy hovorím, že môj hlas volá na púšti, 

lebo ho nemá kto počuť a skutočne počúvať. 

29 Prebuďte sa, ľudia, aby ste pocítili, ako sa chvejete pred týmto hlasom spravodlivosti, aby ste 

pocítili nutkanie ohlasovať svojim blížnym, že na svet prišiel zákon, svetlo, súd a s ním spása ľudstva. 

30 Nevnímajte splnenie svojej úlohy v tomto boji ako niečo nemožné. Už teraz predpovedám, že to 

nebudeš ty sám, kto vykúpi toto ľudstvo alebo zmení život národov; tieto skutky vykonám ja, pretože sú 

nadľudské. Chcem len, aby ste splnili úlohu, ktorá vám prislúcha, a umožnili novým generáciám preniesť 

Moje semeno ďalej, ako ste boli schopní dosiahnuť. 

31 Viete si predstaviť blaženosť toho, kto sa vrátil do duchovného života a naplnil na zemi osud, 

ktorý mu určil jeho Otec? Jeho spokojnosť a pokoj sú nekonečne väčšie než všetky uspokojenia, ktoré 

môže duša získať v ľudskom živote. 

32 A ja vám ponúkam túto príležitosť, aby ste boli medzi tými, ktorí sa radujú, keď sa vrátia do 

svojho kráľovstva, a nie medzi tými, ktorí trpia a plačú v hlbokom zdesení alebo výčitkách. 

33 Ponáhľam sa vypočuť vaše volanie o pomoc, keď ste stroskotancami a bojujete s rozbúrenými 

vlnami tohto mora vášní, v ktorom sa plaví ľudstvo tejto doby. Tvoja prosba ma dosiahne a moje 

milosrdenstvo sa rozprestrie ako plášť pokoja, ako inokedy, keď som sa v sprievode svojich učeníkov 



U 93 

64 

plavil po Galilejskom jazere a spenené vlny hrozili potopením lode. Vystrašení učeníci plní strachu ma 

prosili, aby som ich zachránil, lebo cítili, že zahynú, a ja som im dokázal, že kto je so mnou a dôveruje mi, 

nikdy nezahynie. 

34 V tomto čase je loď mojím dielom, more je život, búrka sú vášne, návštevy, skúšky. 

35 Blahoslavený je ten, kto je v tejto lodi, keď sa strhne búrka, lebo bude zachránený! 

36 Prekročte toto more a s absolútnou vierou sa plaťte k druhému brehu s vedomím, že na jeho brehu 

je dokonalý pokoj. Kto by mohol na tejto ceste zablúdiť, keby sa riadil kompasom svojho svedomia? 

37 Ak sa niekto cíti vyčerpaný, nech ma vzýva. Ak niekto iný cíti, že jeho viera kolíše, pomodlí sa a 

hneď budem pri ňom, aby som mu pomohol. Nech sa však nikto nesnaží vrátiť do východiskového bodu 

alebo nech sa nezmieri s tým, že zahynie vo vlnách búrky. 

38 Zdokonaľujte svoju modlitbu, lebo musíte spoznať duchovnú silu, ktorú prináša. Je to rebrík do 

neba, po ktorom vystúpite ku Mne v skutočnom spoločenstve duchov. 

39 Ako sa zatemní cesta toho, kto uhasí svoju vieru alebo stratí dôveru vo Mňa! Vy, ktorí bdiete, 

modlite sa za svet, ktorý spí. 

40 Zdá sa ti zvláštne, že sa o teba tak horlivo starám? Je to len preto, že nemáte skutočné poznanie o 

tom, čo je Moja láska k vám alebo čo pre Mňa znamenáte, pretože ste si vytvorili veľmi zlú predstavu o 

svojom Otcovi, keďže niektorí z vás sa cítia byť bohmi na zemi, zatiaľ čo iní z vás sa, naopak, necítia byť 

hodní Mojej lásky. Hovorím vám, že ak bola hmotná príroda pre ľudí úžasná a obdivuhodná, duchovný 

život je ešte úžasnejší a obdivuhodnejší, a pre svoju blaženosť a potešenie budete vedieť, že patríte do 

oboch úrovní bytia. - Takto vás Moje Slovo učí všetko, čo potrebujete vedieť o Mne a o sebe samých, aby 

ste sa mohli rozvíjať smerom nahor. 

41 V tento deň je mojou vôľou zjaviť vám, že do roku 1950 bude stoštyridsaťštyritisíc mnou 

označených a predurčených duchov kompletných, aby priniesli svetu moje semeno lásky. Niektorí budú 

vtelení a iní v duchovnom domove. Všetci zostanú bdelí pod svetlom Mojej inšpirácie a každý z nich bude 

pochodňou, ktorá osvetlí cestu veľkým zástupom a povedie ich do duchovného kráľovstva. 

42 V čase, keď Izrael prechádzal púšťou a hľadal zasľúbenú zem, práve kmeň Lévi učil ľud uctievať 

Boha, pripomínal mu Boží zákon a pomáhal mu ho pochopiť. Keď sa potom kmene usadili v krajine, ktorú 

si vybojovali svojou vierou a vytrvalosťou, kmeň Léviho bol naďalej tým, kto bdel nad Zákonom. Ale 

časy plynuli, duša človeka sa vyvíjala a božské semeno, ktoré som zveril Izraelu, sa dostalo k mnohým 

národom a teraz je rozptýlené po celom ľudstve. 

43 Tento Boží ľud opäť povstal na zemi plný svetla, aby vo svojom duchu prijal nové zjavenia, ktoré 

má priniesť národom. Uvedomte si, že teraz nie je len kmeň Léviho poverený strážením Zákona, ale veľký 

počet duší, ku ktorým sa pridajú všetci tí, ktorí sa prebudia s túžbou byť súčasťou Božieho ľudu. 

44 Tu sú pohnutí mojím slovom mnohí z tých, ktorí v tých dňoch padli od strachu, keď počuli 

všemohúci hlas Jehovov na Sinaji, mnohí z tých, ktorí zanechali zajatie, slzy a poníženie, aby sa vydali 

hľadať krajinu požehnania a pokoja. Ich oči sa teraz otvorili novému svetlu, ktoré im umožňuje celkom 

jasne vidieť cestu, ktorú ich duch prešiel od tých čias. 

45 Tento ľud tu bude tiež bojovať za oslobodenie sa od nového faraóna, ktorého predstavuje svet, 

ktorý živí jeho modlárstvo, biedu a pokušenia. Prejde tiež púšťou, v ktorej sa bude cítiť opustená a 

odmietnutá inými ľuďmi, proti ktorej sa postaví mnoho jej blížnych, ktorí sa jej budú snažiť zabrániť v 

napredovaní. Keď však dosiahne potrebné zduchovnenie, bude v hĺbke svojej bytosti počuť božský hlas, 

ktorý k nemu hovorí o zákone spravodlivosti a lásky. Ale nebude to srdce, na ktoré toto svetlo zostúpi, ale 

dosiahne priamo ducha. 

46 Ak teda ľudia toto učenie využijú, každý ich skutok bude slúžiť na budovanie duchovného chrámu 

v človeku. 

47 Vy všetci, ktorí túžite byť súčasťou tohto ľudu - vnútorne rozjímajte, naplňte sa vierou, aby ste 

boli silní v boji a stali sa hodnými toho, aby som vás nazval Izraelom, tak ako som v prvom veku nazval 

Jakuba "silným" v dobrote, láske, odpustení; silným v horlivosti za zákon a v cnosti, silným tvárou v tvár 

hriechu, bolesti, ohováraniu či nešťastiu. 

48 Keď vám dám tento pokyn, Môj pohľad bude sledovať vaše kroky, aby videl, akým spôsobom 

uvádzate Moje pokyny do praxe, a aby posúdil vaše skutky pravej lásky. 
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49 Dám vám príležitosť pracovať tak, že vám privediem sirotu, vdovu, toho, kto je porazený v zápase 

života, toho, koho porazila neresť, toho, kto je hladný po svetle, toho, kto je smädný po pravde. 

Nepripisujte náhode udalosti, ktoré k vám neustále prichádzajú, pamätajte, že je to váš Majster, ktorý 

klope na dvere vašich sŕdc. Veru, hovorím vám, že sa nachádzate v čase, keď váš duch musí ospravedlniť 

svoju existenciu na zemi láskyplnou činnosťou. 

50 Môj hlas bude neustále oslovovať tvojho ducha a pýtať sa ťa, čo robíš, na čo používaš svoj život a 

či plníš svoje poslanie. 

51 Pochopte, že máte pred sebou veľkú prácu, ktorá sa nahromadila počas dlhého obdobia 

zanedbávania. Nemyslite si, že som to ja, kto na vás nakladá ťažké bremená. Chcem len, aby ste splatili 

svoj dlh a splnili svoje poslanie na zemi - poslanie, ktoré sa neobmedzuje len na plnenie povinností voči 

vašim rodinám. Okrem týchto povinností máte aj povinnosť milovať sa navzájom bez lásky a slúžiť si bez 

toho, aby vám v tom bránili rozdiely vo viere, jazyku alebo triede. 

52 Moje učenie zničí semeno sebectva, a tým dá vášmu duchu pole pôsobnosti, v ktorom môžete plniť 

svoju úlohu milovať. 

53 Deň čo deň budem dávať ľuďom znamenia, aby sa prebudili: niektorým budem hovoriť v 

modlitbách, iným dám intuíciu, aby vnímali môj hlas. Tým, ktorí žijú ďaleko od oduševnenia, budem 

dávať zjavenia, prorocké sny, a tým, ktorí sú zhmotnení, budem hovoriť prostredníctvom prírodných síl, 

pretože oni veria len v to, čo vidia, alebo v to, čo môžu dokázať svojou vedou. 

54 Ale ak napriek týmto varovným výkrikom zostanú spať alebo budú hluchí, dám im pocítiť svoju 

moc a svoju spravodlivosť, ktorú tak veľmi spochybňovali. 

55 Hovorím vám o spravodlivosti, lebo prišiel čas, keď môj srp kosí zrelé zrno. Budem zbierať 

ovocie, ktoré priniesla dobrota, zlatú pšenicu, ktorú priniesla láska. Všetky ostatné budú zničené: Plody 

hriechu a burina sebectva, nenávisti a pýchy padnú pod neúprosným ostrím srpu mojej spravodlivosti. 

56 Prichádzam v správnom čase kosiť. Spomeňte si, že som vám raz povedal, že zrno sa nesmie kosiť 

predčasne, ale že pšenicu a burinu treba nechať rásť a dozrievať spolu a až potom kosiť. 

57 Nie je to presne to, čo práve robím? Pozrite, ako Moje dnešné diela potvrdzujú Moje učenie o 

druhej ére! 

58 Hovorím k vám prostredníctvom mysle nositeľa hlasu, ktorého orgán mysle som osvietil, a vložil 

som mu na pery slová múdrosti, aby ľudia mohli prijať toto posolstvo ako potravu pre svojho ducha. 

59 Vidím, že ste ohromení z tohto prejavu, a preto vám chcem hneď povedať, že aj keď je to 

obdivuhodné, nie je to posledný pokyn, ktorý vám mám dať, ani najvyšší prejav môjho spojenia s ľuďmi. 

Tento prejav považujte len za stránku z knihy duchovnej múdrosti, ktorá je prísľubom nového zjavenia, 

ktoré vám dám. Kniha leží otvorená pred tvojím duchom, je to Moja múdrosť a z tejto knihy vyžarujú 

prúdy svetla, ktoré zaplavujú tvoju bytosť. 

60 Pokiaľ nebudete presvedčení o podstate a význame tejto práce, nebudete môcť vyraziť do boja s 

pravou silou duše. Preto vás pri každom svojom zjavení zasypávam dôkazmi svojej lásky, aby sa môj ľud 

presvedčil, že kráča po bezpečnej ceste. 

61 Prijmite s láskou túto knihu, v ktorej je napísané vaše poslanie, ale v tomto čase svetla neľahnite 

spať. Akú odmenu by ste mohli dostať zajtra, ak nemáte žiadne zásluhy? Nezabúdajte, že konečným 

cieľom všetkého vášho úsilia je dosiahnutie svetla, mieru a duchovnej dokonalosti. Nech každý vie, že na 

dosiahnutie tejto dokonalosti vám bola ukázaná správna cesta, ktorú vám vaše svedomie ukazuje od 

chvíle, keď ste prišli do života. Ale aby ste pri vtelení na zemi nezablúdili z cesty, zanechal som na nej 

Svoju stopu. 

62 Hľadajte túto stopu v každom minulom a prítomnom okamihu a čoskoro ju nájdete. 

63 Vždy som ťa hľadal, pretože tvoja duša sa po vtelení vydala na mnohé cesty, z ktorých väčšinu 

stratila. Ach, vy slabé stvorenia, ktoré ste padli kvôli vlastným rozhodnutiam a potom ste ma obviňovali, 

že cesta Božích detí je plná pokušení! Hovorím vám, že tam, kde ste si mysleli, že vidíte veľa ciest, mali 

ste ísť len po jednej: po tej, ktorá vedie ku mne; že tam, kde ste videli pokušenia, boli len ovocím, ktoré 

treba prijať s vedomím a úctou. Viete si predstaviť, že by váš Otec stvoril niečo, čo by malo za cieľ 

pokúšať vás k hriechu? 

64 Zajtra, keď sa človek oslobodí od bremena nevedomosti a materializmu, zistí, že to, čo považoval 

za prekážku, bol len schodík, po ktorom jeho duša stúpala a získavala skúsenosti, a to, čo považoval za 
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priepasť, bola len skúška, ktorá ho mala posilniť. Potom zistí, že to, čo človek považoval za príčinu 

svojich pádov a zlyhaní, sú nástroje, ktoré mu pomáhajú v jeho zdokonaľovaní. Tvárou v tvár tomuto 

poznaniu zmiznú z ľudského srdca všetky poverčivé predstavy, ktoré vytvorilo v súvislosti so zlom. 

65 Akú silu a krásu objaví človek, len čo otvorí oči svetlu tohto života! Všetko, čo si kvôli svojej 

nevedomosti vysvetľoval nesprávne, takže upadol do omylu a obviňoval Toho, kto stvoril všetky bytosti, 

zmizne z ľudskej mysle. 

66 Pokiaľ ľudia nechápu pravý duchovný zákon alebo ich nepriťahuje, upadajú do náboženského 

fanatizmu, musia čeliť životu plnému nástrah, neistôt a tieňov. 

67 Kedy sa pustíte do štúdia Mojej náuky, ktorá je ako božské slnko, ktoré osvecuje dušu a nikdy sa 

neskrýva? Podľa vás je to nemožné, ale ja vám hovorím, že toto svetlo čoskoro osvieti všetky ľudské 

bytosti. 

68 Hlas toho, ktorého ste nazvali "rabínom z Galiley", je ten istý, ktorý počujete v tejto chvíli. A ak 

som vám vtedy povedal: "Človek nežije len chlebom, ale každým Božím slovom," teraz sa na vás 

obraciam, aby som vám povedal, že človek sa nemá živiť len vedou alebo ľudským poznaním, ale 

božským prameňom, pretože v ňom žije Duch, ktorý sa živí len láskou, múdrosťou a pokojom. Živte sa a 

posilňujte, moji učeníci, aby ste v sebe mali pravý život. 

69 Prichádzajú na vás časy boja a horkosti a vy musíte byť pripravení, aby ste svojou vierou a 

vytrvalosťou v nasledovaní mojich pokynov vydávali svedectvo o mojom učení. 

70 Niekedy moji neveriaci učeníci chcú, aby som im ukázal telo, ktoré som mal v druhej ére - 

prebodnuté a zakrvavené ruky, aby uverili, že som opäť medzi svojím ľudom. A vo svojich srdciach mi 

hovoria: "Ako o Tebe budeme svedčiť, keď sme Ťa nevideli?" Ale ja sa vás pýtam: poznáte moje slová z 

toho času, ktorými som vám oznámil, že opäť prídem? Kedy som vám oznámil, že prídem ako človek? 

Musíte vidieť, aby ste uverili, pretože ste sa zhmotnili. Na druhej strane sú aj takí, ktorí bez toho, aby 

poznali proroctvá, cítia Moju prítomnosť a chápu Pravdu. To sú tí, ktorých myseľ a srdce sú čisté. 

71 Duch je obdarený vyšším zrakom ako človek, takže je to on, kto objavuje pravdu a vidí v nej tvár 

svojho Otca. Ako objavíte božstvo svojimi zmyslami, ak ho predtým neobjavil váš duch? Tieto slová nie 

sú výčitkou pre vašu malú vieru, ani vás neodmietam preto, že pochybujete. Naopak, hľadám práve tieto 

zhasnuté lampy, aby som ich zapálil ohňom lásky svojho Ducha. 

72 Niektorí sa chvejú blahom, keď počujú toto slovo; sú to tí, ktorí cítia Moju prítomnosť. Zajtra, keď 

sa už nebudem prejavovať v tejto podobe, tí, ktorí Mňa nemohli pochopiť alebo ktorí pochybovali, keď 

Mňa počuli, budú nad sebou v priebehu svojho zduchovnenia nariekať, keď si spomenú, že boli prítomní 

pri Mojom zjavení a neverili. Budem ich kúpať vo svojom svetle a budú v sebe počuť môj hlas, ktorý im 

bude hovoriť: Nebojte sa, hľadajte ma v hĺbke svojho srdca, tam nájdete mnoho mojich slov, 

uchovávaných na čas, keď ich budete potrebovať. 

73 Poďte ku mne, ľudia a národy sveta. Poďte, ľudia všetkých rás, môj zákon vás očakáva v 

kráľovstve pokoja, aby ste tvorili jeden ľud - ľud Boží. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 94  
1 Moje Slovo sa vám dalo poznať plné lásky. Bolo pre mňa balzamom útechy, keď si ku mne prišiel 

s plačom a otcovskou radou som ťa musel napraviť. Keď sa priblíži deň, keď umlčím toto slovo na perách 

svojich nositeľov hlasu, budete cítiť, že pochádza od sudcu, hoci bude stále rovnaké vo svojej láske a 

nehe. Ale bude v ňom toľko svetla, že objavíte aj tie najtajnejšie chyby a najtajnejšie miesta, ktoré máte na 

sebe. 

2 Nikdy nebudete môcť o Mne povedať, že som vás neupozornil na vaše nedokonalosti alebo že som 

vám vo svojom učení dal klamlivé učenie. Zajtra, keď objavíte svoje chyby a oceníte veľkosť tohto 

zjavenia, budete môcť priniesť spravodlivosť svojmu Otcovi. 

3 Túto pravdu ešte nechápete. Najprv vám temnota zaviazala oči tmavou páskou, potom prišlo svetlo 

môjho Slova, ale vy ste ním boli oslepení. Nevyhnutne budete chvíľu v tme, kým si na toto svetlo 

zvyknete a uvidíte všetko, čo vás obklopuje. Dovtedy by ste mali byť opatrní vo svojej kritike, vo svojich 

slovách a činoch, pretože ste ešte nemohli urobiť isté kroky na ceste, ani hovoriť o pravde tak, ako by ste 

mali. 

4 Pravda je jedna a je večná, a predsa - pozrite sa na ľudí, ktorí hlásajú rôzne pravdy! Ako veľmi 

bolo moje učenie na zemi pošliapané! 

5 Odkedy vám Kristus hovoril o pravde, koľkí sa o nej pokúšali hovoriť! Ale pýtam sa vás: Vzali si 

ma aj oni za príklad v láske, poslušnosti a láskyplnej činnosti? Ja sám viem, kto bol vždy mojím pravým 

učeníkom a apoštolom. 

6 Ak zajtra pri posudzovaní tohto ohlasovania budú ľudia pochybovať o jeho pravdivosti, pretože 

bolo vydané prostredníctvom hriešnych úst, dám im pochopiť, že hriech ma neodrádza, naopak, priblížil 

ma k tomu, kto zišiel z cesty. 

7 Ďalším dôkazom Mojej moci, ktorú ľudia uznajú, je, že len Ja som mohol spôsobiť, aby ústa 

hriešnikov hovorili čisto, rúhavé pery vyslovovali božské učenie a nevzdelaná myseľ odovzdávala učenie 

a zjavenia plné múdrosti. 

8 Ktorí budú tí, ktorí v tomto čase vyjdú na verejnosť ako praví apoštoli môjho Slova? Kto z vás 

ukáže krásu môjho učenia svojim blížnym? 

9 Vaše diela sú potrebné; nevyhnutné je živé svedectvo tohto ľudu, ktorý počul moje slovo. 

10 Učenie, ktoré som vám priniesol, je ako nesmierne veľká pochodeň, okolo ktorej sa musia 

zhromaždiť zástupy - ľudia, ktorí bažia po pravde a túžia po spravodlivosti, a tiež bludné duše, pýtajúci sa, 

ktorých pohlcuje túžba po svetle. 

11 Pripravte sa na čas, keď sa veľké zástupy vašich blížnych vydajú hľadať oázu pokoja, ale robte to s 

pokorou. Zhromažďujte vo svojej duši cnosti, ktoré som vám priniesol vo svojom Slove. Nesnažte sa 

zapôsobiť na svojich blížnych márnivosťou alebo nepodstatným učením. Prichádzajú k vám na úteku 

práve pred touto vecou. 

12 Nielen tí, ktorí počuli Moje slovo ľudským rozumovým orgánom, sa budú nazývať deťmi tohto 

ľudu. Každý, kto vezme svoj kríž, každý, kto miluje tento zákon a šíri toto semeno, bude nazvaný 

robotníkom v mojej vinici, apoštolom môjho diela a dieťaťom tohto ľudu, aj keď ma nepočul 

prostredníctvom tohto ohlasovania. 

13 Znovu vám hovorím, aby ste nehľadali vonkajšie formy, aby ste dali najavo Moje Dielo, pretože 

by ste potom predstavovali mnoho zraniteľných miest, na ktorých by sa proti vám postavili sekty a 

náboženské spoločenstvá. 

14 Ak sa snažíte o morálne zdokonalenie, čistotu vo svojom živote, zduchovnenie svojho uctievania, 

nebudú existovať žiadne zbrane, myšlienky alebo doktríny, ktoré by vás mohli poraziť. Stavajte na duchu 

a všetko bude zachované a prežije návštevy a bitky, pretože duch je nezničiteľný. Ak staviate na 

materiálnych základoch, správate sa ako blázon, ktorý stavia budovu na piesku, ktorá sa musí zrútiť pri 

najmenšom otrasení. 

15 Urobte si zo svojich sŕdc pokladnicu, aby ste v nej uchovávali moje učenie ako najvzácnejší 

poklad, ktorý váš duch doteraz dostal. 
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16 Dávam sa vám poznať v tomto čase duchovného boja, pretože ste boli poslaní do sveta, aby ste 

hovorili o tomto Zákone. Už ste oslobodení, už ste sa odvrátili od zbytočností, teraz pokračujte na ceste 

ako skutoční robotníci, ktorých miluje Ježiš. 

17 V tomto čase som ťa poslal na svet, aby si o Mne hovoril a aby tvoj duch odovzdával svoje 

skúsenosti iným. 

18 Keď som vám zjavil, že ste Izrael, bolo to preto, aby ste vedeli, že už dlho kráčate po Mojej ceste 

na zemi, a tiež preto, aby ste sa zamysleli nad svojimi povinnosťami. Nemyslíte si, že je správne, keď vám 

niekedy vyčítam nedostatok viery, horlivosti alebo lásky? 

19 Jeden Boh k vám hovoril od počiatku vekov; jedného Boha budete uznávať a milovať. Okrem toho 

chcem, aby ste Mi vzdávali úctu. 

20 To ľudia si vytvorili mnoho druhov bohov; každý z nich ho cíti, uctieva a predstavuje si ho iným 

spôsobom. - Držím tento ľud ďaleko od všetkých náboženských vplyvov, aby ma tu, vo svojej samote, vo 

svojom ústraní, mohol počuť a pochopiť, aby mi napokon mohol vzdať úctu hodnú svojho Stvoriteľa. To 

isté som urobil aj v tých dňoch, keď bol Izrael po stáročia zajatcom pod jarmom a bičom egyptských 

faraónov. Bol to môj 

Vôľa použiť Mojžiša ako posla a vytrhnúť z otroctva ten ľud, ktorý bol určený na prijatie Zákona a Svetla, 

ktoré by osvietilo ľudstvo. Porovnajte vtedajšie udalosti s tými dnešnými a pochopíte, s akým zámerom k 

vám Majster o týchto udalostiach hovoril. 

21 Váš duch mi hovorí, že ľudstvo v tejto epoche zažilo aj hmotné otroctvo, súženie a bičovanie a že 

prešlo otroctvom ducha. 

22 Preto k vám opäť prichádzam, aby som vám povedal: Milujte sa navzájom, ako som vás to učil v 

druhom veku, aby vaša cesta bola znesiteľná. Majte duchovnosť, poriadok, poslušnosť, vieru a lásku a 

budete sa cítiť silní v boji a budete príkladom pre všetky národy zeme. 

23 Mnohí sa vás budú pýtať, akou cestou kráčate a kam idete, a keď uvidia, že vaša cesta je pokorná, 

ale plná istoty a pevnosti, budú vás nasledovať so srdcom plným dôvery a viery. 

24 Dnes váš duch prichádza s túžbou po pokrme, srdce chce pokoj, myseľ túži po svetle. Ale Majster 

vám hovorí: Na začiatku svojho vývoja ste to všetko mali, aj keď ste si to nezaslúžili. Teraz však musíte 

všetko dosiahnuť svojimi skutkami v rámci Zákona, ktorý vás učí milovať jeden druhého. 

25 V tých časoch vás nič nestálo zdravie, silu, pokoj a hojnosť, a preto ste o všetko ľahko prišli. Teraz 

vám hovorím, že keď s úsilím, námahou a obetami znovu získate rozvinutie tých darov, ktoré ste neocenili 

v ich plnej hodnote, už ich nestratíte, pretože potom budete používať to, čo máte, a nikdy nezabudnete, čo 

vás stálo ich získanie. Máte predstavu, ako veľmi sa musí toto ľudstvo vyvinúť, aby sa prebudilo z 

hlbokého spánku a vydalo sa na cestu s cieľom znovu získať (tieto dary) a vyvinúť sa? Vy ich však budete 

viesť a učiť ich ceste k duchovnému rozvoju. Teraz, keď počúvate toto slovo a už ste vytvorili 

spoločenstvo, hovorím vám, aby ste mali čistotu v duši a vytrvali vo svojej výbave, aby ste mohli zjaviť 

Moje dielo v plnej jasnosti. Chcem, aby ste s čistotou plnili úlohu, ktorú som vám zveril. - Upokojte sa, 

lebo všetko nezvládnete, moja starostlivá láska vám pomôže. 

26 Z mnohých miest na Zemi budú vystupovať jednotlivci, skupiny a zástupy a hovoriť ľudstvu o 

novej dobe, o oduševnení a pracovať na oslobodení a bratstve človeka. Preto vám hovorím, že zvyšok 

urobím ja. 

27 Sú práce, ktoré môžem vykonať len ja. Jedným z nich je zachrániť ľudstvo z priepasti, ktorú si 

samo vytvorilo. Ale Otec je nekonečne spokojný, keď vidí, že ho v jeho božských úlohách a povinnostiach 

podporujú jeho milované deti. Preto vyzývam všetkých ľudí. Vysvetľujem im účel svojho zjavenia a 

potom si vyberám srdcia dobrej vôle, aby som ich pripravil za vojakov a poslov svojej božskej veci. 

28 Chcem, aby sa tento ľud čoskoro rozptýlil ako zástupy na cestách, medzi ľuďmi a národmi a niesol 

dobrú zvesť, svedectvo môjho slova a svetlo mojich zasľúbení. Ak sa skutočne zjednotíte, uvidíte, že z 

vašej mysle vychádzajú veľké inšpirácie, ktoré budú kľúčom, ktorý otvorí dvere, ktoré sú dnes ešte 

zatvorené pre vaše klopanie. 

29 V tomto čase som vám povedal: Dosiahol vo vás vplyv sveta taký stupeň, že ste vymazali každú 

stopu po mojich predchádzajúcich slovách učenia? To je dôvod, prečo som prišiel. Kto z obyvateľov zeme 

by ti mohol vysvetliť všetko bohatstvo skúseností a svetla, ktoré má tvoj duch, hoci ich neprejavuje, 

pretože mu v tom bránia vplyvy sveta? 



U 94 

69 

30 Medzi ľuďmi sú aj takí, ktorí kedysi, nasledujúc Božie zasľúbenie, prešli púšť a počuli Pánov hlas 

na vrchu. Objavujem aj iných, ktorí žili v Ježišových časoch, ktorí videli Jeho skutky a počuli Jeho slovo, 

ktorí ma nasledovali do pustatiny a jedli chleby a ryby, ktoré som dal zástupom po tom, čo vystúpili na 

vrch, aby počuli ten hlas; a vidím aj tých, ktorí v deň Môjho ukrižovania bežali s krikom v zástupoch. Aj 

tu, medzi zástupmi ľudí, ktorí si prišli vypočuť ten istý nebeský koncert (ako za Ježišových čias), ktorý je 

pre nich teraz nový, objavujem tieto duše. 

31 Tí, ktorí plačú, tí, ktorí sa chvejú, keď ma počujú, a ktorí spoznávajú hlas, ktorý k nim hovorí, tí sú 

tí, ktorých duch stále uchováva ozvenu mojich slov. 

32 Všimli ste si, koľko z tých, ktorí prichádzajú na túto manifestáciu, zostáva na tejto ceste navždy a 

venujú sa tu týmto úlohám bez toho, aby existovala nejaká ľudská moc, ktorá by im mohla zabrániť prísť 

sem počúvať Moje Slovo? Sú to tí, ktorí sú Bohu stále dlžní lásku z iných čias a ktorí nemali príležitosť 

odovzdať sa mu, ale sľúbili si, že budú čakať na mňa, aby ma nasledovali a slúžili mi až do konca. 

33 Dnes im pripomínam udalosti, ktoré už zažili. 

34 V tých dňoch sa ma moji učeníci, keď sa dozvedeli, že od nich čoskoro odídem, pýtali: "Pane, 

kedy ťa opäť uvidíme?" Potom som im povedal, v akom čase sa vrátim a aké znamenia svojho návratu 

dám. 

35 Teraz hovorím novým učeníkom: Toto je predpovedaný čas, znamenia sa naplnili bez jediného 

vynechania. 

36 Viete, že aj tento prejav prostredníctvom ľudského orgánu chápania sa skončí, a rovnako ako oni 

sa pýtate: "Pane, keď už nebude počuť Tvoje slovo - nebudeme mať šťastie pocítiť Tvoj prejav nejakým 

spôsobom?" Na to vám odpovedám: Po tomto čase nastane čas vášho zduchovnenia, čas priameho 

spoločenstva s vaším Pánom, v ktorom budete cítiť Moju večnú prítomnosť. Keď dosiahnete tento stupeň 

povznesenia, už nikdy nebudete hovoriť, že Otec prichádza alebo že odišiel, lebo potom pochopíte, že som 

stále s vami. Potom si spomeniete, že som vám prostredníctvom Ježiša povedal: "Božie kráľovstvo je vo 

vás." 

37 Prineste dobrú zvesť národom. Šírte túto správu všade. Mnohí z tých, ktorí ma očakávajú, veria, že 

sa zjavím na zemi ako človek. Nikdy som to však nepovedal, ale dal som vám najavo, že môj príchod bude 

duchovný, že prídem "na oblaku". 

38 Už som vám povedal, že navštívim cirkvi a sekty, aby som ich prebudil z letargie. Potom spoznajú 

svetlo tejto doby a budú živiť ideál oduševnenia. Je však potrebné, aby ste vykonali tú časť, ktorú vám 

zverím. Toto semeno totiž len čaká, kým padne do pôdy, aby vyklíčilo a prinieslo plody múdrosti a 

duchovného pokroku ľudstva. 

39 Príklad tohto jednoduchého ľudu, ktorý ide svojou cestou bez duchovenstva, ktoré by ho viedlo, a 

ktorý Mi vzdáva úctu bez obradov a symbolov, bude výzvou, ktorá prebudí tých, ktorí ešte spia vo svojej 

stáročnej noci, a bude podnetom na obnovu a očistu mnohých mojich detí. 

40 Nesnažte sa ignorovať svoju zodpovednosť v tejto práci. Nezabúdajte, že som vás poslal na zem 

ako priekopníkov a prorokov tretej éry. 

41 Veru, hovorím vám, že keby som sa v tejto hodine ukázal s tým istým telom, s akým ste ma videli 

vtedy, videli by ste moje rany čerstvé a moju tvár stále poznačenú pečaťou obetnej smrti. Ale to by bola 

neustála výčitka ľudstvu a ja pred vami radšej skrývam svoje rany a ukazujem vám len svoje svetlo. Prečo 

ma mnohí chcú vidieť ako človeka v podobe Ježiša? nechápeš, že som viac ako forma? Je pravda, že som 

sa nechal vidieť v Ježišovej podobe v tomto čase, ako aj v tom čase. Ale táto milosť nie je pre všetkých; 

nie je potrebné, aby ma všetci takto vnímali. Opäť vám hovorím: "Blahoslavení, ktorí uverili bez toho, aby 

videli." 

42 Keď ľudia odhodia vonkajšie náboženské zvyky a namiesto toho, aby ma hľadali v obrazoch, ktoré 

sú dielom ľudí, zduchovnia sa, budú ma chápať ako takého veľkého a všemocného, že nebudú súhlasiť s 

tým, aby ma videli obmedzeného, a nebudú mať túžbu vidieť ma v Ježišovej podobe - ani duchovne. 

43 Aké ťažké je v tejto dobe plniť úlohu vidiaceho. Nestačí, že má dar duchovného zraku, ak nemá 

vnútorné osvietenie. Kto by ho mohol viesť, ak nie jeho svedomie, a kto by ho mohol oslobodiť od omylu, 

ak nie modlitba a duchovná bdelosť? 
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44 Izrael mal v prvej ére sedem veľkých prorokov. Hovorili a písali o budúcnosti ľudstva, o 

návštevách, ktoré prídu na národy, a tiež oznamovali božské zjavenia, ktoré Pán udelí ľuďom. Neboli 

veľkí preto, že veľa hovorili, ale preto, že sa duchovne pozdvihli v túžbe po mojom svetle. 

45 Otec teraz chce to isté od nových prorokov, aby ponúkli ľudstvu jediný obraz duchovného, ktorý je 

však plný pravdy a o ktorom som povedal svojim robotníkom: Prineste mi ako úrodu svojho semena aspoň 

tri zrná, ktoré však budú schopné klíčiť, a nie kopu, v ktorej prevláda slama a plevy. Nezabúdajte, že práve 

vaše skutky vám pripravujú cestu do večnosti. 

46 Teraz, keď sa vám Môj Božský Duch dáva poznať, posielam k vám lúč svetla, ktorý sa dotýka 

mysle nositeľa hlasu, a ten vám odovzdáva Moje svetlo, ktoré sa stalo Slovom. 

47 Hľa, tu je medzi vami "Slovo", to isté, ktoré k vám prehovorilo v druhej ére. Je to to isté učenie a 

tá istá podstata, ale dnes nie som oblečený v ľudskom tele. Vtedy sa Moje nohy dotýkali prachu sveta, 

dnes sa vášmu duchu zjavuje len Moje svetlo. pripravte svoje srdcia, aby ma cítili, a živte sa mojím 

slovom, lebo v skutočnosti viete, že človek nežije len z chleba. Dám vám svoje Telo a svoju Krv, ktoré 

som kedysi predstavil ako chlieb a víno. Teraz to bude duchovne moje slovo, ktoré nahradí chlieb, ktorý je 

mojím telom, a duchovná podstata môjho slova bude vínom, ktoré budete piť ako moju krv. 

48 Duša ľudí sa chveje blaženosťou z Mojej prítomnosti. Majster je tiež požehnaný prítomnosťou 

nových učeníkov. Teraz počúvajte, ako Majster hovorí k svojim apoštolom druhej éry*: 
* Títo sú mentálne prítomní na zhromaždení. 

49 "Milovaný Ján, ktorý si postavil svoj chrám proti môjmu Srdcu, chceš, aby sa všetci, ktorí ma 

počúvajú, stali hodnými oprieť sa o mňa, aby pocítili môj pokoj, aby boli blízko Zdroja života. Tvoj boj sa 

neskončil, tvoj duch sa neúnavne modlí a posiela svoje svetlo medzi ľudstvo tretej éry, ktorému si 

predpovedal mnohé zázračné veci. V tomto veku, drahý Ján, teraz zažívate naplnenie prejavov, ktoré ste 

videli vo svojich videniach a vytrženiach, ktorých význam ste nepoznali a nevedeli ste ani to, kedy sa 

uskutočnia. Modlite sa za svet." 

50 "Judáš Iškariotský, môj apoštol, dnes je v tvojej duši pokora, lebo zmierenie bolo trpké, veľmi 

trpké. Dnes však váš vplyv blahodarne pôsobí na ľudstvo. Neviditeľne sa ponúkate mužom ako poradca. 

Dal som ti svoj pokoj, učeník, prečo ho necítiš naplno vo svojej duši? veľa ste plakali, hoci som vám nikdy 

neodoprel svoju útechu a svoje odpustenie; dôvodom je, že ste na to čakali Dôvodom je, že čakáte na 

spásu posledného z mojich detí, aby ste mi mohli povedať: "Pane, zostúp zo svojho kríža, teraz som 

pokojný, teraz som hoden prijať tvoje odpustenie." 

51 "Kým vidíš, ako sa ľudstvo každým dňom viac a viac ponára do hriechu, ako sa rúha, zrádza a 

ukrižováva Mňa, tvoja duša trpí mukami, aké si svet nevie predstaviť, a každý hriech, ktorý Mňa zraňuje, 

pociťuješ, akoby si to bol ty, kto Mňa zranil. 

52 Syn, učeník, vezmi z môjho stola chlieb a víno, ktoré si zanechal v tú noc, ktorú som s tebou prežil 

naposledy ako človek. Hovorím vám: Jedzte a pite, dnes vám ponúkam to, čo ste pri tomto jedle nedostali 

a čo dostali všetci ostatní. Odstraňujem vašu núdzu a biedu a pre pokoru, ktorá je dnes vaša ako ovocie 

veľkého pokánia, prijmite do svojho vnútra môj pokoj a nájdite v ňom moje Telo a moju Krv." 

53 Hľa, ľudia, toto sú moje nové lekcie lásky. Robte svojim blížnym to, čo vidíte, že ja robím vám. 

Čo budete robiť s mojím dielom v tomto čase? Vidím pred sebou novú Kalváriu a kríž. Moja cesta 

utrpenia sa neskončila, Moje utrpenie sa neskončilo na Golgote, Moje kroky stále zanechávajú krvavú 

stopu. 

54 Môj ľud, ľudstvo, poď na Moju cestu a Ja premením tvoju obeť na večný život, tvoju bolesť na 

radosť, a keď dosiahneš vrchol hory, uvidíš, že ťa čaká Moja Láska. Aj svet ma očakáva, túži po mojej 

láske. Ale ja prídem ku všetkým, lebo to bol môj sľub. Jedného dňa, keď bude medzi národmi mier, hriech 

bude odstránený a ľudia sa budú milovať ako bratia, ukážem vám meč, ktorým som vás porazil: lásku. 

55 Aký skromný je tento prejav pre toho, kto ho vidí očami tela! Ale aké hlboké a veľké je to pre 

toho, kto ho vidí srdcom a duchom! 

56 Tak ako ste teraz okolo Mňa, tak to bolo aj v posledný večer druhej éry. Slnko práve zapadalo, keď 

Ježiš naposledy hovoril so svojimi učeníkmi v tejto miestnosti. Boli to slová umierajúceho otca svojim 

milovaným deťom. V Ježišovi, ale aj v učeníkoch, ktorí ešte nevedeli, čo ich čaká o niekoľko hodín 

neskôr, bol smútok toho, ktorý ich učil a tak veľmi ich miloval. Ich Pán sa chystal odísť, ale oni ešte 

nevedeli ako. Peter plakal a zvieral si kalich pri srdci, Ján zmáčal slzami Majstrovu hruď, Matúš a 
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Bartolomej boli bez seba pri mojich slovách, ktoré smerovali do budúcnosti. Filip a Tomáš pri jedle 

skrývali trpkosť. Jakub mladší a starší, Tadeáš, Ondrej a Šimon boli nemí od bolesti, ale bolo toho veľa, čo 

mi hovorili srdcom. Aj Judáš Iškariotský nosil v srdci bolesť, ale aj strach a výčitky svedomia. Ale už sa 

nemohol vrátiť, pretože ho ovládla tma. 

57 Blížilo sa umučenie na kríži, z ktorého Kristus opustil svoju Matku ako škovránok, ktorý bude 

zohrievať tie malé deti, zatiaľ čo svetlo Ducha Svätého bude prúdiť, aby osvietilo tých ľudí. Čoskoro, po 

chvíľach slabosti, sa budú cítiť dostatočne silní na to, aby sa rozptýlili po svete, hlásali dobrú zvesť a 

zvestovali nebeské kráľovstvo pohanským a modlárskym národom. 

58 Keď sa Ježiš podelil o svoje posledné slová a napomenutia, títo učeníci boli preplnení slzami. Ale 

jeden z nich tam už nebol, jeho duša nemohla prijať toľko lásky, ani vidieť toľko svetla, a tak odišiel, lebo 

to slovo mu rozožralo srdce. 

59 Veriaci tohto času, noví učeníci: dovolil som zradu učeníka v mojom apoštoláte druhej éry, aby 

som vám v ňom dal veľkú lekciu. Nestávajte sa sudcami toho, ktorého som s láskou súdil a ktorému som 

aj odpustil. Berte ho skôr ako otvorenú knihu a symbol. Koľkí z vás, ktorí ho teraz odsudzujete, nosíte v 

srdci Judáša? 

60 V týchto chvíľach, keď k vám hovorím a pripomínam vám tieto udalosti, sa skrýva aj kráľovská 

hviezda. Je to to isté slnko, ktoré svietilo na vtedajšie ľudstvo. Ale teraz, keď k vám hovorím, nárek 

národov a rev vašich vojen stúpa do nebeských výšin. 

61 Koľko biedy vidím vo vašom svete a aký hlboký smútok je v mojom duchu! 

62 Blahoslavení sú tí, ktorí si s bolesťou v srdci spomínajú na deň, keď Ježiš stál pred súdnou 

stolicou, z ktorej vystúpil na Kalváriu, nasledovaný zástupmi. 

63 Dnes sa môj Duch cíti medzi vami v novom väzení, ale je z lásky, je to väzenie vášho srdca, v 

ktorom ma chcete uväzniť, pretože ma začínate milovať. Vidím aj nový kríž, na ktorom ma vyvýšite. Ale 

nie je to tá, na ktorej si ma nechal zomrieť; dnes je to tá tvoja duchovnosť, ktorá túži po mojej otvorenej 

náruči a ktorá túži po prúde mojej božskej krvi, ktorá je životom. Dnes ma neobviňujete, naopak, ste 

mojimi obhajcami, pretože teraz viete o mojej nevine. 

64 To isté nemôžem povedať o všetkých, pretože ľudia vo svete nahromadili toľko nedokonalostí a 

hriechov, že sú pre mňa ako nový bolestný kríž, ktorý si pripravili pre tento čas. 

65 Všetci ste boli oslobodení Mojím príkladom a nebudete môcť zahynúť. Napriek tomu je potrebné, 

aby som vás zachránil pred temnotou, ktorá vás obklopuje a nedovoľuje vám spoznať skutočný život. 

66 Koľko rozporuplných pocitov hýbe vaším srdcom, keď počúvate moje slovo, milovaný ľud! Tento 

smutný tón, ktorým vám hovorím o tých hodinách horkosti, najviac dojme tých, ktorí veľa trpeli, lebo 

tento život je cestou utrpenia a je Golgotou. 

67 V tom čase ma súdili traja sudcovia: Annáš, Pilát a Herodes, a ľud nado mnou vykonal rozsudok. 

Teraz vám hovorím, že je mnoho mojich sudcov a ešte viac je tých, ktorí mi v tomto čase spôsobia bolesť. 

Ale čím viac sa ľudia budú hnusiť môjmu zákonu a môjmu učeniu - keď bude najviac prenasledované a 

odmietané, tým viac sa bude ozývať hlas veriaceho ľudu, lebo sa nestane to isté, čo v druhej ére; teraz 

nebudem sám. 

68 "Slepec", ktorému Ježiš vrátil zrak, bude kričať z plných pľúc, že uvidel svetlo. "Mŕtvi" vstanú a 

budú svedčiť o mojej pravde. Citlivé ženské srdce mi bude verné a muži so silnou dušou budú mojimi 

novými pomocníkmi pri nesení kríža. 

69 Mária nebude chýbať, ani nebude ďaleko od žiadneho môjho kroku a jej nebeský duch ma bude 

všade sprevádzať, lebo Kristus a Mária boli jedno s Otcom už pred príchodom na zem. 

70 Ľudstvo, ľudstvo, dnes by som nemohol povedať ako vtedy: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo 

robia." Nie je totiž nik, kto by nepil Baránkovu krv, ktorá je Svetlo, Pravda a Život. 

71 Dimasovi stačil jeden okamih, aby našiel spásu, a bol to posledný okamih jeho života. Hovoril mi 

z kríža, a hoci videl, že Ježiš, ktorého nazývali Božím Synom, je v mukách smrti, cítil, že je Mesiáš, 

Spasiteľ, a odovzdal sa mu s celou ľútosťou svojho srdca a celou pokorou svojej duše. Preto som mu práve 

v ten deň sľúbil raj. 

72 Hovorím vám, že každému, kto nevedome hreší, ale na konci svojho života ku Mne prehovorí so 

srdcom plným pokory a viery, dám pocítiť nehu Mojej milosrdnej lásky, ktorá ho pozdvihne z 

pozemských ťažkostí, aby spoznal blaženosť vznešeného a vznešeného života. 
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73 Nechal som ťa, Mária, pod krížom, na tej hore, ktorá prijala moju krv a slzy Matky. Tam zostala 

čakať na svoje deti, pretože to bude ona, kto im zoberie kríž z pliec a ukáže im cestu do neba. 

74 "Žíznim", povedal som tomu zástupu, ktorý nerozumel mojim slovám a hodoval na mojich 

smrteľných mukách. Čo by som mohol povedať dnes, keď vidím, že nielen dav, ale celý svet znásilňuje 

môjho Ducha bez toho, aby si uvedomoval moju bolesť? 

75 Môj smäd je nekonečný, nepredstaviteľne veľký, a len tvoja láska ho dokáže uhasiť. Prečo mi 

namiesto lásky ponúkaš vonkajší kult? Či neviete, že keď vás prosím o vodu, ponúkate mi žlč a ocot? 

76 Hoci je môj kalich v tejto chvíli taký horký, môj kríž taký krvavý a moja samota taká veľká, 

nepočujete ma kričať: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Lebo ten dôkaz, ktorý vám dal Ježiš, 

keď otvorene ukázal, že jeho bolesť je ľudská a skutočná, vám dnes nedám, lebo prichádzam v Duchu. 

77 Kristus je Majster a učil vás až do poslednej chvíle. Keď prišiel ten čas a On videl svoje dielo 

dokončené, pokorne ho odovzdal svojmu Otcovi so slovami: 

"Všetko je splnené." 

78 Keď Ježiš, ktorý bol Cestou, Pravdou a Životom, ukončil svoje poslanie modlitbou o siedmich 

slovách a nakoniec povedal Otcovi: "Do tvojich rúk odovzdávam svojho Ducha," zamyslite sa, či vy, ktorí 

ste učeníkmi tohto Majstra, môžete opustiť tento život bez toho, aby ste ho obetovali Otcovi ako prejav 

poslušnosti a pokory, a či môžete zatvoriť oči pred týmto svetom bez toho, aby ste požiadali Pána o jeho 

ochranu, pretože ich opäť otvoríte až v iných oblastiach. 

79 Celý Ježišov život bol obetou lásky k Otcovi. Hodiny jeho utrpenia na kríži boli modlitbou lásky, 

príhovoru a odpustenia. 

80 Toto je cesta, ktorú som vám ukázal, ľudstvo. Žite podľa svojho Majstra a Ja vám sľubujem, že vás 

dovediem do Svojho lona, ktoré je zdrojom všetkej blaženosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 95  

73 

Pokyn 95  
1 Čo by si mohol žiadať od Toho, ktorý ťa stvoril, aby ti nedal, ak to, čo žiadaš, je pre dobro tvojho 

tela alebo tvojej duše? Musíte sa však naučiť súhlasiť s mojou vôľou. Žijete v čase nápravy, keď sa 

nesmiete búriť proti svojim skúškam. 

2 Milujte, lebo vaša láska vám pomôže napraviť škody. Svojou činnosťou lásky zničte všetko 

sebectvo. 

3 Zem, po ktorej chodíte, je pominuteľná, vaše putovanie tu je krátke, potom vojdete do večného 

života. Chcem však, aby ste poznali cestu z tohto slzavého údolia, ktorá je vyznačená prikázaniami môjho 

zákona. 

4 Neochabujte vo viere ani v nádeji. Vždy majte na pamäti, že koniec tejto životnej cesty príde. 

Nezabúdajte, že váš pôvod bol vo Mne a že aj konečný cieľ bude vo Mne, a tým cieľom je večnosť, 

pretože duša neumiera. 

5 Majte večnosť ako ideál svojho snaženia a nestrácajte odvahu pri vzostupoch a pádoch života. 

Viete, či je toto vaša posledná inkarnácia na zemi? Kto ti môže povedať, že v tomto tele, ktoré máš dnes, 

splatíš všetky dlhy, ktoré si narobil Mojej spravodlivosti? Preto vám hovorím: Využite čas, ale 

neponáhľajte sa. Ak s vierou a odovzdanosťou prijmete svoje utrpenie a s trpezlivosťou vyprázdnite 

kalich, veru, hovorím vám, vaše zásluhy nebudú neplodné. 

6 Uistite sa, že duch vždy napreduje, aby ste sa nikdy, nikdy neprestali zdokonaľovať. 

7 To Ja vám kladiem do cesty skúšky, aby som zastavil vašu dušu, keď zíde z cesty Môjho zákona a 

chce žiť sama podľa svojich predstáv. Skúmajte príčinu skúšok, dovoľujem vám to, aby ste si potvrdili, že 

každá z nich je ako dláto, ktoré opracúva vaše srdce. To je jeden z dôvodov, prečo vás bolesť privádza 

bližšie ku Mne. 

8 Človek však vždy hľadal rozkoše, túžil po moci a lesku, aby sa vyvýšil ako Pán na zemi a bol 

vládcom nad svojimi bratmi. Keďže som vás všetkých stvoril s rovnakou láskou, prečo potom vždy 

existovali tí, ktorí sa vydávali za niečo vyššie? Prečo boli tí, ktorí vládli ľuďom bičom pod ponižovaním? 

Prečo sú takí, ktorí odmietajú pokorných a ktorých srdce zostáva nepohnute, keď spôsobujú bolesť 

blížnemu? Pretože sú to duše, ktoré Mňa ešte nepoznali ako Otca, ktorý miluje všetky svoje stvorenia, ani 

ako jediného Pána všetkých živých bytostí. Preto existujú ľudia, ktorí si privlastňujú moc a nerešpektujú 

posvätné práva človeka. Slúžia mi ako nástroje mojej spravodlivosti, a hoci si myslia, že sú veľkými 

pánmi a kráľmi, sú len služobníkmi. Odpusť im! 

9 Toto je tretia lekcia, v ktorej som vás učil lekciu, ktorá má duchovne zjednotiť ľudstvo. Mojou 

vôľou je, aby jazyky, rasy a rôzne ideológie už neboli prekážkou ich zjednotenia. Duchovná podstata, z 

ktorej som stvoril ducha, je tá istá, ktorú majú všetci, a látky, z ktorých sa skladá krv, ktorá prúdi v žilách 

človeka, sú u všetkých rovnaké. Preto sú si všetci rovní a hodní Mňa a pre všetkých som prišiel nanovo. 

10 Prišiel som, lebo som videl vaše duše chudobné na cnosti a chcem ich obohatiť. Ale nepýtajte sa 

ma na bohatstvo zeme, lebo som vám ho dal ako dedičstvo od počiatku. Požiadajte ma a usilujte sa o 

očistenie duše, ktorú ešte nemáte. Uvedomte si, že môj zákon sa stále nedodržiava. 

11 Uplynuli stáročia a veky, ale ľudstvo sa skutočne neprebudilo k životu svetla a pravdy. Preto vždy, 

keď odhodíte telesnú schránku, vraciate sa do duchovného sveta nahí a v núdzi, hladní a smädní. Stále 

však zo srdca človeka nevychádza taká veľká viera a vôľa, aby bol ochotný nasledovať ma na ceste, ktorú 

vyznačil váš Otec stopami krvi a lásky. 

12 Tak sa stáva, že bolesť deprimuje ľudí celou svojou silou a núti ich uvedomiť si, že zišli zo 

správnej cesty, a vyzýva ich, aby hľadali Otca, ako to urobil márnotratný syn v mojom božskom 

podobenstve. Čo záleží na tom, že prichádzate k mojim bránam nahí alebo v handrách, plačúci a plní 

hanby, keď je mojou vôľou, aby ste ma hľadali, aby ste klopali na moje dvere, aby ste si na mňa 

spomenuli? Moja milujúca náruč by sa potom otvorila plná odpustenia a milosrdenstva, objala by ťa a 

vrátila by ti stratené a premrhané dedičstvo, posadila by ťa k môjmu stolu, aby si sa tešil z pokrmu a 

ovocia večného života. 

13 Nech moja láska prenikne do vašich sŕdc, nech vás poteší a uzdraví, nech vás nanovo spasí, nech 

vás oslobodí a pretrhne reťaze, ktoré vás spútavajú vášňami, biedou a nevedomosťou. Chcem, aby nebeské 

kráľovstvo prišlo do ľudských sŕdc a aby vaše vášne nezakladali svoje kráľovstvo na tomto svete. 
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14 Učeníci, pochopte, že som vás poslal na svet, aby ste milovali svojich blížnych, aby ste im 

preukazovali svoje milosrdenstvo, aby ste sa za nich modlili, aby ste pre nich žili. Nečakajte však, že vám 

lásku vrátia za lásku (prijatú), skôr sa vyzbrojte, aby ste odolali tvrdosti ľudského srdca, nevďačnosti a 

sebectvu. Buďte pripravení na ohováranie a zradu, ale nestrácajte kvôli tomu srdce a vopred im z celého 

srdca odpustite. 

15 Ak sa cítiš osamelý, ak potrebuješ lásku, ak na zemi nie je hlas priateľa, ktorý by ťa potešil, ani 

nikto, kto by sa s tebou podelil o svoj chlieb, hľadaj ma. Obráťte sa k tomu, ktorý miluje, aj keď nie je 

milovaný, k tomu, ktorý v pravde odpúšťa všetkým hriešnikom, uzdravuje ich a utešuje. 

16 Nie všetci budú nevďační a nereagovať na vašu prácu, občas vás povzbudí pochopenie, láskavosť a 

dobrota vašich blížnych. 

17 Chcem, aby ste boli zbožní vo svojej jednoduchosti a objavili moje požehnania vo svojej chudobe. 

Zatiaľ čo svet potrebuje môj pokoj, potáca sa a padá napriek všetkej svojej vede a falošnému pôvabu, vy, 

chudobní, máte poklad pokoja. Prečo nerozprestierate tento pokoj nad ľudstvom svojimi modlitbami, 

skutkami a slovami ako plášť lásky a milosrdenstva? 

18 Všetci máte dary ducha, ktoré sa v tejto tretej ére začínajú rozvíjať vďaka vývoju, ktorý duše 

dosiahli. Intuícia, duchovná tvár, zjavenie, proroctvo, inšpirácia sa jasne prejavujú medzi ľuďmi, a to je 

ohlásenie nového času, je to svetlo Knihy siedmich pečatí, ktorá sa v tomto čase otvára v jej šiestej 

kapitole. Ale vy, ktorí viete, na čo tieto prejavy slúžia, a chápete dobu, v ktorej žijete, nasmerujte svoje 

duchovné dary na cestu lásky. Buďte vždy pripravení ponúknuť svoju láskyplnú pomoc a budete v súlade 

s Mojím zákonom a budete slúžiť ako príklad pre svojich blížnych. Potom budete mojimi učeníkmi a budú 

vás za takých uznávať. 

19 Ak viete využívať Moje dielo s pravou láskou, bude pre vás ako záchranný čln. Prijme vás ako 

matka, keď ste sa stratili na cestách života a plačete. 

20 Prosíte ma, aby zvestovanie môjho slova neprestalo, prosíte ma, aby sa čas tohto zjavenia medzi 

vami predĺžil. Ja vám však hovorím: Moje zákony sú nemenné, Moja vôľa neodvolateľná. Človek nebude 

môcť urobiť nič, čo by zmenilo Moje rozhodnutie. Ani slzy, ani sľuby ma nedonútia predĺžiť tento čas. Je 

povedané a napísané, že od roku 1950 už nebude počuť moje slovo. Kto bude vtedy ešte so mnou? 

Neviete, čo pripravujem tri roky pred svojím odchodom, ale mali by ste byť bdelí. 

21 V Otcovom kráľovstve je bytosť plná milosti, nehy a tepla. Je to Mária, vaša Matka, ona je vždy s 

vami. Naučte sa ju dôstojne prijímať do svojich sŕdc, cíťte jej nežné pohladenie. Pochopte, že pre ňu ste 

vždy jej deťmi. Mária vám pomôže dostať sa ku mne. Vy, ktorí ste chorí na tele i na duši, neodmietnem 

vás pre vašu chudobu. Počúvajte moje slovo, lebo bude ako balzam na vaše rany. 

22 Koľkí z vás sa čudujú, že ma v týchto chvíľach počúvate so slzami lásky, radosti a pokánia v 

očiach, hoci ešte pred niekoľkými hodinami ste sa oddávali vášňam sveta. 

23 Dávam vám svoje učenie, aby ste ho zajtra so záujmom študovali a s láskou praktizovali. 

24 Už dlho vám dávam svoje pokyny, ale medzi toľkými učeníkmi neobjavujem tých, ktorí budú 

zajtra majstrami. Budem vám však naďalej dávať Svoje pokyny, kým sa vo vašom duchu neprebudí túžba 

po rozvoji. 

25 Vybral som si tých, ktorí nie sú vhodní pre pozemské vedy, lebo nie sú vhodní pre učenie Ducha. 

Vybral som si chudobného, pretože s atómom Mojej milosti, ktorú mu udeľujem, sa cíti povznesený a 

poctený. Nie tak bohatý človek, ktorý nikdy nie je spokojný, nech mu dám čokoľvek. Ale chudobného, 

ktorý bol ozdobený poznaním duchovných darov, ktoré má, učím, aby si svoj poklad nenechával pre seba, 

ale aby sa oň delil so svojimi bratmi a sestrami. Ak ho vedomie, že má v sebe tieto duchovné dary, teší, je 

to preto, že si uvedomuje ich hodnotu. 

26 Ten, kto sa snaží vytrvať na ceste (Zákona), robí to preto, lebo si spomína na všetko, čo musel 

vytrpieť, aby dosiahol to, čo teraz má. Pochop, že ten, kto zišiel z cesty, je nevďačný ani nie tak svojmu 

Pánovi, ako skôr sám sebe. 

27 Či neviete, že kto žije v rozpore s mojím zákonom, zbavuje sa svojich cností a duchovných darov? 

28 Práve v tomto čase vraciam ľuďom celé ich dedičstvo, ktoré premrhali. Ani jeden nezostane bez 

svetla môjho Ducha. Ešte pred rokom 1950, ktorý - ako som vám oznámil - bude rokom môjho odchodu, 

sa nikto nebude cítiť núdzny, slabý alebo nevedomý. 
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29 Parazitické rastliny budú kvitnúť a prinášať ovocie, ale pretože Ja som Moc, vždy budem mať dosť 

času na to, aby som zachránil vaše duše. Ale pre teba bude každá príležitosť, ktorá prejde (nevyužitá), a 

každý krok, ktorý urobíš smerom nadol, robiť tvoj návrat na správnu cestu smutnejším. 

30 Dnes som vás prišiel odvrátiť od veľkých nerestí, aby ste ma počúvali na ceste pokoja a aby ste sa 

zamysleli a pochopili poučenie, ktoré vám dávam. 

31 Naučte sa, že len krištáľovo čistá voda uhasí smäd ducha, aby ste nikdy neprijímali zakalenú a 

znečistenú vodu. 

32 Ak ste vo svete vždy mali niekoho, kto vám slúžil, a zažili ste pocty, na Mojej ceste nebudete mať 

ani sluhov, ani márnu slávu. Budete mojimi služobníkmi, ktorí slúžia svojim blížnym. 

33 Vďaka mne si dosiahol vrchol, po ktorom si túžil, a keď si bol na ňom, počul si Pánov hlas, ktorý 

ti hovoril: Už dávno si dal svoju daň "cisárovi", teraz mi daj, čo je moje. Už ste si dostatočne užili 

uspokojenie na tomto svete a teraz je čas, aby ste sa pripravili na cestu do večnosti, pretože nikto nevie, či 

sa musí vrátiť na tento svet, alebo nie. 

34 Hovorím vám: Buďte blahoslavení, lebo ste chválili meno Márie, ktorá vás pripravila plnú lásky, 

aby ste prijali moje pokyny, a lebo mi prejavujete svoju radosť a túžbu ísť vpred. Mojou túžbou je vidieť 

vás spasených a v mojom Duchu je bolesť, pretože je málo tých, ktorí ma nasledujú, a veľa tých, ktorí 

nepočuli moje slovo a ktorých duch zostáva ľahostajný a hluchý k mojim vnuknutiam. 

35 Dávam život a potravu všetkým bytostiam a starám sa o ich blaho, zatiaľ čo vy ste ešte 

nepochopili, že vaším osudom je milovať a slúžiť. Preto som k vám hovoril mnohými spôsobmi a moje 

učenie sa bude opakovať, kým nebudete presvedčení o svojich povinnostiach a nebudete poslúchať 

zákony, ktoré vám boli dané od počiatku vekov. 

36 Dávam vám ďalšiu príležitosť konať skutky milosrdenstva, aby ste rozmnožili svoju úrodu a 

uložili ju do mojej sýpky, kde sa vaše zásluhy nestratia, ale rozmnožia. Ukáž mi tých, ktorých si obrátil od 

zlého semena k dobrému, smútiacich, ktorých si potešil, tých, ktorých si vyviedol z temnoty neresti a 

ktorých si priviedol na bezpečné miesto. O toto vás žiadam. Nezabúdajte na svoje duchovné povinnosti 

voči tým, ktorí sú ešte zhmotnení. Pamätajte, že som vám povedal, aby ste si nerobili starosti o zajtrajšok. 

Všetko je predvídané a udelené mnou, mali by ste len dôverovať svojej práci, ktorá bude vždy požehnaná 

Otcom. Nemáte žiť len duchovne podľa Mojej vôle. Dal som ti dva zákony, ktoré máš dodržiavať: jeden 

riadi ducha a vštepuje ti vznešené city a myšlienky; druhý ťa udržuje v súlade s hmotnou prírodou a oba ťa 

v dokonalej harmónii spájajú so Mnou. 

37 Zjednoťte sa v jednej myšlienke a dôverujte mi. Miloval som ťa ešte predtým, ako som ťa poslal 

na svet, a kdekoľvek si bol, chránil som ťa. Neúnavne som sa usiloval vybaviť vás. Kto z vás sa zapojí do 

môjho diela a uvidí začiatok obnovy tohto sveta? Veru, hovorím vám, že to budú deti vašich detí, ktoré 

budú hovoriť o tom, čo ste zažili a počuli odo Mňa. Ale keď dosiahnete veľkú zrelosť a budete mať veľké 

duchovné vízie, ktoré naznačia budúcnosť ľudstva, ako budete šťastní, pretože budete môcť odhaliť, aké 

veľké dary vám udelila Božia láska. 

38 Keď sa všetky Moje deti dozvedia, že som sa ešte raz zjavil, keď sa pochopí Moje Slovo a splnia 

sa Moje pokyny, svetlo šiestej pečate osvieti každé stvorenie a všetci sa prebudíte. V tom čase prestane 

zmätok a zloba, skončia sa vojny a život človeka bude zahalený mojou láskou a mojou milosťou. V 

srdciach bude žiť len láska, milosrdenstvo a odpustenie. Intuícia bude darom pre všetkých a svedomie 

bude hovoriť úplne jasne a jeho hlas bude počuť a poslúchať. 

39 Verte vo mňa, aby ste mohli konať duchovné skutky, lebo ak nebudete veriť, nebudete môcť 

uzdravovať a budete sa cítiť úbohí a biedni, hoci máte moju moc. Ale hovorím vám aj toto: Keď 

prichádzate na pomoc svojim bratom a sestrám, neponižujte ich, nestavajte tróny a nehľadajte vazalov. 

Buďte pokorní, milujte ich a pracujte so sebazaprením v kruhu ľudí, ktorí vám boli pridelení. Čo urobíte 

pre svojich bratov, urobíte aj pre seba. Pomyslite si, ako budete súdení, ak budete konať skutky proti 

môjmu zákonu a tvrdiť, že ste moji učeníci. 

40 Prijímam vašu úrodu na tomto svete, kde ste bojovali a trpeli pre moju vec. Srdce mi hovorí: 

"Moje semeno je malé, ale rozmnožím ho, lebo ma pohýna Tvoja láska a Tvoja božská trpezlivosť." 

41 Váš vnútorný pokoj závisí od vášho duchovného pozdvihnutia. Môžem vám dať viac, ako odo mňa 

môžete žiadať. Vždy, keď sa venujete duchovnej práci, robte to zo všetkých síl svojej bytosti, a keď sa 

obraciate na svet, aby ste získali chlieb pre telo, pracujte s láskou, aby ste naplnili zákony, ktoré vás riadia. 
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42 Ak ste boli dobrými deťmi a neskôr dobrými rodičmi, nebojte sa predstúpiť predo mňa. Ak ste 

zažili neposlušnosť a nedokážete napraviť svoje dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku, a preto máte hlbokú 

ranu v srdci, spomeňte si, že tisíckrát a tisíckrát som prijal nevďak a neúctu od svojich detí, a potom si zo 

Mňa vezmite príklad. Ja sám posudzujem skutky všetkých bytostí. Rodičia mi budú skladať účty za svoje 

deti a ony za svojich rodičov. Vdýchol som vám cnosť, aby ste boli základom zdravého a silného sveta, a 

keď sa vás pýtam na bytosti, ktoré som poslal do lona vašej rodiny, predstavte si ich ako voňavé ruže a 

čerstvé ľalie v záhrade, o ktorú ste sa starali. 

43 Moje slovo prináša pokoj tým, ktorí ho potrebujú, ale nie všetci ho boli schopní prijať. Mnohí sa 

nedajú pohnúť mojím úsilím a necítia moju bolesť pre nedostatok lásky. 

44 Túžim vidieť vo vás silu viery, lebo príde čas prenasledovania, keď budete vypočúvaní a súdení. 

Keď budete pripravení, budem cez vás hovoriť a zjavovať sa vo vašich skutkoch lásky k blížnym. 

45 Buďte milosrdní a dostanete milosrdenstvo od svojich blížnych. Počúvajte moje inšpirácie a 

odmietajte nebezpečenstvá a pokušenia. Tí, ktorí ma dnes obklopujú, nie sú spravodliví, ale sú na ceste 

stať sa nimi a dosiahnuť spásu. 

46 Všetko, o čo ma s pokorou a dobrým úmyslom požiadate, vám splním. Všetko, o čo budete prosiť 

v Máriinom mene v prospech svojho duchovného rozvoja, vám bude dopriate. Pros za všetkých, lebo v 

mojich očiach ste jedno dieťa, ktoré milujem a ktoré chcem zachrániť. 

47 Prišli ste na zem podľa Mojej vôle, preto som sa vám dal poznať. Zámerne som si vybral tvrdé 

srdcia, aby som vám dal dôkaz o moci svojho Slova, keď dosiahnem ich obnovu. Dláto mojej lásky ich 

vyhladilo, moja dobrota ich zdolala. 

48 Duše počuli môj hlas prostredníctvom svojho svedomia, ktoré spôsobilo, že človek spoznal svoje 

previnenia. Srdcia sa z ducha do ducha vyznávali Otcovi zo svojich vín a v jeho prítomnosti objavili 

mnohé previnenia, o ktorých sami nevedeli. 

49 Koľkí mi v tichu svojho srdca hovoria, keď ma počúvajú: "Otče, Tvoj pohľad preniká do môjho 

vnútra - čo môžem pred Tebou skryť?" Mnohí plačú, pretože si uvedomujú bolesť, ktorú spôsobili svojim 

blížnym a ktorá bola príčinou ich návratu na druhý svet pred časom na to určeným. 

50 Môj Duch sa teší, keď vidí, že vy, môj ľud, prichádzate v húfoch, a ja vám hovorím: "Poďte, 

poďte, ešte nie je neskoro, aby ste išli na moje polia a stali sa robotníkmi, ani aby ste sa rozhodli pre 

nápravu. Keď potom pocítiš teplo ovčinca a znovu nadobudneš silu, nebuď nevďačný Pastierovi, ktorý ťa 

zachránil, lebo nevieš, koľko by ťa stálo, keby ťa znova hľadal. 

51 Čo hľadáte na neistých cestách, keďže z nich pochádzate? Prečo sa vystavujete novým klamstvám, 

hoci si stále pamätáte svoju bolesť z klamlivých ciest sveta? Vydajte sa na cesty, áno, vráťte sa na ne, 

hovorí vám Majster, ale urobte to len vtedy, keď sa cítite silní a váš návrat má za cieľ osloviť padlého 

alebo hľadať strateného. Je potrebné, aby ste plne poznali miesto, odkiaľ ste sem prišli, aby ste pochopili 

krásy cesty, na ktorej sa teraz nachádzate. 

52 Ak vám chýba znalosť tohto poučenia, pretože ste nevenovali dostatočnú pozornosť Mojim 

lekciám alebo ste o ňom príliš málo premýšľali, zblúdite na ceste dobra a aj malé zakopnutie vás privedie 

na scestie. 

53 Pozorujte a modlite sa, počúvajte a premýšľajte, potom budete mať dosť síl na to, aby ste moje 

božské pokyny uviedli do praxe. 

54 Učíte sa prosiť, milovať a tiež trpieť. Toto je svet bolesti, v ktorom sa musíte naučiť rešpektovať 

moju vôľu. Láska, ktorú máte k Otcovi, vám pomôže trpezlivo a odovzdane znášať skúšky. 

55 Mojou vôľou bolo, aby ste už na tomto svete poznali cestu, ktorá vedie do môjho kráľovstva, a to 

tak, že budete dodržiavať prikázania môjho zákona. Dokončite svoju úlohu na zemi, nepremeškajte túto 

príležitosť. Kto vám môže s istotou povedať, že vám Otec udelí reinkarnáciu, v ktorej môžete napraviť 

svoje chyby a dohnať stratený čas? Vo svojom slove som vám povedal: Buďte usilovní, ale nekonajte 

unáhlene. Urobte spravodlivosť duchovnému a ľudskému. Spojte všetky svoje sily a zmysly do jednej 

vôle. 

56 Bolesť znášaná v trpezlivosti nie je neplodná, pretože posilňuje vieru, povznáša a očisťuje. Nikdy 

nebude prekážkou, ale podnetom na ceste rozvoja a nápravy. 

57 Buďte pokorného ducha, potom budete mať pravú lásku k blížnym, potom budete dostatočne silní, 

aby ste odolali pokušeniam sveta. Prečo niektorí snívajú o pozemských rozkošiach, iní túžia po bohatstve 
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a ďalší získavajú moc, aby ponížili slabých? Pretože sú príliš slabí na to, aby stáli pevne v dobre, a 

podľahnú tvárou v tvár pokušeniu. 

58 Dal som sa poznať na tomto mieste na zemi a zanechám svoje Slovo ako dar pre všetkých ľudí. 

Tento dar odstráni duchovnú chudobu ľudstva. 

59 Napĺňam ťa odvahou, aby si pretrhol reťaze, ktoré ťa zväzujú, a aby si ma mohol slobodne 

nasledovať. Zvádzanie založilo svoje kráľovstvo na zemi a zotročilo ľudí. Tí však dostanú moc zvíťaziť 

nad hriechom, neresťami a telom. Vy, ktorí ma nasledujete, praktizujte činnosť lásky vo všetkých jej 

podobách, potom ste skutočne milovali. Neočakávajte však vďačnosť od ľudí. Nedostanete lásku za lásku, 

svet vás nepoteší a niekedy vás zradí. Ale nebojte sa: ak potrebujete útechu, lásku, pokoj, uzdravujúci 

balzam, obráťte sa na Toho, ktorý vám dal dôkazy svojej lásky svojím Slovom a svojou Krvou. Ale o čo 

by si ma mohol v tých kritických chvíľach požiadať, čo by som ti nemohol splniť? 

60 Z absolútneho a dokonalého pokoja, ktorý bude vaša duša prežívať na onom svete, vám už tu 

dávam časť; ale tomuto svetu chýba tento pokoj, chýba mu viera, tápe v temnote a padá do hlbokých 

priepastí. V skutočnosti nevie, kam ide, pretože nemá ruku, ktorá by ho viedla. 

61 Na to pripravujem ľudí, ktorí budú svojimi ústami odovzdávať moje slovo, aby prinieslo svetlo do 

ľudských myslí a pokoj národom zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 96  
1 Živte sa mojím slovom, ktoré je chlebom Ducha. Aby sa však tento chlieb skutočne dostal do 

vašich sŕdc, je potrebné, aby ste sa oslobodili - hoci len na niekoľko okamihov - od všetkého, čo vás spája 

s týmto svetom. Všetci poznáte cestu, ako sa dostať ku Mne, a predsa vás často vidím plakať, pretože sa 

cítite nehodní, bez toho, aby ste vedeli, že tento plač vás očisťuje a pripravuje na to, aby ste sa dostali ku 

Mne. 

2 V mojom Slove nájdeš večný život pre svoju dušu. Prehĺbte ju a objavíte v nej božskú podstatu, 

lásku a silu, ktorú vyžarujem do vesmíru. 

3 Žiaci a žiaci, uvedomte si, ako som vám blízko. Ale ak to viete, prečo sa vám stáva, že ku Mne 

voláte so zúfalstvom, lebo si myslíte, že vás nepočujem? Vaše nepochopenie je dôvodom, prečo vám 

musím opakovať svoje učenie. 

4 Chcem, aby ste už teraz dosiahli potrebné oduševnenie, aby ste cítili moju prítomnosť, a keď ma 

už nebudete počuť na tejto ceste sprostredkovania a tieto miesta, kde sa stretávate, sa vám budú zdať 

prázdne a opustené, modlitba v tichu, povznesenie vášho ducha vám bude stačiť, aby ste cítili moju 

prítomnosť a boli naplnení mojím duchom. 

5 Blahoslavení sú tí, ktorí sa naučia stúpať ku Mne, lebo dostanú z nekonečna inšpiráciu, ktorá ich 

povedie po ceste vytýčenej Mojím učením. S akou radosťou sa otvoria pery inšpirovaných, aby vydali 

svedectvo o Mojej prítomnosti svojim bratom. 

6 Keď už moje slovo nebude možné počuť prostredníctvom ľudského intelektuálneho orgánu, k 

ľuďom prehovorí hlas rozpútaných prírodných síl, ktorý bude svedčiť o udalosti, ktorá znamenala tento 

božský prejav. 

7 Aj vtedy, keď sa Môj lúč svetla chystal zostúpiť k ľudskému orgánu chápania, sa príroda otriasla a 

uvoľnené živly spôsobili, že sa ľudia zachveli, prebudili národy a ohromili vedcov. 

8 Nezabúdajte na moje pokyny, aby ste sa v dňoch prípravy nebáli skúšok, ktorým bude ľudstvo 

vystavené. Vašou úlohou je modliť sa, vcítiť sa do seba a praktizovať láskavosť, jedinú zásluhu, vďaka 

ktorej sa tento národ zachráni pred búrkami a vďaka jeho skutkom lásky sa dostane útechy aj ostatným 

národom. 

9 Hoci moje slovo hladí tvojho ducha, neuspáva ťa, naopak, prebúdza ťa k vyššiemu životu. Priblížte 

sa ku Mne čistými myšlienkami, nedovoľte telu, aby vás zvádzalo k zmyselným pôžitkom alebo zábavám, 

a potom urobíte pevný krok k oduševneniu. 

10 Veľa som hovoril do púšte vašich sŕdc bez toho, aby sa môj hlas ozýval v duchu môjho ľudu. 

Teraz, keď k vám hovorím prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, mali by ste dbať na slovo, ktoré 

vychádza z ich úst, ak veríte vo Mňa a chcete dosiahnuť pokoj. 

11 Nikto sa nečuduje, že ho hľadám, keď blúdi, ani že sledujem jeho kroky na cestách sveta, lebo mi 

patríte, ste dielom mojej inšpirácie ako Otca. Či si už nepredstavujete, aké to bude krásne, keď deti budú 

jedného dňa hľadať a milovať svojho Otca tak, ako On miluje ich? Aký iný bude potom tvoj život a ako 

blízko ma budeš cítiť pri svojom srdci! 

12 Moje slovo bolo vždy láskavé, nemenné v odpustení a milosrdenstve, ktoré som vám preukázal. 

Viem, že povstanete s pevným odhodlaním obnoviť sa a že mi vrátite všetko, čo som vám zveril, s 

čistotou, s akou ste to prijali. Preto vám dávam počuť svoje Božie slovo a dávam vám nespočetné 

znamenia svojej lásky k vám. 

13 Čas spravodlivosti, v ktorom žijete, zodpovedá bolesti, ktorá označuje začiatok vášho očisťovania. 

14 Pamätajte, že som vám predpovedal vojnu náboženských spoločenstiev a že som vám ohlásil boj 

náuk. Veru, hovorím vám, že bitka sa už začala. Ktoré z nich dosiahnu svoj cieľ? Nikto nevie, ale ja vám 

hovorím, že to nebude človek, kto zvíťazí, v tomto boji zvíťazí pravda. Chcem, aby ste sa pripravili ako 

dobrí vojaci, aby ste vedeli brániť túto Moju vec. 

15 Dnes prichádzate hľadať potravu pre svojho ducha a usilujete sa, aby sa telo podriadilo a zrieklo 

zbytočných pôžitkov. Prichádzate ako dobrí a pozorní učeníci, preto utíšite svoje zmysly a dovolíte duchu, 

aby sa ku Mne vzniesol v láskyplnej a úctivej modlitbe. Prijímam ťa, potešujem ťa a oživujem ťa. 
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16 Tu sú mnohí z tých, ktorí inokedy boli učiteľmi zákona alebo vedcami. Teraz sa ich myseľ 

prebudila k duchovnému poznaniu a sú presvedčení, že v obmedzenom ľudskom poznaní najvyššiu pravdu 

nenájdu. 

17 Tu sú tí, ktorí inokedy boli na zemi mocní a bohatí a teraz spoznali chudobu a pokoru. Žehnám im 

za ich odovzdanosť a túžbu po dokonalosti. Je to dôkaz Mojej milujúcej spravodlivosti, pretože som ich 

nechal znovu prísť na zem, aby som im ukázal ďalšiu stránku Knihy večnej múdrosti. 

18 Ľudstvo žije v chaose, z ktorého sa nemôže oslobodiť. Potrebuje pomoc a ja som vždy v 

pohotovosti, aby som jej ju poskytol. Očakávam od nej len slovo, krátku modlitbu alebo chvíľu pokánia, 

potom jej osvetľujem cestu a premieňam tento svet temnoty na údolie pokoja, v ktorom sa človek cíti byť 

vlastníkom života, ktorý som mu daroval. 

19 Vaša úloha sa neobmedzuje na záchranu vašej duše. Musíte pomôcť tým, ktorí stratili cestu, aby ju 

opäť našli. Pri každej príležitosti vám túto úlohu pripomínam. Kedy sa začnete oduševňovať? Kedy splníš 

moju vôľu? Ak využijete tento čas a budete nosiť Moje Slovo vo svojich srdciach bez toho, aby ste k 

svojej viere pridávali cudzie myšlienky, ak sa ku Mne vznesiete s čistotou, jasne dostanete duchovnú 

inšpiráciu, ktorá vás bude živiť a spôsobí, že všetci, ktorí sú okolo vás, dosiahnu milosť a pokoj vo svojich 

srdciach. 

20 Rok 1950 je veľmi blízko a naozaj vám hovorím, že životy mojich učeníkov sa zmenia. Po tomto 

dátume uvidíte, ako sa rozpútajú sily prírody a ľudia povstanú vo vojnách ideí, vied a doktrín. Keď sa to 

stane, zmätok a bolesť budú také veľké, že budete chcieť, aby ste Moje Slovo opäť počuli prostredníctvom 

ľudského orgánu chápania, ale už som vám povedal, že tento prejav sa nebude opakovať. Vašou úlohou je 

pripraviť sa na nadchádzajúce skúšky a povzbudiť svojich blížnych. 

21 Buďte ostražití, lebo v tom čase sa objavia falošní Kristovia, falošní Eliášovia a proroci a dôverčiví 

ľudia budú v nebezpečenstve, pretože nebudú vedieť rozoznať pravdu od klamstva. Práve vtedy budete 

hovoriť bez zábran a potvrdzovať Moje slová a preukážete, že ste deťmi ľudí, ktorých som učil v tejto 

Tretej ére. 

22 Do tohto národa budú prichádzať muži a ženy zo všetkých kútov zeme v túžbe po svedectve o 

mojom opätovnom príchode a moje Dielo, stelesnené v mojich učeníkoch, ich prijme ako milujúca matka. 

23 Učte sa odo Mňa čo najviac, aby ste sa zajtra mohli stať učiteľmi svojich blížnych. Vaše skutky 

lásky a nezištnosti budú tou najlepšou pripomienkou Mňa a najlepším svedectvom, ktoré vydávate o 

Mojom Slove. Posilňujte svojho ducha v mojom učení a zistíte, že pokiaľ je v ňom viera, nemôže v ňom 

byť únava, strach ani skľúčenosť. Úspech a úsilie budú vašou podporou. 

24 V druhej ére som si vybral dvanásť učeníkov a bez toho, aby sa pýtali, kto ich volá, aby ho 

nasledovali, pocítili vo svojom duchu volanie a zanechali všetko, aby nasledovali moju stopu. Rovnako 

som si vyvolil aj vás, aby ste sa pripravili a povolali ostatných prostredníctvom vášho sprostredkovania. 

25 Dbajte na to, aby vás vaše skutky urobili hodnými a aby ste sa cítili oprávnení viesť svojich 

blížnych. Nezabúdajte, že slepec nemôže viesť iného slepca. Ak ľudia potrebujú svetlo, dajte im ho a 

veďte ich za ruku ako mladších bratov a sestry. Uzdravujte sa navzájom, aby ste neskôr mohli uzdraviť 

svojich blížnych. Buďte silní vo svojom boji a podeľte sa o silu so slabými. 

26 Dávam vám čas potrebný na vykonanie práce, ktorú som vám zveril. Muži a ženy, pracujte na 

duchovnom vzostupe ľudstva. Každá tvoja myšlienka, každé tvoje dielo zostane zapísané a ja spôsobím, 

že každé semeno lásky bude plodné. Nechajte na Mňa, aby som posúdil vaše skutky, a nepropagujte 

činnosť lásky, ktorú praktizujete, ak chcete dostať odmenu. Nehľadajte pocty, ani vazalov, ani žiadnu 

odmenu. Buď pokorný, milosrdný a nezištný a ja ťa budem chváliť. 

27 Ak je mojou vôľou, aby ste sa stali vlastníkmi pozemských statkov, udeľujem vám ich, aby ste sa o 

ne podelili so svojimi bratmi a sestrami v núdzi, s tými, ktorí nemajú majetok ani podporu, so slabými a 

chorými. Mnohí z tých, ktorí na zemi nič nemajú, vám však môžu dovoliť podieľať sa na svojich 

duchovných dobrách. 

28 Ak vy, ktorí ste prijali moje slovo, nebudete hovoriť o tejto pravde, budú hovoriť jednoduchí a 

nevzdelaní. Uvedomte si, že toto učenie vám bolo zverené, aby ste mohli duchovne priniesť spásu 

mnohým, ktorí podľahli bremenu skľúčenosti a zatrpknutosti, ktoré v nich zanechala vojna alebo boj, 

ktorý každý človek vnútorne vedie. 
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29 Modlite sa opravdivo, milovaní ľudia, neuspokojte sa s chválou Mojej Božskosti krásnymi 

slovami. Milujte svojich blížnych a zasadzujte sa za mier národov. 

30 Tento ľud, ktorý som učil od počiatku vekov, sa nemôže zbaviť svojho duchovného poslania. Je to 

byť vodcom, prorokom a poslom medzi ľuďmi. Zjavil som mu dokonalé uctievanie Mňa a dnes má 

príležitosť dokončiť stavbu chrámu, ktorá mu bola zverená od začiatku. 

31 Odstránil som ju od každého škodlivého vplyvu, aby mohla prijať Moje božské zjavenie v celej 

jeho čistote. Vo svätyni, ktorú si v súčasnosti buduje môj ľud v najvnútornejšej časti svojho ducha, bude 

počuť len Majstrove pokyny a sladký hlas Márie. 

32 V každej dobe som svojim deťom udeľoval duchovné zjavenia. V každom veku som sa prejavoval 

v rôznych podobách a v každom z týchto vekov som tiež našiel ľudí na inej duchovnej úrovni. Dnes som 

ich prekvapil, keď boli zotročení materiálnou, egoistickou a vedeckou existenciou a ich duše sa zhmotnili 

bez toho, aby si uvedomili hodnotu duchovných darov. 

33 Človek tejto doby v sebe zvádza najväčší duchovný boj, aký kedy ľudia zažili, pretože ich vedecký 

pokrok a intelektuálny rozvoj sú v rozpore s rozvojom, ktorý dosiahol ich duch. Odmietajú počúvať hlas 

svojho svedomia a snažia sa potlačiť svoje impulzy k oslobodeniu, pričom si neuvedomujú, že žijú v čase 

pokánia a súdu. 

34 Otvorte oči, milovaní ľudia, a pochopte, že som vás určil, aby ste boli svetlom sveta, a preto sa 

nesmiete nechať unášať vášňami, ktorými sú ovládaní iní, ani sa stratiť v dave, ktorý slepo kráča životom. 

35 Hovoríte Mi, že je ťažké dosiahnuť oduševnenie v čase, ako je tento, v živote, ako je súčasný. Ale 

hovorím vám, že to nie je nemožné a že úsilie, ktoré vynakladáte, aby ste sa oslobodili od zla a venovali sa 

rozumnému a povznášajúcemu životu, je veľmi záslužné. 

36 V tomto boji zvíťazia tí, ktorí zo svojich sŕdc vyháňajú strach z odsudzovania a kritiky druhých, a 

tí, ktorí zabúdajú na seba, aby slúžili blížnym, duchovne povstanú. 

37 Ja, Majster, Otec, som zostúpil prostredníctvom tohto svetla k vášmu duchu, a preto ste toto 

zjavenie nazvali špiritizmom. Keď sa vás teda opýtajú, čo je to špiritizmus, povedzte, že je to učenie 

zjavené v tretej ére prostredníctvom Božského Majstra: učenie o spiritualizácii. 

38 Ak sa vás však niekto opýta, čo je to oduševnenie, povedzte, že je to povznesenie myslenia, čistota 

v skutkoch a slovách, vznešený a vznešený život. 

39 Ako študenti tohto učenia by ste sa mali často pýtať sami seba, či sa správne snažíte nazývať sa 

spiritualistami. Aby som vám pomohol v tejto práci, dal som vám Svoje svetlo, pretože vy ste poverení 

budovať duchovný chrám Môjmu Božstvu. Vďaka vašej spolupráci vytvoríte chrám: Niektorí budú svojou 

vytrvalosťou základmi, tí, ktorí dosiahnu väčšiu zrelosť, budú múrmi, iní budú svojou činnosťou lásky 

schodmi chrámu a ďalší budú svojím darom slova ako zvony, ktoré svojím zvonením zvolávajú ľudí. 

Niektorí budú svojou inšpiráciou symbolizovať vysoké veže a kopulovité strechy miest stretnutí; a sú aj 

takí, ktorí budú svojou láskou k ľuďom ako brány, ktoré sú vždy otvorené núdznym, smädným, chorým, 

nepochopeným. 

40 Tento chrám bude dokončený, keď sa jednota medzi mojimi učeníkmi stane pravdou. Jeho 

základňa bude na zemi a jeho kupoly sa budú dotýkať nebies. Keď je pevne zakotvená, nájdete ju v celom 

vesmíre. Verte v túto prácu a pracujte bez prestania. 

41 Nech sa nikto neoddeľuje od zverenej úlohy, aby jeho svätyňa nepostrádala pevnosť. Všetci sa 

musíte snažiť dosiahnuť rovnakú realizáciu, aby sa tento chrám mohol budovať spolu s vaším 

oduševnením. 

42 Sledujte a modlite sa. Milujte sa navzájom v pravde, aby sa vašich sŕdc nezmocnila pýcha, lebo tá 

je semenom, ktoré ničí pokoru a milosrdenstvo. Dajte si pozor, aby sa vám nestalo to isté, čo staviteľom 

Bábela, ktorých ich pýcha zničila. Pamätajte, že príčinou rozdelenia týchto ľudí bolo zlé semeno. Veža 

zostala nedokončená a zmätok medzi kmeňmi bol taký veľký, že sa rozdelili na národy, ktoré dodnes žijú 

oddelene. 

43 Padlo na vás jediné svetlo: svetlo môjho Ducha, ktoré je ako žiarivý maják a prvý impulz pre vaše 

zjednotenie a harmóniu. 

44 Vezmite si ako svetlo pre svoje správanie skúsenosti prvých národov. Uvažujte o ich skúškach a 

čerpajte z ich príkladu. Budujte a pracujte, dnes v tele a zajtra v duchu, a takto pokračujte, kým všetci 

nevstúpite bránami lásky do chrámu pravdy. 
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45 Nikto sa nebude chcieť odchýliť ani na krok od cesty vytýčenej Mojím zákonom, lebo budete 

horko nariekať nad každou stratenou chvíľou, nad každým zakopnutím, nad každou chybou. 

46 Majster očakáva, že Jeho učeníci tretej éry pôjdu v Jeho šľapajach, rovnako ako tí, ktorí o Mne 

vydávali svedectvo v minulosti. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Nečakajte, kým budete v duchu, aby 

ste začali svoju úlohu. Keďže som k vám prehovoril teraz, keď bývate na zemi, je to znamenie, že máte v 

tomto domove naplniť svoj osud. Pri tomto plnení budete najviac bojovať sami so sebou. Ak však 

využijete svoje schopnosti, prekonáte svoje slabiny a všetko ostatné už bude pre vás jednoduché. 

47 Keď bude tento ľud zjednotený a vybavený, Eliáš bude ľudstvu ohlasovať vzkriesenie Pánovho 

ľudu. Premýšľajte, aký veľký bude váš boj, aby sa vaše životy stali poučením a lekciou pre ľudstvo. Preto 

vám hovorím, aby ste skúmali svoje skutky, aby ste vedeli, čo robíte. Ak sa však objavia skutky alebo 

myšlienky, pri ktorých nie ste schopní rozlíšiť, či sú v rámci zákona alebo mimo neho, pozdvihnite svojho 

ducha v pravom duchovnom vyznaní ku Mne, a potom vám Môj hlas ukáže pravdu tým, že sa prejaví v 

osvietení vašich myšlienok a v pokoji vašich sŕdc. 

48 Tento druh komunikácie sa vám nebude zdať nemožný, pretože je to to isté, čo som vám zjavil od 

začiatku existencie ľudstva. V súčasnosti, keď materializmus vládne ako nikdy predtým, vás inšpirujem k 

dokonalej modlitbe, práve v čase, keď sa svet, rozdelený na sekty a náboženské spoločenstvá, márne snaží 

živiť svojho ducha obradmi a tradíciami, zabúdajúc na pravú modlitbu, ktorá vyviera z hĺbky vašej bytosti, 

aby ste sa ku Mne pozdvihli na ceste lásky. 

49 Všetko v tejto dobe hovorí človeku o súde, a predsa jeho tvrdé srdce zostáva nepohnute. Prírodné 

sily, pohromy, zvláštne choroby, každodenné udalosti na rôznych miestach zeme sú znameniami, ktoré 

ohlasujú Božiu spravodlivosť. Nikto sa však skutočne nemodlí a len málokto študuje slová, ktoré 

zanechali moji proroci. 

50 Všetko, čo dnes vidíte, bolo predpovedané už od prvých čias a aj v súčasnosti som ústami prvých 

nositeľov hlasu predpovedal udalosti, ktoré sa veľmi skoro naplnili. 

51 Kto z tých, ktorí v súčasnosti počúvajú moje slovo, sa mi obráti chrbtom? Len ja viem. 

52 Tí, ktorí v tých dňoch hľadali Ježiša v nádeji, že dostanú bohatstvo sveta a časné statky, sa cítili 

sklamaní, keď videli, že Kráľ, o ktorom im ich predkovia ohlasovali, že spasí svoj ľud, je bez koruny, bez 

žezla a bez trónu - s prázdnymi rukami a holými nohami. V Ježišovi nemohli spoznať zasľúbeného 

Mesiáša. Uvažuj teraz o všetkých cestách, ktoré museli tieto duše prejsť, aby získali späť pokoj a dary 

milosti, ktoré nevyužili. Dnes sú medzi vami. 

53 Pochop, že tvoja duša sa nenarodila v tom istom čase ako tvoje telo, ale že žila v rôznych 

obdobiach a dnes, keď cíti Moju prítomnosť, dychtivo prichádza ku Mne a žiada Mňa, aby jej bolo 

umožnené počúvať Moje Slovo až do ukončenia Môjho prejavu. Cíti, že ma inokedy nechcela počuť a 

dokonca ma odmietla, a teraz chce svoju chybu napraviť. 

54 Uvedomili ste si, že predo mnou nezostane skryté žiadne previnenie, že každá vina musí byť 

napravená a každý dlh splatený; ale tiež chápete, že táto spravodlivosť pramení z božskej lásky, ktorá vás 

chce mať dokonalé, pretože ste jej deti. 

55 Nezničím žiadne zo svojich detí, nech by ma akokoľvek urážali; zachovávam ich a dávam im 

možnosť napraviť svoje previnenie a vrátiť sa na cestu, ktorú opustili. Ale hoci som im odpustil, sú 

konfrontovaní s ovocím svojich skutkov a práve tie ich súdia a ukazujú im správnu cestu. 

56 Veľké národy tohto sveta chcú vojnu, žiadajú krv, a tí, ktorí sa cítia urazení, volajú po pomste bez 

toho, aby pochopili, že sa všetci nezadržateľne rútia do tej istej priepasti. Nechcú pochopiť, že moc, za 

ktorou sa tak horlivo ženú, sa čoskoro zmení na pohár, ktorého obsahom bude bolesť, zúfalstvo a smrť. 

Ale potom, keď tí, čo túžia po veľkosti, tí, čo túžia po pomste, budú v tej priepasti, keď budú v najväčšom 

súžení, budú môcť počuť môj hlas, ktorý im povie: "Môj pokoj s vami!" V tej chvíli sa vo všetkých 

dušiach rozsvieti svetlo a ich svedomie bude hovoriť jasným hlasom a všetci ho budú počuť. V človeku 

vypukne boj ducha proti materializmu a v mojom učení nájde svetlo potrebné na víťazstvo. 

57 Boli ste sklamaní, pretože neprinášam materiálne poklady a bohatstvo, aby som vám lichotil a tým 

vás podnietil nasledovať ma. Niektorí z vás budú musieť zanechať svoj vysoký životný štandard a zostúpiť 

do pokory týchto zástupov, ktoré Mňa počúvajú, a to preto, lebo Mňa spoznali a chystajú sa zanechať svoj 

márnivý život, aby sa venovali úlohe uvažovať o Mojom učení a neskôr ho praktizovať. 



U 96 

82 

58 Keby sa medzi vami objavili prví obyvatelia tohto sveta, ktorí žili v cnosti, podali by vám 

svedectvo o mieri, nevinnosti a blaženosti, ktoré obklopovali vtedajšie ľudstvo. Mohli by vám tiež 

povedať, že neexistuje žiadna bolesť a že zem je ako lono a tvár matky; že medzi bytosťami, ktoré ju 

obývajú, vládne len priateľstvo a bratstvo. Veru, táto planéta bola vyzdobená ako nebeský domov. 

59 Hoci som duše na základe Svojho rozhodnutia poslal žiť na tomto dočasnom mieste určenia, chcel 

som ich existenciu obklopiť zázrakmi ako dôkazom Svojej lásky, aby dieťa nezabudlo na svojho Otca a 

aby Ho spoznalo a tiež milovalo v každom Jeho diele. Ale z toho sveta, z toho bohatstva, z tej čistoty, s 

ktorou som dal zem človeku, nezostalo nič. Táto svätyňa bola znesvätená, čo spôsobilo nespočetné 

množstvo bolesti. Uvedomte si, čo ste urobili z kráľovstva, ktoré vám dal Pán, aby ste v ňom boli ako 

kniežatá, ktoré by mali Jeho múdrosť a Jeho lásku za svoje dedičstvo, ako majitelia sveta, ktorý napriek 

všetkej vašej vede ešte nepoznáte. 

60 Nikomu nevyčítajte, že stratil milosť a pokoj, ktoré obklopovali tento život na začiatku. 

Neobviňujte svojich predkov, lebo ste boli skúšaní v každom veku a v každej generácii a takmer vždy ste 

padli. Moja láska a milosrdenstvo však boli vždy prítomné vo vašich životoch. 

61 Niekto si v srdci povie: "Pane, keď zhrešili naši predkovia - prečo by sme mali niesť následky 

my?" Ale ja vám hovorím: Čo viete o previneniach prvých obyvateľov zeme? Kto vám hovorí, že nepatríte 

medzi tých, ktorí tvorili prvé generácie? Prebuďte sa, bdejte a modlite sa, pochopte, že nie vaša láska, ale 

vaša bolesť očistí ľudstvo a vráti mu dôstojnosť. Na pripravenej pôde rozptýlim semeno Svojho učenia, 

ktoré v súčasnosti zjavujem pokornému ľudu, ktorý ma dokázal rozpoznať podľa podstaty Svojho Slova a 

ktorý je schopný v pravý čas odovzdať ľudstvu Dobrú zvesť. 

62 Chcem, aby sa vo vás pamäť na moje slovo nezmazateľne zapísala, aby žilo, pretrvávalo a bolo 

stále prítomné vo vašej pamäti a aby ste o ňom vydávali svedectvo svojim blížnym svojimi skutkami 

lásky. 

63 Ja som vás pripravil v čase spravodlivosti, aby ste mali dôkaz o mojej láske a nesťažovali sa 

potom, že ste nič nevedeli o tom, čo vás čaká. Môj súd pocíti každá duša, žiadna z nich neunikne tomuto 

zákonu a moja večná láska porazí každý omyl a tvrdohlavosť v zlom. Temnota sa rozptýli a v každom 

tvorovi zostane len svetlo. 

64 Pozorne si preštudujte tento návod a nakoniec pochopíte, že nikto nie je stratený nadobro, že nikto 

nezostane ďaleko odo mňa a že všetky vaše súženia dosiahne môj Duch a všetky vaše skutky budú súdené. 

Ale ja vám hovorím: Keď ma uvidíte zblízka ako Sudcu, spoznáte ma ako Otca a budete ma skutočne 

milovať. 

65 V druhej ére som vám vyznačil cestu svojou Krvou; teraz máte božskú podstatu môjho Slova a 

vďaka nej sa zachránite a dostanete sa ku Mne. 

66 Vtedy vo Mňa ľudia so zatvrdnutým srdcom neverili, hoci boli priamymi svedkami Mojich 

skutkov. Čo sa stane s dnešnými tvrdými srdcami, keď sú Moje prejavy menej významné? 

67 Vyčistite nádobu svojho srdca zvnútra i zvonku, aby z vašich pier vychádzal len podstatný život a 

pravda, a vylievajte jej obsah bez obmedzenia svojim bratom a sestrám. Nebuďte lakomí a správajte sa 

ako Ja, ktorý vám ako majiteľ všetkého dávam všetko. Buďte Mojimi prostredníkmi voči svojim blížnym 

a neúnavne pracujte na celosvetovej duchovnej obnove. 

68 Prekvapuje vás, že váš Pán má taký veľký záujem o vás, ktorí ste ešte nedokonalí? Dôvodom je, že 

patríte mne. Milujem vás, a preto som prišiel za vami. 

69 Pýtate sa ma, prečo vám vaše telo spôsobuje bolesť a vo vašich srdciach je smútok, kedykoľvek 

som vám povedal, že vás milujem. Na to vám odpovedám: Keďže som v druhom veku, hoci nevinný, trpel 

pre vás, aby som vás urobil hodnými byť so mnou, nemôžete v súčasnosti vedieť, či netrpíte, aby ste 

svojimi zásluhami pomohli iným dušiam, ktoré sa nedokázali oslobodiť od hriechu. Vezmite si ma za 

príklad vo svojich skúškach bez toho, aby ste mysleli na odmenu alebo na odmenu, ktorú môžete získať. 

Uvážte, že ešte nemáte dostatok zásluh na to, aby ostatní získali odpustenie kvôli vám. Preto vám dávam 

nové možnosti, aby ste sa rozvíjali smerom nahor, aby ste nakoniec získali to, čo vám bolo sľúbené od 

počiatku vekov: pokoj duše. 

70 Prečo sa bojíte sveta a pracujete v skrytosti, hoci moje dielo je hlasnejšie a len vzbudzuje lásku a 

učí milosrdenstvu? Mali by ste sa cítiť šťastní, pretože som si vás vybral, aby som vám dal toto duchovné 
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poslanie. Nečakajte na čas ešte väčšieho súženia, aby ste potvrdili moje proroctvá, a nevenujte sa plneniu 

svojej úlohy len zo strachu pred trestom, lebo keby ste to robili, neboli by ste apoštolmi lásky a viery. 

71 Veru, hovorím vám: Tí, ktorí Mňa milovali a riadili sa Mojimi pokynmi, sú so Mnou. To znamená, 

že sa stali hodnými obývať príbytok pokoja. 

72 Vnútorne mi hovoríte, že obsah Môjho Slova je vám známy, že je to v podstate ten istý zákon, 

ktorý som vám dával vždy, a naozaj vám hovorím, že toto Slovo, ktoré počujete prostredníctvom Mojich 

nositeľov hlasu, pochádza z toho istého zdroja ako to Slovo, ktoré som vám dal počuť ústami Ježiša. 

73 Pozorne počúvajte učenie, ktoré sa začalo v predchádzajúcich časoch. 

74 "Slovo" je kniha, ktorá sa otvorila na začiatku vášho duchovného vývoja a ktorá sa nikdy 

nezatvorí. 

75 Nasledujte ma v boji, pochopte moje dielo a vytrvajte až do konca v dôvere, že moja starostlivá 

láska vás bude sprevádzať všade, kam pôjdete. Chcem vás vidieť zjednotených a vystrojených, lebo 

každého, kto sa posilní, vezmem do služby, aby sa stal vyslancom môjho učenia. 

76 Každé slovo, ktoré vyjde z úst týchto nositeľov hlasu, sa splní a každé proroctvo Mojich 

vyvolených, ktorí bdeli a modlili sa, zostane zapísané a splní sa vo svojom čase ako dôkaz duchovných 

darov, ktoré som udelil tomuto ľudu, a ako svedectvo pravdivosti Môjho posolstva ľudstvu. 

77 Otvorte knihu minulosti, tam je vaša história. Prečítajte si ju, osvietení svetlom svedomia, a hlboko 

pocítite pravdu novej éry. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 97  
1 Moja, Majstrova láska a materinský hojivý balzam Márie zostupujú na vaše rany. Matka je vždy so 

mnou, aby spojila svoje nežné poučenie s učením, ktoré vám dávam, a rozprestiera svoj ochranný plášť 

nad týmto ľudstvom, ktoré kráča ďaleko od cesty, ktorú som vytýčil svojím príkladom na kríži. 

2 S akou láskou sa k vám vraciam po tom, čo som bol ukrižovaný a zavrhnutý v druhej ére. 

Prichádzam ako Otec, ako Brat, ako Majster, ako Priateľ. 

3 Teraz si to ty, kto plače, lebo tvoj duch sa chveje pred mojimi slovami odpustenia. Ale tento plač 

vás očisťuje a vedie vás na cestu, po ktorej budete musieť zajtra kráčať ako moji učeníci. 

4 Veru, hovorím vám, že je len málo tých, ktorí ma v tomto čase počuli a nepocítili pohnutie srdca. 

Preto zatiaľ čo sa niektorí oddane a nezištne venujú Mojej službe, iní Mňa naďalej počúvajú a očakávajú, 

že im pridelím ich úlohu. Niektorí žehnajú moje meno aj v najťažších skúškach, iní sa na mňa obracajú, 

len keď ma potrebujú. Ale ja ich všetkých považujem za milovaných žiakov. Niektorí používajú službu 

My 

učenia do posledného, keď pochopia význam tohto posolstva. Títo budú silní, keď už nebude možné počuť 

moje slovo v tejto podobe. Sú aj takí, pre ktorých Moje ohlasovanie nemalo väčší význam a ktorí sa 

uspokojili s tým, že ma počúvali, a preto si bezstarostne nechali ujsť význam Môjho poučenia. Títo budú 

patriť k tým, ktorí budú v tomto zajtrajšom čase túžiť po mojich daroch milosti a medzi ktorými sa objavia 

tí, ktorí sa budú snažiť oživiť moje zjavenia, zabúdajúc, že čas, ktorý som určil pre svoje zjavenia, mal 

vždy časový limit. 

5 Hovorím vám, že aj božské učenie má svoj koniec. Či Mojžiš neodišiel hneď, ako zjavil Môj 

zákon svojmu ľudu? Nepamätáte sa, že som v Ježišovi odišiel do neba uprostred ľudí, keď som dokončil 

svoje poslanie Majstra a Vykupiteľa, keď som vám povedal: "Všetko je splnené"? je to rovnaké aj v tomto 

čase: keď bude Moje Zjavenie odovzdané a pripravené mysle prestanú hlásať Moje Posolstvo a keď tí, 

ktorých som nazval "zlatými pierkami", zaznamenajú Moje Slovo a Môj Duchovný svet odovzdá svoje 

Posolstvo, vtedy vám aj Ja poviem: "všetko je dokonané". Potom tento hlas zmĺkne a pred učeníkmi sa 

objaví nová éra: éra dialógu ducha s duchom. 

6 Nech nikto nezanedbáva deň, ktorý na to určila Moja vôľa. Preto si uvedomte, že tento čas sa blíži. 

Jedzte a pite chlieb a víno pravého života, aby ste zajtra na ceste netrpeli hladom a smädom. 

7 Je to čas svetla pre tento ľud, ktorý volám z rôznych miest na zemi. Medzi ľuďmi objavím tých, 

ktorí ma budú nasledovať. Niektorí majú voči mne dlhy, iným bolo prisľúbené dedičstvo. Sú to duše, ktoré 

som poslal prebývať na zemi, aby sa vtelili do tela ako muž alebo aj ako žena, a v týchto chvíľach ich 

nachádzam vo veku detí, dospelých a starcov. 

8 Hľadám duše, z ktorých vytvorím svoj ľud, aby som ho zjednotil a dal mu nové učenie, ktoré ho 

povedie k tomu, aby urobil krok vpred na svojej ceste rozvoja. 

9 Zakaždým som sa svojmu ľudu ukázal iným spôsobom, aby som vyskúšal jeho duchovnú 

vnímavosť. Preto v tomto čase, keď sa dávam poznať prostredníctvom ľudského orgánu chápania, skúšam 

ich vieru a duchovnosť, keď im hovorím: "Tu som s vami v duchu, ako som vám sľúbil." 

10 Aj v druhej ére som skúšal vieru týchto ľudí, keď som im prostredníctvom Ježiša povedal: "Ja 

pochádzam od Otca, ale kto pozná Syna, pozná Otca." Mnoho storočí predtým som na vrchole Sinaja 

povedal ľuďom: "Ja som Jehova, váš Boh." 

11 V každom veku ste ma očakávali, ale vždy, keď som bol s vami, ste ma nepoznali, pretože ste 

neboli dostatočne vybavení a oduševnení. Hovorím vám: Nech má Moja prítomnosť akúkoľvek podobu, 

vždy bude obsahovať pravdu a božskú životnú esenciu. 

12 Povedal som vám, že som použil rôzne formy, aby som sa dal svetu poznať. Tie však neboli 

maskou, ktorá by pred vami zakrývala môjho Ducha, ale aby ma poľudštila, obmedzila, a tak ma urobila 

pre ľudí počuteľným a hmatateľným. Teraz vám hovorím, že skôr, ako sa rozhodnete, mali by ste najprv 

počuť tento hlas, až kým nenastane okamih vášho presvedčenia alebo osvietenia, keď sa v duchu rozjasní. 

13 Viem, že posudzujete nositeľov hlasu, prostredníctvom ktorých vám dávam svoje slovo, a že ich 

posudzujete ako nečistých, hriešnych a nedokonalých. Ale hovorím vám, že som nehľadal mužov a ženy, 

aby boli čistí, naopak, hľadal som hriešnikov, aby som ich svojím prejavom pozdvihol. Myslíte si, že 
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existujú ľudia čistého srdca, tela a ducha, prostredníctvom ktorých by som sa mal dať poznať? Hovorím 

vám, že by som ich nenašiel ani medzi deťmi! 

14 Ak som sa ľuďom dal poznať prostredníctvom orgánu mysle niektorých z nich, bolo to preto, že 

človek predstavuje najväčšie dielo zo všetkých, ktoré som na zemi vykonal - vzhľadom na to, že som ho 

obdaril duchom. Aký lepší tlmočník ako on by sa mohol nájsť, aby sa Môj Duch prihovoril ľudstvu? To je 

dôvod, prečo bol človek vždy Mojím najlepším prostriedkom, ako vám sprostredkovať Moje Božské 

myšlienky. 

15 Takto som sa staral o ľudského ducha s nekonečnou láskou a starostlivosťou, aby som ho 

pozdvihol do oblastí Večného a Dokonalého. 

16 Človek bol umiestnený uprostred raja Môjho stvorenia, aby sa mohol tešiť z Otcovho diela, aby sa 

stal plným múdrosti a ako duchovne zrelý človek bol súčasťou Môjho Božského koncertu. Z milovaného 

dieťaťa som urobil knieža na zemi tým, že som mu dal moc nad bytosťami, ktoré mu podliehajú. Celá jeho 

cesta bola osvetlená svetlom môjho Ducha, svetlom, ktoré nazývate svedomie. 

17 Človek na svojej dlhej ceste vývoja zažil zázraky, ale je sotva na jej začiatku, pretože sa musí ešte 

veľa učiť. Pochopte, že keď vám hovorím o zázrakoch, nemám na mysli len tie, ktoré ešte objavíte na 

cestách vedy, ale aj duchovné zjavenia. 

18 Tento čas, v ktorom žijete, je plný prekvapení a osvietení pre vášho ducha - je to čas, v ktorom sa v 

najvnútornejšej časti vašej bytosti prebudia všetky schopnosti a zmysly vášho ducha. Počúvajte, 

premýšľajte, povyšujte sa z detských učeníkov na učeníkov tým, že sa budete učiť v knihe, ktorú vám 

zjavuje Moje Slovo. Skúmajte prírodu a kontemplujte vesmír, ktorý k vám tiež hovorí hlasom Majstra, 

pretože Ja som prítomný vo všetkom. Pozorujte s láskou alebo aspoň so záujmom a zistíte, že všetko 

ukazuje cestu k pravde. Nikdy ste neboli pripravení tak ako dnes, aby ste pochopili, že všetko svedčí o 

Mne a že vo všetkom je Moja stopa ako nezničiteľná pečať Pôvodcu života. 

19 Veda o materiáloch vám odhalila mnohé tajomstvá. Nikdy však neočakávajte, že vám veda 

prezradí všetko, čo potrebujete vedieť. Veda vtedajších ľudí mala aj svojich prorokov, ktorým sa ľudia 

vysmievali a považovali ich za bláznov. Ale keď sa potom ukázalo, že to, čo hlásali, je pravda, boli ste 

ohromení. 

20 Ak sa takto naplnili slová prorokov vedy - tých, ktorí predpovedali pominuteľné plody ľudskej 

vedy -, čo sa potom naplní v proroctvách Božích vidcov, keď vám oznámia nastolenie kráľovstva pokoja, 

ktoré bude v srdciach ľudí pominuteľné? 

21 Teraz veštci ohlasujú nový svet. Sú to proroci, ktorých som vám poslal, aby ste ich počúvali, a 

keby ste boli pripravení štúdiom mojich slov a zasľúbení z minulých čias, nič z toho, čo som vám zjavil v 

súčasnosti, by vás neprekvapilo. Našiel som vás však unavených, chorých a zaujatých vecami vášho 

ľudského života, preto som vás musel pred tým, ako som vám zjavil veľké učenie múdrosti, uzdraviť, 

potešiť a inšpirovať k zlepšeniu a obnove, aby ste vykročili na cestu pokoja, ktorá bola jedinou cestou, aby 

ste mohli uvažovať o duchovnom živote. 

22 Zostáva mi už len niekoľko rokov, aby som bol s vami prostredníctvom tohto ohlasovania, a vy 

musíte používať moje pokyny. Čas neplynie pre môjho ducha, ale pre človeka áno. Preto využite tieto 

roky, ktoré sa vám teraz zdajú také dlhé, ale pre vášho ducha sú krátke. Sľubujem, že do vašej mysle 

vylejem prúdy múdrosti, ktorá bude jedinou vecou, ktorú vám zanechám po svojom odchode. Nezanechám 

vám ani zlato, ani mená, ani tituly, ale iba svoje učenie. 

23 Toto semienko už začína prinášať svoje ovocie medzi vami, pretože ak ste predtým vyjadrovali 

svoju úctu ku Mne materiálnym spôsobom, dnes sa namiesto toho snažíte oduševniť, aby ste sa priblížili k 

pravde. 

24 Vaša duša musela prejsť tygľom bolesti, aby ste mohli urobiť krok vpred na ceste oduševnenia a 

stať sa majstrami pokory a trpezlivosti, sily a viery. Od vášho ducha očakávam pochopenie a úctu k 

druhým. 

25 Nesúďte svojich blížnych za to, ako sa klaňajú. Veru, hovorím vám, že len ja viem objaviť v 

srdciach kvety viery a lásky, ktorých vôňu prijímam ako najlepšiu obetu ducha. Neodmietajú ani tých, 

ktorí v Márii neuznávajú božské materstvo, ktorá sa stala ženou, aby v jej panenskom lone Slovo mohlo 

prijať ľudskú podobu. Aj ona vás v týchto časoch učila, pretože ani v srdci Matky nie sú pre deti žiadne 

tajomstvá. Veru, hovorím vám, že jej hlas ako Matky bude počuť celé ľudstvo tejto doby. Vo Mne môžeš 
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nájsť všetky druhy lásky, lebo na jednej strane ti dávam pocítiť Moju prítomnosť a Moju moc ako Otca, na 

druhej strane nechávam do tvojej bytosti preniknúť materinský dych alebo dávam tvojmu duchu potešenie 

z toho, že ma počuje ako Majstra. 

26 Nechajte v sebe klíčiť toto semienko, aby z jadra vašej bytosti vychádzali všetky city, ktoré duch 

môže a má prejavovať - tak voči nebeskému Otcovi, ako aj voči svojim blížnym tým, že sa budú navzájom 

milovať. 

27 Viete si predstaviť tú radosť, ktorá bude v duchovnej ríši, keď sa konečne všetci tí, čo žili v 

hriechu, hádkach a pustošení, budú milovať? Nedokážete si predstaviť radosť svojho Otca ani radosť, 

ktorá bude potom v duchovnom svete. Môj Duch vás stvoril, aby ste boli okolo mňa, lebo som bol sám. 

Ale ja som vás určil, aby ste sa navzájom milovali a aby ste ma svojou láskou napĺňali šťastím. 

28 Ja som váš Otec a túžim po vašej láske, lebo ste zišli z cesty, ktorú vám ukazuje svedomie. Stvoril 

som vás, aby som vás miloval, ale vy toto svetlo ešte úplne nevidíte. Ste skazení svojimi pozemskými 

ambíciami, a aj keď občas obraciate svoje myšlienky ku Mne a ste vďační za Moje dobrodenia, 

nepochopili ste, že najlepšou poctou, ktorú Mi vaša vďačnosť môže vzdať, je láska medzi bratmi a 

sestrami, o ktorej vám Moje učenie toľko hovorí. 

29 Milovaní učeníci, keď ma počujete takto hovoriť, zdá sa vám ťažké alebo nemožné, aby ste sa mi 

zapáčili; ale táto pochybnosť nepochádza z vášho ducha, ale z tela, lebo je krehké. Na druhej strane, duch 

bol stvorený na veľké skutky hodné Toho, ktorý mu dal život. 

30 Prinášam vám toto učenie, aby som vás pozdvihol k pravému životu. Uvedomte si však, že spása 

ľudí sa neuskutoční v jednom okamihu. Tak ako potrebovali čas, aby duchovne klesli, budú potrebovať aj 

čas, aby opäť povstali. Tento čas, ktorý im môžem vyčleniť iba ja, im dám, aby mohli uskutočniť svoju 

obnovu, svoje očistenie a obnoviť všetko, čo zničili v sebe a vo svojich blížnych. 

31 Hoci v tomto čase počula moje slovo len malá časť ľudstva, nech si nikto nemyslí, že títo ľudia 

boli vyvolení ako spravodliví, lebo som ich našiel hriešnych ako celé ľudské pokolenie. Tak to však bolo 

stanovené v mojich radách. 

32 zajtra, keď podstata tohto Slova dosiahne všetky srdcia, zistíte, že Moja Zmluva bola daná všetkým 

Mojim deťom, a zistíte, že v každej Mojej myšlienke a v každom Mojom učení bolo pohladenie pre tých, 

ku ktorým sa Moje posolstvo dostalo. 

33 Vaše rany sa zahojili, môj balzam bol vo vašich srdciach. Teraz ma počúvajte, lebo čoskoro sa 

vydáte na cestu k tým, ktorí majú tiež bolesti na duši a na tele. Kto by mohol lepšie pochopiť ich utrpenie 

ako vy, ktorí ste ho prežili? 

34 Život učiteľa robí zo študentov učiteľov, aby mohli byť radcami a sprievodcami svojich blížnych 

svojím svetlom, vedomosťami a skúsenosťami. 

35 Moje učenie spolu s lekciami života spôsobuje, že duša je osvetlená žiarivým majákom svedomia a 

kroky človeka sa stávajú svetlom. Pokiaľ sa toto svetlo nemôže odrážať navonok prostredníctvom dobrých 

skutkov, povznášajúcich myšlienok a slov s duchovným obsahom, človek musí prechovávať pocity 

slabosti, strachu, sebectva a nedôvery. Ale keď toto svetlo začne prekonávať temnotu jeho mysle, začne 

odhaľovať svoju podstatu, vtedy do srdca príde pokoj, objaví sa viera a dôvera v život a posilní dušu, aby 

mohla pokojne prekonávať ťažké hodiny, veľké skúšky, ktoré obsahuje každý osud. 

36 Moje Slovo je Cesta, je Božím zákonom, ktorý vás vedie k dokonalosti, je svetlom, ktoré povznáša 

dušu, ale ktoré bolo zatemnené, keď sa telo presadilo svojou neústupnosťou a nepočúvalo vnútorné 

volanie svojho svedomia. Beda teda duši, ktorá podľahla podnetom tela a nechala sa ovládať vplyvom 

sveta, ktorý ju obklopuje, a vymenila svoju pozíciu vodcu za pozíciu bezbrannej bytosti, ktorú ľudské 

vášne a slabosti poháňajú ako neplodné lístie, keď ho vietor bezcieľne zmieta. Človek, ktorý najviac 

miluje slobodu, sa bojí podriadiť Božej vôli zo strachu, že Jeho Duch si ho nakoniec podmaní a pripraví 

ho o mnohé ľudské uspokojenia, o ktorých vie, že mu škodia, a tak opúšťa cestu, ktorá ho vedie k pravému 

životu. 

37 Telo sa bojí boja s duchom a hľadá spôsob, ako ho pokúšať prostredníctvom pôžitkov sveta, aby 

mu zabránilo v slobode alebo ju aspoň oddialilo. Pozrite, ako má človek v sebe vlastného pokušiteľa! 

Preto som povedal, že keď porazí sám seba, vyhral bitku. 

38 Mnohé z toho, čo vám hovorím v tomto vyhlásení, prijíma intuitívne nekonečné množstvo ľudí, 

pretože teraz je čas, keď život so svojimi lekciami vniesol svetlo do mnohých duší, prinútil ich zamyslieť 
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sa a naučiť sa počúvať hlas svedomia. Sú na ceste k pravde a chápu, že toto je cesta, ktorá vedie k pokoju, 

k pravej slobode a k najvyššej blaženosti, ktorá dáva život v harmónii s tým, kto vás stvoril. 

39 Dôkladne študujte moje učenie, učeníci, lebo tak ako ste videli, že sa splnilo všetko, čo vám 

oznámili proroci prvej éry, tak uvidíte, že sa splní všetko, čo som vám oznámil ústami týchto nositeľov 

hlasu. Na každom kroku a deň čo deň sa napĺňa jedno z mojich slov bez toho, aby ste si to uvedomovali. 

40 Moje slovo musí vyjsť z vášho národa, aby ste mu uverili a poslúchali ho, ako sa to stalo Ježišovi, 

ktorý musel opustiť dedinu Nazaret, kde prežil svoje detstvo, aby našiel vieru v iných krajinách. 

41 Po roku 1950 vám už nebudem dávať svoje Slovo prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, ale 

bude zachované v srdciach, kde živí vieru, a oni ho budú niesť iným národom. 

42 Využijem ľudí dobrej vôle a srdca, ktorí sa usilujú o čistotu môjho učenia, aby sa toto posolstvo 

lásky a odpustenia dostalo k ľudstvu. Tí, ktorí vychádzajú ako poslovia, budú svedčiť o dobre svojimi 

slovami a skutkami, ale nikdy nebudú prinášať trpkosť. Ich oči budú roniť slzy pre bolesť iného a ich 

spánky budú biele, pretože budú trpieť pre svojich blížnych. Budú žiť a umierať v láske, odpúšťať a 

žehnať a na koniec svojej cesty prídu bez trpkosti, únavy a sklamania. 

43 Učeník tretej éry by si mal vo svojom živote uvedomovať, že ovocie duchovného semena sa 

nezožína na zemi. Prečo teda mnohí z tých, ktorí sa nazývajú mojimi učeníkmi, strácajú srdce tvárou v 

tvár nevďačnosti alebo ľahostajnosti ľudí? 

44 Priniesol som nekonečnú dobrotu vo svojom Slove, aby vás sprevádzala po celý život, pretože 

moje Slovo vo vašom duchu je sila, odvaha, radosť z lásky a služby. Dobrý učeník sa nemusí ničoho báť a 

s radosťou prejde ťažkými cestami a bolestnými skúškami. Jeho oči, ktoré sú vďaka modlitbe stále v 

strehu, odhalia nástrahy, ktoré mu nepriatelia kladú pod nohy. 

45 Tieto slová nechám zapísané a dostanú sa k mojim budúcim učeníkom, a keď ich budú študovať, 

zistia, že sú čerstvé, živé, a ich duch sa zachveje od radosti, keď pocítia, že v tej chvíli k nim hovorí ich 

Majster. 

46 Myslíte si, že všetko, čo som vám povedal, je určené len tým, ktorí ma počúvali? Nie, milovaný 

ľud, svojím slovom hovorím za prítomných i neprítomných, za dnešok, za zajtrajšok i za všetky časy, za 

zomierajúcich, za živých i za tých, čo sa ešte len narodia. 

47 Hovoríte, že Moje slovo a Moje dielo sú veľmi veľké, nekonečné, ale vy ste sa ich rozhodli 

obmedziť svojimi skutkami. Ach, keby ste sa len dokázali vybaviť tým, že prekonáte svoju materializáciu 

a povznesiete svoju dušu dobrou snahou o poznanie a spravodlivý život, aké zázraky by ste uvideli! 

48 Zdá sa vám smiešne, že vám niekedy ústami nositeľa hlasu dávam učenie, ktoré je určené celému 

ľudstvu, pretože svoj svet považujete za nekonečný a počet ľudí, ktorí nepoznajú Moje ohlasovanie, za 

nezmerateľný. Odpovedám vám, že keď hovorím k ľudstvu, nerobím to len pre tých, ktorí sú prítomní, ale 

aj pre tých, ktorí čakajú na čas, keď budú konečne žiť na zemi. Ale vedzte, že v mojich očiach je váš svet 

ako atóm a počet ľudí, ktorí ho obývajú, je zanedbateľný v porovnaní so všetkými duchovnými bytosťami, 

ktoré tvoria moje kráľovstvo. 

49 Zdá sa vám prostriedok, ktorý som si zvolil, aby som sa dal poznať, niekedy príliš chudobný? Toto 

nie je prvá príležitosť, keď som ako Otec využil ľudskú myseľ, aby ste počuli Moje slovo, Moje poverenia 

a Moje zjavenia. Toto je prostriedok, ktorý som vždy používal, aby som hovoril k človeku, a mali by ste si 

byť vedomí, že božské slovo vždy prichádzalo prostredníctvom pokorných, jednoduchých a zdanlivo 

nevzdelaných nositeľov. 

50 Študujte a pracujte, žiaci. Pamätajte, že som vytrvalo klopal na dvere vašich sŕdc, kým ste mi ich 

neotvorili. Niekedy k vám hovorím obrazne, ale vždy s rovnakou jednoduchosťou, s akou hovoríte vy. Je 

to preto, že Moje Slovo teraz vysvetľuje to, čo som vám kedysi dával v podobenstvách a čo ste preto 

nemohli pochopiť v pravom zmysle. Načo chodiť po temných cestách, keď som vám ukázal svetlú cestu 

svojím Slovom? 

51 Tým, ktorí ma počúvajú, hovorím, aby otvorili svoje oči pre svetlo tohto učenia, aby mohli žasnúť 

nad jeho veľkosťou. 

52 Keď sa toto ohlasovanie začalo v mysli prvých nositeľov hlasu a Ja som hovoril prvým učeníkom 

o pokroku, ktorý urobia tí, čo prídu po nich, a povedal som im, že Moje Slovo sa zdokonalí na perách 

nových nositeľov hlasu, tie zástupy vzdychali a závideli tým, ktorí prídu po nich k stolu Majstra, aby si 

vychutnali zrelé ovocie. Veru, hovorím vám, že to zrelé ovocie, ktoré som predpovedal, je práve to ovocie, 
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ktoré teraz požívate. Lebo budete vedieť, že Moje Slovo teraz dosahuje svoj vrchol v tomto spôsobe 

zjavenia sa vám. Do roku 1950 zostáva už len niekoľko rokov a na konci tohto roku sa s vami Majster 

rozlúči. 

53 V budúcnosti spôsobím, že sa prostredníctvom tohto učenia dostane Moje posolstvo k tým, ktorí 

ma svojho času nepočuli. Niektorí ju dostanú prostredníctvom svedectiev tých, ktorí ma počúvali; iní ju 

dostanú prostredníctvom prepisov a ďalší prostredníctvom darov intuície a inšpirácie. Tak sa splní 

proroctvo, že môj Duch bude v tomto čase vyliaty na každého ducha a každé telo. 

54 Vašou úlohou je dláždiť cestu odstraňovaním prekážok a ťažkostí a zanechávať stopu 

milosrdenstva a lásky pre tých, ktorí neskôr budú kráčať po tejto ceste v túžbe po oduševnení. 

55 Duchovné prebudenie ľudstva je už blízko. Nezúfajte, keď vidíte, že roky plynú bez akejkoľvek 

zmeny k lepšiemu v morálke ľudí. Sledujte, učte sa, pracujte a vedzte čakať. Veríte v moje slovo? 

Nezabúdajte, že som vám povedal, že ma uvidí každé oko, každá myseľ ma pochopí a každé ústa budú 

hovoriť o mojom slove. 

56 Tento čas sa blíži, ale je potrebné, aby ľudia, ktorí ma počúvali, boli čistí od hriechu a silní vo 

viere, aby o mne vydávali svedectvo, ako som ja vydával svedectvo o vás, keď som sa dal poznať 

prostredníctvom vášho orgánu rozumu. 

57 Moje slová sú zapísané v "Zlatej knihe", aby po roku 1950 nikto nepovedal, že mu chýba môj 

prejav. Vo svojom učení, ktoré je určené pre všetky časy, vám zanechávam múdrosť, príkazy, proroctvá, 

duchovnú výživu a uzdravujúci balzam. 

58 Musíte sa naučiť čítať v knihe Mojeho učenia, aby ste pri čítaní svojim blížnym tieto slová prenikli 

božskou podstatou a aby tí, ktorí počúvajú, prežívali a cítili to, čo ste prežívali a cítili vy, keď ste Mňa 

počúvali prostredníctvom nositeľa hlasu. 

59 Učeníci, odstráňte zo svojich sŕdc starosti, keď počúvate moje učenie. Cíťte božské pomazanie a 

udržujte si moju moc vo svojej bytosti. Chcem ťa vidieť zdravého, nikdy chorého, plačúceho alebo 

slabého. 

60 Často si myslíš, že ťa trestám, keď ti bolesť spôsobuje rany. Ale ja vás len učím, že ste to vy, kto si 

privoláva utrpenie. Kedysi dávno si bol povolaný splniť veľkú úlohu a nepočúval si môj hlas. Teraz vám 

však dávam na vedomie, že pokoj, ktorý ste často hľadali a nenašli, vám bude daný prostredníctvom 

plnenia mojich zákonov. Pozrite sa, ako sú tí, ktorí splnili svoju úlohu, celí, bez rán osudu. 

61 Povedal som vám, že ste neprišli na Zem len raz, ale že vaša duša na seba vzala telesné schránky 

toľkokrát, koľkokrát to bolo potrebné na jej rozvoj a zdokonalenie. Teraz musím dodať, že záleží aj na 

vás, či je čas na dosiahnutie cieľa kratší alebo dlhší, v závislosti od vášho želania. 

62 Moje svetlo svieti na všetkých miestach, kde žijú moje deti. Zem je teda tiež obklopená týmto 

jasom. Znovu vám hovorím, že toto proroctvo sa teraz napĺňa, že každé oko ma uvidí, každá myseľ ma 

pochopí a každé ústa budú vyslovovať moje Božské slovo, len čo sa duša pripraví. To som vám oznámil a 

teraz prišiel čas, keď sa moje slová naplnia. 

63 Koľko učeníkov a koľko detských veriacich duší druhej éry pocítilo túžbu byť prítomní pri 

naplnení mojich prisľúbení, zažiť a byť priamym svedkom toho, čo sa deje dnes. Táto túžba zažiť to ich 

nútila, aby sa vnútorne pripravili a dosiahli väčšie povznesenie. Napriek tomu im v tom čase nebolo 

dopriate vidieť, ako sa niektoré proroctvá naplnili, pretože na to bola naplánovaná iná doba. 

64 Musel som prísť, keď bol svet na vrchole materializmu, aby som sa vám zjavil v duchu, prehovoril 

k vám prostredníctvom mužov, žien a detí a naučil vás dokonalému spojeniu s Mojím Božstvom. 

65 Chcem z vás urobiť rozsievačov pravdy, a to sa prejaví vo vašich slovách a skutkoch. Každému z 

vás budú zverené určité úlohy, aby ste sa všetci podieľali na duchovnom poslaní, ktoré musí Moje Dielo 

splniť. 

66 Sľúbil som tomuto národu, že v ňom nebude vojna, ak sa moji učeníci budú riadiť mojím učením. 

Keď títo ľudia uvažujú o ničivých udalostiach v iných národoch, ktoré sú spôsobené nezhodami a 

nenávisťou, prosia ma, aby sa tu na tejto pôde neprelievala krv. Potom ich len žiadam, aby sa modlili a 

bdeli, aby sa stali hodnými, aby sa tento prísľub mohol naplniť. Nechcem ťa vidieť plakať. Ak vládne 

nespravodlivosť a ty trpíš tyraniou a krutosťou tých, ktorí ti vládnu, neobviňuj Mňa. Dal som vám moc 

konať veľké skutky, ktoré premenia vašu vlasť na údolie pokoja. 
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67 Prorocky sa ohlasuje, že mnohé národy zaniknú. Túto rodinu, ktorá predstavuje ľudstvo, budú 

bičovať silné búrky a pri tejto návšteve pre svoju živú vieru vo Mňa prežijú tí, ktorí "bdeli" a pripravovali 

svoje duše láskou. 

68 Využite tento čas, lebo sa blíži hodina súdu a rok 1950 je blízko. V tom čase už mnohí z vás budú 

v duchu, iní ešte v tele, ale všetci budete súdení. 

69 To bude začiatkom toho, že všetci ľudia budú kráčať po rôznych cestách k oduševneniu. Vedci ma 

spoznajú a stanú sa poradcami ľudí. Otvorí sa im Kniha múdrosti, z ktorej dostanú veľmi veľké zjavenia. 

Až potom duch otvorí ľudskej mysli cestu k pravdivému poznaniu a svedomie normalizuje konanie ľudí. 

70 Zem bude čistá a tí, čo prežili, ma budú nasledovať s rovnakým zápalom ako Moji učeníci v druhej 

ére. Ale vy budete tí, v ktorých zanechám prvé semienka oduševnenia. 

71 Ako univerzálny Pastier neúnavne hľadám svoje ovce. Na zemi povedú ľudstvo tí, ktorí dosiahnu 

najväčšiu duchovnú zrelosť prostredníctvom lásky a pokory. Pravý mudrc je ten, kto pozná Moje zákony a 

plní Moju vôľu. Takto budem s nekonečnou trpezlivosťou vychovávať svojich učeníkov v tretej ére. Mám 

vás rád, a preto vás chcem vidieť všetkých skvelých v duchu. 

72 Nezabúdajte na Moje slová, ale ak nie ste schopní uchovať si v pamäti všetko, čo som vám 

povedal, budú tam knihy, ktoré obsahujú Moje učenie, Moje zjavenia z tohto času a skutky Mojich 

učeníkov. 

73 Cíťte a počúvajte vnuknutie, ktoré vám posielam, lebo každý, kto ku Mne povstane s čistým 

srdcom, dostane Moju útechu, bude mať radosť v srdci a Moje Božské Slovo rozkvitne na jeho perách. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 98  
1 Dávam vám ovocie viniča, aby ste sa živili mojou láskou, zabudli na bolesti a pôrodné bolesti a 

cítili, že kým vám dávam svoje slovo, prebývate so mnou v dome pokoja. Cíťte Moju prítomnosť, ľudia, 

využite tento čas, a ak počas neho chcete napraviť svoje previnenia, učte sa odo Mňa, pretože vám práve 

dávam príležitosť duchovne sa pozdvihnúť. 

2 Vy, ľudia v zrelom veku a starci, neľutujte čas, ktorý ste nechali uplynúť, kým ste ma nepočuli; 

dnes ste so mnou. Ak ma milujete, v krátkom čase spoznáte moje učenie a budete ho môcť používať. Už 

ste na ceste a môžete začať plniť svoju úlohu a vaším sprievodcom bude hlas vášho svedomia. Pôjdem 

pred tebou a žiadna skúška, nech by bola akokoľvek ťažká, ťa odo mňa neoddelí. Ak ma miluješ, neotáčaj 

sa späť, lebo tvoja viera zažiari ako nový úsvit a ty spoznáš cestu, po ktorej pôjdeš zaliaty svetlom. 

3 Si pripravený nasledovať ma, aj keby si mal trpieť? Keby sa vás okolie opýtalo, odpovedali by ste, 

že ste moji učeníci a že ma nasledujete pre svoju vieru? Mali by ste odvahu podať tento dôkaz (viery)? 

Premýšľajte o tom a pamätajte, že ak ste mojimi učeníkmi, musíte sa zdokonaľovať, aby ste vydali 

pravdivé svedectvo o mojom učení. 

4 Pošlem svoje posolstvo všetkým národom. Všetko je pripravené na to, aby sa moje zámery stali 

skutočnosťou, ale najväčším dôkazom, ktorý dám ľuďom o svojej moci a láske, bude zmena ich sebectva 

na úprimnú vzájomnú lásku. 

5 Vďaka láske vykonajú veľké skutky. Bez rozdielu rasy alebo rodu vyzvem všetkých, aby vám dali 

úlohu v tejto práci. 

6 Tým, ktorí túžia po poznaní a oduševnení, hovorím: Počúvajte Moje Slovo a spoznajte jeho 

podstatu. Čítajte veľkú Knihu života a študujte ju, lebo v nej je poučenie pre každého z mojich učeníkov. 

7 Dávajte si však pozor, aby ste nečítali knihy, v ktorých bolo prekrútené Moje slovo alebo 

proroctvá, a tiež tie, v ktorých boli božské zjavenia interpretované prekrúteným spôsobom. Nedovoľte, 

aby do vašej mysle preniklo falošné svetlo. Ak chcete poznať pravdu, pripravte sa vnútorne a vaša intuícia 

a citlivosť vášho ducha, vedená svedomím, vám vždy odhalí pravdu. 

8 Túto knihu pre vás píšem v Tretej ére - používajte ju a správne interpretujte jej učenie a zažijete, že 

jej svetlo rozptýli tiene a že sa objasní každá záhada. Potom pocítiš Moju prítomnosť a budeš vnímať Môj 

hlas na dne svojej duše, ktorý k tebe hovorí a dáva ti pokyny. 

9 Pamätajte, že nemôžete skryť žiadnu prácu ani myšlienku, o ktorej neviem. Ak ťa však často 

pokúša svet, ktorý ťa priťahuje a spútava, a niekedy ti chýba sila odmietnuť zlo, utiekaj sa ku mne, aby si 

sa z môjho učenia naučil používať moc, ktorú som ti dal nad svetom a nad telom, a keď zvíťazíš a získaš 

pokoj srdca, môžeš pokračovať vo svojej práci. 

10 Ak vám chýbajú vzory, obráťte sa na mňa a hľadajte vo mne to, čo potrebujete, a ja vám dám silu, 

aby ste dosiahli cieľ, ktorý som vám naznačil. S akou otcovskou radosťou budem hľadieť na dieťa, ktoré si 

ma berie za príklad a oslavuje ma svojimi skutkami! Neustále pracujte pre ľudí, a keď vykonáte všetko 

dobré, čoho ste schopní, nemyslite na odmenu a nečakajte žiadnu odmenu vo svete. Pamätajte, že len ja 

poznám vaše skutky a viem ich posúdiť, aby som vám dal spravodlivú odmenu. Takto, vďaka veľkej 

námahe a skutočným zásluhám, dosiahnete miesto, ktoré som pripravil pre vášho ducha. 

11 Muži a ženy z ďalekých krajín prídu k vám a stanú sa mojimi učeníkmi. Keď sa však budú cítiť 

naplnení mojím svetlom, vrátia sa k svojim ľuďom, k svojim národom, aby priniesli moje učenie svojim 

bratom. To isté sa stalo v druhej ére, keď sa ku Mne priblížilo mnoho cudzincov, ktorých prilákali chýry o 

Ježišových zázrakoch, a keď počuli Moje slovo a boli svedkami Mojich skutkov, presvedčili sa o Mojej 

pravde a po návrate do svojich krajín vyznávali, že Ja som Mesiáš. 

12 V dnešnej dobe ku Mne prichádza väčšina ľudí, pretože bolesť ich núti hľadať liek, ktorý môžu 

nájsť len v Mojej moci. Sťažujú sa na svoju chudobu bez toho, aby vedeli, čo všetko majú vo svojom 

duchu. Ich jedinou biedou je, že si neuvedomujú, čo so sebou nosia, a nevedia, aké duchovné dary majú. 

Málo je tých, ktorí ma prosia o svetlo pre svojho ducha, väčšinou ma hľadajú, aby ma prosili o maličkosti, 

ktoré patria k ľudskému životu - tie veci, ktoré dávam vždy navrch, keď ich ducha zaplavím svojou 

otcovskou láskou. 
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13 Jeden po druhom dostávate poznanie, ktoré vám odhaľuje svetlo, ktoré ste síce vo svojom vnútri 

videli, ale nevideli ste ho. Toto svetlo je vaše svedomie. Kto ho dokáže objaviť a pozrieť sa na seba v 

tomto vnútornom zrkadle, stane sa pokorným a okamžite pocíti puto, ktoré ho spája so Stvoriteľom. 

14 Niektorí si myslia, že poznajú sami seba, lebo vedia, koľko darov má človek vo svojom duchu, a 

tak sa pred nevedomými nadúvajú, predstavujú si niečo o svojej veľkosti, stávajú sa panovačnými a 

nakoniec zahynú v temnote svojej nadutosti. Nechápu, že vo svedomí má duša tajnú pokladnicu Boha a že 

do nej možno vstúpiť len s úctou. 

15 Aj tu, medzi Mojimi pracovníkmi, koľko je takých, ktorí sa bez toho, aby pochopili Moje učenie, 

považovali za vyššie bytosti, hodné obdivu a úcty, hoci vedeli, že sú obdarení duchovným darom. Na to sa 

vás pýtam, či môžete schvaľovať, aby bol vyšší duch pyšný na svoje dary, keď základnými vlastnosťami, 

ktoré musí mať, sú pokora a láska. 

16 V tichosti a jednoduchosti svojho života uskutočňuj každé Moje učenie a uvidíš, že sa v tvojej duši 

objaví svetlo, ktoré ešte nepoznáš, pretože závoj hmoty a povrchnosť, ktorá ťa obklopuje, mu nedovoľuje 

plniť úlohu, ktorá mu v ľudskom živote prináleží. 

17 Študujte Moje učenie a nezablúdite, aby ste sa nestali obeťou nového fanatizmu v snahe nájsť 

pravdu. 

18 Som cesta, ktorá pozýva toho, kto ju zabudol, aby po nej kráčal. Na neho bolo vyliate svetlo môjho 

slova, aby ste ho zajtra mohli vyučovať a vydávať o ňom svedectvo. prejde čas a mnohí prídu hľadať 

jednoduché domy, kde som sa dal spoznať, aby ste im vysvetlili, v akej podobe som sa ukázal svojim 

novým učeníkom a aké zázraky som medzi vami urobil. vo vašich mysliach zostane len spomienka na 

moje slovo a vo vašich srdciach len ozvena mojich božských rád, ale pre potomstvo zostanú aj spisy. Už 

teraz pripravujem tých, ktorí nepočuli moje slovo, aby našli cesty, ktoré ich privedú k mojim učeníkom a 

svedkom. Koľkí budú plakať, lebo ma nepočuli! Ale podobne hovorím aj vám: Koľkí z tých, čo ma počuli, 

budú plakať, lebo na sebe nepracovali! A keď uvidia, že Moje Slovo sa už neprejavuje, obrátia svoj 

pohľad na miesto, kde sa usadil nositeľ hlasu, aby predniesol Božie Slovo, a potom uvidia len prázdnotu. 

19 Roky rýchlo plynú a čoskoro ma už nebudete počuť. Preto vám hovorím: Dovoľte mi, aby som vás 

uzdravil, aby som vás pohladil a potešil, aby som vás poučil. Prišiel som, aby som vám zanechal 

vybavenie. Ale ak zostaneš slabý vo viere a vo vôli, budeš sa vždy cítiť chorý - a kto ťa potom uzdraví a 

naučí ako ja? 

20 Svojím slovom sa k vám stále viac približujem a zároveň vás vediem k dokonalému spoločenstvu s 

mojím Duchom. Zamyslite sa nad Mojimi prejavmi v minulosti a zistíte, že som vždy hľadal formu, aby 

som sa mohol vášmu duchu zjaviť a poslať mu Svoje posolstvá ako svedectvo o božskej láske vášho Otca 

k vám. 

21 V súčasnosti zažívate novú formu duchovného prejavu, hoci je veľmi podobná tej, ktorú som 

používal v minulých obdobiach. Teraz sa nachádzate v úžasnom čase svetla, v ktorom človek môže počuť 

hlas môjho Ducha prostredníctvom mnohých duchovných darov a schopností, ktoré má. 

22 Veru, hovorím vám, že vo vytržení, v modlitbe alebo dokonca vo fyzickom spánku môžete 

prijímať zjavenia a posolstvá duchovného kráľovstva, ak viete, ako sa na ne pripraviť. Chýbala vám však 

príprava a viera, aby ste mohli tieto dary používať, a tak som musel pripraviť vidcov a prorokov, ktorí vám 

zvestujú budúcnosť, ktorí vás udržujú v bdelosti a napomínajú vás, aby ste bdeli a modlili sa. 

23 Veríte, že tento človek, skrze ktorého sa dávam poznať, je ten, ktorý vám dáva Slovo? Objavte 

jeho význam a spoznáte, že k vám hovorí váš Majster. Myslíte si, že Boží Duch vstupuje do nositeľa hlasu, 

keď hovorí? Ani to nie je pravda. Povedal som vám, že Mi stačí lúč Môjho Svetla, aby som osvietil a 

inšpiroval tieto mysle a vložil im na pery nevyčerpateľný prúd slov hlbokého významu ako dôkaz Mojej 

Prítomnosti a Mojej Pravdy kvôli neveriacim. Pozorne ma počúvajte v tomto čase a posilníte sa pre 

budúce časy a skúšky. 

24 Pripravte si srdce, zhromaždite svojho ducha a urobte svoju myseľ vnímavou, aby ste počúvali a 

zachovávali moje slovo. 

25 Pozrite sa, ako Kniha duchovných poučení otvára svoje stránky, aby vám ukázala nové učenie. 

Najprv si uvedomte jednoduché lekcie, aby ste zajtra mohli uplatniť veľké lekcie. Musíte pochopiť, že ak 

sa chcete stať majstrom, musíte byť najprv žiakom. 
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26 Dnes študuješ prvé slová a vďaka nim postupne chápeš toto učenie, lebo v modlitbe máš duchovné 

spoločenstvo so mnou, keď mi hovoríš: "Učiteľ, ideme po Tvojej stope a prosíme Ťa, aby si nás 

sprevádzal na našej ceste, aby si nás chránil pred nebezpečenstvom, lebo na každom kroku na nás striehnu 

pokušenia sveta." Ale ja vám hovorím, učeníci: buďte silní, používajte svoju autoritu na ovládanie tela. 

27 Chcem z vás vytvoriť silnú a cnostnú rodinu plnú poslušnosti, ktorú zaplavím svojou milosťou a 

dobrodeniami. 

28 Príde hodina vášho svedectva o mojom zjavení a ľudia, ktorí sú od prírody neveriaci, budú odo 

mňa žiadať dôkaz, aby uverili. Ale potom im poviem: Tu sú títo moji učeníci, ktorých som uviedol do 

nového života. Oni sú dôkazom moci môjho poučenia. Moje Slovo formovalo ich myseľ a dnes sú 

pripravení prinášať moje učenie národom zeme. Chceš patriť medzi tých, ktorých si môžem použiť ako 

svedkov svojej pravdy? Tak sa pripravte, milovaní pracovníci. Dôverujem ti. Použijem vašu lásku, aby 

som robil zázraky pre tých, za ktorých ma prosíte, a pre iskru viery, ktorú vo vás vidím, budem konať 

obdivuhodné skutky. 

29 Počas tohto obdobia ste vyprázdnili pohár utrpenia, ale nebolo to na škodu, táto bolesť bola ako 

blahodarný dážď, ktorý urobil Moje semeno vo vašich srdciach plodným a odhalil vám niektoré skryté 

struny v hĺbke vašej bytosti. 

30 Povedal som vám, že v tomto čase prechádzate ťažkým odčinením, pretože máte voči Mne a 

svojim blížnym dlh, ktorý teraz splácate. To je dôvod, prečo mlčíte a prijímate svoj kalich s láskou, 

uspokojujúc sa len tým, že ma prosíte o silu, aby sa splnila moja vôľa. 

31 Vo svete nenájdete pochopenie, ktoré potrebujete vo svojich zápasoch a v životných vzostupoch a 

pádoch, pretože pravá láska a milosrdenstvo ešte nie sú v srdciach. Ale vy, posilnení vo mne, pôjdete cez 

tŕnie s úsmevom na perách a pokojom v srdci. 

32 Prečo vám Majster hovorí toľko o bolesti? Pretože čas, ktorý prežívate, je časom súdu a všetky 

ľudské stvorenia nesú ťažký kríž. Pozrite sa na národy zbičované vojnou; niet v nich srdca, ktoré by uniklo 

utrpeniu, lebo ani deti v núdzi vo svojej zraniteľnosti neunikli Božej spravodlivosti, ktorá pomáha ľuďom 

odčiniť ich hriechy a zmyť ich škvrny. 

33 Vo všetkých časoch som zasial svoje semeno do ľudských sŕdc a pestoval ho. Moja sejba v tejto 

tretej ére nebude márna, pretože semeno rozkvitne v srdciach. 

34 Kvôli malému počtu sŕdc, ktoré sa pripravia, vylejem hojne svoju milosť, aby som položil základy 

nového sveta. Pozdvihnem vášho ducha, aby ste pochopili, aká je vaša podobnosť s Mojou Božskosťou. 

35 Ja, Pán svetov a všetkých duchovných domov, ktorému sa podriaďujú všetky stvorené veci, vám v 

týchto chvíľach hovorím, že vy, ľudia, ste nežili v súlade s mojimi zákonmi, čo spôsobilo, že ste duchovne 

zastali. Môj Duch však s nekonečnou trpezlivosťou očakáva váš návrat na pravú cestu a vašu dokonalosť. 

Nenechajte Mňa samého bojovať za vašu spásu, ani nedovoľte duchovnému svetu, aby sa namáhal bez 

vašej spolupráce s ním. Nerobte záslužné skutky len zdanlivo, usilujte sa, aby vaše činy obsahovali 

pravdivosť a lásku. 

36 Keďže ste dostali lásku od okamihu svojho stvorenia, mali by ste ju aj dávať. Ak na vás zapôsobil 

môj príklad, napodobňujte ma aj vy! 

37 V tomto veku k vám hovorí Božie slovo, ktoré je večné, aby vás viedlo k Svetlu. Poznám dušu, 

ktorá je ukrytá v každom z vás, a preto som jediný, kto vám môže odhaliť, že v iných časoch ste už boli 

svedkami mojich prejavov ľudstvu. 

38 Nie je to tak, že by ste už nemali byť začiatočníkmi v mojom učení? Nemá váš Otec naozaj dôvod, 

keď vás povoláva za svojich svedkov a učeníkov a pripravuje vás, aby ste toto posolstvo priniesli ľudstvu? 

39 Pozri, ako všetko pominie okrem môjho slova. Pozrite sa na ľudské pokolenia, ktoré dnes obývajú 

zem a zajtra zmiznú. Pozrite sa na národy, ktoré dnes vznikajú v plnej nádhere, ktorá sa zdá trvať večne, a 

predsa budete čoskoro svedkami ich úpadku a pádu. Všetko ľudské zaniká a prestáva byť. Iba môj 

nemenný a večný Zákon naďalej žiari v každom svedomí. 

40 Túto dobu nazývate vekom svetla, ale nie preto, že by Moje svetlo až teraz osvietilo ducha alebo 

myseľ človeka - ono vždy žiarilo v každom duchu. Som Božská hviezda, ktorá sa nikdy neskrýva. Ak však 

dnes vidíte, že duchovné svetlo žiari v ľuďoch ako nikdy predtým, je to preto, že vďaka svojmu vývoju 

môžu teraz vnímať prítomnosť duchovného života jasnejšie ako v minulosti. 
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41 Keby ľudia vždy žili v súlade s Mojimi zákonmi, Moje nové zjavenia by ich nikdy neprekvapili. 

Všimnite si, že vždy, keď som prišiel s novou duchovnou lekciou, diskutovalo sa o nej, bojovalo sa proti 

nej alebo sa odmietala. 

42 Ale blíži sa hodina prebudenia a vtedy sa všade objavia skupiny ľudí, ktorí budú hovoriť o novom 

zjavení. Budú ich vyšetrovať a súdiť ich susedia, ktorí nakoniec povedia, že vo svete vypukol mor cudzích 

a neznámych siekt. Práve vtedy by ste sa mali za všetkých modliť a zároveň ďakovať za naplnenie môjho 

slova, pretože vďaka učeniu, ktoré som vám zjavil, budete medzi tými, ktorí pochopia dôvod všetkých 

týchto prejavov. Budete však aj medzi tými, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť voči ľudstvu. 

43 Premýšľajte, milovaní učeníci, do akej miery sa musíte duchovne pripraviť, aby vaši vyslanci, 

ktorí majú prinášať svetlo Mojich zjavení, mohli dosiahnuť všetky miesta, kde sa objavili ľudia, ktorí 

ohromili svojich blížnych svojimi duchovnými schopnosťami. 

44 Bude to pre vás veľký boj, pretože sa neobmedzujte len na modlitbu, duchovné rozjímanie a dobré 

priania, ale konajte aj skutky milosrdenstva. 

45 Nestačí vám povedať: "Verím". To nestačí. Hoci viera je absolútne nevyhnutná, ostatné 

schopnosti, ktoré máte, musíte rozvíjať a zdokonaľovať, aby ste prinášali moje slovo nielen ústami, ale aj 

svojimi skutkami. Aby Moje učenie žiarilo v skutkoch vášho života, musíte venovať časť svojho času 

štúdiu a rozvoju svojich duchovných darov. Takto budete trpezlivo znášať skúšky, s ktorými sa stretnete 

na svojej ceste, a na každú z nich budete aplikovať moje učenie. Keď budete pripravení, budete žať ovocie 

svojho úsilia a svojej túžby po duchovnej obnove a touto odmenou vám bude oceľ, ktorú získate pre boj, 

pre vládu nad sebou samými a pre lásku k blížnym. 

46 Už nespite, učeníci, pochopte, že ľudstvo sa čoskoro duchovne prebudí a nenájde vás nedostatočne 

pripravených. Nechcem ani, aby ste sa vydali na cestu bez toho, aby ste si najprv osvojili všetko, čo je 

potrebné na to, aby ste sa stali jedným z mojich pravých vojakov. Využívajte tieto chvíle pokoja, v ktorých 

dostávate moje poučenie, a vždy kráčajte pod ochranou toho, čo ste sa v nich naučili. Snažte sa čoraz viac 

preniknúť do zjaveného učenia, ale nesnažte sa pochopiť, čo vám doteraz nebolo povedané. 

47 Keď Eliášov duch inšpiroval myseľ Roque Rojasa, prví svedkovia týchto prejavov nemali ani 

potuchy o milosti, ktorá bude daná nasledujúcim generáciám pri počúvaní Môjho Slova, ani nechápali, že 

pre ľudstvo nastáva nový duchovný vek. Bol to váš Majster, ktorý počas svojho učenia odhalil zástupom 

veľkosť tohto diela. To On im dal pochopiť, že sa začína nový čas plný svetla a nádhery. 

48 Duch človeka, ktorého vášne uviedli do chaosu, si myslí, že len božský zázrak môže zachrániť 

ľudí, z ktorých sŕdc sa vytratil pokoj, pretože stratili nádej a vieru v lásku, spravodlivosť a ľudský rozum. 

49 Túto vnútornú prázdnotu, ktorú mi ľudia ukazujú vo svojich dušiach, chcem vyplniť svetlom tohto 

učenia, ktoré sa zdá byť nové, ale v skutočnosti je večné. Toto učenie vnáša svetlo do duchov a sŕdc, 

pretože odhaľuje celý obsah prikázania, ktoré som učil svojich apoštolov: milovať sa navzájom. Práve 

vám vysvetľujem význam tohto najvyššieho pravidla života, ktorého zmysel váš intelekt nepochopil, a to 

preto, že Kristovo slovo bolo v tejto dobe pre mnohých ľudí mŕtvym slovom. Ale nevedia, že žije vo 

svedomí všetkých ľudí a že vo svojom čase povstane v plnej kráse z hlbín tých istých sŕdc, ktoré boli 

predtým pre ňu ako hrob. 

50 Veríte, že plníte moje prikázanie milovať jeden druhého, keď svoju lásku sebecky obmedzujete na 

svoju rodinu? Veria náboženské spoločenstvá, že plnia toto najvyššie prikázanie, keď uznávajú len svojich 

veriacich a odmietajú tých, ktorí patria k inej sekte? Môžu veľké národy sveta, ktoré sa chvália 

civilizáciou a pokrokom, tvrdiť, že dosiahli duchovný pokrok a poslúchli Ježišovo prikázanie, keď sa 

usilujú pripraviť bratovražednú vojnu? 

51 Ach, vy ľudia, nikdy ste si nevážili hodnotu môjho slova a nikdy ste nechceli sedieť pri Pánovom 

stole, pretože sa vám zdal príliš skromný! Môj stôl vás však naďalej čaká s chlebom a vínom života pre 

vášho ducha. 

52 Nikto nebude môcť povedať, že som vás volal na zodpovednosť za svoju smrť. Sotva si uvedomíš, 

že ešte ani poriadne neľutuješ svoje hriechy, už moja ruka, tá istá, ktorú si prebodol na kríži, opäť klope na 

tvoje dvere. Pochopte, učeníci, že je to moja láska, ktorá volá vášho ducha. 

53 Moja láska ťa musí premôcť, inú zbraň nemám. Ak si myslíte, že bolesť používam aj na to, aby 

som vás ohýbal a premohol, mýlite sa. Sami si vytvárate bolesť a prostredníctvom nej súdite sami seba. Ja 

som ten, ktorý vás zachraňuje od utrpenia a smrti. 
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54 učeníci, zanechávam vám ďalšie zo svojich učení. Ale tí, ktorí sa vedia vnútorne pripraviť, budú 

hlbšie cítiť moju prítomnosť, hoci moja milosť sa vylieva na všetkých rovnako. Tých, ktorí pri počúvaní 

Môjho Slova nepocítili zduchovnenie, vyzývam, aby sa pripravili, aby si mohli vychutnať božskú podstatu 

a využiť toto posolstvo skôr, ako sa skončí Moje zjavenie medzi vami. Pamätaj: Ak tá hodina príde bez 

toho, aby tvoje srdce skutočne hodovalo a živilo sa, tvoja viera nebude v boji veľká a tvoja láska nebude 

môcť vzplanúť, keď budeš svedčiť o mojej pravde. 

55 Veru, hovorím vám, nechcem, aby vás boleli srdcia, ani nechcem, aby ste museli počúvať slová 

pokánia. Želám si, aby ste mi, keď vám budem poslednýkrát dávať svoje slovo prostredníctvom tohto ústa, 

povedali: "Pane, sme tu, nech sa nám stane podľa tvojej vôle." 

56 Nikomu nechýba moje svetlo. Okrem svojho učenia k vám hovorím aj prostredníctvom snov, ktoré 

nazývate zjaveniami, pretože viete, že vám v nich zjavujem hlboké učenie, ktoré by ste sa nemohli 

dozvedieť žiadnym iným spôsobom. Ale pochopte, učeníci, že každé poznanie, ktoré k vám prichádza odo 

mňa, je zjavenie. Nepripisujte dôležitosť prostriedkom alebo forme, ktorú používam, aby som vám 

odovzdal svoje posolstvá. 

57 Správne som vás nazval deťmi svetla, ale väčšina z vás chce ísť svojou cestou celkom naslepo - 

nie preto, že by tá cesta bola temná, ale preto, že chcete mať oči zatvorené pred pravdou. Chcete čakať, 

kým sa prebudia iní, ktorí toto Slovo ešte nepočuli, skôr ako tí, ktorí počuli Môj hlas? Bolo by smutné, 

keby títo oslobodili mojich nových učeníkov od ich omylov. 

58 Teraz oboznamujem prorokov tretej éry s ich duchovnými darmi, aby mohli ľudstvu ohlasovať 

túto dobrú správu. Mali by však vedieť, že musia dosiahnuť oduševnenie, aby sa v nich tieto dary mohli 

prejaviť. 

59 Počúvajte moje pokyny, učeníci, noste ich vo svojich srdciach, a keď budete doma, študujte ich a 

premýšľajte o nich, aby ste mohli nasledujúce dni, keď budete pokračovať vo svojom životnom zápase, 

uviesť moje pokyny do praxe. 

60 Neexistuje okamih vašej existencie, ktorý by vám neposkytoval vhodnú príležitosť na naplnenie 

Môjho zákona. Nečakajte len na veľké príležitosti, aby ste mohli uplatniť moje učenie lásky. 

61 Uvažuj: Ak tvoja koncentrácia pri počúvaní tohto Slova nebude taká intenzívna, ako si to vyžaduje 

toto Slovo, a ak tvoja myseľ nebude venovať pozornosť môjmu učeniu, potom tvoje srdce nebude schopné 

pozbierať semeno, ktoré má zasiať zajtra a ktorého plody budeš žať vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 99  
1 Vitajte, učeníci, pri nebeskom stole. Vychutnajte si chutné jedlo, ktoré vám prinášam vo svojom 

Slove. Ako zlodej vchádzajúci do spiacej komnaty som vstúpil do vášho srdca a zistil som, že túžite po 

duchovnom poznaní. 

2 Moja prítomnosť by nemala nikoho prekvapiť. Už som vám prostredníctvom Ježiša naznačil 

udalosti, ktoré budú ohlasovať moje zjavenie ako Ducha pravdy. Povedal som vám tiež, že môj príchod 

bude v Duchu, aby nikto neočakával hmotné prejavy, ktoré nikdy neprídu. Spomeňte si na židovský národ, 

ako stále čaká na Mesiáša bez toho, aby prišiel v podobe, ktorú očakáva, pretože ten pravý už bol s nimi a 

oni ho nepoznali. Ľudstvo, nechcete uznať Môj nový prejav, aby ste ma naďalej očakávali podľa svojho 

presvedčenia, a nie podľa toho, čo som vám sľúbil? 

3 Prebuďte sa zo spánku a staňte sa deťmi svetla, pretože vám prinášam božské semeno, ktoré vám 

dá pokoj a život, a chcem, aby ste ho začali siať. 

4 Už nečakajte, kým uveríte môjmu volaniu. Uvážte, že vo veľkej bitke, ktorá je vám ohlásená, sa 

prejaví súd. Chcem, aby ste boli dobre vyzbrojenými vojakmi v tomto boji, pripravení vniesť vieru do 

slabých sŕdc svojimi skutkami lásky. 

5 Ľudia, zažeňte všetok strach z názorov svojich blížnych, pretože to nie oni vám dajú pokoj, nie oni 

vás privedú do zasľúbenej zeme. Nebojte sa, ľudia, nasledujte ma vytrvalo na tejto ceste. Lebo v hodine 

súdu pre ľudstvo by ste z celého srdca ľutovali, že ste neboli verní, že ste sa nepovzbudzovali v mojich 

poučeniach a že ste sa nenaučili riešiť veľké skúšky podľa môjho Zákona. Víťazstvo bude patriť 

vytrvalým a verným. 

6 Moja záchranná loď sa objavila v najhlbšej búrkovej noci. Poďte k nemu všetci, ktorí sa bojíte 

klesnúť v hriechu ako stroskotanci, ktorí stratili smer. 

7 Zahmlievanie mysle, nedostatok viery, neznalosť pravdy sú temnotou pre ducha, a preto je dnešné 

ľudstvo na chybnej ceste. Ako sa rozmnožili ľudia, ktorí žijú bez toho, aby vedeli alebo chceli vedieť, kam 

idú! 

8 Vedel som, že pre ľudí príde takýto čas plný bolesti, zmätku, neistoty a nedôvery. Sľúbil som, že 

vás zachránim z tejto temnoty, a som tu: som Duch pravdy. Prečo ma chceš opäť ako človeka? 

Nepamätáte sa, že som zomrel ako človek a povedal som vám, že vás budem čakať vo svojom kráľovstve? 

Týmto som vás presvedčil, že duša je večná, nesmrteľná. 

9 Bol to Boží Duch, ktorý prehovoril Ježišovými ústami a svojou krvou spečatil cenu vašej spásy. 

Aký bol váš rozsudok? Žiť tak, aby si ma neskôr videl ako svetlo na ceste cez svoje svedomie. Dal som 

vám dôkazy o svojej nesmrteľnosti a zahalil som vás do svojho plášťa odpustenia, aby ste pochopili, že 

krv vyliata na Golgote bola najvznešenejšou lekciou o plnení poslania lásky, aby ste dosiahli pokoj vo 

večnosti. Preto vám hovorím, že musíte dosiahnuť svoje vlastné požehnanie. 

10 Nazval som vás Izraelitmi, pretože váš duch pochádza z toho semena, ktoré som zveril 

zakladateľom ľudu, ktorý sa volal "ľud Boží". 

11 "Izrael" je meno, ktoré som dal Jakubovi a jeho potomstvu. Prečo sa toto meno neskôr začalo 

používať na označenie rasy, hoci sa vzťahuje len na duchovné misie? 

Inšpiroval som patriarchov a prorokov, aby tento ľud nazvali Božím ľudom. Viete prečo? Pretože 

spomedzi všetkých ostatných národov zeme priniesli so sebou na svet duchovné poslanie. Kým niektoré 

národy mali v rukách vedu, iné umenie a ďalšie ľudské zákony, tento národ prišiel s Duchovným 

zákonom, Učením srdca, Svetlom večnosti. Zatiaľ čo iné národy dali svetu filozofov a vedcov, tento národ 

mu dal prorokov, ktorí ľuďom odovzdávali božské posolstvá, patriarchov, ktorí svojím životom učili o 

ceste k Bohu, apoštolov, ktorí žili a zomreli ako svedkovia pravdy, a predovšetkým božského Majstra, 

ktorý sa stal človekom v lone izraelského ľudu a priniesol ľuďom najvznešenejšie nebeské posolstvo. 

12 Preto bol tento ľud nazvaný Božím ľudom, hoci vám hovorím, že všetky národy sú moje a všetky 

ich rovnako milujem, ale každý z nich prináša na zem svoje poslanie. 

13 Toto duchovné semeno spôsobujem, že sa v tomto čase objavuje na svete. Objaví sa rozptýlený 

medzi ľuďmi - nie ako rasa alebo v podobe kmeňov, ale vo všetkých rasách, pretože Izrael je založený v 

duchu a duchovné je nad ľudským. 
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14 Môj ľud sa opäť objaví s poslaním priniesť svetlo duchu. Jeho duchovné schopnosti budú prúdiť 

do ľudského života ako vždy. Moji proroci, poslovia a učeníci (vždy) prinášali ľuďom svetlo a pokoj. 

15 Vy, ktorí ma počúvate, určite rozumiete tomuto učeniu. Ale neuspokojte sa s ich pochopením, 

musíte pokračovať v napĺňaní svojho večného osudu - osvetľovať duchovnú cestu svojich blížnych. Splňte 

svoje poslanie a opäť vo vás zažiari svetlo, ktoré by malo byť vždy prítomné v Božom ľude. 

16 Pozri, ako tvoj duch predvídal čas, v ktorom sa teraz nachádza, a ponáhľal sa v túžbe po splnení 

mojich zasľúbení. Tvoje srdce nevedelo nič o mojom príchode, pretože v týchto časoch ľudstvo neprikladá 

mojim proroctvám žiadnu alebo len malú dôležitosť, ale duch uchovával toto slovo vo svojom najhlbšom 

vnútri. 

17 Vaše srdce spalo, ale odkedy ste počuli Moje prvé Slovo alebo Moje prvé učenie, prebudilo sa, a 

keď pochopilo pravdu, okamžite si uvedomilo, že duše prišli na zem, aby plnili božské poslanie, a nie aby 

každý konal podľa svojej vôle. Kto zažil toto prebudenie, nasleduje Mňa krok za krokom a buduje v sebe 

svätyňu. 

18 Moje slovo lásky je dané všetkým vyvoleným ľuďom. Osviežte si ho, učeníci. Ak vás niekedy 

opravujem a dokonca súdim, premýšľajte o týchto poučeniach, aby si každý vzal k srdcu to, čo sa ho týka. 

Neradujte sa, keď karhám priestupok, ktorého by ste sa nedopustili, hoci poznáte tých, ktorí ho spáchali. V 

tej chvíli vám totiž vaše svedomie pripomenie učenie, v ktorom som vám povedal: "Nevidieť smolu v oku 

svojho brata bez toho, aby ste najprv nespoznali brvno, ktoré ťaháte so sebou." 

19 Pamätajte, že vy všetci tvoríte moju skupinu apoštolov, ktorých zajtra pošlem svedčiť o mojom 

slove, a že už teraz by ste mali začať milovať jeden druhého. Nemyslíte si, že Moje ohlasovanie 

prostredníctvom vášho orgánu chápania má veľký význam? Alebo si myslíte, že je to jedna z mnohých 

siekt, ktoré dnes vznikajú, hlásajú spásu sveta a potom opäť zmiznú bez toho, aby zanechali stopy po 

mojom pokoji? 

20 Pozorujte, ako toto semienko, hoci ste sa oň zle starali, nezomiera, sledujte, ako prekonáva 

temnotu a nástrahy, prekážky a skúšky a ako deň čo deň klíči a rozvíja sa. Prečo toto semeno nezomiera? 

Pretože pravda je nesmrteľná, večná. Preto uvidíte, že keď sa niekedy zdá, že toto učenie zaniká, je to 

práve vtedy, keď vyrastú nové a bujné výhonky, ktoré ľuďom pomôžu urobiť ďalší krok vpred na ceste k 

oduševneniu. 

21 Nemyslite si, že sa to stalo len v tejto tretej ére, nie, aj v druhej ére, po tom, čo Majster a Jeho 

učeníci svojou krvou zaliali semeno, ktoré zasiali do ľudských sŕdc, boli chvíle, keď sa zdalo, že Kristovo 

učenie zo sveta zmizlo. Koľkí v dnešnej dobe nakoniec ochabli vo svojej viere a zapochybovali o pravde, 

ktorá bola predtým ich majákom a zákonom, a obetavú smrť Ježiša a tých, ktorí ho nasledovali, považovali 

za zbytočnú. Potom som už len musel poslať do sveta nových služobníkov, aby odstránili všetky 

nepravdy, ktoré ľudia pridali k môjmu učeniu a ktorými ho skreslili, a semeno opäť vzklíčilo a prinieslo 

kvety a ovocie. 

22 Učím vás týmto súvislostiam, aby ste nepatrili k tým, ktorí zatajujú moju pravdu, prekrúcajú moje 

učenie alebo znesväcujú môj zákon, ale k tým, ktorí celou láskou svojho ducha opatrujú semeno, ktoré 

som vám zveril, a to je to isté, ktoré má podľa mojej vôle vždy kvitnúť v ľudských srdciach: ako láska 

medzi ľuďmi. 

23 Učiteľa, ktorý bol s vami na svete, môžete nazvať "rabínom z Galiley", pretože v tejto krajine sa 

stal človekom. Ale o Majstrovi, ktorý k vám dnes prichádza neviditeľne, hoci je ten istý, nemôžete 

povedať, že je z Galiley, lebo prichádzam v Duchu. 

24 Moje nové učenie je potvrdením toho, ktoré som vám dal v Druhej ére, ale je ešte ďalekosiahlejšie. 

Pamätajte, že vtedy som hovoril k srdcu človeka, ale teraz hovorím k duchu. 

25 Nepopieram žiadne zo svojich slov, ktoré som vám dal v minulosti, naopak, dávam im náležité 

naplnenie a správny výklad. Rovnako som vtedy povedal farizejom, ktorí sa domnievali, že Ježiš chce 

zničiť Zákon: "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov, naopak, prišiel som ich naplniť." 

Ako by som mohol poprieť tento zákon a proroctvá, veď sú základom chrámu, ktorý mal byť postavený v 

srdciach ľudí v troch storočiach, a ohlasujú môj príchod na svet? 

26 Pokiaľ budú ľudia zotrvávať vo svojej zaslepenosti a nevedomosti, budú príčinou toho, že Boh, 

ktorý je Otcom nadovšetko, sa bude musieť voči svojim deťom poľudšťovať, obmedzovať a zmenšovať, 

aby bol pochopený. Kedy mi dovolíte, aby som sa vám ukázal v sláve, v ktorej ma uvidíte? 
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27 Musíte byť veľkí, aby ste si dokázali predstaviť moju veľkosť, a práve preto prichádzam znova a 

znova, aby som vám dal duchovnú veľkosť, aby ste mohli zažiť nekonečnú radosť z poznania svojho Otca, 

z toho, že cítite jeho lásku, že počujete, ako nad vami znie Boží koncert. 

28 Toto je Tretí čas, milovaní učeníci, a preto musíte k predchádzajúcim lekciám pridať ďalšiu. 

Musíte sa veľa učiť, ale buďte pokojní, lebo poučenie z tejto doby vám pomôže lepšie pochopiť poučenie 

z dôb minulých. Podobne to bolo aj s tými, ktorí nasledovali Mojžišov zákon, študovali prorokov a 

nepochopili podstatu učenia, kým neprišiel Ježiš. 

29 Namiesto žalmov, ktoré ste spievali svojmu Otcovi v Prvom čase, dnes vediete duchovný dialóg 

prostredníctvom duchovnej modlitby. 

30 Ako pomaly sa ľudstvo približuje k dokonalosti svojho uctievania Boha! 

31 Vždy, keď k vám prídem s novou lekciou, zdá sa mi, že je príliš ďaleko pred vaším vývojovým 

štádiom. Ale pochopte, že vám dávam vek, aby ste ho mohli využiť, kým trvá, a začleniť ho do svojho 

života. 

32 Vždy, keď smrť ukončí existenciu vašej telesnej schránky, je to ako odpočinok pre dušu, ktorá sa 

po opätovnom vtelení vracia s novými silami a väčším svetlom a pokračuje v štúdiu tej božskej lekcie, 

ktorú nedokončila. Takto v priebehu vekov dozrieva pšenica, ktorá je vašou dušou. Veľa som vám zjavil o 

duchovnom živote, ale hovorím vám, že teraz nemusíte vedieť všetko, ale len to, čo je nevyhnutné pre váš 

príchod do večného domova. Tam ti poviem všetko, čo máš vedieť. 

33 Aby som vám v tomto čase zjavil nové učenie, otvoril som čas svetla a ducha svojím prejavom cez 

mysle nevzdelaných a nevedomých, ale jednoduchých ľudí. Keď zajtra pochopíte a použijete Moje prvé 

lekcie, budete viesť dialóg ducha s duchom, čo je najvyšší cieľ, o ktorý môžete usilovať. Ale kým sa táto 

forma komunikácie rozšíri medzi ľuďmi, uplynie ešte veľa času, a vy neviete, koľko vekov uplynie, kým 

sa zdokonalí. 

34 Vždy som hľadal formu, ktorou by som k vám prehovoril, aby som sa stal počuteľným a 

zrozumiteľným, ale nie vždy ste boli ochotní počuť božský hlas. Vzhľadom na vašu pozemskú pripútanosť 

som sa musel poľudštiť a urobiť sa vnímateľným pre vaše zmysly, aby ste ma mohli pocítiť, aby som vám 

mohol udeliť Svoj prejav prostredníctvom ľudského nositeľa hlasu, ako ste to zažili v tomto čase. Ale 

oznámil som vám, že táto forma ohlasovania sa skončí v roku 1950. 

35 Ľudia, nezabúdajte, že váš Otec vám dnes povedal, že vždy hľadal spôsob, ako sa s vami spojiť, 

aby ste si uvedomili, že keď zajtra už nebudete prijímať Moje Slovo prostredníctvom Mojich nástrojov, 

dosiahnete novú časovú etapu, v ktorej začnete vnímať skutočnú komunikáciu medzi vaším duchom a 

Božským Duchom. 

36 V dnešnej dobe sa radujú duše, ktoré cítia prítomnosť Ducha Svätého v tom svetle, ktoré osvecuje 

myseľ a napĺňa srdcia radosťou a inšpiráciou. Tí, ktorí neprebudili svoju citlivosť natoľko, aby ma 

vnímali, sú smädní a nemajú pokoj. Preto hovorím tým, ktorí dostávajú Božie vnuknutie, aby zvolali 

svojich blížnych a prebudili ich dobrou správou o mojom duchovnom príchode. 

37 Tento život je pre človeka neustálou skúškou od chvíle, keď sa narodí, až do jeho pozemskej smrti. 

38 Ľudský život je pre ducha téglikom, v ktorom sa očisťuje, a kovadlinou, na ktorej sa kuje. Je 

nevyhnutné, aby mal človek vo svojom duchu ideál, vieru v Stvoriteľa a lásku k svojmu osudu, aby 

trpezlivo niesol svoj kríž až na vrchol svojej Kalvárie. 

39 Bez viery vo večný život človek prepadá zúfalstvu pri všetkých ťažkých skúškach, bez vysokých 

ideálov upadá do materializmu a bez sily znášať sklamanie hynie v skľúčenosti alebo neresti. 

40 Ľudia to všetko poznajú z vlastnej skúsenosti, pretože bolo potrebné, aby spoznali smutnú stránku 

života a temnotu, aby mohli vnímať svetlo, keď sa im objaví pred očami. Preto som vám dnes povedal, že 

duše, ktoré otvorili oči, aby uvideli božské svetlo múdrosti a lásky, sa radujú. 

41 Veru, hovorím vám, že mnohí budú utekať od môjho učenia zo strachu, že sa zduchovnia, ale 

nebude v nich hovoriť ani rozum, ani Duch, ale nízke telesné vášne. 

42 Keď duch žije oddaný pravde, uteká pred materializmom ako človek, ktorý sa vzdiali od 

znečisteného prostredia. Vyšší duch nachádza šťastie v morálke, kde vládne mier, kde prebýva láska. 

43 Moje svetlo žiari vo všetkých ľuďoch, je to neúnavný, ale láskavý hlas, ktorý neprestajne hovorí 

ku všetkým ľuďom. 
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44 Nebuďte ustarostení o tých, ktorí ma zdanlivo vytrvalo nepočúvajú, lebo v pravý čas sa môžu stať 

najhorlivejšími a najpevnejšími vo svojom obrátení a viere. Nepamätáte sa na Pavlovo obrátenie? 

45 Nerobím unáhlené kroky. Viem, že uprostred večnosti ma moje deti budú v určitom okamihu 

hľadať v túžbe po vykúpení. Len ľudia sa musia ponáhľať, lebo čím dlhšie odkladajú obnovu, tým viac si 

predlžujú čas odpustenia. 

46 Svetlo tejto tretej éry naplnilo vaše srdcia tým najživším šťastím a vo vás sa nanovo rodí nádej na 

mier vo svete. Každým dňom sa viac zaoberáte Dielami svojho Pána v rastúcej túžbe spolupracovať na 

tomto Diele oduševnenia. Veru, hovorím vám, že vás odmením za všetok čas, ktorý venujete Môjmu dielu. 

Nezanedbávajte však svoje povinnosti na zemi, aby ste sa venovali duchovným veciam, kým si nebudete 

istí, že som vám to prikázal. Potom musíte zanechať nielen svoju prácu, ale dokonca aj svojich blízkych, 

aby ste sa vydali do toho či onoho regiónu a priniesli Dobrú zvesť svojim blížnym. 

47 Medzi týmto ľudom sa objavia tí, ktorí sa zasvätia Mojej službe. Pripravujú sa na to, aby zajtra v 

skúškach nezaváhali. Nie všetci ľudia sa vedia pripraviť na boj, lebo vidíte, že mnohí, ktorí počuli Moje 

živé slovo, zostali nedotknutí a ich srdcia nie sú pripravené poslúchať. 

48 Keby ste mohli vidieť duchov svetla, ktorí nad vami bdejú, ako trpia tvárou v tvár tvrdosti srdca a 

neposlušnosti ľudí; keby ste mohli počuť ich duchovné vzlyky! Prečo sa neriadite neomylnými radami, 

ktoré vám tieto bytosti dávajú? Nenašli ste v nich svojho milujúceho a súcitného brata, verného a 

nezištného priateľa? 

49 Majte na pamäti, že už čoskoro sa ocitnete v duchovnom svete a budete musieť žať to, čo ste 

zasiali na tejto zemi. Prechod z tohto života do druhého je pre ducha naďalej vážnym a prísnym súdom. 

Tomuto súdu nikto neunikne, aj keby sa považoval za najhodnejšieho z Mojich služobníkov. 

50 Mojou vôľou je, aby ste od okamihu, keď vstúpite do tohto nekonečného Domova, prestali 

prežívať pozemské starosti a začali pociťovať blaženosť a radosť z toho, že ste vystúpili na ďalší stupeň. 

51 Nenechajte na svete nič nedokončené. Milujte ľudí ako svoju vlastnú rodinu. Modlite sa za ľudí, 

nech sú od vás akokoľvek vzdialení, ako sa modlíte, keď je niekto z vašich neprítomný a trpí. Uzdravujte 

chorých a pamätajte pritom na všetkých, ktorí v tejto hodine pijú kalich utrpenia. Počas svojej cesty po 

obrovskom mori, ktoré prechádzate, zanechávajte vo svojich životoch stopu svetla. Nespite, kým Moje 

svetlo osvecuje svedomie. Pamätajte, že tí, ktorí bdejú, dostávajú Moju inšpiráciu, aby odovzdávali Moje 

posolstvo svojim blížnym. Oddeľte sa od všetkého neužitočného a zlého, aby ste boli vždy hodní vlastniť 

moju milosť. 

52 Prijmite dušu vo svojom strede, ktorá prichádza na zem, aby sa vtelila do dieťaťa, a rovnako sa 

svojimi modlitbami postavte k duši, ktorá sa oddeľuje od svojho tela a odchádza od vás. Veďte ho svojimi 

modlitbami k prahom záhrobia. Milujte svojich blížnych a slúžte im v každej hodine a v každej ťažkej 

situácii, ktorou by mali prejsť. 

53 Žite vždy duchovne bdelí, aby ste dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí vám ublížili. Vopred si 

uvedomte, že kto ubližuje svojmu bratovi, robí to len preto, že mu chýba duchovné svetlo, a ja vám 

hovorím, že odpustenie je to jediné, čo môže vniesť svetlo do týchto sŕdc. Zášť alebo pomsta zvyšujú 

temnotu a prinášajú utrpenie. 

54 Buďte múdri a statoční v skúškach, aby ste toto semeno zanechali v srdciach svojich detí a aby na 

vás spomínali s láskou a vďačnosťou, ako sa spomína na patriarchov prvých čias, ktorí vám zanechali 

dedičstvo viery, statočnosti, ako to bolo s Abrahámom, ktorého celý národ uznával a miloval ako otca. 

55 Dnes som vám dal radu, ale je to nebeská rada. Lebo sa mi páči hovoriť s vami ako Otec, pretože 

vo svojom Duchu cítim vašu synovskú lásku. 

56 Ľudia v jeho dobe Ján, ktorý sa tiež nazýva Krstiteľ, krstil vodou tých, ktorí uverili jeho proroctvu. 

Tento čin bol symbolom očistenia od prvotnej viny. Povedal to zástupom, ktoré prišli k Jordánu, aby 

počuli slová Ukazovateľa cesty: "Hľa, krstím vás vodou, ale už je na ceste ten, ktorý vás bude krstiť 

ohňom Ducha Svätého." 

57 Z tohto Božského ohňa sa zrodili všetci duchovia, vyšli čistí a neporušení. Ak sa však na svojej 

ceste zašpinia hriechom, ktorý so sebou priniesla neposlušnosť, oheň môjho Ducha ich nanovo zaplaví, 

aby zničil ich hriech, vymazal ich škvrny a navrátil im ich pôvodnú čistotu. 
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58 Ak namiesto toho, aby ste tento duchovný krst chápali ako očistenie, ktoré človek dosiahne 

úkonom úprimného pokánia voči svojmu Stvoriteľovi, urobíte z neho obrad a uspokojíte sa so 

symbolickým obsahom úkonu - veru, hovorím vám, váš duch nič nedosiahne. 

59 Kto takto koná, žije ešte v časoch Krstiteľa a akoby neveril v jeho proroctvá a slová, ktoré hovorili 

o duchovnom krste, o Božom ohni, ktorým Boh očisťuje svoje deti a robí ich nesmrteľnými vo svetle. 

60 Ján k sebe povolal dospelých ľudí, aby na nich vylial túto vodu ako symbol očistenia. Prišli k 

nemu, keď si už boli vedomí svojich činov a mohli už mať pevnú vôľu zostať na ceste dobra, 

spravodlivosti a práva. Pozrite sa, ako ľudstvo uprednostnilo symbolický akt očistenia pomocou vody pred 

skutočnou obnovou prostredníctvom pokánia a pevného rozhodnutia napraviť sa, ktoré sa rodia z lásky k 

Bohu. Rituálny úkon neznamená žiadnu námahu, avšak očisťovanie srdca a snaha o zachovanie čistoty 

znamená pre človeka námahu, odriekanie a dokonca aj obetu. Preto ľudia radšej zakrývali svoje hriechy 

vonkajším zjavom, uspokojovali sa so zachovávaním obradov, určitých činností a rituálov, ktoré ani v 

najmenšom nezlepšujú ich morálny a duchovný stav, ak sa im neozýva svedomie. 

61 Učeníci, to je dôvod, prečo nechcem, aby sa medzi vami konali rituálne úkony, aby ste ich 

vykonávaním nezabudli na to, čo skutočne ovplyvňuje dušu. 

62 Prvotný hriech nevyplýva zo spojenia muža a ženy. Ja, Stvoriteľ, som nariadil toto spojenie, keď 

som obom povedal: "Raste a množte sa". To bol prvý zákon. Hriech spočíval v tom, že ľudia zneužili dar 

slobodnej vôle. 

63 Pripravte sa, aby ste aj naďalej prijímali vo svojom strede deti, ktoré vám zverujem. Plne si 

uvedomujte svoju úlohu a zodpovednosť. Toto svetlo nájdete v mojom učení. 

64 Vedzte, že keď sa duša inkarnuje, prináša so sebou všetky svoje schopnosti, že jej osud je už 

napísaný, a preto nepotrebuje na svete nič prijímať. Prináša posolstvo alebo úlohu odpustenia. Niekedy 

žne (dobré) semeno a inokedy spláca dlh. Vždy však v tomto živote dostáva lekciu lásky, ktorú jej dáva 

Otec. 

65 Ty, ktorý vedieš svoje deti týmto životom, dohliadni, aby po skončení času detskej nevinnosti 

kráčali po ceste môjho zákona. Prebuďte v nich city, odhaľte im ich schopnosti a vždy ich inšpirujte k 

dobru, a naozaj vám hovorím, že koho takto privediete ku Mne, bude zaplavený svetlom, ktoré vyžaruje z 

božského ohňa, ktorým je Moja láska. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 100  
1 Keď k vám prídem ako sudca, budete opäť počuť ten Jehovov hlas, ktorý v prvej ére rozochvel 

vaše telo i ducha. Vtedy si ľudia zakrývali uši v snahe nepočuť všemocný hlas svojho Otca. Dnes hovorím 

tomuto ľudu: nezakrývajte si uši, nezatvárajte predo mnou svoje srdcia, uvedomte si, ako sa moja 

nekonečná milosť šíri po celom vesmíre. Neboj sa, chcem len obetovať tvoju lásku. 

2 Kto zhrešil, urazil ma. Zhrešili ste? Ak áno, uvedomte si, že som prišiel aj ako Otec a Majster, aby 

som vám odpustil a znovu vás naučil ceste k spáse. 

3 Môj súd sa rodí z lásky, nie z pomsty. Keď postihujem ľudí svojou spravodlivosťou, je to preto, že 

ich chcem zachrániť. Keď odnímam žezlo kráľom, je to preto, lebo ich chcem vidieť pokorných. Keď 

volám na zodpovednosť tých, ktorí vedú ľudstvo, je to preto, lebo som videl, že v srdciach svojich 

národov nezasievajú lásku, mier ani spravodlivosť. Vidím len to, že polia sú zasiate smrťou, súžením, 

bojom a utrpením. 

4 Mŕtvi ticho volajú po spravodlivosti a tí, ktorí hladujú fyzicky i duchovne, sú plní nenávisti v srdci, 

aby ju v pravej chvíli vypustili von. 

5 Ľudstvo, usilujem sa o vaše zmierenie. Nežijete v mojom zákone. Zničená je harmónia medzi vami 

a vaším Bohom a všetkým, čo je stvorené. Nemilujete sa navzájom ako bratia a sestry, a to je tajomstvo 

šťastia, ktoré vám zjavil Ježiš. Ale ak ste stratili harmóniu medzi sebou, veríte, že ju dokážete zachovať s 

prírodnými ríšami stvorenia? 

6 Ľudská ruka si na seba privolala súd. V jeho mozgu zúri búrka, v jeho srdci búrka, a to všetko sa 

prejavuje aj v prírode. Jej živly sa rozpútajú, ročné obdobia sa stanú nevľúdnymi, vznikajú a množia sa 

epidémie, a to preto, že vaše hriechy sa množia a spôsobujú choroby a že hlúpa a opovážlivá veda 

neuznáva poriadok, ktorý určil Stvoriteľ. 

7 Keby som vám to povedal, neverili by ste. Preto je potrebné, aby ste dokázali rukami uchopiť 

výsledok svojich prác, aby ste z nich boli sklamaní. Práve teraz ste dosiahli vo svojom živote okamih, keď 

zažívate výsledok všetkého, čo ste zasiali. 

8 Vy, ktorí ste počuli toto slovo, pýtajte sa ma vo svojich srdciach, prečo nezastavím túto katastrofu, 

ktorú ľudia pripravili pomocou svojej vedy. Na to vám odpovedám: Človek musí vyprázdniť pohár, ktorý 

naplnil. Národy sa so svojou rasovou mániou a ambicióznymi cieľmi už dávno pripravili na boj, aby sa 

navzájom zničili. Zastavila to (zatiaľ) len Moja láska k vám, ale ľudstvo nechcelo uznať alebo pochopiť 

tento dôkaz Božieho milosrdenstva. 

9 Len na chvíľu jej to dovolím, ale toto krátke obdobie božskej spravodlivosti jej bude stačiť, aby si 

uvedomila lásku svojho Stvoriteľa, pretože nikto nemôže existovať bez môjho zákona alebo bez môjho 

pokoja. 

10 Ľudia, keďže ste ma zažili aj ako sudcu, povedzte, či je Moja spravodlivosť podobná tej vašej. 

Spýtajte sa sami seba, či si zaslúžim, aby sa ma báli, alebo ma milovali? 

11 Pozrite sa, ako sa požehnané semeno tohto učenia šíri v súlade s mojím Slovom. Z veľkých miest 

sa dostala do chudobnejších krajín a prekonala obrovské vzdialenosti. Nepominie sa, hoci v jednom srdci, 

kde viera zomrie, možno prestane existovať, ale dovtedy bude zasiata do iných sŕdc. Moje Slovo pôjde z 

tejto zeme do iných krajín a bude hľadať srdcia, v ktorých môže vyklíčiť. Nikto nebude schopný zabrániť 

šíreniu tohto učenia. 

12 Aj teraz je pšenica zmiešaná s ľudským semenom so všetkými jeho nedokonalosťami, pretože ste 

si neuvedomili podstatu Môjho učenia. Keď však otvoríte oči ducha a prebudí sa váš zmysel pre pravdu, 

uvidíte Božskú čistotu tohto zjavenia a potom ho prijmete celou láskou a horlivosťou svojho srdca, budete 

ho v sebe nosiť čisté a hlasné a oznámite ho ľudstvu, ktoré je rozdelené a vzdialené od cesty Môjho 

Zákona. 

13 Ak si myslíte, že moje slovo hovorí len k prítomným, mýlite sa. Moje slovo je pre každého, kto ho 

prijme, či už dnes, zajtra alebo v ďalekej budúcnosti. Je to rovnaké, či ho dostane prostredníctvom 

hlasového nosiča, svedka alebo prostredníctvom prepisu. 

14 Vám, ktorí ste tu, a vám, ktorí prídete, váš Otec hovorí: Ak chcete byť rozsievačmi pravdy, 

pestovateľmi duchovného, priateľmi pokoja, spoznajte dokonalosť môjho semena a očistite svoje srdcia. 

Jedného po druhom pripravím na boj (na šírenie Slova), ukážem im cestu a pripravím pôdu na siatie. 
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15 Na prvý pohľad to budú materiálne potreby, ktoré vás zavedú na iné miesta, ale pravda bude taká, 

že to bola vaša úloha, ktorá vás tam zaviedla, aby som vám ukázal rozsah neobrábaných alebo málo 

obrábaných polí, aby ste na ne mohli umiestniť požehnané semeno, ktoré vám dal Môj Duch v tejto tretej 

ére. 

16 Modlite sa za všetkých pracovníkov, svojich bratov a sestry, zjednoťte všetkých v modlitbe za 

rovnosť a bratstvo. Bdejte nad cirkvami, či už sú veľké alebo malé, blízke alebo vzdialené. 

17 Nechajte šťavu zo stromu života prúdiť vašou bytosťou, aby aj vaše plody boli plné života. 

18 Moje učenie je hlboké, učeníci, ale poskytol som vám prostriedky, aby ste ho pochopili. Prijmite 

bytosti zo záhrobia, ktoré som vám poslal s posolstvom svetla, aby vám pomohli napredovať od 

duchovného k božskému. Počúvajte ich, keď vám radia, aby ste zo svojich sŕdc odstránili všetky hmotné 

pripútanosti, aby ste mohli vystúpiť k Božskému. Kto iný by vám mohol lepšie hovoriť o spiritualizácii 

ako oni? Keď spomínajú duchovný domov, hovoria k vám ako k znalcom, pretože odtiaľ k vám 

prichádzajú. 

19 Tieto bytosti prešli tyglikom očisty. Ich boj, ich pokánie z previnení, ich skúsenosť a duchovné 

povznesenie boli zásluhy, ktoré som v nich našiel, a preto som ich poslal, aby sa prejavili medzi mojím 

ľudom. 

20 Sú čistí, a preto môžu svetu hovoriť o čistote; milujú Mňa a milujú vás, a preto majú právo hovoriť 

o láske; sú preniknutí zdravím, a preto môžu chorým odovzdávať zdravie. 

21 Poslal som ich ako príklad pre ľudstvo. Napodobňujte ich a urobte sa hodnými hovoriť o láske, 

obnove, mieri a oduševnení. Veru, hovorím vám, že ak budete takto konať, nebude medzi mojím ľudom 

pokryteckých farizejov toho druhu, ktorí sa veľmi starali o vonkajší vzhľad a vo svojich srdciach skrývali 

hnilobu a špinu. 

22 Nech tí, ktorí prijímajú vo svojich mysliach vyžarovanie týchto bytostí, a tí, ktorí počúvajú ich 

posolstvá, nech im umožnia, aby sa plne odhalili, aby spomienka na ne zostala nezmazateľná v srdciach 

množstva poslucháčov a ich semeno nesmrteľné v srdciach ľudí. Pamätajte, že ich (priame) spojenie s 

týmto ľudom sa skončí v roku 1950. 

23 Inšpirácia tohto vyššieho sveta bude naďalej viesť a inšpirovať Pánových učeníkov, hoci vás 

upozorňujem, že s rastúcou duchovnosťou sa jej prejavy budú časom stávať jemnejšími a svetlejšími. 

24 Na tejto ceste pôjdete vpred bez zastavenia, ale musím vám tiež povedať, že ju treba prejsť krok za 

krokom, a nie v strhujúcom behu. 

25 Neupadnite do zaužívanej rutiny, pochopte, kedy nastal čas urobiť ďalší krok na ceste svetla. 

Neponáhľajte sa s jeho prijatím, ale ani s ním neváhajte. 

26 Správny spôsob, ako neupadnúť do stagnácie, je presne sa držať Môjho slova a zdržať sa každej 

len vonkajšej činnosti, ktorou by ste chceli nahradiť skutočné dodržiavanie Mojich pokynov. 

27 Som s vami aj ako Majster, ako Otec, ako Lekár. Otvorte svoje srdcia, zástupy ľudí, ktorí sem 

prichádzate s bremenom utrpenia. Zatvorte na chvíľu oči pred svetským a pocítite prítomnosť 

duchovného. Unavený pútnik pocíti tieň neviditeľného stromu, ktorý mu poskytuje tieň a posilňuje ho. 

Srdce, ktoré potrebuje lásku, pocíti, že vstúpilo do božského domu, kde počuť Otcov hlas ako na koncerte. 

Chorý pocíti, že na jeho ranu skĺzla dobrotivá a milosrdná ruka, ktorá ju naplnila hojivým balzamom a 

utíšila jeho bolesť. 

28 Učte sa priblížiť ku Mne, učte sa ma prosiť, aby ste prijali a dúfali. Potom zažijete, ako sa vo 

vašom živote zjavujú zázraky. 

29 Toto je čas, aby človek vykonal svoju úlohu v oduševnení a viere, aby sa nové zázraky stali 

skutočnosťou. Svet chce znovu zažiť skutky, ktoré Ježiš vykonal pred očami ľudí. Preto vám hovorím, aby 

ste tvrdohlavo netúžili žiť vo veku, ktorý už pominul. Vstúpili ste do nového veku a v ňom vám dám 

učenie, ktoré vám ešte nebolo zjavené, a zopakujem svoje diela, ale teraz v duchovnej podobe. 

30 Musíte byť bdelí, učeníci, pretože k vám budem hovoriť nielen cez tento náustok, ale dám sa 

spoznať aj vášmu duchu vo chvíľach, keď vaše telo spí. Naučím ťa odovzdať sa pripravenému spánku a 

odpútať svoju dušu od pozemského, aby sa vzniesla do oblastí svetla, kde dostane proroctvo, ktorým 

osvetlí svoju cestu a potom odovzdá svoje posolstvo intelektu. 

31 Učeník, ktorý vie prijať svojho Majstra v okamihu, keď ho hľadá, neklopýta na ceste, ani sa 

nepovažuje za slabého či opusteného v boji. 
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32 Naučte sa chápať, čo je to oduševnenie, ktoré od vás chcem, aby ste neupadli do nadšeného 

mysticizmu, ktorý namiesto toho, aby vášmu duchu pomohol pochopiť Božie učenie, hromadí pred ním 

nové nejasnosti. 

33 Vstrebajte sa, učeníci, nech váš duch začne pozorovať ten život, ktorý ho čaká, ten svet, ktorý má 

vo svojej pokladnici nekonečnú slávu pre deti Môjho Božstva. 

34 Neodkladajte hodinu, keď váš duch dosiahne túto blaženosť. 

35 Môj ľud rastie, rozmnožuje sa nielen na zemi, ale aj v duchovnom svete. Medzi týmito 

duchovnými zástupmi sú aj tí, ktorí s vami boli pokrvne spojení, či už to boli vaši rodičia, súrodenci alebo 

deti. 

36 Nebuďte prekvapení, keď vám poviem, že môj ľud je taký početný, že by preň zem nemala dosť 

miesta, a že ho bude ešte oveľa viac. Keď ich spojím a nebude chýbať ani jedno z mojich detí, bude im 

ako domov poskytnutá nekonečnosť, tá sféra svetla a milosti, ktorá nemá konca. 

37 Tu na zemi vás len pripravujem, dávam vám potrebné pokyny prostredníctvom svojho učenia, aby 

ste vedeli, ako sa k tomuto životu priblížiť. Toto ľudstvo je len časťou Božieho ľudu. Je potrebné, aby 

všetci poznali tieto vysvetlenia, aby mohli nasmerovať svoj život k ideálu dokonalosti. Toto božské 

posolstvo, ktoré je Mojím Slovom vysloveným ústami ľudského nositeľa, sa podľa Mojej vôle dostane ku 

všetkým ľuďom. Moje slovo je zvon, ktorý volá svet, jeho podstata prebudí a prebudí národy, aby sa 

zamysleli nad oduševnením, nad osudom duše po tomto živote. 

38 Pokiaľ náboženské spoločenstvá zostanú ponorené do hlbokého spánku a neopustia svoje 

zaužívané cesty, nedôjde k duchovnému prebudeniu ani k realizácii duchovných ideálov, a preto nebude 

medzi ľuďmi mier ani priestor pre aktívnu lásku; svetlo, ktoré rieši vážne ľudské konflikty, nebude môcť 

zažiariť. 

39 Vás, ktorí ma počúvate, som nazval "svojím ľudom", lebo som vám zveril svoje učenie, aby ste 

pozývali ľudí - nie v prvom rade k sebe, lebo ešte stále trpíte mnohými nedokonalosťami -, ale aby 

skutočne kráčali po ceste môjho zákona, ktorý je určite dokonalý. 

40 Ďaleko od vás, roztrúsení medzi národmi zeme, ukrytí medzi veľkými masami ľudí, je mnoho 

ľudí, ktorí sú deťmi môjho ľudu, pretože žijú v mojom zákone a ich ideálom je dosiahnuť oduševnenie 

inšpirované Otcom prostredníctvom lásky k blížnemu. Na druhej strane, medzi prítomnými, ktorí deň čo 

deň počúvajú Moje Slovo, sú aj takí, ktorých ešte nemôžem považovať za svoj ľud, hoci ma počúvajú rok 

čo rok, lebo namiesto lásky prejavujú zlú vôľu, namiesto ústretovosti sebectvo, namiesto ideálu duchovnej 

dokonalosti v nich prevláda egoizmus a usilujú sa o všetko, čo lichotí ich márnivosti. 

41 Vtedy som povedal svojim učeníkom: "Urobím vás dedičmi svojho kráľovstva." Ale nemyslite si, 

že sa stali hodnými tejto milosti, pretože žili so svojím Majstrom. Spomeňte si, že bol jeden človek, ktorý 

síce mnohokrát sedel pri stole so svojím Majstrom, žil s Ním a často počúval Jeho slovo, ale nebol hoden 

prijať nebeský testament, ktorý Majster zveril svojim učeníkom, keď s nimi naposledy sedel pri stole. 

42 Otcovo kráľovstvo je dedičstvom všetkých detí, túto milosť možno dosiahnuť len veľkými 

zásluhami ducha. Chcem, aby ste nepovažovali za nemožné dosiahnuť milosť, ktorá vás privádza bližšie 

ku Mne. 

43 Nebuďte smutní, keď v mojom Slove počujete, že do zasľúbenej zeme sa dostanete len s veľkým 

úsilím a námahou. Radujte sa, lebo ten, kto svoj život nasmeruje k tomuto cieľu, nebude sklamaný, ani sa 

neuvidí oklamaný. Nestane sa mu to tak, ako sa to stáva mnohým, ktorí sa usilujú o slávu sveta, ale ani po 

mnohých snahách ju nedosiahnu, alebo ju dosiahnu, ale čoskoro zažijú utrpenie, keď vidia, ako sa 

rozplýva, až z nej nič nezostane. 

44 Učeníci, Moje učenie vám ukazuje, že bez toho, aby ste sa vzdialili od svojich ľudských povinností 

a ušľachtilých cieľov tohto života, mali by ste mať v sebe vždy túžbu smerovať k Bohu a stať sa hodnými 

dosiahnuť vysokú odmenu, ktorá vám bola prisľúbená. 

45 Telo je tak úzko spojené s dušou, že keď vie, že jeho telesná schránka trpí, má pocit, akoby zlo 

bolo v ňom samom. Využite môj uzdravujúci balzam, duše, a uzdravte svoje telo; nechajte ho povzniesť sa 

nad bolesť, vliate do neho vieru a nádej. 

46 Prichádzate k nám so smútkom a sťažujete sa mi na svoje utrpenie. Ale Majster vám hovorí, že aj 

keď má medzi svojimi deťmi veľa bolesti, ktorú musí liečiť, vystiera svoju milosrdnú ruku a dotýka sa 
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vás, aby ste pocítili zázrak jeho pohladenia a povstali zdraví a svedčili o tom, aby k nemu mohli prísť aj 

iní. 

47 Tí, ktorí vedia prekonávať životné útrapy, nikdy nedovolia, aby ich trápili. Pozrite, ako tu 

prijímajú moju prítomnosť s veľkou radosťou v srdciach učeníkov, zatiaľ čo ten, kto sa nechal poraziť 

skúškami, prichádza smutný a skľúčený. Namiesto toho, aby mi vyslal duchovný chválospev, ukazuje mi 

len svoju bolesť a slzy. Prijímam túto obeť utrpenia, ale chcem, aby ste ju premenili na obeť viery, dôvery 

a pokoja. 

48 Pýtate sa ma, či pre vás nemôžem nič urobiť? Ach, moje detičky, ešte skôr, než ma o to požiadate, 

vložil som vám do rúk to, čo potrebujete! Ale keď bojujete v živote a idete svojou cestou bez svetla viery, 

nie ste schopní cítiť moju prítomnosť, ani rozpoznať, čo dávam vášmu duchu, ani vidieť svetlo nového 

dňa, ktoré čaká len na vaše prebudenie, aby ste ho mohli vidieť naplno žiariť. 

49 Spýtajte sa tých, ktorí videli, ako sa zázrak stal skutočnosťou v ich živote, spýtajte sa tých, ktorí 

sem prichádzajú s radosťou, ktorá sa odráža v ich tvárach. Otvoria pre vás knihu so svojím svedectvom, v 

ktorej si prečítate príbeh, ktorý vám bude príkladom na poučenie a podnetom pre vašu vieru. 

50 Ako môžeš veriť, že menej milujem toho, kto viac trpí? Ako môžeš považovať svoju bolesť za 

znamenie, že ťa nemám rád? Keby si len pochopil, že som k tebe prišiel práve z lásky! Nepovedal som 

vám, že spravodlivý je už spasený a že zdravý nepotrebuje lekára? Ak sa cítite zle a keď sa spytujete vo 

svetle svojho svedomia, spoznávate sa ako hriešnici, vedzte, že som prišiel hľadať práve vás. 

51 Ak veríte, že Boh niekedy ronil slzy, určite to nebolo kvôli tým, ktorí sa tešia z Jeho nebeského 

kráľovstva, ale kvôli tým, ktorí sú zmätení alebo plačú. 

52 Tu vidíte dokonalú cestu, lebo v mojom slove je svetlo, ktoré vedie k dokonalosti. 

53 Môj Duch vstupuje do svojho pravého chrámu, ktorým je vaše srdce. Odtiaľ ste ma zavolali a 

požiadali, aby som prišiel a dal vám svoje slovo, a tak som tu. 

54 Veríte vo mňa a verne vyslovujete moje meno. Kto zachováva moje učenie a koná podľa neho, 

bude vykúpený. 

55 Tvoja duša nemôže zahynúť v temnote zmätku, pretože moja krv vyliata na kalvárskom kríži 

povzbudila tvoju dušu, aby sa vydala na cestu svojho vývoja a nasledovala kroky svojho Majstra. Kúpil 

som ťa za cenu Mojej krvi, Mojej lásky. Odvtedy ste pripravení vstať z mŕtvych. 

56 Keď ma takto počujete hovoriť, vnútorne vyznávate, že ste predo mnou hriešnici, a keď cítite, že 

váš duch je pokojný, lebo ste počúvali výčitky svedomia, nachádzate spoločenstvo lásky s mojím 

Božstvom. 

57 Táto láska, ktorá sa k vám približuje, je bránou do nebeského kráľovstva, ktorá sa otvára pred 

vaším duchom ako večné pozvanie. 

58 Ktoré z mojich detí ochablo vo viere a zablúdilo na ceste života, ku ktorému by som sa neobrátil, 

aby som mu dal život? Ktorý z tých, čo mlčky trpia, nebol Mnou vypočutý? Ktoré osirelé dieťa na zemi 

nepocítilo vo svojom živote prítomnosť a útechu Márie, ktorá ho utešuje? Ktorý nevyliečiteľne chorý 

človek nepočul vo svojom vnútri ten istý hlas, ktorý kedysi povedal Lazárovi: "Vstaň a choď"? Ja som 

Kristus, útecha a svetlo sveta. Nasledujem ťa v tvojej viere alebo v tvojich pochybnostiach, lebo viem, že 

aj ten, kto ma najviac popiera, bude nakoniec so mnou a podľahne vykupiteľskej váhe svojich skutkov. 

59 Poďte ku mne všetci, ktorí ste zaťažení utrpením, a ja vám dám čistotu svojím slovom. Potom, keď 

ma už nebudete počuť, budete naďalej cítiť moju láskyplnú spoločnosť. 

60 Prijmite Moje svetlo, aby vám osvetlilo cestu života a oslobodilo vás od zahmlievania vedomia v 

hodine smrti. V okamihu, keď prekročíte prah záhrobia, budete vedieť, kto ste, kým ste boli a kým budete. 

Počúvajte moje podobenstvo: 

61 Bol raz jeden kráľ, ktorý obklopený svojimi poddanými oslavoval víťazstvo nad vzbúreným 

ľudom, ktorý sa stal jeho vazalom. 

62 Kráľ a jeho ľud spievali víťaznú pieseň. Vtedy kráľ prehovoril k svojmu ľudu takto: "Moc môjho 

ramena zvíťazila a spôsobila, že moje kráľovstvo rastie; ale porazených budem milovať tak, ako milujem 

vás, dám im polia na svojich majetkoch, aby pestovali vinič, a mojou vôľou je, aby ste ich milovali tak, 

ako ich milujem ja." 



U 100 

104 

63 Čas plynul a medzi ľuďmi, ktorých si získal láskou a spravodlivosťou, sa objavil muž, ktorý sa 

vzbúril proti svojmu pánovi a pokúsil sa ho zabiť v spánku, ale iba ho zranil. 

64 Tvárou v tvár svojmu zločinu ten muž v strachu utiekol, aby sa ukryl v najtemnejších lesoch, zatiaľ 

čo kráľ oplakával nevďačnosť a neprítomnosť svojho poddaného, pretože ho jeho srdce veľmi milovalo. 

65 Toho muža na úteku chytili ľudia nepriateľskí kráľovi, a keď ho obvinili, že je poddaným toho, 

ktorého vládu neuznávajú, ten vystrašený z plných pľúc kričal, že je utečenec, lebo práve zabil kráľa. Oni 

mu však neuverili a odsúdili ho na smrť na hranici, keďže bol predtým umučený. 

Keď už krvácal a mal byť hodený do ohňa, stalo sa, že okolo prechádzal kráľ so svojimi sluhami, ktorí 

hľadali vzbúrenca, a keď videl, čo sa tu deje, ten vládca zdvihol ruku a povedal poskokom: "Čo to robíte, 

vzbúrenci?" Pri zvuku kráľovho majestátneho a veliteľského hlasu sa pred ním povstalci poklonili. 

66 Nevďačný poddaný, ktorý ešte stále ležal v okovoch pri ohni a len čakal, kedy bude vykonaný 

rozsudok, bol ohromený a zdesený, keď videl, že kráľ nie je mŕtvy a že sa k nemu postupne približuje a 

rozväzuje ho. Odviedol ho od ohňa a ošetril mu rany. Potom mu dal piť víno, obliekol ho do nového 

bieleho rúcha, pobozkal ho na čelo a povedal mu: "Môj poddaný, prečo si odo mňa utiekol? Prečo si mi 

ublížil? Neodpovedaj mi slovami, chcem len, aby si vedel, že ťa milujem, a teraz ti hovorím: Poď a 

nasleduj ma." 

Ľudia, ktorí boli svedkami týchto scén milosrdenstva, v úžase a vnútornej premene volali: "Hosanna, 

hosanna!" Vyznávali, že sú poslušnými vazalmi tohto kráľa a od svojho pána dostávali len výhody, a 

poddaný, ktorý sa raz vzbúril, ohromený toľkou láskou svojho kráľa, sa rozhodol, že tieto dôkazy 

bezhraničnej náklonnosti oplatí tým, že bude svojho pána navždy milovať a uctievať, podmanený jeho tak 

dokonalými skutkami. 

(koniec podobenstva) 

67 Hľa, ľudia, aké jasné je moje slovo! Ľudia však proti Mne bojujú a strácajú priateľstvo so Mnou. 

68 Akú škodu som ľuďom spôsobil? Akú nevýhodu im prináša Moje učenie a Môj zákon? 

69 Vedz, že koľkokrát ma urazíš, toľkokrát ti bude odpustené. Ale potom ste tiež povinní odpustiť 

svojim nepriateľom, kedykoľvek vás urazia. 

70 Milujem ťa, a keď sa odo mňa vzdiališ, ja urobím rovnaký krok, aby som sa k tebe priblížil. Ak 

predo mnou zatvoríte brány svojho chrámu, budem na ne klopať, kým neotvoríte a ja nebudem môcť 

vstúpiť. 

71 Ak veríte, že ste už vykúpení, pretože som bol na kríži, pochopte aj to, že musíte dokázať, že ste 

hodní tejto spásy, a nasledovať tento príklad. 

72 So mnou sú tí, ktorí zhrešili a dnes sú blahoslavení, tí, ktorí sa rúhali a dnes dostávajú na pery 

moje slovo lásky. Cudzoložnice, ktoré nemali pokoj vo svojom svedomí, dosiahli odpustenie, aby už 

nehrešili, lebo ja som vzkriesenie a život. 

73 Keďže ste učeníci a dedičia Božieho Slova, nerúhajte sa viac. Pamätajte, že som vám dal príjemný 

jazyk na vyjadrenie každej myšlienky, inšpirácie a pocitu. 

74 Toto je Moje slovo pre nevzdelaných i vzdelaných. 

75 Buďte "Dobrí ľudia", buďte ako čisté zrkadlo, aby všetci verili, že som s vami. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 101  
1 Ak ovce nevolajú na pastiera, pastier ich hľadá, aby ich priviedol k prekážke. 

2 Učeníci, pripravujem vás, aby ste po mojom odchode mohli chodiť z kraja do kraja a šíriť dobrú 

zvesť, že Majster je medzi ľuďmi. V tom čase sa myseľ Mojich nositeľov hlasu uzavrie tomuto 

ohlasovaniu, Môj Božský lúč a Moje duchovné deti sa už nebudú prejavovať v tejto forme. Po roku 1950 

sa všetko zmení. Ak však tí, ktorí boli hovorcami a nositeľmi duchovných darov, vytrvajú vo svojom 

vybavení a duchovnom povznesení, budú to oni, ktorí ako prví dosiahnu rozhovor ducha s duchom a 

potom ho budú učiť zástupy veriacich. 

3 Nech sú pery mojich učeníkov pripravené ponúknuť útechu tým, ktorí ju potrebujú, a ich domovy 

nech sú pripravené prijať tých, ktorí prichádzajú s túžbou po pokoji. 

4 Nie všetci Moji pracovníci odídu, aby zverejnili Moju pravdu. Niektorí budú naďalej čakať na 

svojich blížnych, zatiaľ čo iní ich budú hľadať vo svojich dedinách, provinciách a národoch. 

5 Duchovné bytosti, ktoré vás chránili, budú okolo vás a budú vám na vašej ceste dodávať 

inšpiráciu, silu a vieru. 

6 Najprv ma počúvajte, učte sa odo mňa, uvádzajte to do praxe a modlite sa za tento svet, ktorý 

hynie a vykrváca. Ak očakávate, že Otec sa sám postará o svet, ste na omyle: veľkú časť bremena tohto 

kríža musíte niesť vy. 

7 Vaše vlastné utrpenie vás nesmie prinútiť zabudnúť na tých, ktorí žijú v neustálom zúfalstve a 

strachu. Vaše každodenné ťažkosti a problémy sú veľké, ale nemôžete ich porovnávať s tými, ktoré ťažia 

niektorých vašich blížnych. 

8 Dobre viem, že mnohé srdcia sú v súčasnosti hluché k môjmu volaniu, vzdialené odo mňa, plne 

zamestnané svojimi ambicióznymi plánmi a nepriateľstvom. Ale prečo aj vy máte chvíle, keď ste hluchí k 

mojim vnuknutiam a zanedbávate duchovnú cestu, ktorú som vám vytýčil? Netvár sa, že ťa odo mňa 

vzďaľuje nezriadenosť tvojho tela a tvoje neustále rastúce potreby a starosti. 

9 Som všade, na každom kroku môžete nájsť príležitosť uplatniť Moje učenie, pretože vždy sa nájde 

čas a príležitosť, aby duch naplnil svoje poslanie, dokonca aj v hmotných dielach. 

10 Každý deň sa na päť minút zamyslite nad svojimi prácami, ohodnoťte sa a dajte si predsavzatie, že 

sa budete stále viac zlepšovať. 

11 Modlitba je ochrannou obranou, zbraňou a štítom ducha. Vždy sa k nemu utiekajte a nebudete 

slabí. 

12 Hovorím k vám jednoduchými slovami, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých. Nezaujal som vás 

nádhernými výrazmi, ani nepochopiteľnými filozofiami, ani som k vám nehovoril cudzími slovami. 

Veľkosť môjho slova spočíva v jeho jednoduchosti. Objavte a pochopte ho. 

13 Duchovne sa mi vyznávajte a vedzte, že ja odhalím, čo skrývate na dne svojho srdca. Nech sa vo 

vašich srdciach zrodí pravé pokánie a snažte sa prichádzať ku Mne stále čistejšie. 

14 Toto všetko sa naučte a na svojej ceste budete spoznaní ako Moji učeníci. Niektorí, keď spoznajú 

váš dar spasenia, budú chcieť kúpiť vaše tajomstvo - niektorí s dobrým úmyslom, iní pre zisk. Vy im však 

poviete, že tajomstvom pomoci trpiacim blížnym je láska k blížnemu a že túto schopnosť majú všetci. 

15 Máte schopnosti, ktorými môžete ohromiť svet. Vďaka daru duchovného zraku budete prorokovať 

a prekonáte aj predpovede vedy. 

16 Prostredníctvom svojich pracovníkov, aj tých najmenších, robím zázraky. Je to čas, keď Mi 

jednoduchý a nevzdelaný človek ďakuje, pretože som ho obdaril Svojou milosťou a urobil som ho Svojím 

služobníkom. V človeku s netrénovanou mysľou sa totiž môže skrývať vysoký duch, ktorého rozpoznám 

len ja. 

17 Videl som mnohých stonať a vzlykať na pokraji priepasti, pretože ich telesná schránka bola 

nevládna a neskrotná. Ale ich duša, ktorá sa usiluje prekonať odchýlky tela, sa ku mne pozdvihla v 

modlitbe a povedala: "Pane, ak mi neprídeš na pomoc, zahyniem". - Vtedy sa na nich obrátil Majster, aby 

slovom alebo skúškou prinútil túto vzdorovitú hmotu poddať sa a dal duši silu prekonať ľudské vášne a 

slabosti. 

18 To sú tí, ktorí, hoci sú chudobní duchom a pokorní na zemi, sú dnes obdarení silou, ich pery 

hovoria hlboké učenia a s láskou liečia choroby, ktoré iní nemohli vyliečiť. 
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19 Vedeli by ste mi odpovedať na otázky o mojom predchádzajúcom vyučovaní? 

20 Kniha zostáva otvorená na tej istej strane, ktorú som vám ukázal minule, ale je potrebné 

pokračovať bez otáľania. Preto spôsobujem, aby moje slovo zostalo vtlačené vo vašom svedomí, aby k 

vám mohlo prísť, keď ho budete potrebovať. 

21 Ja som Kniha života. Postarám sa o to, aby každý z vás bol malou knihou poznania; na tento účel 

práve zapisujem Svoje učenie do vášho srdca. Zajtra sa toto učenie dostane do všetkých národov a 

domovov, ale už teraz môžete povedať, že ste mali tú česť byť mojimi poslucháčmi počas tohto 

ohlasovania. 

22 Zavolal som si tých, ktorí si mysleli, že sú vydedení, tých, ktorí sa zdali byť v ľudstve zbytoční, 

tých, ktorí trpeli ponížením, niektorí dokonca zo strany svojich blízkych, a vložil som im do rúk túto knihu 

lásky. 

23 Videli ste úsvit nového veku, ale nemôžete povedať, že ste už zažili všetko. Preto vás starostlivo 

pripravujem. Keď v budúcnosti uvidíte toto učenie jasne žiariť, nebudete zmätení ani oslepení jeho 

svetlom. Z učeníkov sa stanete vojakmi pravdy pripravenými brániť sa; preto vám zjavujem, akými 

zbraňami budete bojovať. Ale ak ste zabudli, nie je zbytočné, aby som vám pripomenul, že zbrane, 

ktorými budete neporaziteľní, sú tieto: modlitba, milosrdenstvo, odpustenie, úprimnosť, tichosť, horlivosť 

za to, čo je spravodlivé a dobré, a láska. 

24 Bolo ti súdené žiť na zemi, a keď ťa tvoje sklamania a ťažkosti podnietili pýtať sa na skrytú Božiu 

radu, okamžite si dostal božskú odpoveď, keď si bol povolaný počúvať Moje slovo, ktoré je pohladením a 

balzamom a zároveň aj zákonom. 

25 Keď ma počujete hovoriť ako Otca, Majstra a Boha, upravíte svoje životy, pretože teraz viete, že 

cieľom, pre ktorý ste boli stvorení a poslaní na svet, je dosiahnuť Mňa. 

26 Kto iný ako ja by vám odhalil váš osud a odhalil vaše duchovné dary? 

27 Môj učeník Ján vo svojom vytržení videl tento čas, rozvinutie vašich duchovných darov, ale videl 

ho len on. Najprv k vám musel prísť Božský Baránok, aby odpečatil šiestu pečať Knihy večnej múdrosti a 

dokonalej spravodlivosti, aby ste ju mohli pochopiť. 

28 Cesta, ktorú vám dnes ukazujem, je osvetlená svetlom pravdy, aby ste ma mohli dosiahnuť. Na 

tejto ceste sa stretnete s mnohými skúškami, budete mať veľa príležitostí študovať Môj zákon, spoznať 

svoj osud a zasvätiť sa jeho naplneniu. 

29 Každý deň prináša svoje skúšky a ja vidím, ako ich prijímate, a zvažujem ovocie, ktoré mi 

ponúkate. Mnohé z týchto skúšok sú drobné, ale vďaka nim môžete začať život plný zlepšovania a 

zdokonaľovania. Ale bez toho, aby ste im prišli na koreň, ich odmietate, a ak to urobíte, ako sa môžete 

pripraviť na ťažšie skúšky? Súd, ktorý vynášam nad vašimi skutkami, nie je prísny, je to súd láskavého 

Otca, ktorý vás miluje a radí vám, aby ste vždy napredovali v praktizovaní môjho zákona a prejavovali 

svoj pokoj a duchovnú silu. Ja však hľadám a milujem všetky svoje deti, neodvraciam sa od toho, kto sa 

previní, skôr mu odpúšťam a ponúkam mu príležitosť, aby sa napravil a vrátil na správnu cestu. 

Medzi tými, ktorí Mňa nasledujú, sú aj takí, ktorí sa nedokázali oslobodiť od svojich hriechov, ale iní, 

ktorí sa horlivo modlia, kým veria, že dosiahli víťazstvo (v živote), zabúdajú na Moje pokyny, keď sú 

zranení vo svojej sebaláske alebo pýche, a dovolia, aby sa prejavili ich zlé sklony. Kto by sa mohol ukryť 

predo Mnou, ktorý poznám tvoje myšlienky a pôvod tvojho bytia? 

30 Kým človek nemôže preniknúť do srdca svojho blížneho, aby bránil jeho vec, ja sa o to postarám, 

či už je to spravodlivé alebo nespravodlivé, bránim ťa a milujem ťa. 

31 Počúvajte moje slová, aby ste neklopýtali a nepriniesli si k ústam kalich utrpenia. Prečo nechcete 

pochopiť svoj osud milovať, svoje veľké poslanie? Prečo nekonáte skutky ako Ja, keď cítite, že ste 

schopní vykonať to, čo od vás žiadam, keďže ste súčasťou Mojej Bytosti, a preto ste obdarení veľkými 

vlastnosťami? 

32 Nechcem, aby ste sa cítili zranení, keď prijímate moje Slovo, skôr vám ním chcem vliať novú 

odvahu. Ak som vám raz povedal: "Tvoja vôľa je moja", pamätajte, že keď sa podriaďujete mojim 

zákonom, plníte moju vôľu. Schvaľujem tvoje dobré predsavzatia a rozhodnutia a cítiš, ako na tvoje srdce 

zostupuje Môj pokoj a Moje požehnanie, kedykoľvek si splníš svoju povinnosť milovať. 

33 Snažte sa konať dobro, horlivo sa modlite a milujte blížneho. Nechajte svojho ducha rásť a cítiť sa 

silný a veľký pri plnení svojho poslania. 
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34 Potešilo ma, že ste v tomto čase chudobní, ale nenechám vás bez každodenného chleba. Ak vám 

niečo odopriem, dám vám za to chlieb Ducha, chlieb večného života, a nazvem vás dobrodincami ľudstva. 

35 Nastali časy navštívenia, ktoré som oznámil prostredníctvom Damiany Oviedo. Národy medzi 

sebou bojujú vo vojnách a ľudstvo sužuje hlad a mor. Prírodné sily sú uvoľnené. Prostredníctvom prvého 

nositeľa hlasu som povedal: "Časy sa zmenia, a keď uvidíte, že ľudská veda prejavuje veľké známky 

pokroku, budete sa kajať a učiť sa odo mňa, aby ste ľudstvu priniesli posolstvo mieru. 

36 Všetci ste osvietení a aj v tom najvzdialenejšom kúte zeme, kde je jeden z mojich učeníkov, bude 

prítomný môj Duch, ktorý bude šíriť svetlo a silu, riešiť problémy a odstraňovať prekážky. Vy, ktorí ste 

boli v tomto čase Mnou poznačení, prihovárajte sa za tých, ktorí nemali tú česť spoznať toto zjavenie, 

ktoré vám dávam. 

37 Odpočívajte počas tohto krátkeho obdobia, v ktorom vás požehnám a dám vám svoj pokoj, lebo 

musíte splniť svoju povinnosť zmierenia; na to som vám udelil milosť prijať nové pozemské telo. Moja 

láska vám dáva túto príležitosť, aby ste sa ku mne mohli dostať. Ako by mohlo byť mojou vôľou, aby si 

prišiel do mojej prítomnosti s bolesťou v duši? Ale vy, ktorí ma počúvate, poznáte, že moje slovo sa už 

nevzdialia od vášho svedomia. Ale koľko je tých, ktorí nechcú prísť, hoci ich volám: Sú to tí, ktorí sa ženú 

za rozkošou ako najvyšším cieľom svojho života a ktorí majú za zákon len diktát svojej slobodnej vôle. 

Neopúšťam ich preto, že by ma nechceli nasledovať, naopak, práve ich najviac hľadám, pretože viem, že 

práve oni zo všetkých ľudí pozdvihnú oči ku mne, keď ich srdce veľmi bolí. 

38 V týchto chvíľach pokánia prijímam všetko a odpúšťam všetkým. Ale zatiaľ čo niektorí sa 

obnovujú na celý život, iní zabúdajú na môj dôkaz lásky, len čo znovu nadobudnú pokoj a zdravie a cítia 

sa silní, a ešte viac sa vzďaľujú. Títo nevedeli využiť dobrú príležitosť, ktorú im život dal, aby sa vrátili na 

pravú cestu. Potom ich zavolám do záhrobia, aby ich duch mohol uvažovať sám o sebe, mimo vplyvu 

hmoty a všetkého, čo ho viaže k svetu. 

39 Koľkým ľudským bytostiam posielam túto výzvu deň čo deň! Pred návratom sa očistia vo svetle 

Mojej Božskej spravodlivosti a takto očistení sa už nepoškvrnia špinou, pretože prídu s pevným 

odhodlaním konať záslužné skutky - skutky, ktoré sú pred Pánom príjemné a hodné Jeho. 

40 Koľkí z vás sa budú musieť vrátiť na Zem v snahe splniť úlohu, ktorú ste nesplnili, alebo v snahe 

odčiniť chyby, ktoré ste urobili! 

41 Uvážte, že hoci mnohí z vás mali dosť času, aby ma počúvali a učili sa odo mňa, ste v posledných 

rokoch svojho života a už nemáte čas rozsievať to, čo ste s takou láskou nahromadili vo svojom duchu. 

Ale nebojte sa, Ja som Život a nechám vás žiť, aby ste mohli zasiať do sŕdc to semeno, ktoré tak horlivo 

túžite pestovať. 

42 Medzi množstvom ľudí, ktorí ma počúvajú, nechýba ani jeden, ktorý si myslí, že rozumie 

mnohému z božského učenia, ale vo vnútri pochybuje a popiera toto slovo. Nemôže však poprieť, že jeho 

srdce sa chveje a bije spôsobom, ktorý nepozná. Bude sa snažiť zabudnúť na niektoré slová, ktoré som mu 

adresoval, a predsa sa mu to nepodarí, a dokonca stratí niekoľko hodín spánku, v ktorých počuje ozvenu 

toho nenápadného a jednoduchého slova. Dôvodom je, že mu jeho svedomie povie, že za tým slovom bolo 

svetlo, ktoré odhalilo, čo skrýval vo svojom srdci, a hovorilo mu o tom, čo vedel len on. 

43 Tu je ďalšia stránka Knihy života, ktorú napísala moja milosrdná ruka. Hovoril som k tvojmu 

duchu, lebo v každom čase som sa dával poznať ľuďom. Forma, v ktorej sa teraz prejavujem, nie je nová 

ani zvláštna. Len tomu, kto sa zhmotnil, sa to môže zdať zvláštne alebo nemožné. Na druhej strane pre 

toho, kto ma očakával, je najprirodzenejšie a najsprávnejšie počuť v sebe hlas svojho Otca. Len panny, 

ktoré vedeli bdieť s horiacimi lampami, počuli hlas Ženícha, keď prišiel o polnoci. 

44 Boli takí, ktorých som musel zavolať raz, dvakrát a tretíkrát, niektorí ma museli nielen počuť, ale 

aj ísť na dno všetkého, aby som zapálil ich vieru, a niektorí sa rúhali môjmu Dielu; ale neskôr, keď som na 

ich ceste urobil zázrak, kajúcne a s bázňou vyznali, že ten, ktorý hovoril, bol Božie Slovo, Božský 

Majster. Toto je moje najlepšie učenie: majte trpezlivosť so svojimi blížnymi; ak pochybujú o učení, nikdy 

neoplácajte krivdu krivdou. 

45 Blahoslavení sú tí, ktorí sa snažia skryť pred mojimi očami bolesť, ktorú im ľudia spôsobujú 

svojím výsmechom a bezcitnosťou. Blahoslavení sú tí, ktorí sa nesťažujú a namiesto toho mi ďakujú, lebo 

napriek skúškam ich moja milosť sprevádza všade. 
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46 Čo môžeš ukryť pred Mojím pohľadom, aby to neodhalil? Odmením vás, po búrkach vždy uvidíte 

dúhu pokoja. Naďalej zhromažďujte Moje učenie ako poklad, nech sa stane skutkom, aby sa láska očistila 

vo vašich srdciach. 

47 Sú medzi vami takí, ktorí mali v minulosti záľubu v zlom, ktorí sa cítili dobre v nenávisti a 

skazenosti, ale mali strach z lásky, milosrdenstva a pokory. Teraz sa osviežujú svojou vnútornou 

premenou, svojou obnovou. Váš duch už získava moc nad vaším telom. Teraz sa tešíte, keď konáte dobro, 

máte radosť z milosrdenstva a pociťujete uspokojenie, keď ste mierni a pokorní. Začnete pociťovať 

chvenie a odpor voči skazenosti. Neexistuje nikto, kto by po mojom vypočutí nejakým spôsobom 

nezmenil svoj život. Kto by mohol povedať, že po prijatí liečivého balzamu Najvyššieho lekára na svoje 

telo a dušu nepocítil, ako jeho bytosťou prúdi skutočné zdravie? Koľko zázrakov vykonalo len moje slovo! 

Všetko som vám udelil, aby som vám pomohol prekonať vašu duchovnú lenivosť. Lebo v tomto čase som 

neprišiel obetovať sa ako človek, ale inšpirovať vás, aby ste získali zásluhy a zaslúžili si spásu. Nad vami 

je duchovný poklad, ktorý je dedičstvom pre vášho ducha. Kedy budeš mať všetko, čo som pre teba 

zamýšľal? 

48 Dnes už nikto nemôže vedieť, koľko toho dosiahli. 

49 Ako veľmi potrebuješ chvíle! Niektoré plačú a nevedia prečo, sú neustále choré. Iní, ktorí sú 

otcami, sa čudujú, že žnú len plody nepochopenia a nevďačnosti, hoci sa o svoju rodinu starali a s láskou 

sa o ňu starali. A ženy, ktoré túžili po pohladení a pomoci na zemi, sa tiež čudujú, prečo nemohli v živote 

uhasiť túžbu po nežnosti. Bratia a sestry rovnakej krvi sa cítia od seba vzdialení, nemajú sa radi a 

nerozumejú si. Pýtate sa sami seba, čo je toho príčinou, a nechápete, prečo sa vám pred očami zlyháva 

dobro. Hovorím vám: Keď dobro jedných nájde odozvu u druhých a ich srdcia sa ním budú cítiť osviežené 

- keď budú duchovné cnosti a hodnoty náležite ocenené, potom sa zo sŕdc ľudí vytratí hlad, smäd po 

spravodlivosti, láske a porozumení. 

50 Tiež vám hovorím, že tu na zemi neviete, kto ste duchovne, ani neviete, kto je duchom vášho 

manžela, vašich rodičov alebo detí. Iba tak by ste mohli niesť bremeno mnohých povinností zmierenia, 

ktoré tvoria váš kríž. Neste tento kríž s láskou, nesnažte sa vedieť, kým by ste mohli byť v tomto čase. 

Buďte spokojní s vedomím, že ste všetci bratské deti jedného Otca a že medzi bratmi a sestrami nemôžu 

byť nepriatelia. Milujte sa navzájom a budete napredovať na ceste rozvoja. 

51 Eden už dávno zavrel svoje brány pre ľudstvo, zmizol a jeho vôňa sa vzniesla do nekonečna. Zem 

sa potom zmenila na slzavé údolie a začalo sa duchovné zmierenie, bojové pole, na ktorom sa duša 

očisťuje. Ale lepší raj ako ten, ktorý si stratil, nájdeš; čaká ťa s otvorenými bránami. Modlite sa, aby ste 

dostali moju silu a pokračovali na ceste duchovného rozvoja. Ale robte to svojím duchom, nie naučenými 

modlitbami - nech sú akokoľvek krásne - ak ich hlboko necítite. Preto milujte a odpúšťajte svojim 

blížnym. Potom zažijete blaženosť, ktorá prúdi z vášho svedomia do vášho srdca, keď sa budete riadiť 

Mojimi pokynmi. 

52 Dlho som vás pripravoval na to, že príde chvíľa, keď vás budú nazývať rušiteľmi poriadku a 

duchovného pokoja vo svete, lebo vás budú ohovárať. Moje učenie vychováva tých, ktorí budú zajtra 

trpezlivými, pokornými a jemnými učiteľmi, ktorí s láskou odpovedajú na všetky otázky svojich blížnych. 

53 Každé Moje učenie je kniha, z ktorej sa môžete naučiť všetko, čo váš duch potrebuje, aby neskôr 

učil svojich bratov a sestry. Moje učenie vám pripravuje nový svet, nový život už na tejto zemi. Ale keď 

vám hovorím o tejto pravde a vy si myslíte, že národy vedú vojnu, v ktorej vládne len bolesť, strach a 

utrpenie, myslíte si, že toto slovo sa nemôže stať skutočnosťou. Ale naozaj, hovorím vám, to, o čo sa s 

vami delím, nie je len učenie, ale aj proroctvo. 

54 Ak vám vaša veda a váš hriech spôsobili stratu raja pokoja, úprimnosti a bratstva, oduševnenie 

vám vráti túto milosť, ktorá bude cenená viac ako vysoký stupeň rozvoja, ktorý máte dnes, ako (tá 

existencia), keď ste boli ešte v stave nevinnosti. 

55 Jednoduché a jasné je Moje učenie, aby mu porozumeli aj začiatočníci. Hoci sa zjavujem 

prostredníctvom hriešnych tiel, Moje Slovo zostáva ako stopa lásky v srdci ľudí. Táto forma prejavu je 

ďalším dôkazom pokory, ktorú som dal svojim deťom. Tejto cnosti vás neustále učím, pretože je jednou z 

tých, ktoré by mal duch praktizovať najviac. Niektorým som dal skromný pôvod vo svete, aby si vo 

svojom živote vzali príklad z Majstra; iným som dal bohatý domov, aby mohli napodobňovať Ježiša, 

ktorý, hoci bol kráľom, opustil svoj trón, aby slúžil chudobným, chorým a hriešnikom. 
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56 Zásluha toho, kto zostúpi zo svojho spoločenského postavenia, aby slúžil svojim blížnym, nech sú 

ktokoľvek, je rovnako veľká ako zásluha toho, kto sa zo svojho biedneho a neznámeho života vyšvihne na 

výšku spravodlivého na ceste lásky. 

57 Ó, keby sa medzi vami mohlo objaviť pokorné srdce, ktoré by slúžilo ako príklad pre ostatných! 

Veď koľkí z tých, ktorí majú na tvári výraz pokory, zasievajú pýchu, ktorú tajne nosia vo svojom pyšnom 

srdci? Mojou vôľou je, aby z tohto ľudu spadla maska pokrytectva, aby vás ľudia pre vašu pokoru spoznali 

ako učeníkov Ducha Svätého. 

58 Život vášho Majstra je príkladom pre všetkých ľudí. Keďže však žena nemala dostatok poučenia o 

svojej úlohe matky, bola jej poslaná Mária ako stelesnenie Božskej nežnosti, ktorá sa zjavila ako žena 

medzi ľuďmi, aby vám dala svoj božský príklad pokory. 

59 Vždy, keď ma počuješ chváliť cnosť, cítiš, ako sa ti pred očami zjavuje ľudský hriech a 

nedokonalosť v celej svojej veľkosti. Potom smutne skloníš krk a niekto mi povie: "Pane, prichádzaš vo 

svojej čistote a svätosti, aby si nás ponížil za naše hriechy, Ty, ktorý si nám vložil pokoru do srdca?" 

Tomuto srdcu odpovedám, že nepochopilo Moje Slovo, že je to len atóm Môjho Svetla a Mojej Svätosti, 

ktoré vám predkladám, aby ste sa necítili ponížení predo Mnou ani neschopní nasledovať Mňa v cnosti. 

60 Nezamieňajte si pokoru so skromným oblečením. Za pokorného sa nepovažuje ani ten, kto má v 

sebe pocit menejcennosti a z tohto dôvodu je nútený slúžiť iným a klaňať sa im. Hovorím vám, že pravá 

pokora je v tom, kto, hoci vie posúdiť, že je niekto, a vie, že má nejaké vedomosti, je ochotný pokoriť sa 

pred druhými a s radosťou sa s nimi delí o to, čo má. 

61 Pokora je svetlom duše a naopak, jej absencia je v nej temnotou. Márnivosť je plodom 

nevedomosti. Kto je veľký svojím poznaním a vyniká cnosťou, má pravú skromnosť a duchovnú pokoru. 

62 Aký vďačný pocit máte, keď zažijete, že človek, ktorý je medzi ľuďmi vážený, vám prejavuje 

náklonnosť, porozumenie, skromnosť. Rovnaký pocit môžete dať aj tým, ktorí sú pod vami alebo ktorí sa 

tak cítia. Vedieť sa ukloniť, vedieť podať ruku bez pocitu nadradenosti, naučiť sa byť chápavý. Hovorím 

vám, že v týchto prípadoch nie je šťastný len ten, kto dostáva dôkaz náklonnosti, pomoc alebo útechu, ale 

aj ten, kto ju dáva, lebo vie, že nad ním je Ten, ktorý mu sám dal dôkaz lásky a pokory, a On je jeho Boh a 

Pán. 

63 Prežívajte vo svojich srdciach radosť z toho, že sa cítite milovaní svojím Otcom, ktorý vás nikdy 

neponížil svojou veľkosťou, ale zjavil ju vo svojej dokonalej pokore, aby vás urobil veľkými a priviedol 

vás k radosti z pravého života vo svojom kráľovstve, ktoré nemá ani začiatok, ani koniec. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 102  
1 Tvoja prosba sa dostala do neba a na dôkaz toho pociťuješ v týchto chvíľach môj pokoj. Ak pri 

jednej príležitosti pocítite sladký pokoj, ktorý preniká vaše srdce, môžete s istotou povedať, že váš 

Stvoriteľ bol blízko vás. Ak vám srdce bije rýchlejšie a napĺňa vás nevysvetliteľná blaženosť, je to preto, 

že váš duch počul hlas svojho Pána. 

2 Vezmite si svoj kríž s myšlienkou, že moja prítomnosť je s vami, aby vás povzbudila na vašej 

ceste rozvoja. 

3 Vy všetci môžete a mali by ste patriť k tým, ktorých osvietil Pán. Neexistuje srdce, ktoré by v sebe 

nenosilo božské semeno lásky a cnosti. Tí, ktorí prijali moje učenie a stali sa mojimi učeníkmi, sú tí, ktorí 

prostredníctvom pravdivého svedectva lásky a milosrdenstva zástupom predstavujú svojho Majstra ako 

dokonalú lásku a nekonečnú múdrosť. Takto máte na zemi ohlasovať Dobrú novinu prostredníctvom 

čistých skutkov, slov a myšlienok. 

4 Chcem, aby ste v tomto čase dosiahli takú veľkú duchovnú vnímavosť, že vám bude stačiť 

myšlienka na Mňa, ktorá sa odrazí vo vašej mysli, aby ste Mňa poslúchali s pravou tichosťou. 

5 Tie časy, keď ľudia od svojho Boha požadovali nepopierateľný materiálny prejav, aby uverili v 

Jeho slovo, Jeho existenciu alebo Jeho spravodlivosť, sú preč. Časy, keď sa ľudia triasli len pred strašným 

hlasom svojich prorokov alebo pred Božou spravodlivosťou zjavenou prostredníctvom rozpútaných 

živlov, morových epidémií, epidémií a vojen, by ste mali považovať za minulosť; neprechovávajte túžbu, 

aby pretrvali do vašich dní. Váš duch je vyvinutý a bude zápasiť s materializovanou dušou, kým ju neurobí 

vnímavou na vibrácie, inšpirácie a posolstvá, ktoré k vám prichádzajú z duchovného sveta. 

6 V každom veku som vášmu duchu pomáhal čoraz viac napredovať k poznaniu pravdy. Dbajte na 

to, aby prišla hodina, keď zmizne posledný závoj a vy budete môcť uzrieť slávu svojho Otca. 

7 Kto - bez toho, aby niekomu povedal, že je Mojím učeníkom - šíri na svojej ceste láskavosť, toho 

sa jeho blížni budú všade pýtať, ktorá je najkratšia cesta k Otcovi. 

8 Každý, kto sa chváli, že je mojím vojakom, služobníkom alebo učeníkom, vzbudí len podozrenie, 

posmech, opovrhnutie a odsúdenie. 

9 Keď Ježiš pred očami svojich učeníkov vykonal veľké a mocné skutky, raz sa spýtal Petra: "A ty, 

za koho ma pokladáš?" Na to učeník s úžasom, ale plný viery odpovedal: "Ty si Syn živého Boha." Takto 

budete prechádzať svetom podľa mojej vôle: S tou jemnou láskavosťou, ktorú vás naučil Ježiš. Potom 

nebude chýbať tých, ktorí, keď uvidia vaše skutky, uveria, že ste moji učeníci a že odovzdávate moje 

učenie svojim blížnym. Pamätajte, že ja som dobrá cesta, moje slovo vám o tom vydalo svedectvo. Mnoho 

vecí som vám povedal, ale nemôžete povedať, že by vás čo len jedno z mojich slov naučilo niečo mimo 

môjho zákona. 

10 Stretol som sa s vami ako s vyschnutými a vyprahnutými rastlinami pod lúčmi nemilosrdného 

slnka a dal som vám pocítiť pohladenie svojho Slova, ktoré bolo na vás ako nebeská rosa. Kráčali ste po 

ceste plnej bodliakov a nechceli ste ísť ďalej zo strachu, že sa vám niečo stane. Ale keď ste počuli moje 

slovo, stratili ste strach zo života, nedôvera a podozrievanie opustili vaše srdcia a pokračovali ste v ceste 

životom plní nádeje a viery vo svoj osud. Každú chvíľu, ktorá uplynula, zaznievalo vo vašom duchu 

Otcovo slovo, ktoré je pokrmom večného života pre každého, kto ho prijíma. 

11 Ľudia, v tom istom čase, keď vás pripravujem na prenikanie do duchovného života, vo svete sa 

pripravujú légie ľudí, aby zo sŕdc svojich blížnych vykorenili každé semeno duchovného pôvodu. Dávam 

vám potrebný čas, aby ste posilnili svoju vieru a umožnili božskému poznaniu toho, čo som vám zjavil, 

rozvinúť sa vo vašich srdciach. Ak sa skutočne pripravíte, nebudete sa musieť báť ničoho zo sveta, ani 

jeho slov, ani jeho kníh, ani jeho sľubov, ani jeho hrozieb, ktoré vám dokážu vyhnať z vašich sŕdc 

podstatu môjho učenia, ani prísľub zasľúbenej zeme, ktorú som vám ponúkol. Nikdy ho nevymeníte za tie 

najlákavejšie sľuby sveta. 

12 Vždy, keď na vás príde táto skúška a vaši nepriatelia budú sledovať vaše kroky, spomeňte si, že v 

tej chvíli k vám prehovorí Kristus a pripomenie vám, ako bol Ježiš pokúšaný na púšti a ako svojou silou 

premohol svet a telo. Chcem, aby ste boli takí istí - silní tvárou v tvár každému protivníkovi, nezabúdajúc 

na to, že najmocnejších nepriateľov máte v sebe a že len viera a sila, ktoré pochádzajú odo mňa, vám 

prinesú víťazstvo. 
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13 Váš boj nebude bez odmeny; bude nekonečne väčšia, než akú by ste mohli očakávať od zeme. Z 

tejto veľkej odmeny vám tu na tomto svete dám vopred len malú časť, a tou bude uspokojenie z toho, že 

uvidíte, ako sa na ňu obracajú nepriatelia Mojej pravdy. 

14 Dôkladne premýšľajte o mojom učení, milovaní učeníci, a z tohto uvažovania získate silu, ktorá 

vám pomôže nestratiť srdce v boji. 

15 Ak chcete pochopiť Moje Slovo, zbavte svoju myseľ všetkej nečistoty. Majster na ňom pracuje, 

aby ho prebudil zo spánku, v ktorom sa ocitol, a ukázal mu žiarivé svetlo nového rána. 

16 Vo svojej láske k vám robím božské ľudským, aby som vám ho urobil zrozumiteľným. Svoju 

božskú múdrosť premieňam na ľudské slová a spôsobujem, že prostredníctvom tohto duchovného daru 

počuješ pokyny svojho nebeského Otca, ktorý svojou láskou posilňuje tvoje telo a očisťuje tvoju dušu od 

škvŕn. 

17 V tejto chvíli k vám hovorí Otec všetkých bytostí. Láska, ktorá vás stvorila, sa prejavuje v 

každom, kto počuje toto slovo. 

18 Skôr než ste ma počuli prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, skrytý hlas vo vás ohlasoval Moju 

prítomnosť na vašej ceste. Tí, ktorí dokázali počuť tento hlas vo svojom srdci, keď prijali radostnú zvesť, 

ku ktorej ich priviedol brat so slovami: "Poďte, lebo teraz hovorí Božský Majster a čaká vás", potvrdili, že 

predtucha, ktorú mali, ich neklamala, že zvestovanie ich srdca bolo skutočné. Veru, hovorím vám, to sú tí, 

ktorí zostali so mnou, ktorí uverili v moje zjavenie, lebo ma už očakávali. 

19 Keď k vám už nebudem hovoriť v takej podobe, akú zažívate dnes, dám sa vám opäť spoznať 

priamo z ducha do ducha a vtedy už nebudete pochybovať ani sa pýtať: "Je to naozaj Pán?" Potom budete 

mať istotu a absolútnu vieru, že váš duch začne komunikovať so svojím Stvoriteľom. 

20 Nebuďte slabí vo svojom úsilí priblížiť sa ku Mne, pretože považujete svoju duchovnú vyspelosť 

za nízku. Vstupujete do veku spiritualizácie, ale vo svojom duchovnom dialógu nedosiahnete úplnú 

dokonalosť; po vás prídu ďalší a po nich ďalší, ktorí budú počuť Môj hlas, dostávať božskú inšpiráciu a 

reprodukovať Moje posolstvá spôsobom, ktorý si teraz neviete predstaviť. Nemôže sa stať, že to budete vy 

sami, kto bude žiť v tých časoch? Ale do týchto budúcich vecí môžem preniknúť len ja a len ja môžem 

vedieť, ktoré sa vrátia a ktoré zostanú v duchovnom svete a nikdy sa nevrátia na zem. 

21 Niektorí z mojich učeníkov položia prvý kameň, iní položia posledný kameň najkrajšej stavby, akú 

človek postavil svojmu Pánovi. 

22 Táto práca bude plodom duchovnej harmónie medzi všetkými ľuďmi. Dnes sa cítite veľmi ďaleko 

od toho, aby ste mohli priniesť toto ovocie, pretože si uvedomujete, že medzi ľuďmi vládne nesúlad. 

Napriek tomu nezúfajte, pretože už sa blíži srp, ktorý vyrúbe burinu, ktorá rozdelila ľudstvo, takže keď 

návšteva pominie, opäť uvidíte žiariť spravodlivosť, rozum a bratstvo. 

23 Dnes pred vami otváram Božskú knihu svojej lásky; robte to aj vy, milovaní učeníci. Ale 

neznepokojujte sa, lebo skôr než vám dám svoje pokyny, zastavím sa, aby som vypočul vaše trápenia a 

uzdravil vás z vašich utrpení. Mojím prianím je, aby ste, keď ku mne prichádzate, mali v duchu hlboký 

pokoj. Viem, že niektorí z vás musia ešte veľa zápasiť, a preto je absolútne nevyhnutné, aby ste aj teraz 

dostali veľké povzbudenie. Silu vám dáva moje slovo, ktoré je preniknuté životom a zdravím. Toto Slovo 

vychádza z Božieho Slova, ktoré v tomto čase preniká do vnútra vášho ducha, aby uskutočnilo dokonalé 

spoločenstvo medzi Otcom a jeho deťmi. 

24 Pre niektorých bude moje učenie nezabudnuteľné, pretože v ich živote bude hviezdou, ktorá 

povedie ich kroky. Títo prídu v pravý čas, aby ma nasledovali a boli svedkami mojich zjavení. Iní zblúdia 

z cesty a zdá sa, že nevedia, koho počúvajú, ani aká je pravda, ktorú to slovo obsahuje. Potom budú 

musieť putovať trochu ďalej, kým nepríde čas ich skúšok a oni nepocítia, že v ich najvnútornejšej časti ich 

bytosti sa vzmáha inšpirácia, ktorá im pripomenie to, čo kedysi počuli a čomu ich srdce vtedy neprikladalo 

žiadnu dôležitosť. Predovšetkým ma všetci počúvajte, či sa odo mňa odvrátite alebo ma zapriete. 

Zasievam do tvojho ducha, kam mám prístup len ja, pretože je k nemu len jeden kľúč a ja ho vlastním. 

Keď na to príde ten správny čas, z hĺbky tvojho srdca, ktoré dnes zanechávam v najtajnejšej časti tvojho 

bytia, vytryskne svetlo. 

25 Odstráňte temnotu vo svojom živote, nevedomosť, neresti, všetko, čo spôsobuje, že vaše telo je 

choré. Vneste svetlo do svojej existencie a šírte lásku svojho ducha na ceste života svojich blížnych. 



U 102 

112 

26 Ľudia nazývajú toto storočie "časom nového poznania", ale ja vám hovorím, aby ste dôverovali 

nielen svetlu, ktoré prichádza z vedy, ale aj svojim duchovným darom. Nezabúdajte, že človek nežije len z 

chleba, ale aj z každého slova, ktoré pochádza od Boha. 

27 Uchovávajte moje slovo vo svojich srdciach, a ak ho použijete, nech to nie je preto, aby ste sa 

chválili pred tými, ktorí toto učenie nepoznajú. Netúžte vyzerať ako noví osvietenci, pretože nikto z vašich 

blížnych nie je bez svetla. Ak nebudete pokorní pri odovzdávaní môjho dedičstva, nebudete môcť 

rozdávať svetlo. 

28 V súčasnosti odovzdávam ľudstvu novú knihu, nový testament: Moje Slovo tretej éry, Božský 

hlas, ktorý prehovoril k človeku pri uvoľnení šiestej pečate. 

29 Nie je potrebné, aby sa vaše mená alebo skutky zapísali do histórie. V tejto knihe bude Moje Slovo 

ako zvučný a jasný hlas, ktorý sa navždy prihovára ľudskému srdcu, a Môj ľud zanechá potomkom stopu 

svojich krokov na tejto ceste oduševnenia. 

30 Zanechajte pamiatku na svoje dobré skutky ako príklad pre tých, ktorí prídu po vás. Urobte všetko 

pre to, aby ste dnes odstránili všetky svoje škvrny, aby ich vaši bratia a sestry nevideli. 

31 Sväté písmo prvej éry odovzdávalo dejiny izraelského ľudu, zachovávalo mená jeho detí, jeho 

úspechy i pády, jeho skutky viery i slabosti, jeho slávu i pády, aby táto kniha hovorila každej novej 

generácii o vývoji tohto ľudu v jeho uctievaní Boha. V tejto knihe sa uvádzajú aj mená patriarchov, ktorí 

milovali cnosť a spravodlivosť, vzory sily viery, a mená prorokov, vidcov budúcich vecí, ktorých ústami 

Pán vždy hovoril, keď videl svoj ľud na pokraji nebezpečenstva. Odovzdávala aj mená skorumpovaných, 

zradcov, neposlušných, pretože každá udalosť, každý príklad je poučením a niekedy aj symbolom. 

32 Keď som v Ježišovi prebýval medzi ľuďmi, používal som podstatu týchto spisov, význam týchto 

diel, len keď to bolo potrebné na odovzdanie môjho učenia; nikdy som nechválil hmotné a nepodstatné. Či 

si nepamätáš, že som spomenul spravodlivého Ábela, že som chválil Jóbovu trpezlivosť a pripomenul 

Šalamúnovu múdrosť a slávu? Či som pri mnohých príležitostiach nespomenul Abraháma a nehovoril o 

prorokoch a či som vám nepovedal o Mojžišovi, že som neprišiel zrušiť zákon, ktorý dostal, ale naplniť 

ho? 

33 Keby bol Kristus Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta - aj vtedy by som mohol chváliť len 

dobro a musel by som znevažovať zlo. 

34 Môj život zmenil životy ľudí. Moja smrť otvorila oči zaslepené temnotou materializmu pre svetlo 

pravdy a uctievanie Boha urobilo veľký krok k dokonalosti, pretože láska k Mesiášovi spôsobila, že ľudia 

získali novú predstavu o Božej spravodlivosti. Akoby sa tomu ľudu zjavil nový Boh, moje učenie a moje 

skutky dali svetu spoznať pravdu, ktorú ľudia predtým nemohli vidieť. 

35 Boh, ktorý sa nemení, sa nemohol zmeniť vo svojom vnútri voči svojim deťom. Práve človek 

objavil pravú podstatu Otca, keď sa duchovne vzniesol k svojmu Stvoriteľovi po rebríku lásky a 

oduševnenia, ktorý mu ukázal Kristus. Aj keď moji apoštoli vyučovali zástupy na námestiach, v 

synagógach alebo na trhoch a museli sa odvolávať na minulé časy, používali len tie príklady, ktoré 

zanechávali pravdivú duchovnú výpoveď, a zriekali sa všetkého, čo bolo zbytočné. 

36 Teraz, keď som k vám prišiel s rozsiahlym duchovným poučením, nezabudol som, že všetci cítite 

potrebu skúmať tieto knihy, pretože pri každej príležitosti, v každej lekcii som vás učil a pripomínal vám 

to, čo bolo - príklady, na ktoré by ste nemali zabúdať, učenie, ktoré má večný život. Ale opakujem vám: aj 

teraz som hovoril len o duchovnom. Nemyslite si, že vám zakazujem čítať tú knihu Prvých časov, lebo vy 

ste trinitársky ľud. Či neviete, že som povedal: "Skúmajte Písmo", ale teraz dodávam: Modlite sa, skôr než 

začnete čítať, aby ste pri štúdiu našli pravé svetlo a neupadli do omylu, ako sa to stalo mnohým, pretože si 

udalosti vysvetľovali nesprávne. Čítajte, skúmajte, ale vysvetlenie významu nájdete v Mojom Slove tretej 

éry. 

37 Prečo by ste mali v tomto čase odkázať tým, ktorí prídu po vás, svoje nedokonalosti, falošný kult 

duchovnosti, neposlušnosť a zvyk na posvätno? Myslíte si, že vaše diela vás robia hodnými toho, aby ste 

sa dostali do histórie? 

38 Keď príde čas, osvietim vás, aby Môj ľud, svedok Môjho prejavu a Môjho Slova, vytvoril z 

Mojich učiteľských prednášok knihu, ktorá sa dostane ku všetkým ľuďom, aby v nej ľudia našli iba 

Božskú Podstatu Majstra, Jeho Večnú Pravdu, Jeho Lásku a Jeho Zjavenie a aby nikdy neobjavili príliš 

ľudský hlas-nositeľa. 
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39 Tí, ktorí boli mojimi učeníkmi v tomto diele, budú vedieť, ako oddeliť plevy, aby zostala čistá 

pšenica, lebo aby moje semeno vyklíčilo, musí byť čisté. 

40 Dnes som prítomný pred vaším duchovným zrakom, aby ste ma mohli vidieť prostredníctvom 

svojich duchovných schopností. Prostredníctvom nich vám posielam svoje Božské teplo, aby ste ma cítili 

vo svojich srdciach. Chcem vás odvrátiť od všetkého nepotrebného, od všetkého zlého. Zverujem vám 

záhradu, kde môžete pestovať všetky cnosti. Je potrebné bojovať proti hriechu, veď si uvedomte, ako zlo 

prekvitá. 

41 Vidím, že tvoje srdce sa chveje radosťou, keď ma počuješ takto hovoriť, lebo cítiš nádej, že ľudia 

budú obnovení. Keď ma počúvaš, pociťuješ nutkanie ísť hľadať toho, kto blúdi, toho, kto je hriešny, toho, 

kto je zlý, aby si mu hovoril moju pravdu a odvrátil ho od zlej cesty. Žehnám týmto ušľachtilým citom, 

ktoré sa začínajú prebúdzať vo vašich srdciach, ale hovorím vám: Ak ste najprv nenapravili svoje chyby, 

ak ste neočistili svoje srdcia, nebude vhodné predstúpiť pred svojich blížnych a poukazovať na ich 

hriechy. Moje slovo na vašich perách samo o sebe neuskutoční zázrak obrátenia ľudí, na to bude potrebný 

príklad vášho života. Potom bude moje slovo prijaté ako pravda. 

42 Keď sa moji učeníci v tom čase rozišli po svete, aby hlásali moje učenie, neostali len pri opakovaní 

mojich slov, ale učili ich aj svojimi skutkami, a keď hovorili, že sú svedkami toho, ktorý zomrel na kríži z 

lásky k ľuďom, robili to s 

slovami a skutkami, zomierajúc ako obeta, podobne ako ich Majster. Hovorím vám: Kto bráni pravdu a 

zomrie za ňu, tomu sa bude veriť. Nežiadam vás však, aby ste sa obetovali. Nechcem, aby ste zomreli, aby 

ste dokázali moju pravdu, chcem, aby ste žili a svojím životom svedčili o mojom Slove, ktoré vás učí 

milovať jeden druhého. 

43 Čaká vás nové šťastie: slúžiť svojim blížnym, pomáhať im obnoviť ich životy, odvrátiť ich od 

zlých ciest. 

44 Vidíte, aká nevyhnutná je vaša príprava, aby ste mohli vziať do rúk zbrane pravdy a pomôcť jej 

zvíťaziť v boji? 

45 Mnohí sú tí, ktorí počuli Moje Božské slovo a vydali o ňom svedectvo. Keď však nepotvrdili 

skutkami to, čo hovorili ich pery, boli zavrhnutí a vysmievaní. Keď však toto svedectvo sprevádzali dobré 

skutky, v niektorých vzbudilo vieru a iných prinútilo k zamysleniu. 

46 Cieľom celého môjho učenia je pripraviť vás na tento boj, o ktorom vám hovorím, posilniť vašu 

vieru a osvietiť vášho ducha, aby vaše svedectvo bolo silné. 

47 Stále vám opakujem, že ľudia intuitívne očakávajú príchod niečoho neznámeho. Táto predtucha 

vám dáva svetlo ducha, ktoré horí ako lampa v očakávaní splnenia môjho prísľubu. 

48 Nechcete byť tými, ktorí prinesú Dobrú zvesť do týchto sŕdc? Áno? Potom počúvajte a pochopte 

učenie Majstra, poslúchajte a milujte Otca a budete hodní slúžiť svojim blížnym. 

49 Ak sa usilujete o nesmrteľnosť duše, nebojte sa príchodu smrti, ktorá ukončuje ľudský život. 

Očakávajte ho pripravené, je pod mojím velením, a preto vždy prichádza v správny čas a správne, aj keď 

si ľudia často myslia opak. 

50 Ťažké nie je to, že človek zomrie, ale to, že keď opustí telo, jeho duša nemá svetlo a nemôže vidieť 

pravdu. Nechcem smrť hriešnika, ale jeho pokánie. Ale ak sa raz stane smrť nevyhnutnou - či už preto, aby 

sa oslobodila duša, alebo preto, aby sa zastavil pád človeka do záhuby - potom Moja božská spravodlivosť 

preruší niť života tejto ľudskej existencie. 

51 Vtedy, keď dav, rozhorčený previnením cudzoložnice, čakal len na môj rozsudok, aby ju zabil, 

lebo ľudia verili, že to je jediný spôsob, ako úplne odstrániť hriech tej ženy, som im ukázal, že odpustenie 

a slovo lásky sú životom pre srdce a smrťou pre hriech. Zásluhou je dosiahnuť, aby hriech zomrel, ale 

stvorenie žilo ďalej. Preto nebolo potrebné, aby zmizla tá žena, ale jej hriech. 

52 Keby to tak nebolo, už by som vás zničil svojou neochotou hrešiť. Ale pozri, nielenže ti neberiem 

život, ale dokonca ti dávam jedno telo za druhým, aby si sa mohol na zemi naučiť túto požehnanú náuku - 

náuku, ktorá sa pre nepochopenie ľudstva stala dôvodom, aby sa "Slovo" Božie stalo človekom, aby ťa 

svojím narodením, skutkami a smrťou naučilo, aký je skutočný osud človeka na tomto svete. Toto je 

učenie, ktoré ste nežili, ktoré ste neuplatňovali. Čo vás to naučí? Pokora, dodržiavanie Božej vôle, 

sebazaprenie z lásky k druhým, oddanosť ideálu duchovného vzostupu. Kto splní túto úlohu na zemi, 

nebude mať dôvod sa k nej vracať, pretože už zanechal svoje dobré semeno. V tom mu bude slúžiť ako 
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príklad Kristus, ktorý sa po tom, čo svojím životom dal ľudstvu dokonalý príklad, nevrátil na svet ako 

človek. 

53 Ak chcete naďalej žiť pre tých, ktorých milujete, a ak chcete, aby vás cítili, naučte sa opustiť toto 

telo v lone zeme, keď príde vaša hodina. Ak sa nechcete ponoriť do ticha a prázdnoty a namiesto toho 

naďalej pôsobiť na svojich pozemských bratov a sestry, pretože chápete, že práve to sa skutočne nazýva 

život, naučte sa už teraz, že tak ako sa váš duch vzdal svojho duchovného domova, aby mohol žiť na zemi, 

rovnako sa vzdal aj 

Keď sa vráti do duchovného sveta, bude sa musieť vzdať maličkostí tohto sveta. 

54 Keby sa ľudia naučili opustiť svoje telo a všetko, čo vlastnia na zemi, s odovzdanosťou, ich smrť 

by bola ľahká; ale kým je prítomná pozemská väzba a vzbura, bude to bolesť, ktorá oddeľuje dušu od tela, 

spojená so strachom o obe časti. 

55 Študujte moje učenie, učeníci, a pochopíte, prečo som vám prostredníctvom Ježiša povedal: "Moje 

kráľovstvo nie je z tohto sveta." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 103  
1 Venujte pozornosť tomu, čo sa stane, keď opustíte to, čo vám patrí na zemi, aby ste prišli počúvať 

moje slovo alebo aby ste si uľavili od bolesti. Keď sa vrátite do práce alebo domov, zdá sa vám, akoby vás 

niekto zastupoval počas vašej neprítomnosti. A tak je to aj v skutočnosti, učeníci, lebo to ja bdiem nad 

tým, čo vám uniká v krátkych časových úsekoch, keď ste zaneprázdnení plnením svojej duchovnej úlohy. 

2 Berte to ako dôkaz, že kedykoľvek opustíte tento svet, aby ste zasvätili svoju existenciu Mojej 

službe, budem bdieť nad tými, ktorých po sebe zanecháte a ktorých prikryjem Svojím plášťom pokoja a 

prázdnotu, ktorú po sebe zanecháte, naplním Svojou prítomnosťou. 

3 Pochopte, že ak som vás dlho učil, ako žiť vo svete ako Božie deti, teraz vás pripravujem, aby ste 

mohli vstúpiť do duchovného života, ktorý vás čaká po tomto živote. Prejdite touto existenciou, aby ste 

splnili úlohu, ktorú ste si so sebou priniesli na zem, aby ste pochopili zmysel duchovného života, keď doň 

raz vstúpite. 

4 Nevyhýbajte sa ľuďom pod zámienkou, že vás ich hriechy desia. Ak ma milujete, nemali by ste ma 

nemilovať ani vo svojom blížnom. Práve teraz, keď sa nad ľuďmi hromadia nebezpečenstvá a hrozby, mi 

musíte dokázať, že ich milujete, že súcitíte s ich bolesťou a že ste pripravení bojovať za spásu všetkých. 

Nevidel si, ako som ti vždy prišiel na pomoc vo chvíľach najväčšej horkosti pre ľudstvo? 

5 Bdejte a modlite sa, ľudia, vaše poslanie je jasne definované, preto nech sa nikto nevracia ku mne 

a nehovorí mi, že nemohol nič urobiť, pretože nepoznal cieľ, pre ktorý bol poslaný. Vaše skutky budú 

charitatívne, komunitné a pokojné. 

6 Moji noví učeníci, ktorí ma počuli v tomto čase, prevzali zodpovednosť za šírenie môjho učenia a 

za to, aby ich skutky boli najlepším svedectvom pravdy, ktorú toto učenie obsahuje. 

7 Keď budú žiť v súlade s týmto slovom, splnia úlohu, kvôli ktorej boli poslaní na tento svet, a ich 

svedectvo bude prijaté ako pravdivé. 

8 Vždy som sa dával poznať v ľuďoch, ktorí boli určení na to, aby po celom svete šírili poznanie a 

vieru v Moje Božstvo - v ľuďoch vyvolených duchov, a nie v ľuďoch určitej rasy, pretože je úplne jedno, 

či ich nájdem vtelených v jednom alebo druhom národe, či hovoria jedným alebo druhým jazykom. 

9 Prečo by som mal zdobiť telo človeka krásami, ktoré patria len duchu? Prečo by mal mať Pán 

záľubu len v jednej z rás, ktoré tvoria ľudstvo? 

10 V tomto čase všade pôsobí duch pravého Izraela. Sú to duchovia, ktorí cítia moju prítomnosť, ktorí 

očakávajú môj príchod a dôverujú mojej spravodlivosti. 

11 Keď sa tieto slová dostanú na iné miesta, mnohí sa im budú vysmievať, ale hovorím vám, že by 

bolo lepšie, keby sa nestali predmetom ich posmechu, pretože príde hodina, keď sa prebudia z hlbokého 

spánku a uvedomia si, že aj oni sú deťmi Božieho ľudu. 

12 Tieto zástupy ľudí, ktorí ma dnes počúvajú, môžu upadnúť do omylu, ak nebudú študovať Moje 

Slovo a ak sa neoslobodia od svojho pozemského hmotného spôsobu myslenia. Môže ich postihnúť 

rovnaký osud ako izraelský ľud prvých čias, ktorý počul Pánov hlas, prijal zákon a mal prorokov, a preto 

nakoniec uveril, že je jediným ľudom, ktorý Boh miluje - čo je vážny omyl, z ktorého ho mali oslobodiť 

veľké utrpenia, poníženie, vyhnanstvo a zajatie. 

13 Musíte vedieť, že Moja láska vás nemôže rozdeliť podľa rasy alebo vierovyznania a že keď 

hovorím o "Mojom ľude", je to len preto, že od najstarších čias pripravujem duchov, ktorých posielam na 

zem, aby svojím svetlom osvetľovali cestu ľudstva. 

14 Boli to veční pútnici, ktorí žili v rôznych národoch a prešli mnohými skúškami. Počas tohto 

obdobia zistili, že ľudské zákony sú nespravodlivé, že ľudské prejavy citov nie sú pravdivé a že v 

ľudských dušiach vládne nepokoj. 

15 Všetci ste zažili novú inkarnáciu a utrpenie, ktoré prežívate, je také silné, že ma žiadate, aby som 

ukončil vašu existenciu. Ale pýtam sa vás: Neviete, že nemôžete prestať existovať a že ak dnes trpíte na 

zemi, vaša duša bude žiť v rovnakej skúške aj po prechode do duchovného sveta, kým nesplatí svoj dlh 

alebo sa nepoučí? V súčasnosti vyprázdňujete veľmi horký pohár, pretože sa nachádzate na konci jednej 

etapy vývoja a na začiatku druhej. Je to čas žatvy, keď dostanete ovocie toho, čo ste zasiali počas 

posledného "pracovného dňa". Musí sa to teda stať, aby som, keď budú polia čisté, mohol opäť dať svojim 

rozsievačom zasiať semeno lásky, ktoré vám, dobre ošetrované, prinesie ovocie pokoja a spásy. 
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16 Boli ste príliš chorí a príliš slabí, aby ste mohli pokračovať, cítili ste, že vám niet pomoci. Hľadali 

ste svetlo, ktoré by vás viedlo do bezpečného prístavu, a vtedy som prišiel k vám, ktorí ste sa stratili v 

hlbokej noci a nevedeli, kam idete. Počul som váš nárek a poslal som k vám Eliáša, aby vám poskytol 

svoju pomoc a oznámil môj príchod. 

17 Moja prítomnosť ťa rozochvela blaženosťou a okamžite si sa cítila upokojená. Ó, učeníci, 

nezabúdajte na moje dnešné učenie. Dnes ste sa dozvedeli, že všetko, čo ste nazbierali, je ovocím vašich 

prác a že po očistení sa budete cítiť slobodní a zbavení všetkých nedokonalostí. - Vidíte mnohé znamenia, 

ktoré vám hovoria o veľkých skúškach, ktoré ešte len prídu na vašu planétu, a hoci ma počujete, ešte mi 

nechcete rozumieť a nemodlíte sa. Uvedomte si, že toto je čas pokánia a víťazstva pre vás, ktorí viete, čo 

musí prísť. Stojíte na prahu nového veku a všetko vás vyzýva k práci. Pozrite sa na úrodné polia, panenské 

lúky, žiarivé a osviežujúce slnko a krištáľové vody. Všetko je určené na to, aby ste mohli žiť, dýchať a 

plniť svoju duchovnú úlohu. Hovorím k vám obrazne a rovnako vám ukazujem, čo má prísť, aby ste mohli 

študovať moje slová a pochopiť moju otcovskú túžbu. 

18 Nechcem, aby ste si nesprávne vysvetľovali moje učenie a zatvárali sa do kláštorov, aby ste sa 

modlili, a opúšťali ľudí. Pracujte pre nich, zbavte ich nevedomosti a materializmu a zapáľte v nich vieru. 

19 Žite v milosti, milujte spravodlivosť, buďte mierni, nepreferujte zlo, naopak, bráňte mu tým, že 

budete nabádať svojich blížnych k dobru, potom pripravíte cestu Duchu, aby sa nepotkol. Toto všetko 

robte bez toho, aby sa vám to zdalo ako obeta. 

20 Skúšky, ktorými musíte prejsť, znášajte trpezlivo, lebo nikto nebude od nich ušetrený. Takto 

budete učiť svojich blížnych vytrvalosti v mojom zákone. 

21 Spojte sa, neodmietajte sa navzájom, pretože praktizujete moje učenie rôznymi spôsobmi. Ak ste z 

tohto dôvodu rozdelení, vyhľadajte svojich bratov a sestry a milujte sa navzájom, ako ja milujem vás. 

22 Ako som sa modlil v olivovej záhrade, aby sa duše ľudí nestratili, tak sa modlite aj vy za svojich 

blížnych. Vidím, koľko sĺz musia ľudia ešte vyliať, aby sa očistili, ale moje milosrdenstvo ich podopiera a 

posilňuje, aby sa na ceste nezrútili. 

23 Učeníci, vy, ktorí ste odo mňa dostali knihu môjho slova, posilnite sa aj teraz, aby ste neustúpili, 

keď zaklopete na dvere a oni vám neotvoria. Nezabúdajte, že som vám povedal, aby ste raz, dvakrát a 

tretíkrát zaklopali v Mojom mene, a ak zistíte, že vaša snaha nedokázala zlepšiť správanie vašich blížnych, 

prenechajte túto záležitosť Mne a pokračujte v ceste bez toho, aby ste v srdci nosili horkosť a ešte menej si 

želali, aby tí, ktorí vás nechceli počúvať, boli postihnutí utrpením. Vyzbrojte sa láskavosťou, lebo neviete, 

v ktorý deň a v ktorú hodinu budete musieť zaklopať na tie isté dvere, či sa vás nebudú pýtať. Len láska a 

trpezlivosť dokážu obmäkčiť kamenné srdcia, a preto by ste mali byť vždy pripravení. 

24 Opäť vám hovorím, že by ste nemali konať ako sudcovia v skutkoch svojich blížnych. Vždy, keď 

nebudú vypočutí Moji učeníci, Moji poslovia a vyslanci, dám zaznieť svojmu hlasu vo svedomí tých, ktorí 

odmietli Moje výzvy. Ten hlas bude hlasom Sudcu, ale vy už viete, že v Božskom Sudcovi je vždy Moja 

otcovská láska. Nie je to tak s vami ľuďmi, ktorí často, keď sa stanete sudcami svojich blížnych, už sa 

necítite byť ich blížnymi. Musíte zo svojich sŕdc odstrániť každý zlý pocit, aby ste mohli s láskou osloviť 

duše ľudí. 

25 Nemilujte toho, kto vás prijíma a dáva vám vieru, viac ako toho, kto vaše slovo neprijíma. Keď 

dosiahnete tento pokrok, budete môcť povedať, že mi začínate rozumieť a pociťujete vo svojej bytosti silu, 

ktorá vám dodá odvahu čeliť najväčším skúškam, ktorým vás svet môže vystaviť. 

26 Na tento pokyn, ktorý vám dávam, som vám už dal príklad v druhej ére. Ježiš visel na kríži, 

Spasiteľ zomrel pred očami zástupov, ktoré tak veľmi miloval. Každé srdce bolo dverami, na ktoré 

zaklopal. Medzi zástupom divákov bol človek, ktorý vládol mnohým, knieža cirkvi, mýtnik, farizej, 

bohatý, chudobný, zavrhnutý a ten, kto bol jednoduchej mysle. No kým jedni vedeli, kto je ten, ktorý v tú 

hodinu zomrel, lebo videli jeho skutky a prijímali jeho dobrodenia, iní, túžiaci po nevinnej krvi a chtiví 

pomsty, urýchlili smrť toho, ktorého posmešne nazývali "židovským kráľom", nevediac, že nie je len 

kráľom ľudu, ale že je kráľom všetkých národov zeme a všetkých svetov vesmíru. Keď Ježiš vrhal jeden 

zo svojich posledných pohľadov na tie zástupy, pozdvihol svoju prosbu k Otcovi, plný milosrdnej lásky a 

súcitu, a povedal: "Otče môj, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." 

27 Tento pohľad zahŕňal tých, ktorí pre neho plakali, aj tých, ktorí sa tešili z jeho utrpenia, pretože 

láska Majstra, ktorá bola láskou Otca, bola určená všetkým rovnako. 
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28 V mojom Zákone lásky vám, učeníkom, hovorím, že ak nemôžete konať dokonalé skutky, aké som 

konal ja v Ježišovi, mali by ste sa aspoň snažiť vo svojom živote priblížiť sa k nim. Mne stačí vidieť 

trochu dobrej vôle napodobniť Mňa a trochu lásky k blížnemu a Ja budem stáť pri vás a zjavím vám na 

ceste svoju milosť a svoju moc. 

29 V tomto boji nikdy nebudete sami. Keďže vás nenechávam samých, keď vás ťaží bremeno vašich 

hriechov, myslíte si, že vás opustím, keď pôjdete svojou cestou pod ťarchou kríža tohto poslania lásky? 

30 Pochopte ma, učeníci, aby ste si ma mohli vziať za príklad. Preniknite do podstaty mojich diel a 

mojich slov, aby ste mohli objaviť podstatu môjho učenia. Čakám len na vašu prípravu, aby som vám 

ukázal čas, keď budete pracovať, lebo skrze vás prinesiem ľuďom svetlo spásy. 

31 Áno, milovaní učeníci, ja som vinič. Vezmi si víno mojej milosti, zajtra ho budeš potrebovať na 

boj. Pripravte sa teraz, keď sedíte pri mojom stole. Potom, keď udrie hodina, neochabneš ani nezakolíšeš. 

Budete mojimi rozsievačmi a vo svojej viere sa budete správať ako ľudia, ktorí obrábajú pôdu, rozsievajú 

semeno a celú svoju dôveru, odovzdanosť a nádej vkladajú do Boha. Takto hovorím vám, ktorí neviete, 

odkiaľ príde dážď pre vaše semeno alebo chlieb pre vaše pery, ale uisťujem vás, že vám nič nebude 

chýbať. 

32 Nezabúdajte, že víťazstvo patrí vytrvalým. Splňte svoju úlohu na zemi, a keď ju dokončíte, môžete 

odísť z tohto sveta do krajiny, ktorú som vám prisľúbil - do duchovného domova určeného pre Pánove 

deti. Vkladajte svoju nádej do večného života a nepočúvajte materialistov, ktorí si myslia, že Moje učenie 

je prekážkou materiálneho pokroku ľudstva, pretože vám vždy hovorí o duchovnom živote. 

33 Nemá pravdu ani ten, kto si myslí, že musí stále myslieť na smrť a odmietať to, čo vám ponúka 

tento život, pretože je pominuteľný. Nepochopil správny výklad môjho slova, ba dokonca ho ani nepozná. 

34 Prvým zákonom, ktorý sa človeku dostal do mysle prostredníctvom svedomia, bol zákon, ktorý mu 

hovoril: "Raste a množte sa." Teraz vám však hovorím, že tento zákon sa neobmedzuje len na rast 

ľudského druhu, ale zahŕňa aj rast vašich schopností, cností a vedomostí. 

35 Učím vás prechádzať svetom a zanechávať dielo lásky pre tých, ktorí prídu po vás. Kto to robí, má 

oči upreté na večnosť. Ak sa vám zdá, že vaša existencia na zemi je príliš krátka na to, aby ste vykonali 

veľké dielo, nebojte sa, že smrť zastaví vaše dielo, lebo to tak nebude, pretože Moja láskyplná 

starostlivosť je všemohúca a mám pre vás prostriedky, aby ste ho mohli dokončiť. Dal som vám podiel na 

diele stvorenia, na diele rozvoja a na diele zdokonaľovania a nič vám nebude môcť zabrániť v dosiahnutí 

cieľa vašej cesty. 

36 Plňte svoju úlohu v harmónii so Stvoriteľom a s blížnym a nakoniec, keď sa všetko skončí, budete 

nekonečne šťastní pri rozjímaní o Božskom diele, na ktorom ste spolupracovali so svojím Otcom. Aké 

veľké bude toto šťastie v mojom Duchu a aká nevýslovná blaženosť bude vo všetkých mojich deťoch! 

37 Vidím váš smäd po láske, váš hlad po svetle a vašu veľkú túžbu po Mne a Ja, váš Otec, ktorý mám 

k dispozícii všetky prostriedky, aby sa k vám dostal Môj hlas, som k vám chcel prehovoriť 

prostredníctvom ľudského intelektu ako formy, ktorá je vám prístupná, aby vám pomohla pochopiť Moje 

duchovné posolstvá. 

38 Iba Moja moc spôsobila, že sa hriešnik stal hovorcom Môjho slova. Ale každý, kto o tom 

pochyboval, bol čoskoro svedkom premeny ľudských bytostí, prostredníctvom ktorých som vám dal svoje 

slovo. Videli ste, ako z nevzdelanej mysle vychádzajú myšlienky nekonečnej múdrosti, videli ste, ako na 

perách hriešnikov rozkvitá Božie slovo plné svetla a dobra. Nositelia hlasu, neúnavní v tejto službe a 

oddaní Mne, umožnili Môjmu Duchu vyjadriť toto posolstvo ľudstvu. 

39 Prijal som veľké množstvo ľudí bez toho, aby som niektorému zo svojich detí dal prednosť. Bol 

medzi nimi ten, kto ma miluje, aj ten, kto ma popiera, aj ten, kto verí v moju prítomnosť v tejto podobe, aj 

ten, kto pochybuje, a všetkých som prijal rovnakým slovom lásky a rovnakým otcovským pohladením. 

40 V týchto zástupoch som prijal celé ľudské pokolenie. Keď som tu hovoril k tomuto ľudu, adresoval 

som svoje slovo všetkým ľuďom, pretože moje posolstvo bolo určené ľuďom tohto času a ľuďom 

budúcnosti. Kedykoľvek medzi tieto zástupy prišli ľudia z iných krajín, prijal som ich s láskou v mene ich 

národov a pripravil som ich, aby boli vyslancami a prorokmi medzi tými, ktorí k nim patria rasou a 

jazykom, a naučil som ich modliť sa a bdieť za svoje národy a urobil som ich strážcami v časoch skúšok a 

prenasledovania. 
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41 Mojou vrúcnou túžbou, ktorú by ste mali chápať ako božský mandát, je, aby ste prinášali moje 

Slovo do každého srdca, kde je potrebné; aby ste nezabudli, že tak ako ste prišli do mojej prítomnosti s 

hladom a smädom, tak je celé ľudstvo v tejto hodine v skutočnej agónii duše. 

42 Už sa blíži deň, keď ľudia pochopia význam, ktorý má duch, pretože mnohí, ktorí si myslia, že sú 

veriaci, neveria, a iní, ktorí si myslia, že vidia, nevidia. Keď však pochopia pravdu, uvedomia si, že by 

bolo detinské, nespravodlivé a nerozumné naďalej živiť bytosť, ktorá patrí inému životu, plodmi tohto 

sveta. Potom budú hľadať svetlo v náboženstvách a v úzkosti duše a v mučivej túžbe nájsť pravdu budú 

odstraňovať falošnosť doktrín a odstraňovať všetko povrchné a vonkajšie, čo nájdu v rôznych kultoch, až 

kým neobjavia božskú podstatu. 

43 Chcem, aby ste, keď prídu tieto časy, boli plne informovaní o všetkom, čo sa deje, a o misii, ktorú 

máte vykonávať. Preto vám ešte raz hovorím: Počúvajte, pochopte a porozumejte môjmu slovu. 

44 Túžim po tvojej láske, preto som sa k tebe v tomto čase priblížil, lebo medzi ľuďmi som nenašiel 

lásku, ale hriech a sebectvo. 

45 Ľudia tejto doby zabudli na príklady učenia a skutky, ktoré vám Ježiš zanechal ako odkaz svojej 

lásky. 

46 Nevtlačili ste si toto slovo do srdca, lebo keby ste ho naozaj zachovávali, bol by vám prítomný môj 

prísľub, že sa k vám vrátim, a vy by ste sa modlili a očakávali môj príchod. Ale keď som prišiel, prekvapil 

som vás, že spíte. Potom som povedal: Blahoslavení sú tí, ktorí bez výhrad odpovedajú na moje volanie, 

lebo ich urobím vlastníkmi veľkej múdrosti. Niektorí sa priblížili v dobrej viere, iní čakali, kým sa uvidia 

oslobodení od telesnej schránky, aby mi povedali: "Tu som, Pane; ako vták, ktorý opúšťa svoje väzenie a 

rozprestiera krídla, prichádzam k Tebe, aby som plnil Tvoju vôľu." Ale moja vôľa, ľudia, bola, aby ste už 

na tomto svete pevne vykročili na duchovnú cestu, pretože chcem, aby telo, ktoré som vám zveril, už 

nebolo reťazou alebo väzením pre dušu. Duša nebola stvorená, aby bola otrokom tela alebo sveta: je 

slobodná. Duchovná nevedomosť a náboženský fanatizmus však urobili z ľudskej duše otroka, ktorý so 

sebou stáročie za storočím ťahá reťaze temnoty. 

47 Teraz vám opäť ukazujem cestu, osladzujem vašu životnú cestu príchuťou svojho Slova a dávam 

každému jeho kríž lásky, aby mohol vystúpiť na vrchol hory so svojím bremenom a dokončiť na ňom 

svoje dielo. Nikto, kto je mojím učeníkom, nech nemá v úmysle prísť ku mne bez svojho kríža, lebo 

potom nebude uznaný za apoštola môjho učenia. 

48 Je mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že nasledujú Moje učenie, iní veria, že Mňa milujú, ale ich láska je 

falošná, pretože nepraktizujú Moje učenie a nikdy nežili podľa Môjho zákona. Nechcem, aby ste boli ako 

oni, ale aby ste skutočne začali cítiť lásku a milosrdenstvo. Nechváľ sa tým, čo som ti dal, ani tým, čo 

robíš, aj keď často cítiš, že ti srdce v hrudi akoby puklo od radosti, keď si vykonal dobré dielo alebo sa 

zaslúžil o zázrak. 

49 Moje vyučovanie sa vyznačuje jednoduchosťou. V duchovnom jazyku odhaľuje hodnotu alebo 

zásluhy, ktoré musí mať každý váš skutok, aby ho váš Pán uznal. Veru, hovorím vám, že váš duch už na 

základe svetla, ktoré dosiahol, rozoznáva, či je dielo dostatočne hodnotné na to, aby ste ho ponúkli Otcovi. 

Toto je učenie, ktorým budem v tomto čase živiť vášho ducha. 

50 Z vína, ktoré je v tomto pohári, budem kvapka po kvapke kvapkať na tvoje pery až do dňa svojho 

odchodu. Ale nebuďte smutní, lebo tak, ako ma počujete vy, počuli ma aj moji apoštoli v druhej ére, keď 

som im povedal: "Čoskoro odídem a zanechám vás na svojom mieste, aby ste učili svojich blížnych." Žili 

so mnou, trpeli so svojím Majstrom, videli moje skutky a počuli moje slová. Ale neboli jediní, lebo môj 

život bol verejný a svedkami môjho slova boli tak jednoduchí ľudia, chudobní a pokorní srdcom, ako aj 

hriešnici, farizeji, zákonníci, colníci; miestodržiteľ, úradník a stotník. 

51 Hovoril som ku každému a dával som mu svoje svetlo podľa jeho duchovnej potreby. 

52 Rovnako som k vám v tomto čase prehovoril a dal som sa každému poznať za bieleho dňa, aby 

každý mohol prevziať na seba úlohu, ktorú si zaslúži v mojom diele, a naplniť ju. Aká krásna bude 

odmena, ktorú dostane váš duch, keď raz opustí telesnú schránku. Urobte sa hodnými tejto odmeny, ale 

preto sa zbavte temnoty nevedomosti, aby ste sa nestali blúdiacimi dušami bez smeru a cieľa. 

53 Slúžte a milujte ľudstvo, ktoré je vašou sestrou a ktoré je v týchto chvíľach postihnuté mojou 

spravodlivosťou. Hľa, niet srdca, ktoré by nevypilo kalich horkosti. V tomto čase je bolesť so všetkými 

ľuďmi, ale cez ňu ma budú hľadať a cez ňu ľudia pocítia smútok z toho, že ma zranili. 
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54 Niektorí očakávajú návrat Mesiáša, ale akým spôsobom očakávajú mňa? kedy si konečne 

všimnete, že sa v tomto čase opäť zjavujem ľudstvu? Veru, hovorím vám, že Moje svetlo dosiahlo všetky 

národy prostredníctvom Mojich poslov, ktorí prišli k ľudstvu ako predchodcovia Môjho tretieho zjavenia. 

55 Bude vybraných sedem národov, ktoré vytvoria svetový mier a medzi ľuďmi bude existovať pravé 

bratstvo; v nich sa zjavím. Dnes som ich našiel zapletených v bratovražedných vojnách, oddaných svojim 

snom o veľkosti a neukojiteľnej túžbe po moci. Z tohto (mexického) národa vyšlem veľvyslanca dobrej 

vôle k veľkým národom sveta, aby im hovoril o mieri, a keď ukončia vojnu, svetlo svornosti a mieru 

dosiahne ich ducha. Toto svetlo sa však neobjaví z Východu ani zo Západu, ale zostúpi z môjho Ducha na 

ducha ľudí. 

56 Pripravte sa, aby tí, ktorí sú určení na túto misiu, mohli v pravý čas odísť k národom, a keď 

spôsobia, že Moje nové Slovo bude všade počuť, mocný strom nechá svoje konáre, svoj tieň a svoje plody 

dosiahnuť všetky svoje deti. Musíte teda zdvojnásobiť svoje úsilie a horlivosť, aby Moje učenie neutrpelo 

skazu a aby nevedomí a nerozvážni ľudia neodrezávali konáre zo stromu, ktorý vám bol zverený, s 

úmyslom vypestovať z nich cudzie stromy. 

57 Moje dielo bude zjavené v čistote a dokonalosti, v akej som vám ho zjavil - bez vonkajších 

obradov a zvykov. 

58 Keď ju spoznáte ako takú dokonalú, cítite sa jej nehodní a pýtate sa sami seba: "Prečo sa Otec 

obrátil práve na nás, aby nám ju zjavil?" Ale ja vám hovorím, že vaša duša napriek nedokonalostiam, ktoré 

na nej máte, dosiahla na svojej dlhej ceste životom veľký rozvoj. Ešte si však neuvedomíte veľkosť tohto 

prejavu, ale až keď medzi vás stiahnem svoje Slovo. Potom pochopíte, čo dobré ste mali, a budete 

naplnení blaženosťou, že ste ma mali medzi sebou. 

59 Veru, hovorím vám: Pri mojom stole lásky ste jedli a pili, milovaní učeníci. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 104  
1 Ľudstvo, ty mi ukazuješ svoj hlad po mieri. Na to vám hovorím, že človek, ktorý nemiluje, nemôže 

mať pokoj. Počul som vaše prosby, v ktorých hovoríte: "Pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle." Vy ste však 

nepochopili, že dobrá vôľa môže vzísť len z obrátenia sa k dobru a spravodlivosti, ktoré sú plodmi lásky. 

2 Keď medzi ľuďmi zavládne láska, budete všade cítiť prítomnosť môjho pokoja. Lebo sa vráti 

harmónia s kráľovstvami prírody a celým vaším okolím, ktoré ste zničili, a toto šťastie bude ako 

posolstvo, ktoré vám priniesli anjeli, keď vám povedali: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle." 

3 Veľa ste toho preskúmali pomocou vedy, a predsa sa vám nepodarilo objaviť taký úzky vzťah 

medzi človekom a duchovnom, medzi ľudským stvorením a jeho Stvoriteľom. 

4 Ako môže byť normálny život bytosti, ktorá sa odklonila od cesty, ktorú jej ukazuje Zákon 

Stvoriteľa? Pozrite sa, ako veľmi sa človek namáhal, keď sa snažil objaviť cesty, ktoré sú mimo ciest, na 

ktoré ukazujú Moje zákony lásky a spravodlivosti. 

5 Váš svet je plný umelosti a klamstva, a to preto, že ste sa už dávno odvrátili od toho, čo chcel 

Otec. 

6 Nesmierne veľká je skúška, ktorej som vystavil ducha vždy, keď som ho poslal žiť na zem s 

poslaním vytrvať v mojom zákone. Preto som vás vyhľadal vždy, keď ste zablúdili, odpustil som vám 

neposlušnosť a odchýlky a ponúkol som vám nové príležitosti. Mojou vôľou bolo, aby ste v ťažkých 

skúškach pocítili silu a schopnosti, ktoré som vložil do vášho ducha, ako aj odmenu prisľúbenú verným 

deťom, ktoré zostávajú v mojich prikázaniach. 

7 Vždy si uvedomujte, že ak je odmena, ktorú vám sľubujem, veľká, vaše zásluhy musia byť tiež 

hodné tohto sľubu. 

8 Zasadil som strom vedy a nevyrúbem ho, pretože jeho plody patria životu. Ľudská netrpezlivosť, 

zvedavosť a ambície však ohýbali jej konáre. 

9 Vo svojej Božskej láske k ľudským stvoreniam im dovoľujem skúmať moje diela a využívať 

všetko stvorené, aby nikdy nemali dôvod tvrdiť, že Boh je nespravodlivý, lebo pred svojimi deťmi skrýva 

svoju múdrosť. Ja som vás stvárnil, dal som vám dar slobodnej vôle a rešpektoval som ho, hoci človek túto 

slobodu zneužil a tým ma urazil a znesvätil môj zákon. Dnes mu však dávam pocítiť pohladenie svojho 

odpustenia a osvietim jeho ducha svetlom svojej múdrosti, aby sa moje deti jedno po druhom vrátili na 

cestu pravdy. 

10 Duch pravdy, ktorý je mojím svetlom, žiari vo svedomí, pretože žijete v ohlásených časoch, v 

ktorých vám bude osvietené každé tajomstvo, aby ste pochopili to, čo doteraz nebolo správne vyložené. 

11 Falošná predstava, ktorú mal človek o Mojej spravodlivosti v prvých časoch, nakoniec zmizne, aby 

ustúpila jej pravému poznaniu. Božská spravodlivosť bude nakoniec pochopená ako svetlo, ktoré 

vychádza z dokonalej lásky, ktorá existuje vo vašom Otcovi. 

12 Toho Boha, ktorého ľudia považovali za pomstychtivého, krutého, pomstychtivého a neľútostného, 

bude z hĺbky srdca pociťovať ako Otca, ktorý dáva odpustenie za previnenia svojich detí, ako Otca, ktorý s 

láskou presviedča hriešnika, ako Sudcu, ktorý namiesto toho, aby odsúdil toho, kto ťažko pochybil, mu 

ponúka novú príležitosť na spásu. 

13 Koľko nedokonalostí mi ľudia vo svojej nevedomosti pripisovali, pretože si mysleli, že som 

schopný hnevu, hoci samotný hnev je ľudská slabosť! Keď vám proroci hovorili o "svätom Pánovom 

hneve", teraz vám hovorím, aby ste si tento výraz vysvetlili ako Božiu spravodlivosť. 

14 Ľudia prvej éry by inú formu vyjadrenia nepochopili, ani zhýralci či libertíni by nebrali vážne 

napomenutia prorokov, keby k nim nehovorili v tejto forme. Bolo potrebné, aby inšpirácia Mojich poslov 

bola vyjadrená slovami, ktoré by zapôsobili na mozog a srdce ľudí s malým duchovným rozvojom. 

15 Aby som vám dal verný a pravdivý obraz toho, aká je Otcova láska a spravodlivosť, poslal som 

vám svoje Slovo, aby som vám skrze Ježiša zjavil svoju lásku. V Kristovi ste videli Kráľa pokory a 

miernosti, Kráľa, ktorý dal prednosť ponižujúcej a bolestivej tŕňovej korune pred kráľovskou korunou 

ľudskej márnivosti. Ako Sudcu ste ho videli súdiť skutky hriešnikov iným spôsobom, než na aký sú ľudia 

zvyknutí. On hlásal odpustenie, keď vám dal ten pokyn, v ktorom vám povedal: Ak dostaneš od blížneho 
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facku na líce, nastav mu druhé líce na znak odpustenia s jemnosťou; ale potom svoje slová potvrdil 

skutkami. 

16 Aké hrozné bolo pokánie hriešnika, keď pocítil, že ho objíma svetlo Ježišovho láskavého a 

nežného pohľadu! 

17 Koľko zázrakov sa stalo pod vplyvom odpustenia tohto Majstra lásky! Dôvodom bolo, že jeho 

odpustenie bolo pravdivé a jeho súd dokonalý, pretože pramenili z nekonečnej lásky, ktorú má Boh k 

svojmu stvoreniu. Ľuďom však muselo byť zjavené oveľa viac, než čo ich učili, aby pochopili význam 

týchto príkladov učenia. A tak bol ľudstvu ohlásený nový vek a nové zjavenie Môjho ducha a naplnenie 

tohto prísľubu vidíte v tomto Slove svetla, ktoré je múdrosťou pre vášho ducha a útechou pre vaše srdce. 

Kto iný ako Ja by mohol byť Duchom pravdy a útechy? 

18 Tu som - prítomný, zjavný, viditeľný každému duchovnému pohľadu, šíriaci svetlo po cestách 

Ducha, aby ste pochopili všetko, čo bolo zjavené počas vekov. 

19 Teraz môžeš z hĺbky svojho srdca a ducha povedať: "Otče, konečne som ťa uvidel, konečne ťa 

poznám." Ale kedy ma budeš môcť skutočne milovať? 

20 Hovorím k vám rovnakým spôsobom vyjadrovania, akým som hovoril v druhej ére, s rovnakou 

láskou a rovnakou múdrosťou, pretože som nemenný, ale vy, ako učeníci, teraz robíte ďalší krok na Mojej 

ceste. Živíte sa týmto Slovom a ste blažení, pretože cítite Moju prítomnosť vo svojej blízkosti. 

21 Z vášho ducha ku mne stúpa pieseň lásky a vďaky, pretože som vám udelil túto milosť. 

22 Ľudia, pokračujte v osviežovaní svojho ducha a vy, ľudstvo, sa opäť obráťte ku Mne, vráťte sa na 

správnu cestu. Slúžte si navzájom a robte blížnemu to, čo ja robím vám, lebo tak mi budete slúžiť a 

milovať ma. 

23 Hľadajte ma ako Otca, ako lekára, ako Majstra a budem vám veľmi blízko. Žiadajte ma a ja vám 

dám, ale snažte sa vziať si ma za príklad, aj keby to malo byť len v jednom vašom skutku alebo myšlienke 

každý deň; potom sa postarám, aby to, čo budete robiť v mojom mene, prinieslo ovocie. 

24 Uvedomte si, že váš život na zemi je krátky a na jeho konci budete musieť skladať účty z toho, čo 

ste zasiali. 

25 Keď sa Moje Slovo dostane na dno vašich sŕdc a vy budete pripravení nasledovať Mňa, spojíte sa 

vo Mne v boji a nebudete odpočívať, kým neuvidíte, že sa svet obrátil a vrátil na pravú cestu. 

26 Ľudstvo sa bojí a trpí a jeho bolesť zasahuje aj ducha vašej nebeskej Matky. Aká bolesť by mohla 

trápiť dieťa, ktoré by ju nepocítilo? Jej príhovor vás však zachraňuje a jej inšpirácia vás pozýva kráčať po 

ceste spiritualizácie. 

27 Poslal som vás čistých na zem, a tak sa ku mne vrátite. Ale ako veľmi budeš musieť bojovať, aby 

si znovu získal čistotu, ktorá ti patrila. Preto je potrebné, aby ste bdeli, modlili sa a rozjímali, aby ste už 

viac neupadli do pokušenia a začali stúpať na horu bez dlhšieho otáľania pri výstupe, aby ste dosiahli 

vrchol. 

28 V tejto chvíli sa modlite, aby váš duch priniesol posolstvo pokoja vašim blížnym. "Proste a bude 

vám dané, hľadajte a nájdete." To som vás naučil a moje slovo sa vždy splní. 

29 Milovaní robotníci, miloval som vášho ducha, aby našiel spásu a oslobodil svojich bratov a sestry 

od hriechu. V súčasnosti sa očisťujete, aby ste boli hodní Mojej prítomnosti. Zajtra, keď budete skutočne 

silní, pomôžete svojim blížnym oslobodiť sa od hriechu. Milujem vášho ducha, milujem všetky svoje deti, 

a preto sa usilujem o vašu spásu. 

30 Tu som a pozývam vás k pokoju, po ktorom tajne túžia aj ľudia, len si pri jeho hľadaní nevybrali 

cesty, ktoré k nemu vedú. Veru, hovorím vám, že tajomstvo pokoja spočíva v praktizovaní môjho učenia a 

práve od neho sa ľudstvo odklonilo. Povedzte mi, či tento svet, ktorý hreší, ubližuje, zabíja, zneucťuje a 

znesväcuje, žije podľa učenia, ktoré učil Ježiš, a uvidíte, že žije veľmi ďaleko od môjho učenia. 

31 Mnohí ľudia považujú Moje učenie za predčasné, ale dôvodom je, že ich materializácia im 

neumožňuje objaviť večný význam Môjho učenia. 

32 Môj zákon je nemenný. Pominuteľní sú ľudia so svojimi kultúrami, civilizáciami a zákonmi, 

pričom z toho všetkého prežije len to, čo Duch vybudoval svojimi skutkami lásky a milosrdenstva. Je to 

ten, kto po každej "dennej práci", po každej skúške, keď sa obracia na prameň Božej múdrosti, vidí 

nehybnú skalu môjho zákona a stále otvorenú knihu, ktorá obsahuje učenie Ducha. 
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33 Ach, keby všetci ľudia chceli vidieť vychádzajúce svetlo tejto éry - koľko nádeje by bolo v ich 

srdciach! Ale oni spia. Dokonca ani nevedia, ako prijímať svetlo, ktoré im denne posiela kráľovská 

hviezda, svetlo, ktoré je ako obraz svetla vyžarujúceho od Stvoriteľa. Pohladí ťa a prebudí v tebe 

každodenný boj existencie, bez toho, aby sa tí, ktorí sú necitliví voči krásam stvorenia, na chvíľu zastavili 

a poďakovali Mi. Nebeská sláva by ich mohla obísť bez toho, aby si to všimli, pretože sa vždy budia plní 

starostí a zabúdajú sa modliť, aby vo mne hľadali duchovnú silu. Energiu pre telo nehľadajú ani v 

prírodných prameňoch. Všetci sa ponáhľajú a pracujú bez toho, aby vedeli na čo, a idú bez jasného cieľa. 

Práve v tomto bezcitnom a nezmyselnom boji o existenciu zhmotnili svoje duše a urobili ich sebeckými. 

34 Vtedy, keď sa zabudne na zákony ducha, ktoré sú svetlom života, ľudia ničia sami seba, zabíjajú sa 

a chlieb si berú bez toho, aby počuli hlas svedomia, bez toho, aby uvažovali, bez toho, aby sa zastavili a 

zamysleli. Keby sa ich však niekto opýtal, ako hodnotia svoj súčasný život, hneď by odpovedali, že nikdy 

v minulosti nežiarilo v ľudskom živote toľko svetla ako teraz a že veda im nikdy neodhalila toľko 

tajomstiev. Museli by to však povedať s maskou šťastia pred tvárou, pretože v srdci by skrývali všetko 

svoje duševné utrpenie a biedu. 

35 Keď sa ľudstvo prebudí a uvidí svetlo tohto úsvitu, Môj Hlas neprestane hovoriť k vášmu duchu a 

bolesť neprestane očisťovať srdcia. 

36 Blahoslavení ste vy, moje deti, ktorí ste sa spojili v modlitbe, lebo v tejto chvíli silní dvíhajú 

slabých, muž viery povzbudzuje váhajúcich a ten, kto vie hovoriť so svojím Otcom, učí modlitbe toho, kto 

to nevie. Začiatočníci si tak berú za vzor žiakov. 

37 Keď z úst nositeľa hlasu zaznie Moje slovo, stretnem sa s ľuďmi, ktorí sú pripravení a očakávajú 

Mňa. Potom moje milosrdenstvo vstúpi do sŕdc, aby som každému dal podľa jeho potrieb. V týchto 

chvíľach môjho zjavenia viem, kto z vás ma hľadá len v túžbe po lieku na zlo, a objavujem tých, ktorí 

napriek tomu, že potrebujú pomoc, zabúdajú na svoje potreby, pretože chcú byť predovšetkým mojimi 

učeníkmi. Božské porozumenie a láskavosť, s ktorými hovorím ku každému srdcu, sú ohňom, ktorým 

vtláčam svoje slovo do vášho ducha, aby bolo nezabudnuteľné. Veru, hovorím vám, že kedykoľvek sa 

Moje učenie dostane na dno srdca, je to semeno, ktoré klíči a rozmnožuje sa. 

38 Chvíľa, keď si prvýkrát počul Moje Slovo alebo si prijal semeno do svojho srdca, prináša súd na 

tvojho ducha, rovnako ako keď mi budeš mať ukázať ovocie (svojho života). V tomto čase ti dávam na 

zemi vzácnu príležitosť očistiť svoju dušu, a keď sa vrátiš do večného domova, prídeš pokojný a radostný, 

plný svetla a zásluh, aby si sa tešil z môjho pokoja. 

39 Svet je údolím zmierenia, v ktorom človek na jednej strane hreší a na druhej strane sa očisťuje. 

Veru, hovorím vám, že záhrobie je iné ako to, čo poznáte na zemi, lebo kto sa tam dostane postihnutý 

hriechom a nečistotou, musí znášať veľmi veľké utrpenie, nekonečne väčšie ako to, ktoré znášal ako 

človek, pretože - keďže je teraz v duchovnom svete - duša počuje svedomie s väčšou jasnosťou, pretože 

tvárou v tvár takej veľkej čistote by najradšej zahynula alebo sa aspoň vrátila do hmotného sveta, ktorý 

opustila a kde podľa jej názoru nebrali ohľad na jej rozmanité nedostatky. 

40 Okrem toho vám hovorím, že všetko, čo vás obklopuje na zemi, nie je menej čisté ako to, čo 

existuje v duchovnom kráľovstve, a ak sa vám zdá, že ste tu na zemi menej nečistí ako v záhrobí, je to len 

názor, ktorý pochádza z malej jasnosti, s akou posudzujete dobro a zlo, kým ste v hmotnom tele. 

41 Jedným z dôvodov, prečo som vám v tomto čase zjavil Svoje duchovné učenie, je pomôcť vašej 

duši povzniesť sa k životu, ktorý ju čaká, a to tak, že sa naučí dobrovoľne podstupovať očisťovanie a 

čerpať z utrpenia a skúšok všetok úžitok a svetlo, ktoré obsahujú, aby už tu - nakoľko je jej to dovolené - 

spoznala cestu, ktorou musí raz prejsť. Pozrite sa, aká vzácna príležitosť je život na zemi, aby sa duša, keď 

sa vráti (na onen svet), nemusela hanbiť za svoje skutky a svoju minulosť, aby sa na tejto ceste nepotkla a 

nezablúdila, pretože sa domnieva, že vidí tmu tam, kde je len svetlo. Človek tejto doby je teraz pripravený 

pochopiť duchovné zjavenia. Moje slovo prišlo presne v ten správny okamih, v okamih prebudenia 

ľudstva. 

42 Ak na svojich cestách pozoruješ ľudí, ktorí svojimi skutkami alebo spôsobom myslenia prejavujú 

duchovnú zaostalosť voči Mojim zjaveniam, neznepokojuj sa, lebo musíš vedieť, že nikdy všetci ľudia 

nekráčali v rovnakom rytme. Verte, že im už teraz zanechávam slová, ktoré ich prebudia, keď príde čas. 

43 Tie slová, ktorým v súčasnosti nerozumiete, sú práve tie slová, ktorým títo ľudia budú rozumieť. 
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44 Dnes ste ma zavolali a povedali ste mi: "Pane, Pane, príď k nám." Niektorí to robili, aby ma prosili 

o odpustenie za svoje previnenia, iní, aby si vyprosili úľavu za svoje utrpenie, a ešte iní, tí najmenší, aby 

mi poďakovali za moje dobrodenia. Hneď som prišiel ku všetkým, bez toho, aby som sa zastavil a 

posudzoval, za akým účelom ste ma povolali, lebo pre mňa je dôležité len to, že ste ma povolali. 

45 Keby sa ma všetci pýtali, povedal by som im to isté, čo vám: Neprišiel som sa pozerať na vaše 

škvrny alebo súdiť vaše hriechy, ale vypočuť vaše sťažnosti a zmierniť bolesť, ktorá vás trápi. 

46 Tí, ktorí na Mňa na čas zabudli, alebo tí, ktorí Mňa napokon zapreli, niekedy pociťujú túžbu vidieť 

Mňa a počuť Mňa, vnútorne sa pýtajú, kde som a ako by Mňa mohli nájsť. 

47 Je to duch, ktorý potrebuje božské, a vo svojej túžbe po svetle smutne vzlyká vo väzení tela. Ale 

práve v tej chvíli počuje láskavý hlas, ktorý mu hovorí: "Tu som." Nezabudol som na vás, ani som sa od 

vás nevzdialil. Nemohol som sa odstrániť, pretože som v každom z vás. Ale ak ma chceš nájsť - môj 

chrám je všade: v tvojej spálni, v práci, na ceste, v tvojom vnútri i mimo teba, na každom mieste, kde 

staviaš oltár oduševnenia alebo kde svojou vierou zapaľuješ lampu, ktorá osvetľuje cestu tvojho blížneho. 

48 Keď sa človek pýtal svojho Pána a dokázal počuť odpoveď v tichu svojho srdca, objavil väčšie 

tajomstvá než všetky, ktoré mu mohla odhaliť príroda pomocou vedy. Tento človek skutočne objavil zdroj, 

z ktorého pochádza všetka múdrosť. 

49 Človek, ktorý - hnaný svojou bolesťou a strachom - sa dokázal duchovne spojiť so svojím Pánom a 

ktorý cíti, že sa mu zjavuje v modlitbe, v intuitívnom poznaní alebo v skúškach, si vybudoval svätyňu, kde 

môže nájsť prítomnosť svojho Otca, kedykoľvek sa vnútorne pripraví. 

50 Utrpenie, ktoré ťaží ľudí tejto doby, ich krok za krokom, bez toho, aby si to uvedomovali, vedie k 

bráne vnútornej svätyne, pred ktorou sa - neschopní ísť ďalej - budú pýtať: "Pane, kde si?" A zvnútra 

chrámu zaznie láskavý hlas Majstra, ktorý im povie: "Som tu, kde som vždy prebýval - vo vašom 

svedomí." 

51 Aby som vám pomohol vo vašom rozvoji, na vašej ceste je Moje svetlo, preto sa nebojte zablúdiť. 

Oblečte sa do poslušnosti a plňte moju vôľu. Takto budete môcť konať veľké skutky, ako je to 

povinnosťou každého môjho učeníka. 

52 Kto žije v poslušnosti, nepotrebuje svojho Pána o nič prosiť, pretože chápe, že mu nič nemôže 

chýbať. Na druhej strane ten, kto sa pohybuje na hranici cnosti, bude musieť vo vhodnom čase požiadať, 

pretože cíti, že ho opúšťa pokoj a že mu chýba sila. Potom si uvedomí, že dobrá ducha nie je také ľahké 

získať ako uspokojenie sveta. 

53 V mojom kráľovstve sú vždy otvorené dvere a vždy prestretý stôl, ktorý čaká na príchod 

unaveného pozemského chodca. Ako som dúfal, že ľudia budú hľadať tieto duchovné pokrmy uprostred 

pokoja. Ale keď o to požiadajú, bude to v hlbokej bolesti. Stôl však bude vždy na svojom mieste a nikto 

nebude ochudobnený o chlieb. 

54 Moje milosrdenstvo čaká na pokánie a obnovu ľudstva, aby sa vylialo na tých, ktorí sa kedysi 

zašpinili bahnom hriechu, ale potom sa očistili v láske k svojmu Pánovi. Toto je hostina, na ktorú ste 

všetci pozvaní a na ktorej bude váš Otec rozdávať chlieb a ponúkať víno života svojim milovaným deťom. 

55 Varoval som vás už vtedy, keď som zostúpil na zem, aby som sa prihovoril ľudstvu. Chcel som, 

aby ľudstvo bdelo a modlilo sa, aby ich temnota nezastihla nepripravených. Veľké národy zeme sa však 

nepozerali a vojna ich prešla, trestajúc ich aroganciu a nedostatok vzájomnej lásky. Pozrite sa na staré 

národy, ako ich ťaží bremeno ich veľkej biedy. Koľko utrpeli svojou aroganciou. Teraz vznikli nové 

národy, ktoré sú rovnako zaslepené závislosťou od moci a bohatstva, bez toho, aby im v tom zabránili 

skúsenosti z minulosti alebo aby počúvali hlas rozumu či svedomia. Zaslepení dôverou vo svoju moc 

nakoniec uverili, že sú všemocní, a preto sa ženú za cieľom, ktorý považujú za správny, bez toho, aby 

pochopili, že sa v závratnej rýchlosti rútia do priepasti. 

56 Kto sú tí, ktorí uprostred chaosu dvíhajú oči k oblohe s prosbou o pokoj a odpustenie pre tých, 

ktorí vo svojom klamstve už nedokážu rozpoznať a počuť hlas spravodlivosti svojho svedomia? Kto iný to 

je, ak nie tí, ktorí milujú mier? Majú byť strážcami, ktorí "bdejú" nad celým ľudstvom v dňoch 

navštívenia, ktoré sa blížia. 

57 Ich modlitby spôsobia, že pokoj príde k tým, ktorí potrebujú svetlo v duchu. Duchovná modlitba je 

posolstvo, ktoré sa dostáva do srdca tých, za ktorých sa modlíme, a je ako plášť pokoja nad núdznymi, keď 
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sa niekoľko sŕdc spojí v modlitbe za nich. Z mnohých kútov zeme dostávam túto modlitbu, ktorú posielajú 

tí, ktorí sa zasadzujú za mier vo svete. 

58 Buďte vytrvalí v modlitbe za pokoj, lebo tak sa spojíte so všetkými, ktorí sa modlia rovnakým 

spôsobom. Držte plášť pokoja nad vojnou, ktorá zachvátila ľudstvo, a v hodinách boja ho rozprestrite nad 

svojimi blížnymi. Pamätáte, že som vám dal dar večného pokoja a že som vás nazval Izraelom, čo 

znamená "silný"? - Ľudia, nepotláčajte zo svojho srdca spomienku na to, čo som vám zjavil, ani na 

bohatstvo, o ktorom viete, že ho má váš duch. Predpovedal som Jákobovi, že jeho ľud sa rozmnoží ako 

piesok v mori a že prinesie národom pokoj. Modlite sa, milovaní učeníci, a moje slovo sa vo vás naplní, 

lebo ste súčasťou môjho ľudu, ktorého osudom je byť požehnaním medzi všetkými národmi zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 105  
1 Z tohto slova vytvoríš knihu, ktorá zostane na zemi, aby ľudia mohli nájsť cestu k oduševneniu. 

Mnohí z nich budú popierať jeho pravdivosť, ale mnohí budú tiež tvrdiť, že všetky jeho tvrdenia sú 

správne. 

2 Z pokolenia na pokolenie sa budú dary Ducha zjavovať silnejšie a jasnejšie a táto skutočnosť, 

ktorá sa prejaví aj u tých najpochybnejších a najnevernejších, bude svedectvom pravdivosti všetkého, čo 

som vám oznámil v minulých časoch a čo som vám potvrdil v tomto. 

3 Uvedomujete si, s akou prenikavou silou zaznelo Moje Slovo v tomto čase, keď sa prejavilo v 

mozgu nositeľa hlasu? Ani si neviete predstaviť, aký úžasný je dialóg ducha s duchom, keď dosiahne svoj 

vrchol. 

4 Nečudujete sa, keď počujete opis duchovnej tváre prostredníctvom daru zraku alebo prorockej sily 

sna? Veru, hovorím vám, že ste sotva zazreli záblesk toho, čo v budúcnosti uvidia iní. 

5 Ohromil vás dar intuície a ohromil vás dar liečiteľstva, ale je potrebné, aby ste zanechali dobrý 

príklad pre budúcich spiritualistov. 

6 Čas, ktorý ohlásil Joel, keď ľudia prijmú Božieho Ducha vo svojom duchu a tele, je tu. Ale je to 

len úsvit a je potrebné, aby ste vy, prví učeníci, zanechali dobré semeno, aby vaše skutky boli dobrým 

ovocím, ktoré povzbudí zajtrajších pútnikov na ich ceste životom, a nie kameňom úrazu, o ktorý sa 

potknú. 

7 Vďaka svetlu, ktoré ste dostali, patríte medzi tých, ktorí správne vyložia učenie, ktoré som vám už 

zjavil v minulých časoch. 

8 Dôkladné štúdium môjho Slova a jeho dodržiavanie bude najlepším duchovným dielom, ktoré 

zanecháte budúcim generáciám. Budú vám vďační a ja vás požehnám. 

9 Vy, prví v tomto veku, budete piliermi, sprievodcami a strážcami tých, ktorí prídu po vás, a budete 

sa tešiť z naplnenia svojho poslania. 

10 Žite, aby ste zachránili svojich blížnych, a ja zachránim vás. Spustite svoje člny a choďte hľadať 

stroskotancov, a keď uvidíte, že vlny hučia a stávajú sa hrozivými, modlite sa a hneď pocítite plášť môjho 

pokoja nad svojím duchom. 

11 Učeníci, nemyslite si, že len v lone izraelského ľudu sa objavili Moji poslovia, Moji proroci, 

predchodcovia a osvietenci, lebo potom by ste popreli mnohých Mojich poslov, ktorých som poslal na 

rôzne miesta na zemi s posolstvami svetla, pokoja a lásky. 

12 Ľudstvo je pôda, do ktorej zasievam semeno lásky. To bolo zavlažované božskou rosou, aby pri 

sejbe môjho Slova našlo vhodné pole na prinášanie ovocia. 

13 Vždy, keď má ľudí osvietiť Božie zjavenie, posielam im sprievodcov alebo prorokov, aby ich 

pripravili na to, že toto svetlo môžu rozpoznať. Nemyslite si však, že Mojimi poslami sú len tí, ktorí 

prinášajú posolstvá pre ducha. Nie, učeníci, každý, kto rozsieva dobro medzi ľuďmi v akejkoľvek podobe, 

je Mojím poslom. 

14 Týchto poslov môžete nájsť na všetkých cestách svojho života, v náboženských spoločenstvách aj 

vo vede - medzi ľuďmi, ktorí vládnu, alebo medzi tými, ktorí poskytujú dobré učenie. 

15 Dobrý služobník Môj nikdy neodbočí z cesty, ktorú má prejsť; radšej zomrie na ceste, ako by mal 

ustúpiť. Jeho príklad je semienkom svetla v živote jeho blížnych a jeho skutky sú príkladom pre ostatných. 

Ach, keby len ľudstvo rozumelo odkazom, ktoré mu prostredníctvom nich posielam! Ale nie je to tak, 

pretože je veľa ľudí, ktorí majú na svete delikátne poslanie, ale ktorí sa od týchto veľkých príkladov 

nechajú odkloniť a vyberú sa cestou, ktorá im viac vyhovuje. 

16 Máte vládcov, v ktorých srdciach nie je spravodlivosť a veľkorysosť, aby vládli svojmu ľudu, 

pretože im ide o mizerný cieľ moci a bohatstva - ľudí, ktorí tvrdia, že sú Mojimi zástupcami, a nepoznajú 

ani lásku k blížnym - lekárov, ktorí nepoznajú podstatu svojho poslania, ktorým je milosrdenstvo - a 

sudcov, ktorí si mýlia spravodlivosť s pomstou a zneužívajú zákon na škodlivé ciele. 

17 Nikto, kto kráča po krivolakých cestách a odvracia svoj pohľad od svetla, ktoré má v sebe ako 

maják svojho svedomia, netuší, aký súd si pripravuje. 

18 Sú aj takí, ktorí si privlastnili úlohy, ktoré im neprináležia, a ktorí svojimi chybami svedčia o tom, 

že absolútne nemajú potrebné zručnosti na to, aby úlohu, ktorú na seba vzali, mohli vykonávať. 
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19 Podobne môžete nájsť Božích služobníkov, ktorí nimi nie sú, pretože neboli poslaní na tento účel - 

mužov, ktorí vedú národy a ktorí nie sú schopní riadiť ani svoje vlastné kroky - učiteľov, ktorým chýba 

dar vyučovania a ktorí namiesto šírenia svetla mätú myseľ - lekárov, v ktorých srdci nezvíťazil zmysel pre 

súcit tvárou v tvár bolesti druhého a ktorí nevedia, že ten, kto tento dar skutočne má, je Kristovým 

apoštolom. Ľudia znesvätili všetky Moje základné princípy, ale teraz prišla hodina, keď budú všetky ich 

skutky súdené. Toto je Môj súd, pretože jeho vykonanie prináleží Mne. Preto vám hovorím: Bdejte a plňte 

moje prikázania lásky a odpustenia. 

20 Povedal som ti, že patríš k izraelskému ľudu, ktorý je vlastníkom Božieho semena? Pracujte teda 

na sebe, aby ste boli hodní niesť semeno lásky, mieru a svetla. 

21 Premýšľajte o lekciách, ktoré som vám dnes dal, aby ste nezablúdili z cesty, ktorú som vám 

vytýčil, aby ste si nebrali na seba úlohy, ktoré vám nepatria, a aby ste nesprávne nevyužívali svoje 

schopnosti. Ak sa totiž po všetkom, čo ste počuli v mojom učení, dopustíte chýb, na ktoré som vás 

upozornil, váš súd bude prísnejší ako súd toho, kto počas svojho života nepoznal učenie takého svetla, aké 

obsahuje učenie, ktoré ste dostali. 

22 Milovaný ľud, množte sa, vytrvajte a plňte svoje poslanie. 

23 Rozsvietil som svetlo na ceste duše, aby nezablúdila a bezpečne išla svojou cestou - ako ovca, 

ktorá vie, kde je prekážka. 

24 Toto svetlo, ktoré je svetlom duchovného svedomia, osvetľuje priepasť a odhaľuje vlka, keď číha v 

húštine. 

25 Nie všetci ľudia kráčajú po bezpečnej ceste. Je mnoho stratených, ktorí zablúdili, blúdiacich 

pocestných, bytostí bez určitého smeru. Keď im skrížim cestu a spýtam sa ich: "Kam ideš? Čo alebo koho 

hľadáš?" Odpovedajú mi so sklonenými hlavami: "Učiteľ, neviem, kam idem, kam ma nesú moje nohy, 

ani čo hľadám." Potom som im povedal: "Nasledujte ma!" A toto jediné slovo, ktoré preniklo do ich srdca, 

stačilo, aby zapálilo svetlo nádeje, plameň viery, ktorý im dodal novú odvahu nasledovať moju stopu. Od 

chvíle, keď ma začali nasledovať, totiž pocítili neznámu silu, ktorá ich ani na chvíľu neopustila a dala im 

pocit bezvýhradnej dôvery v ich osud. 

26 Chcem, aby ste všetci, ktorí počúvate toto slovo, pochopili, že pozvaním kráčať po tejto ceste vám 

ponúkam nielen duchovné uspokojenie a pôžitky na nej, ale aj skúšky, lekcie a skúsenosti vykúpenia, ale 

že zároveň prúdi vyššia sila, aby posilnila toho, kto je skúšaný, a že táto sila je palicou, o ktorú sa musí 

pútnik oprieť počas celej cesty života. Táto sila obsahuje všetko: vieru, lásku, poslušnosť a dôveru. 

27 Uvedomte si to, učeníci, ktorí začínate nasledovať Majstra, aby ste si, keď sa na vašej životnej 

ceste objavia skúšky, pomysleli: "Už som na ne pripravený, Majster ma na ne upozornil a mám istotu, že 

ich s Jeho božskou pomocou zvládnem." Veru, hovorím vám, že ak využijete tieto lekcie so silným a 

vzostupným duchom, zistíte, že žiadna skúška nie je zbytočná. Lebo to, čo je určené človeku, ako aj to, čo 

sa prejavuje v lone rodiny, alebo to, čo trápi národ - to všetko a každé z nich má hlboký význam a často 

veľké životné poučenie. Kto by v tejto chvíli mohol povedať, že je bez skúšok? Nikto, pretože je to čas 

duchovného pokánia. 

28 Otvorte oči realite a uvedomte si zodpovednosť, ktorú na seba beriete, keď počúvate moje slovo a 

stávate sa svedkami mojich prejavov v tomto čase. 

Chcem vám povedať, že sa nesmiete uspokojiť s počúvaním môjho slova a uspokojovaním svojich 

duchovných potrieb bez toho, aby ste mysleli na potreby iných. Toto uspokojenie totiž nebude úplné, ak si 

uvedomíte, že práve vo chvíľach vášho duchovného vytrženia milióny vašich blížnych bojujú, zúfajú alebo 

padajú v ohni vražedných vojen. 

29 Moje učenie vás pripravuje na konfrontáciu v prospech mieru a oduševnenia sveta. Moje učenie 

vám hovorí, čo máte robiť, aby ste všetci spolupracovali na tomto spásnom diele. Potom bude váš duch 

čoraz viac zakúšať pokoj a uspokojenie, ktoré prichádza k tým, ktorí so mnou spolupracujú na mojich 

dielach lásky. 

30 Nestrácajte citlivosť, ktorú vaše srdce získava počúvaním Môjho Slova, keď sa vrátite k svojmu 

materiálnemu životnému zápasu, pretože na týchto cestách vaši blížni čakajú na vaše slovo, ktoré obsahuje 

útechu, alebo na výrok, ktorý prináša Moje posolstvo svetla do ich sŕdc. Ale ak tvoje srdce opäť upadne do 

svojej zvyčajnej tvrdosti, keď sa na teba obrátia, nebudeš môcť ani len nazrieť do vnútra toho, kto od teba 

hľadal niečo, čo ti nepatrí, ale je určené jemu: moje svetlo, môj pokoj, môj balzam. 
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31 Nemyslite si, že váš nedostatok lásky k ľuďom môže zostať nepotrestaný, lebo ak porušíte svoje 

duchovné povinnosti, zástupy, keď vstúpia do lona vašich spoločenstiev a spoznajú posolstvo, ktoré ste im 

zatajili alebo zatajili, sa budú vnútorne čudovať, či sú to moji noví apoštoli, zatiaľ čo iní, ktorí preniknú do 

môjho učenia, vám dajú lekciu, ako plniť božské poverenia. 

32 Musím k vám hovoriť týmto spôsobom, aby ste nezaspali a aby ste neboli prekvapení vo svojom 

spánku. Vyzývam vás, aby ste bojovali, a preto vám dávam svoj príklad neustálej účinnosti. 

33 Nikto mi nehovorí, že na svojej ceste nachádza príliš veľké prekážky na to, aby mohol splniť svoju 

úlohu. Ak totiž veríte, že žiadny list sa nepohne zo stromu bez Otcovej vôle, musíte pochopiť aj to, že 

máte plniť svoje poslanie cez to, čo nazývate prekážkami. 

34 Nemyslite si, že už len tým, že ste na týchto miestach, ste splnili svoju duchovnú úlohu, alebo že 

už len tým, že hovoríte o mojom učení, ste mi poslúžili. Vaše pole pôsobnosti je totiž také rozsiahle a plné 

príležitostí na praktizovanie lásky na vašich cestách, že sa nemusíte namáhať, aby ste našli vhodné 

príležitosti na siatie. Vy ste však tomuto všetkému nevenovali pozornosť, a preto hovoríte, že máte pred 

sebou príliš veľa prekážok, aby ste ich mohli splniť, pretože ste nepochopili všetko, čo vaša duchovná 

úloha zahŕňa. 

35 Miluj, slúž, buď užitočný, zachraňuj a potešuj, urob zo svojho života krásny príklad, praktickú 

lekciu, aby ťa ľudia napodobňovali. Potom budete vyžarovať duchovné svetlo pre svojich blížnych. Keď 

budete hovoriť o Mojom učení, splníte poslanie zasiať semeno oduševnenia. Robte to však s pokorou a 

buďte si vedomí, že každá práca, ktorá obsahuje márnivosť, bude neplodným semenom, ktoré nikdy 

nevyklíči. 

36 Uisťujem vás, že ak budete vo svojom živote pracovať s taktom, úprimnosťou a spravodlivosťou, 

ako vám radím, tvrdé srdcia, o ktorých mi hovoríte vo svojich modlitbách, sa vašou cnosťou obmäkčia a 

vy uveríte, že pokrokovému duchu nemožno nikdy zabrániť v plnení tohto poslania, pretože je nad všetku 

malichernosť tohto života. 

37 Nikdy nemysli zle na tých, ktorí ťa nemajú radi, a nebuď zatrpknutý na tých, ktorí ťa nechápu, 

lebo aj ten najhlbší vnútorný cit, ktorý máš voči blížnemu, duševne prenášaš na neho. 

38 V tomto čase vám ponúkam toľko možností, aby ste boli mojimi učeníkmi, že nemusíte opúšťať 

svojich rodičov, manželov či deti, aby ste odišli do krajín, kde budete šíriť moje učenie, ani nemusíte 

hlásať silným hlasom na uliciach a námestiach, ani sa nemusíte báť, že na konci misijnej činnosti vás 

nevyhnutne čaká krvavé popravisko. Ja som prešiel touto cestou a moji apoštoli tiež, ale tá krv očistila 

cestu, aby na nej noví učeníci neuviazli. Musíte len pochopiť duchovný význam tohto posolstva, aby ste si 

ho uvedomili a jednoducho ho aplikovali do svojho života, aby ste skutočne žili podľa môjho Slova. 

39 Dal som duchu moc nad hmotou, aby mohol vyjsť víťazne zo skúšok a dosiahnuť konečný cieľ 

cesty. Boj však bude veľký, pretože človek vytvoril jediné kráľovstvo na svete, v ktoré verí, a tým zničil 

harmóniu, ktorá mala existovať medzi ním a všetkým, čo ho obklopuje. Zo svojho pyšného trónu by chcel 

všetko podriadiť moci svojej vedy a vnútiť svoju vôľu živlom a silám prírody. To sa mu však nepodarilo, 

pretože už dávno pretrhol putá priateľstva s duchovnými zákonmi. - Keď som tu tomuto ľudu povedal, že 

prírodné sily ho môžu poslúchať, našli sa takí, ktorí tomu neverili, a ja vám hovorím, že majú dôvod 

pochybovať, pretože príroda nikdy nebude poslúchať tých, ktorí ju znevažujú, zneucťujú alebo sa jej 

vysmievajú. Na druhej strane, kto vie žiť v súlade so zákonmi ducha a hmoty, teda kto žije v súlade so 

všetkým, čo ho obklopuje, ten sa počas svojho života zjednotí so svojím Stvoriteľom a stane sa hodným 

toho, že mu prírodné živly budú slúžiť a poslúchať ho, ako je to povinnosťou každého dieťaťa, ktoré je 

poslušné svojho otca, Stvoriteľa všetkého, čo existuje. 

40 Nepovedal som, že toto zhromaždenie tu dosiahlo potrebnú duchovnú úroveň, aby sa takéto 

zázraky stali skutočnosťou, ani že v súčasnosti už dosahuje harmóniu medzi materiálnym a duchovným. Ja 

ich len povzbudzujem, aby sa o tento cieľ usilovali prostredníctvom oduševnenia. 

41 Aby som vás povzbudil vo viere a dokázal vám pravdivosť Mojich slov, konám s vami niekedy 

také skutky, ktoré nazývate zázrakmi a ktoré sú len odmenou pre tých, ktorí sa vedia vžiť do všeobecnej 

harmónie, aj keď len na krátky čas. 

42 Historická tradícia o prvých ľuďoch, ktorí obývali zem, sa odovzdávala z pokolenia na pokolenie, 

až bola zapísaná v Knihe prvého veku. Je to živé podobenstvo o prvých ľuďoch, ktorí žili na zemi. Ich 

čistota a nevinnosť im umožňovali cítiť pohladenie matky prírody. Medzi všetkými bytosťami existoval 
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priateľský vzťah a neobmedzené bratstvo medzi všetkými tvormi. Ľudské vášne potom odcudzili ľudí od 

tohto života, a preto sa cítili nútení usilovať sa pomocou vedy o to, čo stratili nedostatkom duchovnosti. 

Takto sa ľudstvo dostalo do dnešných čias, keď v záujme prežitia musí kradnúť živlom a prírodným silám 

to, čo potrebuje pre svoj život. 

43 Nezakazujem vám využívať vedu, ani ju neodsudzujem. Chcem len, aby ľudia prostredníctvom 

môjho učenia pochopili, že existuje vyššie poznanie, než je to, ktoré poznajú a ktoré môžu dosiahnuť 

prostredníctvom lásky, ktorá je podstatou všetkého môjho učenia. 

44 ľudia, ako by som vám mohol nepovedať, že tieto časy, v ktorých žijete, sú poznačené zmätkom, 

pretože vidím, že nedovolíte, aby moje svetlo preniklo cez temné mraky vašich myšlienok? Hovorím vám 

tiež, že moje svetlo zvíťazí, lebo niet tmy, ktorá by odolala jeho jasu. Potom pochopíte, že Otec vás v 

hodine navštívenia nikdy neopustí. 

45 Mnohé národy padli do hlbokej priepasti materializácie a ďalšie sú blízko pádu, ale bolesť z pádu 

ich prebudí z hlbokého spánku. 

46 Sú to tie národy, ktoré po období rozkvetu zažili úpadok a upadli do temnoty bolesti, neresti a 

biedy. Dnes to nie je jeden národ, ale celé ľudstvo, ktoré sa slepo rúti k smrti a chaosu. Aroganciu národov 

postihne moja spravodlivosť. Spomeňte si na Ninive, Babylon, Grécko, Rím a Kartágo. Nájdete v nich 

hlboké príklady Božej spravodlivosti. 

47 Vždy, keď sa ľudia zmocnili žezla moci a dovolili, aby ich srdcia naplnila bezbožnosť, arogancia a 

šialené vášne, a strhli so sebou svoje národy do degenerácie, Moja spravodlivosť pristúpila, aby ich 

zbavila moci. Ale zároveň som pred nimi zapálil pochodeň, ktorá osvetľuje cestu k spáse ich duší. Čo by 

sa stalo s ľuďmi, keby som ich v okamihu ich skúšok nechal napospas ich vlastným silám? Obráťte svoje 

oči na všetky tie národy, ktoré boli kedysi veľké a teraz sú v troskách. Znovu rozkvitnú, ale nepozdvihne 

ich arogancia a túžba po pozemskej veľkosti, ale ideál inšpirovaný spravodlivosťou a cnosťou, ktoré šíri 

moje učenie. Z ich trosiek povstanú nové národy a na troskách svojich kostolov a modiel budú vzdávať 

pravú úctu svojmu Bohu. 

48 Pýcha bola pokorená a hriech bol zmytý bolesťou, ale nezabúdajte, že je ešte veľa škvŕn, ktoré 

treba odstrániť, a že - akokoľvek čistý môže byť život ľudí na zemi - táto planéta nikdy nebude večným 

domovom pre ducha. Lebo kto tomu verí, zle si vykladá moje slovo, alebo nepochopil pravý zmysel 

života. 

49 Tento svet bude vždy len dočasným domovom duše, len etapou na ceste k jej očisteniu, rozvoju a 

dokonalosti. Život, ktorý vás čaká, aby vás navždy prijal, je iný. 

50 Do mojej prítomnosti prichádzajú chorí, neúspešní, duchovne chudobní, a kým jedni blahoslavia 

moju vôľu, iní sa tvárou v tvár bolesti búria a svoje utrpenie pripisujú božiemu trestu alebo 

nespravodlivosti osudu. Potom je potrebné, aby som vás oslobodil od vašej nevedomosti a odhalil vám 

jadro pravdy. 

51 Pokiaľ žijete v tele, vaša duša sa očisťuje od temných škvŕn z minulých životov, a preto bolo 

potrebné vám to všetko odhaliť, aby ste mohli trpezlivo znášať utrpenie na zemi. 

52 Od počiatku ľudstva existuje reinkarnácia duše ako zákon lásky a spravodlivosti a ako jeden zo 

spôsobov, ktorým Otec prejavuje svoje nekonečné milosrdenstvo. Reinkarnácia nie je len záležitosťou 

tohto času, ale všetkých čias, a nemali by ste si myslieť, že som vám toto tajomstvo odhalil až teraz. Už v 

prvých dobách existovalo v človeku intuitívne poznanie opätovného vtelenia duše. Ale ľudia, ktorí hľadali 

materialistické vedy a poklady sveta, sa nechali ovládnuť telesnými vášňami, ktoré zatvrdili tie vlákna 

ľudského srdca, ktorými človek vníma duchovno, takže sa stali hluchými a slepými voči všetkému, čo 

patrí duchu. Čo im pomôže, keď upriamia svoj zrak na Písma, ktoré obsahujú Zákon a Učenie, ktoré som 

vám zjavil v minulých časoch, ak ich myseľ nedokáže preniknúť do ich zmyslu a ich srdce nevníma ich 

podstatu? Uvedomte si, že citlivosť a duchovná intuícia ľudí ochabli, a preto sa pri hľadaní Mojej pravdy v 

týchto textoch zvyčajne stávajú obeťami chybných výkladov. Svetlo majú priamo pred očami, ale 

namiesto toho, aby prenikli do podstaty učenia, sústredia sa na písmená, teda na vonkajšiu formu, čím 

často podliehajú omylom. Ale teraz som tu, aby som vniesol svetlo do tajomstiev a temných miest a aby 

som vás oslobodil od zmätku a omylov. 

53 Blahoslavení sú tí, ktorí ma vzývajú, lebo tým dokázali svoju túžbu po láske a poznaní. Zažili, ako 

im moja pomáhajúca láska pomáha. Musíte si však uvedomiť, že počas tohto obdobia nemôžete naraz 
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získať všetko, čo chcete vedieť. Je totiž potrebné, aby ste sa modlili, meditovali a žili podľa môjho učenia, 

aby ste dostali všetko, po čom túžite. 

54 Človek, ktorý hľadá svetlo poznania v prírode, aj ten, kto hľadá Moju múdrosť v duchovných 

zjaveniach, musí na vlastných nohách prejsť cestou, na ktorej nájde všetky tie pravdy, ktoré nemôže 

objaviť inými cestami. Práve preto som vašu dušu poslal žiť jeden život za druhým tu na zemi, aby svojím 

vývojom a skúsenosťami mohla objaviť všetko, čo je v nej a v tom, čo ju obklopuje. 

55 Ak chcete, dôkladne skúmajte Moje slová, ale potom študujte a pozorujte život z ich hľadiska, aby 

ste sa mohli presvedčiť o pravde obsiahnutej vo všetkom, čo som vám povedal. 

56 Niekedy sa vám bude zdať, že medzi tým, čo vám hovorím dnes, a tým, čo vám bolo zjavené v 

minulosti, je rozpor, ale nie je. To ľudia sa mýlia. Teraz však všetko vyjde najavo. 

57 Ak sa cítite napadnutí kvôli takémuto spôsobu chápania Môjho učenia, nebojte sa, lebo vám naozaj 

hovorím, že nikto ešte nestojí v správnom poznaní, a preto vám nikto nemôže dokázať, že už prenikol k 

jadru pravdy. 

58 Študujte moje učenie, získavajte svetlo modlitbou, urobte dobrotu normou svojho života a zažijete, 

ako vás vo chvíľach, keď to budete najmenej očakávať, prekvapia vnuknutia a myšlienky, ktoré sú 

skutočným zjavením môjho Ducha. 

59 Keď pocítite, že k vám prichádzajú inšpirácie vychádzajúce zo Mňa, mali by ste sa prejaviť 

pokorne, aby ste sa nikdy nepovažovali za niečo väčšie ako ostatní a aby ste sa s láskou, s ktorou som vám 

poslal Svoje svetlo, podelili oň so svojimi blížnymi. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 106  
1 Učeníci, tu je váš Majster. Odhrniem z vás závoj mnohých tajomstiev. Pros, pros a bude ti dané. 

Ale nepýtajte sa ma na viac, než potrebujete vedieť. 

2 V minulosti som vám nemohol odhaliť tajomstvá, ktoré vám dávam poznať v tejto Tretej ére, 

pretože váš duch nebol schopný pochopiť alebo porozumieť viac, ako mu umožňoval jeho duchovný 

vývoj. Ale moje slovo je rovnaké - nemenné, večné. Je to váš duch, ktorý sa narodil, rastie a vyvíja sa, až 

kým nedosiahne dokonalosť. Božský Duch nemá začiatok ani koniec, je nemenný. 

3 Tvoj duch je súčasťou ľudu, ktorý som použil ako prostriedok alebo nástroj na odovzdanie svojho 

veľkého učenia ľudstvu. Otec dal tomuto ľudu tri zjavenia: Prvou lekciou bol Zákon spravodlivosti v Prvej 

ére, v ranom detstve tohto ľudu; druhou bol Zákon lásky, zjavený v Druhej ére, keď sotva dosiahol 

duchovnú mladosť; treťou lekciou je lekcia, ktorú vám dávam v súčasnej ére, ktorú som nazval "Treťou 

érou". V ňom vám v plnej miere odhaľujem Duchovný zákon - zákon, ktorý zahŕňa všetko, čo vám bolo 

ukázané v minulosti, a všetko, čo váš duch potrebuje poznať a vlastniť. Z duchovného hľadiska ste už 

dosiahli čas mladosti. 

4 Keďže sa neustále vyvíjate, prečo by som vám mal prinášať stále tú istú lekciu? Preto vám Moja 

skrytá múdrosť v každom veku odhaľuje hlbšie tajomstvá. 

5 Vzhľadom na materializmus a zlo, ktoré prevládajú v tejto dobe, pochybujete, či máte dostatočné 

duchovné porozumenie, aby ste pochopili Moje nové učenie, naplnili ho a žili podľa neho. Ale ja vám 

hovorím: za materializmom ľudstva, jeho biedou, neresťami a snahou o moc je duch, ktorý prešiel dlhými 

cestami vývoja a ťažkými zápasmi a ktorý len čaká na chvíľu, aby zhodil falošný odev a so silou vykročil 

na cestu spravodlivosti a lásky, ktorá patrí duchu. 

6 Ľudská veda je zhmotneným vyjadrením duchovných schopností, ktoré človek dosiahol v tejto 

dobe. Práca človeka v tejto dobe nie je len výsledkom intelektu, ale aj jeho duchovného rozvoja. 

7 Majster, ktorý sa stretol so svojimi učeníkmi v duchovnej mladosti - už natoľko pripravenými, aby 

pochopili novú lekciu - spojí tri božské zjavenia do jednej knihy ako svedectvo lásky k človeku. Dôvod, 

prečo sa nazývate trinitármi, je ten, že vo svojom duchu nesiete semeno týchto troch epoch učenia. Avšak 

nie všetci ma budú v tomto čase nasledovať, dokonca ani nie všetci, ktorí ma počúvajú, pretože nie všetci 

sa prebudili a nie všetci pochopili, ako využiť skúšky, ktoré prežili vo svojom živote. Sú ľudia, ktorí sú 

ľahostajní k duchovným učeniam, tí, ktorí zostávajú v stagnácii, tí, ktorí sú chytení v omyle, ale každý je 

predurčený na čas, keď sa prebudí a počuje hlas svojho svedomia. 

Tí, ktorí sa v tomto čase chveli pri počúvaní môjho slova, boli tí, ktorí netrpezlivo očakávali môj nový 

prejav, ktorí si pamätali môj sľub, že sa vrátim, tak ako stratený pútnik čaká v hlbokej noci na úsvit, aby 

našiel cestu a pokračoval v putovaní. 

8 Môj hlas, ktorý dnes počujem v tejto hmotnej podobe, už čoskoro nebude počuť a potom uvidím 

ovocie svojej sejby vo vašich dielach. 

V každom z vás zanechám "obilný klas" a "plod", aby ste, keď pocítite hlad alebo keď sa na vás obráti 

(duchovne) núdzny človek s prosbou, mali chlieb a nepovedali Otcovi, že odišiel a nechal vás bez 

dedičstva. 

Chcem, aby ste sa v týchto časoch, keď pociťujete potrebu mojich božských darov milosti, utiekali do 

svojho ducha a hľadali v ňom pomoc, lebo tam nájdete mnohé poklady, ktoré doň vložila moja starostlivá 

láska. Nájdete tu aj hojnosť môjho semena, ktoré čaká na vás, aby ste pripravili polia na jeho zasiatie. 

Naučil som vás obrábať tieto polia a strážiť osivo. Zajtra váš duch prinesie ovocie svojich skutkov ako 

úrodu hodnú obetovania Otcovi a uloženia do jeho sýpok. 

9 Nastane krátky čas, keď sa bude zdať, že Moje slovo dané v tomto čase zmizlo z povrchu zeme. 

Vtedy začnú ľudia vymýšľať duchovné učenia, učiť nové zákony a prikázania. Budú sa nazývať 

majstrami, apoštolmi, prorokmi a Božími poslami a ja ich nechám na istý čas hovoriť a rozsievať. Nechám 

ich zasiať semeno, aby pri žatve vedeli, čo zasiali. Čas a sily prírody prejdú cez ich sejbu a ich kroky budú 

pre každého z týchto ľudských synov ako súd. 

10 Je potrebné, aby svet poznal klamstvo, aby mohol spoznať pravdu. Potom pravda a podstata života, 

ktoré som vám odovzdal v tomto čase, opäť povstanú medzi ľuďmi v celej svojej čistote a duchovnosti. 
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11 Pozrite sa na ľudí, ktorí vedú národy, vytvárajú doktríny a vnucujú ich ľuďom. Každý hlása 

nadradenosť svojho učenia, ale ja sa vás pýtam: Čo z toho všetkého vyplynulo? Vojny a ich následky v 

podobe zbedačovania, utrpenia, ničenia a smrti. To je úroda, ktorú zástancovia týchto teórií zožali tu na 

zemi. 

Všimnite si, že som sa nepostavil proti slobode ľudskej vôle, hoci vám musím povedať, že bez toho, 

aby bola táto sloboda dotknutá, svedomie neprestajne prehovára k srdcu toho, kto sa odkláňa od 

spravodlivosti, lásky a rozumu. 

12 Aj v ľudskom živote spôsobím, že ľudia pochopia, aké sú plody ich sejby, keď dovolím, aby 

dôsledky ich skutkov vyšli skôr či neskôr najavo ako ich sudcovia. Po tomto súde ma budú všetci hľadať a 

vtedy zistia, že moje slovo sa prispôsobuje ľuďom všetkých vekových kategórií a kultúr. Božie slovo, 

moje učenie, totiž nepatrí do konkrétnej epochy, pretože je večné. 

13 Moje poučenie odovzdáva duchu silu, aby prekonal všetky skúšky; ich počet je zapísaný v osude 

každého stvorenia. Prečo sa od nich vzďaľovať? Prečo si zúfať tvárou v tvár hore, ktorá sa týči pred 

tvojimi očami? Neviete, že po prekonaní týchto prekážok dosiahnete cieľ, ktorý hľadáte? 

14 Koľko slabosti ešte vidím vo vašom tele - slabosti, ktorá vás často núti rúhať sa. Keď sa sily 

prírody prejavujú hrubo, nadávate, keď vás trápi nejaká bolesť, zúfate, keď vás ťaží práca, strácate 

trpezlivosť, dokonca aj horúčava a zima vás hnevajú a nočná tma vo vás vyvoláva strach. Ako by ste si 

nemali zúfať, keď sa necháte viesť požiadavkami tela, ktoré vyvoláva nízke vášne? Kedy sa konečne 

stanete mojimi dobrými učeníkmi, ktorí svojimi skutkami lásky svedčia o pravdivosti môjho učenia? 

15 Byť Kristovým učeníkom neznamená, že by ste sa mali príliš vzdialiť od pozemského. Znamená 

to, že by ste sa mali odlúčiť od zlého a zbytočného, ale nie odvrátiť sa od svojich pozemských povinností a 

pôžitkov. Nechcem, aby ste boli fanatikmi ani otrokmi duchovného, kým ste ešte v tele. Dobrý Ježišov 

učeník je ten, kto vie dať Bohu, čo je Božie, a "cisárovi", čo je "cisárovo". 

16 Môj ľud čaká ťažká konfrontácia, pretože na svojej ceste sa stretne s vysokým stupňom rozvoja 

ľudského ducha a intelektu. Práve preto chcem, aby ste sa v tomto čase môjho ohlasovania rozvíjali, aby 

vás nikto nemohol oklamať. Majte absolútnu dôveru v Moje Slovo a vedzte, že obsahuje viac múdrosti než 

intelekt učencov a poznanie, ktoré nemožno nájsť vo všetkých knihách na zemi. 

17 Neúnavne rozsievajte lásku a pokoj; tak si pripravíte duchovnú cestu a potom, keď sa k vášmu telu 

náhle priblíži smrť a duch už prejde veľkú časť svojej cesty, uvidí plný blaženosti, ako ďaleko ho 

pozdvihli zásluhy jeho skutkov lásky k blížnym. 

18 Ľudia, uvedomte si, že keď sa ponoríte do môjho učenia, zanechávate staré zvyky a obyčaje, 

pretože vstupujete do nového, čistejšieho a duchovnejšieho života. Je to nový svet, ktorý vyrastá z hĺbky 

vášho srdca. 

19 Koľko tajomstiev som odhalil a koľko chybných výkladov som opravil. Podobne budete musieť ísť 

na cesty sveta a vysvetľovať môj zákon svojim blížnym. Hovorím vám: Odídeš, lebo nikto nie je 

prorokom vo svojej krajine, ja sám som musel vtedy odísť z Nazareta, kde som žil, aby som našiel vieru 

tam, kde ma považovali za cudzinca, kde o mne nechceli povedať: "Ten človek, ktorý sa volá 'Boží Syn', 

je synom Márie a tesára Jozefa." 

20 Hovorím vám to preto, lebo medzi vami, ktorí ste dostali moje duchovné dary, sú aj takí, o ktorých 

pochybovali aj ich rodičia, deti alebo bratia a sestry. Medzi vami sú aj takí, ktorých pre svedectvo o 

mojom učení nazývajú čarodejníkmi, zaklínačmi, ako som ja. Nezabúdajte na tieto slová, lebo niektorí 

budú musieť zostať vo svojej bližšej vlasti, iní ju budú musieť opustiť a tiež svoj národ, aby niesli moje 

slovo iným národom. 

21 Tento národ, zúrodnený utrpením, prijal moje semeno a ono vzklíčilo, ale nemyslite si, že toto 

svetlo máte len vy. Ak moje učenie prenesiete do iných národov, uvidíte, ako rýchlo vyklíči a rozšíri sa. V 

tých krajinách budete prorokmi a poslami, a preto nájdete vieru. 

22 Moje svetlo sa šíri z jedného konca zeme na druhý a osvetľuje celý vesmír. Svetlo Božského 

Ducha je jazykom, ktorý hovorí ku všetkým bytostiam. Vy ako ľudské bytosti prijímate moje slovo 

prostredníctvom ľudského intelektu. Tých, ktorých nazývate anjelmi, nechávam osloviť svojím hlasom v 

podobe božskej inšpirácie a v každom svete alebo duchovnom dome sa nechávam počuť a dávam sa 

pochopiť podľa stupňa rozvoja jeho obyvateľov. 
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23 Chcem k vám hovoriť tak, ako hovorím k anjelom - nie preto, že máte ich čistotu, ale preto, že 

chcem, aby ste sa tešili z tejto milosti a čoraz viac sa podobali týmto bytostiam v ich vznešenosti. Dialóg 

ducha s duchom zblíži všetky bytosti a všetky svety. Musíte však byť pripravení porozumieť si navzájom a 

na to vám dávam jediný jazyk, jediné svetlo, jediný typ dialógu: dialóg pravej lásky. 

24 Začína sa pre vás vek duchovnej komunikácie. Je to dlhá cesta, ktorú musíte prejsť, a prejde veľa 

času, kým uvidíte, že tento dar dosiahne svoj zenit, ale od prvých krokov a pri každom ďalšom kroku 

nájdete povzbudenie, aby ste pokračovali na ceste. 

25 Či vás nepotešilo Moje zjavenie prostredníctvom ľudského hlasu? Neboli ste potešení 

prítomnosťou duchovného sveta prostredníctvom schopnosti chápania? Boli to totiž prípravné kroky na 

duchovný dialóg, ktorý dosiahnete neskôr. A vo chvíľach, keď hľadáš môj hlas v tichu svojej modlitby, nie 

je pokoj, ktorý cítiš, a inšpirácia, ktorú dostávaš, upokojujúca? 

26 Vy viete o časoch pokoja, ktoré prídu, pretože ste prijali Moje vnuknutie a Moje zjavenia; ale sú aj 

takí, ktorí bez toho, aby ma počuli v tomto čase, snívajú a túžia po všeobecnej harmónii, nevediac, či k 

vám príde; je to predtucha, ktorá v nich hovorí. 

27 Dokonca aj vedci tušia výmenu myšlienok prostredníctvom duchovných darov, a to preto, lebo pri 

svojom neustálom výskume a prenikaní do vnútra človeka objavili existenciu bytosti, ktorá síce patrí do 

iného sveta, ale žije v človeku: duše. 

28 Dnes vám všetkým hovorím: Po tejto ceste kráčajte premyslene a opatrne, aby ste z nej 

nezablúdili. Sledujte a modlite sa na svojej životnej ceste, aby ste dosiahli cieľ a vaša blaženosť bude 

veľmi veľká, keď Otec prehovorí a celý duchovný vesmír Ho bude počuť a rozumieť Mu a vy si budete 

rozumieť rovnako. 

29 Chcem, aby ste vo svojom srdci cítili lásku svojho Otca, ktorá na vás žiari z môjho Ducha. Keďže 

ste však ešte nedosiahli pravé spojenie ducha, hovorím k vám prostredníctvom týchto bytostí 

jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Mojou vôľou je, aby som vám svoje Slovo oznámil v čo 

najväčšej jednoduchosti, aby ste ľahko objavili jeho podstatu a nestratili sa v zmätenom prúde slov, ktorý 

je väčšinou zbytočný. 

30 Vyčistite si myseľ a očistite svoje pery, aby vždy, keď budete musieť vysvetľovať Moje učenie, z 

vašich pier vychádzal krištáľovo čistý prúd Môjho slova bez toho, aby sa vaše slovo miešalo s 

veľavravnými výrazmi, ktoré ho oberajú o jeho jednoduchosť a silu. Keby ste Moje duchovné učenie 

vysvetľovali vedeckými alebo filozofickými termínmi, neurobili by ste na svet dojem, ani by vás vaši 

blížni nepochopili, ani by ste nevyjadrili pravdivú predstavu o tom, čo je Moje učenie. Keď som v Ježišovi 

hovoril k svetu, nepoužíval som jazyk učencov, filozofov alebo vedcov, aby som vám hovoril o nebeskom 

kráľovstve. Použil som najjednoduchšie výrazy vášho jazyka, pretože práve tie najlepšie vyjadrujú 

nadprirodzené veci. Používal som podobenstvá a poukazoval som na predmety, ktoré vám boli známe, aby 

ste prostredníctvom nich spoznali zmysel duchovného života. 

31 Veru, hovorím vám, že Ježiš sa nemusel nič učiť od ľudí, lebo potom by som nebol božským 

Majstrom, ale ľudským učeníkom. Ak niekto povedal, že Krista učili teológovia, teozofi alebo mudrci, 

nehovorí pravdu. Pred Kristom a v čase, keď žil na zemi, totiž neexistovalo učenie, ktoré by ho naučilo 

prísť na svet, žiť a zomrieť tak, ako to urobil on. Ale rovnako vám hovorím, že nebeskému učeniu sa 

nemožno naučiť od sveta a že to, čo učil Ježiš, je pravda, ktorá platí vo večnom kráľovstve Ducha. 

32 Tak ako ľudia túžia komplikovať jednoduché, chcú aj v božskom objaviť zloženie a látky vlastné 

hmotnej prírode. Ich údiv bude veľký, keď raz zistia, že duchovné alebo božské bez látky a bez formy je 

celok, začiatok a koniec, pravda, večnosť. 

33 Ľudia boli vždy príliš zaujatí pozemskou slávou, než aby sa zamýšľali nad dôležitosťou modlitby a 

duchovného rozjímania o tom, čo je mimo tohto života, aby mohli objaviť svoju vlastnú podstatu. Kto sa 

modlí, hovorí s Otcom, a keď prosí, hneď dostáva odpoveď. Nevedomosť ľudí o duchovných veciach je 

dôsledkom nedostatku modlitby. 

34 ľudia, keďže ste na tejto zemi nedokázali odstrániť zmätok jazykov Babylonu, keďže sa rasy 

nevedeli zjednotiť ani milovať, Ja zjednotím Svoju rodinu v Duchovnom domove. Tvrdohlaví a zatvrdliví 

hriešnici predstúpia predo Mňa v duchovnom, a keď sa im dostane súdu, ich osvietenie a pokánie bude 

také veľké, ako bol veľký ich hriech na zemi. 
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35 Modlite sa za tých, ktorí od vás odchádzajú a vydávajú sa na cestu do záhrobia, pretože nie 

všetkým sa podarí nájsť cestu, nie všetci sa dokážu duchovne pozdvihnúť a nie všetci dosiahnu pokoj v 

krátkom čase. 

36 Niektorí žijú duchovne pod nátlakom hmotného života*, iní trpia prudkými výčitkami svedomia, 

ďalší sú otupení, pochovaní pod zemou spolu so svojimi telami, a ešte iní sa nedokážu odlúčiť od svojich 

blízkych, od tých, ktorí zostali na svete, pretože nárek, sebectvo a ľudská nevedomosť ich brzdia, 

pripútavajú ich k hmote a pripravujú ich o pokoj, svetlo a pokrok. 
To znamená, že tieto duše zosnulých stále žijú na zemi v ilúzii, že sú stále doma ako ľudské bytosti v hmotnom 

svete. 

37 Dovoľte dušiam, ktoré sú ešte na tomto svete, aby sa posunuli ďalej bez toho, aby bol ešte ich; 

dovoľte im vzdať sa statkov, ktoré vlastnili a milovali v tomto živote, aby mohli pozdvihnúť svojho ducha 

do nekonečna, kde na nich čaká pravé dedičstvo. 

38 Nemajte zášť a nemyslite už na zlé skutky tých, ktorí odišli. Nechcite, aby pred vami kľačali na 

kolenách a neustále vás prosili o odpustenie. 

39 Aké slepé je ľudstvo! 

40 Spoznajte seba samých a spoznajte Mňa, aby ste sa naučili kráčať po ceste lásky a konať skutky 

hodné Mňa. Hľa, chcem, aby ste o mne veľa vedeli, aby ste sa stali podobnými svojmu Otcovi. 

41 Všetci musíte prísť ku Mne, niektorí skôr, iní neskôr, ale všetci prídu. Nemôže to byť inak, pretože 

všetci ste iskry Môjho Božského svetla, pretože ste súčasťou Mňa samého. Učte sa odo mňa milovať a 

odpúšťať, a tak plňte prikázanie, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

42 Chceš, aby som ti vždy odpustil, ale s odpustením svojim blížnym si dávaš načas alebo to 

odmietaš! Prečo chceš zahynúť v priepasti, hoci máš také veľké schopnosti v duchu? 

Moje Slovo prichádza v tomto čase, aby osvietilo vaše mysle. Hľadali ste pravdu v knihách a našli ste 

len zábavu pre myseľ, ale žiadny úžitok pre ducha, žiadnu potravu alebo povzbudenie, ktoré by vás 

podržalo v slabosti alebo vyčerpaní. 

43 Nedávam vám svoje slovo vo vedeckej alebo jazykovo vybranej forme, aby ste mu rozumeli. Ale 

na dne svojej jednoduchosti skrýva veľké poklady múdrosti a svetla pre ľudí. 

44 Keďže si ma tak veľmi hľadala a tvoje srdce na mňa čakalo, teraz som tu, aby som splnil svoj sľub, 

že sa k tebe vrátim, a odpovedal na tvoju dychtivú túžbu počuť ma. 

45 Môj Božský Duch vás všade sprevádza po cestách sveta, akoby bol tieňom vášho tela. Dala som 

vám spoznať radosti aj starosti, chcela som, aby ste zažili boj aj pokoj, aby ste skúsili a spoznali všetko. 

Ale niečo ste márne hľadali na tomto svete, ale nenašli ste to, pretože to niečo sa dá nájsť len u Mňa: Moja 

múdrosť. Preto váš duch, keď ma počul, pocítil, že konečne našiel to, čo hľadal: pravdu. 

46 Áno, ľudia, Ja som váš začiatok a koniec, Ja som Alfa a Omega, hoci sa s vami ešte nedelím a 

neodhaľujem vám všetky lekcie, ktoré ešte stále pripravujem pre vášho ducha a ktoré zažijete, až keď už 

budete veľmi ďaleko od tohto sveta. V tomto čase vám odhalím mnoho nových lekcií, ale dám vám to, čo 

ste schopní ovládať bez toho, aby ste sa povyšovali nad iných alebo sa pred ľuďmi predvádzali s pyšnou 

nadradenosťou. Viete, že ten, kto je márny na svoje diela, ich ničí práve touto márnosťou. Preto som vás 

učil pracovať v tichosti, aby vaše skutky prinášali ovocie lásky. 

47 Odmietnite lichotenie, lebo je to zbraň, ktorá zničí vaše ušľachtilé city. Je to meč, ktorý môže zabiť 

vieru, ktorú som zapálil vo vašich srdciach. 

48 Ako môžete dovoliť, aby ľudia zničili oltár, ktorý máte v jadre svojej bytosti? 

49 Viem, že v lone tohto ľudu sa vykonali veľké skutky, ale mne stačí, že to viem, aj keď vaše mená 

svet nepozná. 

50 Iba ja viem, aká je skutočná hodnota vašich diel, lebo ani vy ich nemôžete posúdiť. Niekedy sa 

vám bude zdať malé dielo veľmi veľké a o iných si ani nebudete vedomí, že ich zásluhy sa dostali ku Mne. 

51 Buďte silní v pokore, v ľudskej dôstojnosti, a nezahyniete. Dal som vám na to zbrane. Bojujte a 

neprehráte ani jednu bitku. Vavrín, ktorý bude zdobiť tvoje čelo, bude bozkom lásky tvojho Otca. 

52 Neupadnite späť do letargie, keď ste sa z nej vymanili. Nebuďte ako neverné panny, ktoré nevedeli 

očakávať ženícha s horiacimi lampami. Lebo ak bolo vaše predchádzajúce prebudenie trpké, to 

nasledujúce sa s ním nebude dať porovnať. 
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53 Strážte si svoje dedičstvo a nikto vám ho nevezme, lebo človek nemá moc obrať vás o dary Ducha. 

54 Ľudia, krátke sú chvíle mojej prítomnosti medzi vami, keď vám dávam svoje pokyny 

prostredníctvom tohto Slova. Ale skôr než odídem, chcem vám zanechať svoje učenie ako poklad, ako 

dedičstvo pravdy a lásky, aby vždy, keď sa budete cítiť v porovnaní s ľuďmi veľmi malí pre svoju 

materiálnu chudobu a skromnosť, vedomie, že máte dedičstvo nekonečnej duchovnej hodnoty, vás 

povzbudilo, aby ste bez ostychu pozdvihli svoju tvár a bez ostychu otvorili svoje pery, aby ste odovzdávali 

moje slovo. Toto je jediná veľkosť, ktorú vám Moja vôľa chce dať: veľkosť ducha. 

55 Keby ste len pochopili, že mnohé ľudské bytosti, ktoré vidíte v biede - niektoré slepé, iné 

malomocné, ďalšie hladujúce -, majú často viac svetla a zrelosti v duchu než niektorí, ktorí sa pýšia 

zdravím, mocou a učenosťou! Preto sa neusilujte o zlato, pocty alebo domy. Usilujte sa o pokoj, zdravie a 

cnosti. 

56 V mojich vznešených radách sa predpokladá, že budete vodcami a radcami ľudí. Pracujte na sebe, 

aby ste sa stali hodnými prinášať Otcovo semeno do ľudských sŕdc. Mocné "stromy" sa budú množiť, z 

nich budem odrezávať konáre, ktoré Moji pracovníci prinesú do provincií, kde Moje deti už dlho túžia 

počuť Moje slovo. 

Moje učenie je podrobné, pretože zástupy ľudí ma žiadajú, aby som k nim hovoril, aby som im dal 

vysvetlenia, aby som im dal zabudnúť na utrpenie a biedu sveta, a tak zostávam medzi nimi dlhšie bez 

toho, aby pociťovali plynutie času alebo únavu. Iba tak si konečne osvojíte Moje učenie a pochopíte a 

pochopíte jeho význam. 

57 Aké slávne to bude, keď sa tieto zástupy tu vo svojej jednoduchosti a pokore vydajú niesť Dobrú 

zvesť tohto veku, tak plnú ducha a morálky! Otcom, ktorí sa stali sudcami svojich detí, pripomínajte, aby 

im odpustili a milovali ich; matky, ktoré odopierali svojim deťom a odmietali im svoje lono, nabádajte, 

aby roztiahli náruč a pritisli si deti k srdcu, aby aj ony milovali; a deti nabádajte, aby nepovstávali proti 

svojim rodičom, ktorých si budú vážiť, lebo rodičia zaujímajú moje miesto na zemi. Ako by sa mohla duša 

vyvíjať smerom nahor bez spravodlivosti? 

58 Zajtra budete musieť učiť a potvrdzovať svoje slová skutkami. Ale aj teraz dajte svojim životom 

vyššiu morálku, obnovte svoje domovy a zjednoťte svoje rodiny. Nech sa otec vydá hľadať svoje dieťa, 

ktoré utieklo z domu, a nech sa deti vrátia k tomu, kto ich opustil. Nech sa žena vráti do náručia svojho 

druha a nech manžel, ktorý zanedbal svoje povinnosti, vyhľadá svoju družku a nech si vybudujú novú a 

lepšiu existenciu. 

59 Dnes lepšie ako kedykoľvek predtým chápete svoju zodpovednosť voči mojej spravodlivosti, 

otcovia a matky! Veď tie bytosti, ktoré nazývate deťmi svojej krvi, sú duše, za ktoré ste mi zodpovední. 

60 Chcem, aby spoločenstvo vašich sŕdc bolo záhradou, kde kvitnú tieto ruže a ľalie. Priveďte ľudí, 

aby počuli moje slovo, priveďte ich na hostinu, ktorú im ja sám pripravím. Veru, hovorím vám, že odídu 

posilnení, keď budú jesť chlieb pravého života a piť víno mojej milosti. 

61 Kto bude jesť z tohto chleba, už nikdy nebude hladný. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 107  
1 Uchovávajte Moje Otcovské slovo vo svojich srdciach, aby bolo ako jasný maják v najvnútornejšej 

časti vašej bytosti. Odtiaľ bude viesť tvoje myšlienky, slová a skutky a toto svetlo bude žiť v tvojej duši, aj 

keď tvoja telesná schránka zomrie. 

Je to čas, keď sa v ľuďoch prebúdzajú krásy ducha, keď sa začínajú zaujímať o večné a kladú si 

otázku: "Aký bude život, ktorý nás čaká po smrti?" Kto si niekedy nepoložil otázku - nech je akokoľvek 

nedôverčivý - či v ňom nie je niečo, čo prežíva telesnú hmotu? Veru, hovorím vám, že niet nikoho, kto by 

netušil toto tajomstvo a kto by ani na chvíľu nepremýšľal o nepochopiteľnom. Niektorí sa pýtajú na 

tajomstvo duchovného života, ktoré sa zdá byť vzdialené, a predsa je v skutočnosti priamo pred vašimi 

očami; iní sú ním zmätení a ďalší ho popierajú. Niektorí hovoria, lebo si myslia, že vedia všetko, iní mlčia 

a čakajú, ale ako málo je tých, ktorí naozaj vedia niečo o záhrobí. 

2 Podobne ako dieťa Ježiš, ktorý kládol učiteľom zákona otázky, na ktoré mu nevedeli odpovedať, aj 

Môj Božský Duch sa v tomto čase neviditeľne zjavuje teológom, filozofom, tým, ktorí sa hrabú v 

neznámom, a na Moje otázky o duchovnom živote - ak nemlčia, odpovedajú nepravdivo. Tí, ktorí vedia 

niečo o tom, čo skrýva Moja skrytá múdrosť, sú pokorní, tí, ktorí žijú duchovným životom. Moje svetlo 

však ako rosa neprestajne zostupuje na každý orgán mysle ako posolstvo, ktoré mu zjavuje Moju pravdu. 

Keby som sa spýtal tých, ktorí tvrdia, že ovládajú Môj zákon a Moje učenie, ktoré z Mojich proroctiev sa 

splnili a ktoré nie, ani oni by mi neodpovedali uspokojivo. 

3 Je to čas, keď sa inkarnovaný a už neinkarnovaný duch navzájom vyhľadávajú a zbližujú. 

Priepasť, ktorá sa medzi nimi rozprestiera, začína miznúť. A keď sa duchovia všetkých svetov dokážu 

navzájom zblížiť v pravej láske, bude to znamenať oslavu Otca v každej bytosti. 

Nevedomosť ľudí mi dodnes spôsobuje bolesť. Ach, keby ste namiesto smútku nad odchodom svojich 

milovaných mohli počuť ich hlasy v hĺbke svojho srdca! Namiesto smútku, ktorý je temnotou, by bolo 

svetlo! Preto som vám raz povedal: "Nechajte mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych." Pýtam sa vás: 

"Máte mŕtvych?" - Čo je mŕtve, už neexistuje. Ale ak duše, ktoré mi odporúčate, existujú, je to preto, že sú 

živé. Koľkí z vás by chceli mať medzi sebou tých, ktorých ste videli odchádzať bez toho, aby ste chceli 

pochopiť, že ich túžbou je byť s nimi na onom svete! To, čo nazývate "smrťou", zrejme oddeľuje tých, 

ktorí prechádzajú, od tých, ktorí tu zostávajú. Spája ich však večné puto: duchovné bratstvo. 

4 Vo večnosti sa duchovná rodina, ktorú tvorí Otec a jeho deti, opäť spojí. Keďže na tejto zemi 

babylonské semeno ešte stále prináša ovocie nesúladu medzi Božími deťmi, zjednotím svoju rodinu na 

onom svete. Nikto nebude chýbať a v mnohých prípadoch budú najväčší hriešnici prví, ktorí prídu (do 

môjho kráľovstva), pretože ich pokánie a obnova ich očistí a privedie ich ku Mne skôr. 

Musíte však vedieť, že mnohé duše žijú medzi vami v zmätku, iné plnia smutné povinnosti odpustenia. 

Sú medzi nimi aj tí, ktorých nazývate svojimi príbuznými. Ako ich môžete prinútiť, aby uvideli svetlo a 

oslobodili sa z reťazí? Ako im môžete pomôcť vzostúpiť? Modlite sa za nich, aby táto modlitba bola 

duchovným hlasom, ktorý ich prebudí, osvieti a privedie ku mne. Pamätajte na nich s láskou a vaše 

modlitby budú ako balzam na ich utrpenie. Nech vedia, že žijete v mojom zákone, aby im váš príklad a 

vplyv pomohol. Nemyslite však len na tých, od ktorých ste získali nejaký úžitok; myslite aj na tých, ktorí 

sú neviditeľne okolo vás a ktorých ste na zemi nepoznali. Skutky vďačnosti sú krásne, ale v mojich očiach 

je záslužnejšie, ak dávate bez toho, aby ste predtým niečo dostali. Ak si však dokážete spomenúť a 

odpustiť tomu, kto vám ublížil, bez zášti, vzali ste si svojho Majstra za príklad a vaše odpustenie, ktoré je 

prejavom lásky, prinesie spásu tomu, komu ho udelíte. 

5 Otec preniká do najhlbšieho vnútra vášho srdca a hovorí vám: Poznajte seba samých a spoznáte 

svojich blížnych. Skôr než začnete súdiť svojho blížneho, posúďte sami seba. Vezmite si ma za príklad a 

nasledujte moje kroky. 

6 Stále ma prosíte o odpustenie za svoje previnenia bez toho, aby ste odpustili tým, ktorí vám 

ublížili. 

7 Dlho ste hľadali svetlo pravdy na cestách a v knihách (sveta), ale nenašli ste pravú duchovnú 

potravu, ale len osvieženie pre myseľ. Dnes máte moju pravdu, ktorá vám hovorí o skutočnom živote. 

8 Prišli ste do chudoby týchto miest stretnutia, a keď ste v nich počuli toto jednoduché slovo - lebo 

jeho výrazy nie sú ani vybrané, ani vedecké -, pocítili ste vo svojej duši dojatie a uvedomili ste si, že ste 
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svedkami božského zjavenia. Videl som tvoju túžbu po svetle a umožnil som ti uzrieť to, po čom si tak 

veľmi túžil. Prinútil som ťa kráčať po všetkých cestách, aby si na tejto konečne našiel pravdu. 

9 Za jednoduchosťou a nenápadnosťou, s akou k vám hovorím, sa skrýva poznanie všetkých vecí. 

Preniknite do podstaty tohto slova a zistíte, že jeho podstatou je Alfa a Omega, začiatok a koniec všetkého 

stvoreného. 

10 Mnohé učenia vám dám, až keď budete v mojom kráľovstve. Teraz ich nepoznáš, rovnako ako 

nepoznáš vysokú odmenu, ktorú si zaslúžiš za večné šťastie ducha. Aby boli vaše zásluhy pravdivé, musí 

byť vo vás absolútna nesebeckosť. Nesmiete zverejňovať dobré skutky, ktoré konáte, lebo by ste ich tak 

pripravili o zásluhy, ktoré by mohli mať. Len ja viem, akú veľkú alebo malú hodnotu majú vaše diela, len 

ja ich musím posúdiť. Prečo chcete, aby vás ľudia chválili kvôli nim? Márnivosť kazí ľudí a poškvrňuje 

dušu. 

11 Keď jedného dňa prídeš ku mne, dám ti korunu, ktorá nebude z tŕnia, ako tá, ktorú si vtlačil na 

Ježišove chrámy. 

Každý má v hmotnom vesmíre svoje miesto, ktoré mu pripravil Otec a ktoré musí strážiť a brániť, aby 

si zaslúžil ďalšie v láske k svojmu Pánovi. 

12 Pripravil som vás, lebo chvíľa môjho odchodu sa už blíži. Najprv vám však chcem zanechať svoje 

poučenie ako poklad. Neusilujte sa o zlato ani netúžte po nádherných príbytkoch. Niektorí, ktorí sú pokrytí 

malomocenstvom alebo chodia po zemi ako úbožiaci, nosia vo svojej duši poklad. 

13 Teraz vám hovorím: Pripravte sa, lebo tento rok sa "stromy" rozmnožia v provinciách, kde tak 

veľmi čakali na Moje slovo. 

14 Vtelené duše sa nemohli spojiť kvôli rozdielom medzi rasami, preto vezmem mnohých zo zeme a 

na onom svete z nich vytvorím rodinu, a ak bola ich skazenosť veľká, potom bude ich duchovná 

jasnozrivosť a pokánie veľké. 

15 Modlite sa za zmätené duše, za ľudí pripútaných k zemi, za tých, ktorí sa ešte nedokázali odpútať 

od svojich tiel, za tých, ktorí trpia a plačú pre nepochopiteľný smútok, ktorý sa kvôli nim udržiava na 

zemi. A odpustite aj tým a nesúďte už tých, ktorí zasiali zlo do vašich sŕdc. Keby tvoje oči videli, ako 

kľačia a prosia ťa o odpustenie, neboli by si k nim taký nespravodlivý. Pomôž im vzlietnuť do nekonečna, 

pozdvihni ich svojou milujúcou spomienkou, pochop, že už nepatria tomuto svetu. 

16 Opakujem vám: Kto ochutná vodu z môjho slova, už nikdy nepocíti smäd. 

17 Učeníci, chcem, aby cnosti vášho srdca boli rúchom, ktoré zakryje nahotu vašej duše. Takto k vám 

hovorí Duch Tešiteľ, ktorý bol prisľúbený v druhej ére. 

18 Otec už vedel, aká bolesť a skúšky postihnú ľudstvo a aký stupeň skazenosti ľudia dosiahnu. 

Príchod Tešiteľa pre vás znamená uvoľnenie šiestej pečate, teda začiatok novej etapy vo vývoji ľudstva. 

Od toho času bude pre všetkých ľudí platiť Boží súd; každý život, každá práca, každý krok budú prísne 

posudzované. Je to koniec veku, nie koniec života. 

19 Je to záver časov hriechu a je potrebné, aby sa celý obsah tejto šiestej pečate Božej knihy vylial na 

duše a vyburcoval ich z letargie, aby sa človek vzchopil a zakúsil harmóniu svojej duše s celým stvorením 

a pripravil sa na čas, keď sa prostredníctvom Baránka uvoľní siedma pečať, ktorá prinesie posledné 

kvasnice kalicha bolestí, ale aj triumf Pravdy, Lásky a Božej spravodlivosti. 

20 Keď sa zatvorí siedma pečať spolu s ostatnými šiestimi, zostane zatvorená aj tá kniha, ktorá bola 

Božím súdom nad skutkami ľudí od prvého po posledného. Potom Pán otvorí novú, nepísanú knihu, aby v 

nej zaznamenal vzkriesenie mŕtvych, oslobodenie utláčaných, obnovu hriešnikov a víťazstvo dobra nad 

zlom. 

21 Ak budete študovať Zjavenie siedmich pečatí, ktoré bolo dané Jánovi, stretnete sa len s hriechom, 

poškvrnou a skazou v národoch sveta. Nájdeš tam históriu svojich vojen, všetky nešťastia a utrpenia, ktoré 

ľudia prežívali pre svoju neveru a slabosť, a tiež rozsudok, ktorý nasledoval po každom tvojom diele. 

22 Kristus sa dostal (len) do stredu životnej cesty, ale svojou obetou, svojím dokonalým príkladom 

vás zachránil pred smrťou. Jeho krv bola rozsudkom lásky, ktorým priniesol strateným spásu a dal im 

božské odpustenie ako bozk, ktorý prebúdza život. Kríž bol kľúčom, ktorým po veľkom boji otvoril 

dušiam brány večnosti. 

23 Toto je "Baránok", ktorého prorok videl otvárať zvitok a rozväzovať pečate, jediný hodný na nebi i 

na zemi otvoriť túto knihu, pretože len Jeho láska môže zvíťaziť nad vašou nenávisťou, Jeho nežnosť 
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zničiť vaše nepriateľstvo a Jeho svetlo odstrániť vašu temnotu. Kto by mohol uniknúť tomuto súdu? Kto 

by mohol uniknúť tejto knihe a prestať existovať? Nikto sa predo Mnou nebude môcť skryť, ó, ľudia! 

Uvedomte si, že v týchto časoch, keď je tento súd cítiť aj vo vzduchu, ktorý dýchate, vám nechýba božská 

útecha. Plášť Božej lásky sa stáva viditeľným vo vašom živote a jeho hlas sa snaží počuť každé srdce. 

24 Je to Duch pravdy, ktorý zostupuje, aby vám odhalil tajomstvá a zjavil poznanie potrebné na to, 

aby ste sa tešili z pravého života. Je to Božia útecha, ktorá sa vylieva na vaše utrpenie, aby svedčila o tom, 

že Boží súd nie je trestom ani pomstou, ale súdom lásky, ktorý vás privedie k svetlu, pokoju a blaženosti. 

25 Nenachádzam jediné neobývané srdce, v ktorom by som mohol prebývať, všetky sú prepadnuté 

svetu. Ale ako si to v mojich očiach zaslúži ten, kto - prekonávajúc svoju bolesť - dokáže požehnať moju 

vôľu. 

26 Čo by sa s tebou stalo, keby si nemal útechu svojej viery uprostred súženia? Uvedomte si, že táto 

viera vám dáva pocítiť moju prítomnosť veľmi blízko a že teraz, keď ste mi blízko, ste naplnení silou a 

nádejou. Pokračujte v tejto dôvere vo Mne, aby som vám poskytol všetku útechu, ktorú mám pre vás 

pripravenú. 

27 Aké je to pre Mňa príjemné, keď cítim, že nachádzam vieru a som rešpektovaný vo svojej vôli. 

Aké je to uspokojenie pre môjho Ducha, keď vidím, že dôverujete svojmu Otcovi, že viete čakať, že nie 

ste schopní odpadnúť odo mňa, aj keď vás ťažkosť skúšok niekedy deprimuje. Na to vám hovorím: Títo sa 

ukázali byť hodní Mojich výhod, pretože si ich zaslúžili pri návštevách. 

28 Zocelte svojho ducha vo veľkých životných bitkách, ako bol zocelený izraelský ľud na púšti. 

Viete, aká obrovská je púšť, ktorá akoby nemala konca, s nemilosrdným slnkom a spaľujúcim pieskom? 

Viete, čo je to samota a ticho a potreba bdieť v noci, pretože nepriatelia číhajú? Veru, hovorím vám, že 

práve tam, na púšti, ľudia pochopili veľkosť viery v Boha a naučili sa ho milovať. Čo mohli títo ľudia 

očakávať od púšte? A predsa mali všetko: chlieb, vodu, domov na odpočinok, oázu a svätyňu, kde mohli 

pozdvihnúť dušu vo vďačnosti k svojmu Otcovi a Stvoriteľovi. 

29 Keď Izrael vstúpil do zasľúbenej zeme, bol to posilnený, očistený a nadšený ľud. Ako sladká sa im 

zdala tá krajina, ktorá otvorila svoje lono, aby prijala Syna, ktorý ju s takou vierou a vytrvalosťou hľadal a 

nakoniec našiel. 

30 Aj vy ste ľudia a život, ktorým prechádzate, je odrazom púšte. Preto vám hovorím, aby ste si vzali 

za vzor vieru tohto ľudu, aby ste na svojej ceste zažili moje zázraky. Tieto zázraky budú ako voda, ktorá 

tryská zo skál, alebo manna, ktorú prinášajú vetry. 

31 Archa zmluvy bola pre tento ľud žiariacou pochodňou, ktorá im osvetľovala cestu. Nesmiete však 

zabúdať, že vo vašom srdci je svätyňa, kde sa môžete modliť, aby ste sa obliekli mojou silou a počuli 

láskavý hlas svojho Otca. Ja som váš lekár; hľadajte ma pri všetkých príležitostiach, ktoré sa vyskytnú vo 

vašom živote, a budete počuť môj hlas a uvidíte moju prítomnosť, moju lásku a moju útechu. 

32 Utešujte sa myšlienkou, že moje milosrdenstvo vám vynahradí všetky vaše životné utrpenia, keď 

prídete do lona duchovného života. Viete si predstaviť, aká bude táto Nová zem, ktorú som prisľúbil 

vášmu duchu, aké budú jej blaženosti, jej plody, jej zázraky a dokonalosti? 

33 Ak bol pre Izrael príchod do vlasti po putovaní púšťou snom, aké slávne bude pre vášho ducha 

vstúpiť do kráľovstva svetla po dlhej púti. Pochopte teda, že aj to najmenšie utrpenie je tŕňom alebo 

balvanom púšte, ktorú prechádzate, aby ste v skúškach preukázali trpezlivosť a pochopenie pre svoj osud. 

34 Všetci ste sa vo svojom živote dostali na križovatku, na ktorej ste si položili otázku: "Kam idem?" 

Niekedy ste sa ocitli na križovatke, keď ste zažili sklamanie; inokedy to bolo vtedy, keď ste dosiahli niečo, 

čo ste túžili dosiahnuť, a keď ste to dosiahli, uvedomili ste si, že to nemôže byť cieľom vášho života, že to 

musí byť niečo väčšie, vznešenejšie a krajšie, čo je cieľom ducha. 

35 Táto životná kríza je ťažká, hodina je trpká a boj, ktorý vo vás zúri, je strašný. Ale ja vám 

hovorím: Blahoslavení sú tí, ktorí počas tejto skúšky zostanú pevní vo svojej viere, lebo z nej vyjdú živí a 

zdraví a povedia: "Videl som svetlo, poznám cestu, volá ma Pánov hlas." 

36 Veru, hovorím vám, že ste ako potoky, ktoré sa niekedy odklonia od svojho koryta, ale nakoniec sa 

vlejú do mora, ktoré je ich cieľom. 

37 Skúmajte moje slovo, učeníci, a zistíte, že vám objasní tajomstvá, ktoré ste nemohli pochopiť. 

Podávam vám ich výklad, aby ste sa nestali obeťou omylov alebo chýb. Kedysi som vám sľúbil, že vám 

pošlem Ducha pravdy, aby vám vysvetlil všetko, čo bolo pre vás tajomstvom: ten Duch som ja. Od koho 
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môže pochádzať pravda, ak nie odo mňa? Prišiel čas svetla, začínate všetkému rozumieť, a keď sa vaše 

porozumenie s Mojím Duchom zdokonalí, vedomosti, ktoré získate, budú narastať a svetlo, ktoré 

dostanete, bude narastať. 

38 Tvoj duch žil utláčaný telom, ale prišla hodina jeho oslobodenia, a keď sa jeho let dostane do 

väčších výšok, objavíš väčšie zázraky. Tvoje srdce bolo otrokom sveta, ale keď sa oslobodilo od týchto 

pút, spoznalo, čo má milovať, a tiež pochopilo, od ktorých vášní sa má odlúčiť. 

39 Radujete sa z kroku, ktorý ste urobili, ale túto radosť skrývate vo svojom srdci zo strachu, že vás o 

ňu svet pripraví svojou kritikou a odsudzovaním. Stále sa bojíte, ale hovorím vám, že príde čas, keď vás 

nič a nikto nebude desiť, keď budete cítiť dôverné uspokojenie z toho, že sa nazývate "učeníkmi Ducha 

Svätého", namiesto toho, aby ste sa hanbili, ako sa vám to stalo, akoby ste boli pristihnutí alebo 

prekvapení pri hriechu. 

40 Ste bratmi a sestrami tých kresťanov, ktorí sa skrývali v rímskych katakombách, ale nezabúdajte, 

že tie zástupy, keď vyšli z temnoty na svetlo, robili to preto, aby priniesli svetlo neveriacemu svetu a 

udivovali ľudí svojou vierou. Boli dažďom na božské semeno, ktoré zasial Majster. Neskôr sa pohanské a 

hriešne národy, obrátené týmito svedectvami, budú držať kríža mojej lásky ako stroskotanci, ktorí hľadajú 

spásonosný maják. 

41 Vy, zástupy, ktoré ste ma počuli, kedy vyjdete zo svojho ústrania a temnoty? Zámerne odkladáte 

prípravu zo strachu z konfrontácie? Veru, hovorím vám: Bojí sa len ten, kto sa duchovne nepripravil, lebo 

kto pozná Moje slovo a miluje svojho Pána a blížneho, ten sa nemá čoho báť a namiesto toho, aby sa 

vyhýbal ľuďom, snaží sa s nimi stretnúť, aby sa s nimi podelil o to, čo dostal. Po preštudovaní a pochopení 

môjho učenia ho využíva. 

42 Ľudia Izraela, obývate toto údolie zeme v čase pokánia. Ukazujem vám úzku cestu, ktorú môj 

Zákon vytýčil, aby ste sa na nej stali čistými a boli súčasťou ľudu, ktorý som učil. 

43 V tomto čase som vám dal svoje Slovo, aby ste poznali moje príkazy a mali ďalší prejav lásky 

vášho Otca. Nepochybujte o Mne a nebojte sa Mňa, nechcem vás ovládnuť silou. Ak ma chcete 

nasledovať, musíte poznať podstatu môjho učenia, ktoré som vám priniesol v druhej ére. Potom pochopíte, 

čo všetko pre vášho ducha toto volanie znamená. Ak ju neprijmete, prídu iné duše, ktoré ma radi prijmú, a 

ja im dám milosť, ktorú vy odmietate. 

44 Vždy som vám hovoril: "Mnohí sú povolaní, ale len niektorí patria k vyvoleným." Ale nie ja 

rozlišujem alebo udeľujem privilégiá - to vy sami si zaslúžite právo na toto meno. 

45 Tí, ktorí ma nasledujú, sú povolaní byť tými, ktorí šíria moje učenie, ktoré prinesie útechu a spásu 

ľudstvu. Blahoslavení sú tí, ktorí, keď po prvý raz počuli tento hlas, pocítili, ako sa prázdnota v ich srdci 

naplnila, a ktorí obnovili svoju slabú telesnú schránku, ktorá sa rúcala, pretože prijali posilnenie a 

oživenie, ktoré som vám dal. Pozývam vás, aby ste vzali svoj kríž a opakovali si tieto slová: "Ja som cesta, 

pravda a život." 

46 Ako dlho si putoval po zemi a koľko sĺz si prelial, bez toho, aby si dosiahol svoj cieľ! Nechal som 

vás putovať a ochutnávať rôzne plody, aby ste ma konečne spoznali. Bol som s vami na všetkých vašich 

cestách. Hlas, ktorý ste počuli a ktorý vám hovorí, aby ste sa modlili, je môj hlas. Starostlivá láska, ktorá 

viedla tvoje kroky, je moja. Chcem však, aby ste uvažovali a mysleli na svoj osud, aby ste nasledovali 

moje kroky na zemi. 

47 K vám, ktorých som zhromaždil v pokorných modlitebniach, som nehovoril ako sudca, hoci vám 

pravdivo hovorím, že vás ešte budem súdiť. ale milujem vás a chcem, aby ste ma vždy hľadali ako Otca, 

aby ste si po skončení môjho prejavu v tejto podobe spomenuli, že moje Slovo nikdy nezranilo vaše srdce 

a že som vás vnútorne pohol len tým, že som oslovil vašu citlivosť a spracoval vaše srdcia tým 

najjemnejším dlátom, ktorým je moje Slovo, a že moje pokyny vás vymanili z vašej nudnej a všednej 

existencie, pretože ste našli pravú cestu k spáse. 

48 Dávaj si moje pokyny a nezakopneš; bolesť ťa neušetrí, ale neprivedie ťa k zúfalstvu. Budeš mať 

silu v dňoch skúšok a nájdeš vnútorný pokoj, aj keď budeš prechádzať smutnou životnou krízou, a 

nakoniec sa tvoja telesná schránka vzdá a ochotne klesne do zeme. Tvoja duša povstane a stretne sa so 

Mnou na "súde spravodlivosti", kde ju budem súdiť. Nebudete však stáť pred hrozným sudcom, ale pred 

chápavým a milujúcim Otcom, ktorý pochváli vaše dobré skutky a vysvetlí vám, čo je nehodné pred neho 

predstúpiť, a preto sa ešte musíte očistiť. 
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49 Nebudete môcť povedať, že ste nedodržiavali zákon len preto, že vám chýbalo svetlo, lebo som ho 

vylial v prúdoch na každého ducha. Nežiadam vás, aby ste boli ako Moje diela druhej éry, ale aby ste si z 

nich vzali príklad. Nasledujúce generácie budú napredovať v napĺňaní Môjho Zákona lásky, a tak bude 

ľudstvo z generácie na generáciu napredovať na ceste k dokonalosti. V súčasnosti kladiete základy pre 

dokonalé spojenie so Mnou a vaše deti budú pokračovať vo vašich dielach. 

50 Ak by ste mali byť odsúdení za moje učenie, nezúfajte kvôli tomuto súdu a nehanbite sa za to, že 

ste mojimi učeníkmi. Spomeňte si na tých, ktorí ma nasledovali v druhej ére, a povzbuďte sa ich 

príkladom. 

51 Moja práca vás podrží v skúškach. Odpusť každé previnenie, a kedykoľvek by si mal byť 

odsúdený a zahalený hanbou, podám dôkaz o tvojej nevine a spravodlivosti. Berte tieto skúšky ako 

príležitosť, ktorú vám dávam, aby ste sa ľuďom ukázali ako moji učeníci. 

52 Hľadajte večný život a nájdete v ňom pokoj; dovoľte svojim blížnym, aby vás nespravodlivo 

súdili. Prídu časy prenasledovania, ktoré som vám ohlásil, a v tom čase už musíte byť silní a dôverovať 

mi. A keď bude chleba málo a prácu vám odoprú, nebojte sa, hladom nezomriete. 

Modlite sa a pracujte za spásu svojich blížnych. Potom zažijete, že duchovný ideál vás živí, a pochopíte 

slová, ktoré som vám povedal: "Nielen chlebom žije človek, ale každým slovom, ktoré pochádza od 

Boha." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 108  
1 Blahoslavení ste vy, ktorí pochádzate z izraelských kmeňov - môj hlas vás povolal. V súčasnosti 

duchovne zjednocujem svoj ľud, ktorý bol rozptýlený, a tak napĺňam svoj sľub, že ho označím svojím 

svetlom a dám mu dedičstvo. Hľadal som ho, lebo príde čas, keď mu bude toto učenie zverené a každý 

učeník sa bude musieť vydať na cestu, aby vyhľadal svojich blížnych a oboznámil ich s mojím 

posolstvom. Ale len vtedy, keď v srdci môjho ľudu zavládne bratstvo, jednota a mier, bude vo svojom 

duchu naplno cítiť moju prítomnosť. 

2 Študujte Moje Slovo a jeho podstata vám umožní pochopiť, že ste už veľmi blízko duchovného 

oslobodenia. 

3 Na hlas Majstra sa váš duch naplnil odvahou, povstali ste a prekonali všetky prekážky, ktoré vám 

stáli v ceste a sťažovali vašu životnú cestu. Môj hlas vás povzbudzuje, aby ste vytrvali v boji, aby ste 

čoskoro prestali byť otrokmi sveta a stali sa mojimi učeníkmi a služobníkmi. Bdejte a modlite sa, aby ste 

opäť neupadli do zajatia. Uvedomte si, že som vás prišiel oslobodiť prostredníctvom svetla Mojich 

zjavení, ktoré vám sľubujú nový život. Mojou vôľou vždy bolo, aby bol môj ľud veľký a silný, aby 

neponižoval svojich blížnych, ale aby bol oporou a vodcom národov v duchovnej i všetkých ostatných 

oblastiach. 

4 Bol tento ľud verný Mojim pokynom? Nie, nebolo silné, a preto ho jeho nepriatelia vždy zotročili 

alebo mu zobrali dedičstvo. 

5 Milovaní ľudia, Moje Slovo vás v tomto čase vzrušuje, pretože si uvedomujete, že len Ja k vám 

môžem takto hovoriť, že len Ja vám môžem ponúknuť spásu a umožniť vám počuť Môj hlas odpustenia. 

Takto vraciam tvojmu duchu dedičstvo, ktoré mu bolo odopreté. 

6 Keď vám hovorím, že tento čas je vaším duchovným oslobodením, je to preto, že bohovia, ktorých 

si ľudia vytvorili, jeden po druhom padajú. Doktríny, vedy, teórie a túžba po moci - to všetko teraz 

postihuje Moja spravodlivosť. Ponúkam ľudstvu nový život a zjavujem mu novú vedu, božskú vedu; lebo 

veru, hovorím vám, že to, čo ľudia vytrubujú a čo jedných napĺňa márnivosťou a druhých úžasom, ešte 

zďaleka neprekračuje hranice pozemského človeka. Ja vám však dám svetlo, ktoré osvieti vášho ducha, a 

potom budete právom žasnúť nad tým, čo spoznáte. To sa stane, keď sa vaše srdce a mozog naučia 

počúvať hlas svedomia a budú ochotní podriadiť sa jeho podnetom. Preto ľudia nebudú môcť (neskôr) 

povedať, že som sa postavil proti vedeckému pokroku, lebo som im dovolil starať sa o strom vedy, kým 

neuvidia, že prináša ovocie, a nepoznajú jeho chuť. Ale všetko ľudské má svoje hranice a aj ľudský 

intelekt má svoje "tak ďaleko a nie ďalej". Napriek tomu - keď si ľudská veda stanoví duchovné ciele a 

očistí sa od každého sebeckého zámeru, dám ju do služieb ľudstva ako prostriedok duchovného pokroku. 

Potom príroda otvorí svoju pokladnicu, odhalí svoje tajomstvá a zjaví ľuďom neznáme sily a sféry, a 

potom táto vaša veda nebude mať žiadne hranice v premene na ušľachtilú a dobrú vec. 

7 Toto svetlo je ešte stále uzavretou knihou, ktorú ľudia nedokázali vidieť, a preto vám hovorím, že 

pokrok vedy v budúcnosti bude väčší ako ten, ktorý ste dosiahli dnes. Nebude to však prostredníctvom 

mysle, ale prostredníctvom ducha. 

8 Povedal som vám, že som vás našiel ako otrokov materializmu, ale prišiel som vás oslobodiť z 

týchto pút. 

9 Skôr ako som sa dal spoznať, prišiel k vám Eliáš, ktorého ste nazvali Prorokom ohňa. Lúčom 

svojej prítomnosti zlomí vaše okovy a pripraví vás na lepší život. Eliáš, prorok, posol, predchodca a 

duchovný pastier opäť odhalí falošnosť modiel a bôžikov, ktoré ľudia vytvorili. Pred neviditeľným 

oltárom bude vzývať moju moc a opäť zostúpi lúč mojej spravodlivosti, aby zničil pohanstvo a zlobu ľudí. 

Eliáš je v tomto čase ako žiarivá hviezda, ktorá vyšla z nekonečna a pripravila ľudský orgán chápania na 

rozhovor Božstva s človekom. Bol to jeho hlas, ktorý sa ako prvý ozval týmto spôsobom, pretože on je 

mojím priekopníkom. 

10 Súčasne s tým, ako sa ľudstvo rozmnožovalo, rozmnožoval sa aj jeho hriech. Na svete nechýbajú 

mestá ako Sodoma a Gomora, ktorých pohoršenie sa rozlieha po celej zemi a otravuje srdcia. Po tých 

hriešnych mestách nezostali ani stopy, ale ich obyvatelia neboli pokrytci, lebo hrešili za bieleho dňa. Ale 

toto dnešné ľudstvo, ktoré sa skrýva v tme, aby sa oddávalo svojim vášňam, a potom predstiera 

spravodlivosť a čistotu, čaká prísnejší súd ako Sodomu. 
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11 Je to nedobré dedičstvo všetkých minulých generácií, ktorých závislosti, zlozvyky a choroby 

prinášajú svoje ovocie v tejto dobe. Je to strom zla, ktorý vyrástol v ľudských srdciach - strom, ktorý sa 

stal plodným vďaka hriechom a ktorého ovocie naďalej pokúša ženu a muža a zo dňa na deň strháva nové 

srdcia. 

12 V tieni tohto stromu ležia muži a ženy bez sily oslobodiť sa od jeho vplyvu. Ostali po nich zničené 

cnosti, pošpinená ľudská dôstojnosť a mnoho zmrzačených životov. 

13 Nielen dospelí sú priťahovaní rozkošami sveta a tela a bežia za nimi; aj mládež a dokonca aj deti, 

na všetkých prišiel jed, ktorý sa v priebehu času nahromadil, a tí, ktorým sa podarilo uniknúť zničujúcemu 

vplyvu zla - čo robia pre tých, ktorí zišli z cesty? Súdia ich, odsudzujú ich a sú pobúrení ich činmi. Len 

málo je tých, ktorí sa modlia za tých, čo zišli z cesty, a ešte menej je tých, ktorí časť svojho života venujú 

boju proti zlu. 

14 Veru, hovorím vám: Moje kráľovstvo nebude medzi ľuďmi, kým bude mať strom zla život. Túto 

moc treba zničiť; na to je potrebné vlastniť meč lásky a spravodlivosti, ktorý je jediný, ktorému hriech 

nemôže odolať. Pochopte, že nie sú to súdy alebo tresty, ale láska, odpustenie a milosrdenstvo, podstata 

môjho učenia, ktoré budú svetlom osvetľujúcim vaše cesty a poučením prinášajúcim spásu ľudstvu. 

15 Ľudia, budete medzi tými, ktorí pracujú na spáse tohto ľudstva? Chcete prispieť k dielu spásy? 

Potom sa necíťte neschopní splniť toto poslanie, keď porovnáte svoj nepatrný počet s počtom ľudstva, 

pretože nedosiahnete všetko. 

16 Pochopte, že každý z vás, kto sa vzdá zlej cesty, spôsobí, že moc zla stratí časť svojej moci; že váš 

život, ak je spravodlivý v skutkoch, slovách a myšlienkach, zanechá na svojej ceste dobré semeno; že vaše 

rady, ak vychádzajú zo zbožného srdca, majú moc konať zázraky; a že modlitba, ak sa rodí zo súcitnej a 

milujúcej myšlienky, bude posolstvom svetla pre toho, za koho prosíte. 

17 Sily zla sa stali silnými, ľudia sa snažia vymyslieť zbrane, ktorými by si mohli vybiť svoju 

nenávisť, pomstychtivosť a zlú vôľu. Vedci zasvätili svoj život štúdiu najúčinnejších prostriedkov na 

zničenie tých, ktorých považujú za svojich nepriateľov. Ale naozaj vám hovorím, že v tomto boji všetci 

zahynú, lebo moja moc bude len na strane spravodlivosti, lásky, rozumu a pravdy. 

18 Ak sa všetci, ktorí sa modlia, a všetci, ktorí trpia, zjednotia v myšlienkach a tvárou v tvár chaosu, 

do ktorého sa ľudstvo ponára, premenia svoju bolesť na učenie a dobré skutky, zverím im svoj 

nepremožiteľný meč, aby odrezávali konár za konárom zo stromu zla, ktorý dal ľudstvu toľko plodov 

smrti. 

19 Ovocie vlády zla nebude prevládať, ale svetlo bude vládnuť všade a v každom duchu. 

20 V tomto čase zjavujem svoje Božské Slovo prostredníctvom mužov, žien a detí, čím napĺňam 

prísľub, ktorý vám oznámil čas, keď sa môj Duch vyleje na každé ľudské stvorenie. Ste ešte len na 

začiatku tohto veku, ale potom zažijete duchovné prebudenie ľudstva na celej Zemi. 

21 Symbolicky je tu prestretý stôl, ku ktorému vás pozývam sadnúť si a jesť pokrm večného života, 

ktorý ponúkam vášmu duchu. Dobre chápete význam týchto slov, lebo od prvých čias som vám hovoril o 

pravom živote, ktorý je večným životom, hoci ste tomuto učeniu doteraz nerozumeli. 

22 Keďže som vedel, že sa málo ponoríte do môjho učenia, a predvídal som, do akých omylov sa pri 

výklade mojich zjavení dostanete, oznámil som vám svoj návrat a povedal som vám, že vám pošlem 

Ducha Pravdy, aby vám objasnil mnohé tajomstvá a vysvetlil vám to, čomu ste nerozumeli. lebo v jadre 

Svojho prorockého Slova som vám dal pochopiť, že v tomto čase neprídem v hromoch a bleskoch ako na 

Sinaji, ani sa nestanem človekom a neľudštím Svoju Lásku a Svoje Slová ako v Druhej ére, ale že prídem 

k vášmu duchu v nádhere Svojej Múdrosti, prekvapím vašu myseľ svetlom inšpirácie a zavolám na dvere 

vašich sŕdc hlasom, ktorému váš duch rozumie. Tieto predpovede a sľuby sa práve teraz napĺňajú. 

23 Stačí sa trochu pripraviť, aby ste uvideli Moje svetlo a pocítili prítomnosť Môjho Ducha, toho 

istého, ktorého som vám oznámil, že vás príde učiť a objavovať pravdu. 

24 Čas, v ktorom žijete, je časom súdu a skúšok, ale nie ste opustení. Zaklopte na moje dvere a hneď 

budete počuť môj hlas, ktorý vám odpovie. Akí budete silní, keď budete vedieť, ako ma duchovne hľadať, 

aké vysoké bude vaše zduchovnenie, keď vstúpite na cestu lásky, a aký krásny bude váš život, keď 

pochopíte jeho zmysel! 

25 Vstúpte na moju cestu rozvážnym a pevným krokom. Nežiadam od vás, aby ste hneď prinášali 

ovocie dokonalosti, lebo vaša obnova mi stačí ako začiatok vášho duchovného vzostupu. 
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26 Učeníci, jedzte a pite pri mojom stole chlieb poznania a víno lásky. Veru, hovorím vám: Kto 

prijme chlieb a víno, ktoré prinášam, bude ma nosiť vo svojom duchu. 

27 Cestou svetla som poslal tvojho ducha prebývať na zemi a cestou svetla sa ku mne vráti. Zatiaľ 

musíš putovať ako pútnik stratený v rozľahlej púšti alebo ako moreplavec stratený na šírom mori. Ale 

neobviňuj ma z tvojho blúdenia, lebo by si bol nespravodlivý, pretože predtým, ako som ťa poslal na zem, 

som ti poskytol kompas a dal som ti ukázať hviezdu v nekonečne, aby viedla tvoje kroky. Tento kompas a 

táto hviezda sú vaše svedomie. Preto keď opustíte harmóniu, ktorú by ste mali zachovávať so všetkým, čo 

vás obklopuje, dokonca aj prach zeme sa vám zdá nepriateľský; ale nie je to príroda, ktorá sa obracia proti 

vám, skôr ste to vy sami, kto porušuje zákony harmónie, ktorými sa riadi vesmír. 

28 Keď sa pohania tohto času dozvedia o tomto učení, odmietnu ho a materialisti budú proti nemu 

namietať, ale všetci budú ohromení, keď uvidia, že Moja Pravda zvíťazí. 

29 Už ste spoznali, že v minulosti som popri hlásaní svojho učenia vykonal mnoho skutkov, ktoré 

ľudstvo nazýva zázrakmi. Tak aj v tomto čase budem nielen hlásať svoje slovo, ktoré sa neskôr rozšíri po 

celej zemi, ale aj konať nové zázraky. Budem svedčiť o svojej moci a udivovať ľudí skutkami, ktoré ich 

prinútia podriadiť sa pravde. 

30 Musím vám toho veľa prezradiť. Dnes vám dávam iba kľúč, ktorý vám otvorí bránu pravej 

múdrosti. Týmto kľúčom je toto učenie. 

31 Veru, hovorím vám, cestou lásky dosiahnete všetko, čo je odo Mňa dovolené, a zažijete všetko. 

Chýba vám však poznanie, aká by mala byť láska, ktorú vám hovorím, a predovšetkým vám chýba 

schopnosť hlboko ju cítiť. 

32 Moje kráľovstvo je vyhradené pre deti dobrej vôle, ktoré prijímajú svoj kríž z lásky k Otcovi a 

blížnemu. Toto kráľovstvo, o ktorom vám hovorím, sa nenachádza na jednom konkrétnom mieste, môže 

existovať na zemi, ktorú obývate, ako aj vo všetkých duchovných domoch, pretože moje kráľovstvo 

pozostáva z pokoja, svetla, milosti, sily, harmónie, a to všetko môžete dosiahnuť - hoci v obmedzenej 

podobe - už v tomto živote. Duchovnú plnosť dosiahnete len mimo tohto sveta, ktorý práve obývate. 

33 Prečo mnohí ľudia túžia odísť z tohto života do druhého? Dôvodom je ich presvedčenie, že všetko, 

čo ich obklopuje, je voči nim nepriateľské. Ale naozaj vám hovorím, že namiesto toho, aby si zúfali, mali 

by sa usilovať o návrat do harmónie so zákonmi, ktoré som vám takpovediac vytýčil ako cestu k 

duchovnej dokonalosti. 

34 Vo všetkých časoch a vo všetkých národoch zeme sa objavili apoštoli dobra a prostredníctvom 

rôznych misií dokázali vysokú úroveň svojho ducha. Všetci boli Mojimi poslami, pretože dobro pochádza 

z jediného zdroja, z Môjho Božského Ducha, a Svojím svetlom osvecujem celý vesmír. 

35 Niektorí z týchto vyslancov boli duchovnými rozsievačmi, iní vám priniesli svetlo vedy a ďalší 

priniesli ľudstvu Moje posolstvo lásky so zmyslom pre dobro. Niektorých ste nazvali apoštolmi, iných 

svätými, niektorých ste považovali za učencov, iných za géniov, ale nebolo nikoho, kto by prišiel na zem 

bez toho, aby odo mňa nedostal poslanie, ktoré má plniť medzi ľuďmi. 

36 Zem bola vždy zavlažovaná a zúrodňovaná krásnymi príkladmi Mojich poslov, a hoci v tomto 

veku ľudia zmiešali Moje učenie s burinou, ktorá rastie vo svete, semeno ušľachtilosti, lásky a bratstva 

nezomrelo, a preto vám hovorím, že čaká len na srp Mojej spravodlivosti, aby očistilo túto planétu a 

potom nanovo osvietilo srdcia. 

37 Koľko ľudí, ktorí trpia chaosom, ktorým ľudstvo prechádza, a túžia po mieri, nevie, že je v nich 

duch, ktorý len čaká na príležitosť vyjsť a zasiať božské semeno mieru. 

Preto vám hovorím, že moji služobníci sa musia čoskoro vydať na cestu po celom svete, aby sa zjednotili v 

diele obnovy a rekonštrukcie. Teraz sa vás pýtam: Nebolo by vám príjemné byť s nimi duchovne spojený? 

38 Každý z vás je tiež Mojím služobníkom a vyslancom, ktorému som dal pokyny, aby plnil 

duchovné poslanie na zemi. 

39 Buďte bdelí a budete svedkami obrátenia tých, ktorí ma zapreli, rovnako ako budete svedkami 

návratu tých, ktorí zišli z pravej cesty. Vedci, ktorí zasvätili svoj život hľadaniu živlov a ničivých síl, sa, 

keď budú cítiť, že sa blíži ich súd, vrátia na cestu pravdy, aby svoje posledné dni venovali morálnej a 

materiálnej obnove sveta. Ostatní, ktorí sa vo svojej arogancii pokúšali zaujať Moje miesto v dušiach, 

zostúpia zo svojich trónov, aby Mňa napodobnili v pokore. A ľudia, ktorí kedysi rozoštvávali národy a 

vyvolávali vojny, si tiež uvedomia svoje chyby a budú sa s obavami usilovať o mier ľudstva. 
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40 Kto z vás to všetko zažije? Vy to neviete, ale ja vám to oznamujem, ja vám to prorokujem, lebo 

čoskoro prídu na zem nové generácie, ktoré zažijú naplnenie (tohto proroctva). Vašou úlohou je šíriť toto 

učenie a prinášať svetlo tejto dobrej zvesti národom. Ak to splníte, aj vaši blížni vás budú nazývať 

Pánovými poslami. 

41 Moja duchovná prítomnosť medzi vami je ako tieň prívetivého a pokojného stromu. Kto k nemu 

prichádza s vierou, zažíva pocit života, sily a pohody, ktorý ho núti zvolať: "To je Majster!" Ale aj ten, kto 

sa priblížil s pochybnosťami, sa pri odchode z miesta stretnutia, kde počul moje slovo, vnútorne pýta: 

"Prečo cítim v duši taký pokoj?" Je to preto, že strom rozprestrel svoje konáre pre všetkých, pretože môj 

Duch zostúpil na každé stvorenie. Preto ak niekto nepochopil božskú podstatu Môjho Slova, musel som 

povedať, že niektorí majú skamenené srdce. 

42 Som medzi vami ako Otec a spúšťam do vašich sŕdc útechu, ktorú som vám sľúbil v druhej ére. 

Prišiel som, aby som stál pri vás vo vašich súženiach a počul vaše náreky. Prečo sa teda bojíte skúšok? 

Nevidíš, ako veľmi ťa milujem a ako ťa hľadám v tvojom vyhnanstve? Ak som sa úplne vydal ako človek, 

aby som dosiahol vašu spásu, dnes sa v duchu vylejem na vášho ducha, aby som vás pozdvihol do 

kráľovstva milosti. 

43 Preto vám hovorím, aby ste ma hľadali v každom smere, v ktorom ma potrebujete, či už ako Boha, 

Otca, Sudcu, Majstra, Brata, Priateľa alebo Lekára. Chcem váš pokoj a vašu spásu, milované ľudstvo. 

44 Ani jeden z vašich vzdychov nezostane v nebi nepovšimnutý, každá modlitba nájde u mňa svoju 

ozvenu, žiadne vaše trápenie alebo životná kríza nezostane nepovšimnutá mojou otcovskou láskou. Všetko 

viem, všetko počujem, všetko vidím a vo všetkom som prítomný. 

45 Pretože si ľudia myslia, že som sa od nich vzdialila pre ich hriechy, nakoniec sa cítia odo mňa 

vzdialení. Ó, ľudská nevedomosť, ktorá priniesla toľko horkosti na ich pery! Vedzte, že keby som sa 

odstránil z ktoréhokoľvek svojho stvorenia, toto stvorenie by okamžite prestalo existovať. Ale to sa 

nestalo a ani sa nestane, lebo keď som vám dal Ducha, obdaroval som vás všetkých večným životom. 

46 Keď si uvedomíš zmysel života, príčinu bolesti a konečný cieľ svojej existencie, nebudeš ma už 

cítiť vzdialeného, budeš vnímať moju prítomnosť, ktorá sa ti prejavuje v srdci a v duchu, a budeš počuť 

môj hlas, ktorý ti s láskou opakuje slová môjho učenia a učí ťa bezpečne kráčať po ceste tvojho pravého 

života. 

47 Môj božský lúč zostupuje v tomto čase, aby osvietil vášho ducha a umožnil mu pochopiť moje 

pokyny. Je to svetlo, ktoré vám pomôže rozoznať pravdu od klamstva. 

48 Vidím medzi vami tých, ktorí pevne uverili v moje Slovo, ako aj iných, ktorých viera je slabá a 

ktorí sú z tohto dôvodu nerozhodní, ale bez ohľadu na to vrúcne túžia po týchto modlitebniach, aby v 

mojom Slove získali duchovnú silu a duchovný pokoj. Chcem, aby ste ma spoznali podľa podstaty tohto 

učenia, aby ste pocítili moju prítomnosť a blízkosť môjho kráľovstva. 

49 Prečo si si myslel, že som ďaleko, keď som ti sľúbil, že sa vrátim a porozprávam sa s tebou? Vo 

svojom utrpení nie ste sami, lebo ja idem pred vami, aj keď často nemáte vieru a dôveru vo mňa, a tak 

odďaľujete svoj príchod do domova, ktorý vás čaká. 

50 Nezlyhávajte vo svojich povinnostiach a nemyslite si, že váš kríž nie je ťažký, ak ho nesiete s 

odovzdanosťou a láskou. Chcem, aby ste sa usmievali a žili v pokoji, chcem, aby ste vo svojich domovoch 

zažívali čo najviac radosti. 

51 Nemôžete tvrdiť, že Moje slovo nie je jasné alebo že obsahuje nedostatky, pretože zo Mňa nemôže 

vychádzať žiadna dvojznačnosť. Ak v ňom nájdete nejakú chybu, pripíšte ju zlému prenosu hlasom 

nositeľa alebo svojmu zlému porozumeniu, ale nikdy nie môjmu učeniu. Beda nositeľovi hlasu, ktorý 

poškodzuje Moje slovo! Beda tomu, kto zle odovzdáva Moje učenie a znevažuje ho, lebo bude trpieť 

neustálymi výčitkami svedomia a stratí pokoj svojej duše! 

52 Nebojte sa, že vás okolie bude skúšať alebo preverovať vo vašom živote. Bojte sa hrešiť, lebo aj 

keby ste to robili v najhlbších zákutiach svojho srdca, predo mnou by ste nič neskryli. 

53 Toto je vek oduševnenia, v ktorom položíte základy pravého chrámu, do ktorého vstúpia tí, ktorí 

musia vytvoriť nové ľudstvo. Čoskoro už nebudeš potrebovať sprievodcov na zemi, lebo vtedy sa tvoj 

duch obráti ku Mne, aby si získal silu a viedol ťa len prostredníctvom Mojej inšpirácie. 

54 Akú radosť zažijete, keď splníte moje príkazy a uvidíte, ako sa rozmnoží počet tých, ktorí ma 

nasledujú. Uvedomte si však, že sa musíte naozaj pripraviť, aby vás vaši blížni vypočuli a našli vieru. 
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55 Moje Slovo sa opäť prejavuje vo svedomí, lebo ľudia nechodia po cestách pravdy. 

56 Poznáte narušenú rovnováhu prírodných síl a zmätok, ktorý v nich nastal? Uvedomujete si, prečo 

vás postihujú ich rozpútané sily? Dôvodom je, že ste narušili harmóniu medzi duchovným a hmotným 

životom, čím ste vytvorili chaos, v ktorom sa ponoríte. Ale len čo sa ľudstvo podriadi zákonom, ktoré 

riadia život, všetko bude opäť v mieri, hojnosti a blaženosti. 

57 K dosiahnutiu tohto cieľa máte pred sebou ešte dlhú cestu a musíte sa osvedčiť v boji, aby ste sa 

stali hodnými úplného vlastníctva svojho dedičstva. Záleží na vás, či sa budete denne približovať k tým 

oblastiam, kde prebýva pokoj a milosť môjho Ducha. Cesta je pripravená, poďte ku mne, pozývam vás. 

58 Nebúrajte sa proti skúškam, ktoré vám prídu do cesty. Uvedom si, že bolesť, ktorú si predo Mňa 

prinášate, zanechala vo vašom duchu blahodarné semeno. Povedal som vám, že chcem, aby ste boli čistí, a 

vy sa viete očistiť len prostredníctvom bolesti. Nechceli ste sa povzniesť skrze lásku a poslušnosť Mojim 

zákonom. Preto vždy, keď vás povolám, aby som vám dal nové poslanie, musíte sa najprv očistiť v zdroji 

bolesti. 

59 Ak chcete byť hodní Môjho pokoja, nechajte sa viesť Majstrom bez toho, aby ste sa bránili 

skúškam, ktorým vás Moja vôľa vystavuje. Sú stvorenia, ktoré sa sklonili pred ťažkými skúškami a 

duchovne vzostúpili, a iné, ktoré sa rúhali proti Mne a upadli do temnoty zúfalstva, pretože nepotvrdili 

Moju vôľu. Tí prví prejavili pokoru a dôveru a pripravujú sa počuť ozvenu mojich slov vo svojom duchu. 

Oni sa sklonili pred mojou vôľou a požehnali moju spravodlivosť, zatiaľ čo ostatní ma vo svojej arogancii 

odmietli a vyhnali ma zo svojich sŕdc. 

60 Vo všetkých časoch som posielal prorokov, ktorí mali slúžiť ako prostredníci medzi mojím 

duchom a duchom ľudí. Ľudia však ich slová nepočúvali s vierou a úctou a vždy, keď títo Moji poslovia 

napomínali národy a odporúčali im modlitbu a pokánie, obrátili sa im chrbtom a nechali ich hovoriť len do 

prázdna bez toho, aby ich posolstvu prikladali nejakú dôležitosť. Preto od vás vyžadujem oduševnenie, 

aby ste mohli vnímať posolstvá a znamenia, ktoré vychádzajú z kráľovstva svetla a dostávajú sa k vášmu 

duchu. Nech sú tí, ktorí o mojom príchode nič nevedia, ľahostajní k mojim ohláškam, kým ich moje 

volanie nedosiahne. Ale ty, ku ktorému mám tak blízko, nepochybuj! 

61 Vidím, že sa veľmi milujete, ale nemilujete svojho blížneho. Vidím tiež, že sa bojíte ľudského, a 

nie môjho súdu, a to preto, lebo ste umlčali hlas svedomia, ktoré je vaším vnútorným vodcom. Pritom ste 

zabudli, že vás chcem posilniť a vybaviť, aby ste sa stali silným, cnostným ľudom oddaným Mojej vôli. 

Iba tak budete môcť zachrániť svojich blížnych a splniť poslanie, ktoré vám v tomto čase dávam. 

62 Milujte ma a proste ma, ako sa na moje dieťa patrí, ale všetku svoju dôveru vkladajte do mňa, aby 

vaša existencia bola plná dôvery a pokoja. 

63 Nikdy nepochybujte o naplnení Môjho slova a nečakajte na jeho uskutočnenie, aby ste uverili, že 

je pravdivé. To, čo som povedal prostredníctvom svojich nositeľov hlasu - mužov, žien a detí - sa stane. Či 

ste nevideli, že sa splnili všetky oznámenia a proroctvá, ktoré som dal prostredníctvom Damiany Oviedo? 

Tie pery prorokovali časy očisty a bolesti a veru, hovorím vám, tie slová sa naplnili. Keď vidiaci prekročili 

hranice hmotného a v stave vytrženia rozjímali o Duchovnom živote, po návrate do svojej telesnej 

schránky Mňa požiadali, aby som im dovolil navždy prebývať na tom mieste, kde ich duch počas 

vytrženia pociťoval takú veľkú blaženosť. Potom som im povedal, že ešte nenastal čas, aby sa usadili v 

týchto domoch, ale aby vytrvali na Mojej ceste, ktorá všetkých privedie do zasľúbeného domova. 

64 Keď sa pozriete na ťažké nešťastia, ktoré dnes otriasajú svetom, chýba vám odvaha žiť ďalej. 

Modlite sa a so mnou nájdete silu, odvahu a trpezlivosť bojovať, kým nedosiahnete vrchol hory. 

65 Pracujte v mojom diele a ja vám budem naďalej zverovať uzdravujúci balzam, o ktorý ma budete 

prosiť pre chorých, aby ste ho mohli odovzdávať núdznym. Ovocie života, ktoré srdcia bez viery tak 

veľmi potrebujú - daj im ho, lebo si ho hojne dostal. Pokropte cestu svojich blížnych dobrými skutkami a 

vďaka nim si zväčšíte svoje zásluhy, aby ste nakoniec žili v tom dome svetla, ktorý čaká vášho ducha od 

večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 109  
1 Prichádzate pokorne k môjmu zjaveniu, ako prišli pastieri z Judey k Spasiteľovi, keď sa práve 

narodil. Poklonili sa na kolenách v úcte pred nádherou a krásou obrazu, ktorý videli ich nadšené oči. 

2 Títo utláčaní a ponižovaní ľudia očakávali Mesiáša celé stáročia, preto keď prišiel na svet 

obklopený chudobou, spoznali ho pokorní. Páni, veľmoži a boháči tiež očakávali Mesiáša, ale 

predstavovali si ho inak. Preto tú hviezdu, ktorá sa zjavila na oblohe a ohlásila príchod Spasiteľa, videli 

len tí, ktorí bdeli a modlili sa, hoci žiarila pre celý svet a pred všetkými dušami. 

3 Nikto s istotou nevedel, ako Mesiáš príde, aký bude, ani v akej podobe sa zjaví. Toto tajomstvo sa 

však objasnilo a všetci ľudia a s nimi aj ľudstvo neskôr spoznali, že pochádza od Otca, že bol počatý z 

Božej milosti a že jeho učenie je plné spravodlivosti, lásky, milosrdenstva a pokory. Iba jednoduchí 

srdcom, duchovne chudobní a ľudia dobrej vôle verili v toho Majstra, ktorý za svojou miernosťou a 

chudobou skrýval všetok Boží majestát a moc. Koľko sa odvtedy diskutovalo o Kristovi, koľko bolo 

slovných sporov a argumentov, koľko súdov a názorov! Bohatí nechceli nič vedieť o nezištnosti a 

láskavosti, mocní neuznávali iné kráľovstvo ani inú moc ako moc tohto sveta, vedci popierali existenciu 

duchovného života a náboženské spoločenstvá falšovali mnohé božské zjavenia. 

4 Ježišovo detstvo prešlo rýchlo; môžem vám povedať, že bolestná cesta sa začala ešte pred Jeho 

narodením a pokračovala aj po Jeho smrti na kríži, keďže Moje meno a Moje učenie boli neustále 

prenasledované a odsudzované. Preto bola moja cesta utrpenia veľmi dlhá, tak ako bola dlhá cesta ducha 

Márie, mojej nežnej Matky, keď bola človekom. 

5 Ak sa jej srdce často cítilo smrteľne zranené na zemi, v duchu musela prežívať bolesť, keď videla, 

ako jej meno a čistotu znesväcujú rúhania, pochybnosti, odsudzovanie a posmešky zhmotnených ľudí. 

6 "Slovo, ktoré sa stalo telom", sa vždy stretávalo s mnohými srdcami, ktorých dvere boli zatvorené 

pred skutočnosťou, hoci všetky moje diela boli preniknuté najjasnejším svetlom pravdy. 

7 Dnes sa k vám moje Slovo vracia, ale neprišlo do tela v lone Panny Márie, aby sa stalo človekom 

ako v druhom veku. Mária, stelesnenie materstva, je však vždy prítomná v duchu. 

8 Slamku zo stajne, na ktorej Ježiš prišiel na svet, ako aj kríž na Golgote, na ktorom vydýchol 

naposledy, stretnem v srdciach ľudí v tomto čase. Ale nakoniec sa po temnote stane svetlom vo všetkých 

dušiach a ja budem oslávený. 

9 Súčasné obdobie bude obdobím boja, ale potom, keď bude všetko dokončené, ľudstvo Mi bude 

spievať oslavnú pieseň. Veď nakoniec, po toľkých sporoch, sa z nepriateľov mieru stanú ľudia dobrej 

vôle. 

10 Váš terajší život je neustála námaha, a keď vidíte, ako si iní užívajú rozkoše a uspokojujú svoje 

túžby, čudujete sa, prečo je váš osud taký ťažký a ťažký. Odpoveď prišla do tvojho srdca, keď si sa modlil 

a predložil mi svoje trápenia, problémy a protivenstvá. Toto bola chvíľa, keď vám intuícia povedala, aby 

ste prijali svoj pohár s trpezlivosťou, pretože každý duch má voči Mne dlh, ktorý ľudské srdce nepozná. 

11 Učeníci, prijmite presvedčenie, že ste neprišli na zem v tomto čase, aby ste získali slávu a pocty, 

ani aby ste hodovali na plodoch rozkoše, ale aby ste sa napravili a očistili dušu v skúškach tohto života a v 

praktizovaní môjho učenia. Napriek tomu vám nechcem povedať, aby ste odmietli všetky tieto zdravé 

uspokojenia, ktoré klopú na vaše dvere, pretože potom by ste upadli do fanatizmu a vaša životná cesta by 

bola veľmi smutná. 

12 Pochopte, čo vám hovorím, lebo ak sa nebudete venovať štúdiu môjho Slova, môžete upadnúť do 

fatalizmu. Ale pozri, moje učenie je pochodňou viery a nádeje, ktorá osvetľuje cestu tým, ktorí upadli do 

temnoty sklamania, zmätku a zúfalstva. 

13 Preniknite do svojho vnútra, pokúste sa spoznať seba samých prostredníctvom môjho učenia a 

objavíte úžasný život Ducha, ktorý vám zjavuje, že nie ste chudobní, ani malí, ani vydedení, a ktorý vám 

dáva pochopiť, že ste privilegovanými deťmi v stvorení vášho Otca. Preto vás učím, aby ste nezostali 

nemluvňatami, ktoré nič nevedia a nepoznajú samy seba. 

14 Hoci ste vďaka vede získali veľa poznatkov o svojom tele, teraz viete, že vaša bytosť nie je 

obmedzená na hmotu, ale že v nej žije iná bytosť inej povahy, ktorú ešte nepoznáte a ktorá je vašou dušou. 
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15 Veľmi málo je toho, čo náboženské spoločenstvá odhalili ľudstvu o duši. Teraz sa však prebudia z 

letargie a požehnaní budú tí, ktorí prekonajú obavy a strach a odhalia ľudstvu pravdu, ktorú skrývali. 

Osvetlím ich svetlom svojho odpustenia, svojej milosti a svojej múdrosti. 

16 Keď si ľudstvo uvedomí, že náboženské spoločenstvá tu nie sú len preto, aby ľudia žili morálne na 

zemi, ale že ich úlohou je viesť dušu do jej večného domova, ľudstvo urobí krok vpred na ceste svojho 

duchovného rozvoja. 

17 Povstaňte, ľudia, aby som vás vždy našiel v duchovnej bdelosti, aby ste neporušovali Môj zákon, 

boli jednotní vo svojich domovoch a hľadali tých, ktorí zišli z Mojej cesty. Takto si ma zoberiete za 

príklad ako svojho Majstra. Nikdy však nemám v úmysle zaujať moje miesto sudcu. Patrí sa, aby ste si 

navzájom odpúšťali, a ak chcete nejakým spôsobom zaujať moje miesto, robte to s učením, láskou a 

odpustením. Máte odo mňa mnoho príkladov, ktoré môžete použiť ako vodítko pre svoje diela. Môj Duch 

sa nechce pred vami ukazovať, ale musíte pochopiť, že ja ako Majster vám musím ukázať svoje príklady 

učenia, aby ste ich mohli použiť ako vzor. Keby som skryl Svoje diela, ako by ste ich mohli pochopiť? 

Preto vám hovorím: Milujte sa, ako ja milujem vás. 

18 Prosíte ma o odpustenie, pretože ma neustále urážate, a ja vám odpúšťam. Na druhej strane, vy nie 

ste ochotní odpustiť tým, ktorí vás urážajú. Preto som dovolil, aby Moje prejavy pokračovali až do roku 

1950, aby ste prostredníctvom Môjho učenia pochopili Moje učenie a dali mu náležitú hodnotu. 

19 Môj zákon a Moje učenie, ktoré sa stali známymi počas vekov, sú jedinou knihou, v ktorej je 

všetko pravda. Ľudia však hľadajú v pozemských knihách niečo, čo by im odhalilo to, čo je večné, a 

zjavilo im pravdu, ale jediné, čo dosiahnu, je, že svoju myseľ presýtia teóriami a nenájdu pravé svetlo pre 

svojho ducha. 

20 Bolo treba mojej starostlivej lásky, aby sa toto učenie zakorenilo vo vašich srdciach, veľa usilovnej 

trpezlivosti a lásky, ktorú som dokázal zhromaždiť iba ja, váš Pán. To, čo by ste mali vedieť v tomto čase, 

vám zjavujem vo svojom učení. Ale to, čo zatajím, zostane skryté, aby ste to mohli spoznať v budúcich 

časoch. Keby som vám dnes povedal všetko, mnohí by boli zmätení a ostatní, ktorí si myslia, že tomu 

rozumejú, by boli plní márnosti. Tento pocit nadradenosti by ich pokazil a vy by ste si mali uvedomiť, že 

Moje učenie nie je určené na to, aby vás zviedlo z cesty pravdy. 

21 Považujte tento život za boj a bojujte v ňom až do víťazstva. Poďte do mojej prítomnosti ako dobrí 

vojaci a ja vám dám odmenu, ktorá naplní vášho ducha svetlom a milosťou. Ale tých, ktorí duchovne spia 

a správajú sa vo svojej nevere ako nerozumné panny z podobenstva, prekvapí smrť, ktorá ich nájde s 

vyhasnutou lampou. 

22 Každá ľudská bytosť, každý tvor má svoje miesto, ktoré nesmie stratiť, ale rovnako nesmie zaujať 

miesto, ktoré mu nepatrí. 

23 Akú zodpovednosť majú tí, ktorí ma počuli v tomto čase, aj keď ma počuli len raz! 

24 Keď ste prijali Moje volanie, ponáhľali ste sa, aby ste sa zhromaždili a duchovne sa so Mnou 

poradili. Chcem vidieť vášho ducha plného nádeje a viery podľa jeho poslania, statočného a vyrovnaného 

v skúškach. Neunavujte sa v boji, neochabujte, keď sa vám zdá, že cesta je dlhá. Nezabúdajte, že vás 

sprevádza môj Duch, a preto môžete byť v skúškach neporaziteľní. 

25 Váš pohár obsahoval radosť a pokoj, ale aj bolesť a neistotu. Vo svojom živote ste sa smiali i 

plakali a niektorí predčasne zostarli, pretože zoslabli v skúške a cítili, že ich sily opúšťajú. 

26 Ženy, vidím vaše zranené srdcia. Ťažkosti vyčerpali vašu telesnú schránku, ale v duchu je stále 

sila, aby ste statočne pokračovali. Napriek utrpeniu ste mi dôverovali a dúfali vo mňa, lebo ste vedeli, že 

vždy zasiahnem, aby som osušil vaše slzy a uľahčil vašu prácu. Pamätajte, že som vám povedal, že "list 

stromu sa nepohne bez Mojej vôle". Nepremýšľali ste o tom, že tento kalich utrpenia, ktorý ste 

vyprázdnili, je téglikom, v ktorom sa očisťuje vaša duša? Neviete, že žijete v ére duchovného boja, v 

ktorom musíte podať dôkaz o svojej sile? Buďte požehnaní, lebo v mnohých skúškach ste boli silní, a 

preto vás vaše zásluhy oprávňujú na môj pokoj. Neponúkol som vám večné slasti na zemi. Duch vie, že 

keď príde do tohto pozemského údolia, čakajú ho ťažkosti a boj, aby sa mohol zocelovať a zdokonaľovať. 

Ale vo vašom ťažkom životnom zápase vás moja otcovská láska vždy chránila ako plášť. 

27 Ľudia, či nie ste spokojní s vedomím, že sa práve takým jasným spôsobom zjavujem medzi ľuďmi 

a že vo všetkých národoch očakávam svojich vyvolených? Chcem byť pre všetkých ako priateľ, ako brat a 

dôverník vášho ducha. 
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28 Nie všetci vo mňa veríte. To však nie je prekážkou, aby som vás miloval a prišiel k vám. Kto by 

mohol zastaviť silu môjho Ducha, keď som celý láskavý k svojim deťom? A kto by mohol posúdiť moje 

dielo a preniknúť do mojich tajných rád? 

29 Dnes ste so mnou, učeníci, odpočívajte, lebo ja bdiem nad vami. Už si neničte zdravie zbytočnými 

prácami. Koľko si musel vytrpieť, aby si svojej duši vrátil čistotu a cnosti, ktorými bola obdarená. 

30 Ach, keby si len zostal čistý ako v detstve, v tom veku, keď je telo nevinné a duša začína novú 

cestu životom. Ako blízko by si mi bol a ako by k tebe prišli anjeli, aby s tebou spievali pieseň chvály! Ale 

ako človek starne, jeho duša sa čoraz viac vzďaľuje od čistej a svetlej cesty a dostáva sa do ustavičného 

konfliktu so svetom, v ktorom niekedy víťazí duša a inokedy telo. Všetci ste zišli z cesty dobra a musíte sa 

modliť, aby ste sa zbavili nebezpečenstva a odvrátili sa od zla. Na tejto ceste nosíte palicu, o ktorú sa 

opierate, a táto palica je anjel strážny, ktorý vás sprevádza všade, kam idete. 

31 Prišiel som k vám, aby som vás vykúpil dôkazmi lásky a spravodlivosti a aby som vás naučil 

svojmu učeniu, aby ste ma nasledovali. 

32 Z vašich dobrých skutkov prijímam to, čo je v nich záslužné, dokonca aj tie, ktoré považujete za 

veľmi malé, lebo len ja môžem posúdiť ich skutočnú hodnotu. Kto miluje ľudí a slúži im, ten ma miluje a 

slúži mi. Vyžadujem od vás len to, aby ste sa milovali, a to mi bude stačiť, aby som s vašou pomocou 

vykonal veľké diela. Dal som vám o tom mnoho dôkazov, pretože som bol vždy prítomný, keď ste sa 

obrátili na núdznych a dali som vášmu duchu zakúsiť pokoj, ktorý prináša plnenie povinností voči Otcovi 

a blížnym. 

33 Nesiete nezmazateľné znamenie, ktoré vás odlišuje od všetkých ostatných náboženských 

spoločenstiev. Toto znamenie je svetlo, ktoré som dal zažiariť vo vašej duši. Aj teba som dal objaviť v 

tomto Mnou pripravenom národe, aby tvoja duša v ňom mohla smerovať nahor a nájsť vhodné pole 

pôsobnosti pre plnenie svojich povinností. 

34 Strážte poklad, ktorý som vám dal vo svojom Slove, a nedovoľte, aby vám ho vytrhli neverné 

ruky. Dajte ho každému, kto ho chce poznať alebo kto v ňom hľadá spásu. 

35 Ak nie ste schopní brániť Môj odkaz, budem ho brániť Ja, ale potom sa Mi budete musieť 

zodpovedať za svoju ľahkomyseľnosť. Pracujte s láskou, aby ste naplnili duchovné a materiálne zákony. 

Ak budete dodržiavať svoje duchovné povinnosti, hmotná práca sa pre vás stane ľahkou. Nemali by ste sa 

chváliť svojimi cnosťami; ak naozaj cítite Moje slovo a praktizujete ho, žiarlivo si chráňte svoje skutky 

tam, kde ich vidím len Ja, potom váš príklad pokory povzbudí vašich bratov a sestry, aby nasledovali váš 

príklad. 

36 Milujte sa tou istou láskou, ktorou som vás učil, a vedzte, že ste vyšli zo Mňa, že ste všetci boli 

stvorení z tej istej podstaty a že tak, ako ste boli na začiatku vo Mne, budete aj na konci, keď sa vrátite k 

svojmu Pánovi. 

37 Vyhľadávam vás, aby ste sa mohli priblížiť k prameňu života. Tu je cesta, ktorá k nemu vedie. 

Aby ju človek našiel, musí sa niekedy obetovať, musí bojovať a vytrvať v cnosti. 

38 Počúvajte môj hlas, ktorý vás neustále budí, ten vnútorný hlas, ktorý od vás žiada, aby ste plnili 

môj zákon. Doteraz ste si žili, ako sa vám páčilo, a robili ste si v živote, čo ste chceli. 

39 Vaše srdcia, zatvrdnuté v premenách života, som urobil milujúcimi tým, že som im dal ochutnať 

chlieb božskej lásky a vaše srdcia sa ním vnútorne pohli. 

40 Vo mne je Sudca, Otec a Majster - tri rôzne fázy zjavenia v jednej bytosti, tri centrá moci a jedna 

podstata bytia: láska. 

41 Takto sa vám zjavujem, aby som vám pomohol splniť poslanie, ktoré som vložil do vášho ducha 

od počiatku vekov. 

42 Teraz vás učím nanovo, aby ste mohli učiť ľudstvo tomuto Slovu. Keď bude tento môj ľud 

pripravený, ľudia v ňom nájdu útechu vo svojich bolestiach, balzam vo svojom utrpení a svetlo pre svojho 

ducha. 

43 Súčasná generácia neprejde bez toho, aby ste sa vydali svedčiť o mojom druhom príchode. Ale ja 

som vám povedal: Ak sa nepustíte do praktizovania môjho učenia, kamene budú hovoriť a svedčiť o mojej 

prítomnosti, ale z toho mi vydáte počet. 

44 Ak sú na tvojej ceste prekážky, ktoré ti bránia nasledovať Mňa, ukáž Mi svoju dobrú vôľu a 

horlivosť, potom ti uvoľním cestu, pomôžem ti. 
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45 Chcem, aby ste boli pripravení, lebo svet vás bude skúšať, a ak nebudete schopní dosvedčiť 

zázraky, ktoré som medzi vami vykonal, vo vašich blížnych sa objavia pochybnosti. 

46 Vidím medzi vami tých, ktorí dokázali pretrhnúť reťaze, ktoré ich spútavali so svetom, a ktorí ma 

prosia o silu, aby zostali pevní vo svojom vznešenom rozhodnutí pre obnovu, a povzbudzujem ich svojimi 

slovami a svojou prítomnosťou. Zažijú viac skúšok, ktoré im poslúžia, aby pevne kráčali po svojej ceste. 

Bdejte a modlite sa, aby vás skúšky neprekvapili v spánku, pretože vaše prebudenie by bolo trpké, keby 

ste si uvedomili, že musíte začať cestu odznova. 

47 Ak by ste padli, hneď si spomeňte na svojho Otca a modlite sa, aby ste vo mne našli novú silu 

zvíťaziť. Ak sa takto pripravíte, hlas vášho svedomia bude vo vás jasne počuť. 

48 Už nebudete otrokmi pokušenia. Snažte sa zachovať si duchovnú slobodu. Chcem, aby moji 

učeníci boli dobrými bratmi a sestrami medzi ľuďmi, ktorí vždy očakávajú bratskú a úprimnú ruku, ktorá 

im bude podaná. 

49 Ľudia dychtivo hľadajú svetlo pravdy a mnohí čakajú na môj príchod, nevediac, že moja 

prítomnosť je už medzi vami. 

50 Nie všetci ma budú počuť v čase môjho zjavenia, ale v súčasnosti učím tento ľud, aby sa každý z 

tých, ktorí ma počúvali, mohol stať vodcom ľudských sŕdc, keď sa moje Slovo už nebude prejavovať 

prostredníctvom týchto nositeľov hlasu. Dovtedy sa zduchovníte a budete prijímať Moje Slovo a Moje 

príkazy prostredníctvom intuície a potom budete hovoriť o učeniach, ktoré ešte nepoznáte a ktoré budú 

skutočnými zjaveniami. 

51 Už teraz som vám zjavil mnohé z toho, čo bolo ľuďom prisľúbené, a prostredníctvom vás som 

oznámil udalosti, ktoré ste videli, ako sa stali skutočnosťou. Preto môžete povedať, že ste boli nielen 

mojimi hovorcami, ale aj mojimi prorokmi. 

52 Ešte ste nedosiahli dno Môjho Slova, ale prídu nové generácie, ktoré som vám prisľúbil, a tie vám 

poskytnú hlboké a správne osvietenie toho, čo ste nemohli pochopiť. Ale prídu aj ľudia z iných národov, 

ktorí budú vedieť vykladať moje učenie. Napriek tomu vám hovorím, že tí, ktorí ma počuli ústne a cítili 

moju prítomnosť, budú prví, ktorí pochopia moje dielo, aby ho učili a vysvetľovali. 

53 Nechcem, aby ste si počas rokov, keď ma ešte môžete počuť, niečo vyčítali, lebo potom by sa 

Moje učenie zastavilo, zatiaľ čo Mojou vôľou je zjavovať sa v každej ďalšej lekcii jasnejšie, aby ste sa na 

konci Môjho ohlasovania cítili dostatočne pokročilí a stali sa majstrami. Vložil som do vás svoju božskú 

túžbu, aby ste dosiahli lásku a múdrosť otvorením svojho chápania duchovného poznania. 

54 Učím vás, aby ste sa pripravili na prijatie Božieho vnuknutia, aby ste svojim blížnym zjavili, že 

všetci ľudia môžu byť vlastníkmi tejto milosti. 

55 Nech sa moje Slovo natrvalo usídli vo vašich srdciach, aby ste ho raz mali prítomné vo svojom 

vnútornom chráme. 

56 Nebojte sa, že vás ľudia "roztrhajú" kvôli môjmu učeniu. Srdce človeka je tak unavené z márnych 

teórií a slov, že keď prijme túto dobrú správu, pocíti na svojom duchu svetlo pravdy, ktoré zostúpi ako 

osviežujúca rosa, aby ho oživilo. 

57 Dokonalý priateľ vám prišiel povedať, aby ste sa nebáli, lebo hoci v mnohých srdciach nájdete jed, 

zlobu a zradu, tieto skúšky nebudú môcť zastrašiť verného a vybaveného učeníka. 

58 Buďte ako tí apoštoli, ktorí ma nasledovali v druhej ére. Ak sa vám ešte nepodarilo uzdraviť 

chorého, posilnite svoju duchovnú prípravu tým, že sa očistíte v činnosti lásky a zostanete v kontakte s 

bolesťou. Ak nie ste vnútorne pripravení, nedotýkajte sa chorého v očakávaní, že sa uzdraví, lebo potom 

tento zázrak neuvidíte. Ale ak sa duchovne a telesne pripravíte, čoskoro dostanete zázrak, o ktorý ma 

žiadate, ak je to moja vôľa. 

59 Ak vaša viera v moju moc nie je veľká a vaša láska k blížnym nie je pravá, vaša práca neprinesie 

spásu a vaše úsilie bude márne. Ak však dosiahnete duchovnosť, uvidíte, že sa na vašej ceste dejú 

skutočné zázraky. 

60 Ak ste nedosiahli pokoj medzi svojimi blízkymi, alebo ak sú putá svornosti a lásky pretrhnuté, 

bdejte a modlite sa, spojte sa s mojím Duchom a pokoj bude s vami. 

61 Ak ešte nevieš, ako o Mne hovoriť, zatvor svoje pery, ale pozdvihni svojho ducha, lebo on bude 

hovoriť myšlienkami k tým, ktorí sú v duchovnej núdzi. 
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62 Ak ste neboli schopní pochopiť Moje učenie a chcete preniknúť do jeho významu, zduchovnite sa 

a potom, keď ma budete počúvať alebo si spomeniete na Moje slovo, budete prekvapení svojím hlbokým 

pochopením. Moje Slovo je jednoduché a zrozumiteľné, aby ste ho mohli pochopiť, ale obsahuje jadro 

podstaty, ktoré je božské, aby ste mohli cítiť moju prítomnosť. 

63 Dnes držím novú večeru, obklopený učeníkmi a učeníčkami, ktorí uvažujú a spomínajú na deň a 

hodinu, keď sa "Slovo" stalo človekom v Ježišovi. Zatvorte oči a skúste si predstaviť miesto môjho 

narodenia, slávnostnosť tej hodiny, čistotu Matky, nežnosť Máriinej spravodlivej a cudnej spoločníčky a 

všetko, čo túto udalosť obklopovalo. Potom pochopíte Kristovu božskú pokoru - pokoru, ktorú hlásal od 

prvého okamihu svojimi skutkami a svojím božským slovom. 

64 Milovaní ľudia, prežívajte tieto chvíle vo svojom vnútri a osviežujte sa ich spomienkou a 

rozjímaním, pretože z vášho uvažovania o nich bude vychádzať svetlo, ktoré odstráni vašu nevedomosť. 

65 Hľadaj ma v tom najtajnejšom a najvznešenejšom vo svojej bytosti, pociťuj moju prítomnosť vo 

svojom duchu a rozpoznávaj moje prejavy v tých najnepatrnejších veciach svojho života. Pamätajte, že 

čím vyšší a duchovnejší je Môj prejav, tým väčšia je vaša blaženosť, pretože to bude dôkazom, že ste už 

schopní pochopiť Moje hlboké lekcie. 

66 Ste z tých, ktorí v tomto čase v duchu potvrdili môj príchod a uverili bez toho, aby videli. Sú však 

aj takí, ktorí ma očakávajú v podobe, v akej som bol na svete v druhej ére, a iní, ktorí ma očakávajú v 

rôznych podobách podľa toho, ako si každý z nich vykladá proroctvá. Požehnávam všetkých, ktorí na Mňa 

čakajú, a posielam im Svoje svetlo, aby neboli zmätení, keď sa dozvedia, že Moja prítomnosť a Moje 

prejavy v tomto čase sú duchovné. 

67 Požehnávam aj tých, ktorí ma neočakávajú. Niektorí ochabli vo viere a iní boli zmätení mnohými 

ľudskými myšlienkami a učením. Ja však vylievam Svoje svetlo na všetky ich cesty, aby dosiahli spásu 

(svojich duší). 

68 Niektorí ma očakávajú duchovne, a predsa budú popierať, že som to ja, kto sa dáva poznať, 

pretože ma chcú vidieť prichádzať v nádhere oslnivého svetla, aby mohli uveriť. Chcú ma vidieť 

prichádzať s majestátom kráľa zeme, pretože nechápu skutočnú veľkosť, ktorá spočíva v pokore. Preto 

vám musím zopakovať: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 110  
1 Učeníci, Eliáš vás pripravil a zanechal vo vašom duchu povznesenie a pokoj. Veru, hovorím vám, 

neviete, kto je Eliáš, ani kto bol, ani kto bude. Ale príde chvíľa, keď sa naňho pozriete a poviete: "Pane, až 

do dnešného dňa sme nedokázali rozoznať, kto bol Pastierom. 

2 Teraz hovorím ešte raz jazykom lásky, ktorý som vás naučil, aby ste dosiahli dokonalé spojenie s 

vaším Otcom. Nie je to vaša telesná schránka, ktorá pociťuje moju božskú prítomnosť, lebo nie sú to vaše 

oči, ktoré ma vidia, ani vaše uši, ktoré ma počujú, ani vaše pery, ktoré so mnou hovoria. Tvoje fyzické 

zmysly vnímajú Môj prejav prostredníctvom ľudského tela, ale podstata slova, ktoré vyslovil nositeľ 

hlasu, je božská časť, ktorú prijíma tvoj duch. 

3 Ste vojakmi v dlhej bitke tohto života a všetci prídete do krajiny, ktorú hľadáte. Akú radosť bude 

mať váš Otec a aj váš duch, keď prídete do zasľúbeného kráľovstva po tom, čo ste prežili toľko skúšok a 

prežili toľko bojov! Bude to vtedy, keď Duch konečne zvíťazí nad telom a bude môcť prostredníctvom 

neho zjaviť svoje svetlo. Potom už telo nebude prekážkou, záhubou a pokušiteľom duše. 

4 Moji označení budú rozpoznaní na zemi. Aj keby sa tvoje ruky zatvorili, aby skryli svoje dary, 

budú tam objavené; aj keby si mlčal, moje učenie na tvojich perách prekvapí ľudí, a aj keby si sa snažil 

skryť znamenie, ktorým som ťa označil, bude vyžarovať svetlo a urobí ťa rozpoznateľným. Ale prečo sa 

skrývať? Je to preto, že sa stále cítite slabí a nemotorní? Budem vás naďalej učiť, kým nebudete silní, plní 

viery a lásky k Mojej veci. Potom sa už nebudete ničoho báť. 

5 Pohľad ľudí na duchovno sa zmenil, moje svetlo im umožnilo pochopiť, že duch je slobodný vo 

viere. Nikomu nevnucujem konkrétne vyznanie, ani nikoho nenútim, aby ma miloval. 

6 Polia pripravené rosou mojej milosti vám poskytnú priaznivé podmienky na pestovanie tohto 

semena. V tomto čase sa pretrhnú reťaze náboženského fanatizmu a modlárske zlo zmizne. Duch už 

nebude otrokom a povstane, aby ma hľadal na ceste pravdy. Rozvoj a vedomosti, ktoré duch v živote 

nazbieral, mu dnes umožňujú plniť poslanie, ktoré som mu zveril. 

7 Je pravda, že ste neprišli na svet len v tomto čase. Duchovne ste tí istí ľudia, ktorých som učil v 

každej dobe, ktorí sa reinkarnovali z veku do veku, pretože počas jednej pozemskej existencie nemohli 

splniť veľké poslanie, ktoré je ich osudom. Niekedy jeden život sotva stačí na to, aby sme zasiali 

semienko, a nemáme dosť času na to, aby sme sa oň starali, a už vôbec nie na to, aby sme videli, ako 

rozkvitá. 

8 V mnohých Mojich učeniach spomínam izraelský ľud, pretože bol nástrojom Mojej Božskosti, aby 

som dával príklady učenia a hovoril k ľudstvu. Udelil som mu svoju lásku a svoje milosti v plnej miere, 

ale aj prísne útrapy svojej spravodlivosti. Aby som mu dal svoje poučenie, využil som jeho lásku, ale aj 

jeho slabosť a neveru; králi, kňazi, mýtnici a dokonca aj tí najvzdelanejší ľudia boli nástrojom mojich 

lekcií a príkladov učenia. Ale pozrite sa - zatiaľ čo v súčasnosti niektorí povstali k novému životu v 

rôznych krajinách a pochopili, že zasľúbená zem nie je Kanaán, ale Moje kráľovstvo, iní, ktorí zdedili len 

krv tohto národa, stále žijú pripútaní k svojim tradíciám a viazaní na materiálny výklad Božieho učenia, 

ktorý im dali ich predkovia. 

9 Vo svojom novom zjavení som všetko zmenil: miesta a prostriedky prejavu, aby som odstránil 

nevedomosť, omyl a nesprávny výklad, ktorý sa týkal mojich predchádzajúcich zjavení. Tak ako slnko 

vychádza na východe a na poludnie ho vidíte v najvyššom bode, aby ste ho potom sledovali, ako zapadá 

na západe, tak sa aj svetlo Môjho Ducha časom presunulo z východu na západ, aby ste Moju slávu a Moju 

moc neobmedzovali len na určité miesta, ľudí alebo rasy. 

10 Dnes dočasne bývate v novej krajine, ktorú ste našli aj vďaka Božiemu zasľúbeniu, aby sa stala 

vaším dedičstvom, hoci len dočasne. Táto krajina, plná krás, bola rozvinutá, ale iné národy vám spôsobili 

trpký a ťažký život. Tento ľud sa však nikdy nebude mstiť, ale iba odpúšťať svojim blížnym. Aj Judea 

bola korisťou cudzincov, kým ju nepremenili na ruiny a trosky. 

11 Bolesť bola tvojou skúškou ohňom, v nej sa tvoj duch zoceloval, pretože zajtra musí odovzdať 

ľudstvu plody svojho rozvoja a skúseností. Vojna sa k vám nedostala - aké nové poznatky by ste si z nej 

mohli vziať? Akú oceľ môže dať tým, ktorí sa už stali silnými v utrpení? 

12 Vaša úloha je iná: Po roku 1950 povstanete ako proroci, vaše pery budú hovoriť pod mojím 

vnuknutím a budete robiť zázraky. V tom čase už nebudete očakávať, že Moje slovo bude vychádzať z úst 
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nositeľov hlasu, ako je to teraz. Ale ak sa pripravíte v modlitbe, všetko, na čo ste zdanlivo zabudli, sa 

vynorí z vašich sŕdc, pretože ja k vám budem naďalej hovoriť prostredníctvom vášho svedomia. 

13 Budete prekvapení, ako vás budú nasledovať ľudia z rôznych náboženských spoločenstiev a budú 

vyznávať, že ten, ktorého ste mali medzi sebou, bol Majster. Budú ako Nikodém, ktorý sa súkromne 

rozprával s Ježišom, ktorého spoznal ako Božieho Syna, ktorého miloval ako svojho Majstra, a horko 

plakal, keď ho videl odchádzať z Jeruzalema s krížom neprávosti a nevďačnosti na pleciach. V tej chvíli 

mi jeho duch so slzami povedal: "Učiteľ, budem ťa nasledovať." Aj on ma nasledoval. 

14 Blahoslavení tí, ktorí sa v tomto čase rozhodnú rovnako, bez strachu z ľudí, lebo v nich bude moje 

svetlo. 

15 Na čo myslíte, deti moje? Viem: myslíte na to, že vám Otec práve zveril nový rok, aby ste v ňom 

dokázali urobiť krok vpred - rok, ktorý sa niekedy zdá, že sa nekončí, a predsa je pre ducha len ako 

sekunda vo večnosti. 

16 Uplynul rok a na ľuďoch zanechal stopy. Keď si počul moje slovo súdu, tvoj duch sa prebudil a 

tvojou pamäťou prebehli spomienky na tvoje skutky, slová a myšlienky, na všetky tvoje utrpenia a radosti, 

na všetko, čo si dosiahol, aj na to, čo si nemohol dosiahnuť. Keď si dokončil svoje sebaskúmanie vo svetle 

svojho svedomia, poďakoval si svojmu Stvoriteľovi za všetko, čo si od neho dostal. 

17 Človek a všetko stvorenie mi priniesli svoju úctu a obetu. Buďte požehnaní! 

18 Akoby sa všetky stvorenia v tejto chvíli zhromaždili, aby sa zjednotili a vzdali hold Otcovi, vidím 

všetky svety a všetky bytosti zjednotené pred svojím pohľadom. Vidím aj tie najmenšie skutky, ktoré sa 

pre mňa vykonali, počujem hlas svojich stvorení, keď ma volajú, a chválospev tých, ktorí ma chvália. 

19 Vo všetkom, čo je stvorené, je život a citlivosť. Veru, hovorím vám, že aj skaly cítia Boží dotyk. 

Všetky stvorenia v sebe nachádzajú osvieženie, ktoré je rovnaké, ako keby našli osvieženie v Mojej 

Božskosti. 

20 Kráľovská hviezda je obrazom otca, ktorý dáva svojim deťom život, energiu, teplo a svetlo. 

21 Zem je ako matka, ktorej lono je nevyčerpateľným zdrojom nehy. Je plášťom, ktorý chráni siroty, 

lonom, ktoré živí, a teplým a pohodlným prístreším pre svoje deti. Jej skrytý poklad odhalil mužom svoje 

veľké tajomstvá a na jej tvári sa vždy odrážala čistota a krása. 

22 Uplynulý rok bol plný skúšok - rok, v ktorom sa Božia spravodlivosť prejavila na každom 

ľudskom tvorovi. Kto nevyprázdnil kalich horkosti? 

23 Koľko milovaných bytostí opustilo túto zem, aby unikli do záhrobia, pretože ich volal duchovný 

život. Srdcia nakoniec vyliali krištáľovo čistú vodu a na spánkoch starcov sa objavilo mnoho bielych 

vlasov. Napriek tomu sa vyskytli aj radosti: na svet prišli nové deti so svojím posolstvom nevinnosti, 

chorým sa vrátilo zdravie a niektorí z vás, ktorí ste boli opustení, ste videli návrat milovanej osoby. 

24 Počúvaj ma s radosťou v duchu a pros ma, aby som zdvihol závoj tajomstva, ktorý zahaľuje nový 

rok, ktorý sa ti zdá ako cesta, ktorou musíš prejsť. Ale ja vám hovorím: robte v budúcnosti to, čo ste robili 

v minulosti. Počúvajte ma dnes, keď sa na vás stále vylieva podstata môjho Slova ako krv Spasiteľa, ktorá 

sa kedysi vyliala do každej duše. 

25 Prešiel rok, ľudia, ale vojna nenašla konca. Ľudia sa nezmierili, mocní vodcovia si nepodali ruky 

na znak mieru. Práve v tejto chvíli, keď sa duchovne občerstvujete v spoločenstve s Mojím Božským 

Duchom, sa ničia životy, rastie počet sirôt a vdov a na zemi naďalej tečie krv a zalieva ju, krv ľudí, ktorá 

je Mojou krvou. 

26 Opäť vložím do sŕdc ľudí pokoj a dám im trochu viac času, aby mohli dosiahnuť toto najvyššie 

dobro ducha. Ak však túto príležitosť nevyužijú, ich utrpenie a zatrpknutosť sa ešte zväčšia. 

27 Prinášajte pokoj prostredníctvom svojej obnovy, modlitby a praktizovania môjho učenia. Robte 

skutky hodné vášho ducha, ako aj moje. Je čas, aby ste si sami seba vážili o niečo viac, aby ste dali 

skutočnú hodnotu tomu, čo som vložil do človeka: duchu. 

28 Keď dosiahnete pravé poznanie svojej hodnoty, nebuďte namyslení. Uvedomte si, že ste obyčajní 

smrteľníci, že ste poslovia a nástroje Mojich božských rád. 

29 Nikto sa nenarodil náhodou, nikto nebol stvorený náhodne. Pochopte ma a pochopíte, že nikto nie 

je na svojej ceste životom slobodný, že existuje zákon, ktorý riadi a usmerňuje všetky osudy. 

30 Hovorme spolu, deti moje, hovorme s Majstrom! Nebudem vám vyčítať, ale vás požehnám, a ako 

som začal svoju učiteľskú reč, tak ju medzi vami aj ukončím: pohladením. 
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31 Mlčky mi povedzte o svojom utrpení, zverte sa mi so svojimi túžbami. Hoci ja viem všetko, 

chcem, aby ste sa postupne učili formulovať svoju vlastnú modlitbu, až kým nebudete pripravení na 

dokonalé spoločenstvo svojho ducha s Otcom. 

32 Starci, mladí muži a panny, deti a rodičia: Žiadajte a bude vám dané. Ja som zdroj spravodlivosti a 

lásky a ukážem vám cestu životom osvetlenú mojím svetlom. 

33 Čo odo mňa žiadaš pre zem, ktorá ťa chráni? Čo cítiš ku všetkým Otcovým stvoreniam? Žite v 

harmónii so všetkými bytosťami, pretože v skutočnosti ste predo Mnou všetci bratia a sestry. Požehnajte 

všetky stvorené veci a požehnáte ma. 

34 Vidím, že sa bojíte budúcnosti, pretože k vám dolieha tieň vojny a ozveny jej rachotu, pretože 

všade číha hrozba hladu, moru a ničenia. Ale čoho sa môžeš báť, keď máš vo svojej duši moje svetlo? či 

som vás nepovolal za vojakov svojej veci? Nechajte strach tým, ktorí nemajú vieru, tým, ktorí ma 

popierajú. 

35 Ľudstvo postihne mnoho utrpení, ale vďaka nim spozná moje slovo a moje dielo. 

36 Chcem, aby vaše srdce zostalo citlivé na bolesť, na núdznych, hladných, chorých, aby bolo akoby 

prahom nového Jeruzalema, kde sa zhromažďuje Boží ľud, ktorým je ľudstvo. 

37 Šiesta pečať je uvoľnená a s ňou ste počuli Moje slovo prostredníctvom ľudského orgánu intelektu, 

ktorý bol medzi vami zákonom, zjavením a proroctvom. Dávam vám ešte sedem rokov, počas ktorých ma 

budete počuť v tejto podobe - sedem rokov, počas ktorých bude duchovný svet stále posielať svoje 

posolstvá prostredníctvom mozgu tých, ktorí sú preň vybraní, a z týchto rokov budete musieť skladať účty 

Otcovi v posledný deň roku 1950, ktorý bude pre vás dňom súdu, keď ma budete naposledy počuť hovoriť 

k vám z hory Nového Sionu. 

38 Tieto slová vám zapisujem do srdca a do svedomia, pretože chcem, aby sa pre vás stali 

nezabudnuteľnými. 

39 Nezabúdajte na to, čo ste počuli od Božského Majstra, ani na to, čo ste počuli od Márie, 

Univerzálnej Matky, a na to, čo ste počuli od Eliáša, posla Tretej éry, ktorý vás zhromaždil ako pastier v 

ohrade Mojej lásky. 

40 Tešili ste sa mnohým milostiam, ale tie sa skončia, pretože prišiel čas, aby ste verne pracovali v 

čistote podľa môjho zákona. 

41 Keď Mi slúžite, nehľadajte žiadny osobný zisk. Slúžte Mi z lásky a nemyslite na odmenu, ktorá 

vás čaká. Mysli na tých, ktorí trpia, na tých, ktorí padli, na tých, ktorí nevidia svetlo ani nepoznajú cestu, a 

s láskavým srdcom im daj moje poučenie. Veď ich ku mne a nestaraj sa, ak prídu do cieľa skôr ako ty. 

Buďte "poslední", pamätajte na svoju úlohu, lebo Ja budem vedieť, ako na vás čakať, pretože všetci sa 

dostanete ku Mne. 

42 Ľudia, dávam vám nový rok na boj. Nad vojnou, ničením a smrťou sa modrá obloha rozprestrie 

ako plášť mieru. Ozdobím tvár zeme kvetmi, bude tam lipový vzduch, ktorý bude ako dar lásky. Lono 

matiek všetkých živých bytostí bude plodné a ich hojnosť vám prinesie úžitok. Osvetľujem ľudskú 

inteligenciu, aby v prírode objavila nové možnosti rozvoja v prospech mojich detí. Žehnám moria, aby sa 

rozmnožili bytosti, ktoré žijú v ich lone, a aby ľudia po vojne netrpeli hladom. Dláždim nové cesty, aby sa 

rôzne rasy navzájom spoznali a prijali. 

43 Nech k vám príde jar ako dar pokoja a nádeje, zmierenia a odpustenia medzi ľuďmi. 

44 Leto s ohňom svojho slnka vypraží mnohé kraje a púšte, kde sa ľudia, keď ich prekročia, ponoria a 

budú prosiť Jehovu o milosť. Tí, ktorí na mňa zabudli, si na mňa opäť spomenú. A vedci budú tvárou v 

tvár týmto javom zmätení, ale v hĺbke srdca budú počuť Môj hlas, ktorý im hovorí, aby očistili svoje 

konanie a myslenie a vstúpili na cestu múdrosti. 

45 Jeseň mi ponúkne úrodu tých, ktorí obrábajú pôdu, a táto úroda bude bohatá, pretože niektoré 

národy sa vrátia k pokoju a opäť sa chopia pracovného náradia. 

46 Požehnanie spočinie na semene, pretože deti a ženy budú obrábať pôdu v neprítomnosti mužov. 

Ruky, ktoré zložia zbrane a chopia sa pluhu, budú požehnané, rovnako ako tí, ktorí boli nepriateľmi, a 

potom sa budú objímať ako bratia, lebo nebeský chlieb bude padať ako manna na púšti. 

47 Príde zima a jej sneh bude symbolom očisty. 

48 Všetko je pripravené. Bdejte a modlite sa, pracovníci. Požehnávam aj ruky, ktoré ošetrovali 

chorých, pery, ktoré s láskou hovorili moje slovo, oči, ktoré zvíťazili nad spánkom a bdeli pri hlave 
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nevyliečiteľne chorého, srdce, ktoré bilo za trpiaceho, lebo sú nástrojmi Ducha, ktorý sa vie povzniesť v 

modlitbe za ľudí. 

49 Chcem, aby vaše srdcia tĺkli k novému životu, lebo ich považujem za mŕtve pre vieru, nádej a 

lásku. 

50 Ja som jediný Sudca, ktorý môže súdiť duše, a predsa vás nepovažujem za obvinených, ale za deti 

a učeníkov. 

51 Nechajte ma byť medzi vami ako Otca. Meriate hodnotu slova, ktoré vám dávam, alebo chcete, 

aby som bol vaším sudcom? Chceš, aby som svoju spravodlivosť urobil hmatateľnou nielen v slove, ale aj 

vo svojom živote, aby si sa prebudil a uveril mi? 

52 Nie vždy ste dobre zasiali semeno, ktoré vám v tomto čase zverujem, a preto ste nezožali úrodu, 

ktorú ste očakávali. Ale nevzdávajte sa kvôli tomu boja, pochopte, že aj keď je to niekedy príčinou vašich 

sĺz, aj to je pravda, že pokoj vašej duše je založený na tomto plnení povinností. 

53 Nechcem vidieť tento ľud plakať na cestách zeme a sťažovať sa na nerovnosti na ceste. 

54 Vždy som vás nasmeroval na cestu, ktorá vedie do domu, kde vás očakávam. Nebojte sa, že jeho 

dvere budú zatvorené. Dostane sa k nemu len ten, kto prešiel celú cestu. 

55 Ukáž mi svoje srdce a ja z neho ako zo sýpky vyberiem dobré semeno a to bezcenné ti nechám na 

zničenie. 

56 Už sa nebudeš živiť nedokonalými alebo nečestnými úkonmi uctievania: Teraz ste v Tretej ére. 

Kto praktizuje moje učenie, ako vám ho dávam, bude plniť moju vôľu, a kto plní Otcovu vôľu, nájde 

spásu. 

57 Vždy som vám dával veľké dôkazy svojej lásky. Dal som vám príležitosť prísť ku Mne. Nikdy ste 

ma však neposlúchli a dali ste prednosť bolesti sveta s jeho prchavými pôžitkami pred plnením môjho 

zákona, ktorý vám dáva pravý pokoj. 

58 Keby som k vám prišiel len ako sudca, vydesil by som vás, ale medzi moju spravodlivosť a ľudí 

vždy prichádza kríž, a tak odo mňa vždy prichádzajú len slová lásky a odpustenia. 

59 Ako veľmi som ti pomohol na tomto svete, aby si sa neľutoval, keď prídeš pred sudcu ako 

duchovná bytosť! 

60 Ste tí istí, ktorí prešli púšť s Mojžišom, tí istí, ktorí nasledovali Ježiša cez Judeu, a aj v tomto čase 

žiadate zázraky, aby ste uverili, alebo žiadate statky zeme, akoby ste nepoznali konečný cieľ svojho osudu. 

61 Nedovoľte, aby sa tento prejav stal samozrejmosťou, pretože potom stratíte úctu a vieru, ktorú by 

ste k nemu mali mať. Veď aký úžitok z nej môžete mať, ak je váš duch neprítomný a vaša myseľ 

rozptýlená? 

62 V mojom božstve žije príhovorná láska, je to Mária. Koľko sŕdc, ktoré zostali uzavreté viere, sa 

vďaka nej otvorilo pokániu a láske! Jej materská podstata je prítomná vo všetkom stvorení, všetci ju cítia, 

a predsa ju niektorí s otvorenými očami popierajú. 

63 Budete neúnavnými rozsievačmi Mojich zjavení, aby sa svet spamätal a dosiahol vzostupný rozvoj 

a svetlo. 

64 Pred svojím odchodom vám vydláždim cesty, po ktorých pôjdete. Neviete, ako som sa rozhodol 

pre posledné roky svojho účinkovania. Pripravujem vás, lebo v tých dňoch prídu veľké skúšky. Odstránim 

z vášho stredu každý falzifikát, ktorý ste vniesli do Mojej náuky, aby ste mohli spoznať Moje Dielo v celej 

jeho čistote. 

65 Dávajte pozor, ľudia, lebo po mojom odchode sa objavia ľudia, ktorí vás budú presviedčať, že sa 

naďalej prejavujem prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Robím vás ostražitými a pripravujem vaše 

srdce, aby poznalo moju podstatu a chuť tohto ovocia, aby sa nedalo zviesť podvodníkmi. Ale ak sa 

nepripravíte na tieto časy a stratíte to, čo som vám dal, ako rozlíšite pravdu od lži? 

66 Neprijímajte škodlivé vplyvy, ktoré by mohli poznanie a svetlo, ktoré som vám dal, zbaviť ich sily, 

lebo potom by ste sa zaplietli do rovnakého zla ako tí, ktorí ma zradia. Deň čo deň vás musím varovať, aby 

ste žili ostražito a neochabovali. Mnohí z vás budú plakať nad mojím odchodom a nenájdu útechu. Budete 

túžiť po čase, keď som sa dal spoznať prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Ale vo chvíľach, keď 

sa budete modliť, vás osvietim a pripomeniem vám všetky milosti a dary, ktoré som do vás vložil, aby ste 

sa necítili osamelí a opustení, ale aby ste sa s vedomím, že som blízko mojich učeníkov, vydali na cestu so 

svojím dedičstvom a získali zásluhy skutkami lásky k blížnemu. 
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67 Využite tento čas na výučbu. Uvážte, že vo vašom národe vládne pokoj, zatiaľ čo iné národy sa 

trhajú. Musíte pochopiť, že musíte vytvoriť atmosféru pokoja medzi svojím ľudom, aby si každý cudzinec, 

ktorý k vám príde, mohol oddýchnuť a nájsť útechu vo vašom prostredí, a keď sa vráti, bude sa cítiť 

osvietený dobrými myšlienkami a inšpirovaný ušľachtilými úmyslami. 

68 Teraz vyjdú z národov ľudia silní v dobrote a plní svetla. Donútia všetkých, ktorí prišli na svet s 

veľkým poslaním a nesplnili ho, aby si uvedomili svoje chyby a omyly. 

69 Blíži sa aj čas, keď v národoch vypuknú epidémie a zničia obyvateľstvo. 

70 V tento deň sa vás pýtam: Keby som vás poslal do tých krajín a povedal vám: Prejdite cez moria a 

vstúpte do miest bolesti a opustenosti - urobili by ste to, deti moje? 

71 Za smrťou čaká na všetkých život, ale kto sú tí, ktorí idú a prinášajú kvapku balzamu a slovo svetla 

tým, ktorí ešte môžu v tomto živote povstať k pravde? Títo budú mojimi učeníkmi. 

72 Mnohí ľudia uvidia tajomstvá Mojich prejavov objasnené už na tomto svete, ale iní budú musieť 

vstúpiť do duchovného sveta, aby uvideli pravdu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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 Zažite horkosť, ale aj veľké radosti28-31 

Božské Slovo, ktoré sa stalo človekom ─ alebo Kristus 

 sa stal človekom v Ježišovi v druhom čase33a 

Božská láska zabalená do lúča svetla, 

sa stáva ľudským slovom prostredníctvom sprostredkovateľa33b 

Kristus presunie životný obraz Judáša do  

 božské svetlo37-39 

Najvyšším cieľom ľudskej slobodnej vôle je, 

 Plniť Božiu vôľu41-43 

Pokyn 91 

Kristus vysvetľuje tento proces vo svojich vyhláseniach3-7+13-14 

V každej dobe, prostredníctvom pripravených ľudí, Boh 

 hovorené8-12 

Kristus, Božie slovo ─ láska a múdrosť 

 Boží27-30  + 32 

Boh je viac a presahuje to, čo dokáže náš intelekt 

môže pochopiť34-36 

Po celom svete sa oduševnení priekopníci v 

 Vzhľad45-47 
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 Vysvetlenia siedmich pečatí49-54 

 Čas zneužívania slobodnej vôle sa končí80 

Pokyn 92 

Najcennejšie dedičstvo: Kristovo slovo v jeho 

 Učenie2-3 

Charakteristika dobrého učeníka8-10 

Podstata Božieho učenia 

 bola vždy rovnaká26 

Prečo Božie ústa pochádzajú z 

 jednoduchých, málo vzdelaných ľudí?  28 

 Božie očakávania od jeho detí61 

 Cesta k očisteniu duše65 

 Hlas Ducha pravdy je teraz počuteľný71 

Pokyn 93 

 Vybavenie učeníkov Božského Majstra3-6 

 Božský lúč svetla sa stal ľudským slovom8 

Na prijímanie a odovzdávanie Božieho slova je potrebné 

Duch, srdce a myseľ musia byť pripravené15 

V hodinách utrpenia by sme mali svoje myšlienky obracať k nemu. 

 poslať o útechu a pomoc23-24 

Kristus a jeho učenie vykúpi ľudí 

a transformovať; my spiritualisti sme len pomocníci29-30 

Upokojenie búrky v Galilejskom mori ─ ukazovateľ na búrlivú súčasnosť a našu spásu33-37 

 Duchovný Izrael a jeho poslanie v súčasnosti43-47  Človek sa má riadiť nielen vedou a 

ľudskými 

 poznania, ale duchom lásky68 

Pokyn 94 

Kto budú noví apoštoli duchovného učenia?  8-11 Rady Božského Majstra pre šírenie 

 Jeho učenie13-17 

Pripoja sa k nám aj iné duchovne prebudené skupiny26  Len Boh pozná tajomstvá a sily 

nášho ducha. 

 a môže ich odhaliť29 

 Ježišovo utrpenie56-80 

Pokyn 95 

 Predpoklad odpovede na modlitbu1 
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Zisk zo skúšok, ktoré sa znášajú s odovzdanosťou5  + 7 Boh používa bezbožných ako nástroje 

svojej spravodlivosti8 

 Liečivý účinok bolesti12  + 56 

Božie slovo prostredníctvom sprostredkovateľov Slova neodvolateľné 

len do konca roka 195020 

 Mária, duchovná matka ľudstva21 

 Pokora by mala byť heslom Kristových učeníkov32 

 Naším osudom je dodržiavať Božie zákony35 

Už na zemi nájdeme cestu do nebeského kráľovstva 

 rozpoznať55 

Pokyn 96 

 Výzva k oduševneniu a povzneseniu myslenia4-5 

V nadchádzajúcich náboženských vojnách bude pravda 

 vyhrať a nie človek14 

 Jeden z mnohých dôvodov reinkarnácie17 

 Sily mysle sú nad silami intelektu33 

 Čo je špiritizmus?  37-38 

 Kristus nám hovorí, ako počuť jeho hlas47-48 

 Je to čas súdu49 

Ďalšie príklady reinkarnácie 53 + 61 

Zem bola znesvätená človekom .... 59-60 

Pokyn 97 

Boh sa vždy prejavoval v rôznych podobách 

 na skúšku našej viery9-12 

 Človek je najlepším sprostredkovateľom Božej vôle14 

 Božský odkaz ─ Jeho učenie22 

Boh má vždy prostredníctvom schopnosti porozumenia 

 hovorili k nám jednoduchí ľudia49 

Počet reinkarnácií závisí od našej duchovnej 

 Dokonalosť na zemi ab61 

Pokyn 98 

Ak chceme svedčiť o našom nasledovaní Krista, 

 musíme najprv zdokonaliť seba3 
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 Intuíciou zistíme, či je správa pravá7 

Úloha a zodpovednosť spiritualistov 

 potomkovi19 

Rôzne formy duchovného spojenia s Bohom 

 s ľuďmi20-23 

Je to čas súdu, keď splácame svoj dlh 

 must30-32 

Všetko ľudské pominie, len Božie slovo 

 a jeho zákon zostanú navždy39 

Napomenutia a rady Božského Majstra 

 pre náš duchovný boj45 

Pochopili sme správne prikázanie "Milujte sa navzájom"? 

 Rozumiete?  50-51 

Boh si nás chce podmaniť svojou láskou a 

 neohýbať sa cez bolesť53 

Pokyn 99 

Márne čakanie náboženských spoločenstiev na 

 Druhý príchod Krista2 

 Sami musíme dosiahnuť svoje požehnanie9 

 Duchovný Izrael, jeho pôvod a poslanie10-15 

Nové učenia tretej éry sú 

 rozsiahlejšie ako v druhej ére24-25 

Až do dosiahnutia dialógu od ducha k 

 

 Duch bude stále plynúť čas33 

Kto je náš blížny a čo je náš 

 Služba pre neho?  51-52 

Jánov krst vodou a Ježišov krst v Duchu 

 a ich význam56-60 

 Prvotný hriech ľudstva62 

inštrukcia 100 

 Môj súd sa rodí z lásky, nie z pomsty1-3 
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Prečo Boh nezabráni zásahom 

 Vedci vo stvorení?  6-9 

Pomoc našich anjelov strážnych a naša zodpovednosť 

 voči nim18-24 

 Božie zjavenia počas spánku30-31 

Vykúpenie prostredníctvom Ježišovej obetnej smrti sa stáva účinným len 

prostredníctvom nášho nástupníctva71 

Inštrukcia 101 

 Napomenutia na plnenie našich duchovných úloh6-9 

Žijeme v časoch navštívenia 

 Božská spravodlivosť35 

Možnosť reinkarnácie je akt 

 božskej lásky a spravodlivosti37-40 

Pokora je jednou z cností, ktorá je najviac 

by sa mali praktizovať55-63 

inštrukcia 102 

Neustále sme vystavení pokušeniam, 

ale najsilnejší nepriateľ je v nás samotných11-12 

Dokonalý duchovný dialóg bude len 

 osloviť budúce generácie ....  20 

 Božie slovo tretej éry je Nový zákon28 

Poslanie vydať knihu učenia 

 Božského majstra38-39 

 Možnosť reinkarnácie je Božia milosť52 

Pokyn 103 

Boží ľud nie je konkrétna rasa, ale  

 spoločenstvo vyvolených duchov8-14 

Čas Božieho súdu - koniec jednej éry a začiatok novej 15-17 

 Praktické rady pre nasledovanie Ježiša28 

Nádherná forma, v ktorej Boh zjavuje svoje zjavenia 

Ľudia o sebe dali vedieť37-38 

Blíži sa čas, keď si ľudia uvedomia dôležitosť 
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 ducha42-43 

Božské dielo by malo byť nefalšované a bez 

 Obrady sa šíria56-58 

inštrukcia 104 

 Pokoj na zemi nie je možný bez lásky30+1-2 

Oprava ľudských názorov na 

 Prvýkrát o Bohu11-15 

 Božie pochmúrne hodnotenie dnešného ľudstva33-34 

Posmrtný život je iný, ako si ho predstavujeme na zemi39-41 

Božie poslanie duchovnému Izraelu:  

 modliť sa za mier55-58 

Pokyn 105 

Zodpovednosť spirituálov za používanie ich duchovných darov 

 používať3-10 

Božie nástroje sa neobjavujú len uprostred 

Duchovný Izrael11-14 

Žiadna skúška nie je zadarmo27 

Duchovne zrelý človek má moc nad 

 Prírodné sily39-44 

Mnohé národy v dôsledku svojho materializmu a 

Vysoké zmýšľanie padá hlboko45-47 

Učenie o reinkarnácii nie je nové, ale existuje 

 od prvého prípadu52-54 

Pokyn 106 

Nemáme byť príliš závislí na pozemských 

 Odvrátenie pôžitkov a povinností15 

 

 Nikto nie je prorokom vo svojej krajine19-20 

 Význam modlitby32 

 Osud ducha a duše po pozemskej smrti6-38 

 Napomenutia rodičom a deťom57-59 

inštrukcia 107 
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Osvietenie o posmrtnom živote1-4+15 

 Nová etapa ─ najprv súd, potom mier18-21 

 Duch pravdy a jeho pôsobenie24 

Putovanie Izraela cez púšť k 

Zasľúbená krajina28-33 

Pokyn 108 

 Eliášove mocné úlohy v troch časoch9 

Hriešne dedičstvo Sodomy a Gomory prináša toxické 

 Ovocie, ktoré treba vybojovať10-16 

Príchod Ducha pravdy bol 

 predpovedal Ježiš22-23 

 O Božom kráľovstve32 

Narušená harmónia medzi duševnou a 

materiálny život je príčinou zmätku 

 v silách prírody56 

inštrukcia 109 

Reakcie ľudí na vzhľad 

 Spasiteľ a jeho učenie3-6 

Prečo je život Božích detí často taký 

 nepochopiteľne ťažké?  11-13 

Záhada o povahe duše sa 

 sa teraz vysiela14-16 

 Boh očakáva, že sa jeho deti budú navzájom milovať32  + 36 

 Vysvetlenie podstaty Boha40-41 

Zázraky môžeme dosiahnuť len skutočným zduchovnením. 

 pozri realizované58-59 

O Ježišovom narodení63-64 

Pokyn 110 

Zo 144 000 vylosovaných Pánom 4 

Logické potvrdenie reinkarnácie 7 

Duchovný a národný Izrael 8 

Zjavenie o Nikodémovi 13 
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