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Poznámka k tomuto tématu:  
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

Dosud s ním byly přeloženy následující svazky: 

 

Stav: prosinec 2020  

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Úvod  
Jako úvod k tomuto V. dílu nechť poslouží verše 1-10 z Pokynu 123, v nichž Kristus hovoří o svém 

působení Ducha: 

1 Mé Slovo se na vás nevyčerpatelně vylévá. Já jsem Kristus, který přebýval mezi lidmi ve Druhém 

věku a který k vám znovu sestupuje, aby vydal svědectví o sobě a naplnil svůj slib a své slovo; tehdy jsem 

svými skutky potvrdil Zákon, který Otec nadiktoval Mojžíšovi, který nejednal podle své vůle ani podle 

vůle lidí, ale podle vůle Věčného; proto vám říkám, že když jsem nezrušil to, co řekl Mojžíš, nezruším ani 

nyní to, čemu jsem vás učil v Ježíši. 

2 Jsem s vámi, neboť jsem to slíbil a oznámil svým učedníkům, když jsem byl při jedné příležitosti 

obklopen jimi a oni se mě takto ptali: "Mistře, řekl jsi, že odejdeš, ale že se potom vrátíš. Řekni nám, kdy 

to bude?" Viděl jsem, že jejich prostota a touha po poznání je přiměla pátrat po tajných radách jejich Pána. 

Přesto jsem k nim s láskou promluvil: "Věru, není daleko den, kdy se vrátím k lidem." Dal jsem jim 

najevo, že Má Přítomnost bude tehdy v Duchu, a zároveň jsem jim oznámil znamení, která budou 

ohlašovat Můj příští příchod. Těmito znameními budou války, chaos a velké utrpení na celé zemi. Ale 

vpravdě vám říkám, že právě takový byl můj příchod v této době uprostřed chaosu. Zde jsem, vy lidé, s 

poselstvím světla a míru pro vaši duši, z něhož nyní vytvořím (duchovní) archu, do níž vstoupí všichni 

věřící lidé, kteří se chtějí zachránit, a kde lidstvo nalezne útočiště. Tato archa bude pevně zakotvena díky 

víře, naději a laskavosti těch, kdo Mě následují, a bude se duchovně podobat arše svěřené Noemovi, když 

se rozpoutaly přírodní síly. 

3 V jakém čase žijete? Přemýšlejte o tom a uvědomte si, že jsem vám dal své učení ve třech věcích. 

První z nich byl zákon, druhý láska a třetí, současný, odpovídá moudrosti. 

4 Jediný Duch, který je Můj, byl vždy s vámi. Jestliže jsem ji však zjevil ve třech různých fázích, 

pamatuj, že formy, v nichž se projevuji v celém stvoření, jsou nekonečné a zároveň dokonalé. 

5 n Poprvé jste poznali Otce jako Soudce a Zákonodárce. Podruhé jsem v Ježíši učinil "své slovo" 

člověkem a jeho slovo promluvilo božskou pravdou. Kristus je "Slovo", ten samý, který řekl lidem: "Kdo 

zná Syna, zná Otce". Nyní jste ve Třetím čase, kdy na vás vylévám Svou Moudrost. 

6 Ve splnění svého slibu jsem přišel v duchu na symbolickém "oblaku", který tvoří vaše duše, když 

se ke Mně pozvedají, a buduji pravý chrám v lidských srdcích. 

7 Když Mě slyšíte prostřednictvím těchto hlasatelů, nemyslete si, že Můj Duch sídlí v tomto malém 

a nečistém těle. Již jsem vám řekl, že je to váš orgán intelektu, na který sestupuje paprsek Mého světla, 

který je božskou inspirací, moudrostí a láskou. 

8 Pochopte zázrak této komunikace a uvědomte si, že skrze orgán chápání těchto nevzdělaných tvorů 

a jejich rty přichází slovo, které osvěcuje nevědomé a 

hříšníka, aby v jeho srdci založil domov hodný Boha a dal mu klíč víry, který otevírá bránu k moudrosti. 

9 S nekonečnou trpělivostí jsem čekal na dobu, kdy ti vývoj tvé duše umožní pochopit Mé sdělení 

prostřednictvím orgánu mysli nositele hlasu jako přípravu na dokonalé spojení Mého Ducha s tvým. 

10 To je důvod, proč nositel hlasu pronáší Mé slovo, aniž by se mu unavil mozek nebo ochraptělo 

hrdlo. Neboť jsem to Já, kdo pohybuje těmito rty, aby Mé volání dosáhlo k lidem. Zvu je, aby si 

odpočinuli ve stínu stromu života a jedli ovoce věčného života.  
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Pokyn 111  
1 Otevřete mi dveře svých srdcí, ó lidé! Viděl jsem, jak tě životní zkoušky bičují jako bouřkový vítr; 

viděl jsem, jak nemoc vtrhla do tvého domova a jak tě zachvátila bída. Přicházím, abych vám přinesl 

pokoj. 

Ach, milované lidstvo, kdybys vědělo, jak snadno bys našlo svou spásu, kdybys mělo dobrou vůli! Ke 

smíření lidí, národů a zemí by stačila jediná modlitba, jediná myšlenka, jediné slovo, ale lidé hledají řešení 

svých konfliktů jinými prostředky. Heslem mnoha lidí je všechno, jen ne jednat jako Kristus; všechno, jen 

ne praktikovat jeho učení - a tady máš následky! 

2 Co můžete očekávat od svých skutků, když v nich není spravedlnost, láska a milosrdenství? 

Nejsou to snad nauky, které vám dal Ježíš? Vpravdě vám říkám, že láska, spravedlnost a milosrdenství 

nejsou v rozporu se způsobem života vaší doby, jsou to ctnosti vlastní duchovně vyspělým bytostem. 

3 Když vidím, jak se lidé zaplétají do válek a vzájemně se zabíjejí kvůli světovým pokladům, 

nemohu jinak než znovu a znovu přirovnávat lidstvo k malým dětem, které se perou o věci, jež nemají 

žádnou hodnotu. Děti jsou stále lidé, kteří se perou o trochu moci nebo o trochu zlata. Co znamenají tyto 

statky vedle ctností, které v nich mají ostatní lidé? 

4 Člověk, který rozděluje národy a zasévá do jejich srdcí nenávist, se nemůže rovnat tomu, kdo 

zasvětil svůj život zasévání semen všeobjímajícího bratrství. Ten, kdo způsobuje utrpení svým bratrům, se 

nemůže srovnávat s tím, kdo zasvětil svůj život úkolu zmírnit utrpení svých bližních.  

5 Každý člověk sní o trůnu na zemi, ačkoli lidstvo od počátku zažívá, jak málo je trůn na světě 

cenný. 

6 Slíbil jsem vám místo ve svém království, ale je jen velmi málo těch, kteří se o něj ucházejí, a to 

proto, že lidé nechtějí pochopit, že nejmenší poddaný Krále nebeských říší je větší než nejmocnější 

panovník země. 

7 Lidé jsou ještě malými dětmi, ale velké navštívení, které na ně přichází, jim dá v tak krátké době 

zakusit tolik, že brzy přejdou z dětství do dospělosti a pak, vybaveni ovocem zkušenosti, budou volat: 

"Ježíš, náš Otec, měl pravdu, pojďme k němu." 

8 Beránek obětovaný za vaše hříchy k vám v tuto chvíli promlouvá a jeho slovo je láska a odpuštění. 

Kniha Boží spravedlnosti je otevřena v šesté kapitole, neboť Beránek rozvázal všechny její pečetě. 

9 Brzy nastane rok 1950 a tato forma projevu skončí; šestá pečeť však nebude uzavřena, ale bude 

zářit až do konce svého času, kdy bude uvolněna sedmá pečeť. 

10 Chci, aby se lidstvo v této době připravilo, aby si lidé po uvolnění poslední pečeti byli vědomi a 

připraveni slyšet a pochopit obsah nových zjevení. Chci, aby se národy a lidé stali vnitřně silnými, aby 

mohli odolat hořkosti oněch dnů. 

11 Ty, kteří budou schopni snášet zkoušky těchto časů, nazvu blahoslavenými a odměním je za jejich 

vytrvalost a víru v Mou moc tím, že je jmenuji rodiči nového lidstva. 

12 Hříchy lidí budou smazány a vše se bude jevit jako nové. Světlo plné čistoty a panenství ozáří 

všechna stvoření, lidstvo přivítá nová harmonie a z lidského ducha pak vzejde chvalozpěv lásky k jejich 

Pánu, na který tak dlouho čekal. 

13 Matka Země, od nejstarších dob znesvěcovaná svými dětmi, se opět ozdobí svým nejkrásnějším 

svátečním rouchem a lidé ji už nebudou nazývat "Údolím slz", ani ji nepromění v pole krve a slz. Tento 

svět bude jako malá svatyně uprostřed vesmíru, odkud lidé pozvednou své duše k Nekonečnu ve spojení 

plném pokory a lásky k nebeskému Otci. 

14 Mé děti budou mít Můj Zákon vtisknutý do svého ducha a Mé Slovo ve svém srdci, a jestliže v 

minulých dobách lidstvo nacházelo zalíbení ve zlu a potěšení v hříchu, pak nebude mít jiný ideál než 

dobro a nebude znát větší potěšení než kráčet po Mé cestě. Nemyslete si však, že se člověk zřekne vědy 

nebo civilizace a odejde do (osamělých) údolí a hor, aby vedl primitivní život. Ne, přesto se bude těšit z 

plodů stromu vědy, o který s takovým zájmem pečoval, a až bude jeho oduševnění větší, bude i jeho věda. 

Ale na konci času, až člověk urazí celou tuto cestu a utrhne poslední ovoce ze stromu, uvědomí si bledost 

svých skutků, které se mu dříve zdály tak velké, a pochopí a pocítí Duchovní život a skrze něj bude 

obdivovat dílo Stvořitele jako nikdy předtím. Prostřednictvím inspirace se mu dostane velkých zjevení a 



 

8 

jeho život se vrátí k prostotě, přirozenosti a oduševnění. Než ten den přijde, bude to ještě nějakou dobu 

trvat, ale všechny Mé děti se ho dočkají. 

15 Nyní byste měli udělat krok vpřed, aby si váš duch nemusel stěžovat, že vedl neplodný život. 

16 Mluvil jsem s vámi o časech, které přijdou. Má slova vás neodradí, neboť vpravdě vám říkám, že 

zítra oživí víru a zažehnou naději v srdcích mnohých. 

17 lidstva, mám moc zrušit váš hřích skrze lásku a zachránit vás. Nepřestanu se dívat na vaše skvrny, 

a i když vás najdu ztracené v bahně světa, vysvobodím vás z něj, abych vás učinil svými apoštoly. 

18 Mezi lidmi žije část ze sto čtyřiceti čtyř tisíc Mnou označených. Tito Moji služebníci jsou 

rozptýleni po celém světě a plní úkol modlit se za mír a pracovat pro bratrství lidí. Navzájem se neznají, 

ale - někteří intuitivně a jiní osvíceni tímto zjevením - naplňují svůj osud osvětlovat cestu svých bratrů. 

19 Ti, kteří jsou poznamenáni Mou láskou, jsou zčásti prostí lidé, ale jsou mezi nimi i ti, kteří jsou ve 

světě vážení. Lze je poznat pouze podle duchovnosti v jejich životě, v jejich díle, ve způsobu myšlení a 

chápání božských zjevení. Nejsou to modloslužebníci, fanatici ani bezohlední lidé. Nezdá se, že by 

praktikovali nějaké náboženství, a přesto je mezi jejich duchem a duchem jejich Pána vnitřní úcta. 

20 Ti, kdo jsou označeni světlem Ducha svatého, jsou jako záchranné čluny, jsou strážci, rádci a 

ochránci. Obdařil jsem je v jejich duchu světlem, pokojem, silou, hojivým balzámem, klíči, které 

neviditelně otevírají i ty nejneochotnější dveře, zbraněmi, které překonávají překážky, jež jsou pro ostatní 

nepřekonatelné. Není nutné, aby světu představovali tituly, aby se o jejich schopnostech vědělo. Neznají 

žádné vědy a jsou chudí na pozemské statky, a přesto mohou na své životní cestě vykonat mnoho dobrého. 

21 Mnozí z těchto zástupů, kteří zde přijali Mé Slovo, přišli pouze potvrdit své poslání, neboť na zemi 

nedostali své duchovní dary ani jim nebylo svěřeno poslání. Vpravdě vám říkám, že světlo, které má 

každý duch, je to, které získal na dlouhé cestě svého vývoje. 

22 Blahoslavení jsou ti, kdo plní svůj duchovní úkol inspirováni Mou láskou, a blahoslavení jsou ti, 

kdo je napodobují, neboť dosáhnou duchovní zralosti, jakou mají oni. 

23 Kolikrát se ve druhé éře pokoušeli prostí lidé, kteří slyšeli Ježíšovo slovo, a nemocní, kteří se k 

Němu obraceli, dělat větší zázraky než Moji učedníci, aniž by patřili do počtu Mých apoštolů. 

24 Hledejte horlivě cíl (své cesty rozvoje), všichni přijďte ke Mně cestou víry, milosrdenství a pokory 

a všichni se budete cítit stejně hodni svého Otce. 

25 Na úsvitu nového dne se váš duch obrátil vzhůru, aby vzdával díky Otci. 

26 Pojďte se ode Mne znovu učit, vy učedníci a začátečníci, uchovávejte si Má Slova hluboko v sobě, 

aby vás časy zkoušek nezastihly nepřipravené. Nechci vás vidět jako křehké lodičky na rozbouřeném moři. 

27 Obnovu žádám od svého lidu, abyste, až se zbavíte zbytečností a zla, používali Mé učení a zároveň 

podali důkaz, že slyšíte Ducha Pravdy. Uvědomte si, že nyní musíte tyto skvrny smýt pokáním a pokorou 

a vydávat svědectví o Mé pravdě skutky lásky. 

28 Od prvních kroků na této cestě využívejte pravdu, ať už mluvíte, nebo jednáte. Lži postrádají 

božskou podstatu, a proto nikdy nepřesvědčí. 

29 Očišťuji tyto mluvčí, než se skrze ně dám poznat, aby vám jen oni mohli hlásat pravdu. Pokud vás 

zítra muži urazí tím, že budou pochybovat o tomto Slově, protože bylo sděleno také ústy žen, nenechte se 

zastrašit. Řekneš jim, že jsem si své učedníky nevybíral podle pohlaví nebo třídy a že k mému hlásání stačí 

otevřená mysl a poddajné rty, abych skrze ně vyjádřil své vnuknutí. 

30 Nebojte se těch, kteří vás vyhledávají, i když je vnímáte jako vyšetřovatele nebo odsuzovatele 

vašich činů. Vždy v nich rozpoznávejte duše, které hledají světlo. 

31 Kdo by mohl oddělit ovci od Mé překážky, která Mě miluje v pravdě? Za prostotou každého Mého 

pracovníka, skrytou lidským očím, se skrývá anděl, který bdí nad každým jeho krokem. 

32 Řekl jsem vám, že budete bojovat a že - chcete-li, aby pravda zazářila - musíte být v boji stateční a 

odpustit každou urážku, která vám může být způsobena, a že nesmíte dovolit, aby vám zášť dala zbraně, 

které byste neměli používat. 

33 Pokud umíte odpouštět, aniž byste se chlubili, vyhrajete bitvu. Až budete vystaveni zkoušce, 

modlete se a já učiním podivuhodné skutky, které přesahují veškerou vědu a které rozechvějí nevěřící 

srdce. 
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34 Tímto vás předem upozorňuji na zkoušky, které budete muset prožít. Abyste však nebyli 

překvapeni, buďte vždy připraveni. 

35 Buďte vnímaví k Mým vnuknutím a nechovejte se jako ti, kteří mají zatvrzelé srdce a čekají, až 

rány života napraví jejich chyby. Říkám vám, že i mezi vámi je bolest a smrt, i ony k vám mluví. 

36 Nyní je čas, aby si každý duch ujasnil, v jaké epoše se nachází, aby se mohl vydat na cestu a splnit 

úkol, který jsem mu svěřil. 

37 kolik bolesti jsi způsobil svým, ale já miluji všechny a všem dám prostředky jejich spásy, dokud ke 

mně nepřijdou. 

38 Eliáš mi pomáhal v díle obnovy ve třetí éře. Dnes ho nevidíte vtěleného jako v minulých dobách, 

jak putuje po cestách a připravuje mysl lidí na uctívání Mého Božství. Jeho přítomnost vnímáte pouze v 

duchu a jeho velký boj za záchranu lidstva. 

39 Očekávám vás všechny, až splníte svůj úkol, při němž vám bude tento dobrý Pastýř průvodcem. 

40 Copak jste v něm nepoznali upřímnost, lásku a jeho obětavost pro vás v každé době? Nepovstanete 

a nepřekonáte překážky, abyste dosáhli cíle, chválili Eliáše a oslavovali svého Pána? 

41 Je psáno, že mě uvidíte přicházet k vám s velkou slávou. Mnozí Mě viděli duchovní tváří, aniž by 

pochopili dílo, které konám mezi lidmi. Kdyby se vás však někdo zeptal: "Koho slyšíte a proč jste se 

odvrátili od světa?", co byste odpověděli? - Mluvte podle pravdy, nezapírejte to, co jste viděli, nedělejte 

jako Petr, když říkáte, že toto dílo neznáte, neboť nemůžete skrýt znamení, které je ve vašem duchu a které 

vás odlišuje, aniž byste se mu mohli vyhnout. 

42 Vím, že navzdory důkazům, které jsem vám dal, se ke Mně mnozí z vás otočí zády ze strachu, že 

budou souzeni a postaveni před soud. Jestliže však vy, kteří jste Mě slyšeli, mlčíte, kdo bude hájit Mou 

věc? Já však vychovávám ty, kteří, aniž by znali Mé učení, je budou studovat, až bude třeba je posoudit, a 

shledají je správným a budou se (u soudu) za Můj lid přimlouvat. 

43 Chcete-li být Mými dělníky, musíte si ze Mne vzít příklad a souhlasit se zkouškami, které musí 

přijít, protože je předvídám. Až však vstoupíte do této doby, nebuďte zmatení a nezapomeňte, že jsem vám 

to všechno oznámil. Pak poznáte Mou moc a Mou spravedlnost, a pokud jste pochybovali o Mém Slově, 

zjistíte, že jsem vás připravil tak, abyste nebyli překvapeni a uprostřed těchto zkoušek poznali Mou 

nekonečnou milost a slitování. 

44 Přisoudil jsi lidem velkou moc a zpochybnil jsi Mou. Brzy dojde k událostem, které vám dokáží, 

že vše je podřízeno Mé vůli a vše se řídí Mými zákony. Chci, abys byla v uvedené době čistá a tvou 

jedinou snahou bylo osvítit své bližní Mým poučením. Uvědomte si, že jste mohli tento svět proměnit v 

ráj, kdybyste dodržovali Mé zákony. Tvůj život mohl být věčnou oslavou tvého Boha. Stále však můžeš 

napravit své prohřešky a požehnat pokračující příležitosti, kterou ti dávám, aby ses vrátil na dobrou cestu. 

45 Milujte, abyste byli milováni. Odpusťte, abyste se stali hodnými odpuštění. Buďte připraveni 

sklonit se před těmi, kdo byli vašimi služebníky, abyste se vyzkoušeli ve své pokoře. 

46 Buďte Mými služebníky a nikdy ode Mne nebudete poníženi. Pamatujte, že jsem nepřišel jako král, 

nenosím žezlo ani korunu. Jsem mezi vámi jako příklad pokory, a co víc, jako váš služebník. Požádej Mě a 

Já ti dám, disponuj Mnou a Já tě poslechnu, abych ti dal další důkaz Své lásky a Své pokory. Žádám vás 

jen, abyste Mě uznávali a plnili Mou Vůli, a pokud narazíte na překážky při plnění svých povinností, 

modlete se a vítězte v Mém Jménu a vaše zásluhy budou větší. 

47 Pokud se nemůžete přiblížit k trpícímu člověku, abyste se o něj postarali a potěšili ho, modlete se a 

váš duch se k němu dostane, a tak můžete splnit své požehnané poslání. Kvůli silnému se dostane pomoci 

nedbalému a kvůli spravedlivému bude zachráněn národ. 

48 Kolik času uplynulo ode dne, kdy jsem vám dal vědět, že se Mé království přiblížilo k lidstvu, až 

do dnešního dne, kdy Mě slyšíte, ale vy jste neuvěřili ani neuposlechli Má slova a každý uplynulý den vás 

přibližuje ke konci! Co budete dělat, až toto období skončí a vy nevyužijete příležitosti pracovat ve 

prospěch svého ducha? Přesto vám stále říkám, že na vás čekám a že Moje trpělivost je nekonečná. Chci 

však, abyste mi porozuměli, abyste se nad sebou slitovali. 

49 S každým pozemským životem jsem ti dal nové tělo a osvítil tvého ducha, abys mohl začít svůj 

boj, a říkám ti, že se nesmíš bát zanechat v tomto procesu střípky svého (duše) oděvu nebo kousky svého 

srdce, neboť jen tyto zásluhy ti otevřou bránu a zavedou tě do věčného domova. 
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50 Žasli jste nad zázraky, které jsem učinil ve Druhé éře, ale když se zamyslíte, uvědomíte si, že se ve 

světě nepřestaly dít - některé v hmotné podobě, jiné v lidských duších. 

51 "Hluší slyší": to jsou ti, kteří umlčeli hlas svého svědomí a dnes naslouchají Mým slovům, která 

vstoupila do jejich srdce a pohnula je k pokání a dobrým předsevzetím, a jejich duše je nyní na cestě ke 

spáse. 

52 Ten chromý je dnes uzdraven a následuje mě: To je to dítě, které sešlo z duchovní cesty, bylo 

ochrnuté a nemohlo jít za Mnou, a dnes, když slyšelo Mé Slovo, je uzdraveno a připravuje se osvobodit z 

pout, která ho svazovala, aby bylo se Mnou. 

53 A slepí viděli: Po temnotě a letargii, v níž toto lidstvo žilo, aniž by toužilo pohlédnout dál než za 

to, co ho obklopovalo, jsem ho osvítil světlem nového dne, abych mu ukázal cestu plnou bojů a zkoušek, 

na níž se Můj Duch dává poznat a může být spatřen, abyste Mě všichni bez výjimky poznali. 

54 I mrtví jsou vzkříšeni: Jak málo lidí ví, jak zůstat v milosti a žít ve spojení se Mnou. Těm, kteří 

"zemřeli" pro milost, jsem vrátil víru, naději, abych je probudil k novému životu, v němž spatřili svět plný 

nekonečných překvapení, která nemohou pochopit, a v němž je všechno síla, zdraví a pokoj. 

55 To jsou ti, kteří mě v této době poznali, ale já vám říkám: Kdyby po roce 1950 Mé Slovo ustalo a 

přišly k vám nové zástupy, vzbuďte je a učte je, jak jsem vás učil. Dávám vám velkou autoritu, abyste i 

nadále povzbuzovali víru nově věřících. 

56 Nepochybujte o Mém Slově kvůli tomu, že jsem použil hříšné muže a ženy. Dejte mi 

spravedlivého muže a já k vám skrze něj promluvím. Vpravdě vám však říkám, že mezi lidmi nenacházím 

čisté a dokonalé duše a že Mé hlásání se musí uskutečnit v této době navzdory lidskému materialismu a 

nedokonalosti. I když tato stvoření zde nemají čistotu andělů nebo bezúhonnou ctnost patriarchů, 

připravoval jsem je dlouho, vybral jsem jejich ducha a očistil jejich tělesnou schránku a z generace na 

generaci se očišťovali jejich předkové. Kdo může proniknout do Mých nejniternějších rad? Mé Dílo se 

blíží ke konci, a až vám dám Své poslední Slovo, budete ho užívat a živit se jeho božskou esencí, vy i 

všichni ti, kteří hledají Třetí zákon. 

57 Dům modlitby není jediným místem, kde byste měli přemýšlet o Mém učení a praktikovat je, ale 

na všech místech. Neučím vás pouze, jak žít v tomto světě, ale připravuji vás také na duchovní život, který 

vás čeká a který nemá konce. 

58 Bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy zavolám vaše srdce, abych mu dal inspiraci a přiměl ho 

používat mezi lidmi duchovní dary, které jsem mu udělil. 

59 Jsi unavený z chůze po cestách života a mnoho jsi vytrpěl. Odpočiňte si v mém domě, usedněte k 

mému stolu a pijte toto víno. Zítra musíte pokračovat na cestě životem, ale v celé své bytosti pocítíte 

novou sílu, která vám pomůže dosáhnout konečného cíle vaší cesty. 

60 Svěřím vám několik rozsáhlých "pozemků", které budete obdělávat, a je nezbytné, abyste měli 

potřebnou sílu, abyste se při této práci nezhroutili. Každý z vás bude pilným dělníkem na této "zemědělské 

půdě", kde se budete učit sít, pečovat a sklízet, povzbuzováni Mým božským učením. Je to milost, kterou 

ti v této době uděluji jako nejcennější příležitost, kterou ti Moje láska dává, abys získala zásluhy, které tě 

přiblíží ke Mně. 

61 Už neběhejte za požitky a lehkomyslnostmi tohoto světa. Následujte ideál, aby váš život byl 

bezúhonný, neboť vám dám uspokojení, které je podnětem pro vaše srdce po celou dobu vaší existence. 

62 Pochopte, že na světě existuje mnoho utrpení a bolesti. Na každém kroku najdete ty, kteří potřebují 

útěchu, lásku, hojivý balzám a spravedlnost. Otevřete své srdce každé bolesti. Buďte soucitní, abyste 

dokázali slyšet nářek plačících, a rozvíjejte intuici, abyste se dokázali vcítit do těch, kteří mlčí a skrývají 

své utrpení. 

63 Nechovejte se k chudým jako páni, neboť nikdo by se neměl cítit být Bohem, králem nebo Pánem, 

pokud se nechce vidět pokořeného před těmi, které pokořil v den Mé spravedlnosti. 

64 Neodvracej se od těch, kdo se ve svém zoufalství rouhají proti mně nebo proti tobě. Dávám ti za ně 

kapku svého balzámu. 

65 Buďte připraveni odpustit každému, kdo vám ublíží v tom, co je vám nejdražší. Vpravdě vám 

říkám, že pokaždé, když v jedné z těchto zkoušek upřímně a opravdově odpustíte, bude to další stupeň, 

kterého na své duchovní cestě vývoje dosáhnete. 
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66 Budeš tedy cítit zášť a odmítat odpuštění těm, kdo ti pomáhají přiblížit se ke Mně? Zřekneš se 

duchovního potěšení z toho, že si ze Mne bereš příklad, a dovolíš, aby ti násilí zatemnilo mozek a oplatilo 

ti každou ránu? 

67 Vpravdě vám říkám, že toto lidstvo ještě nezná moc odpuštění a zázraky, které působí. Jakmile 

uvěří v Mé Slovo, přesvědčí se o této pravdě sami. 

68 Milovaný lide, zanechávám vám vodu, která hasí žízeň a uzdravuje každé zlo. 

69 Přicházím hledat srdce, abych v nich přebýval, aby, až uslyší Mé Slovo, poznali své duchovní 

poslání. Chci, abyste se naučili modlit, mluvit se svým nebeským Otcem, přemýšlet a cítit, co mi chcete 

sdělit, s důvěrností a pravdivostí, kterou vás učil Ježíš. Ale nedělejte to jako ti, kteří denně opakují: "Buď 

vůle Tvá, Pane, jako v nebi, tak i na zemi!" a kteří ve skutečnosti nevědí, co říkají, protože ve skutečnosti 

vůbec nesouhlasí s Mou vůlí! 

70 Nastal čas, aby lidé povstali a uplatnili Mé božské učení. Proto jsem vás pohnul, abyste si 

zjednodušili život a osvobodili svá srdce od materiálních tužeb. 

71 Praktikování Mého učení je návratem k prostému životu minulých dob, ale zároveň krokem vpřed 

v poznání duchovního. 

72 Vyvolení této doby nebyli vybráni náhodně; pro každé z Mých dětí existuje božský důvod. Abyste 

mohli splnit úkol, k němuž jste byli předurčeni ještě předtím, než jste přišli na zem, a abych vám ho 

pomohl splnit, dávám vám ho poznat prostřednictvím svých pokynů. 

73 Copak jsi nezažil, jak moc jsem tě zkoušel, abych tvé víře dodal ocel a sílu? Necítíte neuhasitelnou 

žízeň po dosažení a poznání duchovního? Necítili jste tíseň a nedostatek dechu v (duchovní) atmosféře, 

která obklopuje svět? Nevšimli jste si - aniž byste věděli "proč" - jak utíkáte před špínou? Všechna tato 

znamení jsou důkazem toho, že jste byli předurčeni k duchovnímu úkolu, který má přednost před všemi 

ostatními úkoly, které na zemi plníte. 

74 Duše chce žít, hledá svou nesmrtelnost, chce se očistit a pročistit, touží po poznání a žízní po lásce. 

Nechte ji myslet, cítit a jednat, dovolte jí využít část času, který máte k dispozici, pro sebe, aby se v ní 

mohla projevit a osvěžit svou svobodou. 

75 Ze všeho, co jste zde na světě, zůstane po tomto životě pouze vaše duše. Ať hromadí ctnosti a 

zásluhy a uchovává je v sobě, aby, až přijde hodina jejího vysvobození, nebyla u bran zaslíbené země 

chudou duší. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 112  
1 Jsem potravou pro ducha, jsem vlastníkem všeho, co potřebujete, jsem světlem na vaší cestě 

rozvoje. 

2 Přeji si, abys mě poznal. Kdysi jsem byl mezi vámi jako člověk, dnes přicházím v duchu, abych 

vám ukázal, že jsem skutečně ve svých dětech a že mohu mluvit skrze jejich orgán chápání. V budoucnu 

bude k vašemu duchu pronikat pouze světlo Mé inspirace. V každé z forem, kterými k vám promlouvám, 

však bude vždy nové poučení a nová fáze zjevení, které vám Můj Duch přináší, abyste Mě lépe poznali. 

3 S přibývajícím věkem si lidé o Mně vytvářejí jasnější představu. Ti, kdo Mě poznali skrze Krista, 

mají blíže k pravdě než ti, kdo Mě znají pouze skrze Mojžíšovy zákony. Toho Boha, kterého masy lidí 

následovaly a poslouchaly ze strachu před jeho spravedlností, později hledaly jako Otce a Mistra, když v 

jejich srdcích vzklíčilo semeno Kristovy lásky. 

4 Vpravdě vám říkám. Neposílám vám bolest. Viděli jste, s jakou láskou se zahradník stará o svou 

zahradu? Jste pro Mne jako obrovská zahrada, v níž se na vás dívám jako na ohnivé lilie, růže nebo bílé 

lilie. Jsou-li však vaše kalichy uzavřeny rose Mé lásky, je přirozené, že se cítíte slabí, když vás bičují 

bouřkové větry. Proč si tedy myslíte, že jsem to já, kdo vás kárá? Bylo by chybou přičítat příčinu vašeho 

utrpení a hořkosti Mně, neboť otec chce jen štěstí svých dětí. 

5 Jakmile si uvědomíte, že nejste v souladu s tím, co bylo stvořeno, a s Mými zákony, budete litovat, 

že Mě obviňujete ze svých neštěstí, a pochopíte, že jste to byli vy, kdo bolest způsobil. 

6 V minulých dobách, kdy lidstvo ještě nepoznalo pravého Boha, vidělo božstvo v každé přírodní 

síle. Proto když se tyto síly rozpoutaly, lidé říkali, že je to pomsta jejich bohů, aniž by si uvědomovali, že 

se před působením rozpoutaných živlů nemohou zachránit kvůli svým hříchům. 

7 Stále si uchováváte něco z tohoto přesvědčení, protože když vidíte nebo slyšíte o zemětřeseních, 

bouřích nebo pohromách, které bičují lidi, města nebo národy, voláte: "To je Boží trest." 

8 V tomto čase jsem vám zjevil, že člověk má moc nad přírodními silami, moc, kterou jste dosud 

neobjevili. Učil jsem vás, že kdo se modlí a žije v souladu s Mými zákony, může dosáhnout poslušnosti 

živlů a být vyslyšen přírodou. Zdá se vám to úžasné? Vzpomeňte si, jak vám Ježíš mezi svými příklady 

učení uvedl také příklad, jak podřídil přírodu svému příkazu. Nezapomeňte, že když se Mistr plavil se 

svými učedníky na lodi po Galilejském jezeře, náhle se rozvodnilo. Když viděl strach svých apoštolů, 

vztáhl ruku a přikázal vlnám, aby se uklidnily, a oni okamžitě poslechli jako poslušní služebníci. 

9 Vpravdě vám říkám, že je toho ještě mnoho, co musíte studovat a pochopit na těchto příkladech, 

abyste porozuměli Mému novému učení. Stačí, když budete věřit v Má slova, abyste byli svědky síly víry 

v naplnění Mého zákona v těžkých krizových dobách vašeho života. 

10 Jak potěšilo vaše srdce, když jste se v jedné z těchto zkoušek modlili a hmatatelně zakusili Mou 

pravdu. S vírou, oduševněním a pokorou dosáhnete pravé modlitby, která vám zabrání, abyste se nadále 

stávali obětí měnících se osudů země. Pokud totiž žijete v souladu se zákony, které řídí váš život, vše, co 

vás obklopuje, vám bude sloužit. Mějte na paměti Mé učení, které vám s takovou láskou předkládám 

prostřednictvím lidského orgánu intelektu. Když se Můj paprsek usadí v mysli nositele hlasu, stane se 

Slovem, aniž by ztratil svůj božský význam. Toto světlo, které jsem vám oznámil v alegorii ve Druhé éře, 

je maják, který povede duše do přístavu spásy. Zlidštil jsem Své vnuknutí, abyste, až Mě uslyšíte, 

pochopili obsah Mých zjevení a způsob, jak Mé učení uvést do praxe. Zítra, až skončí toto spojení, které 

jsem s vámi měl, bude Mé světlo nadále osvěcovat ducha lidí. 

11 Jestliže v oněch dnech byla za všechny prolita Krev Božího Syna, nyní to bude Světlo Mého 

Ducha, které sestoupí na každé tělo a na každého ducha. 

12 V hloubi každé lidské bytosti se ozývá zvonění, které vám nedovolí usnout. Je to Můj hlas, který 

vás volá a zve k modlitbě, rozjímání a kontemplaci. Někteří se při tomto volání zastaví a jdou mu naproti, 

jiní se tomuto hlasu brání a dávají najevo tvrdou skořápku své hmotné povahy. Proto zatímco někteří 

spěchají, aby se probudili k pravému životu, jiní jsou leniví. 

13 Kolik z vás, kteří jste zakusili milost naslouchání Mému Slovu, jste Mi v srdci řekli: "Pane, proč 

jsi tak dlouho otálel s návratem na svět?" "Ne," odpověděl jsem. - Na to vám říkám: Pro mě celá ta doba 

znamenala jen okamžik. Mohu vám říci, že od chvíle, kdy jsem vám dal své poslední slovo na Kalvárii, až 

do dne, kdy jsem vám dal své první učitelské slovo v tomto věku, pro Mne žádný čas neuplynul. Časový 



U 112 

13 

úsek mezi Mým odchodem v onom věku a Mým příchodem do tohoto věku byl tak krátký, že ho 

přirovnávám ke světlu blesku, který zazáří na východě a zhasne na západě. 

14 Někdy se lidé považují za Mne tak nehodné, že nechápou, že je mohu tolik milovat; a když se 

smíří s tím, že žijí daleko od svého Otce, zařídí si život podle svých představ, vytvoří si své zákony a 

náboženství. Proto je jejich překvapení velké, když zažijí můj příchod. Pak se sami sebe ptají: "Opravdu 

nás náš Otec miluje natolik, že hledá způsob, jak se s námi spojit tímto způsobem?". 

15 Vám, lidským dětem, mohu jen říci, že nenechám zahynout to, co je mé - a vy jste moji. Miloval 

jsem tě dřív, než jsi byl, a budu tě milovat navěky. 

16 Pokud jste svůj návrat ke Mně odkládali a potkalo vás na cestě mnoho neštěstí, neznamená to, že 

by se Moje láska kvůli vašim hříchům zmenšila. Můj hlas vás prostřednictvím vašeho svědomí vždycky 

nabádal, abyste ke Mně přišli na cestu pravdy. Já jsem brána otevřená po celou věčnost a zvu vás, abyste 

vstoupili do Mé svatyně, kde je vaše dědictví. 

17 Moje učení vás poučilo, abyste proměňovali přestupky v dobré skutky. Buďte si jisti, že ten, kdo 

vezme na sebe kříž svého Pána a následuje ho, brzy pocítí povznesení své duše. 

18 Toto není poslední učení, které osvětluje třetí věk. Duchovní nemá konce; Můj Zákon nyní září ve 

všech svědomích jako božské slunce. Stagnace nebo úpadek je vlastní pouze lidem a je vždy důsledkem 

neřestí, slabostí nebo rozmařilosti vášní. Pokud lidstvo jednou postavilo svůj život na duchovních 

základech a neslo v sobě ideál věčnosti, který vám Moje učení vnuká, nalezne cestu k pokroku a 

dokonalosti a už nikdy nesejde ze své cesty vývoje. 

19 Jestliže jsem dal tvému duchu jedno semeno, aby je zasel, bude mi jich muset vrátit sto. Copak jste 

neviděli, jak se na zemi množí semena? Udělejte jim to samé! Stvořil jsem jen jedno semínko každého 

druhu a podívejte se, jak se neustále množí. 

20 Milované děti, myslíte si, že je nutné, abych se vrátil na svět a znovu prolil svou krev, abyste 

pochopily mou lásku? Ne, tento důkaz již není nutný, neboť nyní stačí, když se každý den několik 

okamžiků modlíš a rozjímáš, a Mé světlo již osvěžujícím způsobem pronikne do tvé duše. Toto světlo 

bude světlem Mistra, bude to Můj hlas, který vám odhalí mnohá učení, která neznáte, ale která musíte 

znát, abyste mohli žít v plném poznání ve Třetí éře, éře Světla a oduševnění. 

21 V oněch Druhých časech Mě lidé vyhledávali spíše jako lékaře než jako Mistra, protože lidé vždy 

věřili, že bolest těla je větší než bolest duše. Ježíš byl ochotný a dovolil, aby se k němu nemocní obraceli. 

Věděl, že tato bolest přitahuje lidi ke světlu jeho Slova. 

22 Když slepí znovu prozřeli a malomocní byli očištěni, když chromí opustili svůj tábor a posedlí byli 

osvobozeni od svých (mimozemských) vlivů a posedlostí, byli živými svědky toho, že Ježíš je Lékařem 

lékařů. 

23 Dlouho se mě kvůli tomu lidé ptali, i když jsem s nimi už nebyl na světě. Když však dnes přijde k 

vašemu lůžku lékař a vy mu plně důvěřujete a svěřujete svůj život jeho vědě, zapomínáte, že život obou 

závisí na mně. V tuto chvíli se zapomínáš modlit ke svému Otci, abys od Něho vyprosil osvícení pro 

člověka vědy a hojivý balzám na své utrpení. Místo toho, aby byl tento nemocniční pokoj naplněn světlem 

a prostoupen silou a nadějí, zůstává smutný a ponurý kvůli nedostatku spiritualizace. 

24 Kdy Mě budete znovu hledat s vírou, s jakou se ke Mně obraceli nemocní druhé éry? Musím vám 

říci, že toužím po vaší víře a že pokud mi budete důvěřovat, získáte právo na velké zázraky, které pro vás 

mám připravené. 

25 Neodpírám vědcům své uznání, protože jsem jim dal úkol, který plní. Mnohým z nich však chyběla 

modlitba, láska a povznesení ducha, aby se stali skutečnými lidskými lékaři. 

26 I k nim budu ještě mluvit, ale Můj hlas pro ně bude znamenat soud, až budou svědky toho, jak 

Moji učedníci uzdravují nemocné, které věda neuměla léčit, duchovními prostředky; a když se pak lidé 

budou navzájem uzdravovat svými duchovními dary, materialisté otevřou oči tváří v tvář tomuto zjevení a 

řeknou: "Opravdu, mimo naši vědu existuje moudrost a síla vyšší než naše." 

27 Vám, lidé, říkám, abyste nezapomínali na tento božský dar, neboť skrze něj budete šířit světlo v 

duších, přinášet útěchu trpícím a obracet mnohé tím, že je vysvobodíte z jejich smutku. 
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28 Bolest je cesta, která vede člověka ke zdroji zdraví, jímž jsem já. Vždy však pamatujte, že jsem 

vám dal kapku svého uzdravujícího balzámu, abyste ho mohli využít, kdykoli někdo zaklepe na vaše 

dveře. Bděte a modlete se, aby vás toto volání o pomoc vždy zastihlo připravené. 

29 Učedníci třetího věku, vpravdě vám říkám, že od té doby, co jste obdrželi Má nová zjevení, budete 

pravdivě a správně vykládat obsah učení minulých dob. 

30 Vše, co vám v nich bylo zjeveno, má božský význam, i když se vám zdá, že v některých případech 

hovoří o lidském životě. Hledejte jejich duchovní obsah a zjistíte, že vám vždy ukazují duchovní život. 

31 Nezabývejte se příliš studiem písmen, které je povrchní, protože vás to může uvést ve zmatek. 

Pronikněte do významu Slova, tam najdete pravdu. Dbejte na to, aby vaše zkoumání bylo jednoduché, 

jako je Mé Slovo, a neztěžujte pochopení toho, co je jasné, hlasité a přirozené. 

32 Ke studiu božských lekcí je zapotřebí modlitba a duchovní rozjímání. Vpravdě vám říkám, že kdo 

hledá mé světlo tímto způsobem, brzy ho najde. Už jsem vám ukázal, že modlitbou člověk dosahuje 

moudrosti. 

33 Učedník, který takto hledá Mé Slovo a žádá svého Mistra o radu, vždy najde pravdu a nikdy 

neupadne do zmatku. 

34 Přijde den, kdy vám vaše vnímavost pro duchovní věci umožní snadno objevit duchovní význam 

obsažený v každém slově, které ode Mne vychází. 

35 "Mé království není z tohoto světa," řekl jsem vám ve Druhé éře, proto k vám mluvím o 

duchovním království. "Já jsem Cesta," řekl jsem vám také, abyste pochopili, že vám připravím cestu, 

která vás povede k tomu, abyste se Mnou přebývali v nebeském domově. 

36 K lidskému životu vám stačil Zákon, který jsem vám dal skrze Mojžíše, ale k životu věčnému bylo 

nutné, aby s vámi bylo "Slovo" Boží, které vám připravilo cestu do pravého ráje. Protože však na cestě do 

vysokých domů světla, dokonalosti a lásky jsou léčky, útesy a pokušení, bylo nutné, aby se na cestě 

poutníka objevila hvězda, maják, paprsek světla, který by osvětloval jeho kroky. Toto světlo je světlo 

Mého Ducha, který k vám přišel, aby rozptýlil pochybnosti, nevědomost a nejistotu. 

37 Podívejte se, jak jsem vám krok za krokem a postupně ukazoval cestu Ducha od dob, kdy jste se 

řídili přirozeným zákonem, tedy diktátem svědomí, až do této doby, kdy se vám dostává duchovního světla 

prostřednictvím inspirace. 

38 Tato inspirace je plodem dlouhé cesty vývoje, na které se nemůžete zastavit a která vám dá 

potřebnou dokonalost, abyste mohli sklízet ty nejlepší plody. 

39 Dnes vám říkám: Vítejte, neúnavní poutníci na cestě k dokonalosti. Pojďte ke Mně všichni, kdo v 

duchu hladovíte nebo žízníte, neboť každý, kdo umí přijmout toto Slovo a vytěžit z něj jeho podstatu, 

nalezne pokoj. 

40 Žehnám tomu, kdo se vydal na cestu klidným a pevným krokem, neboť neklopýtne. Osvěcuji vás, 

abyste se chovali jako dobří žáci mého učení. 

41 Čas, který jsem stanovil pro konec tohoto hlásání v této éře, bude konec roku 1950 - vhodná doba 

pro vaši přípravu. Kdyby se totiž Mé Slovo od vás vzdálilo před dnem, který je určen pro jeho ukončení, 

mnozí z vás by zeslábli a jiní by se vrátili ke svým starým zvykům. Váš osud byl naplánován naprosto 

dokonale a zkoušky, kterým čelíte, jsou pro vás motivací, abyste obrátili svou mysl vzhůru a milovali Mě. 

Pokud jste ve svém životě měli jen uspokojení a hojnost hmotných statků, zastavili jste se na duchovní 

cestě a vzdálili se ode Mne; nyní jsem vám však svěřil novou příležitost k naplnění vašeho úkolu. 

Nezapomínejte však, že vaše existence na zemi je jen okamžikem uprostřed věčnosti, a pokud tento 

okamžik necháte nevyužitý, poznáte, že ve vašem duchu zůstává zbytek a nedostatek světla, až se 

probudíte na onom světě. Pro duši to bude smutné probuzení, protože si uvědomí svou chudobu a nahotu v 

důsledku nesplnění svého úkolu a bude muset prolévat slzy nad ztraceným časem, dokud se neočistí. 

42 Ano, učedníci, pak na sebe bude muset vzít pokání, aby umlčela výčitky svědomí a stala se hodnou 

dalšího vývoje. 

43 Vždy jděte cestou zákona a ten vás ochrání. 

44 Jak málo je Mých učedníků a jak početné je lidstvo! Posiluji však ty, kteří byli schopni vzít toto 

poslání a odpovědnost na sebe, neboť jsou připraveni vydat se na cestu setí, až je k tomu vyzvu. Do té 

doby budou mít poslušnost služebníka a sílu duše apoštola. 



U 112 

15 

45 Když Mé Slovo už nebude slyšet tak jako nyní a nebude vás moci varovat, když se přiblíží nepřítel 

a nečisté vody budou chtít zakalit křišťálově čistý pramen, který jsem vám svěřil, uchýlíte se k modlitbě a 

vaše svědomí vám pak řekne, co máte dělat. Ve světle svědomí jsem přítomen a vždy budu. 

46 Chuť ovoce z tohoto stromu již znáte a Já vás varuji, abyste se v budoucnu nenechali oklamat 

falešnými proroky, ale také abyste bděli nad svými bližními a učili je rozlišovat podstatu Mého učení (od 

jiných nauk). Je psáno, že po mém odchodu povstanou falešní proroci, kteří přijdou a budou mému lidu 

tvrdit, že jsou mými posly a přicházejí v mém jménu, aby pokračovali v díle, které jsem mezi vámi 

vykonal. 

47 Běda vám, budete-li se klanět falešným prorokům a falešným učitelům nebo budete-li k Mému 

učení přidávat slova bez duchovního obsahu, neboť pak nastane velký zmatek! Proto vám znovu a znovu 

říkám: "Bděte a modlete se." 

48 Podřídil jsem člověka dvěma zákonům a Mou vůlí je, abyste vy, Moji pracovníci, naplňovali oba, 

abyste ve spojení ducha a hmoty mohli ve svém životě konat dokonalé skutky. Do každého ze svých 

zákonů jsem vložil svou moudrost a dokonalost. Splňte obojí, neboť vás to dovede ke mně. Nesnažte se žít 

na zemi, jako byste již byli v duchovním, protože byste upadli do fanatismu, což je falešné oduševnění. To 

by způsobilo, že by vaše tělo onemocnělo a předčasně by se propadlo do hrobu, aniž byste splnili své 

poslání. Pochopte tedy, že duch byl obdařen vyšší inteligencí, aby byl průvodcem a pánem těla. 

49 Dnes žiješ v tomto údolí boje a bolesti, kde ti zkoušky každou chvíli říkají, že tento domov je 

pomíjivý, ale že vše, čeho jsi nedosáhl v přítomnosti, zítra získáš. Pokoj a radost, které na světě trvají jen 

chvíli, jsou v duchovním domově věčné. Proto vás zvu do království věčného pokoje a nekonečné 

spokojenosti. Připravte se na velkou cestu, čekám na vás. 

50 Naučte se naslouchat hlasu svého svědomí a uslyšíte Můj hlas, který promlouvá k vašemu srdci. 

Tento vnitřní hlas je hlasem vašeho Otce - vždy laskavý, povzbuzující a přesvědčivý. 

51 Dnes jsem ti zkřížil cestu a ty jsi Mě s radostí v duchu přijala. Setkání Mistra s budoucími žáky 

bylo šťastné. 

52 Sekty se připravují a mluví o Mém brzkém příchodu. Když se k nim však duchovně přiblížím, 

necítí Mě, protože jim chybí citlivost a protože nevěří. Říkám Svému lidu, že v této době Mě velcí lidé, 

učenci a kněží poznají a pocítí v podobě, kterou jsem si zvolil, abych se dal poznat lidstvu této epochy. 

Vyberu z nich ty, kteří Mi budou muset sloužit, neboť až je připravím, pošlu je, aby v tomto čase hlásali 

Má zjevení a učení. 

53 Pozval jsem vás ke svému stolu lásky, u něhož jste požívali božský pokrm: chléb a víno Ducha. 

Ach, kdybyste tak všichni pochopili, jaký je hlad Ducha: s jakou láskou byste hledali hladové! Tyto chvíle 

jsou pro vás, mé nové učedníky, památnou hodinou. Ne tak pro Mne, který jsem Věčná Přítomnost. Mé 

utrpení a Má obětní smrt pokračují ve skrytu, Má Krev (prolitá) je stále čerstvá. Ale vy, kteří jste dočasně 

na zemi a jste jako atomy ve věčnosti, si vzpomeňte a znovu prožijte jako něco vzdáleného umučení, které 

vám Mistr odkázal jako největší svědectví lásky. Slyšte Mě a učte se, tak budete moci milovat Mé učení, 

sloužit svým bratřím a sestrám a duchovně se zdokonalovat. Pokud toužíte být mistry mezi lidmi, stačí 

následovat Ježíše. Když Mi budete naslouchat, nebudete už nevědomými dětmi, které se na všechno ptají, 

protože nic nevědí, a stanete se učedníky, kteří se budou cítit inspirováni Mým Duchem, když otevřou rty, 

aby mluvili o Mých pokynech. V otázkách lidí pak bude vaše slovo světlem, které zažehne pochodeň víry 

v každém srdci. 

54 Já jsem Cesta, Pravda a Život, a proto k vám přicházím a vlévám svou lásku do poháru na tomto 

stole, abyste z něj pili, dokud nebude uhašena vaše žízeň. Nepřišel jsem zachránit několik málo lidí, ale 

každou duši, která potřebuje světlo. Připravuji však jen některé, aby pak mohli zachránit jiné a ti zase jiné. 

55 Národy trpí, jsou sklíčené a nemocné. Už neočekávají, že jejich těžkosti a hořkosti vyřeší věda 

nebo lidská síla. Lidé začínají věřit, že je může zachránit jen zázrak. Mnozí z nich vědí, že proroci první 

éry ohlásili Můj nový příchod; mnozí z nich vědí, že vše, co se v současnosti děje ve světě, odpovídá 

znamením předpovězeným pro čas Mého příchodu a Mé přítomnosti mezi vámi. Brzy všichni poznají, že 

nastal Třetí věk a že jsem se zjevil v souladu s tím, co bylo oznámeno; že jsem přišel "na oblaku", to 

znamená v duchu, abych poslal Své Slovo jako paprsek světla na mysl Svých vyvolených. Skrze koho 
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však lidstvo přijme radostnou zvěst a všechna svědectví, která jsem mezi vámi řekl a učinil? Skrze koho se 

to stane, ne-li skrze ty, kdo Mi naslouchali? 

56 Zde je stůl, sedněte si k němu, pozvedněte svého ducha a pociťte Mou přítomnost. Pociťujte to 

nejen duchem, ale i tělem, pokud se skutečně zduchovňujete a chvějete se ve styku s Mým světlem. 

57 Když vnitřně povstáváš, setrvej několik okamžiků v duchovním světě, abych tě v této hodině mohl 

přijmout zástupně za lidstvo a v tobě žehnat národům, utěšovat truchlící, nemocné, osamělé trpící. 

Nezapomeňte, že ve vašem světě je nyní více vdov a sirotků než kdykoli předtím. 

58 Ve vás, kteří se zde modlíte, přijímám všechny rasy, všechny národy, náboženství a sekty, neboť 

jste pili víno věčného života. Vlévám svou sílu lásky na každého ducha, aby v těchto chvílích nebylo 

jediného z Mých dětí, které by hladovělo nebo žíznilo po spravedlnosti. 

59 Tváří v tvář hříchu světa je nutné, aby vás zasáhlo světlo Mého Ducha. Jestliže jste tehdy 

způsobili, že z Mého Těla vytryskla krev, pot a slzy, nyní způsobíte, že se Mistr rozlije jako světlo na 

bolest, zkaženost a temnotu lidí. 

60 Velké jsou bolesti a hříchy, které pokrývají národy jako plášť smutku. Ale dnes, když Mě nevidíš 

plakat nebo krvácet, pocítíš na svém duchu nevyčerpatelný proud Mého odpuštění, Mé lásky a Mého 

světla. 

61 To je Má nová Krev, kterou dnes vylévám na lidstvo. V těchto chvílích se tvůj duch občerstvuje v 

oblastech, kam by se mohl povznést v tomto společenství se Mnou. Nezapomeňte však, že to byl Eliáš, 

duchovní Pastýř, který vás připravil a přivedl ke Mně, abyste přijali Slovo svého Mistra a zároveň něžné 

pohlazení Marie, vaší nebeské Matky, jejíž Duch je ve Mně vždy přítomen. 

62 Zanechám ve vašich srdcích klid, protože po něm přijdou chvíle smutku a strachu. Připravte se, 

protože nevíte, co vás v budoucnu čeká. 

63 Pamatujte, že jsem vám řekl, že se objeví falešní proroci a falešní duchovní. Vzpomeňte si, že jsem 

vás vždy upozorňoval na tyto zkoušky a řekl jsem vám, že Mé projevy, které jsem zahájil prostřednictvím 

orgánu mysli Damiany Oviedo, budou pokračovat až do roku 1950 a že po tomto roce se již nebudu v této 

podobě projevovat. Mnohokrát jsem vám řekl, že po té době vyliji Svého Ducha prostřednictvím vašich 

duchovních darů, ale že až skončí období stanovené Mou Vůlí, budete si přát, aby v některých 

společenstvích nepřestalo Slovo Hlasatele, zatímco v jiných by tyto projevy již nebyly - pak běda těm, kdo 

by znesvěcovali Má Přikázání a chtěli se vzpírat Mé Vůli! 

64 Nechci, abys byl zodpovědný za tak závažné prohřešky. Abyste však neupadli do pokušení, 

pracujte na svém sjednocení, abyste, až přijde poslední den Mého hlásání, všichni slyšeli, že odchod 

Mistra skrze Hlasatele je konečný a že se netýká jen jednoho shromaždiště nebo jedné obce, ale celého 

lidu. 

65 Připravte se, neboť pošlu výzvu duchovním řeholních společenství, duchovním a představeným, 

aby slyšeli Má poslední slova. Znovu vám říkám: Připravte se, aby v tuto chvíli byl velký zástup svědkem 

Mého rozloučení. Vyliji na tvého ducha sílu, abys nepociťoval Mou "nepřítomnost", protože ve 

skutečnosti nepřítomný nebudu. Protože jsem k vám přišel cestou Ducha, musíte ke mně přijít stejnou 

cestou. 

66 Úkol hlasatele skončí v den Mnou určený, ale jeho orgán chápání zůstane otevřený inspiraci a 

všem duchovním darům, stejně jako "dělník" nebo vedoucí a všichni ti, kdo plní Můj zákon lásky. Ještě 

vám musím říci, že dar slova se objeví i mezi vámi a vy budete moci mluvit o Mém díle s lidmi, kteří 

mluví jinými jazyky. Všechny, kdo Mě dnes poslouchají, budu činit odpovědnými za Své Slovo, neboť 

jste lidé, které jsem našel zbloudilé z cesty, ale kteří v Mém Slově opět našli správnou cestu. Ti, kdo přišli 

chudí a vzlykající, dnes poznávají mír. 

67 Jsou mezi vámi ti, kteří přišli jako vyvrhelové a nyní sedí u mého stolu. Mezi zástupy jsou i ti, 

kteří byli slepí a dnes vidí světlo, jsou i ti, kteří byli němí ke slovu lásky a milosrdenství a dnes, již 

obrácení, jsou Mými služebníky; jsou i ti, kteří byli hluší, neslyšeli hlas svědomí, ale získali tuto schopnost 

zpět a slyšeli hlas Nejvyššího Soudce, a naučili se slyšet nářek těch, kteří trpí. Mezi těmito zástupy 

objevuji cizoložnou ženu a také kajícího hříšníka, oba obviněné a označené těmi, kteří často hřeší více než 

oni. Přesto jim odpouštím a říkám jim, aby už nehřešili. 
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68 Ó lidé, kdybyste jen dokázali uchovávat všechna Má slova ve svém srdci, jak byste byli bohatí na 

duchovní poklady, jak silní a osvícení! Ale tvá paměť a srdce jsou slabé. Ať Mé Slovo a jeho duchovní 

podstata, které jsou symbolem Mého Těla a Mé Krve a které jsou symbolem chleba a vína, jež jsem 

obětoval svým učedníkům při Poslední večeři, proniknou tvého ducha v dnešní odpolední hodině 

vzpomínek. 

69 Jezte chléb života, jezte za celé lidstvo v tomto čase bolesti, nápravy a očisty. Zatímco se těšíte z 

tohoto pokrmu, pamatujte, že ve stejnou hodinu miliony lidských bytostí vyprazdňují velmi hořký kalich a 

že mnozí z vašich bratří, místo aby pili víno Mé lásky, prolévají krev svých bližních na válečných polích. 

70 Sedíte u Mého stolu a Já nechci, aby kdokoli z vás pociťoval výčitky svědomí, aby se cítil nehoden 

být zde nebo aby pociťoval touhu opustit své místo a vzdálit se z tohoto shromáždění. 

71 Je pravda, že tehdy byl mezi Mými učedníky jeden, který se spikl proti svému Mistrovi a který, 

když slyšel Má poslední doporučení a poslední slova Mé smlouvy lásky, nemohl zůstat v Mé přítomnosti a 

odešel od Večeře Páně. Důvodem bylo to, že v brašně už nosil peníze, za které prodal svého pána. Ostatní 

učedníci to nevěděli, ale Ježíš ano. Nechal ji zhotovit, aby se tak naplnilo, co bylo napsáno. Věčný využil 

nevěrnosti srdce, aby se v jeho Synovi splnilo vše, co prorokoval. 

72 Modlete se, učedníci třetího věku, aby se mezi vámi neobjevil zrádce, který by zaměnil Mou 

Pravdu za marnosti světa a pokrytecky říkal jako Jidáš: "Mistře, budu to já?" 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 113  
1 Milovaný lide Izraele, žáci, studenti a poslední přijďte: Skutky vašeho ducha prostřednictvím 

hmotného těla soudí jediná bytost, která vás může soudit v pravdě. Jediný pohled, který dokáže proniknout 

do tvých myšlenek, se na tebe podíval a tvůj duch se zachvěl před tímto soudem. Není to tělo, které si 

uvědomuje velikost svých prohřešků, ale duch, který se neodvážil pohlédnout na Boží Tvář. Vy jste však 

sklonili šíji, abyste slyšeli hlas Soudce, milovaní učedníci. Jako Otec vám posílám své požehnání, svou 

lásku a své odpuštění. 

2 Kdy už ti hlas soudce nebude mít co vytknout a uvidí jen, že tvé slzy jako rosa očišťují tvou duši a 

tvé srdce? 

3 Jsem s vámi; přišel jsem znovu jako Mistr, jako Otec, jako Přítel a společník na cestě vašeho 

ducha. Vstoupil jsem do nejhlubšího nitra tvého srdce a jsem znovu mezi tebou, abych tě učil a dal ti 

nebeskou radu, která ti ukazuje cestu, na níž je Má milost a od níž se nesmíš oddělit. 

4 Eliáš svým hlasem pastýře, všechny jeho ovce znají, shromáždí tě a přikryje v ovčinci. Má tajná 

komnata srdce se otevřela vtěleným i nevtěleným duším, Má milost a Mé milosrdenství se rozlévají do 

vesmíru v duchu a v pravdě. - Otcova láska je věčná. Kdo z vás se však vzhledem k projevům Mé Božské 

Lásky věnuje duchovnímu rozjímání a obnovuje se, aby dosáhl duchovnosti? Kdo je ten učedník, který již 

pochopil a praktikuje Mé pokyny? 

5 Od Druhé éry jsem mluvil k velkým zástupům a mnozí mi rozuměli, a jestliže Mi nyní, ve Třetí 

éře, rozumíte a praktikujete pokyny, které vám připomínám, buďte požehnáni, neboť v této době uděláte 

krok vpřed na cestě k oduševnění. 

6 Po celou dobu své existence budete prožívat Mé vlastní utrpení, neboť již ve Druhé éře jsem vám 

ukázal, jak se narodit a žít v pokorných podmínkách. Učil jsem vás žít tak, abyste "dávali Bohu, co je 

Boží, a světu, co je světovo". Učil jsem vás, že když přijde chvíle naplnit Otcovu vůli, je třeba opustit to, 

co patří světu, a vydat se do zaslíbené země, do nebeského království. Ukázal jsem vám úzkou cestu oběti, 

lásky, odpuštění, milosrdenství, která vede stále vpřed a vzhůru, dokud člověk nedojde ke kříži oběti. 

7 V této době si Mne bereš za příklad v Mém utrpení té druhé éry, neboť ses narodila ve skromných 

poměrech a během svého lidského života jsi zakoušela bolest, pády, trní, urážky a prolévala slzy z lásky k 

Mému Dílu. 

8 Ve druhém věku se božský Mistr, ač čistý na duši i na těle, nechal pokřtít Janem ve vodách 

Jordánu, aby vám podal důkaz poslušnosti a pokory. Jestliže však Ten, který neměl žádnou skvrnu, 

neodmítl symbol očištění, jak se mohou hříšníci v této třetí éře nazývat čistými ve vztahu k lidem? 

9 Poté, co jsem se odebral na poušť, abych rozjímal a ukázal vám tak, jak vstoupit do společenství se 

Stvořitelem, jsem z ticha pouště rozjímal o práci, která Mě čeká, abych vás přiměl uvědomit si, že chcete-

li vykonat dílo, které jsem vám svěřil, musíte se nejprve očistit. Proto potom v tichu své bytosti hledej 

přímé spojení se svým Otcem a takto vybaven - čistý, posílený a odhodlaný - se neochvějně pusť do plnění 

svého nelehkého poslání. 

10 Ve druhé éře jsem kázal pouhé tři roky mezi zástupy, které Mi naslouchaly a následovaly Mě. 

Velké bohatství lásky, moudrosti, spravedlnosti a zákona, které bylo v Mém Duchu, se projevovalo nejen 

v Mém slově, ale také v Mých skutcích, v Mých pohledech, v uzdravující síle, kterou jsem vléval do 

nemocných, v odpuštění, které obnovovalo zatvrzelé hříšníky, v Mém hlase, který křísil mrtvé, v Mém 

slově, které odstraňovalo nečisté duše a navracelo jim ztracené světlo. Přišel čas a bylo napsáno, že musím 

vstoupit do města Jeruzaléma, kde farizeové a tehdejší mocní kněží jen čekali na příležitost, aby Ježíše 

zabili. Mé skutky zůstaly v nehynoucí paměti pro celé lidstvo: den mého triumfálního vjezdu do 

Jeruzaléma, svatá večeře, zajetí, noc agónie, bolestná cesta a nakonec ukřižování. 

11 V těch dnech jste viděli jen člověka, který vás učil, který plakal a trpěl za své učedníky a zástupy. 

Dnes máte vyšší poznání a vidíte hloubku tohoto díla a nepláčete jen kvůli Ježíšově lidské bolesti, ani vás 

nedojímá jen krev, která vytékala z jeho těla, ale díky studiu a duchovnímu povznesení chápete, že v tomto 

člověku a kolem něj byl Božský Duch, který svým světlem učil lidi plnit úkol, který je má očistit od všech 

jejich přestoupení. Byl to Bůh, který plakal a krvácel skrze tělo kvůli temnotě a nevědomosti, které 

zahalovaly lidstvo - Bůh, který se stal člověkem, aby přebýval s lidmi, učil je pravé cestě a vzájemné lásce 

- Bůh, který se polidštil, aby cítil bolest člověka a byl mu nablízku. 
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12 Ty časy pominuly, ale člověk na Mě nezapomněl. Lidé nesou Mé jméno ve svém svědomí. Přesto 

sešli z pravé cesty a dnes se spokojují s tím, že znají jen Mé jméno, vzpomínají na něj a znesvěcují Mé 

učení. Člověk je totiž zahalil do obřadů, ceremonií, zvyků a slavností a s těmi se spokojil. Už nemiloval 

vlastního bratra, už necítil bolest bližního, naplnil své srdce sobectvím, udělal ze sebe Pána a zapomněl, že 

jeho Mistr prolil svou Krev a proměnil ji v uzdravující moc, v milost, ve spásu a v život pro lidstvo a že 

každý, kdo mě miluje a následuje, může dělat to, co jsem udělal já: obnovovat a zachraňovat skrze Slovo, 

křísit mrtvé k životu a uzdravovat všechny nemoci duchovním pohlazením. 

13 Po Mém odchodu ve Druhé éře pokračovali v Mém díle Moji apoštolové a ti, kdo následovali Mé 

apoštoly, pokračovali v jejich díle. Byli novými dělníky, obdělávali pole připravené Pánem, zúrodněné 

Jeho krví, Jeho slzami a Jeho slovem, obdělávané prací prvních Dvanácti a také těch, kteří je následovali. 

V průběhu času a z generace na generaci však lidé mé dílo a mé učení poskvrnili nebo zfalšovali. 

14 Kdo řekl člověku, že si může udělat Můj obraz? Kdo mu řekl, že mě má zobrazit visícího na kříži? 

Kdo mu řekl, že může napodobit Mariin obraz, postavu andělů nebo Otcovu tvář? 

15 Ach, vy lidé malé víry, kteří jste museli symbolizovat duchovno, abyste mohli pocítit Mou 

přítomnost! 

16 Obrazem Otce byl Ježíš, obrazem Mistra byli jeho učedníci. Ve Druhém čase jsem řekl: "Kdo zná 

Syna, zná Otce." To znamená, že Kristus, který promluvil v Ježíši, byl sám Otec. Pouze Otec mohl stvořit 

svůj vlastní obraz. 

17 Po smrti jako člověk jsem se zjevil plný života svým apoštolům, aby si uvědomili, že jsem Život a 

Věčnost a že jsem mezi vámi přítomen v hmotném těle nebo mimo něj. Ne všichni lidé to pochopili, a 

proto upadli do modlářství a fanatismu. 

18 Někteří se mě ptali: "Pane, propadli jsme novému fanatismu nebo nové modloslužbě?" Mistr vám 

však říká: Nejste zcela čistí, nepřipravili jste se na všechno oduševnění, kterému vás Mistr v současnosti 

učí, ale postupně ho dosáhnete. V tomto třetím čase jsem připravil proroky, aby viděli Duchem a svědčili 

lidem. 

19 Slyšte Můj hlas skrze svědomí, uvědomte si, že jste Můj vyvolený lid, že musíte jít příkladem a být 

jasným zrcadlem, v němž se lidé mohou podívat sami na sebe. Později, až všichni vytvoříte jedno tělo a 

jednu vůli, budete příkladem pro (křesťanské) učení a náboženská společenství a budete mít právo mluvit 

o lásce a míru a říkat ostatním, aby se navzájem milovali, protože jim dáváte příklad. Vy budete učit 

ostatní obnově, protože jste se předtím obnovili a pochopili Mé učení. 

20 Pokud se neoduševníte, jak se budete moci pustit do svržení falešných bohů? Pouze oduševnělí 

budete schopni vyjít do světa a skoncovat s nenávistí, pošetilou snahou o moc, falešnou velikostí a 

špatnými vědami. Jedině tak budete moci jako vybavení zastavit šíření korupce. Jakým způsobem? S 

láskou, která je zduchovněním. Pak budete otevřenou knihou. Nikomu neříkejte, že jste mistři, ani že jste 

moji učedníci. Bez vychloubání se vydáte na cestu a já k vám přivedu zástupy. Připravím půdu a 

vydláždím cesty, způsobím, abyste se dorozuměli se svými bratry jiného jazyka. Ne všichni z vás se vydají 

přes moře. Ty, kteří se musí vydat do vzdálených nebo blízkých krajů, jsem určil já, ale všichni se vydají 

na cestu jako hejno holubic. Moji vyslanci budou na všech místech země jako poslové míru. 

21 Ano, lidé, to je úkol, který vás čeká. Dnes k vám mluvím skrze své hlasatele s větší jasností. Ve 

druhé éře jsem mluvil ke svým učedníkům a k velkým zástupům v alegoriích a podobenstvích. 

22 Lidé mi nerozuměli, ale jejich duch pronikl význam toho slova. Moji učedníci se jeden druhého 

ptali: "Co chtěl Mistr tímto slovem říci?" "Ano," odpověděl jsem. Nikomu z nich se však nepodařilo 

pochopit celé Mé učení, ale zůstalo v nich, dokud nepřijde čas, kdy ho pochopí v plné jasnosti. 

23 V této třetí éře je Mé Slovo, dané prostřednictvím lidského intelektu, jasnější a srozumitelnější 

vašemu chápání, protože jste se vyvinuli. Jak bych mohl očekávat, že se budete rozvíjet a zdokonalovat, 

kdybych vás předtím připravil o duchovní dary? 

24 Pokud existují lidské bytosti, které na své cestě ztratily smysl pravého života a proměnily se tak v 

parazitické rostliny, vlévám do nich mízu věčného života, aby se opět staly plodnými rostlinami. 

25 Lidé, užívejte Mého učení, neboť mnohá Má slova nebudou zaznamenána "zlatými pery" a mnohé 

záznamy zůstanou skryty sobeckými a nevědomými srdci. 

26 Pamatujte, že brzy Mě již nebudete slyšet v této podobě a že pak budete moci přijímat Má zjevení 

a pokyny prostřednictvím inspirace. 
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27 Běda těm, kdo by se opovážili převrátit Mé záměry, neboť až přijde hodina sklizně, Můj 

spravedlnost milující srp je zpracuje jako jedovaté rostliny nebo plevel. 

28 Pochopte, že jsem vás přišel naučit sdílet bolest vašich bližních, abyste se mohli připravit na 

rozsévání pokoje a vylévání Mého hojivého balzámu na každé utrpení. 

29 Pohleďte, jak válka jako černý plášť zahaluje lidi a národy, jimiž prochází. Moře, hory a údolí se 

změnily v místa krve a smrti. Neměli byste však ztrácet víru; ať už je zmatek ve světě sebevětší - 

nepochybujte o svých schopnostech obstát ve zkouškách. Pak totiž duchovní povznesení a způsob 

modlitby, kterému jsem vás učil, pomohou vašim bratrům a sestrám najít cestu k pravému světlu. 

30 Vidíte lidi, kteří žijí jen proto, aby ukojili přílišnou touhu po moci, a neberou ohled na životy 

svých bližních, aniž by respektovali práva, která jsem jim Já, jejich Stvořitel, udělil? Vidíte, že jejich díla 

hovoří jen o závisti, nenávisti a chamtivosti? Proto se za ně musíte modlit více než za ostatní, kteří světlo 

tolik nepotřebují. Odpusťte těmto lidem všechnu bolest, kterou vám způsobují, a pomozte jim, aby se díky 

vašim čistým myšlenkám vzpamatovali. Nedělejte mlhu, která je obklopuje, ještě hustší, protože až se 

jednoho dne budou muset zodpovídat ze svých činů, budu volat k odpovědnosti i ty, kteří místo aby se za 

ně modlili, jen jim svými zlými myšlenkami posílali temnotu. 

31 Zdá se vám nemožné, že tito lidé jednoho dne uslyší hlas svědomí? Říkám vám, že brzy přijde 

hodina, kdy budou klepat na mé dveře a říkat mi: "Pane, otevři nám, neboť není jiné království než tvé." 

32 V životě lidí zlo vždy potlačovalo dobro. Já vám však znovu říkám, že zlo nezvítězí, ale že lidstvu 

bude vládnout Můj zákon lásky a spravedlnosti. 

33 Slyšte mé slovo, učedníci, neboť přijde den, kdy už ho nebudete moci slyšet, a je nutné, abyste si 

jeho význam uchovali ve svých srdcích. Jen já mohu uhasit vaši žízeň po spravedlnosti v této době 

sobectví a lží. Pijte tuto křišťálově čistou vodu, neboť vám znovu pravdivě říkám: "Kdo se napije této 

vody, už nikdy nepocítí žízeň." 

34 Když si pomyslíte, že dávám Své Božské Slovo skrze tyto nevzdělané mysli a že v něm tisíce srdcí 

nacházejí spásu a útěchu, skláníte se před tímto zázrakem. 

35 Vpravdě vám říkám: Když se Mojžíš dotkl skály na poušti svou holí a způsobil, že z ní vytryskla 

voda, která uhasila žízeň zástupů, tak jsem se v této době svou spravedlností, která je láska a moc, dotkl 

těchto kamenných myslí a srdcí a způsobil, že z nich vytryskly vody věčného života. 

36 Mé Slovo je cesta; jděte po ní a ve světle Mé lásky poznáte cestu. Já jsem průvodce, který řídí vaše 

kroky. Můj hlas, který je ve vašem svědomí, vás povzbuzuje a vede a mé zázraky rozněcují vaši víru. 

37 Můj Zákon byl ve všech dobách hlasem, který vedl národy ke světlu. Lidé, které jsem poslal v čele 

zástupů, byli příkladem víry, věrnosti a vytrvalosti a neustále ukazovali lidem pravou cestu. 

38 S láskou se věnujte studiu Mého učení, neboť se postupně blížíte k době, kdy nebudete mít jiného 

vůdce než své svědomí ani jiného pastýře než Mého Ducha. 

39 Dokud nedosáhnete úplného vybavení, potřebujete někoho, kdo vám pomůže jít vpřed a povede 

vaše kroky po dobré cestě. Proto si mezi vámi vybírám některé ze svých dětí za vedoucí sborů nebo 

větších skupin. Jak obtížné je toto poslání a jak vážná je jeho odpovědnost! Blahoslavení ti, kdo plni 

horlivosti, poslušnosti a bázně vedou své bratry a sestry po Mé cestě, neboť pak bude jejich kalich méně 

hořký, až je členové církve budou tlačit jako těžký kříž. Budu stát při nich, když budou blízko zhroucení 

pod tíhou svých povinností, a nikdy je nenechám padnout. 

40 Požehnaní buďte také bratři a sestry ve víře, kteří poslušně následují kroky těch, kteří "bdí" a trpí, 

aby se ani na krok neodchýlili od cesty plnění svých úkolů. 

41 Sjednoťte se v pravdě a jasně uslyšíte hlas Božského Pastýře, který vás krok za krokem povede k 

nebeské překážce. 

42 Vše bylo připraveno, abyste Mě ve Třetí éře slyšeli prostřednictvím lidského intelektu. Ti, kdo Mě 

takto slyšeli, k tomu byli již předurčeni. 

43 Ne každý Mě očekával, a ještě méně v podobě, v jaké jsem se zjevil, neboť Mé slovo vám bylo 

skryto a zapomněli jste na Můj slib, že se vrátím. Ale já, pro něhož čas nepomíjí, jsem splnil svůj slib, 

který jsem vám dal. Nyní vám Mé Slovo oznamuje nový čas zjevení, který vás osvobodí ze všeho 

zotročení. Už žádné řetězy, žádné otroctví, lidstvo! 

44 Poprvé mi stačil jeden člověk, abych vás uvedl do zaslíbené země. Ve Druhém čase bylo dvanáct 

učedníků připraveno šířit Mé učení a učit lidi správné cestě. Nyní připravím velký lid víry, oděný Mou 
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milostí a obdařený Mým Slovem, aby národům a zemím světa přinesl chléb věčného života, který nasytí 

duchovně potřebné a ty, kdo lační po spravedlnosti. 

45 Ve vašich srdcích zanechávám chléb lásky a pravdy, abyste se o něj podělili s lidmi, neboť ačkoli 

jsou navenek silní, za svým slavnostním rouchem, nádherou a mocí mají slabou, nemocnou a unavenou 

duši. 

46 Hle, tady jsem mezi vámi, splnil jsem svůj slib. Přicházím jako Bůh, jako Otec, jako Mistr a jako 

Přítel. 

47 Po zprávě o Mém příchodu se mnozí obrátili ke (svatým) knihám a historiografii, aby našli 

potvrzení Mého nového příchodu, a všichni jim řekli, že Moje přítomnost je pravdivá. Zdá se vám divné, 

že jsem nyní přišel v duchu? Pochopte, že už není ten správný čas, aby se "Slovo" stalo člověkem a 

přebývalo mezi vámi. Toto učení o lásce je minulostí. Dnes žijete ve věku Ducha svatého. 

48 Toto je doba duchovního povznesení, kdy, chcete-li Mě vidět nebo cítit, musíte připravit svou duši, 

neboť se nebudete nikoho ptát, zda je pravda, že jsem mezi vámi. Nemáte ducha nebo citlivost? Nemáte 

srdce a smysly? Koho se tedy zeptáte, zda je Mé zjevení mezi vámi skutečností? Neopovažujte se na to 

ptát učených, neboť ti o Mně nic nevědí. Nezapomeňte: Zatímco lidé moci ve druhé éře byli překvapeni 

Mou Přítomností a zatímco zákoníci byli ve zmatku a kněží Mě odsuzovali, pokorné a prosté mysli slyší 

ozvěnu Mého Slova v nejhlubším nitru svých srdcí. těm, kteří mě v současnosti slyší a kteří nejsou 

schopni pochopit mou přítomnost při tomto projevu, říkám, že pokud chtějí navzdory svým pochybnostem 

a nepoddajnosti poznat, zda jsem to já, kdo mluví, měli by mé učení vyzkoušet tím, že ho budou aplikovat. 

že budou chápat Mé Slovo, že očistí své srdce a mysl, že vyhledají svého nepřítele, aby mu odpustili, že 

omyjí ránu malomocného, že potěší truchlícího - pak sami poznají, zda jsem to byl Já, Kristus, kdo 

promluvil těmito lidskými rty. 

49 O tom, zda je toto slovo od Boha, nebo od člověka, vás bude informovat vaše svědomí. 

50 Když mluvím skrze lidský orgán chápání, nejsem skrytý, naopak, zjevuji se skrze něj. 

51 Tehdy jsem vám řekl: "Strom se pozná po ovoci". Poznejte plody, které přináší Moje učení; 

nemocní, které věda opustila, se stávají zdravými, degenerovaní činí pokání, neřestní se obnovují, 

pochybovači se stávají horlivými věřícími, materialisté se oduševňují. Ti, kdo tyto zázraky nevidí, tak činí 

proto, že trvají na tom, že jsou slepí. 

52 Lidstvo pěstuje mnoho "stromů"; hlad a bída lidí je nutí hledat na nich stín a plody, které jim 

nabízejí spásu, spravedlnost nebo mír. Tyto stromy jsou učením lidí, kteří jsou často inspirováni nenávistí, 

sobectvím, touhou po moci a megalomanstvím. Jejich plodem je smrt, krev, ničení a znesvěcování toho 

nejposvátnějšího v životě člověka, což je svoboda víry, myšlení, řeči - jedním slovem zbavování svobody 

ducha. 

53 Jsou to temné síly, které povstávají, aby bojovaly proti světlu. 

54 Upozornil jsem vás na to, když jsem vám oznámil, že přijde doba, kdy vypuknou války idejí, 

doktrín a bratrovražd, které se budou šířit od národa k národu a zanechají za sebou stopu hladu a bolesti 

mezi lidmi. A že to bude čas mého příchodu "na oblaku", tedy duchovně. 

55 Chvíli před smrtí na kříži jsem Ježíšovými ústy pronesl: "Vše je dokonáno." To bylo Mé poslední 

slovo jako lidské bytosti, neboť duchovně Můj hlas nikdy neutichl, neboť Mé "Slovo" zpívalo koncert 

lásky se všemi bytostmi od okamžiku jejich stvoření. 

56 Nyní k vám mluvím prostřednictvím lidského hlasatele; po roce 1950 s vámi budu rozmlouvat z 

ducha do ducha a přinesu vám velké zázraky a zjevení. Já však budu vždy mluvit, protože jsem Věčné 

Slovo. 

57 Budeš připravena učit své bratry a sestry tomu, co ses ode Mne naučila, a nebude žádná otázka, 

byť by byla sebehlubší, na kterou bys neodpověděla správně - za předpokladu, že budeš pokorná, abys 

neztratila Mou milost. 

58 Lásko, mluvte, když musíte, mlčte, když je to vhodné, nikomu neříkejte, že jste Moji vyvolení. 

Vyhýbejte se lichotkám a nedávejte najevo, co dobrého děláte. Pracujte v tichosti a svými skutky lásky 

dosvědčujte pravdivost mého učení. 

59 Milovat je váš osud. Milujte, neboť tak smyjete své vady, a to jak ze svého současného života, tak i 

z životů minulých. 
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60 Neříkejte, že jsem Bůh chudoby nebo smutku, protože si myslíte, že Ježíše vždycky následovaly 

zástupy nemocných a trpících. Hledám nemocné, smutné a chudé, ale chci je naplnit radostí, zdravím a 

nadějí, neboť já jsem Bůh radosti, života, pokoje a světla. 

61 Pokud vám někdo řekl, že existují hříchy, které mi nejsou odpuštěny, neřekl vám pravdu. Za velké 

prohřešky je velké očištění a při upřímném pokání je Mé bezmezné odpuštění. Znovu vám říkám, že 

všichni přijdete ke Mně. 

62 V této době nebude Má smlouva s vámi zpečetěna krví, jako se to stalo v Egyptě, kdy Můj lid 

označil dveře svých domů krví z prvorozeného beránka, nebo jako se to stalo později ve druhé éře Ježíše, 

Beránka Božího, když svou krví zpečetil duchovní smlouvu mezi Mistrem a Jeho učedníky. 

63 Chci, abyste se nyní vydali na cestu z lásky, vedeni světlem svědomí a ideálem oduševnění, aby 

krev nevinného člověka nezpečetila tuto smlouvu. Bude to světlo Mého Ducha a vaše světlo spojené v 

jednu jasnou záři, v jeden paprsek světla. 

64 Cesta, kterou Mojžíš ukázal zástupům přes moře a poušť, aby je dovedl k branám zaslíbené země, 

je symbolem poučení, které předcházelo lekcím, jež jsem vám zjevil prostřednictvím Ježíše - lekcím, které 

začaly v betlémských jeslích a skončily na Kalvárii. 

65 V této době musíte jít a učit Mé učení; přitom se musíte s největší úctou vcítit do srdce svého 

bližního, neboť srdce člověka je Mým chrámem. Pokud tam při vstupu najdete zhasnutou lampu nebo 

uschlou květinu, rozsviťte lampu a zalijte květinu, aby v této svatyni bylo opět přítomno světlo a vůně 

ducha. Netoužte však sklízet ovoce okamžitě. Když zasijete semínko do země, vyklíčí okamžitě, nebo 

okamžitě přinese plody? Proč tedy chceš sklízet úrodu z lidského srdce, které je tvrdší než země, ve stejný 

den, kdy jsi ji zasel? 

66 Měli byste také vědět, že stejně jako existují rozdíly v materiální půdě, existují rozdíly i mezi 

lidmi. Často budete sít, a když už ztratíte veškerou naději, že vaše semeno vzejde, budete překvapeni, 

protože uvidíte, jak vzejde, poroste a přinese ovoce. Jindy si budete myslet, že jste zaseli na úrodné pole, a 

neuvidíte, že semínko vyklíčilo. Pokud se setkáte s tak tvrdou půdou, že bude vzdorovat vašemu úsilí, 

svěřte ji Mně a Já, Božský Zemědělec, ji učiním úrodnou. 

67 Mluvím k vám v alegorii, abyste si uchovali v paměti Mé učení. Nechci, abyste se po roce 1950 

cítili jako sirotci bez dědictví. Jestliže pak Můj hlas utichne, mnozí po Mně budou i nadále toužit. Můj hlas 

však již nebude slyšet v této podobě. - Nastane okamžik slabosti lidí, kdy budou muži a ženy zmateni. Až 

jejich zmatek dosáhne vrcholu, dám pocítit svou přítomnost v celé její slávě. Tehdy každý, kdo je 

připraven, otevře oči a pozná pravdu mého učení. To budou ti, kteří Mě uvidí a budou svědčit o Mé 

přítomnosti mezi vámi. 

68 Připravuji vás na tyto časy, protože když už nebudete naslouchat Mému Slovu, pokušení zaútočí 

na vaše srdce a využijí vaší slabosti, aby vám ukázala mnoho cest. Měla bys tedy používat svou paměť, 

abys hledala Mé Slovo a držela se knih, které jsou napsány, abys tam našla odvahu, která tvému duchu 

chybí. Pak pochopíte, že žijete v době očisty. 

69 Stále jsi slabý, ale budeš opět silný. V té době totiž budou vládci, kteří se budou třást před 

autoritou mého lidu. Kdy k těmto událostem dojde? Když se tento lid zduchovňuje a rozvíjí jeho duchovní 

dary, dosahuje vysokého stupně. Pak se rozšíří zvěsti o vaší autoritě. Tyto zvěsti se budou šířit od národa k 

národu a právě tehdy se objeví onen nový faraon, který se vás bude snažit zotročit, aniž by toho dosáhl; 

neboť to bude doba svobody ducha na zemi. Můj lid projde pouští pomluv a nespravedlnosti, ale neskloní 

se před bolestí a půjde svou cestou krok za krokem a v pokladnici svého ducha si ponese učení jediné 

knihy zjevené lidem ve třech věcích - světlo tří zákonů, jimiž jsou Zákon, Láska a Moudrost Boží. 

Můj pokoj s vámi! 



U 114 

23 

Pokyn 114  
1 Kdykoli se toto pochybující, nevěřící a materialistické lidstvo setká s božským zjevením nebo s 

něčím, co nazývá zázrakem, okamžitě hledá důvody nebo důkazy, které by ukázaly, že žádné nadpřirozené 

dílo neexistuje a že se žádný takový zázrak nestal. Když se objeví člověk, který projevuje neobvyklé 

duchovní schopnosti, zažívá posměch, pochybnosti nebo lhostejnost, která umlčuje jeho hlas. A když 

příroda jako nástroj Mého božství vysloví před lidmi svůj hlas spravedlnosti a své výkřiky na poplach, 

přičítají vše náhodě. Nikdy však lidstvo nebylo tak necitlivé, hluché a slepé ke všemu božskému, 

duchovnímu a věčnému jako v této době. 

2 Miliony lidí si říkají křesťané, ale většina z nich nezná Kristovo učení. Tvrdí, že milují všechna 

díla, která jsem vykonal jako člověk, ale svým způsobem víry, myšlení a pohledu na věci dokazují, že 

neznají podstatu Mého učení. 

3 Učil jsem vás životu ducha, zjevil jsem vám schopnosti, které v něm jsou; proto jsem přišel na 

svět. 

4 Uzdravoval jsem nemocné bez léků, mluvil jsem s duchy, zbavoval jsem posedlé cizích a 

nadpřirozených vlivů, rozmlouval jsem s přírodou, měnil jsem se jako člověk v duchovní bytost a jako 

duchovní bytost opět v člověka a cílem každého z těchto činů bylo vždy ukázat vám cestu k rozvoji ducha. 

5 Skutečný duchovní obsah mého učení lidé zatajili, aby vám místo něj ukázali Krista, který není ani 

obrazem toho, který zemřel, aby vám dal život. 

6 Dnes prožíváte důsledek svého odstupu od Mistra, který vás učil. Jsi obklopen bolestí, deprimován 

svou chudobou, sužován nevědomostí. Nastal však čas, kdy se schopnosti a dary, které v člověku dřímají, 

probouzejí a jako zvěstovatelé hlásají, že nastal nový čas. 

7 Náboženská společenství, věda a lidská spravedlnost se budou snažit zabránit rozvoji toho, co je 

pro ně cizí a škodlivé. Nebude však existovat síla, která by mohla probuzení a pokrok ducha zastavit. 

8 Den osvobození je blízko. 

9 Také v této době jsem měl své proroky, jako jsem je měl v minulých dobách. Každý hlasatel byl 

prorokem, neboť jeho ústy jsem k vám promluvil o tom, co má přijít. 

10 Mé slovo v této třetí éře, shromážděné ve spisech, obsahuje mnoho proroctví pro lidstvo zítřka. 

Předpověděl jsem vám, co se stane, až uplyne mnoho let, a mluvil jsem s vámi o zkouškách, které 

nastanou v dalších věcích. Abych vám dokázal pravdivost svých proroctví, dal jsem vám některá, která 

jste již viděli, že se naplnila. Proto jsou mezi tímto lidem srdce s neotřesitelnou vírou, která s úžasem a 

radostí zakoušejí naplnění Mého Slova. 

11 Nejen nositel hlasu během Mého projevu je v této době prorokem. Když tento lid pozvedne svého 

ducha, když Mi naslouchá, pocítí probuzení svých dřímajících duchovních darů a stane se prorokem. 

Někteří vidí, jiní slyší a další věští. 

12 Mistr vám říká: Připravte se, rozvíjejte své duchovní dary, neboť vás povedou po cestě světla, aby 

vaše skutky, slova a myšlenky vždy nesly podstatu, která pochází z pravdy. 

13 Historie nám zachovala jména starověkých proroků, z nichž mnozí předpověděli dobu, kterou 

právě prožíváte. Od Joela po Jana pro vás předpověděli dějiny lidstva. 

14 Tato jména budou znovu připomenuta, až se národy postupně probudí k pravdě, kterou vám již 

zjevili Mnou vyslaní. 

15 Dnes vám říkám, že proroctví Mého nového učení se připojí k proroctvím dřívějších dob, neboť 

všechna k vám promlouvají jako jedno zjevení. 

16 Blahoslavené děti této doby, které se svou vírou, horlivostí a láskou k Otci podobají oněm 

dřívějším prorokům, neboť jejich ústy bude Můj Duch mluvit k lidem této doby i časů budoucích. 

17 Nestyďte se, když vám řeknu, že vaše jména se nezapíší do dějin. Jsi-li již pokorný, budeš umět 

projevit milosrdenství pravou rukou a dbát na to, aby se to levá nedozvěděla. 

18 Modlete se, lidé, ať vás osvítí světlo Mého Slova, aby vás světlo vašeho svědomí vedlo na všech 

vašich cestách. 

19 Dnes jsem vás nazval dědici své slávy, protože jste určeni k tomu, abyste vlastnili mé království. 

20 Když jsi ze Mne vyšel, byl jsi obdařen všemi potřebnými vlastnostmi, abys mohl projít rozsáhlou 

cestou života a vrátit se do výchozího bodu. Žádný z těchto darů nebyl získán na cestě, vše měla duše od 
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svého původu. Svědomí je duši vrozené, je to světlo. Bez ustání mu radí, aby získalo zásluhy, které mu 

pomohou vrátit se k Otci. 

21 Někdy duše sejde z cesty, pak ji zase najde; krátce postupuje rychle vpřed, pak se zase zdrží. 

Důvodem je to, že neexistuje delší cesta a žádná cesta s většími zkouškami než cesta rozvoje duše. 

22 Kolik škody utrpěli ti, kdo věří, že mohou dosáhnout duchovního nebeského království v 

okamžiku smrti! Tyto duše nejsou schopny vidět dál než za to, co si v tomto životě vytvořily ve svých 

představách. 

23 Když Dimas poznal Ježíšovu moc, vyznal z kříže svou víru v Kristovo božství a pokorně ho 

požádal, aby pamatoval na hříšníka, slíbil mu, že ho ještě téhož dne vezme do ráje, když viděl, jak ten 

člověk v tu chvíli dosáhl očištění skrze pokání, víru a bolest. 

24 Mistr vám chtěl vysvětlit, že když se duše očistí, stoupá do oblastí míru a světla, odkud může plnit 

poslání milovat své bratry a sestry, inspirována láskou k Otci, což je jediný duchovní žebřík, po němž lze 

dosáhnout dokonalého Království. 

25 Všichni máte právo vlastnit Mé Království, všichni jste předurčeni přijít ke Mně - i když jste 

největší hříšníci a nedokonalí -, jakmile jako Dimas svou láskou a vírou, svou pokorou a nadějí dosáhnete 

onoho světa pokoje. Odtud začnete svému Bohu obětovat skutky, které jsou dokonalou poctou Ducha 

Otci, jenž vás stvořil s takovou láskou a určil vám, abyste s ním žili v dokonalosti. 

26 Nikoho jsem nevydědil, ve všech jsou dary, které je jednoho dne přimějí litovat, že zhřešili, že mě 

urazili, a později je budou inspirovat k největším skutkům. 

27 Znovu se zjevuji mezi vámi. Každá duše je chrámem Páně, každá mysl je příbytkem Nejvyššího, 

každé srdce je svatyní božského Pastýře, který vede své ovce k věčnému životu. Pán zkoumá duše svou 

spravedlností a myšlenky očišťuje svým světlem. 

28 Vpravdě vám říkám, že nejsem návštěvník, ale věčný obyvatel vaší duše, jsem světlo a přítomný 

život ve vás. Kdo by mohl uhasit Mé světlo ve tvém duchu? Dovolte tedy, aby se vám na cestě zjevila tato 

zářivá hvězda. 

29 Ach, kdyby jen lidé následovali Mou Vůli a vzali si za vzor Ježíše, který na zemi konal pouze Vůli 

svého nebeského Otce, jak velké a krásné by byly projevy vašeho ducha ve skutcích, slovech či 

myšlenkách! 

30 Připravuji si v lidech svůj příbytek - jak v těch, kdo Mě milují, tak v těch, kdo Mě neznají, aby si 

Mé světlo mohlo vzít vaši duši za své království. Poznejte Mé světlo, které se stalo zjevením a učením. Je 

to poselství zaslíbeného Utěšitele, toho, o němž jsem vám oznámil, že přijde. Dlouho očekávaný je nyní 

zde, čeká jen na to, až se dřímající srdce lidí probudí, aby v nich zazářil jako světlo nového úsvitu. Pak si 

uvědomíte, že navzdory času, který mezitím uplynul, je pravda stále stejná, protože se nemění. Pravda je 

Bůh a důkaz o tom najdete v přírodě, která je jedním z mnoha projevů vašeho Stvořitele. A stejně jako se 

zjevuji skrze přírodu, chci se zjevit i v tobě. 

31 Lidstvo, probuď se! Pochopte slovo Toho, který měl přijít a který je nyní mezi vámi! Ten, kdo živí 

duše, je nyní zde. Ten, který osvěcuje cestu vašeho vývoje, v současnosti vysílá své světlo z výšin a 

používá lidský mozek k tomu, aby božské inspirace přeložil do slov - slov, která se dostanou k trpícímu 

srdci, zmatené duši, nemocnému a hladovému. Ten, kdo přijímá toto světlo na svou duši, vidí, že se jeho 

síly zvyšují. Má božská síla hýbe vesmírem a přichází k vám jako pohlazení. Každé z těchto poselství je 

myšlenkou vašeho Pána. 

32 Lidé, zachráním vás a způsobím, že se stanete dokonalým vysílačem, který lépe vyjadřuje Mou 

Vůli. Ó učedníci, kteří Mi v těchto chvílích nasloucháte, když nemůžete všemu porozumět, pociťte 

alespoň tuto lásku, toto vyzařování života, které k vám přichází. Mé světlo vás v této době zachrání. 

33 Jakou velikost by mohl mít člověk bez božského? Je to Mé světlo, které zkrášluje vše, co existuje. 

Nechte ji zazářit ve své bytosti a ve svých skutcích a pocítíte blaženost života v Mém následování. 

34 Uvědomte si, že ačkoli jsem "Slovo", nejsem jen Slovo, ale také čin. Dal jsem vám o tom důkaz, 

když jsem se stal člověkem, abych s vámi žil a byl vám příkladem. Stal jsem se vpravdě člověkem, ale to 

tělo, když bylo stvořeno, se nedopustilo sebemenšího hříchu a nemělo sebemenší vadu. Byl to skutečný 

chrám, z něhož vycházelo "Boží slovo". Ten, který vzkřísil ponížené a slovem uzdravil nemocné - ten, 

který žehnal dětem a usedl ke stolu chudých, je ten, který nyní přichází, je totéž "Slovo". Je to Světlo 

Pravdy, které jste viděli objevit se na Východě a jehož záře nyní ozařuje Západ. Dnes se nezjevuji vtělený 
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do lidské bytosti, ale projevuji se prostřednictvím Mnou připravených lidských bytostí, které se narodily, 

aby tento úkol splnily. Vpravdě vám říkám, že ty, skrze něž jsem vám dal Své Slovo, jsem na něj připravil 

ještě předtím, než přišli na zem. Pak jsem je vedl od jejich narození a teď, když je používám, je dál cvičím. 

35 Chci s vámi mluvit o mnoha duchovních tématech, ale vy jim zatím nemůžete rozumět. Kdybych 

vám odhalil, do jakých domovů jste na zemi sestoupili, nedokázali byste pochopit, jak jste na takových 

místech žili. Dnes můžete popřít, že znáte duchovní sféry, protože dokud je vaše duše inkarnována, je jí 

poznání její minulosti zakázáno, aby nebyla marnivá ani sklíčená a nezoufala tváří v tvář své nové 

existenci, v níž musí začít znovu jako v novém životě. I kdybys chtěl, nemohl by sis vzpomenout; 

umožňuji ti pouze zachovat si tušení nebo intuici toho, co ti zjevuji, abys mohl vytrvat v životním boji a 

ochotně snášet zkoušky. 

36 Možná pochybuješ o všem, co ti říkám, ale tato duchovní sféra byla tvým skutečným domovem, 

dokud jsi byl duchem. Byli jste obyvateli toho místa, kde jste nepoznali žádné utrpení, kde jste cítili slávu 

Otce ve své bytosti, protože v něm nebyla žádná vada. Neměl jsi však žádné zásluhy, a proto bylo nutné, 

abys opustil toto nebe a sestoupil na svět, aby tvá duše mohla svým úsilím získat toto království. Stále více 

jste však klesali morálně, až jste se cítili velmi vzdáleni od božského a duchovního, od svého původu. 

37 Můj - Mistrovský - hlas k vám vždy promlouval, aby vás učil; poznali jste ho podle jeho láskyplné 

povahy. Když jste se však drželi svých chyb, bolest vás jako neúprosný učitel upozornila na vaši 

neposlušnost. Dnes jeden trn a zítra druhý - tak se ti na čele postupně vytvořil věnec smutných zkušeností. 

Proč se neučíte lásce ode Mne a nenecháte se vést Mým pokynem, který nikomu neubližuje, ale spíše činí 

vaše srdce laskavými, když vám říká: "Milujte se navzájem"? Kdo miluje svého bližního, miluje v něm 

Otce. 

38 Miloval jsem tě, ještě než jsi existovala, hladil jsem tě v sobě, a když ses narodila, dal jsem ti 

pocítit svou božskou něhu. Miluješ-li svého Otce, musíš milovat i své větší a menší bratry a sestry a vědět, 

že každý člověk, který existuje, je tu proto, že to tak chtěl Bůh, a že každé stvoření je (viditelnou) podobou 

božské myšlenky. Pamatujte navíc, že nejste jen bratry a sestrami lidí, že existuje mnoho tvorů, kteří, ač 

bez ducha, jsou vašimi bratry a sestrami a které můžete nazývat menšími, ale kteří proto nepřestávají mít 

za svého Otce téhož, který stvořil vás. Poznejte své místo uprostřed života, abyste mohli řádně plnit svůj 

úkol. 

39 Až váš duch přijme světlo Mého učení v pravdě, budete toužit po nebi mnohem více než nyní po 

pozemských statcích. Kdo touží po nebeských ctnostech, aby dosáhl vzestupu svého ducha, cítí vnitřní 

plamen, který ho osvěcuje, a slyší v sobě hymnus lásky k Otci. Právě toto světlo vám dává pocítit 

přítomnost Toho, který ve vás přebývá a který vám ukazuje nejkratší cestu, jež vede do zaslíbené země, a 

tím vás zbavuje cest, na nichž lidé po celé věky zanechávali stopy bolesti. 

40 Když jsem byl jednou mezi svými učedníky a můj odchod se už blížil, řekl jsem jim při jedné 

příležitosti: "Hle, brzy mě už nebudete mít mezi sebou, neboť odejdu k Otci, od něhož jsem přišel." Nyní 

vám říkám: Jednejte jako já a nebe bude vaše, i když za méně, než jsem udělal já - pokud chcete. 

41 Vejdi do světla tohoto věčného úsvitu, abys již neviděl noc, neboť v duši osvícených, těch, kdo 

dbali Mého učení, se nesmí objevit žádná temnota. Tak jako je noc duší zhmotnělého člověka, tak je úsvit 

duší toho, kdo usiluje o zduchovnění. Nechte svou duši odhalit své světlo, které je, jako byste nechali svítit 

Mine. 

42 Buďte učiteli toho, čemu jsem vás učil, ale nejprve buďte hluší k hlasu pokušení, ke světskému 

hluku lehkomyslnosti a marnosti. Naslouchejte v tichosti Mému hlasu a obdržíte Mé poselství. 

43 Nikdo se neztratí; někteří dorazí dříve na cestě, kterou jsem vám ukázal, a jiní dorazí později na 

cestách, po kterých jdou. Ve všech náboženstvích může člověk přijmout to učení, které potřebuje, aby se 

stal dobrým. Pokud toho však nedosáhne, obviňuje náboženství, které vyznává, a zůstává tím, kým 

vždycky byl. Každé náboženství je cestou; některá jsou dokonalejší než jiná, ale všechna směřují k dobru a 

snaží se dojít k Otci. Pokud vás něco neuspokojuje v náboženstvích, která znáte, neztrácejte víru ve Mne. 

Kráčejte po cestě lásky a naleznete spásu, neboť Moje cesta je osvětlena silou lásky. 

44 Takto připravuji svůj příbytek, svůj chrám. Když mluvím o svém příbytku, nemluvím o tvém těle, 

ale o tvé duši, neboť tento domov stavím na věčných základech, ne na tom, co je pomíjivé. 

45 Mnozí přišli na tento projev hladoví po tomto slově života, zatímco jiní ještě těmto slovům učení 

nerozumějí. Těch se dotýkám, aby hladověli a žíznili po lásce a hledali Mé světlo. 
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46 lidskosti, vidím, že se bojíš bouře, která se nad tebou rozpoutala. Nebojte se jí, neboť já ji 

uklidním, pokud ve mne věříte a nasloucháte mému hlasu. Pokud ještě neumíte naslouchat v tichu, přijďte 

a učte se ode Mne, který vás učí prostřednictvím těchto připravených orgánů porozumění, nebo počkejte, 

až se k vám toto poselství dostane z ducha do ducha. Toto poselství je světlem pro všechna náboženství, 

pro všechny sekty a denominace a pro různé způsoby vedení lidí. Ale co jste udělali s mým slovem, 

učedníci? Chcete, aby strom rozkvetl právě takto? Nechte ji rozkvést, protože vám oznámí, že později 

přinese ovoce. Proč tato poselství skrýváte a nepřinášíte světu překvapení této nové epochy s touto dobrou 

zprávou? Proč se neodvažujete říci světu, že mezi vámi zní Kristův hlas? Mluvte a vydávejte svědectví o 

Mých pokynech svými skutky lásky, neboť kdyby si někteří zavřeli uši, aby vás neslyšeli, jiní je otevřou a 

váš hlas jim bude sladký a melodický jako slavičí píseň. 

47 Mé slovo této doby nevymaže slova, která jsem vám dal ve Druhé éře. Epochy, staletí a věky 

pominou, ale Ježíšova slova nepominou. Dnes vám vysvětluji a odhaluji význam toho, co jsem vám tehdy 

řekl a čemu jste nerozuměli. 

48 Jsem stejný rozsévač jako kdysi; dnes zasévám a zítra sklízím ovoce, ale má pravda je stejná jako 

vždy. Nežijete jen z chleba země, ale také z mého učení. Tvé tělo klesne do lůna země, ale tvé duši řeknu: 

"Vstaň a choď, vrať se ke svému Otci." 

49 Mé "Slovo" se již stalo člověkem v jiném čase, aby vás příkladem naučilo milovat; kdybych vás 

totiž učil jen slovem, svět by řekl: "Jen slova, žádné skutky." Vždyť to, co jsem vám řekl, je, že jste 

milovali. Byl jsem mezi vámi, abych vás učil, protože to jsem přišel udělat. Co jsem se mohl od mužů 

naučit, co jsem neznal? Nic. Ten život jsem zasvětil lidstvu. V chrámech jsem byl světlem mezi učiteli 

Zákona. Tři roky předtím, než jsem znovu opustil zemi, jsem se vydal učit lidi na pole, na břehy moře 

nebo řek, na tržiště. Mluvil jsem ke všem, nikomu jsem neodepřel své učení. 

50 Dnes mi říkáš: "Mistře, svět je stále stejný navzdory Tvé oběti, Tvému slovu a Tvé prolité krvi." Je 

pravda, že lidé prolévali svou krev, až jí byla země nasáklá. Nebylo to z lásky, ale z chamtivosti, ze zloby. 

Prolili krev svých bližních, které nemilují. 

51 Mnozí si dělají Můj obraz a pokrývají ho hedvábím, zlatem a drahými kameny, zatímco chudé 

nechávají umírat hladem a zimou, ale Můj Božský plán je silnější než lidská zatvrzelost a uskuteční se. 

Běda těm, kdo lžou! Bylo by pro ně lepší, kdyby se přiznali ke své vině, než aby se cítili lepší než ostatní, 

protože jejich svědomí je nenechá v klidu ani ve spánku. Ti, kdo se snaží zakrýt skvrny hanby pláštěm 

pokrytectví, jsou obílené hroby, které v sobě skrývají hnilobu. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci! 

Chceš-li chodit po cestách Páně, dělej to, čemu tě učím, vezmi si ze Mne příklad, vezmi svůj kříž a 

následuj Mne. 

52 Děti moje, shledáváte v Mém poselství něco špatného? Ubližuju vám tímto slovem, které obsahuje 

jen lásku ke všem? Prostudujte si ji a nenajdete v ní nic nespravedlivého. 

53 Toto poselství, které vám připomene dobu, kdy jsem se vám dal poznat, se zachová v písemné 

podobě a mnozí přijdou a vzpomenou si, jak blízko jsem jim byl. Ani ve Druhé éře, dokud jsem byl s nimi, 

Mě Moji apoštolové nemilovali tolik jako po Mém odchodu. Dokud byli se Mnou, nepoložili za Mne svůj 

život; později z lásky ke svému Mistru dali všechno, co měli. Když už nebylo slyšet Ježíšův hlas, teprve 

tehdy učedníci trpěli a přáli si, abych byl opět s nimi, a nikdy mě nemilovali tak jako tehdy. Důvodem 

bylo, že jsem již vládl v jejich srdcích. Podle mé vůle se to stane i s vámi. 

54 Mou přítomnost poznáš podle pokoje, který cítíš ve své duši. Nikdo jiný než Já ti nemůže dát 

opravdový pokoj. Duchovní bytost z temnoty by ti ji nemohla dát. Říkám vám to proto, že mnohá srdce se 

bojí nástrah svůdné bytosti, které lidé dali život a podobu podle svých představ. 

55 Jak nesprávně byla existence Knížete temnot vykládána! Kolik lidí přece jen věřilo více v jeho 

moc než v mou, a jak daleko od pravdy byli! 

56 Zlo existuje, všechny neřesti a hříchy pocházejí z něj, to znamená, že ti, kdo páchají zlo, existovali 

vždy, jak na zemi, tak v jiných domovech či světech. Proč však zosobňujete všechno existující zlo v jediné 

bytosti a proč ho stavíte do protikladu k Božství? Ptám se vás: Co je nečistá bytost před Mou absolutní a 

nekonečnou mocí a co znamená tvůj hřích tváří v tvář Mé dokonalosti? 

57 Na světě se objevil hřích. Když duchové vyšli od Boha, někteří zůstali na cestě dobra, zatímco jiní 

se z této cesty odchýlili a vytvořili jinou, cestu zla. 
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58 Slova a podobenství, která vám byla v dřívějších dobách dána v alegoriích jako zjevení, byla 

lidstvem mylně vykládána. Intuitivní znalosti, které lidé měli o nadpřirozenu, byly ovlivněny jejich 

představivostí, a tak se kolem moci zlých věd postupně vytvořily kulty, pověrečné představy a mýty, které 

přetrvaly až do dnešních dnů. 

59 Ďáblové nemohou pocházet od Boha; vymysleli jste si je svou myslí. Představa, kterou máte o 

bytosti, s níž Mi neustále oponujete, je falešná. 

60 Učil jsem vás bdít a modlit se, abyste se mohli osvobodit od pokušení a špatných vlivů, které 

mohou pocházet od lidí i od duchovních bytostí. 

61 Řekl jsem vám, abyste podřídili ducha tělu, protože to je slabé stvoření, kterému neustále hrozí 

pád, pokud na něj nebudete dohlížet. Srdce, mysl a smysly jsou otevřené dveře, kterými duši bičují vášně 

světa. 

62 Pokud jste si mysleli, že bytosti temnoty jsou jako monstra, vidím je jen jako nedokonalé tvory, k 

nimž natahuji ruku, abych je zachránil, neboť i oni jsou Mé děti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 115  
1 Přijímám vás, milovaní lidé, a ve vás lidstvo, které je Mou dcerou. V této době, kdy se dávám 

poznat skrze orgán lidské mysli, vám dávám sílu, abyste se vrátili na cestu dokonalosti, zlepšili své životní 

chování a pocítili ve svém srdci ozvěnu Mého Božského hlasu. Pracuji na vás v tomto příznivém čase, 

abyste pozvedli svého ducha, který dnes spí, abyste učinili své srdce citlivým. Nechci v něm být jen jako 

náhodný návštěvník, ale jako věčný obyvatel, protože v něm vybudujete můj chrám přesně podle mé vůle. 

2 Jsem totéž "božské Slovo", které se ve Druhé éře zjevilo v tělesné podobě jménem Ježíš, žilo s 

vámi a přineslo vám mírnost Svého Slova obsaženou v Jeho dokonalém příkladu. Nyní využívám lidské 

nástroje, které jsem připravil a které byly předurčeny před jejich zrozením k naplnění tohoto vznešeného 

poslání. 

3 Řekl jsem vám, že tato země není vaší pravou vlastí, neboť kdysi jste skutečně měli nebe jako svůj 

příbytek a byli jste s Nebeským Otcem. Když jste ještě nesestoupili na tuto planetu, byli jste v duchovním 

domově, kde je vše světlo a pravda. Vy jste si však tento dojem nevtiskli pevně do duše, a proto vám 

selhává paměť a nepamatujete si nic z onoho života, z pobytu v tom, co nazýváte Nebem, který 

neodpovídá tomu, co si na základě své mysli představujete v tomto světě, který nazýváte Zemí. 

4 Před svým stvořením jste byli ve Mně; poté jste jako duchovní bytosti byli na místě, kde vše 

vibruje v dokonalé harmonii, kde je podstata života a zdroj pravého světla, z něhož vás živím. 

5 Bolest nebyla stvořena Otcem. V dobách, o kterých k vám mluvím, jste neměli důvod vzdychat, 

neměli jste si na co stěžovat, cítili jste v sobě nebe, neboť jste byli ve svém dokonalém životě symbolem 

této existence. Ale když jsi ten domov opustil, dal jsem tvému duchu šat a ty jsi klesal stále hlouběji. Pak 

se vaše duše vyvíjela krok za krokem, dokud nedosáhla úrovně existence, kde se nyní nacházíte a kde září 

světlo Otce. 

6 Já jsem Pánem lásky, a proto pokud nebudete kráčet po Mých cestách a milovat lidi láskou, které 

jsem vás naučil, postihne vás bolest kvůli vaší neposlušnosti. S každým novým případem tak získáváte 

další zkušenosti. 

7 Člověk jako Boží stvoření je bratrem všech tvorů z tohoto i jiných světů, neboť každá forma života 

je myšlenkou Otce v různých podobách. Protože jste obdařeni rozumem, pochopte, že jste součástí tohoto 

stvoření a v tomto smyslu bratry a sestrami všech bytostí, a musíte si vědomě ujasnit, jaké postavení 

zaujímáte ve stvoření, v božském plánu a ve vesmírné shodě. Proč nejednáte v souladu s posláním, které 

jsem vám zjevil? Buďte apoštoly Mého učení s jasným vědomím, že se musíte vyvíjet od stupně ke stupni. 

Smilujte se nad sebou, přistupte co nejrychleji na cestu spásy, která není ničím jiným než cestou dokonalé 

lásky obsažené v tomto prostém učení: "Milujte Boha více než všechny stvořené věci a svého bližního 

jako sebe samého." 

8 Učte své spolubratry nejen slovy, ale i skutky lásky. Ačkoli jsem "Slovo" Otce, stal jsem se 

člověkem ve Druhém věku, abych vás učil s pomocí. 

Abych vás na svém vlastním příkladu naučil dodržovat Boží zákony. Kdybych vás totiž učil jen svými 

slovy, řekli byste: "Mluvil, ale nevykonal jediný skutek." Proto jsem byl mezi svými učedníky vždy jako 

Mistr. 

9 Zachovávejte Mé božské učení a příklady, zítra budou jako hůl. Žádejte Mě v těchto chvílích, kdy 

se dávám poznat skrze Nositele slova, a pokud jsou vaše prosby ušlechtilé a spravedlivé, vyslyším je. 

Pokud však žádáš bezdůvodně, věz, že ti dám jen to, co máš dostat. Obětujte Mi duchovní úctu a nebuďte 

jako ti, kdo staví chrámy a oltáře pokryté zlatem a drahými kameny, kdo podnikají dlouhé poutě, trestají se 

surovým a krutým bičováním, klaní se modlitbami ze rtů a modlitebními litaniemi, a přesto Mi nedokázali 

odevzdat svá srdce. Napomenul jsem vás ohledně svědomí, a proto vám říkám: Ten, kdo mluví a vypráví o 

tom, co udělal, a vytrubuje to do světa, nemá u nebeského Otce žádné zásluhy. 

10 Chcete-li kráčet po přímých cestách Páně, dělejte to, čemu jsem vás učil ve svém Slově, ve svých 

příkladech a se svou láskou. Buďte pokorní, oplácejte zlo dobrem a nedbejte na lidskou nevděčnost. 

Vezmi trpělivě svůj kříž a následuj mě. 

11 Já, "Slovo", jsem se ve Druhé éře stal člověkem, abych vám ukázal Svou Božskou Lásku. 

Nepohrdl jsem žít mezi vámi v lidském těle. Chtěl jsem být dítětem tohoto lidstva, abych se s ním cítil 

více spřízněn a aby mě mohlo více prožívat. Ta žena, která obětovala své lůno, aby se v ní "Slovo" mohlo 
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stát člověkem, byla pro svou čistotu a nevinnost důstojným chrámem, kvůli němuž jsem si ji vybral za 

lidskou matku. Maria byla květem generace, kterou Pán připravoval mnoho generací předtím, než se měla 

narodit. 

12 Mateřská láska, jejíž podstata a něha je v Otci, se vtělila do Marie, té Panny, která byla květem 

čistoty a nevinnosti. 

13 Maria jako žena je ztělesněním univerzální Matky, je mateřskou láskou, která existuje v mém 

Božství a která se stala ženou, aby v životě lidí bylo světlo naděje. Maria jako Duch je Božská něha, která 

přišla na zem, aby plakala nad hříchy lidstva. Její slzy se smísily s krví Syna, aby naučily lidi plnit jejich 

povinnosti. Na věčnosti její otevřená náruč s láskou očekává příchod svých dětí. 

14 Od počátku lidstva vám byl předpovězen příchod Mesiáše; také Maria vám byla oznámena a 

zaslíbena. 

15 Ti, kdo popírají Mariino božské mateřství, špatně hodnotí jedno z nejkrásnějších zjevení, které 

Božství lidstvu dalo. 

16 Ti, kdo uznávají Kristovo božství a popírají Marii, nevědí, že se připravují o vlastnictví 

nejněžnějšího a nejkrásnějšího rysu, který existuje v Mém Božství. 

17 Kolik je lidí, kteří si myslí, že znají Písmo, a přitom nevědí nic, protože nic nepochopili; a kolik je 

těch, kteří navzdory svému názoru, že objevili jazyk stvoření, žijí v omylu! 

18 Mateřský duch láskyplně působí ve všech bytostech, jeho obraz můžete spatřit všude. Jeho božská 

něha padla jako požehnané semeno do srdcí všech tvorů a každé království přírody je jejím živým 

svědectvím a každé mateřské srdce je oltářem vztyčeným před touto velkou láskou. Maria byla božským 

květem a plodem byl Ježíš. 

19 V tomto stvoření jsem se stal člověkem, mistrovským dílem Boží lásky, abych lidem zjevil velká 

tajemství svého království tím, že k nim budu promlouvat skutky a slovy lásky. 

20 Všechno o Kristu mluvilo proto, že je "věčným Slovem", stejným, kterému nasloucháte. 

21 Milovaní učedníci, studujte Mé učení s láskou a dobrou vůlí a nakonec pochopíte vše, co jsem vám 

v průběhu věků zjevil. 

22 Vpravdě vám říkám, že vy a všichni ti, kdo přijdou na kloub tomuto dílu, budete pravými 

vykladači Písma. 

23 Dějiny mého lidu jsou plné znamení a zázraků, které rozněcovaly víru těchto zástupů v existenci a 

moc Boha - živého, neviditelného a pravého Boha. 

24 Svědectví o tom, co tento lid viděl a zažil, vešlo do dějin a bylo zaznamenáno ve spisech, které 

znají všechny generace až do vašich dnů. Tato svědectví však nyní přicházejí k lidem bez víry a bez 

duchovní přípravy, kteří, aby uvěřili, považují za nutné přemýšlet, přemýšlet a přemýšlet a vše podřizovat 

své vědě, svému rozumu a logice. Tito lidé pochybovali, jiní byli zmateni, někteří to popírali a někteří se 

tomu vysmívali. 

25 Je přirozené, že ti, kdo se snaží najít božskou pravdu tím, že ji hledají očima nebo omezenou 

myslí, neudělají tři kroky, aniž by klopýtli nebo spadli do propasti. Jen duch může najít cestu k pravdě. 

26 Je nutné, abych vám řekl, že svědectví lidí, kteří Mě následovali, bylo pravdivé; to, co odkázali 

potomkům, bylo správné. Předkládali učení, které přijali, se svou prostou a nevinnou vírou - tak, jak to 

viděli a jak pochopili vše, co se stalo. 

27 Všechny ty události, skutky a zkoušky, o nichž k vám hovoří staří, obsahují pravdu, světlo, 

zjevení. Uvěřili, aniž by to zkoumali, protože byli svědky událostí. Je na vás, abyste přišli věcem na kloub 

a pak uvěřili, abyste z toho, co vám bylo zjeveno, vytěžili duchovní obsah. 

28 Všechno má tak jednoduché a zřejmé vysvětlení. Znovu vám však říkám, že k jeho nalezení musí 

duch postupovat v hlubokém zamyšlení. 

29 Velký bude údiv tohoto zhmotnělého lidstva, až mu i jeho věda a pozorování prokáží pravdivost 

mnoha událostí, které nechtělo přijmout. Pak překvapeně řekne: "Byla to pravda." Ale vše, co dnes 

nazýváte zázraky, není nic jiného než hmotné uskutečnění božského poselství, poselství, jehož hlas k vám 

neustále promlouvá o něčem, co je mimo vaši planetu a mimo vaši mysl, o něčem, co přichází přímo od 

Mého Ducha k vám. 
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30 Dnes je Můj Otec s vámi. Slyším vaše prosby, i ty nejmenší stížnosti. Chci, abyste se naučili 

mluvit se svým Otcem. Nemyslete si však, že jsem přišel jen za vámi. Ne, sestoupil jsem ke všem svým 

dětem, neboť volání těchto lidí dosáhlo nebeských výšin jako výkřik úzkosti, jako prosba o světlo. 

31 Když přijímáte Mé Slovo v této podobě, ptáte se sami sebe, zda přicházím jako Otec, nebo jako 

Soudce. Říkám vám, že ještě než uslyšíte mé první slovo tohoto dne, vaše svědomí vám už ukáže každý 

váš přestupek a také každý váš dobrý skutek. 

32 Kdybych vás však měl soudit ve svém slově, proč se bojíte? Nepochází Můj soud z lásky, kterou 

vám prokazuji? 

33 Probouzím vás, aby vás zkoušky nezastihly nepřipravené, aby vás bouře a vichřice této doby 

neoddělily od světla. 

34 Jistě je to doba navštívení, a proto je třeba být silný a vybavený, abychom nepodlehli. 

35 Život na zemi byl pro člověka vždy provázen zkouškami a pokáním, ale nikdy nebyla tato cesta 

vývoje tak plná bolesti jako nyní, nikdy nebyl kalich tak plný hořkosti. 

36 V této době lidé nečekají až do dospělosti, aby čelili životnímu boji. Kolik tvorů zná z dětství 

zklamání, jho, rány, překážky a neúspěchy. Mohu vám říci ještě více: v této době začíná bolest člověka 

ještě před jeho narozením, tedy již v lůně matky. 

37 Velkou povinností bytostí, které v této době přicházejí na zem, je odčinit zlo! Měli byste si však 

uvědomit, že všechno utrpení, které na světě existuje, je dílem lidí. Je snad v mé spravedlnosti větší 

dokonalost než dovolit těm, kdo zasévali na cestu života trní, aby je nyní sklízeli? 

38 Vím, že ne všichni nesou stejnou vinu za chaos, který zažíváte. To je pravda, ale já vám říkám, že 

za mír jsou zodpovědní ti, kdo nejsou pachateli války. 

39 Vám, lidé, říkám: Smilujte se nad sebou i nad svým bližním. Aby však tato milost byla účinná, 

poznejte své duchovní dary studiem Mého díla. Kdo miluje svého bližního, miluje Mne, neboť jeho bližní 

je Mé milované dítě. 

40 Jste lidé, které připravuji k modlitbě, k vyučování pravdě a k uzdravení. Život se svou bídou, 

strádáním a hořkostí se stal jakousi pouští. Říkám vám však, abyste nezůstávali stát na místě a nesetrvávali 

na poušti, protože pak nepoznáte pravý pokoj. 

41 Mějte na paměti příklad Izraele, jak je zaznamenán v dějinách, když musel dlouho putovat pouští. 

Bojovali, aby unikli egyptskému zajetí a modlářství, ale také aby se dostali do země míru a svobody. 

42 Dnes je celé lidstvo jako lidé ve faraonově zajetí. Lidem jsou vnucována vyznání víry, doktríny a 

zákony. Většina národů je otroky jiných, silnějších. Tvrdý boj o přežití a nucená práce pod bičem hladu a 

ponížení jsou dnes hořkým chlebem, který jí velká část lidstva. 

43 To vše v lidských srdcích stále více vyvolává touhu po osvobození, míru a lepším životě. 

44 Válečný řev, prolitá lidská krev, sobectví, snaha o moc a nenávist, které přinášejí ovoce na tisíc 

způsobů, probouzejí lidi z hluboké letargie. Ale jestliže tato touha všech Mých dětí je sjednotí v jednom 

ideálu, jako se sjednotil izraelský lid v Egyptě pod Mojžíšovým vedením - jaký člověk, jaká hrozba, jaká 

moc by mohla tato srdce zastavit? Ve skutečnosti nikdo, neboť v této touze bude Mé světlo, v tomto boji 

bude přítomna Má moc, v tomto ideálu budou účinná Má božská zaslíbení. 

45 Potřebuje svět nového Mojžíše, aby se osvobodil ze svých pout? Říkám vám, že učení, které jsem 

vám přinesl v tomto čase, je světlo, které inspirovalo Mojžíše. Je to slovo spravedlnosti a proroctví, je to 

moc, která pozvedá slabého, bázlivého, zbabělého a proměňuje ho v odvážného, rozhodného, horlivého. Je 

to zákon, který vede a usměrňuje na cestě pravdy; je to mana, která udržuje při životě v dlouhých dnech 

putování, a nakonec je to vysvobození, je to pokoj, je to blahobyt pro lidi dobré vůle. 

46 Cítíte se povzbuzeni mým slovem, lidé, a jako by na vaše rány stékal zázračný balzám, cítíte se 

posíleni, obnoveni, plni naděje do zítřka. Proto se vás ptám: Nemyslíte si, že kdybyste stejné poselství 

předali utlačovaným národům země, učinilo by na nich stejný zázrak? 

47 Proto vám znovu a znovu říkám, abyste se připravili a neodkládali dobu, kdy se budete moci vydat 

na cestu jako poslové tohoto inspirovaného poselství. Když vám říkám, abyste se připravili, je to proto, že 

tato dobrá zpráva má být šířena tak, aby nebyla příčinou bolesti, aby nezpůsobila bratrovražedné spory a 

aby kvůli ní nebyla prolita jediná kapka krve. 

48 Mé poselství je přesvědčivé, jemné a plné pravdy. Dotýká se srdce i mysli a přesvědčuje ducha. 
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49 Slyšte mě, studujte, začněte jednat a budete moci budovat průlomy pro lidi k víře, ke světlu, ke 

svobodě a k míru. 

50 Proto vás učím dokonalému uctívání Mého Božství. Chci, abyste pochopili, že se máte modlit jen 

ke Mně, neboť Já jsem Dárce, bez jehož vůle a svolení se nic neděje. 

51 Maria, vaše nebeská Matka, je nositelkou darů a milostí. Proto pokud je vaše vznešenost nízká 

nebo vás činí nehodnými mluvit se Mnou, modlete se k ní, hledejte její pomoc a přímluvu, a vpravdě vám 

říkám, že takto se ke Mně vaše prosby rychle dostanou. 

52 Podávám vám tato vysvětlení, protože jste si z myslí mnoha spravedlivých udělali božstva, která 

žádáte a uctíváte, jako by to byli bohové. Jaká nevědomost, ó lidstvo! Jak mohou lidé posuzovat svatost a 

dokonalost ducha pouze podle jeho lidských skutků? 

53 Jako první vám říkám, abyste napodobovali dobré příklady, které vaši bratři a sestry napsali svými 

skutky, svým životem a ctností, a také vám říkám, že při vzpomínce na ně můžete doufat v jejich duchovní 

pomoc a vliv. Proč jim však stavíte oltáře, které slouží jen k urážce pokory těchto duší? Proč lidé vytvářejí 

ve své paměti kulty, jako by byli Bohem, a stavějí je na místo Otce, na kterého zapomínají, když uctívají 

své bratry? Jak smutná pro ně byla sláva, kterou jsi jim zde dopřál! 

54 Co lidé vědí o Mém soudu nad těmi, které nazývají svatými? Co vědí o duchovním životě těchto 

bytostí nebo o místě, které si každá z nich zasloužila před Pánem? 

55 Ať si nikdo nemyslí, že těmito zjeveními chci z vašich srdcí vymazat zásluhy, které si mezi vámi 

vysloužili Moji služebníci. Naopak, vězte, že milost, kterou u Mne nalezli, je veliká a že vám skrze jejich 

modlitby uděluji mnohé. Je však nutné, abyste odstranili svou nevědomost, z níž pramení náboženský 

fanatismus, modlářství a pověry. 

56 Cítíš-li, že duch těchto bytostí obklopuje tvou životní sféru, důvěřuj jim, neboť jsou součástí 

duchovního světa, aby ony i ty, sjednoceni na cestě Páně, mohli uskutečnit dílo duchovního bratrství - 

dílo, které očekávám jako výsledek všech svých učení. 

57 Učím vás v této podobě, abyste mohli svůj úkol splnit s čistým srdcem. 

58 Věru, tato existence je novým stupněm vývoje vašeho ducha, který zanechal nedokončené dílo, jež 

mu bylo svěřeno, a nyní dostal příležitost postoupit o kousek dál na cestě k dokonalosti. 

59 Já, Božský Mistr, jsem se také musel vrátit k lidstvu, protože Mé tehdejší dílo zůstalo 

nedokončeno. Někteří toto tvrzení odmítají a tvrdí, že Ježíšovo dílo bylo dokončeno, když zemřel na kříži. 

Říkají to však proto, že zapomněli, že jsem vám oznámil a slíbil svůj návrat. Vy, kterým nyní zjevuji toto 

učení, byste však měli pochopit, že reinkarnace pro Mne není nezbytně nutná, neboť v Mém Duchu se 

skrývá síla zjevovat se lidstvu tisícerými způsoby. Ani já jsem se nevrátil, abych hledal dokonalost svého 

Ducha. Přicházím-li k vám nyní, je to jen proto, abych vám nadále ukazoval cestu, která vás vede ke 

Světlu. Vzpomeňte si, že proroci vám v první éře řekli: "On je brána". A když jsem se stal člověkem mezi 

vámi, neřekl jsem vám: "Já jsem Cesta"? Neříkám vám teď: "Já jsem vrchol hory, na kterou stoupáte"? 

60 Vpravdě vám říkám, že jsem byl vždy dokonalý. Dnes mi dělá radost, když vás vidím bezpečně 

kráčet po Mé cestě. Zítra nastane všeobecná radost, až budete všichni žít v duchovním domově, který už 

dlouho čeká na příchod Pánových dětí. 

61 Takto mluvím k vašemu duchu, protože vím, že nyní může pochopit toto učení a říci mu, že není 

dítětem této země, že by se měl považovat za hosta zde na tomto světě, protože jeho pravá vlast je 

duchovní. 

62 Vnímejte toto slovo ve správném smyslu, protože jinak byste si mohli myslet, že Mé učení je proti 

veškerému lidskému pokroku. Nebylo by však spravedlivé připisovat takové chyby vašemu Otci, který se 

snaží pouze o dokonalost svých dětí na jejich různých životních cestách. 

63 To, co nesmiřitelně pronásleduje Mou spravedlnost, je zlo, které má v lidském srdci různé podoby 

a někdy se projevuje v sobeckých citech, v nízkých vášních, v nemírné chamtivosti, a dokonce i v 

nenávisti. 

64 Učedníci, pozorně studujte, co vám nyní obrazně říkám: Život je strom, jeho větve jsou nesčetné a 

mezi těmito větvemi nejsou dvě stejné, ale každá plní svůj úkol. Když se ovoce nepovede, je ze stromu 

vyvrženo, a když se na větvi objeví divoký růst, je ořezána, protože ze stromu života mohou vzejít jen 

plody života. 



U 115 

32 

65 Vpravdě vám říkám: Každou vědu, která způsobila zlo, a každé náboženství, které nešíří skutečné 

světlo, můžete považovat za větve a plody, jimiž neproudí míza ze stromu života, protože jím byly 

odraženy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 116  
1 Jste lidé, do nichž jsem opět vložil své zalíbení, neboť kdykoli vás velmi bolelo, pozvedali jste ke 

Mně své oči a volali ke Mně. 

2 Toto je čas zkoušek, ale Mé Slovo jako božský balzám přináší útěchu a naději do vašeho soužení. 

Ale já se vás ptám: Proč pláčeš, máš hlad, jsi nemocný a potřebný? Proč jsi spal? Proč jsi vymazal ze 

svého srdce Má slova života, která jsou potravou pro tvou duši? 

3 Nebyli jste připraveni, když vás Moje Přítomnost překvapila, ale alespoň jste Mě mohli cítit, když 

jste si uvědomili, že vás Můj Hlas volá, aby vám dal nové zjevení. 

4 Ve tvé touze přijít ke Mně ti bylo velmi užitečné, že jsi byl chudý na hmotné statky. Ale ne proto, 

že jste se jich dobrovolně zřekli, abyste usilovali o zduchovnění, ale proto, že vás Má starostlivá láska 

oddělila od svůdného a zbytečného bohatství, abyste byli svobodní, když jsem zaklepal na dveře vašich 

srdcí. 

5 Když jste poprvé přišli naslouchat Slovu, duchovní účel Mého projevu vás zajímal jen málo nebo 

vůbec ne. To, po čem tvé srdce toužilo a o co Mě prosilo, byly jen pozemské statky, které jsi cítil jako 

velkou potřebu. Později jste si však uvědomili, že dary, které váš Mistr hojně rozdával, byly duchovní 

povahy, a nakonec jste pochopili, že pozemské statky nikdy nebudou mít hodnotu těchto darů. 

6 Když toto světlo zazářilo ve vašich myslích, pochopili jste bídu velkých národů, utrpení těch, kteří 

jsou sice bohatí a vládci světa, ale všechno mají jen zdánlivě. Objevil jsi falešnost půvabu, lží, nádhery a 

radostí života. 

7 Zažili jste neschopnost náboženství sjednotit a obnovit lidstvo a na každém kroku jste byli svědky 

jejich rozkolu. 

8 Když jsi viděl tak vážně narušenou rovnováhu a zmatek mezi lidmi, vytryskly ti ze srdce pocity 

vděčnosti Otci, protože když jsi ho v té době slyšel, našel jsi v jeho Slově bezpečné útočiště pro svou duši. 

9 Ale stejně jako jste si uvědomili všechny tyto pravdy, je nutné, abyste si uvědomili i odpovědnost, 

kterou máte vůči svým bližním, protože musíte pochopit následující: Přinesl jsem mír, který si užíváte, a 

světlo, které ozařuje vaši existenci, jen proto, abych pomohl tomuto lidu? Ne, Moji posluchači, Mé dary 

milosti k vám přicházejí pouze jako prvotina nebo jako předstupeň toho, co později dám lidstvu. 

Uvědomte si, proč vám říkám, abyste bděli v očekávání bezdomovců, kteří přijdou hledat stín a útočiště. 

Nepotěšilo by vaše srdce, kdyby lidé, kteří přijdou z jiných národů, našli ve vašem středu příklad lásky, 

duchovnosti a pokoje? 

10 To bude vaším úkolem poté, co vám přestanu dávat své pokyny. A jako byl Eliáš mým duchovním 

předchůdcem, tak bude tento lid mým nástupcem, který bude svým životem, slovy a skutky nejlépe svědčit 

o tom, že jsem byl mezi vámi. 

11 Velkým zadostiučiněním pro vás bude, když budete umět s láskou přijímat své bližní a dávat jim 

něco z toho, co jsem vám svěřil. Nezapomeňte však, že vaše bolest bude ještě větší, pokud lidé budou 

bušit na brány vašeho města a jeho obyvatelé budou spát nebo se zabývat zbytečnými věcmi. 

12 Nebuďte příliš sebejistí ve svých činech, neboť na vás číhají pokušení a snadno se může stát, že 

ten, kdo již pokročil na cestě oduševnění, se kvůli absenci pravého a vysokého ideálu bude chtít vrátit na 

cesty požitků, k sobeckému materialismu, k životu v naději. 

13 Říkám vám to proto, abyste žili bděle. Nemyslete si však, že Můj Zákon mučí nebo zotročuje. Je 

pravda, že krok od temnoty ke světlu, od zla k dobru, od nižšího k vyššímu je pro člověka často bolestný. 

Pokud se mu však podaří bezpečně kráčet po Mých cestách, vše, co ho na jeho cestě životem potká, je 

pokojné, neboť pro ducha neznamená praktikování ctnosti žádnou oběť. 

14 Kdo z vás by mi mohl říci, že jsem ho nenabádal, aby šel cestou ctnosti? Podívejte, nechci se 

chlubit dobrodiními, která jsem vám udělil, ale žádám vás, abyste mi řekli, jestli jsem na vás a vašich 

rodinách neudělal zázraky, jestli jsem neuzdravil nemocné jen kvůli vašim modlitbám nebo slzám, jestli 

jsem vás nevysvobodil ze smrti, když už jste byli na pokraji propasti. Jak jsem se mohl zdržet toho, abych 

ti to neudělal, když vím, že budeš potřebovat mnoho víry a síly, abys kráčela po Mé cestě? 

15 Přinesl jsem vám Své světlo, abyste se v něm mohli vzdělávat. Neudělal jsem to proto, abych 

zaslepil vaše oči a zranil vaši duši. 
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16 Kráčejte po cestě s klidem a rozvahou, aby se vám nezdála kratší, než ve skutečnosti je, ani příliš 

vzdálená. Měli byste si jen uvědomit, že životní zkoušky jsou cestou k dosažení pokoje na věčnosti, jehož 

jste součástí díky svému duchu. Kráčejte po této cestě v míru, se skutečným ideálem dokonalosti, a nikdy 

vám nebude připadat obtížná nebo zatěžující. Bude to pro vás jako jedna z těch procházek, kdy před sebou 

vidíte nádhernou cestu, krásnou krajinu a chcete, aby nikdy neskončila. 

17 Kdybych ti v tomto životě dal všechno, už bys netoužil vystoupat o úroveň výš. Ale čeho jste 

nedosáhli v této existenci, o to usilujete v jiné, a co nedosáhnete v této, to vám slibuje jiná, vyšší, a tak to 

jde krok za krokem po celou věčnost na nekonečné cestě vývoje duše. 

18 Když slyšíte Mé Slovo, zdá se vám nemožné, že by vaše duše byla schopna dosáhnout tak velké 

dokonalosti, ale Já vám říkám, že o vysokém určení duše pochybujete jen proto, že se díváte jen na to, co 

vidíte svýma hmotnýma očima: ubohost, nevědomost, špatnost. Ale to jen proto, že duše některých je 

nemocná, jiných ochrnutá, další jsou slepí a někteří duchovně mrtví. A tváří v tvář takové duchovní bídě 

musíte pochybovat o osudu, který vám věčnost připravila. Tak žijete v době lásky ke světu a materialismu. 

Světlo Mé pravdy však k vám již dorazilo a rozptýlilo temnotu noci doby, která již pominula, a svým 

úsvitem ohlásilo příchod věku, v němž se duši dostane osvícení skrze Mé poučení. 

19 Toto světlo vás osvobodí od nevědomosti, od lži. Kolik nepravdy, kolik falšování a podvodů bude 

navždy odhaleno jeho jasem. Běda těm, kdo zfalšovali zákon. Běda těm, kdo pravdu zatajili nebo 

zfalšovali. Nedokážou si představit, jaký bude jejich soud. 

20 Mé Slovo vybízí svět k zamyšlení, aby se z něj zrodilo pokání a z něj obnova. Ale stejně jako vás 

Slovo dané prostřednictvím těchto hlasatelů probouzí a vnitřně vás pohání, tak i v jiných zemích, v jiných 

oblastech a jinými způsoby se Moji vyslanci vydali na cestu, aby přiměli lidi zpozornět, aby jim 

připomněli neporušenost Mého Zákona a pravdu Mého učení. Připravují se ve světle Mé inspirace, a 

přestože zažívají posměch a opovržení, jdou krok za krokem vpřed při plnění svého úkolu. Říkám vám, že 

pro ně uchovávám jejich odměnu a že přijde chvíle, kdy i oni poznají to, co nyní dostáváte vy. 

21 Ne všichni, kdo chodí po ulicích a uličkách a vyprávějí o událostech minulých časů, vykládají 

proroctví nebo vysvětlují zjevení, jsou Mými posly, neboť mnozí z marnivosti, zahořklosti nebo z lidského 

prospěchářství zneužívají tato poselství k urážkám a soudům, k ponižování nebo zraňování, a dokonce k 

zabíjení. 

22 Je třeba, aby se toto světlo, které s takovou láskou vstoupilo do vašich srdcí, šířilo z jednoho místa 

na zemi na druhé, aby si lidé pamatovali, že Kristus neubližuje, neponižuje a tím méně přináší smrt. On je 

totiž život, chléb, zdraví, útěcha a vše, co dnes lidstvo potřebuje. 

23 Lidé, mluvil jsem k vám. Přemýšlejte o Mých slovech, orientujte se na jejich pomoc, rozjímejte o 

životě a o všem, co vás obklopuje, s tímto světlem, které vám dávám, abyste, až Mě ještě jednou uslyšíte, 

byli uvědomělejší a lépe připraveni plnit své poslání. 

24 Vždycky jsem k vám mluvil v alegoriích, ale nyní jste na začátku nové epochy, kdy k vám budu 

mluvit jasně, neboť nyní mi můžete rozumět. 

25 Vše ve stvoření k vám promlouvá o Bohu a věčném životě, vše, co vás obklopuje a co se v životě 

děje, je jakoby obrazem duchovního. Vy jste se však nespokojili s díly, která jsem stvořil a jejichž 

prostřednictvím k vám promlouvám, dávám vám zjevení a poučuji vás. Každý národ, každé náboženské 

společenství nebo sekta vytváří obrazy, symboly, kultovní formy a sochy pro zobrazení božství. Považoval 

jsi to za nutné a já jsem to dovolil, ó lidstvo. Nyní je však váš duch osvícenější a vyvinutější než v 

minulosti, a proto může jasně vidět a chápat život. Pošlu toto poselství všem, aby se probudili ke Světlu a 

plně se setkali s Pravdou. 

26 Duchovní dary, které uschly v důsledku zanedbávání, jež jim lidé věnovali, pocítí, jak na ně padá 

rosa Mé lásky, a když pak lidé znovu pozvednou své myšlenky ke Mně v čistotě, spatří to, co předtím 

neviděli. Uslyší Otcův hlas, který k nim bude promlouvat mnoha způsoby, a budou cítit jeho přítomnost na 

každém kroku. 

27 Pak přestanou vytvářet náboženské symboly a formy uctívání, protože když uvidí zářivou tvář 

Otce ve všem stvoření, nebudou už cítit potřebu těmto předmětům, kterým přisuzují zvláštní schopnosti, 

věřit, jako by byly obrazem Otce. 
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28 Vás, učedníků, kteří jste slyšeli toto slovo v Mém učení, se ptám: Proč jste si mysleli, že 

potřebujete vytvářet symboly pro své uctívání, když jste Mě měli před očima, slyšeli jste Mě a cítili jste 

Mě? 

29 Odpovídáte-li na tuto otázku tím, že si vážíte jen toho, co vám odkázali předchůdci, říkám vám, že 

oni, zahlceni světlem Mého zjevení, chápali pomocí alegorií to, co je zduchovněním. 

30 Tento lid má uprostřed lidstva ohroženého bezbřehým materialismem, který roste a postupuje jako 

nové pohanství, jako nový a největší kult hmoty, světa a jeho vášní, plnit velké duchovní poslání. 

31 A tváří v tvář těmto zkouškám - chcete si stále uchovávat vzpomínky na modlářské kulty? Je to 

příklad duchovnosti, který máš dávat, a jsou to zbraně, kterými chceš bojovat? 

32 Ať Mé Slovo vzklíčí ve vašem srdci, abyste se brzy mohli vydat svědčit o Mém učení svými 

skutky. 

33 Když se vám již nedám poznat, protože toto období skončilo, nescházejte z cesty, nehledejte Mě ve 

svých souženích, důvěřujte Mým pokynům. 

34 Já jsem úzká brána, kterou musíte projít, a Maria je žebřík, po kterém budete stoupat v lásce a 

poslušnosti k vaší Matce. Pokud Mi věříte a zbožňujete Mě, nenarazíte na žádné nástrahy a zkrátíte si 

cestu. 

35 Nacházíte se v době boje dobra proti zlu. Byli jste povoláni, abyste se Mnou spolupracovali v této 

bitvě, která již začala. Učil jsem vás, jak bojovat, abyste rozptýlili temnotu a přinesli světlo do každé duše. 

Mé Slovo vás vede k tomu, abyste žili bděle a modlili se, abyste se nenechali svést falešnými světly a 

nenaslouchali klamným hlasům. 

36 Až tato doba uplyne a vy budete považovat Mé vyhlášení za vzdálené a v souladu s Mými pokyny 

předáte tuto dobrou zprávu svým potomkům, budete opět toužit po těch časech a budete se cítit šťastní, že 

jste byli vybráni, abyste byli svědky Mého Božského projevu. Ale již v té době vše, co jste k tomuto učení 

přidali, zmizí a Mé Slovo bude z vašeho ducha vystupovat křišťálově čisté a průzračné a bude zjevovat 

pouze světlo a pravdu. 

37 Když se vás budou ptát vaši bližní, mluvte bez zastírání o tom, co obsahuje Mé Dílo, a v jejich 

přítomnosti jim připomínejte Mistra v každém Jeho učení. 

38 Považuji vás za zodpovědné za generace, které z vás ještě vzejdou. Pamatujte, že Mé Slovo této 

doby bylo dáno nejen pro několik generací, ale pro všechny, kteří vás budou následovat, a že se musí 

vybavit větší duchovností, aby dosáhli vrcholu, který jsem určil jako cíl pro lidi. 

39 Žehnám těm, kdo jdou po cestě vzhůru a časem dosáhnou většího vzrůstu ve studiu Mého díla a 

kdo se připravují na to, že uslyší Můj hlas ve svém duchu, jakmile skončí doba Mého hlásání skrze lidský 

orgán chápání. Blahoslavení jsou ti, kdo věří v Mé dílo a umí ho ctít svým oduševněním. 

40 Kolik svých bližních můžete zachránit svými modlitbami? Tento svět je na pokraji propasti a já 

vás k němu posílám, abyste zabránili jeho pádu. Zastavte mladé lidi v jejich rychlé cestě, která vede ke 

zničení jejich mravů; očistěte jejich duše, aby si vytvořily základy pro spravedlivý a ctnostný život. 

41 Kráčejte po cestách světa a noste s sebou jako měřítko svého života pravdu Mého učení. Ale 

respektujte zemi, do níž vstoupíte, pak budou připraveny cesty, po nichž půjdete, a mezi národy bude 

uzavřena smlouva a vy učiníte z této země domov, v němž všichni pocítíte teplo nebeského Otce a budete 

se navzájem uznávat za bratry a sestry. 

42 Trpěl jsem, když jsem viděl nevděčnost svých tvorů, ale jestliže mě jako Otce zapřeli, nikdy jsem 

nepopřel, že jste mými dětmi, i když někteří jsou poskvrnění. Viděl jsem velké národy, které se ode Mne 

odvrátily a věnovaly se jen svému hmotnému životu, svým problémům, aniž by ode Mne něco očekávaly. 

Brzy však přijde čas probuzení a všichni, od dětí až po starce, zasvětí své životy studiu a praktikování 

Mého učení. Staří lidé budou mluvit laskavě a ukazovat cestu světlem svých zkušeností. Děti překvapí 

svět tím, že rozvinou své duchovní dary a oddanost Mému dílu. 

43 Milovaní lidé, čerpejte dnes z mého učení nejvyšší morálku pro svůj život. Chcete-li, aby svět 

uvěřil v toto zjevení, vydejte svým životem co největší svědectví o Mé pravdě. Řekl jsem vám, abyste byli 

čistými zrcadly, lidem, který umí jít příkladem víry, poslušnosti a čistoty. 

44 Dbejte na to, aby čistota a dobrota získaly mezi vámi moc, a tak napravíte ty, kteří vstoupili do 

vašich řad bez čestných úmyslů. 
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45 Vy, kteří jste pochopili pravdu a dokonalost Mého učení, máte povinnost svými dobrými skutky 

čelit všemu zlu, které tomuto dílu způsobili ti, kdo nepochopili jeho konečný cíl. 

46 Uvědomte si, jak se mezi vámi rozmnožilo semeno zla, až téměř přerostlo semeno pravé. Faleš, 

pověry, pokrytectví, chamtivost po zisku, špatné vlivy, fanatismus a všechny nečistoty jsou plevelem, 

který se rozšířil mezi tímto lidem, který chci vidět zbavený každé poskvrny, abych ho poslal jako svého 

vyslance k ostatním lidem a národům. 

47 Tento úkol očisty svěřuji těm, kdo milují pravdu, čistotu. Je to práce velmi vytrvalá. Jak velké však 

bude štěstí tohoto lidu, až zažije, že jeho světlo konečně rozptýlilo temnotu. Teprve pak vás budu 

považovat za posly této radostné zvěsti a pošlu vás do světa, abyste bojovali proti království zla tím, že 

budete působit proti jeho moci obnovou svých bližních. . 

48 Uvažte, s jakou láskou a božskou trpělivostí jsem vás učil a opravoval a říkal vám, abyste Mi 

dovolili upozorňovat na vaše chyby a omyly a vést vás k dokonalosti. Ale ach, kolik je těch, kteří zůstávají 

hluší k těmto slovům a ve své lhostejnosti, ve své zatvrzelosti srdce nechávají drahocenné chvíle přípravy 

plynout, aniž by chtěli uvěřit ve zkoušky, které je čekají. 

49 Jednoho dne se svět ujme souzení a vyšetřování tohoto lidu a pak obstojí jen ten, kdo "bděl". Kdo 

však zneužil Mé Dílo k sobeckým a škodlivým účelům, uvidí, jak na něj dopadne spravedlnost země, a 

pak bude pozdě litovat, že si chtěl vytvořit své vlastní království, svůj trůn lichocení a pohodlí v Mém 

vlastním duchovním Díle, které je dílem lásky, pokory a odříkání. 

50 Znovu vám všem říkám: "Bděte a modlete se", a pokud opravdu věříte v Mé Slovo, neodkládejte 

jeho poslušnost na zítřek, protože zítra už může být pozdě. 

51 Pohleďte, lidé, Země už je příliš malá na to, aby pojmula tolik lidského utrpení. V minulosti se tato 

planeta jevila člověku jako "údolí" bez konce; nyní ji dobyl a osídlil. 

52 Dal jsem člověku tento svět za domov a řekl jsem mu: "Rosťte a množte se a naplňte zemi!" A on 

skutečně naplnil zemi, ale učinil tak s hříchem a utrpením. 

53 Tento svět, který by měl být domovem jedné rodiny zahrnující celé lidstvo, je jablkem sváru a 

příležitostí k nesmyslnému úsilí o moc, ke zradě a válce. Tento život, který by měl sloužit ke studiu, 

duchovnímu rozjímání a snaze dosáhnout věčného života využitím zkoušek a poučení ve prospěch ducha, 

je člověkem špatně chápán, takže nechává své srdce otrávit záští, hořkostí, materialismem a 

nespokojeností. 

54 Lidé zapomínají na jazyk, kterým k nim mluví svědomí, ztrácejí víru a nechávají vyhasnout dary 

svého ducha, takže někteří se oddávají materialismu, zatímco jiní reptají nad touto existencí a jako 

záminku k útěku z tohoto světa a vstupu do jiné země uvádějí nekonečnou touhu. 

55 Ptám se: Máte již duchovnost potřebnou k tomu, abyste mohli obývat lepší světy? Neuvažovali jste 

o tom, že pokud nejste zralí - i kdybyste mohli vstoupit do nejlepšího duchovního domu -, nedokázali 

byste ocenit hodnotu takového života a plně si užívat jeho klidu? 

56 Amen, říkám vám: Zásluhou tohoto života, který dnes máte, je, že duch umí překonávat všechny 

životní úskalí a existující těžkosti; a to není všechno, ale navíc, když s tím budete souhlasit, budete ve 

svém duchu prožívat štěstí, které plyne z toho, že jste užiteční svým bližním ve světě, kde panují tak velké 

potřeby. 

57 V den, kdy duše dosáhne dokonalosti potřebné k tomu, aby se mohla cítit v Mém nebeském 

království, nebude pro ni důležité, jaké místo či svět obývá, ani to, zda je inkarnovaná či nikoli. Bude v 

sobě nosit nebeské království a užívat si jeho milosti ve všech misích, k jejichž plnění ji Otec vyšle. 

58 Zamyslete se nad tím a uvědomte si, že toto údolí Země je rozlehlou zemí, která nabízí příznivé 

možnosti, jak v ní získat potřebné zásluhy k dobytí domovů, po nichž váš duch touží. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 117  
1 Lidé, odpočiňte si na pevné zemi, přebývejte ve stínu této palmy a naslouchejte mému hlasu, aby 

se všechny vaše neduhy uzdravily, abyste znovu nabyli sílu a mohli pokračovat v cestě. Vidíš, že mi 

nemusíš říkat, co tě trápí v srdci, ani odkud pocházíš, protože Já vím všechno. Vím, že tvá duše prošla 

těžkým bojem, když se snažila odejít z křivolakých cest. Přicházíte ke Mně hledat podporu a sílu, abyste si 

nezoufali. Když jsi byl blízko zeslábnutí, když ti docházely síly, pozvedl jsi ke Mně oči, abys Mě požádal 

o pomoc, a Já jsem ti okamžitě vyhověl a povolal tě do této oázy pokoje, aby sis mohl oddechnout od své 

bolesti. 

2 Kolik Mých učení jsi pochopil a porozuměl jim od chvíle, kdy jsi poprvé uslyšel Slovo? Díky 

němu jste pochopili, že duše se nezdokonalí za den, za rok ani za celý život, neboť jelikož je věčné 

povahy, musí být cesta jejího vývoje dlouhá, aby dosáhla své dokonalosti. Naučili jste se také naslouchat 

hlasu svědomí, který k vám vždy mluví o zákonu, o lásce, dobrotě, spravedlnosti a čistotě, a podařilo se 

vám ho odlišit od toho druhého hlasu, který pochází ze smyslů těla nebo vášní srdce a který ne vždy vede 

na dobrou cestu. 

3 Už víte, že máte zbraně, kterými se můžete bránit, a víte také, který štít vás chrání, a proto jste 

začali využívat modlitbu, dobré myšlenky, sílu vůle a víru. 

4 Naučili jste se dávat složkám, které tvoří vaši bytost, odpovídající místo v životě, protože jste 

pochopili, že to podstatné je váš duch a že po něm následují city a mysl, které zaujímají důstojné místo. 

5 Nyní víte, že pravá duchovnost člověka nespočívá v odloučení se od toho, co patří k hmotnému 

životu, ale v souladu s celým stvořením, a aby bylo tohoto souladu dosaženo, musí duch předcházet, musí 

být nad člověkem, jedním slovem: musí být vůdcem. Jinak je duch otrokem těla. 

6 Víš, že na Mém způsobu nemůžeš předstírat lásku, upřímnost ani poznání, protože okamžitě 

pocítíš pohled, který vše proniká a řídí. Víte, že vaše ctnosti a skutky musí být pravdivé, aby vaše zásluhy 

byly skutečné. 

7 Když k vám takto mluvím, nedělám to proto, že bych od vás požadoval nejvyšší dokonalost, ale 

proto, abych vás požádal, abyste se o ni snažili. 

8 Pokud dnes trpíš, pokud procházíš těžkou zkouškou nebo ležíš na lůžku bolesti, víš, že tě ten 

kalich očišťuje a obnovuje, že tě ta krize nutí odčinit přestupky nebo že je moudrou lekcí pro ducha, a pak 

ten kalich s trpělivostí a odevzdaností vyprázdníš. 

9 Naučili jste se chápat, že jsem v každém z vás vybudoval chrám, a už se neodvažujete ničit to, co 

bylo vybudováno, ale snažíte se se Mnou na tomto díle spolupracovat. 

10 Dobře jsi pochopil, že si nemáš zasloužit zásluhy před lidmi, abys od nich dostal chválu nebo 

odměnu, ale před svým Otcem, který jediný může hodnotit tvé skutky. 

11 Když pochopíte všechna tato učení lásky, která vám dávám, ať už je vaše hmotná přirozenost 

jakkoli neukázněná a vaše vášně jakkoli prudké, musí dojít k podřízení těla duchu, což bude počátkem 

dosažení harmonie a řádu, který musí být v člověku přítomen, aby se mohl právem nazývat "Mým 

dítětem". 

12 Budoucnost mnoha lidí závisí na vašem chování v přítomnosti, milovaní lidé, nepochybujte o tom. 

Proto se nad tím zamyslete, zbavte se posledních zbytků egoismu, které ve vás ještě zůstaly, a nastolte pro 

budoucnost mír, jednotu, morálku a duchovnost, které jsou nezbytné, aby nové generace našly 

vydlážděnou cestu. 

13 Nepochybujte o tom, že tuto práci ve světě vykonáte, neboť to není poprvé, co vám svěřuji Své 

sémě. Důkazem je, že k vám mluvím touto formou a vy Mi rozumíte. 

14 Je to pokračování mého učení, ale ne konec časů, jak si to vykládá člověk. Svět bude dál kroužit ve 

světovém prostoru, duše budou dál přicházet na Zemi a inkarnovat se, aby naplnily svůj osud. Lidé budou 

tuto planetu obývat i v budoucnu a změní se pouze způsob jejich života. Změny, kterými lidský život 

projde, budou velké, tak velké, že se vám bude zdát, jako by jeden svět končil a druhý začínal znovu. 

15 Stejně jako se ve všech dobách dělil život lidstva na epochy nebo věky a každá z nich se něčím 

vyznačovala - ať už svými objevy, božskými zjeveními, kterých se lidem v ní dostalo, nebo rozvojem 

smyslu pro krásu, co nazýváte uměním nebo vědou - říkám vám, že tato epocha se bude vyznačovat 
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rozvojem darů ducha, té části vaší bytosti, kterou jste měli začít rozvíjet sami v sobě, abyste si ušetřili tak 

velké zlo a omyly. 

16 Nevěříte, že by se lidský život mohl zcela proměnit, kdybyste rozvíjeli svou duchovní přirozenost, 

rozvíjeli své duchovní dary a uplatňovali zákon svědomí na zemi? 

17 Ach, kdybyste si mohli uvědomit, co všechno váš duch vlastní! Vy to však nevíte, přestože jste po 

tisíciletí pobývali ve světě a v duchovním prostoru, protože ve vašem egoismu - který je láskou k sobě 

samým - pro vás byla důležitá pouze věda ve službách hmotné existence. 

18 Budu to Já, kdo před vámi odhalí ctnosti, schopnosti, krásy, síly a zázraky, které jsou skryty ve 

vašem duchu, neboť je k tomu ten správný čas, protože tak sklidíte poslední plody věku. 

19 Brzy si všechny národy uvědomí, že Já, jejich Pán, jsem k nim mluvil ve všech dobách, kterými 

lidstvo prošlo, a každé z Mých zjevení bylo jako stupeň na duchovním žebříku, který jsem vztyčil, abyste 

všichni mohli vystoupit ke Mně. 

20 Tento čas se bude nazývat časem světla, věkem ducha nebo časem pravdy, ale já vám říkám, že je 

to čas povstání duchů a jejich obnovy. 

21 Duše je chrám postavený Mnou, svatyně neustále znesvěcovaná lidmi. Nyní však přichází tolikrát 

předpovězený věk světla, jehož jasnou záři uvidí všichni a pod jehož teplem se shromáždí všechny Pánovy 

děti. Nemluvím k vám o náboženském společenství, které některé přijímá a jiné odmítá, které hlásá svou 

pravdu a popírá pravdu jiných nebo které používá nehodné zbraně, aby se prosadilo násilím nebo 

zastrašováním. Ne, mluvím k vám pouze o Zákonu, který je vysvětlen prostřednictvím Učení, což je právě 

to poselství, které jsem vám v tomto čase zjevil prostřednictvím tohoto Slova. Až tedy přijde hodina, kdy 

se máte vydat a sdílet tuto dobrou zprávu, hlásejte svými skutky mír, lásku, milosrdenství, jednotu a 

bratrství. Potkáš-li však na své cestě někoho, kdo pokrytecky hlásá totéž co ty, ale překrucuje pravdu, 

odhalíš lež svými skutky. Pokud se naopak setkáte se svými bratry a sestrami, kteří svým příkladem hlásají 

pravdu, lásku a milosrdenství, měli byste se s nimi spojit, protože jejich a váš boj bude stejný. 

22 Nemohu vám neříci, že pokud byste byli nevěrní a nevybavení, nebudete se cítit hodni vykonat 

toto dílo. Když pak uvidíte, že ostatní začínají bojovat s opravdovou vírou a upřímností, nestavte se jim do 

cesty, protože pak by vaše odpovědnost vůči Mé spravedlnosti byla dvojnásobná. 

23 Upozorňuji vás na vše předem, aby vás nic nepřekvapilo, a proto až povstanete do boje, budete 

vědět, jak v sobě probudit ideál duchovního povznesení. 

24 Tato země, která vždy posílala na onen svět úrodu nemocných, unavených, rozrušených, 

zmatených duší nebo duší jen málo zralých, mi brzy nabídne plody hodné Mé lásky. 

25 Jak budete žít zdravě a duchovně dospěle, budou z vašeho života stále více odcházet nemoci a 

bolesti, a až přijde smrt, najdete ji připravenou na cestu do duchovního domova. 

26 Kdo by se ještě mohl ztratit nebo zmást, když vstupuje do domu ducha, když ho už v tomto životě 

pocítil ve chvílích modlitby, rozjímání, snění nebo prohlubování se v Mém Zákoně? 

27 Dnes se vám zdá, že tolik míru a dobra je nedosažitelných, a to proto, že vidíte všechen zmatek, 

který kolem vás panuje, zmatek, který, jak víte, bude narůstat ve všech oblastech lidského života. Ale já 

vám říkám: důvěřujte mi, bděte, modlete se a buďte neúnavnými rozsévači, aby tato bouřlivá noc přinesla 

světlo nového života. 

Bude svítat a země pocítí své nové obyvatele, kteří ji obdaří ušlechtilými díly a obnoví a znovu vybudují 

vše, co pošetilí a bezbožní zničili a znesvětili. 

28 Lidé, v tento den jsem vám zjevil část svých božských plánů s vámi. Dal jsem vám dopředu vědět 

něco o tom, co patří k budoucnosti, a připravil vás na boj, který čeká celé lidstvo. 

29 Dobře se nad tím zamyslete a pocítíte povzbuzení, neboť vpravdě vám říkám: Blahoslavení ti, kdo 

čtou tuto knihu, která vám zjevuje "mé slovo". V něm jste našli mnoho učení, která vám byla neznámá. 

30 Chtěl jsem slyšet ty, kteří nic na zemi nepovažují za své, aby mi pak sloužili. Vyvolil jsem si tě 

mezi pokornými, jako jsem vždy hledal své služebníky mezi prostými srdcem. víš, že majitelé bohatství na 

světě jsou jím stále zaměstnáni a na Mne si nevzpomínají. Dopřál jsem jim určitý čas, aby mohli 

zbožňovat to, co mají tak rádi. Vždy však přijde hodina, kdy uslyší můj hlas, vezmou svůj kříž a budou mě 

následovat, ale nejprve se očistí v tyglíku utrpení. 

31 Milovaní učedníci, zbývá už jen sedm let, která budou jako sedm úsvitů, kdy Mě můžete slyšet. 

Chci, abyste v tomto období zanechali své nestálosti a vaše kroky se staly jistými, abyste mi, až přijde rok 
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1950, mohli říci: "Pane, sjednocení mezi námi se stalo skutečností a my Ti přinášíme důkazy o našem 

oduševnění a bratrství." 

32 Tento lid ví, že čekám jen na jeho oduševnění, aby se v jeho svědomí ozval Můj hlas, až mu řeknu: 

Lidé, povstaňte a množte se jako prach země. Přejděte údolí, města, pouště a moře a šiřte toto učení s 

láskou a pokorou. Má všemohoucí péče otevře cesty a zruší hranice. Má láska tě ochrání před jakýmkoli 

pronásledováním nebo zákeřnou zlobou a Já ti vložím na rty své slovo, když to bude vyžadovat příležitost. 

33 Velká, velmi velká je práce, kterou ti svěřuji, neboť chci, abys byl silný a velký ve svém duchu. 

Vpravdě vám říkám, že v srdci vašeho Otce nemá sobectví místo. 

34 Sedm let svěřuji lidem, kteří obdrželi tato požehnaná pole, aby z nich sklízeli plody hodné Mého 

Božství. 

35 Lidé, mějte milosrdenství a trpělivost s těmi, kdo dělají první kroky. Poraďte jim s laskavostí, s 

jakou jsem vás napravil. Milujte se navzájem láskou, kterou jsem já miloval vás, a bude mezi vámi 

harmonie. 

36 Přistupte blíž, má přítomnost je jako stín stromu, mé slovo je jako zpěv ptáka. Pojďte ke mně, vy, 

kdo hladovíte a žízníte po spravedlnosti, vy, kdo jste nemocní, vy, kdo jste chudí duchem a nevědomí, 

přistupte ke mně! 

37 Neodmítám vás kvůli vaší chudobě, ani vámi nepohrdám kvůli vašemu postavení. Vím, že v 

každém z vás je duch, který potřebuje Mé světlo, aby povstal k životu. 

38 Nemocným přináším zdraví a trpícím naději. Nikdo neodejde bez útěchy za své utrpení. Ale až 

dosáhnete míru, budete se cítit oděni důstojností, kterou vám dávám. Nereptejte na svět a jeho proměnlivé 

osudy a utrpení. Pamatujte, že to byli oni, kdo vás ke Mně přivedl. Neodtahujte se ani od svých bližních, 

naopak, teď, když jste zakusili, jak vás přijímám a jak vás obdarovávám, se k nim ještě více přibližujte a 

dělejte potřebným to, co jste viděli, že Já dělám vám. 

39 Skrze jednoho z vás, který skutečně praktikuje Mé učení, bude mnoho těch, kteří dosáhnou Mé 

milosti. 

40 Modlitba, láska a dobrá vůle jsou vše, co potřebujete, aby vaše poznání Mých pokynů zářilo jako 

zářivé světlo uprostřed temnoty. Přicházejí časy navštívení a já chci, aby všichni moji učedníci byli 

připraveni. 

41 Dokud si lidé užívají klidu nebo světských radostí, nebudou vás volat, ale hnáni bolestí vás budou 

hledat. Buďte připraveni, protože brzy se na svět vylije smutek. Pak tě budou volat nemocní, abys jim 

přinesl můj balzám. Mnozí vaši bližní vás budou žádat o modlitby a také si přejí, abyste je poučili o cestě, 

která je dovede k duchovnímu vzestupu. 

42 Vidíte, jak delikátní a velký úkol vás čeká? 

43 V tichosti vyznáváte, že zjevení, které jsem vám v této době dal, je veliké. Budete-li se umět 

chovat jako Moji učedníci, uvidíte v Mém díle ještě více světla. 

44 Vytvořte lid míru a oduševnění, odstraňte ze svých srdcí poslední zbytky fanatismu, které ve vás 

ještě jsou. Očistěte se skrze obnovu, pak dám na nebi znamení, které bude vidět ve světě a které vám 

řekne, že nastal "den Páně". Toto znamení uvidí i "slepý" a pochopí ho i nevzdělaný člověk. 

45 Využívejte nejsilnější zbraň, kterou jsem vám svěřil, totiž modlitbu, a modlete se, abyste 

nenaslouchali těm, kdo se snaží uhasit plamen vaší víry. Buďte bdělí, lidé, nedovolte, aby vám někdo 

zatemnil srdce a snažil se vás svést z cesty. Můj Zákon už znáte, to je cesta, nikdy se od ní neodchylujte a 

nemusíte se ničeho bát. 

46 Jestliže tě na zemi chtějí někteří zničit a někteří se za tebe modlí, protože si myslí, že jsi ztracený, 

pamatuj, že v duchovním světě jsou někteří, kteří dohlížejí na každý tvůj krok. Vaše nebeská Matka vás 

chrání pod svým pláštěm, Eliáš vás chrání láskou duchovního pastýře a vaši bratři a sestry, kteří žijí na 

onom světě a jsou oddáni dobru, vás chrání a radí vám. Takto mluvím k těm, kteří uprostřed nerozhodnosti 

a pochybností dělají své první kroky a přesto často klopýtají a padají. 

47 Brzy v jejich srdcích vzplane víra, a až se tak stane, nikdo a nic ji nebude moci uhasit. Předtím 

vám však musím dát svá učení, aby se vaše srdce posílila a zároveň se váš duch stále více odvracel od 

zbytečností. Tímto způsobem se budete postupně rozvíjet směrem vzhůru. Pak pocítíš, jak se utišila žízeň 

po pravdě a lásce, kterou Mi dáváš poznat, takže se pustíš do plnění svého úkolu plný síly a odvahy. 
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48 Připravuji vás s nekonečnou láskou, neboť Mé poučení prostřednictvím těchto hlasatelů netrvá 

věčně. Brzy již toto Slovo neuslyšíte, a přesto musíte být silní v boji, který přijde, až Mé Slovo nebude v 

této podobě předáváno. 

49 Co budete dělat, když jste nepochopili Mistrovo učení? Jak budete schopni bránit svou víru, když 

jste se nenaučili zbraně, které vám mohou pomoci bránit se? Přemýšlejte o těchto slovech, neboť mnozí 

opět padnou na kolena před modlami, protože nevěděli, jak používat Mé učení. 

50 Lidé, nebuďte hluší k Mému hlasu a nevykládejte si Mé dílo špatně. Řekl jsem ti, abys to oznámil 

s upřímností, s jakou jsem ti to svěřil. Naslouchejte mému hlasu, abyste se, až uslyšíte hlas svých nepřátel, 

mohli vyprostit z jejich osidel a pastí. 

51 Až dosud jste se na život a lidi dívali povrchně. Nyní vám však ukazuji význam a podstatu všech 

učení, která jsem vám zjevil ve Třech časech, abyste plně poznali, kdo jste, a abyste přijali svůj osud, jako 

Kristus přijal svůj kříž, a abyste milovali své bližní ve Stvořiteli. To vše vám odhaluje a ukazuje Mé učení. 

Nyní vám říkám, že ten, kdo byl Mnou označen, by se neměl cítit nadřazen tomu, kdo označení neobdržel, 

neboť mnozí z nich vám dají důkazy o zduchovnění a o tom, že mají duchovní dary stejně velké jako vy. 

52 Je to čas, kdy se v Nekonečnu ozývá Nebeský zvon, který svolává lidi do shromáždění a zve je k 

rozjímání a modlitbě. Jeho ozvěna neustále rezonuje na dně každého srdce, neboť je to Třetí čas, kdy Eliáš 

jako Můj posel z jednoho konce světa na druhý vyzývá duše, aby se dostavily k soudu. Budete patřit k 

těm, kdo Mě v onu Hodinu hledají skrze Ducha, a ne skrze sochy a obrazy vytvořené lidskýma rukama, 

abych mohl říci, že patříte k těm, kdo vytrvali v Mém Zákoně, neboť v tom, který jsem vám dal na hoře 

Sinaj, jsem vás poučil, že k tomu, abyste Mě uctívali, nemáte mít před očima žádný obraz, který by 

představoval Mé Božství. 

53 Jestliže jsem vás od té doby povolal k duchovnímu uctívání, je správné a vhodné, abyste Mi je 

nyní obětovali, ó lidé, kteří dočasně ztrácejí naději na dosažení úplné obnovy a zduchovnění. Uvědom si, 

jak jsem prodloužil tvou existenci a jak jsem tě přiměl jít cestou obnovy a vývoje, abys ve svých krocích a 

na svém neustálém putování zanechal za sebou každou nedokonalost a každé poskvrnění. Neviděli jste už, 

jak se vody zakalené bahnem při svém rychlém běhu nakonec opět vyjasní? Vpravdě vám říkám, že totéž 

se stane i vaší duši. 

54 Já jsem Pán života a stvořených věcí. Proto vám říkám, že jsem jediný, kdo zná tajemství, věčnost 

a osud všech bytostí. 

55 Kdyby lidstvo tak tvrdošíjně nelpělo na své nevědomosti, byla by jeho existence na zemi jiná. Lidé 

se však staví proti Mým přikázáním, proklínají svůj osud a místo aby se Mnou spolupracovali na Mém 

díle, hledají způsob, jak obejít Mé zákony, aby prosadili svou vůli. Také vám říkám, že kdyby lidé pozorně 

sledovali každý svůj čin, všimli by si, jak se proti Mně na každém kroku bouří. 

56 Když lidi zasypávám svými radostmi, stávají se sobci; když je nechávám užívat si rozkoší, 

dospívají ke zhýralosti; když zkouším jejich sílu, abych zoceloval jejich duše, bouří se; a když jim 

dopřávám kalich hořkosti, abych je očistil, proklínají život a cítí, že ztrácejí víru. Když na jejich bedra 

naložím břemeno početné rodiny, zoufají si, a když jednoho z jejich příbuzných vezmu ze země, obviňují 

mě z nespravedlnosti. 

57 Nikdy nesouhlasíte, nikdy neslyším, že byste ve svých zkouškách žehnali Mému Jménu, ani 

nezažívám, že byste se snažili spolupracovat na Mém díle stvoření. 

58 Nepamatujete si na příklady, které jsem vám dal na Ježíši, když zasvětil svůj život oslavě svého 

Otce? 

59 Ježíš neměl na zemi nic, a přesto si nikdy nestěžoval na svou chudobu. Musel opustit svou matku a 

svůj domov a všeho se zřekl z lásky k Tomu, který ho poslal. Jeho práce byla velmi obtížná a Jeho cesta 

byla až do konce strastiplná, ale nikdy se proti ní nevzbouřil. Byl pronásledován a vysmíván, odsouzen a 

nakonec zabit, ale... 

Z jeho srdce, rtů a dokonce i očí vycházelo jen požehnání, odpuštění a útěcha pro ty, kdo ho milovali, ale i 

pro ty, kdo mu ubližovali. 

60 Nejen mě si však můžete vzít za příklad hodný následování. Vzpomeňte si na Abrahamovu 

poslušnost, když jeho Pán požadoval život jeho syna, na trpělivost Joba, který Mi žehnal při každém svém 

navštívení, a podobně jako tyto příklady je mnoho dalších, které se k vám dostaly v dějinách. 
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61 Někdy žasneš, když vidíš nemocného, jak trpělivě nese svůj kříž, slepého nebo ochrnutého, jak 

žehná Mé vůli. Jindy nemůžete pochopit oddanost otce, který právě ztratil syna, jehož velmi miloval; 

zhmotnělí lidé této doby, kteří jsou tak daleko od pravdy, nemohou pochopit tuto oddanost, trpělivost a 

úctu k Božím radám. To Já jsem vám dal tyto krásné příklady pokory, poslušnosti Mé vůli a duchovní 

zralosti, abyste měli vzory, které můžete ve svých zkouškách napodobovat. 

62 Říkám vám, že pokud toto lidstvo bude ve všem plnit Mou Vůli, nepozná už na zemi bolest, 

protože Můj mír bude v jeho duchu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 118  
1 "Nechte děti přijít ke mně, říkám vám znovu. Nemyslete si, že Mě nemohou přijmout, protože jsou 

ve vašich očích malí. 

2 Bez ohledu na to, kolik viny a poskvrny na sobě duše má, dokud žije v dětství, má podíl na čistotě 

a nevinnosti své fyzické schránky. Právě v této době potřebuje duše nejrůznější pomoc, aby nesešla ze 

správné cesty. 

3 Reinkarnace je příležitost, kterou Bůh ve své láskyplné spravedlnosti nabízí duši, aby znovu 

získala svou čistotu a vrátila se na správnou cestu. Takto může využít zkušenosti, které získala na své 

pouti. 

4 Když se díváte na děti, dělejte to s úctou, protože nevíte, jaká duše se v nich skrývá. Můžete si 

však být jisti, že každá z těchto malých bytostí má za sebou dlouhou historii, velký životní vývoj. 

5 Dokud duše prožívá dětství své tělesné výšky, potřebuje pomoc starších, protože její tělo je ještě 

příliš slabé na to, aby ji udrželo. Potřebuje něhu, aby se srdce nezatvrdilo, a stejně tak potřebuje příklady a 

učení, které ho budou vychovávat a povzbuzovat, dokud nepřijde hodina, kdy se bude moci projevit. 

6 Každá duše přináší do světa své poselství, a aby je mohla vyjádřit, je nutné, aby jí vše v jejím okolí 

bylo nakloněno. Když se duše po dlouhé cestě vývoje plné bojů a zkoušek, aby dosáhla své dokonalosti, 

konečně vidí zbavená skvrn, těžkostí a nevědomosti a je v ní jen světlo, stále více se podobá čistotě dětí. 

7 Dítě intuitivně ví, že se o sebe nedokáže postarat samo, a proto vkládá veškerou svou důvěru do 

rodičů. Nebojí se ničeho, dokud je po jejich boku. Očekává jen dobré věci a ví, že nebude nic postrádat. 

Později zjistí, že je v nich zdroj poznání, něhy a života, a proto v jejich společnosti prožívá blaženost. 

8 Kdy budou mít lidé tento pocit? Kdy budou se Mnou? Kdy dosáhne lidská duše té víry, čistoty a 

důvěry, kterou má dítě ve své nevinnosti? 

9 Vpravdě vám říkám, že až se tak stane, znovu uslyšíte Mé láskyplné Slovo, které vám říká: 

"Nechte děti přijít ke Mně, neboť jejich je nebeské království." 

10 Kdysi dávno vám bylo řečeno: "Cti svého otce a matku, a nejlepší způsob, jak je ctít, je žít 

spravedlivým a ctnostným životem. 

11 Je nutné, abych vám v tuto chvíli připomínal vaše povinnosti na zemi? Tvé srdce mi říká: Ne, 

Pane, promluv k nám nyní z duchovního života. Přesto vidím, že se lidé neusilují o to, aby ctili své rodiče. 

A jestliže nesplnili první přikázání, jak budou moci plnit Má nová učení? 

12 Na základech Zákona, ve světle Svého učení, kterému jsem vás učil ve Druhé éře, stavím zdi 

Svatyně a nyní, Svým novým Slovem, dokončuji stavbu Duchovního Chrámu. 

13 Musím vám říci, že vaše základy jsou stále slabé, protože nežijete v souladu se zákony První éry, 

neboť pouze na základě pravé morálky a očištěné ctnosti budete moci vybudovat svůj vnitřní chrám. 

14 Moje otázka zní takto: Jak bys mohl ctít svého nebeského Otce, kdybys předtím neuctil své rodiče 

na zemi? Jak byste se mohli snažit považovat lidstvo za své bratry a sestry, kdybyste nejprve nemilovali 

svou rodinu, kterou tvoří vaši rodiče, sourozenci, manžel či manželka a děti? 

15 Proto jsem si přál, abyste spojili Zákon první éry s učením, které jsem vám dal skrze Ježíše, a také 

se zjeveními této doby, neboť tak budete mít veškeré znalosti a nástroje, abyste mohli kráčet po duchovní 

cestě, která vede k věčnému světlu. 

16 Pokud ve svém životě nepraktikujete ctnost, a přesto hrdě poukazujete na to, že plníte zákon, říkám 

vám, že jednáte nesvědomitě a překrucujete pravdu. 

17 Můj učedník musí mít čisté srdce na zemi, aby byl čistý v duchu. 

18 Cti svým životem ty, kteří ti dali existenci podle Mé vůle, a zítra tě budou ctít tvé děti. Neoslavujte 

Mě jen duchovními skutky, ne, i vaše lidské skutky oslavují Mého Ducha. 

19 V této době mnozí lidé, když zažívají velká navštívení, která se nad lidstvem shromažďují, 

vykřikují: "To je Boží ruka, která trestá lidstvo bolestí." Já vám však říkám, že to je chybný způsob 

uvažování o Mé spravedlnosti. 

20 Kdy pochopíte, že bolest existuje pouze jako důsledek vašich hříchů a že je to člověk sám, kdo se 

odsuzuje a trestá? 

21 Měli byste pochopit, že když dovolím, aby vaše srdce zasáhla bolest, dávám vám tím nejjasnější 

důkaz, že hřích je největší překážkou, abyste mohli spatřit světlo a těšit se z pokoje Ducha. 
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22 Mnozí věří, že mě milují a slouží mi, ale když je postihne utrpení, ptají se sami sebe s hrůzou: "Jak 

je možné, že ačkoli miluji svého Otce, dovoluje mi pít tento kalich utrpení?" - Neuvědomili si, že nejenže 

Mě nemilují, ale že také dovolili, aby se jejich vášně a honba za pozemskými věcmi staly jejich kultem, 

kterému dávají přednost, aniž by si uvědomili, jakou úctu Mi mají vzdávat. 

23 Kdyby lidé vzdávali hold pravdě, lásce, spravedlnosti a dobrotě, což jsou atributy Mého Ducha, 

myslíš, že by na světě ještě mohly existovat bolest, válka, hlad, zmatek a smrt? Vpravdě vám říkám, že nic 

z toho by ve vašem životě neexistovalo a místo toho by byl mír, zdraví duše i těla, odvaha žít a blahobyt. 

24 Vzpomeňte si, že vám bylo v Zákoně řečeno: "Nebudete mít jiné bohy kromě mne." Přesto existuje 

mnoho bohů, které si lidská ctižádost vytvořila, aby je uctívala, vzdávala jim hold a dokonce jim obětovala 

život. 

25 Pochopte, že Můj Zákon není zastaralý a že k vám, aniž byste si toho byli vědomi, neustále 

promlouvá skrze svědomí; lidé však zůstávají pohany a modláři. Milují svá těla, lichotí své marnivosti a 

oddávají se svým slabostem; milují poklady země, kterým obětují svůj klid a duchovní budoucnost. 

Vzdávají hold tělu a někdy v touze po požitcích dosahují degenerace a dokonce i smrti. 

26 Přesvědčte se, že jste si zamilovali věci tohoto světa více než svého Otce. Kdy jste se pro Mne 

obětovali tím, že jste Mne milovali ve svém bližním a sloužili Mi? Kdy obětuješ svůj spánek nebo ohrozíš 

své zdraví, abys pomohl a zmírnil utrpení svých bližních? A kdy jsi šel na smrt kvůli jednomu ze 

vznešených ideálů, které Moje učení inspiruje? Dbejte na to, aby uctívání, které provádíte hmotným 

životem, bylo pro vás přednější než uctívání duchovního života. Proto jsem vám řekl, že máte jiné bohy, 

které uctíváte a kterým sloužíte více než pravému Bohu. 

27 Jak budeš moci na zemi poznat život, který zahrnuje spravedlnost, a jak budeš moci na své duši 

pocítit božský plášť Mého pokoje? Co budete schopni udělat pro to, abyste už necítili bolest, když je to 

jediné, co vám mohou nabídnout falešní bohové, které jste stvořili a milovali od dob dávno minulých až 

po současnost? 

28 Milujte Mne více než všechny stvořené věci, neboť milujete-li Mne, budete vědět, jak dát všem 

bytostem jejich správné a pravé místo. 

29 Zmatek, který v této době vládne ve světě, je velmi velký, ale duch lidstva je připraven a stačí, aby 

je Moje výzva přiměla znovu obrátit oči k Mému Zákonu. 

30 Blíží se čas, kdy světlo Mého Ducha dosáhne srdcí a dá jim pocítit a pochopit to, co dosud 

nechápali. 

31 Milovaní učedníci, ukazujete mi svého ducha žíznícího po pravdě, a proto vás zvu, abyste přišli k 

tomuto prameni a pili, dokud neuhasíte svou žízeň. Pronikněte do jádra Mého Slova; pamatujte, že se 

zhmotňuji jen do určité míry, a pak je na vás, abyste vyvodili správné závěry důkladným prozkoumáním 

všeho, co jste slyšeli. Modlete se a ptejte se Mne ve své modlitbě, pak zažijete, jak při každém projevu 

přijímáte jiskru Mého světla. Neočekávejte, že v jediném okamžiku obdržíte celou pravdu. Uvědomte si, 

že existují duše, které již dlouho hledají pravdu, bádají a snaží se proniknout do všech tajemství, a přesto 

nedosáhly vytouženého cíle. 

32 Kristus vás naučil, jak na to, když řekl: "Milujte se navzájem." Až do dnešního dne jste si však 

neuvědomovali dosah tohoto vznešeného přikázání. Vpravdě vám říkám, že celý život člověka by se 

proměnil, kdybyste žili podle tohoto nejvyššího principu, neboť pouze láska vám bude moci odhalit tajnou 

radu Boží, neboť v ní je původ života. Hledejte horlivě pravdu, hledejte smysl života, milujte, posilujte se 

v dobru a zažijete, jak z vašeho bytí postupně odpadne vše špatné, nespravedlivé a nedokonalé. Buďte 

denně vnímavější ke světlu Boží milosti, pak se budete moci svého Pána ptát na vše, co chcete vědět, na 

vše, co váš duch potřebuje, aby dosáhl nejvyšší pravdy. 

33 Pracujte na zemi s větším nasazením a věnujte se věrně svým povinnostem. Vždy usilujte o rozvoj 

své duše, aby váš hmotný život nebyl neplodný. 

34 Modlete se prostou modlitbou, která vychází z nejčistšího srdce, a s pomocí svědomí zkoumejte 

své skutky. Pak se budete těšit z Mé přítomnosti. 

35 V tomto spojení ducha obdržíte proudy světla, abyste lépe porozuměli životu. Nebude vám chybět 

inspirace, která vás povede k tomu, abyste byli stále lepší a lepší. V těchto chvílích se probudí síly a dary 

Ducha a vy budete moci plnit různá poslání, která jsem vám svěřil. 
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36 Intuice, která je duchovní vizí, předtuchou a proroctvím, projasňuje mysl a zrychluje tep srdce 

tváří v tvář poselstvím a hlasům, které dostává z nekonečna. 

37 Jakmile se lidé naučí komunikovat s Mým Duchem, nepotřebují se již radit s knihami ani se jich 

ptát. Ještě dnes se ptají těch, kterým věří, aby věděli více, nebo hledají písma a knihy v touze najít pravdu. 

38 Blahoslavený je ten, kdo se horlivě snaží naslouchat Mému Slovu a nechce vynechat jediné z 

Mých učení, neboť se mu podaří vytvořit ve svém duchu knihu, která bude jeho nejlepším dědictvím v této 

době. 

39 Mé Slovo je vzkříšení a život pro duši, která se bojí a hyne v rozbouřeném moři vášní. Proto ten, 

kdo ji přijal do svého srdce a okusil její podstatu, bude žít navěky. A jeho největší touhou bude zjevit totéž 

svým bližním, aby se tím všichni mohli živit a dosáhnout věčného života. 

40 Žehnám těm, kdo hlásají Můj příchod ve Třetí éře a skutečně plní svůj úkol, neboť jejich sémě v 

krátké době rozkvete. Běda však těm, kdo zneužívají Mé jméno nebo Mé učení, aby zaskočili důvěřivce 

tím, že se nazývají Božími posly nebo se staví na Mé místo, aby si nechali sloužit, neboť budou odhaleni a 

vydáni soudu. Na své cestě zjistí, že se lidé probudili, a budou od nich požadovat důkazy, které 

ospravedlní vše, co hlásají. 

41 Jsem "Slovo", které promlouvá k vašemu duchu. Jsem Mistr, který se znovu ocitl obklopen 

učedníky. Zatímco jedni se modlí a získávají zásluhy, aby se cítili čistí a hodní být se Mnou, druzí 

překrucují a znehodnocují Mé učení. Říkám vám, že každý z nich se Mi bude zodpovídat za učení, které 

jsem jim všem dal. Současná generace v důsledku svého materialismu nepochopí význam tohoto zjevení a 

budou to nové generace, které, až se s nimi spojím z ducha do ducha, poznají obsah této Knihy moudrosti, 

kterou jsem vám zanechal jako dědictví v této Třetí éře. 

42 Lidé čekají na znamení mého poselství. Dovolím, aby toto učení bylo přeloženo a přeneseno do 

jiných zemí, aby se o něm vědělo. Kolik lidí na ni čeká, aniž by věděli, že právě dávám a diktuji nesčetná 

učení, z nichž bude sestavena kniha obsahující Mé poselství. 

43 Mé Slovo se na tebe hojně vylilo jako proud křišťálově čisté vody, který očišťuje a oživuje vše, co 

mu stojí v cestě. 

44 Pokud se vybavíte, budete silní a budete mít duchovní autoritu, jakou měli Moji vyvolení v 

minulých dobách. Někteří si tě budou vážit, jiní se tě budou bát, protože neseš pravdu ve svém duchu, a 

proto odhalíš faleš, lež a pokrytectví všude, kde se vyskytují. 

45 Mnozí lidé, když se dozvědí, že máš Má zjevení, k tobě přijdou ze zvědavosti, jiní tě odmítnou a 

další tě budou chtít zničit. Ve všech případech byste se měli omezit na plnění svého úkolu, totiž vydávat 

svědectví. Pak zažijete, že právě ti, kteří se vám posmívali nebo vás chtěli zabít, budou vašimi slovy 

pohnuti, odhodí své zbraně daleko od sebe a přidají se k vám na vaší cestě. 

46 Blíží se velký konflikt; po chaosu přijde na tento svět mír. Člověk musí tento pohár vyprázdnit, 

aby se naučil vážit si pokoje a ctností ducha a usilovat o ně. Je nutné, aby trpěl těžkostmi, aby se otřásl a 

očistil; a když se pro něj břemeno jeho viny stane nesnesitelným, pocítí vroucí touhu, aby se do jeho duše 

vrátil pokoj, který tak dlouho vyháněl ze svého srdce, za což mu nabídne své plné pokání. 

47 Říkám vám, že tento mír přijde a že bude dlouho střežen a uchováván v lidských srdcích. 

48 Tato země bude úrodným polem, kde Mé sémě rozkvete a přinese plody, neboť lidské srdce již 

hladoví po lásce a žízní po pravdě; je také unaveno planými slovy a učením bez lásky. Proto člověk 

nakonec pocítil, že se musí nechat poučit skutečným mistrem, který mu odhalí duchovní život a připraví 

ho na vyšší existenci. Na Můj Zákon, který je v životě lidí stále přítomen, lidé zapomínají, a proto lidstvo 

směřuje k chaosu; proto je lidské srdce prázdné a chudé duchem. 

49 Proto vás všechny vyzývám, abyste se vrátili na pravou cestu. Můj mír je připraven přijít k vám a 

buďte si jisti, že s ním v lidských duších znovu rozkvetou ctnosti. Po sobectví, v němž lidé žili, se k nim 

vrátí láska a budou se snažit pochopit toho, kdo potřebuje pomoc, a poskytnout mu pokoj a útěchu, kterou 

dlouho neuměli poskytnout. Pak zakusí radost, kterou pocítí ten, kdo miluje svého bližního jako bratra 

nebo sestru. Kdy se objeví ti dobří rozsévači lásky? Řekl jsem vám, že kvůli jednomu spravedlivému může 

být tento svět spasen. 

50 Uvažte: kdybyste se všichni snažili být spravedliví a dobří, toto slzavé údolí by se brzy proměnilo 

ve svět vysoké duchovnosti. 
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51 Vy, lidé, pracujte bez únavy. Učte, konejte skutky, které inspirují k proměně, a protože jste byli 

vzkříšeni k novému životu, modlete se za ty, kteří si myslí, že žijí, ale zemřeli pro víru a naději. Vy, kteří 

jste nyní silní a zdraví, modlete se za nemocné. Modlete se za ty, kdo se nemodlí, a povzbuzujte ty, kdo 

procházejí velkými zkouškami. Podporujte slabé a přinášejte mír národům, které jsou ve válce. Pomoz 

všem duším, které opustily svá těla na bojištích, aby povstaly a vstoupily do duchovního života s vědomím 

toho, v jakém stavu se nacházejí a jaký krok učinily. Modlete se za všechny, vaše poslání se neomezuje 

pouze na ty, které milujete a znáte, kteří jsou vašimi blízkými, ale za všechny, kteří žijí na tomto světě i v 

jiných světech. Dělejte to, učedníci, neboť vaše duchovní poslání je univerzální, protože jsem vám neurčil 

žádné hranice, abyste se navzájem milovali, ale vždy jsem vám říkal: "Milujte se navzájem." 

52 Aby vám v tomto úkolu pomohlo, sestoupilo Světlo Mého Ducha, aby vás pohladilo, ó maličcí, 

kteří jste pilně pracovali, abyste mohli potřebným nabídnout klidné místo, kde uslyší Můj Hlas, který je 

balzámem, světlem a pokojem. 

53 Chudé a skromné je místo shromáždění, protože jste poznali, že to není chrám. Místo toho se 

snažte o čistotu své duše, o níž už víte, že je Mým pravým chrámem. 

54 Tato místa setkání jsou jako stromy na širokých cestách vašeho života, jsou jako palmy na poušti, 

místa odpočinku, která poskytují odpočinek a stín poutníkům. 

55 Kéž by v každé provincii byl jeden z těchto stromů, kde by lidé mohli slyšet tlukot mých 

"slavíků"! Váš krok byl však pomalý a vaše práce skrovná. Proto je mnoho krajů bez stromů a mnoho 

poutníků, kteří nenajdou oázu, stín, útočiště ani ptačí trylky. 

56 Protože máš útěchu z Mé Přítomnosti skrze toto Slovo, získávej zásluhy, aby tvůj strom rostl a 

jeho stín se zvětšoval, neboť počet poutníků se velmi zvýší díky svědectví těch, kteří zde nalezli pokoj 

duše. 

57 Pracujte všichni společně a vykonávejte práci, kterou jsem vám svěřil. Bděte však a modlete se, 

abyste neupadli do pokušení*, neboť pak byste sami zničili své dílo. 
* Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jedná se o opravu Lutherova překladu, který v Mk 14,38 zní: 

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. ─ Prosba v modlitbě "Otče náš": "A neuveď nás v pokušení" 

není také správně přeložena, protože Bůh nás nepokouší. (Jak 1,3) Proto ho nemusíme prosit, aby nás neuváděl do 

pokušení, ale aby nás chránil a vedl tak, abychom v hodině pokušení nepadli. (Zjevení 3:10) 

58 Ptáte se Mě ve svém srdci, jaká jsou pokušení, kterým byste mohli podlehnout, a Já vám 

odpovídám, že těmito pokušeními jsou marnivost, fanatismus nebo materialismus. 

59 Teď se divíš, že k tobě takto mluvím, protože si myslíš, že je nemožné, aby ses propadl činům tak 

nedůstojným Mého učedníka. 

60 Kdybyste jen věděli, kolik z vás, kteří jste sem přišli plni pokory a plakali pokaždé, když jste se 

dopustili sebemenšího přestupku, a kteří jste Mi při každé modlitbě přísahali lásku, ale pak jste pokoru 

proměnili v pýchu a aktivní lásku k bližnímu v sobectví. 

61 Znám vás lépe než vy sami sebe a je nutné, abych k vám takto mluvil, abyste žili bděle. 

62 Všem vám svěřuji úkol vybudovat duchovní svatyni, která bude Mým pravým chrámem, oltářem 

neviditelným lidským zrakům, ale který bude mít moc skutečně existujícího oltáře. Jeho přítomnost bude 

cítit z toho, co vyzařujete na své bližní. 

63 To je chrám, který vám ukládám budovat, protože vím, že v jeho útrobách naleznete pokoj, život a 

světlo Ducha. 

64 Pokud se spojíte s pravým bratrstvím, budete se řídit Mými pokyny, vytrváte v pokoře, víře a lásce 

a budete dbát na to, abyste nestagnovali, ale denně se snažili o větší zduchovnění, nepochybujte, že brzy 

uvidíte své poslání splněné a své dílo dokončené. 

65 Bojujte proti všem semenům rozkolu, lži, klamu nebo materialismu, které mohou vyklíčit ve 

vašem středu, protože pokud byste byli nedbalí, plevel poroste a poroste a nakonec zaroste zdmi vašeho 

chrámu. 

66 Nečekejte, až se výsledek vaší práce bude podobat tomu, co se stalo lidem, kteří vztyčili 

babylonskou věž. Snažte se, aby na konci boje byla ve vaší duši radost a pokoj, ale dejte si pozor, aby v 

poslední chvíli nenastal zmatek a bolest. 

67 Blahoslavený, kdo se snaží být v pokoji se svým svědomím. 

68 Blaze tomu, kdo na své cestě zasévá semeno pokoje. 
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69 Vy, kteří sem přicházíte, abyste si poslechli má sladká slova, jste vítáni. 

70 Přijďte ke Mně, kdykoli jste sklíčeni utrpením nebo nedostatkem víry, neboť Já jsem Světlo, které 

vám navrátí klid ducha. 

71 Kdybyste se vzdálili od těchto míst shromáždění, uslyšíte mě ve svém svědomí, které vám ukáže 

cestu. 

72 Když lidstvo prochází obdobím duchovního zmatku, přichází jasnost Mého Slova, aby ho osvítila, 

protože je schopno pochopit vyšší život. 

73 Všichni jste svědky toho, že věda v těchto chvílích využívá veškerý svůj čas a intelekt k tomu, aby 

v přírodě objevila odpověď na mnohé z lidských otázek. A příroda odpovídá na volání člověka a svědčí o 

svém Stvořiteli, který je nevyčerpatelným zdrojem moudrosti a lásky, ale také spravedlnosti. Člověk se 

však k pravdě neprobudí a jakoby z vlastního rozhodnutí se nadále zatěžuje těžkým břemenem svého 

materialismu. 

74 Je to strach lidí udělat krok vpřed směrem k evoluci, krok vpřed, protože jsou zvyklí setrvávat v 

tradicích, které jim zanechali jejich předkové. 

75 Člověk se bojí samostatně myslet a věřit; raději se podřizuje tradici druhých, a tím se zbavuje 

svobody poznávat Mne. Proto žil zaostale.  

76 Nyní však pro lidstvo nastal čas světla, s nímž člověk získává vlastní vůli. 

77 Jestliže lidstvo bylo svědkem rozvoje vědy a vidělo objevy, kterým by dříve nevěřilo, proč se brání 

uvěřit v rozvoj ducha? Proč ztuhne před něčím, co ji zastaví a učiní netečnou? Proč se neotevřela věčnému 

životu? 

78 Porovnejte, jak má zjevení v této době odpovídají vašemu hmotnému vývoji, abyste je nikdy 

neodsuzovali mylně. 

79 Ať si člověk nic nepředstavuje o své hmotné práci a vědě, neboť neví, že bez Mého zjevení a bez 

Mého vlivu nebo bez pomoci duchovních bytostí, které vás inspirují ze záhrobí, by nebylo možné nic 

objevit. 

80 Člověk je součástí Stvoření, má svůj úkol, který musí plnit, stejně jako všechna Stvořitelova 

stvoření; navíc mu byla dána vyšší inteligence a vlastní vůle, aby mohl vlastním úsilím dosáhnout rozvoje 

a zdokonalení ducha, který je nejvyšším stupněm jeho existence. 

81 Prostřednictvím ducha může člověk pochopit svého Stvořitele, porozumět jeho dobrodiní a 

obdivovat jeho moudrost. 

82 Kdybys místo toho, abys byl marnivý ve svém pozemském poznání, učinil celé Mé Dílo svým 

vlastním, nebylo by pro tebe žádných tajemství. Pak byste se poznali jako bratři a milovali se navzájem, 

jak vás poučuji v každém ze svých Děl. Chtěli byste mít dobrotu, lásku, milosrdenství a především 

jednotu. 

83 Jak jsi malý, když si myslíš, že jsi všemocný a velký, a proto odmítáš vyznat, že nad tvou mocí a 

tvou vědou je Ten, který vpravdě všechno ví a všechno může! 

84 Ubohý člověk, když se spokojí s tím, že je hmotou a jen hmotou, a proto zůstává podřízen pouze 

přírodnímu zákonu, který řídí smrtelné a pomíjivé bytosti, které se rodí, rostou a umírají! 

85 Kdy se pozvednete ze stavu materialismu, ve kterém se nacházíte? Musíte se snažit nahlédnout za 

hranice nebe, které jste si představovali, na místo věčnosti, které je vám předurčeno. 

86 Nečekejte, až cestu ke Mně začnou jiní; přijďte, prozkoumejte tajemství a On vám řekne, co máte 

dělat; řekne vám úkol, který máte splnit. 

87 Vyzývám vás, abyste se ke Mně přiblížili, ale k tomu není nutné vzdát se povinností ani zdravého 

občerstvení lidského života. 

88 Učedníci, přišli jste na zem v době, kdy je celý lidský život podřízen nadvládě lidské vědy; 

navzdory velkému materialismu vám světlo, které osvěcuje vaše nitro, umožní pochopit, co musíte udělat. 

Takto rozvinete své dary, neboť nic nesmí ochabnout, vše musí postupovat v harmonii. 

89 Nedávám vám svá učení jen jako morální oporu pro vaše vášně, ale spíše s nimi můžete vystoupat 

k větším výšinám své duchovní dokonalosti. 

90 Otěže vašich vášní musí být vaše svědomí. 

91 Nepřišel jsem mezi vás založit nové náboženství, ani toto učení nepopírá stávající náboženství. 
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92 Je to poselství Božské lásky pro všechny, výzva všem duchům. 

93 Kdo chápe Boží záměr a plní má přikázání, bude se cítit veden k pokroku a vyššímu rozvoji svého 

ducha. 

94 Pochopte, že pokud se svět nevydá na cestu spiritualismu, mír bude daleko od svého uskutečnění. 

95 Já jsem v Ježíši učil zákonu nejvyšších a nejčistších citů. Pojďte ke Mně všichni, proměňte se v 

Mé milované učedníky a Já vás naučím žít v pokoji. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 119  
1 Mou vůlí bylo, aby lidstvo znalo dějiny izraelského lidu, neboť jsem tento lid použil jako nástroj 

svého učení a podrobil jsem ho velkým zkouškám, aby byl jako otevřená kniha pro všechna pokolení. 

2 Těchto dvanáct kmenů ztělesňovalo lidstvo všech dob. V současnosti je však podobnost mezi 

lidmi, kteří byli zajatci v cizí zemi, a současným světem, který je otrokem hříchu a materialismu, což jsou 

síly, které ztělesňují moc nového faraona, ještě větší. 

3 Jestliže tehdy Jehovovo milosrdenství osvobodilo jeho lid tím, že mu připravilo cestu přes poušť a 

dovedlo ho do Kanaánu, tak dnes přicházím jako světlo spravedlnosti a lásky, abych osvobodil všechny 

národy země z jejich zajetí a dovedl je do "zaslíbené země". Nyní uvedu vaše duše do Svého království 

světla a míru a také sešlu na duše novou manu, která bude potravou věčného života během jejich dlouhého 

putování. 

4 Uzavřu s lidmi novou smlouvu, ale nebude to smlouva se symboly, bude v ní přítomen můj Duch. 

5 V Mém lidu se znovu probudí ideál dobra a touha po spojení se všemi národy světa, stejně jako se 

spojilo oněch dvanáct kmenů, když přešly rozlehlou poušť, vedeny stejným ideálem. 

6 Konfrontace bude velká a na cestě se objeví překážky, nepřátelé a pokušení. Z této zkoušky však 

vyjdou vojáci plní oceli a apoštolové plní lásky a víry. Na celé cestě životem, ale zejména v kritických 

chvílích zkoušek, budu povzbuzovat zástupy a posilovat jejich víru svými zázraky. Až pak lidé dosáhnou 

míru a budou žít v harmonii, způsobím, že se začnou těšit ze sladkých plodů království světla a míru již na 

této zemi - jako předchuť požitků, které duše zažijí později, až budou přebývat v duchovním domově. 

7 Plody, které duše sklízí již zde, budou kompenzací za oběti, námahu a strádání, které tvé srdce 

vytrpělo. Později, až tento lid zaklepe jako ohromný zástup na brány Mého království, radostně ho 

přivítám a řeknu mu: "Pojď dál, pojď ke Mně a nech za sebou prach cesty a únavu. Zde je město míru, 

vyzdobené a čekající na své nové obyvatele. 

8 Lidé, kteří se bojí Otcovy přítomnosti, uvěří, že přišla hodina jejich soudu. Tehdy jim řeknu: 

"Nebojte se, vejděte do mého domu, který je váš! Poušť tě již očistila a učinila tě hodným přijít ke Mně. 

9 lidi, když jsi viděla tolik zkaženosti mezi lidmi, když jsi věděla o jejich nenávisti a válkách a o 

smutném výsledku materialistických nauk, myslela sis, že toto lidstvo, aby dosáhlo obnovy a obrácení k 

Mému Zákonu, bude muset nejprve snášet těžká utrpení a že uplyne mnoho času, než se lidé konečně 

začnou milovat podle Mých nauk. 

10 Říkám vám, že i když je pravda, že tento svět čekají velmi velké zkoušky, dny smutku se zkrátí, 

protože hořkost lidí bude tak velká, že to přiměje lidi, aby se probudili, pozvedli ke Mně oči a naslouchali 

hlasu svého svědomí, které od nich bude vyžadovat plnění Mého Zákona. 

11 Moje spravedlnost vymýtí všechno zlo, které na tomto světě existuje. Předtím vše prošetřím: 

Náboženské komunity, vědy a společenské instituce, a pak přes ně přejde srp Boží spravedlnosti, odřeže 

plevel a ponechá pšenici. Každé dobré semínko, které najdu v lidských srdcích, budu chránit, aby i nadále 

klíčilo v lidských duších. 

12 Jsou celé národy a země, které Mé sémě vyhnaly ze svých srdcí, jiné zapomněly na Mé 

nejdůležitější učení a další se ani nebdí, ani nemodlí. Nicméně navzdory neúrodě, v níž žijí, se tyto národy 

brzy promění v úrodná pole, protože Mé milosrdenství bude působit na jejich srdce. 

13 Je třeba připravit "polní nářadí", naplnit "sýpku" duchovním semenem, které jsem vám přinesl, a 

abyste díky duchovním darům, které jsem vám svěřil, poznali hodinu, kdy musíte opustit místo odpočinku 

a vydat se na cestu k setbě. Měli byste bdít a modlit se, aby vás ono požehnané svítání nepřekvapilo ve 

spánku nevědomosti, materialismu nebo hříchu, protože pak byste nepoznali správnou hodinu, kdy se 

vydat na "pole", a když byste se vydali na cestu, nezbyla by vám síla na boj. 

14 Máte-li víru v Mé Slovo, připravte se již nyní modlitbou, abyste nalezli pole vhodná k setí. Pokud 

toto dílo nedokončíte, vaše děti vezmou sémě lásky, které jsem vám dal, a dokončí Mé příkazy. 

15 Blahoslavení dělníci, kteří mají za úkol zúrodnit pole a obdělávat je, neboť uvidí, jak na pole 

sestoupí rosa Mé milosti, která bude stálým Otcovým požehnáním pro úsilí dětí a pohlazením pro všechny, 

kdo povstanou k víře a životu. 

16 Kdysi dávno vám bylo řečeno, že přijde čas, kdy člověk pochopí všechna zjevení minulých dob, a 

Já vám říkám, že tento čas již začal a že v něm váš duch přijímá Mé světlo prostřednictvím inspirace. 
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17 Kristus přišel na svět a připravil vám cestu tím, že vás svým životem, svými skutky a svými slovy 

naučil dokonalému způsobu, jak naplnit zákon. Ještě předtím, než se měl objevit na světě, byl ohlášen 

proroky, aby ho lidé mohli očekávat a poznat, jakmile ho budou mít před očima. 

18 V příběhu Abrahama a jeho syna Izáka jsem vám dal podobenství o tom, co bude představovat 

Spasitelova obětní smrt, když jsem vyzkoušel lásku Abrahama ke Mně tím, že jsem ho požádal, aby 

vlastní rukou obětoval svého syna, svého milovaného Izáka. Při správné kontemplaci v tomto činu 

rozpoznáte podobnost s činem, který později znamenal oběť Jednorozeného Božího Syna za spásu světa. 

19 Abrahám byl obrazem Boha a Izák obrazem Ježíše. V té chvíli si patriarcha pomyslel, že když od 

něj Hospodin žádá život jeho syna, je to proto, aby krev nevinného smyla provinění lidu, a přestože 

hluboce miloval toho, který byl tělem z jeho těla, poslušnost vůči Bohu a soucit a láska k jeho lidu v něm 

byly silnější než život jeho milovaného syna. - Poslušný Abraham se chystal zasadit svému synovi 

smrtelnou ránu; ve chvíli, kdy bolestí zvedl ruku, aby ho obětoval, Moje Moc ho zadržel a přikázal mu, 

aby místo syna obětoval beránka, aby tento symbol zůstal jako svědectví lásky a poslušnosti. 

20 Po staletích ode Mne lidstvo požadovalo obětní smrt Ježíše, Mého milovaného Syna, a musel jsem 

vám Ho vydat, aby Jeho příklad mírnosti, zpečetěný obětní smrtí a krví, zůstal nesmazatelně zapsán v 

povědomí lidstva. 

21 Jestliže v případě Izáka ho nahradil beránek, aby mu zachránil život, v případě Ježíše ho nemohl 

nikdo nahradit, protože věděl, že je nutné, aby byla prolita jeho krev, aby význam a světlo této oběti 

osvítilo ducha, srdce a mysl lidí, kteří byli bez duchovnosti. Proto se Ježíšovi také říká "Beránek Boží". - 

Zákon vám říká: "Nezabiješ," ale Kristus vám ve svém učení o lásce ukázal vznešenou lekci, že je třeba 

zemřít pro záchranu druhých. 

22 Blaze tomu, kdo umírá, aby dal život těm, kdo ho potřebují, neboť bude žít navěky. 

23 Pohleďte, jak nastal čas, abyste pochopili duchovní podstatu obsaženou v Mých předchozích 

zjeveních, kterou si lidstvo vykládá pouze materiálním způsobem, aniž by se pokusilo ponořit se do nich a 

odhalit jejich duchovní význam. 

24 Stavím tě na začátek cesty porozumění, abys pak mohl dosáhnout jádra Mého učení. Kdybych ti 

vše předložil plně osvětlené, tvůj duch by se nenamáhal proniknout na dno Mého Slova. 

25 Připomínám vám, jak ten zástup tehdy - ve Druhé době, krvežíznivý nakonec viděl Ježíše viset na 

kříži a vedle něj v úzkostech smrti další dva odsouzence - slyšel, jak říká Otci: "Pane, odpusť jim, neboť 

nevědí, co činí." A jak se k němu obrací. Všichni přítomní to slyšeli, ale nerozuměli těm slovům a musel 

uplynout čas, aby lidé pochopili, že ta krev, která pomalu kape na zem, je symbolem Boží Lásky a 

nejvyššího odpuštění, které sestupuje jako nekonečný plášť, aby přikrylo všechny lidi. 

26 Mezitím uplynulo mnoho staletí, ale lidstvo této doby - plačící při vzpomínce na Ježíšovu 

obětavou smrt a zděšené krutostí těch, kteří ho vystavili zkoušce - je stále v temnotě. 

je stejný, který den co den obětuje tisíce lidských bytostí. 

27 Kdyby se Kristus v této době vrátil na zem jako člověk, už by neříkal jako na Golgotě: "Otče, 

odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Nyní se vám dostává světla svědomí v hojnosti a duše se daleko 

rozvinuly. Kdo neví, že já jsem dárce života, a proto nikdo nemůže vzít život svému bližnímu? Pokud 

člověk nemůže dát existenci, nemá právo brát si to, co nemůže dát zpět. 

28 Lidé, myslíte si, že plníte můj Zákon jen proto, že říkáte, že jste nábožní, a že dodržujete vnější 

bohoslužbu? V Zákoně vám bylo řečeno: "Nezabiješ", ale vy toto přikázání porušujete, protože proléváte 

krev svých bližních v potocích na oltář svého hříchu. 

29 Izraelité a křesťané válčí a zabíjejí se navzájem - copak jsem jim oběma nedal jeden a tentýž 

zákon? 

30 Odškodnění za to bude krvavé a bolestné, neboť životy, které lidé připravili o život, a krev, kterou 

prolili, volají po spravedlnosti. Běda těm, kdo zabíjeli, a ještě více těm, kdo radili nebo přikazovali zabíjet! 

31 Krok za krokem jdou národy do údolí (smrti), kde se shromáždí, aby byly souzeny. 

32 Přesto se stále odvažují mluvit Mým jménem ti, kdo vedou válku a jejichž ruce jsou potřísněny 

krví jejich bližních. Jsou to květy nebo plody učení, kterému jsem vás učil? Copak jste se od Ježíše 

nenaučili, jak odpouštěl, jak žehnal tomu, kdo ho zranil, a jak i ve smrti daroval život svým katům? 
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33 Lidé pochybovali o Mém Slově a zanedbávali víru, a proto vše, čemu důvěřují, svěřili síle. Pak 

jsem jim dovolil, aby sami viděli svůj omyl tím, že sklidí ovoce svých skutků, neboť jen tak otevřou oči, 

aby pochopili pravdu. 

34 Na tomto stole lásky je pokrm, který by vám nemohli nabídnout ani králové země: Jsou nebeským 

chlebem, po němž touží chudí, a vínem, které pijí vyvrhelové světa. Jezte a pijte, ale nikdy nebuďte pyšní 

na to, že máte tyto statky, protože pak byste pod svým skrovným oděvem skrývali marnivost, a já chci, 

abyste byli pokorní v mysli i v srdci. Vezměte si příklad z těch, kteří sice nosí na ramenou královský plášť, 

ale v srdci umí být pokorní. Chléb a víno jsou pro všechny, neboť vás všechny vidím v duchovní nouzi. 

Na počátku jsem vás všechny obdařil svou milostí, která je božským semenem. Od té doby jste kráčeli po 

různých cestách podle svého osudu a na těchto cestách každý sklidil to, co zasel - někteří hojnost plodů, 

jiní jen bolest a utrpení. Zatímco někteří žili na zemi jen krátce, protože dosáhli světla potřebného k 

vzestupu, jiní, ačkoli žili dlouho v slzavém údolí, nedosáhli ani poznání, kdo jsou, ani kam směřují. 

Slitovávám se nad těmito dušemi, které bloudí bez cíle, a proto zastavuji jejich kroky, abych jim ukázal 

cestu, která vede do "zaslíbené země". 

35 Světlo mého Ducha proniká do každého srdce, i když zůstává zavřené. Stejně tak světlo královské 

hvězdy zdánlivě neproniká do vaší ložnice, když je zamčená, ale jeho neviditelné paprsky pronikají do 

jejího nitra a dodávají jí živou atmosféru. Neměli byste čekat, až Mé světlo pronikne do vašeho nitra, i 

když jsou dveře vašich duší zavřené. Jak krásné bude, až tě najdu s tvým vnitřním chrámem připraveným 

přijmout milost Mé pečující lásky. Dovolte mi, abych vás uzdravil a posílil, a potom z vás učiním své 

pracovníky a učedníky. 

36 Mnozí z vás, kteří jste v životě zatím nicotní a jste poslední i ve svých rodinách, se brzy dočkají 

toho, že usednou k Mému stolu. Vy, kteří jste byli opovrhováni a vyhnáni z okruhu svých blízkých, budete 

zítra poznáni právě těmi, kteří vás špatně hodnotili. 

37 Chcete zcitlivět nebo uklidnit svá srdce? Pak se vydejte touto cestou, která je cestou pokory, 

duchovního povznesení a lásky. Přinášej uzdravení nemocným, navštěvuj lůžka bolesti, utěšuj trpící a važ 

si těch, kteří před tebou přijali tento kříž. Vezměte si za příklad ty, kdo v noci bdí a studují Mé dílo, a také 

ty, kdo prokazují služby lásky svým bližním, i když pijí kalich utrpení. 

38 Tak mluvím k těm, kdo začínají vyslovovat první slova duchovního jazyka, k neofytům, které 

učím základním pravidlům Zákona a konečnému účelu Mého díla. Dozvíte se v ní, že když se budete 

modlit od ducha k duchu a milovat své bližní, budete nejen uzdravovat nemocné, ale také křísit mrtvé. 

39 V tomto skromném kraji, kde se právě projevuji, jsem vám zjevil, že Třetí éra začala v roce 1866 a 

že tento projev skončí v roce 1950, kdy Mě mnohé z Mých dětí uslyší. Vpravdě vám říkám, že ústa, která 

vám dávala Má poučení, nemluvila ze své vlastní vůle, ale z Božího vnuknutí. 

40 Milovaní dělníci na těchto polích, ujměte se svého úkolu s opravdovou láskou, obdělávejte Má 

pole a dělejte brázdy, do kterých vložíte božské semeno. Poznejte semeno, abyste zasévali pouze je, neboť 

v jeho plodech bude založen vzestupný vývoj a světlo vaší duše. Myslíte si, že je spravedlivé, abyste se po 

odchodu do duchovního světa litovali jen kvůli své nedostatečné horlivosti v úkolu, který vás přivedl na 

zem? 

41 Nezapomínejte, že vám stále říkám, abyste na Mých polích zasévali pšenici, protože ta pole, na 

nichž vyrostl plevel a bodláčí, budou odříznuta srpem Boží spravedlnosti. 

42 Totéž jsem řekl učedníkům a zástupům ve Druhém věku: "Amen, pravím vám, každý strom, který 

není zasazen rukou mého nebeského Otce, bude vyvrácen z kořene." 

43 Modlete se, dělníci, dělejte to pokorně před svým Otcem a dbejte na to, aby vaše setba byla 

příjemná Mým očím. Neúnavně čistěte svá pole, hledejte světlo, abyste odstranili chyby, dokud na nich 

nebude plodit jen pšenice. 

44 Je to čisté semeno, které jste obdrželi, ale vaše malá víra vám nedovolila rozpoznat tuto čistotu, a 

aniž byste si toho byli vědomi, smísili jste je s jinými semeny, která nepocházejí ode Mne. 

45 Řekl jsem vám: "Poznejte semeno, abyste očistili jeden po druhém své výsevy a aby z úst vašich 

dětí, až začnou chodit po cestě Páně, vycházela jen pravda. Vidím ty, kteří se snaží proniknout na dno 

tohoto učení, ale dodnes se nedokázali vymanit z vlivu cizích nauk, náboženství a dogmat. 
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46 Lidé, pomáhejte svými modlitbami mým hlasatelům, cvičte své proroky a posilujte je. 

Nezapomeňte, že ke konci Svého projevu vám zjevím mnoho učení, která jsem pro vás uchoval, abyste 

tento odkaz doplnili zlatou broží. 

47 Po čase tohoto projevu vám Mé světlo pomůže pochopit, co jste slyšeli, a umožní vám oddělit to 

podstatné a pravdivé od toho, co je zbytečné, tedy od toho, co je hmotné. 

48 Budu inspirovat tento lid, svědky svého Slova, aby důkladně studovali mé učení a pochopili 

hluboký smysl toho, co jsem jim řekl, a podstatu mého učení. 

49 Až projdeš fází přípravy a budeš připraven učit, připravím ti cestu a pak tě již nebudou děsit 

neviditelná nebezpečí a trní ani zrádné nástrahy a hrozby, s nimiž se setkáš, neboť pak bude vše 

připraveno pro tvou setbu. 

50 Všechno pak uspořádám a Mé světlo na vás sestoupí jako rosa na údolí za tichých nocí. Láska je 

to, co zaseješ. Jak chcete, aby národy uzavřely mírové smlouvy, když v jejich srdcích není láska? 

51 Řekl jsem vám, že mír bude s lidmi dobré vůle, ale u žádného z lidí na zemi tuto dobrou vůli 

nenacházím. 

52 Proto je nutné, aby vznikl lid, který nebude usilovat o poklady světa, ale který bude učit činorodé 

lásce k bližnímu, modlitbě, ctnosti a víře. Tento lid nazvu svým a lidé ho budou považovat za lid Boží. Z 

mravnosti jeho obyvatel, z jeho dobrých zvyků, z ctnostného života, který vede, bude pramenit mír, který 

přinese lidem blahobyt, aniž by zapomněli, že dokonalý mír, jediný mír, který naplňuje ducha štěstím, 

přichází jen k tomu, kdo po něm touží s opravdovou láskou. 

53 Kdy dosáhnete klidu mysli, když jste nedosáhli ani klidu srdce? - Říkám vám, že dokud nebude 

zničena poslední bratrovražedná zbraň, nebude mezi lidmi mír. Bratrovražedné zbraně jsou všechny ty, 

kterými si lidé navzájem berou životy, ničí morálku, zbavují se svobody, zdraví, klidu nebo ničí víru. 

54 Hranice tolika špatností je téměř dosažena, musí přestat. Proto se Můj hlas ozývá v hlubinách duší 

a vyzývá lidi všech národů, aby odložili zbraně zkázy a smrti, aby je strávil oheň Mé spravedlnosti. 

55 Pak budu mluvit duchovně a Můj hlas bude slyšet ve svědomí všech Mých dětí. 

56 Kdyby se pyšní a nerozumní lidé zamysleli a pomodlili, uvědomili by si, kam směřují své kroky, a 

zastavili by se. Nemohou však získat úplnou jasnost mysli, protože je zaslepuje nenávist a ctižádost. 

57 Modlete se všichni, kdo chcete patřit k lidu míru. Všichni, kdo chtějí podat bratrskou ruku svým 

bližním, aby je zachránili, přistupte ke světlu. 

58 Sémě zla rozeseté po celé zemi přináší plody jako nikdy předtím. Musím vám však také říci, že 

dobré semeno klíčí také na různých místech planety. 

59 Připravte se duchovně, vy všichni, kteří cítíte, že ve vašich srdcích začíná klíčit toto božské 

semeno, abyste, kdykoli potkáte na svých cestách jiné rozsévače, je poznali a mohli se spojit v Mém 

Zákoně. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 120  
1 Již dávno vám bylo ústy proroka oznámeno, že přijde čas, kdy bude Boží Duch vylit na všechno 

tělo a ducha. Vpravdě vám říkám, že tato doba je ta, v níž právě žijete. Ale přišlo to k vám překvapivě a 

nepřipraveně, protože jste těmto prorockým hlasům přikládali jen velmi malou důležitost a toto proroctví 

jste nestudovali ani nepronikli do jeho podstaty. 

2 Dnes hledáte vše nadpřirozené, abyste našli potvrzení, že duchovní život existuje. Někteří pozorují 

a studují hvězdy, jiní očekávají tajemné hlasy nebo znamení, další chtějí najít vysvětlení ve vědě; ale jen 

velmi málo je těch, kteří se soustředili na nejhlubší nitro svého ducha, aby tam slyšeli hlas svého Pána, aby 

ho cítili a milovali. 

3 Když jsem se ve Druhé éře naposledy zjevil svým učedníkům, viděli oblak, který zahaloval 

Mistrovu podobu, zvedal Ho a odnášel s sebou do nekonečna. Tam se jim dostalo zaslíbení a oznámení, že 

se Pán vrátí k lidem ve stejné duchovní podobě, v jaké ho ti lidé viděli odcházet. 

4 Pouze oni mohli pochopit tento Boží projev, protože byli jediní, kdo k tomu byl vybaven, zatímco 

svět spal. Nyní vám říkám, že jste viděli, jak se naplnilo slovo onoho proroka z první éry a slib, který jsem 

vám dal. Můj příchod v duchovní podobě však pocítili jen ti, kdo se vnitřně připravovali, nebo ti, kdo Mě 

očekávali bdělými smysly. 

5 Ve stejném vznešeném tichu, s jakým jsem se vznášel v oblaku v oné Druhé éře, sestupuji dnes ke 

všem duchům; ne všichni Mě však viděli, cítili nebo slyšeli, neboť dnes, stejně jako tehdy, je jen málo 

vnímavých. Můj hlas je jemný, ale Má přítomnost znovu otřese lidstvem ve všech jeho společenských 

institucích. 

6 Vládci, farizeové a zákoníci se Ježíšovi posmívali, když ho slyšeli říkat, že je král, že přišel 

vládnout. Když ho viděli umírat na kříži, jejich posměch a pochybnosti ještě vzrostly, ale nedokázali si 

představit, že velmi brzy zahynou spolu se svými vládami a vazaly a že ten, kterého odsoudili a zabili jako 

podvodníka, získá na svou stranu velké zástupy a národy pravdivostí svého učení plného spravedlnosti, 

lásky a pokory. 

7 Jsem zde, viditelný a hmatatelný pro toho, kdo se vnitřně připravuje a chce Mě spatřit, a rozlévám 

světlo ve všech duchovních bytostech, aby Mě nikdo nehledal v jiné než duchovní podobě a nesnažil se 

Mě najít ve vnějším, zatímco Mě nosí ve svém srdci. 

8 Eliáš přišel, aby připravil můj příchod. Znovu zjednal rovnost cest tím, že osvítil mysl a rozvázal 

rty těch, skrze něž jsem vám dal své Slovo. Jakmile k vám přestanu promlouvat skrze lidskou mysl, bude 

Eliáš pokračovat v šíření světla na cestě lidstva. 

9 V této éře je poselství posla Božího veliké. Vězte, že již ve Druhé éře jsem vám řekl: "Eliáš přijde 

a uvede všechny věci do původního stavu." 

10 Kdo jsou ti, kdo skutečně cítí jeho duchovní přítomnost? Mohl bych vám také říci to, co jsem řekl 

tehdy: "Eliáš byl s vámi, a vy jste ho necítili". 

11 Nazýváte ho předchůdcem, a tím byl vpravdě od prvního okamžiku. Dal vám tušit božskou 

komunikaci skrze člověka a vzkřísil mrtvé ještě předtím, než Ježíš přišel na svět. Přinesl vám první 

poselství o reinkarnaci duše a od té doby dláždí cesty Pánu až do dnešní doby, kdy se těšíte z tohoto 

projevu a žasnete nad řádem a dokonalostí, s jakou se každé z duchovních zjevení stalo skutečností. 

12 Eliáš je jako pastýř, následujte ho, protože vás povede po pravé cestě, dokud nedojdete k překážce, 

kde na vás čeká Ten, který je Otcem všech stvořených věcí. 

13 Připravte se duchovně v tichu svého rozjímání, neboť On se k vám přiblíží, aby vám zjevil vše, co 

vaše mysl nebyla schopna pochopit. 

14 Bitva se blíží a Eliáš tě chce posílit. Nebojte se, nedůvěřujte svému duchovnímu vůdci, neboť 

jestliže svého času způsobil, že skrze modlitbu dopadl paprsek blesku, aby uctívačům falešných bohů 

dokázal existenci pravého Boha, v této době bude před zhmotnělým světem konat zázraky, které jím 

otřesou a přimějí ho otevřít oči pravdě. 

15 Bojíte se mluvit se svými bližními o reinkarnaci duše? Nejste přesvědčeni o láskyplné 

spravedlnosti, kterou obsahuje? 

16 Srovnejte tuto formu vykoupení s představou věčného trestu v neutuchajícím pekelném ohni - 

představou, kterou lidstvo používá k zastrašování lidských duší. Řekněte mi, který z těchto dvou typů ve 
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vás vyvolává představu božské, dokonalé a milosrdné spravedlnosti. V jednom se projevuje krutost, 

bezmezná zášť, pomsta, v druhém je jen odpuštění, otcovská láska, naděje na dosažení věčného života. Jak 

velké je zkreslení Mého učení v důsledku špatných výkladů! 

17 Připravuji vás na boj, protože vím, že se s vámi bude bojovat kvůli tomu, co budete učit. Kdyby 

však tvé bližní, kteří s tebou v této době bojují, překvapila smrt a já bych se jich - až budou umírat v 

hříchu - zeptal, čemu dají přednost: věčnému ohni, v nějž věří, nebo možnosti být hlasitější v novém 

životě - věru ti říkám, že by dali přednost druhému řešení, i kdyby s ním za svého života zaslepeni 

fanatismem bojovali. 

18 Učedníci, buďte věrní a vytrvejte v mém učení, neboť nakonec světlo přemůže tmu. Světlo je 

pravá víra, je rozum, poznání, moudrost. 

19 Eliáš půjde před vámi jako božská pochodeň a bude vám svítit na cestu. 

20 V této době vás vyzbrojuji ctností, abyste mohli splnit náročné poslání, které jsem vám svěřil ve 

Třetí éře - poslání, které bude pro dobro lidstva a poslouží k tomu, aby vaše duše stoupala po cestě 

rozvoje. Dělám poradce a lékaře z těch, kteří byli dříve vyvrheli nebo prostě egoisty. Je nutné, abyste měli 

víru ve své duchovní dary, abyste mohli konat úžasné skutky. Budeš-li mít víru, budeš tak ohromen 

skutky, které vykonáš, že Mi řekneš: "Proč mi dáváš tak velké věci, když jsem tak nehodný?" A já ti 

řeknu: "Proč mi dáváš tak velké věci, když jsem tak nehodný?" Pochopte, že po kruciální bolesti, kterou 

jste prošli, vás Můj Božský pokyn vybavil k vývoji směrem vzhůru. 

21 S naprostou nezištností předávejte to, co jsem vám dal, a otevřete mnoha lidem oči pro pravdu a 

svými skutky vnitřně pohnete mnoha svými bližními. Učte, že kdo slouží lidem, slouží Mně. Na cestě jsou 

pokušení, ale k boji proti nim jsem vám dal potřebné zbraně. 

22 Učedníci, kolik z vás bylo ve své prostotě jako zářivé majáky na cestě svých bližních? Pokud 

budete praktikovat Mé učení, budete ve zkouškách nepřemožitelní. Pokud se však nesjednotíte nebo 

budete toto učení praktikovat podle svých představ a své vůle, pak budete poraženi v boji, nikoli v Mém 

díle, neboť to je Pravda a je nezničitelné. Připravte se, neboť po svém odchodu vám zanechám pole 

připravená k setí, země, vesnice, ba i národy. A ty budeš pokračovat v rozsévání tohoto semene a učit ty, 

kdo Mě neslyšeli, předávat jim podstatu Mého Slova a seznamovat je s Mými proroctvími o tom, co se 

stane po roce 1950. 

23 Ano, lidé, nechám tato proroctví vtisknout do srdcí, neboť v oněch časech již nebudete slyšet toto 

slovo, které je předáváno lidským prostřednictvím. Někteří z těchto nositelů hlasu, na které se dnes díváte, 

budou vzati ze Země a ti, kteří zůstanou, uzavřou svůj orgán chápání tomuto projevu a duchovnímu světu. 

Bude to doba nástrah a nebezpečí, kdy se objeví falešní proroci, falešní hlasatelé a budou mluvit falešní 

bohové. Pak musíte být silní, abyste se nenechali svést podvodníky. Čerpejte sílu z Mého Slova, abyste 

nepodlehli ze slabosti. 

24 Buďte poslušní, cvičte se v poslušnosti, buďte připraveni plnit to, co vám přikazuji, a zažijete, že 

bolest opustí vaši cestu a nikdy nebudete oklamáni. Není Mou vůlí, abyste zahynuli, ani aby se vám 

přihodilo neštěstí, před kterým vás varuji. Bděte a modlete se, protože stejně jako lidé ve světě mohou 

nastražit nástrahy, aby vás zničili, tak, jak dobře víte, i na onom světě existují nepoctivé a zmatené bytosti, 

které vás mohou ovlivnit svou temnotou. 

25 Uvědomte si, ó vůdcové komunit, že tento lid, který slyší Má nařízení, stále více chápe výtky, 

které vám dávám, a odpovědnost nositelů Mého hlasu, a pokud zítra neuposlechnete nařízení, tentýž lid se 

vzbouří, odmítne vás a uvědomí si vaše chyby. 

26 Mou vůlí je, aby tento lid a zástupy, které teprve přijdou, viděly, jak se vší pílí a důstojností 

zaujímáte místo, které každému náleží, aby lidé podle vaší práce poznali, že jste byli dobrými dělníky na 

této vinici. Rozumíte mi, lidé? Jste ochotni poslouchat Má nařízení v těchto posledních letech Mého 

zjevení mezi vámi? 

27 Pečlivě přemýšlejte o Mém přikázání, abyste dosáhli své jednoty, a objevte tak jeho pravý význam. 

Mnohokrát jste Mi chtěli ukázat svou jednotu a Já jsem vám dokázal, že je falešná. Chtěl jsem, abyste si 

navzájem pomáhali, abyste se navzájem respektovali, protože úřad, který každý z vás zastává, jsem vám 

svěřil; abyste se navzájem opravdově milovali, protože pak ve vašich skutcích najdu základy pro 

jednotnou formu chování a oddanosti. Uvědomte si jasně Má přání a řiďte se Mými pokyny, neboť pokud 

tak neučiníte, nedovedete si představit chaos, který vás čeká. Nechci vás zbytečně děsit, chci vás probudit 
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hned, protože je ještě čas na přemýšlení, abyste napravili své chyby. Zítra, až padnete, nebudete moci říci: 

"Pane, když jsi všechno předvídal, proč jsi pro nás nikdy nepředpověděl tuto pohromu?" 

28 Učedníci, dal jsem vám dnes tento pokyn, protože nechci, abyste po mém odchodu plakali, i když 

vím, že mnozí plakat budou. 

29 V prvních dobách bylo vše duchovní pro lidi tajemstvím, a proto museli vytvořit vědy a teologie, 

aby mohli studovat a pochopit božské. Ale vpravdě vám říkám, že Kristus, když přebýval mezi lidmi, 

mluvil co nejprostěji, aby všichni pochopili učení o lásce. Věděl, že nebude správně pochopen, ale že bude 

muset počkat, až přijde čas, kdy díky duchovnímu vývoji, kterého lidstvo tehdy dosáhne, bude moci 

poznat celou pravdu. Proto slíbil světu, že se duchovně vrátí a sešle mu světlo, které mu umožní pochopit 

vše, co bude zmatené v lidských srdcích. 

30 Pozvedněte svou duši, neboť čas, který byl ohlášen, je časem, který právě prožíváte. Ten Mistr, 

který vám slíbil, že se vrátí, je ten, který k vám mluví, a světlo, které vám slíbil poslat, je to, které v této 

době duchovně působí ve všech lidech. 

31 Světlo pravdy je tak jasné, že nepotřebujete být teology, abyste pochopili, co vám bylo v průběhu 

věků zjeveno. Jestliže na začátku cesty vývoje pro vás bylo vše záhadou, krok za krokem a od návodu k 

návodu jsem odstraňoval závoje, rozptyloval temnoty a odstraňoval nepravdy. 

32 Otec nemůže být tajemstvím pro žádné ze svých dětí, protože se nechává cítit, vnímat a vidět ve 

všem stvořeném, od nejmenšího po nekonečné. Lidé vytvářejí "tajemství", aniž by si chtěli uvědomit, že 

tím brzdí duši v jejím vývoji ke Stvořiteli. 

33 Neříkám vám: Pojďte k Otci, abyste ho poznali, ale: Poznejte Otce, abyste k němu mohli přijít. 

Kdo ho nezná, nebude ho moci milovat, a kdo ho nemiluje, nebude moci jít k němu. 

34 Přišel jsem na svět, abych vám řekl: "Já jsem Cesta," a dodal: "Kdo zná Syna, zná Otce." 

35 Jaká byla Kristova cesta? Lásky, milosrdenství, laskavosti a upřímnosti. Jaký byl Syn, abychom 

skrze něj poznali Otce? Moudrý, spravedlivý, milující, milosrdný, plný síly a činné lásky. 

36 Mistr přišel na svět, aby vám ukázal pravého Boha, ne toho, kterého si národy vytvořily ve svých 

srdcích. Stejně tak v této epoše sestupuje světlo Božího Ducha plně na všechny duše, abyste se mohli těšit 

ze svého zduchovnění při pohledu na nekonečnou Otcovu lásku. 

37 Blahoslavený, kdo mě následuje na cestě lásky a pokory. 

38 Blaze tomu, kdo miluje a důvěřuje, kdo zná své poslání a plní je. 

39 Když k vám mluvím o "cestě", nemám na mysli tu na zemi, protože na světě, který obýváte, není 

Moje království. Je to duchovní cesta, která vždy vede vzhůru. Je to vývoj a pokrok, kterého vaše duše 

dosáhnou. Proto ať jste kdekoli na zemi, můžete být na cestě ducha. 

40 Děti moje, pokud jste sešli z cesty, vraťte se k ní, a pokud jste se zastavili, jděte vpřed. 

41 Úkol, který neseš, jsem ti dal podle tvých schopností a sil; musíš mu jen rozumět a milovat ho. 

Denně se modlete, abyste obdrželi potřebné světlo pro své skutky. Zůstaňte tedy připraveni, pozorní, 

abyste slyšeli hlasy těch, kdo vás volají, těch, kdo vás žádají, a také abyste obstáli ve zkouškách. Každý 

den vaší existence je stránkou knihy, kterou každý z vás píše. Každý den je poznamenán zkouškou a každá 

zkouška má svůj význam a důvod. 

42 Chci z vás učinit lidi zdravé na duši i na těle, protože jste vyvolení, svědkové Mých projevů všech 

dob, a máte v této době splnit obtížné poslání a připravit cestu novým generacím. 

43 Zasypal jsem vám cestu důkazy lásky, abyste nepochybovali ani o Mně, ani o sobě. Vy, kteří jste 

Mě v tomto čase slyšeli, neodcházejte do hrobu s tajemstvím tohoto spojení, které jsem s vámi měl, neboť 

to je váš hlavní úkol. Mluvte k lidem v Mém jménu, svědčte o Mých zjeveních svými skutky. 

44 Neříkejte mi, že k tomu nemáte vybavení, neboť jsem k vám mluvil o mnoha věcech, a když jste 

mi naslouchali, očistili jste se a učinili jste se hodnými. Všichni můžete toto poselství předat světu. Lidé na 

ni čekají a jsou připraveni ji přijmout. Copak jste neobjevili touhu lidí po oduševnění a míru? Nedojímá 

vás jejich nevědomost a bolest? 

45 Můj Duch se na ně vylévá, promlouvá k nim skrze jejich svědomí a říká jim: Pojď ke mně a 

odpočiň si. Přijmi víru, která ti chybí, přestaň být slepcem na cestě. 

46 Lidé, víte, jaké Dílo buduji ve světě? - "Ne," říkáš mi, "vidíme jen lidstvo ve zmatku, vidíme, jak 

se řítí do hlubokých propastí a trpí velkým navštívením." Já vám však říkám, že jsem člověku dovolil, aby 
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sám sobě učinil zadost svou vlastní rukou, aby si uvědomil všechny své chyby a mohl se ke Mně vrátit 

očištěný. Na všechna stvoření jsem seslal své světlo a stál jsem při nich ve dnech soužení. 

47 Můj Duch sestoupil na každou duši a Moji andělé jsou všude ve vesmíru a plní Mé příkazy, aby 

vše uvedli do pořádku a na správnou cestu. Až všichni splní své poslání, zmizí nevědomost, zlo už nebude 

existovat a na této planetě bude vládnout jen dobro. 

48 Ach, kdybys Mi tak rozuměl! Kéž by sis uvědomil, jak moc toužím po tvém zdokonalení! Jak 

daleko bys již vystoupil a jak blízko bys Mi již byl! Kdyby tvá vůle byla Moje, už bys dosáhl vrcholu, kde 

tě očekávám. 

49 A jaké je Mé přání, lidé? - Vaše sjednocení a váš mír. 

50 Abych vám pomohl, jsem opět mezi vámi, mluvím k vám, hýbu vaším srdcem v očekávání vašeho 

probuzení. 

51 Každý dobrý strom bude chráněn a jeho kořeny a větve se rozprostřou, aby poskytly úkryt a 

potravu pocestnému; plevel však bude vyvrácen z kořenů a vhozen do neuhasitelného ohně. 

52 Mluvím k vám obrazně, a když k vám mluvím o tom stromu, mám na mysli lidská díla. 53. 53. 

Těm, kterým jsem svěřil velké poslání, říkám: Připravte si úrodu. Otcové rodin, učitelé a vládci, páni a 

služebníci, velcí i malí,  

53 Nechci, abyste mi ukazovali svá pole neobdělaná. I kdyby to bylo jen malé zrnko, ukažte Mi ho 

čistě a hlasitě. 

54 Pojďte ke mně, tlučte, a bude vám otevřeno. Ale přijďte radostní, spokojení se svou prací, abyste 

se cítili skvěle jako Já. 

55 Mé slovo je nebeská voda, která hasí žízeň duše. Kdo ji ochutná, už nikdy nebude žíznit. Jsem 

nevyčerpatelný pramen, který padá jako vodopád a omývá tvého ducha a srdce. 

56 Vy, kteří jste se očistili v bolestech, modlitbou a pokáním, jste získali právo na milost naslouchat 

Mému Slovu. Buďte i nadále mírní a pokorní, abyste toto světlo nikdy neztratili. Tvůj život byl pustý jako 

poušť, bez stínu, bez oázy, ale já jsem způsobil, že uprostřed pouště najdeš palmu a pramen, kde získáš 

odvahu a naději. Nyní, když jste znovu nabyli sílu a máte pokoj ve svých srdcích, nechoďte do "města 

hříchu", abyste zahynuli v jeho rozkoších a marnostech. 

57 Tento čas je a bude nazýván "časem ducha", neboť v něm jsem musel přijít na "oblak", abych 

nechal zazářit světlo, které odhaluje a rozpouští tajemství - čas, kdy jsem musel otevřít Knihu poučení na 

stránce, která odpovídá epoše, v níž žijete. Svou božskou láskou nyní osvěcuji mysl lidí, která je kvůli své 

necitlivosti k duchovnu jako skála. Ale z těchto kamenů způsobím, že poteče voda a dokonce vyraší 

květiny. 

58 Obraťte oči zpět, podívejte se do minulosti a zjistíte, že jsem na vaší cestě vždy zaséval lásku. 

Kdykoli se ti zdálo, že jsem nepřítomen a tvá samota se prodlužuje, dávám se pocítit ve tvém srdci a 

stávám se oporou, abys nezkolaboval. Scházíte se v malých skupinkách, abyste naslouchali mému slovu, 

ale zítra se rozmnožíte jako mořský písek a tyto zástupy budou duchovně těmi, kdo tvořili dvanáct 

izraelských kmenů. Je psáno, že je znovu spojím, abych je soudil. Z těchto zástupů vyberu ty, kteří budou 

v onom čase mými novými apoštoly. Já však připravím srdce všech, aby pocítili lásku a milosrdenství k 

bližním a v poslušnosti k podnětům svého svědomí a citům svého srdce konali mezi lidmi skutky hodné 

Toho, který je určil k tomu, aby nesli Mé nové poselství s dobrou chutí, která maří hořkost světa. 

59 Považujete-li své poslání za kříž, říkám vám, že jím skutečně je, ale já budu vaším "nositelem 

kříže". Vše, co děláš pro dobro svých bližních, ti odplatím, proměněné ve světlo pro tvého ducha. 

Vzpomeňte si na Krista, když vystoupil do nebe plný slávy a majestátu, když dokončil své dílo lásky a 

vykoupení. 

60 Modlete se, lidé, v národech povstávají proroci a mluví o mém zjevení a mé přítomnosti mezi 

vámi. Uznávejte je, protože jsou Mými posly. Naučte se je však rozlišovat od falešných proroků, kteří se 

také objeví a budou mluvit slova zdánlivého světla, ale ve skutečnosti budou obsahovat jen temnotu. Ti, 

kdo jsou Mými posly, budou připravovat srdce, probouzet národy, budou Mými hledači cest, takže až 

přijdete do těch krajů, najdete tam úrodná pole. 

61 Vše, co se děje v současnosti, vám již bylo oznámeno Mými proroky v minulosti. Kdo však dnes 

pozná naplnění toho, co vám bylo zaslíbeno? Mnozí spí, jen málo jich procitlo, ale uprostřed temnoty této 

noci hříchu světa jsem přišel k těm, kteří zdánlivě spali, ale kteří na Mě čekali. 
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62 Kniha Třetí éry je v současnosti zapisována Mými "zlatými pery" pod diktátem Mého milujícího 

hlasu. Andělé strážní, kteří horlivě bdí nad Otcovým učením, vedou ruku těch, kdo píší, aby do Knihy 

uložili to, co bude zachováno pro budoucí generace - Knihu lásky, Knihu dokonalé moudrosti, Knihu, v 

níž mohou číst prostí i učení, malí i velcí, vznešení i prostí. Mé Slovo bude mečem, který bojuje a mluví o 

mém příchodu v tomto čase, o způsobu mého sdělení. Osvítí mysl nevzdělaných, pronikne do srdcí 

skalních a rozptýlí jejich pochybnosti. Mé učení se bude i nadále šířit od srdce k srdci a od lidí k lidem a 

budou mu rozumět, věřit mu a milovat ho i nevzdělaní, nevědomí, hříšníci, pohané a modloslužebníci, 

kteří budou uznávat Můj projev lásky. 

63 Odpočívejte a radujte se z toho, že jste v tomto čase pocítili Mou přítomnost, neboť jste již dosáhli 

bodu, kdy se vaše duše zříká všech zbytečností, aby mohla jít dokonalými kroky po cestě, která ji vede 

vzhůru. Bděte a modlete se za ty, kdo Mě nechtějí slyšet, ačkoli byli povoláni. Smiluj se nad nimi. 

64 Ve Třetí éře vám říkám: je třeba mít zásluhy, abychom si zasloužili dary od Pána. Mnohé z vás 

jsem obdaroval, aniž byste mi byli schopni říci, jaké jsou vaše zásluhy. Ale já, který vidím všechno, vím, 

jakých zásluh jste v minulosti dosáhli, abyste si zasloužili to, co jsem vám dnes svěřil. Ať se však nikdo 

tímto zjevením nechlubí, neboť z dobrého důvodu není Duchu dovoleno zjevovat tělu svou minulost. 

65 Milované děti, scházejte se i nadále, ale kdyby přišel den mého poučení a hlasatel se jednou 

nedostavil, nebojte se. Modlete se, vnitřně se připravte, pozvedněte svého ducha ke Mně a Já na vás v té 

chvíli vyliji Své světlo, Svou moc, Svou milost a Svou lásku. Budete-li mě hledat duchem, budu k vám 

mluvit z ducha do ducha. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 121  
1 Můj slib, že se k vám vrátím, byl splněn. Jako zloděj jsem po špičkách vstoupil do tvé spací 

komnaty a probudil tě ze spánku. Kdokoli, když otevřel oči, mě uviděl a požádal mě, abych mu pomohl 

vstát, pocítil mou sílu ve svém duchu i ve svém těle a rychle vstal. Znovu vám ukazuji úzkou stezku Mého 

Zákona - stezku, po které musíte jít všichni. 

2 Blaze těm, kdo se připravili přijmout Mého Ducha, neboť z jejich vnitřní svatyně budou vycházet 

modlitby za mír národů země. Později budou učit své bližní modlit se tímto způsobem, aby se jim díky 

tomuto spojení podařilo slyšet Můj hlas, který se projeví v promlouvání skrze inspiraci, v poradenství 

skrze intuici a v "pomazání" (uzdravování) skrze dar uzdravování. Dnes se Mé světlo sděluje 

prostřednictvím hlasatelů, zítra se spojím přímo s duchem každého, kdo se vnitřně připravuje. 

3 Mnozí mi říkají: Pane, kdy mi dáš dary jako mým bližním? - Já vám však říkám: Všichni jste 

obdarováni, všichni si s sebou nesete své dědictví, i když o tom ještě nevíte. Uvidíte, že tyto duchovní dary 

vyjdou najevo do té míry, do jaké proniknete do mého učení. Až se stanete Mými služebníky, ukážu 

každému z vás jeho úkoly a poslání. 

4 V tomto čase jste připravili pokorné shromaždiště, abyste Mě přijali, a Já jsem vás potěšil Svou 

Přítomností. Mé Slovo přišlo plné dobroty a světla, aby vás pozvedlo k životu a vy jste v něm mohli 

zaujmout své právoplatné místo. 

5 Nebojte se těch, kdo odmítají nebo popírají můj příchod. Budete s nimi jednat jemně a trpělivě. 

Bude to má spravedlnost, která je postihne. Vpravdě vám říkám, že ti, kdo Mě nejvíce zapírali a 

pronásledovali, budou na tomto světě těmi, kdo Mě budou následovat v největší blízkosti. vzpomeňte na 

Saula, pronásledovatele Mého učení, který se pak stal Mým učedníkem. Tito konvertité se k vám připojí 

zítra. Chcete-li však skutečně nalézt víru, nebuďte nespokojeni, když vám řeknou, že jste u falešného Boha 

nebo falešného Mistra. Neměli byste se bát říct, že Kristus byl s vámi. Připravuji vás na vše, co přijde. 

Buďte stateční a Já vás pošlu do různých krajů, kde naplním Své Slovo, které vám říká, že skrze jednoho z 

vás dosáhne kraj pokoje a spásy, neboť jeho srdce bude jako srdce pastýře, který miluje a střeží své ovce. 

Navíc láska, kterou chová ke svým bližním, a oběti, které pro ně přináší, nebudou neplodné. 

6 Ať nikdo nezapomene na tato slova, neboť ten, který nyní ještě žije neznámý mezi lidmi, zítra 

vykoná mezi lidmi těžké poslání. 

7 Posílám svůj mír tvému národu. Přijměte ji ve svém duchu a nechte ji proniknout k ostatním 

národům. Všem jim žehnám. Modlete se, aby v srdcích všech lidí zavládl mír. 

8 Čekám, až se lidstvo probudí, aby si vzpomnělo, že existuji; před Mýma očima vykonalo všechny 

své skutky, ale nyní se blíží Hodina, kdy Má Spravedlnost skoncuje se zlem. Naslouchejte Mému učení a 

zdržujte se zlých skutků. Očisti své tělo i duši, neboť jsem-li nekonečně milující jako Otec, jsem 

neúprosný jako Soudce. 

9 Lidé na zemi nikdy neměli nedostatek duchovního světla. Vpravdě vám pravím, že nejen tento lid 

měl proroky a posly, ale ke všem jsem poslal posly, aby je probudili. Na základě světla a pravdy jejich 

učení a jejich podobnosti s tím, co jsem vám zjevil, můžete posoudit jejich slova. Někteří žili před 

příchodem Mesiáše, jiní působili po mé lidské existenci, ale všichni přinesli lidem duchovní poselství. 

10 Tato učení - stejně jako moje - byla zprofanována, protože pokud se nezměnila jejich podstata, 

byla znetvořena nebo skryta před lidmi, kteří touží po pravdě. 

11 Je to jedna pravda a jedna morálka, která byla lidstvu zjevena prostřednictvím poslů, proroků a 

služebníků. Proč tedy mají lidé různé představy o pravdě, morálce a životě? 

12 Tato pravda, která byla lidstvem po všechny časy zkreslována, bude obnovena a její světlo bude 

zářit s takovou silou, že se lidem bude zdát, jako by to bylo něco nového, ačkoli je to stejné světlo, které 

vždy osvětlovalo cestu vývoje dětí Mého Božství. 

13 Je mnoho těch, kteří zemřeli, protože mluvili pravdu, a také mnoho těch, kteří byli mučeni, protože 

nechtěli umlčet hlas, který v nich promlouval. 

14 Nemyslete si, že vám nebe poslalo jen ty, kteří k vám mluvili o Duchu, o lásce a o morálce; ne, 

poslalo vám také ty, kteří vám dali dobré plody vědy, to poznání, které vnáší světlo do života lidí, které 

jim ulehčuje břemena a zmírňuje jejich těžkosti. Všichni byli Mými posly. 
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15 Jsou i jiní, kteří nepřinášejí učení o duchovní morálce nebo vědecké objevy, ale nesou s sebou 

poselství, které učí cítit a obdivovat krásy stvoření. Jsou to poslové ode Mne, kteří mají za úkol přinášet 

povzbuzení a balzám do srdcí těch, kteří jsou sužováni. 

16 Všichni vypili kalich hořkosti, když si uvědomili nepochopení světa slepého k pravdě, lidstva 

necitlivého ke krásnému a dobrému. A přesto, když jsem vám řekl, že v této éře bude vše obnoveno, když 

jsem vám oznámil, že se všichni vrátí na správnou cestu a všem Mým naukám bude navrácen jejich 

původní smysl, můžete věřit, že se blíží doba duchovního rozkvětu tohoto světa, i když nesmíte 

zapomínat, že než k tomu dojde, budou všichni souzeni a očištěni. 

17 Každý pozemský poutník, který nemá v srdci klid, ať stráví pár chvil ve stínu tohoto "stromu", a 

bude se cítit uklidněn. 

18 Nad duchem lidí se také vznáší vzpomínka na ducha Eliáše jako Pastýře vtělených i vtělených 

duší, který neúnavně hledá své milované ovečky na všech cestách, aby jim připomněl jejich úkol a vybral 

ty, kteří Mi budou v této době sloužit. 

19 Všichni jste ke Mně byli přivedeni skrze Eliáše, ale když jste vstoupili do Mé Přítomnosti a pocítili 

záři Mistra, viděli jste, jak všechny vaše oběti a zkoušky - kterými jste prošli - byly vyvážené, abyste na 

oplátku slyšeli Mé Slovo. 

20 Vpravdě vám říkám, že tento dnešní lid se podobá lidu první éry. 

21 Izrael byl dlouho zajatcem Egypta, z něhož ho vysvobodil Mojžíš. Lidem stály v cestě překážky, 

nepřátelé a protivenství, aby jim zabránily ve spáse, ale jejich víra a vytrvalost zvítězily a oni dosáhli úpatí 

hory Sinaj, kde uslyšeli můj hlas a přijali Zákon. Tam modly padly a temnota z jejich srdcí odešla, v jejich 

duchu se rozjasnilo, takže od té doby věřili jen v pravého Boha spravedlnosti a lásky, milovali ho a sloužili 

mu. 

22 Život tohoto lidu se brzy změnil. Zákon, který právě přijali, jim sliboval mír a blahobyt, zatímco 

Mojžíš jim prstem na obzoru ukazoval zaslíbenou zemi jako přístav míru a pozemské blaženosti. 

23 Čtyřicet let trval přechod pouště, čtyřicet let byla Otcova lekce pro jeho lid, aby láska vytryskla z 

jeho srdce jako voda ze skály, aby se naučil přemáhat pokušení a vykořenil ze svého srdce nepoctivé 

kulty; aby jim ukázal, jak učinit první kroky na cestě k vyššímu rozvoji, aby je očistil, než se zmocní 

zaslíbené země, a aby jejich nové generace vybudovaly nový národ založený na jejich zvycích a úctě ke 

Stvořiteli. 

24 Život na poušti, zázraky, které jsem udělil svému lidu, a boj zocelovaly jejich ducha a tváří v tvář 

znovunabyté svobodě zapomněli na své zajetí a duch Izraele znovu povstal. 

25 Byli to proroci, kteří lidem ohlašovali příchod Mesiáše. To oni udržovali plamen naděje v srdcích, 

kdykoli se cítili pod jhem jiných národů. 

26 Mnozí s radostí očekávali příchod rabína z Galileje, kterého nemohli poznat v Dítěti narozeném z 

panenského lůna pokorné nazaretské ženy v jeskyni nedaleko Betléma. Ale zatímco někteří cítili, že se 

jejich Spasitel a Vykupitel narodil, jiní ho od první chvíle popírali. 

27 Třiatřicet let jsem žil mezi lidmi. Celý ten život se nesl ve znamení příkladů a učení pro lidstvo, 

protože jsem se nepotřeboval nic učit z tohoto světa. A když do mého odchodu zbývaly pouhé tři roky, 

začal jsem mezi lidmi působit jako učitel. Mé slovo bylo slyšet na ulicích, ve vesnicích, v domech i na 

ochozech chrámových síní, bylo slyšet na horských výšinách, na poušti, v údolích i na moři. 

28 V davu byli i ti, kteří Mě nenáviděli, ti, kteří se cítili být na každém kroku souzeni Mým učením, 

ti, kteří viděli, že jejich postavení, které zastávali neprávem, je ohroženo. Byli to oni, kdo usilovali o soud, 

odsouzení a smrt na kříži pro toho, kdo jim přinesl věčný život. 

29 V Mistrově srdci byla bolest a zármutek, protože věděl, jak dlouhou cestu budou muset projít ti, 

kteří popřeli pravdu a s nimiž vykonal zázraky, které dříve ani později nikdo sám od sebe nedokázal. 

30 Když jsem svým učedníkům oznámil, že brzy odejdu, zmocnil se jich nekonečný smutek. Tehdy 

jsem jim řekl, abych jim dodal odvahu: "Hle, přijdu znovu a znamení mého příchodu budou tato: Až se k 

vašim uším donesou zvěsti o válce a zkaženost lidí dosáhne vrcholu, Můj příchod bude blízko. Ale přede 

mnou přijde Eliáš, aby připravil cestu." Po těchto slovech uplynula celá věčnost, než se naplnila. 1. září 

1866 se duch Eliáše projevil skrze spravedlivého muže, který byl Mnou určen a poslán, aby zvěstoval Mou 

přítomnost a byl předchůdcem Mého duchovního projevu mezi lidmi. 
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31 Tento muž dostal božský mandát založit sedm sborů, které měly jednoduše představovat sedm 

pečetí, a zároveň pokyn vycvičit mysl vyvolených, aby se stali nositeli hlasu božského Mistra. 

32 Od té doby všichni, kdo Mě přišli vyslechnout v této podobě, tušili, že jsou služebníky, označeni 

nebo označeni za děti onoho lidu, který se od počátku spojil se svým Pánem a přijal od Něho zjevení, 

zázraky, Jeho učení a Jeho Zákon. 

33 Vtiskněte si toto učení do srdce a vnímejte je s láskou. 

34 Zažeňte všechny sobecké myšlenky a myslete na své poslání. Toto období je pro lidstvo významné 

a rozhodující. Pouze Mé učení, které je nad lidské slabosti, vám může odhalit, že toto je doba, kdy pravda 

zničí každou lež a temnotu. 

35 Toto lidstvo, které dnes ještě spí a zapomnělo na svého Pána, a dokonce i na svou vlastní duši, se 

probudí překvapeno hlasem Mého volání. Nejprve jsem se zjevil izraelskému lidu - ne izraelskému lidu 

podle krve, ale tomuto, který je podle ducha a kterému jsem odkázal světlo Třetího zákona. 

36 Hledám vás, lidé, neboť mezi vámi jsou ti, kdo mi byli věrní. Ještě vám nemohu říci, že jste svůj 

úkol již splnili, protože vás čeká ještě dlouhá cesta. Zjistil jsem, že jste oddáni pozemským statkům, které 

se zhmotňují ve vašem sobeckém životě. Přesto vám nechci nic vyčítat, ale pouze vás vyzývám, abyste Mi 

naslouchali, abyste se naplnili Mou moudrostí a stali se mistry spiritualizace, k čemuž jste byli posláni. 

37 Otevřete oči a nechte svého ducha probudit, abyste si mohli uvědomit, že skutečně žijete v nové 

době a pozorujete naplnění Mých proroctví. Pak budete moci s přesvědčením říci, že jsem k vám přišel v 

předpovězeném čase. Pouze když znáte podstatu Mého Slova, můžete správně interpretovat události, které 

se den co den dějí ve vašem světě. Ale toto lidstvo, které ve své slepotě zuřivě diskutuje a nevidí Boží 

světlo, jež září před jeho duchem, si neuvědomuje dobu, v níž žije; kdyby to vědělo, bratrovražedné ruce 

by již zastavily své dílo, nastalo by vnitřní shromáždění a bdělost, nastala by modlitba a úcta, odpuštění 

mezi lidmi a pokání. Nic z toho však není přítomno, každý den se mezi národy země trhají nová pouta 

lásky. Duchovnost a morálka byly zavrženy, existuje jen bezcitný boj nenávisti, egoismu a touhy po moci, 

který odhaluje nedostatek vnitřní velikosti lidí. Uprostřed tohoto boje přináší smrt každodenní úrodu 

života, její nelítostný a neúplatný srp kosí plevel ránu po ráně. Přesto toto lidstvo, které hřeší, znásilňuje a 

znesvěcuje, urputně bojuje o přežití, i když sobecky a bez ohledu na to, zda jsou prostředky, které používá, 

spravedlivé a humánní, nebo zda jsou pravým opakem. Nyní se vás ptám: Co děláte v době Boží 

spravedlnosti? 

38 Je pravda, že ještě nenadešla hodina, kdy byste měli povstat a pozvednout svůj varovný hlas. 

Musíte však vědět, že právě tento okamžik je určen k vaší přípravě, neboť právě toto Slovo vás připravuje 

na budoucí duchovní boj, povolalo vás a sjednotilo, abyste byli lidem míru, který je schopen otevřít brány 

svého srdce pro přijetí cizince nebo cizinky, a také vám svěřilo poslání posla, abyste toto poselství šířili po 

všech cestách na zemi. 

39 Říkám vám, že pravý mír může přijít pouze z Mého Ducha do ducha člověka, a právě tento mír 

jsem vám přinesl v tomto Zjevení, abyste ho přinesli lidem a národům. Očekáváte, že si svět vytvoří mír 

sám? - Jakým semenem by ji mohl stvořit, když v ní není žádný cit lásky, spravedlnosti nebo 

milosrdenství? 

40 Posuďte sami svou odpovědnost, milovaní lidé, pamatujte, že jeden den, který zmeškáte, je jeden 

den, o který oddálíte příchod této dobré zprávy do srdcí svých bližních - že jedno učení, které ztratíte, je o 

jeden bochník chleba méně, který můžete nabídnout potřebným. Pracujte s láskou a brzy bude mezi lidmi 

mír. Nezapomeňte však, co vám říkám: Nesmíte zaměňovat můj mír s mírem, který chtějí podepsat 

národy, protože ten nebude moci trvat dlouho. Bude to falešný mír, který sám sebe zničí, protože v sobě 

nemá zárodek lásky, která je úctou a bratrstvím - protože je založen na strachu z druhého, na vlastním 

zájmu nebo na hmotném prospěchu. Pravý mír je ten, který sestupuje z nebe do lidských srdcí a odtud se 

šíří ve skutcích spravedlnosti a lásky. Oznamuji vám, že tento mír, který přichází na národy, není 

pravdivý, a chcete-li to prorokovat, můžete tak činit s jistotou, že nebudete oklamáni. Říkám vám: Aby byl 

mezi lidmi nastolen mír Mého Království, musí být nejprve vybojována válka nauk, náboženských 

společenství a ideologií. Konfrontace, v níž jedni staví proti Mému jménu a Mé pravdě falešné modly 

druhých a v níž jedna doktrína bojuje proti druhé - to bude nová bitva, duchovní bitva, v níž falešní 

bohové svržení z piedestalu padnou a každá lež, kterou jste považovali za pravdivou, bude navždy 

odhalena. Pak uvidíte, jak z chaosu zmatku a temnoty zářivě vystupuje pravda. 
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41 Královská hvězda vám svým světlem dává představu o tom, co je pravda. Jeho světlo svítí ve dne, 

a když zmizí, začíná noc. Pak člověk s pomocí své vědy a s využitím prvků stejné povahy objeví světlo, 

kterým může osvětlit temnotu noci, ale je tak slabé, že zmizí a zanikne, jakmile se znovu objeví paprsky 

královské hvězdy. Vám se podařilo vytvořit světlo v noci, ale kdo dokáže svou vědou zakrýt světlo slunce 

a přivodit tmu ve dne? - Jedině Já to mohu udělat, abych vám dal znamení své moci, stejně jako jsem 

jediný, kdo může vytvořit skutečné světlo a také ho opět skrýt, je-li to Má vůle. Také v duchovní oblasti 

jsem jediný, kdo může nechat zazářit světlo pravdy tam, kde vládne klam a lež, kdo může způsobit, že ze 

smrti se vynoří život, že z nenávisti, zloby a zášti vzejde láska, pokání a odpuštění nebo že z rozvratu 

intelektu se vynoří rozum - jedním slovem, že světlo vystoupí nad temnotu. Ano, lidé, světlo Mé pravdy 

osvítí váš svět a tato dlouhá duchovní noc, kterou jste prožívali, ustoupí. Něco se už začalo objevovat, jako 

nový 

Svítání; je to světlo, které vás v tomto čase probudilo slovy: Bděte a modlete se, probouzejte své bližní, 

uzdravujte je, aby mohli povstat k boji, a hledejte toho, kdo zbloudil. Buďte učedníky světla, abyste zítra - 

až se stanete mistry - mohli předávat učení plné světla. Být Mým učedníkem vyžaduje někdy jít až k oběti, 

ale říkám vám, že pokoj duše má větší cenu než blahobyt země. Buďte opravdovými dětmi světla, aby 

každá vaše modlitba byla jako hvězda na obloze vašeho života a aby modlitba všech - tvořená vašimi 

spojenými myšlenkami - byla jako světlo úsvitu. 

42 Eliáš vylévá světlo na cesty a ovce se postupně vracejí k překážce. Než jsem přišel ke každému 

srdci, k lidem, Eliáš už se všemi navázal kontakt. 

43 Připravte se, učedníci; nechci, aby, až bolest dosáhne v lidstvu nejvyššího stupně, byly vaše 

myšlenky a váš rozum zastřeny jako temným pláštěm. Chci, aby moji učedníci věděli, jak v hodině 

zkoušky povstat jako silní a dokázali uprostřed bouře slyšet hlas svědomí. 

44 Děti moje, říkáte mi ve své nevědomosti nebo bázlivosti: "Pane, když chceš, abychom k Tobě 

přišli, proč dopouštíš, aby nám cestu zkřížila pokušení a události?" A já se ptám: "Proč?" Mistr vám však 

odpoví: Protože zkoušky vnášejí do vaší duše světlo - jedině tak můžete vidět a je nutné, abyste viděli, 

abyste získali poznání. Pochopte, že ve vašem duchovním životě je toho mnoho k vidění, neboť jako děti 

světla jste dědici Mé pravdy. 

45 Budete průkopníky doby milosti, a proto je vaše odpovědnost velmi velká. Základy tak velkého 

díla musí být pevné, aby na nich mohla vyrůst svatyně Mého Božství. Prozrazuji vám mnohé z toho, co 

čeká tento lid v budoucnosti. Takto na Mne nebudeš hledět věčně skrytý v tajemství. 

46 Poznávejte Mé Slovo, abyste se mohli zduchovnit, protože pokud tomuto učení neproniknete na 

dřeň, můžete se stát obětí nového fanatismu. Pochopte, žáci, že při spiritualizaci není místo pro 

fanatismus, předsudky, modlářství ani pověry. Spiritualita znamená duchovní postoj, zduchovnění 

znamená svobodu duše, neboť ten, kdo jí dosáhne, se osvobodil od hmotného, osvobodil se od tělesných 

vášní, prožil oběť i správně chápané odříkání. Ó lidé, kteří jste Mě tak často slyšeli, již se blíží čas 

dokončení Mého Slova, ale nevidím u vás žádné porozumění Mému učení, natož přípravu a správný 

výklad učení, které jsem vám dal. 

47 Sladce spíš s důvěrou v Mou lásku. Já vám však říkám: Bděte a modlete se, aby vás neprobudila 

bolest - ne bolest, kterou vám posílám, protože ta nepochází ode Mne. Bolest má původ v člověku jako 

důsledek jeho neposlušnosti. - Všechno k tobě mluví o Mně a o Mé lásce: příroda, vnější život, vnitřní 

život, celé stvoření, jsou jako ukazováček, který ti ukazuje nekonečno jako cíl, k němuž máš směřovat své 

kroky. Když o tom všem přemýšlíte, nemyslíte na svůj vlastní konec? - Nejste si vědomi, že každý den, 

který žijete, je krokem, který vás přibližuje k domovu duše? Slyšte a pochopte, neboť tam, kde mnozí vidí 

smrt, je život, tam, kde vidí tmu, je světlo, tam, kde vidí nicotu, je všechno, a tam, kde vidí konec, je 

věčnost. Kolik lidí se svou bezstarostností podobá malým dětem, které se oddávají dětským hrám a 

nemyslí na budoucnost. 

48 Lidé, kteří máte v srdci světlo ze zkušeností tohoto života a v duši světlo, které vám zanechal 

vývoj během různých životů na zemi - proč se vaše duše zabývá tím, co je pro ni zbytečné, a proč často 

pláčete z důvodů, které si vaši bolest nezaslouží? 

49 Hledejte pravdu ve všech věcech; je na všech cestách, je jasná a zřetelná jako denní světlo. 

50 Jděte a mluvte o těchto naukách se svými bližními. Již připravuji provincie na přijetí Dobré 

zprávy. Ale vidím, že se stále bojíte konfrontace, názorů svých příbuzných. Někteří se více bojí svých 
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rodičů nebo sourozenců než soudu svého Boha. Bojíte se jejich názoru, že se mýlíte, že vás nazývají zrádci 

nebo podvodníky? - Vpravdě ti říkám, že jsem do tvého ducha vložil klenot takové slávy, že jediné tvé 

slovo může přesvědčit ty, kterých se tolik bojíš. 

51 Vidíte, že bohatí světa, učenci, mocní, filozofové, vědci, duchovní různých denominací a lidé u 

moci jsou příliš velcí, a já vám říkám: Nepotřebujete tuto velikost, abyste mohli mluvit o Mé Pravdě. Nic z 

toho nepotřebujete, abyste byli velcí, protože pravá velikost, která je velikostí ducha, nepotřebuje zlato, 

lidskou vědu ani tituly. Tam, kde se duše nevyjadřuje láskou, není pravá velikost. Nevíte nic o 

panovnících, kteří dnes sedí na trůnu a zítra si s sebou nesou bídu? Neznáte učence, kteří opravují to, co 

dříve hlásali jako pravdu? Nikdy jste neviděli krásnou, obdivovanou a žádanou ženu, která později chodila 

v hadrech? - Nezaměňujte tedy věčné hodnoty s pomíjivými lidskými marnostmi. 

52 Vezmi svůj kříž a následuj mě. Noste ji na srdci a nebojte se. Jděte krok za krokem, zanechte Mé 

Slovo v srdcích jako světelnou stopu. Odpusťte těm, kteří vám ublížili. Kdybyste však padli a oni se 

vašemu pádu posmívali, nevadí vám to, neboť Kristus, který k vám mluví, bude nyní oporou těm, kdo 

berou na sebe můj kříž. 

53 Slyšte, lidé, rok 1950 je již blízko a vůle Věčného se naplní. V této době se nesmíte rozdělit, 

protože neznáte zkoušky, které se blíží. Zde, kde jsem připravil lid, aby v této době přijal Mé Slovo, nesmí 

dojít k žádnému zmatku. Do té doby musí být tento lid sjednocen a jeho muži a ženy pak budou v duchu 

vnímaví k Mému poslednímu vyhlášení, v němž uslyší Má poslední slova, která vám řeknu: Čekám na 

tebe v nebi! 

54 Pokud se takto připravíte, brzy pocítíte, jak na vás dopadá světlo Mého Ducha bez lidských 

prostředníků nebo hlasatelů, kteří by učedníkům předávali informace z ducha do ducha. Do té doby 

očistíte svou zbožnost natolik, že vaši bližní budou překvapeni, až poznají duchovnost Mých nových 

učedníků, duchovnost, která bude svědčit o vnitřním kultu, který praktikujete. 

55 Tehdy si lidstvo uvědomí, že doba předpovězená před tisíci lety, kdy se měl uskutečnit Můj návrat, 

je současností, neboť lidé budou moci sami vidět, že Božské světlo je vylito na všechno tělo a ducha. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 122  
(vyhlášeno v roce 1944) 

1 Zapomeňte na několik okamžiků na nicotnosti světa, zatímco budete naslouchat Mému Slovu, a 

pak váš duch spatří světlo tohoto času, jakmile vzejde. 

2 Zatímco pro mnohé lidi jsou tyto hodiny plné bolesti a smrti, pro vás jsou plné pokoje a naděje. 

Nedůvěřujte však příliš svým zásluhám, protože návštěvy mohou překvapit i vás. To Já jsem vám dal tento 

pokoj, abyste se mohli účastnit Mých projevů, proniknout do Mého Slova a praktikovat Mé učení. Dal 

jsem vám čas, abyste vyslechli a pochopili Mé učení, ale vidím, že vaše chápání nepřesáhlo pozemskou 

hmotu, a proto jste neobjevili smysl Mého učení. V tomto nepochopení se podobáte lidstvu, které se sice 

na každém kroku setkává s hmatatelnými důkazy Mé spravedlnosti, ale ani na chvíli se nezastaví, aby se 

zamyslelo a pochopilo význam těchto událostí. 

3 Chci, abyste otevřeli oči pro realitu doby, ve které žijete, a mohli se modlit za svět. Čas, který byl 

ohlášen v jiných dobách a v němž se odehraje boj dobra proti zlu, je časem současným. Učedníci, 

neukládejte se ke spánku v očekávání další epochy. Jste děti světla, kterým zjevuji velké učení, abyste byli 

pochodní víry mezi lidmi. 

4 Měli byste jít za svými bližními, kteří spí, pokud jde o duchovní zjevení, a měli byste je bratrsky 

probouzet laskavými slovy a přivádět je k pochopení, že příčinou poháru utrpení, který lidstvo 

vyprazdňuje, je to, že se na ducha zapomnělo. 

5 Pokud lidé skutečně věří, že list stromu se nepohne bez Boží vůle, pak budou pociťovat Mou 

přítomnost ve všech krocích svého života. Někteří Mě budou cítit jako Otce, jiní jako Mistra a další jako 

Soudce. 

6 Donutili jste Mě sestoupit do vaší temnoty, abych vás hledal. Byl jsem přítomen na vašem 

putování, abych se pocítil ve všech duších. Jako pastýř, který sestupuje do nejhlubší propasti, aby našel 

ztracenou ovci, jsem i já sestoupil do nejtemnější propasti, do níž lidé upadli. Vy, kteří Mě nyní 

posloucháte, byste měli mít pravdivé pochopení pro hodinu spravedlnosti a nápravy, v níž žijete. 

Pamatujte, že kdybyste tvrdošíjně setrvávali v nevědomosti, temnota obklopující svět by se stala ještě 

neproniknutelnější. Nevíte, kolik času by uplynulo, než by duše mohly přijmout paprsek světla. 

7 V současné době posílám na zem duše, které mohu nazvat prvorozenými v Zákoně, protože patří k 

těm, kteří obdrželi Má první zjevení. Neřeknu vám, kdo jsou, kde jsou a co dělají, protože kdybyste je 

poznali, mohli byste upadnout do modlářství nebo zmatku. 

8 Tomuto lidu, který den za dnem stále více hledá Mé učení, říkám, aby žil v jednotě, aby se ke Mně 

mohl takto přiblížit. Jak se můžete stát učiteli duchovních nauk, když se o to nebudete snažit? 

9 Láska je semeno, které vám svěřuji, abyste ho zasévali do světa. Podívejte se, jak jsou pole 

neúrodná, už tam není žádné bratrství, přátelství ani úcta. Semeno, které vyklíčilo, je nenávist a ctižádost, 

jejichž plody už vidíte: jsou to války, ničení, bída a smrt. 

10 Nepřipadá vám spravedlivé, aby se vás Mistr po období, kdy jsem vám dal Své Slovo, zeptal, co 

děláte v této době, kdy by národy a lidé měli usilovat o lepší život a přestat mezi sebou bojovat? Co je vaší 

prací? 

11 Ačkoli jsem vám přišel dávat, nespokojte se jen s přijímáním. Pamatujte, že pokoj, který vám 

dávám, není určen jen vám, ale i mnoha vašim bližním. Nestůjte stranou velké bitvy, pochopte, že vás 

vyzbrojuji, abyste byli vojáky. 

12 Čekáte, až si svět vybojuje svůj mír? Jakým semenem by to mohlo být dosaženo, když v duších má 

nyní lidský zákon větší váhu než Boží? 

13 Neklamte se: v lidských srdcích není ani láska, ani snaha o oduševnění. Proto chybí základy, které 

by potvrdily jejich mír, jejich domovy, jejich zaměstnání nebo jejich formu uctívání Mého Božství. 

14 Brzy bude na světě mír, a až se tak stane, budete Mi děkovat, Můj lide, protože si budete myslet, 

že se tak stalo díky naplnění vašeho duchovního poslání. Pak vám řeknu: Otevřete oči, tento mír, kterého 

svět dosáhl, nebude trvat dlouho, protože není pravdivý. Zničím ji svým mečem spravedlnosti, stejně jako 

zničím vše, co je falešné. Mír, o němž k vám mluvím, bude zdánlivý, neboť bude založen na vzájemném 

strachu. Pravý mír nemůže přijít z nepoctivých srdcí, ten přijde později; sestoupí z nebeského království 

do lidských srdcí. 
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15 Pokud si přejete hlásat světu proroctví, můžete tak činit. Nemějte obavy, protože vás neklamu. 

Chcete-li svým bližním říci, že mír, který národy brzy nastolí, není upřímný, nemýlíte se, neboť já se mýlit 

nemohu. Brzy zažijete příchod toho, co vám oznamuji v tomto roce 1944. Válka, ctižádostivé materiální 

aspirace skončí, ale později se objeví "války" náboženství, doktrín, ideologií a filozofií. Tento duchovní 

boj poslouží k nalezení cesty pravdy. 

16 Tak se musí stát, aby lidstvo otevřelo oči, odhalilo falešné bohy a zlomilo okovy otroctví. 

17 Až tato bitva skončí, až se vrátí klid a ti, kdo se modlí v pokoře, se ponoří do sebe a budou činit 

pokání, uvidíte, jak z jejich srdcí stoupá oběť jako vůně květů, a bude to oběť jedinému Bohu. 

18 Způsobím, že tento svět, zbavený svého malomocenství, znovu povstane; způsobím také, že ze 

smrti povstane život. Způsobím, aby z nenávisti vzešlo ovoce smíření a z pošetilosti rozum. 

19 Do té doby pokračujte ve zvyšování počtu, znalostí a ctností. Dávám vám zbraně, abyste mohli 

pevně stát a postupovat. 

20 Tento kout země, kde žijete, je pro vaše poslání příznivý. Podobá se "zaslíbené zemi" izraelského 

lidu v první éře. Nemějte však v oblibě bohatství země, neboť si musíte uvědomit, že město Jeruzalém 

srovnali se zemí jeho nepřátelé a že byl zničen i Šalomounův chrám. 

21 Vaše země je jako ta, která byla dána izraelskému lidu. Ale ani to nebyla vlast pro Ducha, ani to 

není druhý Jeruzalém, protože duchovní město není z tohoto světa. 

22 Buďte i nadále pohostinní jako Abraham. Připravte se, aby cizinec mohl usednout k vašemu stolu a 

odpočinout si pod vaší střechou. Noste ve svých rukou Můj balzám lásky, abyste uzdravili nemocného, 

dali mu pocítit Mou útěchu a navrátili mu zdraví. Jste lid, k němuž vždy promlouval živý a neviditelný 

Bůh, ale také lid, který se vždy nechal ovlivnit modloslužbou jiných národů. 

23 Nyní jsem vás přišel osvobodit od fanatismu a pověr, abych vám připomněl duchovní úctu k 

vašemu Otci, aby - až národy obrátí svůj pohled na tento lid a přiblíží se k němu velké zástupy - byly 

překvapeny, že mezi vámi naleznou mravnost, ctnost a duchovnost. 

24 Vezměte si v duchu toto poučení, které jsem vám dal, aby vám posloužilo k přípravě. 

25 Nikdo se nebouří proti myšlence, že se bude muset vrátit na tuto planetu v jiném těle, a nemá 

názor, že reinkarnace je trestem pro duši. Všechny duše určené k životu na zemi musely projít zákonem 

reinkarnace, aby mohly dosáhnout vyššího rozvoje a splnit úkol, který jsem jim svěřil. 

26 Nejen méně vyvinuté duše se musí znovu inkarnovat, ale i vysoce vyvinuté duše se vracejí znovu a 

znovu, dokud nedokončí svou práci. 

27 Eliáš je největší z proroků, kteří přišli na zem, ale navzdory velkým skutkům, které vykonal, a 

velkým důkazům, které podal (že Bůh existuje), se musel vrátit na tento svět v jiném čase, v jiném těle a s 

jiným jménem. 

28 Tento zákon lásky a spravedlnosti lidé dlouho neznali, protože kdyby ho znali dříve, mohli být ve 

zmatku. Nicméně Otec vám dal některá zjevení a znamení, která byla světlem předcházejícím této době 

pro objasnění všech tajemství. 

29 Minulost vaší duše s jejími různými existencemi na zemi je vám zakázána. Pravdu o reinkarnaci 

jsem vám odhalil jen proto, že vám dá skutečnější představu o Božím milosrdenství a spravedlnosti a v 

nepoctivcích, hříšnících, v těch, kteří zbytečně promarnili život, vzbudí naději na novou příležitost, v níž 

mohou napravit chyby, jichž se dopustili. 

30 Představa věčné smrti nebo věčného zatracení je tímto zjevením navždy zničena a duše i lidské 

srdce jásají a chválí božskou dobrotu, jakmile tuto pravdu pochopí. 

31 V dřívějších dobách vám to nebylo zjeveno, protože jste nebyli dostatečně zralí, abyste to 

pochopili; a jestliže jste to nyní poznali, a přesto nemáte jasnější představu o tom, kým jste byli, je to další 

důkaz, že jste ještě daleko nepokročili. 

32 Jakmile se lidé milují a umějí si odpouštět, v jejich srdcích je přítomna pokora a dosáhli toho, že 

duch vítězí nad hmotou, nebude to tělo, svět ani vášně, které tvoří hustý závoj, jenž vám brání vidět cestu 

za vámi nebo před vámi. Naopak, "tělo" zduchovněné následováním Mého učení bude jako služebník - 

poslušný pokynů svědomí - na rozdíl od toho, čím je dnes: překážkou, osidlem, páskou přes oči ducha. 

33 V současné době žasnete, když zažíváte počátek daru zraku, který vám umožňuje vidět něco z 

minulosti nebo vám dává poznat budoucnost, zatímco já vám s jistotou říkám, že tento duchovní zrak by 

měl být neustále přítomen jako zrak vašich fyzických očí během života na zemi. 
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34 Je třeba jít po Mé stezce o něco déle, abys dosáhl těchto výšin a tvá duše, sklízejíc v sobě všechny 

plody svých minulých zkušeností, se mohla osvobodit, radovat se a budovat se ve svém vlastním bytí. 

35 Uvažuj: Kdyby už bylo ve tvé duši mnoho světla, mělo by být ve tvém srdci mnoho pokoje. 

36 Neposlouchejte ty, kdo vás chtějí zastrašit, protože zkoumáte to, co souvisí s duchem, protože to 

jsou ti, kdo chtějí i nadále dřímat ve spánku nevědomosti. 

37 Mnoha částem svého hmotného života jste přikládali větší význam než tomu, co se týká vaší duše, 

a proto jste vytvořili převrácený a nehmotný svět. Přišla však hodina, kdy se budete živě zajímat o to, co je 

pro vaši existenci podstatné, a až se tak stane, vdechnete své existenci život a pravou krásu. 

38 Ale musím ti říci: I když život na tomto světě dosáhne výšin ctnosti a spravedlnosti, nebude to zde, 

kde najdeš svůj dokonalý domov. Váš průchod tímto údolím Země je dočasný, má vám sloužit pouze jako 

tyglík, škola, učebnice k dosažení vzestupného vývoje vaší duše. 

39 V domě tvého Otce jsou jiné, vyšší domy, které jsem ti připravil k přebývání. 

40 Blahoslavení ti, kdo o těchto slovech přemýšlejí, věří v ně a dávají svůj život do pořádku pro dobro 

své duše, neboť z nich budou sklízet ovoce na věčnosti. 

41 Milovaní lidé, s jistotou můžete říci, že vše, co se stalo na tomto světě, vám bylo oznámeno nebo 

předpovězeno v předchozích dobách. 

42 To slovo, které člověk slyšel ústy mých proroků, byl můj hlas. Nemluvili z vlastního úmyslu, ale z 

Boží vůle. 

43 Pravdivý výklad Mých předpovědí, oznámení a zaslíbení vám dávám, když zakoušíte, že se Má 

slova naplňují v pravý čas. 

44 Kolik různých výkladů jste dali božským zjevením! Pravdu jsi poznal, až když jsem dal naplnit své 

slovo. Mnohá proroctví se již naplnila, jiná se právě odehrávají před vašima očima a další na svůj čas 

teprve čekají. 

45 Stále vychovávám a posílám nové proroky, skrze které vám budu zjevovat velké zázraky a zároveň 

vám budou oznamovat přítomnost nebo blízkost toho, co vám bylo naznačeno v minulých dobách. 

46 Stará proroctví budou potvrzena novými proroky. Všichni, kdo v sobě cítí tento dar, modlete se, 

bděte a připravte se na to, abyste mluvili jen pravdu. Pokud tak učiníte, uvidíte, že někteří potvrdí to, co 

oznamují jiní. Tak tomu bylo, když proroci minulosti plnili své poslání, i když někteří přišli do jedné 

epochy a jiní do jiné. 

47 Nedělejte si starosti, když někdy nerozumíte tomu, co dostáváte z vnuknutí nebo co říkají vaše rty. 

Ani staří proroci často nerozuměli tomu, co jejich ústa říkala. 

48 Vyliji své světlo na ty, kdo přijmou tvé svědectví, a v pravý čas způsobím, že se splní každá tvá 

předpověď. Běda těm, kdo nemluví pravdu, neboť i oni budou ve svůj čas odhaleni. Pak nenajdou nic ve 

svém těle ani ve svém duchu, čím by mohli smýt svou hanbu a splatit svůj dluh. 

49 Kdo bude soudcem falešných proroků? Pravda, neboť je to světlo, které se k těmto srdcím dostává 

skrze svědomí. 

50 Pravda vždy hledá čisté srdce, aby se mohla zjevit. Očisti své, aby to bylo světlo ve slovech, 

myšlenkách a skutcích mého lidu. 

51 Klíčem lásky, který mám, otevírám vaše srdce. Zjistil jsem, že jsi polevil; překvapil jsem tě, když 

jsi pomalým krokem kráčel po své životní cestě. Přišel jsem, abych vám ukázal, že jste poslové Mého 

Božství. To vám říká Slovo Otce, Ten, který se stal člověkem ve Druhém věku. 

52 Nejen jednou, ale několikrát a různými způsoby jsem svým učedníkům oznámil a slíbil svůj další 

příchod. Předpověděl jsem jim čas, který ohlásí můj příchod: Znamení v přírodě, události v lidstvu, 

celosvětové války, hřích na nejvyšším stupni vývoje. Aby však svět nebyl oklamán a neočekával mě opět 

jako člověka, dal jsem jim na vědomí, že Kristus přijde "na oblaku", tedy v Duchu. 

53 Tento slib byl splněn. Zde je Mistr v Duchu, který promlouvá ke světu. Zde je Pán míru a 

království světla, který tvoří nesmírně velkou archu, v níž mohou lidé nalézt útočiště a zachránit se jako v 

Prvním čase, kdy Noe vytvořil archu, aby zachránil lidské potomstvo. 

54 Pro tvůj pokrok a vytrvalost v Mé nauce ti ve vší prostotě ukážu obsah mnoha tajemství. Kniha 

života, zapečetěná sedmi pečetěmi, je pro vás inkognito, neboť šestá pečeť je nyní uvolněna a její obsah 

osvětluje váš čas. Vše pro vás bylo záhadou a já nechci, aby tomu tak bylo i nadále. Již jsem vám řekl, že 
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sedm pečetí je sedm božských zjevení, která jsem dal lidem, z nichž šestou právě přijímáte, ale sedmá vám 

stále chybí. 

55 Víte, že Roque Rojas založil sedm komunit, kterým dal jména pečetí, a že šestá z nich byla 

symbolicky jako plodný strom, který rozmnožuje své větve. Také víte, že v roce 1866 začala nová éra. Vy 

však ještě nevíte, jak své myšlenky uspořádat. Někteří chtěli přijít těmto naukám na kloub, ale jejich 

výklad byl chybný, protože omezoval a zahrnoval věčné a božské do lidského a hmotného. Než se však 

tato odchylka rozšíří, rozptýlím temnotu lidstva světlem Svých zjevení. 

56 Připravil jsem tento kousek země, po kterém šlapete, aby na jeho obyvatele mohlo v této době 

sestoupit Mé Božské Světlo. Zde jsem vám připomněl Božský zákon, který jsem vás jako Otec učil v 

První éře. Zde jsem vám zopakoval Své Slovo, které jsem vám dal jako Ježíš, pravou Píseň Ducha, a 

přinesl jsem vám Světlo Pravdy, které objasňuje každé tajemství a vysvětluje každou lekci, které 

nerozumíte. 

57 Obnovím svůj chrám, chrám bez zdí a věží, neboť je v srdci lidstva. Babylonská věž stále 

rozděluje lidstvo, ale její základy v lidských srdcích budou zničeny. Modlářství a náboženský fanatismus 

si také postavily své vysoké věže, ale jsou slabé a budou se muset zhroutit. Vpravdě vám říkám, že Mé 

zákony - božské i lidské - jsou svaté a samy budou soudit svět. Lidstvo si nemyslí, že je modlářské, ale 

vpravdě vám říkám, že stále uctívá zlaté tele. 

58 Jsem Duch, jsem Božství a Světlo. Probuďte se, otevřete oči, pohleďte na Mne a uslyšte Můj hlas. 

Spojení, které dnes máte od Mého Ducha prostřednictvím lidí, není nejdokonalejší, a proto začne doba 

komunikace mezi duchy, kdy uslyšíte hlas svého Otce. 

59 V té druhé éře jsem se setkal se slepým a vrátil mu zrak, chromého jsem přivedl k chůzi, mrtvého 

jsem vzkřísil. Nyní nacházím ve světě ještě větší spoušť, neboť vidím tisíce slepých, hluchých, 

malomocných a duchem mrtvých. Přicházím k vám sice se spravedlností, ale také plný lásky, protože vás 

nikdy nepřestanu považovat za své děti a vždycky vás budu považovat za děti. 

60 Lidé, budete mě následovat na cestě, kterou jsem vám už dávno vytyčil svými skutky a svým 

příkladem? Je pravda, že na ní vede stezka obětí, ale na jejím konci leží "země zaslíbení". Ani v tomto 

čase vás neoslepím falešným pozlátkem lidského bohatství. Tvůj Mistr ti ukáže pouze nádheru ctnosti. 

"Mé království není z tohoto světa," řekl jsem vám - z tohoto světa marností, sobectví a lží. Vpravdě vám 

říkám, že vládnu v dokonalosti. 

61 Poslední článek řetězu, který bude tvořit 144 000 označených, obdrží v roce 1950 božské znamení 

na svém duchu. Z nich vzejdou v národech poslové, proroci, učedníci, kteří svým poučením, modlitbou a 

příkladem přinesou lidstvu sémě nového života. 

62 Toto Slovo, které právě slyšíte, přestane platit a blaženost, kterou dnes při poslechu zažíváte, také 

skončí. Chcete-li se stále duchovně těšit z Mé přítomnosti, jak to děláte nyní, stačí, když se ponoříte a 

budete v modlitbě prosit o Mou lásku. 

63 Nemyslete si, že když Mě už nebudete slyšet prostřednictvím těchto hlasatelů, že jsem pryč, a 

neztrácejte pak bázeň a přípravu, kterou dnes máte, když slyšíte Mé Slovo. Uvědom si, že tě budu 

sledovat, kamkoli půjdeš, že se budu dívat na tvou práci na svých vinicích a radit se s tvým svědomím o 

každém tvém kroku. 

64 Připravuji vás na to, protože vím, že po této době přípravy povstanou falešní hlasatelé a budou 

hlásat, že Mistr nadále dává své Slovo v této podobě, a chci, abyste se osvobodili od tohoto zmatku, který 

způsobí ti, kdo si myslí, že jsou vzhůru, ale ve skutečnosti spí, a kdo v domnění, že Mi slouží, ve 

skutečnosti slouží sami sobě. 

65 Oznamuji vám, že hodina, kdy toto spojení skončí, bude pro tento lid hodinou zjevení, neboť 

každý z vás v té době zjeví to, co nosí ze semene ve svém srdci a z pokroku ve svém duchu. Tím se 

zviditelní sklony každého člověka, jeho porozumění, poslušnost a oduševnění. 

66 Vím, že někteří znesvětí Má nařízení, a proto se zastaví ve svém vývoji a upadnou do omylu, čímž 

zastaví pokrok v poslání, které započali. Po nějaké době však vzpomínka na Mé Slovo, Mé učení a Má 

proroctví, v nichž jsem vás varoval před vším, co se mělo stát, znovu vystoupí z ducha do vědomí a 

přiměje ty, kteří se od ní oddělili, aby se vrátili na cestu poslušnosti. 

67 V tuto chvíli to nikdo neřekne: "Pane, neotočím se k Tobě zády, nebudu Tě neposlouchat." - 

Neslibujte Mistrovi to, co mnozí z vás nesplní. 
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68 Bděte a modlete se, osvoboďte své srdce od materialismu, očistěte je od sobeckých zájmů a vášní. 

Studujte Mé učení, abyste v této hodině nebyli lhostejní a mohli učinit další krok s odvážnou 

spravedlností. 

69 Nežádám vás, abyste skládali sliby, žádám vás, abyste plnili své poslání. 

70 Uchovávejte Mé Slovo ve skrytu svého srdce, abyste Mě zítra nezapírali svými skutky nebo slovy 

a neříkali, že jsem vás neupozornil na to, co dobře víte, že jsem vám nesčetněkrát opakoval. 

71 Někteří si v hloubi srdce říkají: "Mistře, budeme Tě moci zapřít, i když jsi nás přišel vzkřísit k 

pravému životu?" 

72 Říkám vám, že si ještě nemůžete zcela důvěřovat, protože vaše láska a víra jsou ještě malé. 

73 Musíte vytrvale studovat Mé učení, aby se vaše ctnosti rozvíjely, a pak, až přijde hodina zkoušky, 

která se již blíží, budete mít Mé Slovo po ruce a nebudete ani na okamžik zoufat. 

74 Podívejte se, učedníci, s jakou láskou vás vyzývám, abyste se připravili. Pokud zítra upadnete, 

nebudete moci říci: Pán nám nedal žádné znamení o svém odchodu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 123  
1 Mé Slovo se na vás nevyčerpatelně vylévá. Já jsem Kristus, který přebýval mezi lidmi ve Druhém 

věku a který k vám znovu sestupuje, aby vydal svědectví o sobě a naplnil svůj slib a své slovo; tehdy jsem 

svými skutky potvrdil Zákon, který Otec nadiktoval Mojžíšovi, jenž nejednal podle své vůle ani podle vůle 

lidí, ale podle vůle Věčného; proto vám říkám, že když jsem nezrušil to, co řekl Mojžíš, nezruším ani nyní 

to, co jsem vás naučil v Ježíši. 

2 Jsem s vámi, neboť jsem to slíbil a oznámil svým učedníkům, když jsem byl při jedné příležitosti 

obklopen jimi a oni se mě takto ptali: "Mistře, řekl jsi, že odejdeš, ale že se potom vrátíš. Řekni nám, kdy 

to bude?" Viděl jsem, že jejich prostota a touha po poznání je přiměla pátrat po tajných radách jejich Pána. 

Přesto jsem k nim s láskou promluvil: "Věru, není daleko den, kdy se vrátím k lidem." Dal jsem jim 

najevo, že Má Přítomnost bude tehdy v Duchu, a zároveň jsem jim oznámil znamení, která budou 

ohlašovat Můj příští příchod. Těmito znameními budou války, chaos a velké utrpení na celé zemi. Ale 

vpravdě vám říkám, že právě takový byl můj příchod v této době uprostřed chaosu. Zde jsem, vy lidé, s 

poselstvím světla a míru pro vaši duši, z něhož nyní vytvořím (duchovní) archu, do níž vstoupí všichni 

věřící lidé, kteří se chtějí zachránit, a kde lidstvo nalezne útočiště. Tato archa bude pevně zakotvena díky 

víře, naději a laskavosti těch, kdo Mě následují, a bude se duchovně podobat arše svěřené Noemovi, když 

se rozpoutaly přírodní síly. 

3 V jakém čase žijete? Přemýšlejte o tom a uvědomte si, že jsem vám dal své učení ve třech věcích. 

První z nich byl zákon, druhý láska a třetí, současný, odpovídá moudrosti. 

4 Jediný Duch, který je Můj, byl vždy s vámi. Jestliže jsem ji však zjevil ve třech různých fázích, 

pamatuj, že formy, v nichž se projevuji v celém stvoření, jsou nekonečné a zároveň dokonalé. 

5 V Prvním čase jste poznali Otce jako Soudce a Zákonodárce. Podruhé jsem v Ježíši učinil "své 

slovo" člověkem a jeho slovo promluvilo božskou pravdou. Kristus je "Slovo", ten samý, který řekl lidem: 

"Kdo zná Syna, zná Otce." Nyní jste ve Třetím čase, kdy na vás vylévám Svou Moudrost. 

6 Ve splnění svého slibu jsem přišel v duchu na symbolickém "oblaku", který tvoří vaše duše, když 

se ke Mně pozvedají, a buduji pravý chrám v lidských srdcích. 

7 Když Mě slyšíte prostřednictvím těchto hlasatelů, nemyslete si, že Můj Duch sídlí v tomto malém 

a nečistém těle. Již jsem vám řekl, že je to váš orgán intelektu, na který sestupuje paprsek Mého světla, 

který je božskou inspirací, moudrostí a láskou. 

8 Pochopte zázrak této komunikace a uvědomte si, že skrze orgán chápání těchto nevzdělaných tvorů 

a jejich rty přichází Slovo, které osvěcuje nevědomé a... 

hříšníka, aby v jeho srdci založil domov hodný Boha a dal mu klíč víry, který otevírá bránu k moudrosti. 

9 S nekonečnou trpělivostí jsem čekal na dobu, kdy ti vývoj tvé duše umožní pochopit Mé sdělení 

prostřednictvím orgánu mysli nositele hlasu jako přípravu na dokonalé spojení Mého Ducha s tvým. 

10 To je důvod, proč nositel hlasu pronáší Mé slovo, aniž by se mu unavil mozek nebo ochraptělo 

hrdlo. Neboť jsem to Já, kdo pohybuje těmito rty, aby Mé volání dosáhlo k lidem. Zvu je, aby si 

odpočinuli ve stínu stromu života a jedli ovoce věčného života. 

11 Znovu nesu Svůj kříž, neboť musím jít Svou cestou mezi hříchy, nečestnostmi, cizoložstvím, 

materialismem, výsměchem a pochybnostmi, uvážíte-li, že se dávám poznat skrze tvory, kteří ne vždy 

umějí očistit svou mysl a očistit své srdce, a že na druhé straně předkládám Svůj projev a Své Slovo lidem 

všech vyznání a vnitřních stavů. Ale zásluhou je právě to, aby z těchto skal vytryskla voda, což je 

vzájemná důvěra a láska lidí. Proto vám říkám, že jdu krok za krokem davem a nesu svůj kříž na svých 

ramenou. 

12 Je to doba, kdy se duše probouzí k novému životu, jako když se malé dítě probudí s pláčem, ale 

jeho pláč rychle utiší ukolébavka rodičovského pohlazení. 

13 Co byste dělali, kdybyste měli život jen v těle a smrt v duši? Jaké skutky hodné Mne bys mohl 

vykonat a jakou naději na nesmrtelnost bys pak mohl chovat? Kolik "mrtvých" jsem v této době vzkřísil a 

kolik "slepých" spatřilo Mé světlo! 

14 Probuďte se naplno, staňte se vlastníky Mého světla, ale nejen díky Mé lásce, nýbrž také díky 

svému úsilí a síle vůle. Pronikněte do učení, které k vám promlouvá o věčnosti; jsou to paprsky světla, 
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které vaše duše potřebuje. Mezi nebem a zemí jsou pouta, která hřích a lidská špatnost nemohou přetrhat. 

Jedním z těchto pout je Moje duchovní spojení s vámi. 

15 Můj kříž není těžký, ale vždy si musíte být vědomi, že každé duchovní dílo vyžaduje oběť. Budu 

jako neúnavný poutník, který všude následuje tvé kroky až do chvíle, kdy bezpečně dorazíš do zaslíbené 

země. 

16 Neoslnil jsem vás leskem zlata ani nádherou liturgických obřadů. 

17 Má láska je dar, který vám nabízím, a Mé slovo je nejlepší poklad. Pokorně nabízím vaší duši, co 

pro ni mám připraveno, neboť "Mé království není z tohoto světa". 

Svět." 

18 Lidé, kteří Mi naslouchají, jsou opravdoví Izraelité, ale ne rasou, nýbrž duchem, a Já je stále 

posílám na zem, aby byli jako řetězové spojení mezi Mým Duchem a lidstvem. 

19 Mezi tímto duchovním lidem je 144 000 Mnou označených nebo poznamenaných, aby byli 

světlem, které osvětluje cestu velkého zástupu, jako to dělal kmen Lévi v první éře, když Izrael procházel 

pouští. Tvé pokání tě zároveň očistilo a tvá pokora tě učinila hodným. Jděte čistě touto cestou světem a 

ujišťuji vás, že vaše pozemská cesta je jako déšť přinášející ovoce, aby Mé sémě vyklíčilo v srdcích vašich 

bližních. 

20 Velká bude vaše námaha, neboť srdce lidí je znetvořeno zlobou. Nic vás však nepřekvapí, neboť 

vás připravím na boj. 

21 V tu chvíli jsem vaše srdce zaplavil láskou a mírem a vy jste se díky tomu cítili spokojení a šťastní. 

22 Nenabídl jsem vám hmotný chléb, a přesto jste byli ve společenství s Mým Duchem. 

23 Dnes, když vzpomínáte na první věk, vzpomeňte si, že v dobách nedostatku dostávali lidé manu, 

která byla výživnou potravou, aby masy lidí nezahynuly. Dnes vás mé slovo živí a podporuje ve dnech 

navštívení. Jak často jste chtěli ustoupit nebo utéct, protože vám chyběla víra. Dal jsem vám však pocítit 

Mou Přítomnost uprostřed pouště vašeho života. 

24 Vpravdě vám říkám, že jsem stále s vámi ve všech vašich zkouškách. 

25 Kdo má víru, i kdyby byla malá jako hořčičné zrnko, ať si ji uchová a nechá ji růst. Blahoslavená 

duše, která má víru! Kolik je těch, kdo Mě hledají, aniž by věděli, jak Mě najít, protože nevědí, že Mě nosí 

ve svém nitru. Kolik je těch, kteří - ač Mnou osvíceni - nedosáhli inspirace, protože neotevřeli svá srdce, 

aby se mohli těšit z tak vzácného daru. 

26 Izraeli, opět jsi mým poslem. Slíbil jsem, že se vrátím, a mé slovo se naplnilo. Svůj návrat jsem 

vám oznámil mezi anděly a na oblaku. Pokud však umíte správně chápat a vykládat, brzy poznáte, kdo 

jsou andělé, o nichž jsem k vám mluvil, a co je to za oblak, který jsem ohlásil. 

27 Eliáš připravil vaši mysl tím, že vám řekl: "Buďte připraveni, neboť příchod Mistra je blízko a s 

ním zažijete zázraky, duchovní slávu a významné události ve vesmíru." Jen malá část lidstva však 

očekávala naplnění těchto proroctví a ptala se, zda se již blíží Pánova přítomnost, protože znamení se již 

naplnila. 

28 Když pak byl Můj Duch přítomen, aby se zjevil ve Třetí éře, volal jsem jednoho po druhém, abych 

vás utvrdil v přesvědčení, že nastal čas Mého návratu, a vyzval vás, abyste duchovně usilovali o vzestup, 

dokud nedosáhnete duchovního spojení se Mnou. 

29 Kdyby vás však vaši bližní špatně hodnotili, protože mě posloucháte a následujete, kdyby vás 

pomlouvali, nebojte se. Zavřete uši před řečmi a nesmyslnými slovy. Neočekávejte, že vám svět porozumí. 

Jediný, kdo může uspokojit vaši touhu po moudrosti, míru a lásce, jsem Já. Abyste toho však dosáhli, 

musíte se Mi odevzdat a Já vám dám mír a zdraví. 

30 Modlete se více duchem než tělem, protože k dosažení spásy nestačí chvilka modlitby nebo den 

lásky, ale je třeba vytrvalého života, trpělivosti, velkorysých skutků a následování Mých přikázání. Proto 

jsem ti dal velké schopnosti a také empatii. 

31 Mé dílo je jako archa spásy, která zve všechny, aby vstoupili. Každý, kdo se řídí mými 

přikázáními, nezahyne. Necháte-li se vést Mým slovem, budete spaseni. 

32 Toto semeno, které jsem přinesl do srdcí, přinese plody a dá lidstvu potravu. Říkám vám však, že 

musíte vytrvat, aby rozkvetly i ty práce, které dosud nekvetly. Neboť vše, co má původ v lásce a víře, má 

tendenci růst. Víra, láska a dobrá vůle přinesou mnohonásobné ovoce. 
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33 Chci, aby silní pomáhali slabým, zdraví rozdávali zdraví, abyste se dělili o plody svých darů s 

bratry a sestrami a abyste při tomto plnění pocítili, jak vaše duše postupuje a jak je šťastná, když se věnuje 

dobročinnosti. 

34 Až Mé Slovo skončí skrze hlasatele, vy, Moji pracovníci, nabídněte Mé Slovo. Ale jak moc se 

musíte připravit na přijímání Mých vnuknutí! Čas, který jste zahlédli v dáli, se již blíží. Proto nepovažujte 

Má slova za malá, ať jsou jakkoli prostá a skromná. Každý z nich má božskou moc a moc potěšit a 

uzdravit mnohá srdce. Tato síla přijde jako zářivé světlo pro všechny, kdo nepochopili smysl existence a 

očekávali od svého životního boje výsledek, kterého se jim nedostalo, protože jsem je poslal pracovat ve 

prospěch jejich duše, a ne těla. Těm Mé prosté a něžné Slovo dá pokoj a nechá je odpočinout. 

35 Modlete se za národy, které nemají mé slovo. Modlete se za národy, které trpí hořkostí války; 

modlete se za ty, kteří nemají domov duchovního pokoje - i za bezbranné ženy, za muže, kteří jsou 

nemilosrdně vtahováni do války. Modlete se, těžká je hodina, kterou prožíváte, a jen vaše jednota vás 

zachrání. 

36 Vstoupili jste do posledních časů, a jak postupují, lidstvo chápe, jak na něj doléhá Boží soud, a nutí 

lidi, aby důkladně prověřili všechny své skutky. Soud však člověka nezničí, naopak, zachrání ho. A pak ke 

Mně všichni přijdete čistí a bez viny jako bytosti, které splnily jim svěřené poslání. Pouze praktikování 

lásky, jak ji ukazuje Mé učení, vám dá právo na nejvyšší dobro, kterým je mír ducha. 

37 Marii, milující Přímluvkyni, která nad vámi bdí, jsem řekl: Čekejte v trpělivosti, neboť lidé brzy 

nastoupí cestu obnovy a obrátí své myšlenky k vám. 

38 Vy, zástupy, které přicházíte naslouchat Mému Slovu, nenechte se zmást zkažeností, která vládne 

v tomto světě. Když vidíte, že ideálem lidí je lidská megalomanie, marnosti a požitky, které lichotí 

smyslům, měli byste ve svých srdcích zažehnout touhu po duchovním povznesení. 

39 Budu vás inspirovat; proto jsem vybral tato skromná místa, odkud vás volám, abych vás připravil 

jako semeno, kterému se podaří - až vyklíčí na mých polích a rozmnoží se - čelit zlu, které vládne na zemi. 

40 Poslání, které vám svěřuji, je láska. Nepovažujte se však za nejčistší na zemi jen proto, že jsem vás 

povolal. Nezapomeňte, že ještě zdaleka nejste osvobozeni od hříchu. Necítíte se však kvůli tomu méně 

milováni, neboť v mnoha případech se Moji nejhorlivější učedníci objevili mezi největšími hříšníky. 

41 Těmto patříte, kterým nyní říkám: "Jděte krok za krokem po cestě lásky, vždy důvěřujte ve Mne, 

ale vždy žijte bděle, neboť kdykoli se ve vaší bytosti mohou objevit slabosti těla, s nimiž musíte zápasit, 

dokud neočistíte své tělo a neosvobodíte svou duši. 

42 Vpravdě vám říkám, že jak se budete měnit, budu vám stále více zjevovat všechny duchovní dary, 

které máte. Proto neodmítejte zkoušky, které vám den za dnem posílám, neboť jsou dlátem, které formuje 

a uhlazuje vaše duše. Uvědomte si, že po zkoušce znovu povstanete s větší pevností a důvěrou ve Mne i v 

sebe. Co by se stalo s vojáky, kteří bojují za jakoukoli věc, kdyby se nejprve nepřipravili na boj? Co by se 

tedy stalo s mými vojáky, kdyby neznali nástrahy pokušení, aby je odmítli? Byli by slabí, při prvních 

obtížích by naříkali a při každé ráně by ustupovali. 

43 Hle, učedníci, rok 1950, kdy k vám přestanu mluvit jako nyní, je již blízko. Proto vám oznamuji, 

že zástupy lidí, kteří Mi budou v posledních dnech naslouchat, budou velmi početné, a proto se také 

mnoho lidí seznámí s tímto poselstvím. 

44 Člověk ve světě zakusí, že Kristus byl mezi lidmi znovu - už ne jako člověk, ale v duchu, a 

pochopí, že mám novou podobu, abych se zjevoval v každém věku. 

45 Rozumíme: Jestliže jsem tehdy přišel, abych vám prokázal zásluhy o vaši spásu, nyní to budou 

zásluhy, které získáte vy, jež vás spasí a skrze něž spasíte své bližní. Učedníci, vy, kteří jste měli Učitele, 

jenž vás s takovou láskou poučoval, myslíte si, že má obětní smrt jako člověka byla marná a marná byla i 

prolitá krev? Vpravdě vám říkám: Ne! Krev Božího Beránka, která symbolizuje Boží lásku, je totiž stále 

čerstvá ve svědomí každé duše. Tehdy, když mě zástupy vedly na Kalvárii, jsem nesl kříž; dnes ho ponese 

každý, kdo mě miluje a následuje v pokoře, a já mu budu oporou na strastiplné cestě a pošlu mu anděly 

strážce, aby mu v hodině smrti dodali světlo a duchovní sílu. 

46 Pokud si myslíte, že jsem v této době, kdy jsem vám dal slyšet Své Slovo, dal pocítit Svou 

Přítomnost na Západě, a ne na Východě, nenechte se zmást, neboť nehledám konkrétní místa na zemi, ale 

duše. 
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47 Pokud si myslíte, že Mé Slovo není znamenité, pochopte, že k vám promlouvá Učitel pokory, 

prostoty, a že pokud proniknete do podstaty tohoto učení, brzy v něm objevíte pravou moudrost. 

48 Jste ještě málo připraveni a ještě nejste na vrcholu bitvy, protože velké denní dílo začne až na 

konci roku 1950 a nemůžete vědět, kdy skončí. Ti, kdo padnou v boji, uslyší můj hlas, který jim řekne: 

Tvá duše nepadla, duchovně jsi povstala, a pokud se ti na zemi nedostalo poct za tvou oběť, nedělej si 

starosti, neboť Mé Království tě očekává, abys z něj viděla, jak tvé děti a učedníci pokračují v tvém díle. 

49 Proti tomuto lidu se postaví pohané a farizeové, aby je zastavili, ale ti se podřídí tváří v tvář 

pravdě, spravedlnosti a lásce, které plynou z mých slov. Vydržte, milovaní učedníci, neboť až zástupy 

dorazí k branám zaslíbené země, otevřou se na znamení uvítání Mého lidu, který vítězně dosáhne prahů 

věčnosti. 

50 Jak krásná je bitva, která čeká Mé vojáky, jak významná a vznešená! 

51 Vy, moji posluchači, se nemůžete vrhnout do tohoto boje, protože se stále cítíte slabí, ale Já budu 

vědět, jak mezi vámi najít semeno, které přinese radostnou zvěst všem národům země. Nebojte se, 

nežádám po vás nic nemožného, ani vás nevedu na smrt. Budu doprovázet každý krok toho, kdo kráčí po 

své cestě v Mém jménu, a pokud je jeho víra velká, objeví ve své duši nepřekonatelné síly. Ale ten, kdo 

mě zapře ze strachu jako Petr nebo o mně pochybuje z nedostatku víry jako Tomáš, bude nešťastnější než 

ten nejslabší, bude se cítit nemotorný a potřebný, bude muset zavřít rty a skrýt ruce, protože zapomněl, že 

je plný darů, a dokonce bude popírat, že mě poslouchal. 

52 Neciťte se lepší než ostatní, protože vám byla udělena milost, abyste Mě v této době slyšeli. Jistě 

však víte, že toto Slovo, které jste přijali, je Třetí zákon, který jsem odkázal vašemu duchu, a že dosud 

byly ve světě známy pouze první dvě části této Knihy - první část, zjevená skrze Mojžíše a proroky, a 

druhá část, kterou jsem vám dal skrze Ježíše. Třetí část, kterou vám poslal můj Duch v tomto čase, jste 

však neměli. 

53 To jsou tři svědectví, která společně obsahují zákon, lásku, moudrost a věčný život. 

54 Vidím, že mnozí z vás touží po míru a povznesení a vyjadřují touhu po životě v duchovnosti a 

lásce; tato touha se brzy stane voláním po duchovním osvobození celého lidstva. 

55 Proto kdykoli ode Mne uslyšíte, že na vašem světě nastolím království míru, dychtivě se ptáte: 

Kdy se tato proroctví naplní, Mistře? Kdy budou všichni lidé konečně žít v mravnosti a ctnosti? Kdy se 

dočkáme vzájemného respektu mezi rodiči a dětmi a mezi manželi? Kdy opět uvidíme nevinnost u dětí, 

čistotu u panen, spravedlnost u lidí, čest u starců, spravedlnost u soudců, velkorysost u vládců, jedním 

slovem: lásku mezi lidmi? 

56 Žehnám vám, protože začínáte toužit po všem dobrém, krásném a pravdivém. Říkám vám však, že 

chcete-li, aby se doba do příchodu tohoto království zkrátila, musíte bdít, modlit se a bojovat. Pro tento boj 

vás chci vybavit na těle i na duši, neboť neodporuji-li tomu, co jsem zjevil v jiných dobách, musím vám 

také říci, že nejsem proti zákonům, jimiž se řídí příroda. Přináším vám svou lásku, abyste dosáhli 

harmonie se vším, co vás obklopuje. 

57 Pochopte, že Můj Zákon neschvaluje to, co je neužitečné, neřesti, zneužívání nebo excesy, ať už ve 

fyzické nebo duchovní oblasti. Proto vám stále říkám, abyste se ponořili do rozjímání o Zákoně, abyste 

nepropadli omylům, vášním nebo fanatismu. 

58 Vy jste kameníci, s nimiž stavím chrám oduševnění, v němž se budu občerstvovat a v němž 

dostanete chléb věčného života. 

59 Plňte Mé zákony na zemi a nebudete mít důvod se obávat svého příchodu na onen svět. Stejně jako 

jste při příchodu viděli denní světlo a stejně jako jste na zemi cítili přítomnost svých rodičů, budete v 

"údolí", které čeká na váš návrat, cítit přítomnost svého Pána. A až dosáhnete mého lůna, uslyšíte můj 

hlas, který vám řekne: Milované děti, zde je váš Otec. Dívejte se na Mne, poznávejte Mne, milujte Mne a 

pak rozjímejte o stvoření, neboť chci, abyste věděli, že co je Moje, je i vaše. 

60 Učedníci, abyste vstoupili do Mého Království, musíte projít duchovním žebříkem, který je cestou, 

a dnes obývat jeden příbytek a zítra jiný, dokud nedojdete do příbytku dokonalých duchů. Uvědomte si, co 

jsem vám řekl ve Druhé éře: "V domě Mého Otce je mnoho příbytků." 

61 Modlete se tedy a obnovujte se, aby z vás bylo odstraněno utrpení, a až se zbavíte jeho břemene, 

věnujte se práci duše, která spočívá v tom, že se snažíte o mravní zlepšení svého života tím, že konáte 

dobro a s láskou oséváte cestu svým bližním. 
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62 Blahoslavení ti, kdo napravují své cesty z lásky ke Mně a proto, aby byli dobrým příkladem pro 

ostatní, neboť budou neochvějně kráčet po cestě, kterou jsem pro ně připravil. 

63 Vy, kteří víte, že Izrael byl v minulosti zajatcem jiných národů a že jsem se nad ním slitoval a 

poslal mu vysvoboditele, jste ti samí, kteří nyní z hloubi srdce volají, abych vás vysvobodil z otroctví, 

kterým trpíte. S bázní Mě žádáš, abych tě osvobodil od všeho, co tě pronásleduje, ohrožuje a trápí. K tomu 

všemu vám říkám totéž, co jsem kdysi řekl vám: "Čeho se má bát ten, kdo je se mnou?" Neodcházej ode 

Mne a budeš se cítit bezpečně vždy a všude. Pokud se bojíte, pak buď nejste na správné cestě - a pokud 

ano, pak jste ve své víře slabí. 

64 Svůj život byste měli zasvětit lásce, službě a konání dobra, aby všechny vaše skutky směřovaly k 

ušlechtilému cíli - jak v lidské, tak v duchovní oblasti. 

65 V nikom nevidějte nepřítele, ve všech lidech vidějte své bratry a sestry, to je vaše poslání. Pokud v 

tom vytrváte až do konce, zvítězí na zemi spravedlnost a láska, a to vám poskytne mír a bezpečí, po 

kterých tolik toužíte. 

66 Myslíte si, že mi chybí soucit nebo že necítím vaše trápení? Kde jste přišel na to, že jedny 

vyzdvihuji a druhé ponižuji? 

67 Život je boj, ale nikdy nenazývejte své bližní nepřáteli a v žádném případě ode Mne nežádejte, 

abych na vaše utlačovatele uvalil Svou spravedlnost. Modlete se za všechny a vaše modlitba bude světlem 

a mírem, který se bude minutu po minutě šířit po celé zemi. 

68 Vezměte si příklad, který dal izraelský lid při přechodu pouště, v jeho duchovním smyslu, aby jej v 

této době mohl praktikovat můj nový lid a aby jej později napodobilo celé lidstvo. I když měl izraelský lid 

slabé chvilky, jeho víra a vytrvalost nakonec zvítězily a umožnily mu získat zemi, o které snil. 

69 Jeho dlouhé putování za životem ve svobodě, lásce a míru bylo neustálým bojem s nepřízní osudu 

a nepřízní života. Ti lidé zažívali hlad, žízeň, pronásledování a perzekuci od nepřátel, kteří je obklopovali, 

a museli bojovat proti všemu, aby uhájili svůj život. Museli bojovat proti jiným národům, které jim stály v 

cestě a bránily jim dosáhnout země, která byla jejich ideálem. 

70 Tyto boje, tento zápas s nepřízní osudu, jsou podobné těm, kterým čelíte dnes, abyste dosáhli 

svého ideálu osvobození, vzestupu a míru pro duši. Zatím jste však nesjednotili své síly jako tehdy Izrael, 

abyste dosáhli cíle, po němž toužíte, neboť mnozí stále ještě nechápou úkol v rámci vám svěřeného díla, 

jímž je horlivě a bez ustání bojovat, dokud nebude dosaženo cíle. 

71 Usilujte nyní o "zaslíbenou zemi" na věčnosti; tam naleznete pokoj, o který jste bojovali na dlouhé 

cestě svého života. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 124  
1 Lidé, Izraeli, dědici mého slova, připravuji tě, abys byl útěchou lidstva. Vyhledávejte duchovně 

chudé, nemocné, unavené a tělesně i duchovně potřebné a dávejte jim z tohoto duchovního chleba, který 

přináší sílu a zdraví. 

2 V tomto čase milostí na vás vyliji Svého Ducha, abyste o Mně zítra vydávali svědectví a šířili 

zvěst, že se projevuji jako Mistr, Otec a Soudce, aby Mě Mé děti našly v podobě, v jaké Mě chtějí hledat, 

neboť ve Mně jsou všechny podoby projevů lásky. 

3 Eliáš, který je Hledačem cesty, přivádí ztracené ovce, aby je přivedl ke mně. Jeho bojující Duch 

vás inspiruje, abyste mluvili s dokonalostí a pomáhali mu v jeho požehnaném poslání vysvobodit duše ze 

zmatku, který v této době panuje. 

4 Pouze vám, lidé, bylo zjeveno toto poznání - velké poslání Eliáše, jeho vlastnosti a jeho 

dokonalost. On povede lidstvo a dovede ho ke Mně. Stejně tak vám ale říkám, abyste nezapomínali na 

Marii. Uchýlete se k ní, která je božské milosrdenství a dobrota. Všechny dokonalosti a krásy byly věčně v 

jejím duchu a já jsem jí svěřil lidstvo jako dceři, nad kterou vždy bděla. Pozvedejte se k ní ve svých 

souženích, pociťujte její mír a lásku. Oči, které získaly schopnost vidět duchovní sféry ze země, ji vidí 

sestupovat z dokonalosti do vašeho světa plného milosti a srdce, která se stala citlivými skrze Mé Slovo, 

cítí její přítomnost. 

5 Máte všechny tyto dary milosti. Máte hmatatelné důkazy, takže ani na okamžik nepochybujete. 

Tvůj duch cítí, že milost, kterou obdržel, je tak velká, že touží po tom, aby celý svět slyšel Mé Slovo a aby 

každá duše byla osvícena. Já vám však říkám: Můžete pracovat ve prospěch lidstva, k tomu jsem vám dal 

velké dary. Slunce Mé moudrosti ozařuje v současnosti všechny lidi, Má spravedlnost plná lásky nutí duše 

všech lidí zpozornět. 

6 Svět se ptá, proč je tolik neštěstí, proč se množí hřích a není lidské ruky, která by ho zastavila. Pak 

si myslí, že jen vyšší moc, jen nebeský Otec může lidstvu pomoci vrátit se k rovnováze a zdravému 

rozumu. 

7 Odpověď jim dáte vy, moji učedníci. Seznamte je s Mým učením lásky, které může obnovit mír 

všech těchto tvorů a nabídnout jim nový obzor, nový život, když se budou řídit Mými zákony. 

8 Vytvořte v lůně svých rodin svět míru a porozumění, žijte v něm a rozvíjejte se. Ať o Mně mluví 

vaše skutky. Neučte, dokud nenastane čas, kdy budete připraveni; pak vyprávějte těm, kdo vás slyší, jak 

velký pokoj jste našli v lásce k bližním, jak blažené je milovat svého Boha a projevovat všechny své 

zkušenosti. 

9 Tvým posláním, Izraeli, je sloužit svým bližním. Kdo z vás je připraven nést poselství míru 

ostatním národům? Již nyní jsou určeni k přijetí dobré zprávy. Utrpení, kterým prošli, se dostalo i k vám a 

vaše vroucí modlitba zmírnila mnohá trápení a přinesla jim pokoj a naději. V těchto národech se podle Mé 

Vůle objevili průkopníci, kteří mluví o zduchovnění a připravují srdce na příchod Mého Díla, které ještě 

neznají. Ve všech národech se mé slovo stane známým. Kdyby Mi lidstvo naslouchalo, mohlo by se živit 

jediným Mým učením, neboť v nich šířím Svou Božskou Podstatu a Má Přítomnost je skutečně cítit ve 

všech Mých projevech. 

10 Naplnil jsem prázdnotu vašich srdcí svou láskou, probudil jsem ve vás velké duchovní ideály, 

které vás posilují, a vaše víra zvítězila. Zkoušky, které dříve tížily vaše srdce, vám nyní připadají malé a 

jste spokojení a šťastní, protože jste Mě našli. 

11 Lidé vás posuzují a vkládají do vás naději, a i když pochybují, jejich duch vnitřně poznává, že jste 

Moji vyvolení. Vaše poslání je veliké, proto se stále modlete a bděte, abyste dávali pozor na místě, kam 

jsem vás jako své učedníky postavil. 

12 V současné době mluvím k učedníkům Třetí éry, které učím, aby hledali duchovní podstatu 

obsaženou v tomto slově, neboť ten, kdo objeví jeho význam, bude schopen porozumět božské řeči. Láska 

a pravda nenacházejí lidské pojmy, které by je dokázaly vyjádřit v celé jejich čistotě. Proto je musíte 

hledat v jazyce, který přesahuje lidské slovo. Vy jste učedníci, kteří začínají chápat, co je to pravá láska. 

Nepřestávejte posuzovat, zda nositel hlasu vyslovil určité slovo dobře nebo špatně. Takové vnější 

drobnosti by neměly být překážkou vašeho studia. Jedná se o chyby, které jsou vlastní netrénovaným a 

jednoduchým lidem. Přišel jsem z království lásky a milosrdenství do světa, kde je láska něčím cizím, a 
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začal jsem své učení prostřednictvím neznámého, prostého lidu, který žije nenápadně mezi lidmi, ale tento 

lid Mi naslouchal, ba co víc, uvěřil Mi. 

13 Kdybych dal Své Slovo všem národům, většina by ho odmítla, protože marnivý materialismus a 

falešná lidská velikost by nepřijaly učení, které hovoří o oduševnění, pokoře a bratrství. Svět ještě není 

připraven pochopit lásku, a proto by ne všichni byli vnímaví k Mé přítomnosti v této podobě. 

14 Tak jako Kristus tehdy hledal skalní dutinu, aby se narodil jako člověk, tak jsem dnes objevil tento 

kout země, který byl připraven mě vyslyšet a který se podobá jeskyni a jeslím, jež v onu požehnanou noc 

přivítaly Božího Syna. 

15 Zde jsem vás připravoval v tichosti; později přijde den, kdy se budete muset vydat na cestu, aby se 

Mé Slovo dostalo do všech srdcí. V té době bude svět očištěn utrpením a Mé slovo se mu již nebude jevit 

jako cizí jazyk, ale jako něco, čemu srdce a duch snadno porozumí a co pocítí. Dávám ti knihu, která 

hovoří o pravdě a lásce, abys ji mohl přinést celému lidstvu. 

16 Na světě není lidí, o kterých bych vám mohl říci, že tam nemusíte jít, protože oni toto zjevení 

nepotřebují. Který národ může tvrdit, že je skutečně křesťanský - nejen podle jména, ale i kvůli své lásce, 

milosrdenství a odpuštění? Který národ může prokázat svou duchovnost? Ve které části světa se milují? 

Kde se lidé skutečně řídí Kristovým učením? 

17 Vpravdě vám říkám, že máte Můj Zákon napsaný v knihách, někdy ve svých myslích, ale nevidím 

ho uskutečňovat ve vašich životech. Neříkejte mi, že to není pravda, neboť jsem vás kvůli tomu zkoušel, a 

když přišla hodina odpuštění, nevěděli jste, jak odpustit, ale mstili jste se. Když na vaše dveře zaklepala 

ruka v nouzi, nenabídli jste s láskou pomoc, a když bylo nutné obětovat se, abyste někoho zachránili, 

raději jste obětovali své bližní, abyste zachránili svůj život a majetek, který máte. Proto vám říkám, že 

lidstvo uchovává Mé slovo jen v zaprášených knihách. 

18 Jestliže se vám Mé Slovo zdá velmi skromné, znovu vám říkám: Je to jen vnější forma vyjádření. 

Překročte všechny lidské pojmy a uslyšíte hlas Otce v nekonečnu, který mluví nebeským jazykem, jenž 

nebude vašemu duchu cizí, ale známý, protože má svůj původ v Bohu. 

19 Jste si vědomi poslání a odpovědnosti, kterou na sebe v současné době berete? 

20 Ať nikomu nepřipadá moje učení odcizující ani jeho kříž obtížný, neboť vpravdě vám říkám, že 

těžší a tísnivější je život, který vedete ve světě. Můj kříž lásky je nejjemnější ze všech jha. 

21 Uvažuj, že tvůj duch Mne následoval po tři věky duchovního vývoje a stále jsi nedosáhl 

konečného cíle cesty. Následovali jste Mě dobrovolně, neboť jsem k tomu nikdy nikoho nenutil. 

22 Když se z hlubin tvé bytosti vynořilo tvé vyznání, v němž jsi Mi řekl: "Mistře, Ty jsi Můj Pán", 

promluvil hlas tvé víry a od tohoto okamžiku vnitřního osvícení jsi krok za krokem následoval Mou stopu, 

někdy jsi upadl a pak jsi zase povstal, abys Mě následoval. Jak radostný je duch, který na sobě cítí břímě 

svého kříže lásky. Jen ten, kdo to na sebe nevezme s láskou, se bude v poslední chvíli svého života 

projevovat nespokojeně a úzkostlivě a ve své nerozumnosti se bude někdy rouhat svému Pánu, a tak si 

počínat jako lupič, který byl ukřižován na Golgotě po Mé levici. Tento pozemský život je pouze 

přípravou, stupněm k dosažení pravého života. 

23 Mé učení je Zákon, který vás učí žít v souladu s duchovnem a přírodou. Navzdory světlu, které ti 

svítí v mysli a ukazuje ti bezpečnou a správnou cestu, někdy proléváš slzy, protože se občas odchýlíš od 

zákona, a tvé svědomí tě pak soudí a trestá. Kdykoli se postavíte přírodě a porušíte její zákony, okamžitě 

vás začne pronásledovat. Bylo by však nespravedlivé, kdybyste řekli, že se pomstila, neboť jsem v přírodě 

jako ve všem. Kdybyste chtěli spadnout do propasti, jak byste se mohli vyhnout bolesti z pádu? 

24 Vnímejte, jak duchovně procházíte obrovskou pouští; za ní se nachází příbytek míru, dokonalosti a 

světla zaslíbený vašemu duchu. Uvažuj vzadu o vzdáleném, hříšném městě, jak je daleko. Dnes jste se 

osvobodili z okovů, protože jste se konečně vymanili z otroctví vášní. Modly, kterým jste se klaněli, 

zůstaly daleko za vámi, necitlivé a mrtvé. Později je z piedestalu srazí jiní, kteří přijdou po vás. Kdyby tě 

však nepřátelé pronásledovali, zachraňující moře jim přehradí cestu, abys mohl bezpečně dojít na konec 

své životní cesty. 

25 Kdo by se chtěl vrátit? Tak vpřed, na obzoru už svítí světlo naděje. Za vámi leží temnota zklamání. 

26 Jděte odvážně vpřed, můj lide! Poušť je suchá a horká, ale padá na vás mana a z jejích skal vyvěrá 

voda. Bděte a modlete se, neboť i na poušti vás budou pronásledovat pokušení. Běda tomu, kdo nebdí a 

nemodlí se! Běda tomu, kdo je slabý ve svých předsevzetích obnovy! 
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27 Jako vojáci budete překonávat obrovské vzdálenosti a pustiny. Se zbraněmi jsem vás již seznámil. 

Vypukne bitva a vy změříte síly s těmi, kdo vás chtějí zastavit a zničit. Jak se vám podaří v této bitvě 

přežít? Neztrácejte víru, procházejte temnotou a zmatkem, aniž byste zhasli své světlo, a dojděte na konec 

pouště se srdcem zbaveným urážek, zášti a nenávisti a milujte a odpouštějte svým nepřátelům. Pak 

zažijete, že váš duch v boji nesmírně zesílil, protože ho to přinutilo nezůstat stát na místě ani neustoupit, 

využít všech svých známých sil a schopností a hledat v sobě neznámé nebo spící duchovní dary. 

28 Buď pokorný před svým Pánem a budeš mít velkého ducha. Neochabujte před pokušeními světa a 

těla. Lidé vám budou říkat: Zatímco Ježíš vás činí "posledními" a poníženými, oni sami vás učiní 

"prvními" a velkými na zemi; ale nevěřte jim. 

29 Jsem také schopen dávat koruny, trůny a žezla ve světě, jako jsem to udělal Davidovi a 

Šalomounovi, když poznali svého Pána; dal jsem jim však pocítit svou spravedlnost, když Mě zradili a 

dovolil jsem jim, aby se připravili o dar moci, inspirace a moudrosti. 

30 Dnes vám nenabízím království tohoto světa, ale zbavil jsem vás pozemského majetku, abyste mě 

mohli svobodněji následovat. Království, které vám nabízím, přesahuje veškeré lidstvo. Komu se podaří 

vstoupit do tohoto království, už ho nikdy neopustí. 

31 Pohleďte na lidi a vládce země. Jak krátká je jejich sláva a vláda. Dnes jsou vyzdvihováni svými 

národy, zítra je svrhnou z trůnů. Ať nikdo neusiluje o svůj trůn v tomto životě, protože když si myslí, že 

postoupí, zastaví se na své cestě, a vaším údělem je postupovat bez zastavení, dokud nedosáhnete bran 

Mého Království. 

32 Jestliže na konci roku 1950 už Mé Slovo neslyšíte, nepřestáváte být Mými učedníky, protože Mé 

vnuknutí bude i nadále působit na vašeho ducha a mysl, abyste pochopili všechno, co jste v Mém Slově 

přijali. 

33 Chybí pouze poslední část knihy, sedmá kapitola, která je stále zapečetěná. Po otevření této pečeti 

obdržíte poslední lekci od ducha k duchu. 

34 Moje spravedlnost moudře přibližuje lidstvo krůček po krůčku k velkému zjevení. Život jako Mistr 

neustále učí a napravuje, zkoušky nechávají svůj duchovní hlas proniknout k lidem skrze svědomí. 

35 Aby se světu konečně podařilo komunikovat se Mnou z ducha do ducha, musel jsem se k vám v 

této podobě přiblížit předem a připravit vás na krok, který lidé museli učinit na své cestě vývoje. Mé 

Slovo, které v této době promlouvám prostřednictvím hlasatelů, vám poslouží k tomu, abyste se na své 

cestě zbavili nástrah, pochybností nebo omylů. V něm objevíš jasnost Mého poučení. 

36 Pověřuji vás, lidé, abyste hlásali Můj slib, že se spojím s lidmi od ducha k duchu. Chci, abyste toto 

světlo předávali i svým dětem, aby si mohly osvětlovat cestu světlem naděje. 

37 Pokud usnete, pokud zapomenete bdít a modlit se, pokud se splní Můj slib a Můj Duch vás zavolá, 

pak vás opět bude sužovat zmatek a pochybnosti, které lidé vždy měli, když jsem se k nim vrátil, protože 

nevěděli, že Mě mají očekávat. 

38 Chci, abyste se od chvíle, kdy umlčím Své Slovo, věnovali jeho studiu a duchovnímu cvičení, 

které vám dá potřebný rozvoj, abyste se mohli spojit přímo s Mým Duchem. V tomto vnitřním, intimním 

duchovním rozvoji získáte nejkrásnější plody inspirace, zjevení, duchovní tváře a síly. Pak bude tento lid 

na pokraji naplnění Mého slibu, až bude uvolněna poslední pečeť a odhalí světu svůj obsah. 

39 Nepropadejte touze nahradit Můj projev falešnými napodobeninami nebo vnějšími formami 

uctívání, neboť byste pak upadli do letargie, do rutiny a nebyli byste schopni slyšet Můj božský hlas, když 

přichází osvítit vašeho ducha. 

40 Nechci, aby to bylo jen nejasné tušení, které by lidi nutilo očekávat Mou přítomnost v duchu. Chci, 

aby to byla jistota, plné přesvědčení, že mé království přijde k lidem tímto způsobem. 

41 V té druhé éře jsem oznámil Svůj návrat, ale nebylo to v nejasné, nýbrž v jasné podobě. Přesto se 

národy unavily čekáním a nakonec na můj slib zapomněly. 

42 Nechal jsem objevit všechna znamení, která měla ohlašovat můj návrat, ale i ta zůstala lidmi 

nepovšimnuta, protože duchovně spali, byli závislí na světě a stagnovali ve svých náboženstvích. 

43 Nechci, abyste znovu upadli do omylu. Naslouchejte Mému Slovu, které vám říká, jakým 

způsobem budu komunikovat s lidmi z ducha do ducha. 

44 Vyžeňte ze svých srdcí veškerý materialismus, abyste mohli očekávat toto společenství v nejvyšší 

podobě, jakou si dokážete představit, a netrpěli tak zklamáním ani zmatkem tváří v tvář realitě. 
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45 Když byl Mesiáš v první době zaslíben izraelskému lidu, lidé očekávali, že bude mocným králem 

na zemi, ale když ho měli před očima, nepoznali ho. 

46 Když jsem byl na světě, oznámil jsem lidem svůj návrat a dal jim najevo, že bude duchovní. Přesto 

dnes, od chvíle, kdy jsem vám poslal svůj paprsek světla, který se stal slovem v myslích nositelů Mého 

hlasu, Mě mnozí věřící ve Mne zapřeli, protože zapomněli, že se vrátím, nebo si myslí, že až se vrátím na 

svět, bude to ve stejné podobě, v jaké jsem kdysi přišel, tedy jako člověk. 

47 Mluvím o tom nyní, abyste připravili své bližní a své děti k bdění, a pak, až přijde hodina a božský 

hlas vás bude chtít vyslyšet, lidé a národy budou nalezeni, jak se modlí, neboť jejich radost bude 

nekonečná a zjevení, která obdrží, budou nesrovnatelná. 

48 Současná doba bude dobou zásluh, lidé. Již patriarchové vám dávali učení a příklady, již proroci 

vám zvěstovali Má poselství. Už jste měli mezi sebou Krista, který vám dal všechno pro vaši spásu, a 

později to byli apoštolové a poslové, kteří vám přinesli světlo. 

49 Nyní je řada na tobě, abys vzal na sebe kříž, který jsi dříve přenechával jiným. Nyní musíte prožít 

svou vlastní vášeň, abyste dosáhli nejvyšší úcty své duše. Vaším úkolem je šířit světlo a mír mezi své 

bližní jako úrodnou a osvěžující rosu. Neusínejte se ke spánku. Chcete, aby se války zuřící na Východě (v 

Evropě) rozšířily i na Západ (do Ameriky)? Chcete, aby vaše rodná půda byla potřísněna krví vašich otců, 

dětí nebo manželů a aby se ženy chopily pracovního nářadí, aby si obstaraly denní chléb? Budete čekat, až 

se cesty stanou cestami hořkosti? 

50 Pamatujte: Zatímco lidstvo trpí a krvácí, vy nesmíte pořádat oslavy, ani zůstat lhostejní. Měli byste 

v srdci nosit bolest svých bližních, vysílat své modlitby a myšlenky jako stálé poselství lásky a míru a 

prosit o milost pro trpící bližní. 

51 Vidím, že chcete mír, ale nebojujete za něj. Chcete, abych vám odpustil, ale aniž byste si předtím 

odpustili navzájem. Učím vás milovat se navzájem, i když se neznáte, a cítit bolest bližního, i když ho 

nevidíte, protože je daleko. Ve svém boji nejste sami, jsem s vámi, já, který jsem v této době přišel "na 

obláčku", abych vám poskytl podporu a lásku v poušti, kterou procházíte. 

52 V tomto koutě země jsem připravil vše, abys mohl splnit svůj úkol. Nová země oplývající mlékem 

a medem, zářivé nebe, panenská země, úrodná a plodná, překypující divy a krásami. Vše bylo připraveno 

tak, aby tě tvůj boj o život a tvé pozemské povinnosti nezmohly a aby tvému duchu zbyl čas a síla 

vzpomenout si na nebeského Otce a být užitečný svým bližním a milovat je. Ale protože jste se neuměli 

modlit, abyste dosáhli duchovního vzestupu, nedohlíželi jste na to, co jste ve světě vlastnili, a tak se stalo, 

že když jste procházeli svými zeměmi, cítili jste se jako cizinci, a když jste se podívali na své dědictví, 

neměli jste na něj právo. Nyní musíte naplnit svůj duchovní osud, i když někdy v duši nosíte hořkost a 

dokonce i utrpení. Proto vám dávám sílu ve svém Slově, abyste se ve svém boji neunavili a věděli, že stále 

můžete prožít čas spravedlnosti. 

53 Když je duchovní boj velký, dávejte si navzájem vřelost a povzbuzení; to je jednota, o kterou vás 

žádám. Skrze Mne víš, že na tvé cestě povstanou ti, kdo s tebou budou bojovat. Už se blíží rok 1950 a já 

vám říkám: Blahoslavení ti, kdo užívají mé slovo, neboť můj odchod nezraní jejich srdce. 

54 Nikdo není prorokem ve své vlastní zemi. Tvoji příbuzní tě svými pochybnostmi a posměšky 

nechali krvácet a plakat. Ale vytrvejte a buďte jako Ježíš, buďte jako proroci nebo apoštolové, kteří místo 

prolévání slz odešli do jiných krajů a národů hlásat pravdu tam, kde našli víru. 

55 Po roce 1950 se mezi vámi najdou tací, kteří odejdou do jiných krajů a také do jiných národů, kde 

naleznou více porozumění, a tam se jejich rány uzavřou. 

56 Až mé slovo přestane platit, má proroctví se budou plnit jedno po druhém. Nevěřící pak budou 

činit pokání a naleznou víru. 

57 Vykládejte správně Mé Slovo, plňte Mé příkazy, pokračujte v díle obnovy, sjednoťte se v pravdě a 

říkám vám, že v této zemi zavládne mír. Budete hodovat na hojnosti a dobré chuti jeho plodů a cizinci ho 

budou vnímat jako maják, baštu spravedlnosti a oázu míru. 

58 Odstraňte z očí každou zbytečnou iluzi, každou falešnou modlu, očistěte své cesty a modlete se za 

mír národů. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 125  
1 Hle, zde jsem ve vašem světě a mluvím k vám skrze vaše svědomí, neboť jsem váš Soudce. Všem 

jsem vám svěřil úkol a dnes jsem se vás přišel zeptat, jak jste s ním naložili. 

2 Za tu dobu jsem nepřišel tajně. Od prvních dob byl ohlášen Můj duchovní projev. Proto se nesmíte 

divit. 

3 Proč tedy nikdo nezůstal vzhůru a nečekal na Můj příchod? Kdo uklidil svůj dům, abych do něj 

mohl vstoupit? Kdo si umyl ruce, aby rozdělil chléb na stole? Čí srdce bylo naplněno láskou, aby Mě 

přijalo? Nikdo. Přesto jsem zde a plním mezi vámi svůj slib. 

4 Když vám ukážu, že máte dodržet slib, pochopte, že je správné, abyste si ze Mne v tomto ohledu 

vzali příklad a splnili svůj úkol. Milovaný lide, když mě slyšíte vyčítat, vzpomeňte si, že jste neměli pokoj, 

ačkoli jste byli pověřeni modlit se za pokoj světa, a proto jste se mě ptali: "Pane, proč nepřichází pokoj k 

národům, ačkoli bdím a modlím se?" Já vám však říkám: Nestačí se totiž jen modlit, ale jsou k tomu nutné 

i záslužné skutky. 

5 Už proroci obětovali svou krev, aby vám zvěstovali pravdu. Byl jsem již na zemi jako člověk, 

abych mezi vámi prožil dokonalou vášeň. Apoštolové a mučedníci také položili své životy z lásky k 

lidstvu. Nyní je čas, abyste vzali svůj kříž a splnili své poslání, abyste mohli zažít příchod míru. 

6 Lidé, otevřete svá srdce a probuďte se z hlubokého spánku, který vás zachvátil. Bojujte a 

nepochybujte, neboť pokud si myslíte, že poušť, kterou procházíte, je nekonečná, říkám vám, že uprostřed 

ní, až vám slunce bude nejvíce pálit do tváří, se objeví oblak, jehož přítomnost dá vašim srdcím pocítit, že 

jsem vám velmi blízko. 

7 Z hloubi srdce mi říkáš, že nejsi hoden Mé milosti ani Mého pokoje. Ale proč nejste hodni? Dal 

jsem vám k dispozici celou přírodu, abyste Mi mohli lépe sloužit, zahrnul jsem vás dary a požehnáním, 

aby váš život byl příjemnější a z vašich srdcí se linul chvalozpěv lásky ke Mně. 

8 Dnes jsem vám musel říct: Zjednodušte si život, abyste měli čas myslet na své bližní. Jedině tak 

můžete své duši nabídnout možnost osvobodit se od materialismu, který ji obklopuje, a splnit úkol milovat 

svého Pána a sloužit mu v bližním. 

9 Bojujte, děti Moje, za věc míru a bratrství, ale nemyslete si, že vítězství je blízko, je ještě daleko. 

Nebuďte sebevědomí, protože nepřátelé na vás číhají, a i když nemají duchovní moc, vy je považujete za 

mocné a nepřemožitelné. 

10 Proč vás soudím, lidi? - Protože nechci, aby ve vašich srdcích existovaly tajné prohřešky a chyby, 

neboť vás přivedu k těm, kteří od vás mají přijmout Mé poselství, a nechci, aby na vás našli chyby, neboť 

byste tak svému Mistru nepřinesli žádnou čest. 

11 Co by se s vámi stalo, kdybych vám zatajil vaše nedokonalosti? Zlepšili byste svůj způsob života, 

kdyby vaše prohřešky neměly bolestivé následky? 

12 Podívejte se, kolik utrpení je mezi lidmi. To je plod jejich setby. Promlouvám k nim skrze 

svědomí, abych je přiměl k pokání a nápravě. Jejich srdce se však stala hluchými k Mému hlasu. 

13 Vy, kteří řídíte osudy svých národů: Nejste ještě unaveni krví a (zničenými) lidskými životy? 

Neslyšíte hlas svědomí nebo rozumu? Jsi pyšný a domýšlivý, ale Má spravedlnost tvou domýšlivost zničí. 

14 Jste arogantní, protože jste svou vědou postavili novou babylonskou věž, z níž zpochybňujete Mou 

moc tím, že národům říkáte, že vaše vědění převyšuje Boží zjevení. Tím jste pošlapali Otcův zákon a 

zfalšovali Ježíšovo slovo, protože jste se báli, že pravda vyjde najevo a vy tím ztratíte slávu a moc světa. 

15 Dovolil jsem, aby vaše věž rostla a vaše věda se rozvíjela, ale žádám vás: Kdo vám dal právo 

nakládat se životem bližního? Kdo vám dovolil prolít jejich krev? A konečně, kdo může zasahovat do 

osudu vlastních bratrů a sester, aniž by porušil zákon? 

16 Lidstvo, dcero světla, otevři oči, uvědom si, že již žiješ ve věku ducha! 

17 Proč jsi zapomněl na Mého a chtěl jsi poměřovat svou sílu s Mou? Říkám ti, že mu vložím do ruky 

své žezlo v den, kdy učenec svou vědou vytvoří bytost podobnou tobě, obdaří ji duchem a dá jí svědomí. 

Vaše sklizeň však bude prozatím jiná. 

18 Na mrtvolách a troskách vybuduje věda své království, které bude velmi krátké, takže pak bude 

nastoleno království spravedlnosti, míru a lásky. Přijdu a budu hledat ty, kdo padli v boji, ty, kdo ztratili 
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cestu, ty, kterým byla ukázána jiná cesta. Budu je hledat, abych je pozvedl k pravému životu, bez ohledu 

na osobu, a vtisknu svůj polibek lásky na čisté čelo stejně jako na to poskvrněné. 

19 Otec k tobě promlouvá, ten, který se nemá komu sklonit v modlitbě. Ale vpravdě vám říkám, že 

kdyby nade Mnou byl někdo větší, sklonil bych se před ním, neboť v mém Duchu přebývá pokora. 

Podívejte se, jak vy, ačkoli jste Má malá stvoření, způsobujete, že k vám sestupuji, abych k vám mluvil, 

naslouchal vám a utěšoval vás, místo abyste se snažili vystoupit ke Mně. 

20 Moje tajná komnata se pro vás otevřela a blíží se čas, kdy si zamilujete pravdu a utečete z 

fiktivního a prázdného života, který jste si vytvořili. Velkolepost materialistické epochy brzy zažije svůj 

úpadek a vstoupí do své závěrečné fáze. Dnes chápete jen málo z toho, co vám říkám, ale brzy to 

pochopíte všichni. 

21 Jak by váš život neměl být ovládán hmotou, když vy sami chápete božské pouze skrze hmotu a 

věříte pouze tomu, co vnímáte svými smysly? 

22 Ti, kdo tvrdí, že Mě znají, Mě na zemi špatně reprezentovali, a to je důvod, proč se ke Mně mnozí 

obrátili zády. Ty, kteří se nazývají ateisty, nebudu volat k odpovědnosti, protože mě vyhnali ze svých 

srdcí, ale ty, kteří překroutili pravdu a představili Boha, kterého mnozí nemohli přijmout. 

23 Vše, co je spravedlivé, zdravé a dobré, obsahuje pravdu, kterou jsem vždy hlásal. 

24 Přišla hodina, abyste opět milovali pravdu, to znamená, abyste poznali, co je spravedlivé a dobré. 

Protože jste se narodili ze Mne, musíte dosáhnout vysokého, věčného a čistého. 

25 Nikoho jsem neuvěznil, nikoho jsem nenutil opustit cestu, kterou si zvolil. Dovolil jsem těm, kdo 

chtěli bádat, a těm, kdo si chtěli užívat, jsem to dovolil, ale všem jsem před ně postavil Svůj Zákon, jediný 

Zákon, aby nesešli z cesty. 

26 To, co bude na konci cesty, po níž dnes lidstvo mylně kráčí, a co člověk najde, až dosáhne cíle, 

bude únava, vyčerpání, zklamání a bolest. Bude lidský duch schopen smířit se s takovou sklizní a bude to 

plod, který předloží svému Otci na věčnosti? Ne, lidé, lidský duch se probudí tváří v tvář následkům svých 

skutků a v tu hodinu bude sám sobě soudcem, a pak, po tomto soudu, povstane plný síly a obnoví a 

přebuduje svůj život, využije své zkušenosti a věnuje se úkolu milovat a hledat jen pravdu. Pak nalezne 

cestu, po níž uslyší Můj hlas, který mu řekne: Vítej, trpělivý a moudrý Izraeli, nyní jsi dorazil do Země 

míru ve Třetím čase. 

27 Vyhledal jsem tě a říkám ti: "Nechť duše povstane a pohlédne na Mne. Jsem stále stejný, čas mě 

nepřechází. Já jsem Mistr, který k vám na mnoha místech a mnoha způsoby v Judeji promlouval o 

Věčném království Pravdy. Vy jste se naopak změnili. Sobeckost a špatnost světa otrávily vaše srdce a vy 

se někdy cítíte nehodni Mé přítomnosti. Přišel jsem, protože vás miluji a chci, abyste se napravili a 

bojovali za svůj duchovní pokrok. 

28 Neplýtvejte časem, který jsem vám poskytl. Bděte a modlete se a já vám řeknu, jak máte pracovat. 

Milujte a budete mít radost, vytvářejte mír a budete cítit, že život na zemi je odrazem věčného domova. 

29 Pamatujte, že jsem vám nepřišel dát hmotné bohatství, ale požádat vás, abyste vedli duchovní život 

plný odříkání a pokory. A znovu vám říkám: "Kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a následuje 

mě." Tento kříž nebude těžký, když ho budeš umět trpělivě a odvážně nést, a ujišťuji tě, že bez něj už 

nebudeš moci žít do té míry, že kdyby z tebe bylo sejmuto jeho sladké břemeno, prosila bys Mě, abych ti 

ho znovu naložil, i kdybys ho cítila větší než předtím. Důvodem je to, že jste pochopili důležitost poslání, 

které jsem vám dal, a že kříž je vaší spásou. 

30 Protože jsem vše, co jsem stvořil na zemi, utvořil pro osvěžení člověka, používej to vždy ke svému 

prospěchu. Nezapomínejte však, že ve vašem nitru existuje hlas, který vás upozorňuje na hranice, v nichž 

můžete využívat vše, co vám příroda nabízí, a vy byste měli tento vnitřní hlas poslouchat. Stejně jako 

usilujete o domov pro své tělo, o ochranu, obživu a uspokojení, abyste si zpříjemnili existenci, měli byste i 

duši poskytnout to, co potřebuje ke svému blahu a vzestupu. Pokud ho to táhne do vyšších oblastí, kde je 

jeho pravý domov, nechte ho stoupat. Nedrž ji v zajetí, neboť ona hledá Mne, abych ji živil a posiloval. 

Říkám vám, že pokaždé, když jí dovolíte, aby se tímto způsobem osvobodila, s radostí se vrátí do své 

tělesné schránky. 

31 Tímto způsobem se připravíte na plnění zákonů ducha a zákonů, které řídí život na zemi. 

32 Já zaopatřuji všechny bytosti, a když jsem vám řekl: "Ptáci nesejí ani nesklízejí, ani nepředou, a 

přece jsou živeni a odíváni tolikerou láskou" - proč tedy pochybujete o Mé moci, vy, kteří jste milované 
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děti? Uprostřed každodenního boje o obživu nezapomínejte, že existuje Otec, který se o vás stará a který 

vás nikdy nenechá zahynout. Říkám ti také, že kdybys poslouchala Má přikázání, tvůj životní boj by nebyl 

tak strastiplný, protože bys pak nemusela vynakládat tolik úsilí na to, abys přežila svůj život, a v hodině 

zkoušek bys zažila zázraky. 

33 V první éře procházel izraelský lid velkými těžkostmi, a když Mojžíš viděl, jak se zástupů 

zmocňuje zoufalství z nedostatku chleba, řekl jim: Modlete se, aby Pán byl tak laskav a poslal svému lidu 

jídlo. Mojžíš se modlil a trpělivě a s důvěrou čekal na Boží vůli. Odpovědí a odměnou za víru toho muže 

byla mana, která padala, aby nasytila potřeby lidu. Tím jsem dal najevo, že jsem jejich modlitbu vyslyšel a 

že jsem s ním. 

34 Nyní jsem svému lidu řekl, že na něj opět přijdou návštěvy, že bolest mezi lidmi bude veliká a že 

chléb nebude stačit k nasycení lidí; že země, která je dnes ještě úrodná, se na nějaký čas stane neúrodnou a 

že budete všude svědky bolesti, hladu a zkaženosti. Bídná procesí mužů a žen budou chodit ode dveří ke 

dveřím a prosit o dar lásky. Kalich bude velmi hořký, ale kdybyste se uměli modlit, bude na vašem stole 

chléb a vy budete mít útěchu pro sebe i své bližní. 

35 Modlitbou a činností lásky přitáhnete duchy dobra, kteří vás budou chránit. Chcete-li se Mi cítit 

velmi blízko, musíte se duchovně obnovit, pak zaujmu čestné místo u vašeho stolu. Nebudeš mít 

nedostatek potřebných věcí a postaráš se o to, aby tvoji bližní měli stejnou milost. 

36 Nemáte dost lásky, abyste ochránili bližního v hodině zkoušky? Tak jako jsem já přišel k vám, tak 

i vy jděte ke svým bližním a udělejte jim to, co jsem já udělal vám. Znovu vám říkám, že díky malému 

počtu pracovníků, kteří se s opravdovou upřímností pustí do šíření Mého učení, se Mé Dílo stane známým 

a zůstane zakotveno v srdcích těch, kteří budou později Mými průkopníky ve všech národech. 

37 Věda ve vás nezapustila kořeny. Vidím, že jste skromné mysli, a proto jsem si vás vybral. Dal jsem 

vám Své Slovo, abyste měli pravou vědu jako svou vlastní, neboť vědění, které mají lidé, nemůže vyléčit 

zlo, které trápí lidstvo. Toto světlo, tato věda, na kterou je člověk tak pyšný, neobrátí srdce ani nezachrání 

duše. 

38 Mé Slovo, které nyní hojně proudí skrze hlasatele, již po roce 1950 v této podobě neuslyšíte. Pouze 

ti, kdo duchovně povstanou s pravým vybavením, obdrží Mou inspiraci, a když budou mluvit v Mém 

jménu, naleznou víru. Duchovní obnova a zduchovnění je to, co vaše poslání vyžaduje, abyste mohli konat 

zázraky. Kdykoli jsem tě použil jako nástroj k uzdravení nemocného, bral jsem v úvahu tvé vybavení. 

Nemusíte se vždy příliš namáhat, abyste své bližní přesvědčili o této pravdě, neboť zjistíte, že mnozí pocítí 

víru od prvního okamžiku a jiní pokorně přiznají, že je uzdravila božská moc Mého Slova. 

39 Musíte se soustředit v nejhlubším nitru svého srdce a ve spojení svých myšlenek vytvořit jediného 

ducha, aby vaše modlitba padala jako křišťálově čistá voda k nohám tohoto mladého stromku, který 

vychováváte. Z keře se pak stane mohutný strom, který vám přinese hojné ovoce, jímž se budete moci 

živit v dobách zkoušek. 

40 Nebuďte znepokojeni tím, že Mě nemůžete přijmout s pompou a okázalostí nebo s velkolepými 

obřady. Vaše pokora a prostota jsou tím nejlepším prostředím, které můžete poskytnout pro můj projev. 

Chci duše, protože ty hledám; kvůli nim jsem sestoupil na svět v jiném čase a za ně jsem dal svou Krev. 

41 To Já jsem tehdy určil místo a hodinu svého příchodu jako člověk. Určil jsem také místo a čas, kdy 

přijdu k člověku ve Třetí éře. Vše bylo připraveno s dokonalou spravedlností a moudrostí. Nová země 

měla být svědkem mého nového příchodu. Západ měl být osvícen nádherou Mé Přítomnosti. Poslechněte 

si: Kdysi dávno žil na severu vaší země (Mexika) velký kmen lidí, z něhož vzešel prorok inspirovaný 

Mým Světlem. Vydal se na cestu a vedl tento lid do krásné země, kde měl založit město. Vzhledem k 

příjemnému zaslíbení se tyto kmeny vydaly na cestu v naději, že prokáží, že jsou této milosti hodny. 

Procházeli pralesy, překonávali pouště a šplhali po horách. Nic je nezastavilo, a pokud na své cestě 

narazili na překážky, víra jim pomohla je překonat, dokud nedorazili - podobně jako Izraelité první doby - 

na zaslíbené místo, které bylo obrazem Kanaánu, zaslíbené země Izraelitů, země, kde teklo mléko a strdí. 

42 Uvědomte si, že žádný list ze stromu se nepohne bez Mé vůle a nic není cizí Mým božským radám 

a plánům. 

43 Tento kmen, inspirovaný vírou v naplněný slib, vybudoval své město a v něm uctíval svého Boha; 

postavil své domy a dal svému království lesk, který se podobal slávě Šalomounova království. Ta země 

byla podle slibů zemí blahobytu a štěstí. Muž byl silný, žena půvabná a něžná a oba byli krásní. Přišel 
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však čas, kdy měl tento lid poznat jméno a dílo Krista, svého Pána; dobrá zpráva k nim přišla z úst cizích 

mužů, kteří přišli zpoza oceánu a které už viděli ve svých snech. Velmi velké bylo poslání těch, kteří 

přinesli světlo Mého učení do těchto zemí. Vpravdě vám však říkám, že jen velmi málo lidí umělo naplnit 

zákon lásky, milosrdenství a lidskosti, který doporučovalo Mé učení, neboť tito lidé se většinou nechali 

ovládat chamtivostí, zapomněli na všechny zásady bratrství a prolévali potoky nevinné krve, aby se 

zmocnili všeho, co jejich oči spatřily. 

44 Dobyvatelé svrhli modly tohoto lidu a přiměli ho rouhat se Bohu, kterého mu zjevili s takovou 

nespravedlností a krutostí. Mohli by tito uctívači modly díky takovým nelidským činům poznat Krista, 

Boha lásky, toho, který nikomu nebere život, ale dává svůj vlastní, aby zachránil toho, kdo mu ublížil? - 

Tyto kmeny upadly do otroctví a pod nadvládu silnějšího, stejně jako v první éře upadl Izrael pod jho 

faraonů a císařů. Byly to časy bolesti, hořkosti a slz, které na ten lid dolehly, a když pak jejich nářek 

zazněl v nebi, přitáhli na sebe lásku Marie, dobrotivé Matky vesmíru, jako plášť nekonečné dobroty. 

45 Tito lidé byli pro svou citlivost předurčeni k tomu, aby se klaněli Marii, neboť když poznali a 

zamilovali si tuto božskou pravdu, našli duchovní nebeský žebřík, který vede duše ke Mně. 

46 A kdo jsou tito lidé? - Je to vaše, která po svých bojích a dlouhé cestě vývoje zažila příchod Třetí 

éry s Mým Druhým příchodem. 

47 Je to Mé živé Slovo, kterému právě nasloucháte, abyste jím zničili každý fanatismus a modlářství, 

jimiž jste mohli obklopit Mé jméno. Učím vás uctívat Boha, skrze nějž Mě můžete hledat od ducha k 

duchu. Velmi veliký a silný duchem bude tento lid, až bude žít a praktikovat uctívání Boha, kterému ho 

učím. Pak bude schopna odstranit faleš a přinést do jiných zemí poselství oduševnění a světla, na které 

národy čekají. 

48 Tento lid bude připraven na bitvu, v níž Moje spravedlnost povede velkou bitvu ideologií, vyznání 

a doktrín. Všichni s úžasem uslyší uprostřed vichřice klidný a jistý hlas, který bude hlasem Mých učedníků 

plnících své poslání duchovního bratrství. 

49 Mezitím pochopte, že dokud lidé nedosáhnou úplné duchovnosti, budou potřebovat hmotné kostely 

a budou si muset před oči postavit sochy nebo obrazy, které jim umožní vnímat Mou přítomnost. 

50 Stupeň oduševnělosti nebo materialismu lidí můžete měřit podle charakteru jejich náboženského 

kultu. Materialista Mě hledá v pozemských věcech, a pokud Mě nevidí podle svých tužeb, představuje Mě 

nějakým způsobem, aby měl pocit, že Mě má před sebou. 

51 Kdo Mě chápe jako Ducha, cítí Mě v sobě, mimo sebe a ve všem, co ho obklopuje, protože se stal 

Mým vlastním chrámem. 

52 Čas od času jsem vám dával stále pokročilejší zjevení, která lidé nebyli schopni pochopit, protože 

kolem sebe vytvářeli stále více modlářství. V onom Druhém čase jsem řekl svým učedníkům: "Vidíte, jak 

velký, majestátní a velkolepý je jeruzalémský chrám? A přesto nezůstane kámen na kameni." Mé slovo se 

naplnilo, neboť jsem svým učením vymazal všechno modlářství a znesvěcení, které se v něm dělo. Slíbil 

jsem, že ji obnovím ve "třech dnech", což se naplňuje právě nyní, v tomto "Třetím čase", kdy buduji v 

srdci lidí nový chrám, novou svatyni, která je postavena na nejčistším základu duše lidí. 

53 Poznejte Mou milost jako Otce, když uvidíte, jakmile se zhroutí oltář modloslužby, jak vás už 

očekává Mé Slovo a jak vám cestu osvětluje nové světlo, abyste neupadli do temnoty. 

54 Nebuďte překvapeni ani rozhořčeni, když vám řeknu, že veškerá nádhera, moc a okázalost vašich 

náboženství musí zmizet a že - až se tak stane - bude již prostřen duchovní stůl, u něhož se budou krmit 

zástupy hladové po lásce a pravdě. 

55 Mnozí lidé - když slyší tato slova - popřou, že by to byl Můj. Pak se jich ale zeptám, proč jsou 

rozhořčeni a co vlastně hájí? Jejich život? To je to, co hájím. Můj zákon? Na to také dohlížím. 

56 Nebojte se, neboť nikdo nezemře, když bude hájit Mou Věc; zemře jen zlo, neboť dobro, pravda a 

spravedlnost přetrvají navěky. 

57 Lidé, jaký hlas slyšíte na dně svého srdce, jakými cestami vás vede a proč o něj žádáte? Vím, proč 

mě následuješ: Protože víte, že hlas, který slyšíte, je hlasem vašeho Boha, kterého jste hledali po celé věky 

a během svého vývoje v mnoha podobách. 

58 Všichni víte, že tento hlas, který proniká až na dno vaší bytosti, je hlasem vašeho Otce, neboť On s 

vámi jedná jako s dětmi, jako s malými dětmi s dokonalou láskou. 
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59 Ukazuji se vám jako milující Otec, jako pokorný Mistr, nikdy lhostejný k vašemu utrpení a vždy 

shovívavý a milosrdný k vašim nedokonalostem, neboť v mých očích budete vždy malými dětmi. 

60 Musím vás soudit, když vidím, jak tvorové, kteří byli stvořeni s takovou láskou a určeni k 

věčnému životu, tvrdošíjně usilují o smrt na zemi, aniž by se starali o duchovní život a měli touhu poznat 

dokonalosti, které pro vás tato existence chystá. 

61 Studujte Mé Slovo, abyste pochopili, že je v něm Můj Zákon a že je to tedy Slovo Krále, které 

nebude nikdy odvoláno. Ani ty bys neměl na cestě ustupovat, neboť ve svém duchu neseš Mé Slovo, které 

je Zákonem, a tvé tělo je podřízeno tvému duchu. Proto více naslouchejte hlasu svědomí, v němž jsem 

přítomen, a ne hlasu těla. 

62 Mé Božské Slovo sestoupí na duši a vy se cítíte plní duchovní síly. Kdyby však toto slovo bylo 

falešné, vaše duše by se po jeho vyslechnutí nikdy necítila spokojená a nikdy byste se nesešli, abyste na 

něj znovu čekali s takovou touhou, s jakou to děláte nyní. 

63 Já jsem úsvit, který ohlašuje novou dobu pro lidi, kdy jejich duch uvidí osvětlenou cestu, která 

vede ke Mně. Víte, na které příčce žebříku dokonalosti se nacházíte? Víte, zda jste duchovně na výši, nebo 

zda jste klesli do říše zla? Vpravdě vám říkám, že nikdo z vás by na tuto otázku nedokázal uspokojivě 

odpovědět. 

64 Nemyslete si, že se vaše duše musí během svého vtělení a života na zemi omezit na hmotnou 

existenci. Ne, vy všichni byste měli vědět, že již od svého pozemského pobytu můžete duchovně přebývat 

v oblastech světla, kde je království, které jednou budete obývat věčně. 

65 Duše se na zemi udržuje jen díky slabé opoře, kterou je tělo, jež jí slouží k životu ve světě a k 

přijímání učení nebo zkoušek, které jí Otec posílá pro její dobro. Ať je doba smíření na světě jakkoli 

dlouhá a strastiplná, nikdy ji nepovažuj za vězení. Nikdo nebyl odsouzen k smrti, naopak, říkám vám, že 

vám všem je souzeno žít. Každé stvoření dostalo na počátku svého života od Stvořitele polibek, který byl 

protilátkou proti zlu a brněním proti přepadení. 

66 Já jsem důvodem vaší existence, a proto si uvědomte, že váš původ je v dobru. Pokud byla tvá 

minulost na zemi nečestná, hříšná nebo se jakkoli vymykala Mému Zákonu, nech nyní zazářit své 

svědomí, povstaň k novému životu a zanech za sebou cestu, na níž jsi kvůli zneužívání pozemských 

rozkoší propadl vlivu neřesti a bolesti. Hledejte v příkladu, který jsem vám dal skrze Ježíše, světlou cestu 

pro svou duši, neboť Mé kroky na zemi, Mé skutky a Mé Slovo byly dokonalým učením a podobou 

věčného života, který jsem odkázal lidskému duchu jako dědictví. 

67 Jsi pomazán mým uzdravujícím balzámem a mým odpuštěním. Poznej Mne, ó dítě, neboť poznání, 

které o Mně máš, je ještě velmi malé. To, co vám řeknu v učení, není vše, co vám mám zjevit. Neúnavně 

ke Mně přicházejte a Kniha života se vám otevře před očima. 

68 První zákon, Můj Zákon a Mou Přítomnost jste obdrželi již za Mojžíše. Ve druhé éře jste také 

obdrželi Druhý zákon, který lidem odkázal Kristus skrze své božské slovo. Nyní dostáváte přímo od Mého 

Ducha Třetí zákon, abyste se spojením těchto tří zjevení stali velkými učedníky Třetí éry. 

69 Lidé, když Mi nasloucháte, upadáte do vytržení a vidíte Mou Přítomnost v duchovní tváři. Nejsou 

to vaše smysly, které Mě v té tváři spatřují, ani to není předstírání vaší představivosti: je to víra, s níž Mi 

nasloucháte, je to vaše zduchovnění a povznesení v této chvíli. Zde cítíte Můj pokoj, ale jak blízko jsou 

vám ti, kdo působí bolest. Jsou to lidé toužící po moci, kteří pro svůj triumf neváhají zabíjet své bližní. 

Připravte se na boj, aby se tito lidé brzy naučili, že nemají usilovat o vysoké postavení, které spočívá na 

falešných základech, neboť božská spravedlnost zničí vše, co je neplatné. 

70 Nemocní, pojďte ke mně, já vás uzdravím. Ať hladový ví, že na něj čekám. Vrahu, v jehož žilách 

koluje nenávist, pojď ke mně, neboť proměním jeho temný zmatek ve světlo a jeho hořkost v blaho. 

Přijďte Mi všichni naslouchat a připravte svou duši, neboť po roce 1950 začne nádhera vlády světla. Dnes 

jste sotva semínko, zítra z vás budou rostliny a nakonec přinesete plody lásky. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 126  
(vyhlášeno v roce 1944) 

1 Od koho je ten hlas, který proniká až na dno tvého srdce? Kam vás vede a proč po něm toužíte? - 

Hledáte ji, protože v ní nacházíte přítomnost Toho, který vytrvale hledá lidi. A protože váš duch má 

potřebu uctívat svého Boha, když ho cítí blízko, nechce se od něj už oddělit. 

2 Lidé mě v mnoha ohledech hledají. Jsou to různá náboženská společenství, která na zemi existují, a 

v nich jsou mi nejblíže ti, kdo mají větší duchovnost, kdo při své činnosti rozsévají lásku. 

3 Můj hlas je hlasem Otce, protože tě hladí. Mé slovo je slovem Mistra, protože vás poučuje. 

Považuji vás za nemluvňata a dětské učedníky, a proto vám věnuji svou péči. 

4 Vím, že tato forma, v níž s vámi komunikuji, že toto slovo, které vám nyní dávám, bude mnohými 

odmítáno a popíráno. Ale také vím, že pak to bude pochopeno a uvěřeno. Pak začne Mé světlo zářit v 

srdcích lidí. Tato doba bude pro lidstvo jako nový den. Ne však proto, že by Božské světlo zářilo 

intenzivněji než dříve, neboť je neměnné. Důvodem bude to, že se oči vašeho ducha otevřou a proniknou 

pravdu. 

5 Dnes se setkávám s lidstvem, které je duchovně oslabené kvůli zneužití daru svobodné vůle. 

Navrhl jsem cestu spravedlnosti, lásky, milosrdenství a dobra. Člověk vytvořil další zdánlivé světlo, které 

ho přivedlo do záhuby. 

6 Až znovu přijdu, Mé Slovo vám ukáže právě tu cestu, po které jste nechtěli jít, a bylo by 

nespravedlivé a nerozumné, kdyby někdo tvrdil, že vás toto učení uvádí ve zmatek nebo apatii. 

7 Mé světlo září z nekonečna do duší a způsobuje, že jasněji rozpoznáváte cesty, které jste si 

vytvořili - zda se ode Mne vzdalujete, nebo Mě hledáte. Pohybujte se směrem ke Mně, k dokonalosti. Jen 

ten, kdo vystoupí na vrchol hory, může vědět, kolik toho pod sebou zanechal, jakého pokroku dosáhl a od 

čeho se osvobodil. Myslíš si, lidstvo, že bych tě - protože jsi kleslo tak hluboko - nehledal a nezachránil tě 

před tvým hříchem? Zde máš Mou Přítomnost, uzdravím tvé rány a osuším tvé slzy, potěším tě v tvých 

souženích a doprovodím tě v tvé osamělosti. Budu rozmlouvat s tvým duchem, abys pocítil Můj božský 

polibek. 

8 Má láska vytáhne z bahna ty, kdo do něj upadli, a zachrání je, neboť i oni vyšli z božského lůna, 

aby splnili poslání lásky. 

9 Uvědomte si, že kdykoli upadnete do omylu, hledáte smrt, aniž byste si uvědomili, že jste byli 

stvořeni k životu. Běžíš za kalichem utrpení, ačkoli jsem tvou existenci zasel vysokými radostmi a 

skutečnou blažeností. 

10 Podívejte se, lidé, jak se Moje spravedlnost liší od toho, co si představujete, kdybyste si mysleli, že 

na vás dopadne hůl Mého vládce, aby vás zničila, protože jste neuposlechli Mé zákony. Povolal jsem ty, 

kteří se nejvíce pošpinili, abych jim dal krásné úkoly a ušlechtilé úkoly, které je učiní hodnými ostatních a 

zachrání je od jejich chyb. Toto požehnané dílo má být známo skrze skutky, a abyste mohli být mezi těmi, 

kdo jsou příkladem pro ostatní, musíte se duchovně připravit. 

11 Své Slovo, které je zákonem, učením a semenem, vkládám do vašeho ducha, ne do vašeho "těla". 

Duch je správce, ten, kdo je zodpovědný. Pokud toto Slovo uchováte, nepropadne prázdnotě a nezničí se. 

12 Já jsem úsvit, který v tomto čase začíná svítit, a vy jste mezi prvními, kdo se v tomto čase 

probouzí. Není to nové světlo, je to stejné světlo, které osvětlovalo vaše svědomí po celou dobu. Hlas, 

který vám dnes říká: "Vstaňte ke mně skrze oduševnění", je tentýž hlas, který vám kdysi řekl: "Vytrvejte v 

dobru a budete spaseni" a který vám řekl: "Milujte se navzájem". Tato duchovní cesta, o níž k vám nyní 

mluvím, je stejná, jakou jsem v dávných dobách ukázal Jákobovi, když jsem mu zjevil žebřík k 

dokonalosti. Před každou duší stojí nebeský žebřík jako cesta, která vás zve k výstupu. Vaším výchozím 

bodem je tento svět lidí, ale dole jsou ještě propasti, které jsem však nevytvořil já. Nahoru vede nekonečné 

množství stupňů jako kopec, který vede na vrchol oduševnění. 

13 Kdo bude sotva na prvním stupni? Kdo v temnotě propasti? Kdo bude na nejvyšší úrovni? - To 

jsou tajemství, která zná pouze Má spravedlnost. 

14 Posílám tě do roviny, do údolí, abys tam začal své putování, a na obzoru ti ukazuji hory, na které 

musíš vystoupit. 
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15 Podívejte se, jak je toto učení prospěšné pro vaši duši, neboť zatímco hmota těla se s každým dnem 

o něco více přibližuje k lůnu země, duše se naopak stále více přibližuje k věčnosti. 

16 Tělo je základnou, v níž duše spočívá po celou dobu svého pobytu na zemi. Proč dovolíte, aby se z 

něj (z těla) stal řetěz, který spoutává, nebo žalář, který vězní? Proč ji nechat být kormidlem svého života? 

Je správné, aby slepý vedl toho, jehož oči vidí? 

17 Jsem to Já, kdo vám dává poznat život ve všech jeho fázích. Slouží k ochraně těla i duše. Kdo plní 

zákony ducha a zákony člověka, zasvětil celý svůj život Stvořiteli. 

18 Budu vaším předchůdcem, až se budete chystat přijít do duchovního domova. Vždycky jdu před 

tebou. Vaše duše nikdy neupadne do nečinnosti, vždy se bude snažit udělat další krok na cestě k 

duchovnímu pokroku, kterým je dokonalost. 

19 Nespokojte se s tím, že řeknete: Věřím v Pána. 

- projevte svou víru v to, co děláte. Neříkejte jen slovy: "Miluji Otce" - podrobte se zkoušce, abyste zjistili, 

zda Mě opravdu milujete. 

20 Mluvil jsem k vám a Mé slovo je pomazání. Proto jsem vás povolal, abyste byli učiteli. 

21 Proč se lidé stále více mýlí, přestože lidská mysl je díky novým poznatkům osvícená? - Protože se 

snažili pěstovat pouze strom vědy, zanedbávali dokonalost duše. 

22 Jednou jsem vám řekl: "Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení." Všichni se modlete, 

abyste neupadli do pokušení. Ale dokonce i modlitba, která je jazykem, jímž Duch hovoří se svým Pánem, 

byla zapomenuta. Je to jazyk, který lidé této doby neznají. 

23 Jakmile pocítí potřebu modlit se, nenajdou slova, kterými by se mi mohli svěřit. Přesto dokonale 

chápu, o co každý žádá, aniž by k tomu potřeboval slova nebo dokonce myšlenky. Když jim však Můj 

Duch odpovídá, nerozumějí Mi, protože se na to nepřipravili. Hlas jejich Mistra, který by jim měl být 

známý, je pro ně neznámý. 

24 Kdyby se modlitba, kterou jsem lidstvo naučil, používala s čistým srdcem, lidé by z generace na 

generaci pokaždé dosáhli vyšší duchovnosti, aby slyšeli Můj hlas. Pak by jim jejich duchovní spojení s 

Božstvím v této době posloužilo k vytvoření láskyplnějšího, spravedlivějšího a opravdovějšího světa, než 

je ten, který vytvořili svým materialismem. 

25 Proč jste uvěřili, že spiritualismus (učení o spiritualizaci) je něco, co odporuje rozvoji vašeho 

hmotného života? Kdy jsem odsoudil vaši vědu, když byla použita pro dobro lidstva? Kdyby se to někdo 

odvážil říci, nebyl by spravedlivý vůči svému Otci. 

26 Spiritualizací člověk dosáhne takového stupně povznesení, který mu umožní přijímat ideje 

přesahující jeho mysl a mít moc nad hmotou. 

27 Uvažte na chvíli: Pokud se duchovní povznesení duše uplatní při studiu hmotného stvoření, které 

vám předkládá příroda, nebo při jakémkoli jiném lidském cíli, pak si můžete představit, jaké plody byste 

mohli sklízet, kdybyste své objevy nepřičítali pouze bádání s rozumem, ale kdybyste se podíleli také na 

duchovním zjevení, které by vám dal Ten, jenž vše stvořil. 

28 Bděte a modlete se, říkám vám znovu, abyste se naučili rozpoznávat Můj hlas, aby k vám přišlo 

Mé vnuknutí a vy jste mu porozuměli, neboť mnoho lekcí vám ještě musím dát. 

29 Zachráním tě před ztroskotáním. Jsem maják, který svítí v temnotě. Hledejte Mě, důvěřujte Mi a Já 

vám pomohu proměnit váš život ve svět míru, ctnosti a duchovního povznesení. 

30 Podělte se se Mnou o radost, která naplňuje Mého Ducha pokaždé, když zasadíte jeden ze stromů, 

které budou poskytovat lidem svůj stín. Sedm míst setkávání otevřelo své brány v roce 1944, aby 

představilo sedm míst, která založil Roque Rojas v roce 1866. Jestliže však ti první byli rozděleni a 

neuměli žít ve vzájemné harmonii, vy byste naopak měli své poslání plnit poslušně a bratrsky. Vezměte si 

za příklad šesté místo setkání, z něhož jste vyšli, a zůstaňte věrní Mým přikázáním. Udělejte z těch sedmi 

jeden ochranný stín a dejte všem stejné plody. Než vaše srdce složí slib, že Mě budou následovat, zkouším 

vás, očišťuji a posiluju, aby vaše odhodlání bylo nezlomné a vaše svědomí vám říkalo, že tento slib byl 

složen před archou Nové smlouvy. 

31 Smlouva, kterou se Mnou uzavíráš, není pozemským závazkem, je to duchovní poslání, které jsi 

byl připraven přijmout od svého Otce - od Toho, který stvořil všechny stvořené věci. Ukážu vám, jak 

naplnit své duchovní poslání. Vyzývám vás však také, abyste splnili každý závazek a slib, který jste dali v 

lidských záležitostech, abyste byli poznáni podle pravdivosti svého ducha a upřímnosti svého srdce. Nechť 
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vaše ano je vždy "ano" a vaše ne je vždy "ne". Pak budete mít důvěru, že svá předsevzetí dodržíte. Nikdy 

neporušujte posvátné smlouvy, jako je smlouva manželská, rodičovská a přátelská. 

32 Jestliže odmítání lidských povinností a slibů s sebou nese tak velké utrpení, co se stane, když se 

odvrátíte od duchovního poslání, ke kterému jste se zavázali svému Pánu? Je pravda, že Má Věc vyžaduje 

odříkání a oběti, ale zároveň vám říkám, že je to ideál, který nikdy nezklame toho, kdo o něj usiluje. Kdo 

dosáhne cíle, získá nesmrtelnost. Nyní vám říkám: Důkladně studujte Mé Slovo, abyste na zemi netvořili 

oddělenou skupinu. Dosáhněte takového stupně porozumění a vybavení, které vám umožní žít duchovně 

se všemi, a ne odděleně. Moje učení nechce zasévat semínka sváru. 

33 Blíží se doba, kdy pravda, rozum a světlo zvítězí nad mocí, násilím a strachem. Kdy však bude 

člověk jako Kristus schopen říci: "Mé království není z tohoto světa" a uvědomí si, že pozemské statky 

jsou pomíjivé - aniž by mu cokoli z toho, co bylo stvořeno, chybělo a všeho užíval ve správné míře. 

Pochopte, že pravá moc je v duchovnu, že moc země, její marnosti, její sláva a lesk její vědy, ať už její 

vláda trvá jakkoli dlouho, tváří v tvář věčnosti podlehne. 

34 V honbě za falešnou velikostí utrpělo lidstvo mnohá zklamání a vpravdě vám říkám, že utrpí ještě 

větší. Co se stane s lidmi, až se v nich probudí svědomí, které je jejich soudcem, a oni se zamyslí nad 

svými skutky? Jejich bolest bude krutá, jejich výčitky svědomí velké a jejich reakcí pak bude hledání 

duchovní cesty, jak odčinit svá provinění. Tato doba se bude vyznačovat náboženskou extravagancí, která 

dosáhne nejvyššího stupně fanatismu. Následovat budou boje a "bitvy" mezi náboženskými komunitami a 

sektami. Vy byste však měli zůstat bdělí a nečekat, až vás hluk bitvy vyděsí, protože pak nebudete vědět, 

kde jsou vaše zbraně k boji. Podívejte se, jak v současné době zvětšuji počet těchto míst shromažďování - 

která symbolicky nazývám "stromy" -, aby se jejich větve šířily a přinášely své plody. 

35 V současné době stavím chrám Ducha svatého. Ale až bude postaven, nebudou už existovat žádné 

domy setkávání, kostely a poutní místa, nebo ztratí svůj smysl existence, spolu se svými náboženskými 

symboly, obřady a tradicemi. Pak pocítíš Mou velikost a přítomnost, poznáš vesmír jako církev a lásku k 

bližnímu jako uctívání. Z lůna Matky přírody vzejdou nové poznatky, které z vaší vědy učiní cestu k 

prosperitě, protože ji na správnou cestu navede svědomí - které je hlasem Božím. 

36 Mozek už nebude pánem světa, ale spolupracovníkem ducha, který ho bude vést a osvěcovat. 

37 V této době, kdy se láska a milosrdenství vytratily z lidských srdcí, vám Otec říká: Buďte klidní a 

nedělejte si starosti. 

38 Zkoušel jsem vás v každé době, a v té současné ještě více. Ptali jste se sami sebe, co je příčinou 

vaší bolesti. Pozvedáš svého ducha, abys ke Mně promluvil a řekl Mi: "Mé utrpení je větší než utrpení 

mých bližních." Ne, Mé děti, válka se všemi svými důsledky nedosáhla vašeho národa. Jiní trpí více než 

vy. Pokud cítíte bolest, je to proto, že nesete břemeno velké odpovědnosti a že cítíte bolest druhých. Pokud 

pro ně trpíte, buďte požehnáni, neboť vaše práce přinese dobré ovoce. Pracujte mezi lidmi a Mé Slovo vás 

bude vždy povzbuzovat. 

39 Cítíte, že Soudce je vám v této době velmi blízko a každý je připraven skládat účty ze své práce. 

Pustíte se do vnitřního sběru, zpytujete své srdce a očekáváte, že vám hlas vašeho svědomí ukáže vaše 

chyby. Já vám však říkám: Viděl jsem, že jsi do svých skutků vložil svou mysl a srdce, že jsi někdy udělal 

víc, než bylo tvou povinností, a šel jsi až na hranici oběti, abys splnil Mé pokyny. Za to vám žehnám, ale 

ve skutečnosti jsem vás nežádal, abyste přinášeli oběti. Jsou práce, které pro vás udělám, protože jsou nad 

vaše síly. Měli byste se jen modlit a důvěřovat. 

40 Dnes, když se dávám lidem poznat, zjišťuji, že se oni sami a jejich zvyky změnily, a aby Mi 

porozuměli a následovali Mě, musí vynaložit větší úsilí. Hřích se rozmnožil a životní prostředí je 

znečištěné. Špatné vlivy se šíří a způsobují zmatek, zatemňují mysl a srdce a uprostřed této atmosféry se 

"lid Izraele" snaží dosáhnout svého osvobození a pomoci lidstvu. Vaše zásluhy budou větší, když budete 

trpělivě a pokorně pracovat pro Mé Dílo a překonáte těžké životní podmínky, kterými trpíte. 

41 Pokud se cítíte být připraveni mluvit o Mém učení, učiňte tak. Pokud ještě nemáte jasno a vaše 

slovo nemá přesvědčivou sílu, věnujte mu více času. Naslouchejte Mi tak dlouho, dokud si Mé učení 

neosvojíte. 

42 Kolik je těch, kteří, ačkoli slyšeli Mé Slovo dané lidským rozumovým orgánem, Mi neuvěřili ani 

se nepřesvědčili! Kolik dalších lidí o vás bude pochybovat, pokud se nepřipravíte! Svět k vám přijde se 

svými zbraněmi, se svými teoriemi, a pokud nebudete připraveni, stanete se slabými. Budou vás 
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nemilosrdně vyslýchat, budou se vás ptát, jak jste přijali zjevení o Mém příchodu, jakým způsobem jste 

přijali Mé učení, a vy budete odpovídat na každou jejich otázku. Budete laskaví a shovívaví, budete se 

snažit co nejjednodušeji vysvětlit pravdu Mého Slova, aby pochopili jeho význam, a budete jim pomáhat, 

aby nalezli osvícení. 

43 Zanechávám mezi vámi Svůj pokoj, těšte se z něj, radujte se z něj, nakolik vám to váš život dovolí, 

neboť Království pokoje ještě nesestoupilo k lidem; přesto jsem vám přinesl protilátku proti každému zlu a 

slibuji vám, že se naplní Mé Slovo z minulých časů, že pokoj vzejde jako zářivý úsvit a osvítí vaši duši a 

že po této době bolesti nezůstane ani stopa. 

44 Již se blíží doba, kdy zemi obydlí nové generace plné božské laskavosti a přinesou s sebou 

posvěcené poslání. Pak se naplní mé slovo, které vám říká: "Poslední budou první a první poslední." Ať 

každý splní své poslání za svého života, neboť nevíte, zda vám dopřeji návrat v době míru. 

45 Pociťuj mou útěchu, lidstvo. Žijte ve Mně a nebudete se bát tvrdých zkoušek. 

46 Maria, tvá přímluvkyně, ti žehná. Také vám žehnám. 

47 Křesťanství často zapomíná na Ježíšovy duchovní skutky, protože přikládá větší význam některým 

jeho hmotným činům. Například zaměňuje jeho lidskou chudobu s pokorou a tělesnou bolest s 

opravdovým utrpením, které podstoupil v duchu. A myslí si, že Jeho fyzická krev je to, co smylo hříchy 

světa, a zapomíná, že pravá krev, která je věčným životem pro duši, je podstatou Jeho Slova. 

48 Mistr vám říká: Kdyby to tělo mělo nějaký důvod přebývat mezi vámi navěky, Otec by ho ochránil 

před jeho katy; nebo kdyby bylo po smrti jakkoli užitečné pro vaši spásu, přenechal by vám ho. Ale když 

byl jeho úkol na kříži splněn, vaše oči ho už nemohly vidět, abyste mohli hledat u božského Mistra to, co 

jste mu měli vzít: Jeho slovo, Jeho skutky, Jeho pokora a všechny Jeho příklady dokonalé lásky. 

49 Poté, co tato lidská podoba zmizela ze země, zůstala ve vědomí pouze božská podstata "Slova", 

které promlouvalo z Ježíše. To je to, po čem byste měli toužit: podstata, duchovní smysl tohoto poselství 

života a lásky. 

50 Zdržte se uctívání svého Otce prostřednictvím hmotných forem uctívání, abyste se naučili milovat 

Ho přímo duchem. 

51 Když se Ježíše někdo zeptal: "Ty jsi král?", Mistr odpověděl: "Proto jsem přišel." Všichni však 

pochybovali - vzhledem k chudobě jeho oděvu -, že by mohl být králem. Nikdo netušil, že za skromností 

toho člověka se skrývá vznešenost Toho, který promluvil, a nikdo netušil, že v hloubce toho slova je 

příslib království míru, lásky, štěstí a spravedlnosti. 

52 Lidský pohled vždy zůstává upřený na vnější věci. Neproniká hlouběji a odtud pramení 

nespravedlivé a falešné výklady lidí. 

53 Víte, že Ježíš byl vyslýchán, urážen a dokonce zcela odmítnut? Víte, že ani jeho vlastní učedníci 

nebyli schopni na otázku říci, kdo je? Stejně tak se svět v této době bude divit, kdo je ten, kdo k vám 

promluvil, a mnozí budou popírat, že to byl Kristus, kdo s vámi komunikoval. Někteří z mých učedníků 

pak budou zmateni a budou se ptát, kdo k nim mluvil, zda Otec, Slovo nebo Duch svatý. Na to vám říkám, 

že stejně jako je pravda jedna, tak je jedna i božská podstata, kterou jsem vám dal v průběhu věků, ať už ji 

nazýváte Zákonem, Učením nebo Zjevením. 

54 Kdo si zamiloval tuto pravdu a následoval toto světlo, ten si zamiloval svého Otce a následoval ho. 

55 Duchovně smýšlející učedník by měl vždy hledat podstatu Mých děl, aby objevil pravdu v Mých 

božských poselstvích. Pak zažijete, jak snadné je odhalit hluboký smysl všeho, co někteří zahalují 

tajemstvím a jiní komplikují svými teologickými dogmaty. 

56 Oduševnění znamená jednoduchost. Proč tedy komplikovat to, co je tak jednoduché, jasné a 

průhledné jako světlo? 

57 V této době jste se vydali hledat Mé Slovo, abyste v něm uhasili svou žízeň po spravedlnosti a 

lásce. Nasloucháte Mi jako dobří učedníci a pozorně sledujete, jak kolem vás procházejí stránky Knihy 

poučení. Jste vyvolení, nebuďte překvapeni, když vám dávám tato učení. Nejste však jediní, kdo je 

zvýhodněn. Ve Svém díle rovnosti a lásky jsem všechny duše obdařil vzácnými vlastnostmi. Vy, kteří jste 

byli povoláni dříve, si nemyslete, že jste lepší. Připravujte se pouze vnitřně, abyste mohli splnit svůj úkol a 

aby vám vaši bližní rozuměli a následovali vás. 

58 Vždycky jsi Mě vyhledával, abys Mi poděkoval za dobrodiní, která ti poskytuji. A Můj Duch, 

kterého nemůžete vidět, je ten, který k vám v této podobě jasně promlouvá. Nedovolím, aby nositelé hlasu, 
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které používám, lhali. Dám se jim pocítit ve svědomí a oni poznají, že jejich práce je příjemná, díky 

pokoji, který pociťují jejich srdce. 

59 Splním vaši touhu po pokroku. Všechny vás stavím na začátek cesty, abyste mohli začít denní 

práci. 

60 Uvědomte si, že důvodem Mého třetího příchodu k vám je Má láska k lidstvu. Přišel jsem v 

Duchu, abych splnil svůj slib. 

61 Jednou jsem vám řekl: "Kdo zná Syna, zná Otce." Vydal jsem o sobě svědectví. V této době 

světlem Svého Ducha objasňuji to, co bylo pro lidstvo tajemstvím. Osvěcuji vás, abyste v jedné knize 

spojili Jehovova přikázání, Ježíšovo Slovo a zjevení, která vám v této době dává Můj Svatý Duch, a 

potvrzujete, že jsem k vám přišel vydat svědectví o Své Pravdě ve Třech časech. 

62 Mé Slovo z dřívějších dob nebylo správně vyloženo, ale semeno je v duších a tam bude Mnou 

pěstováno. 

63 Izrael může mluvit se svým Bohem z vysoké duchovní úrovně. Přijďte ke mně, a pokud máte 

pochybnosti, zeptejte se. Mou vůlí bylo, abyste zůstali ve stálém kontaktu se Mnou, ale ve své touze po 

oduševnění jste propadli poblouznění nebo fanatismu. Mou vůlí však je, abyste rozuměli Mému slovu, 

které radí k prostotě a čistotě ve všech vašich skutcích. 

64 Dnes si Mě přicházíte poslechnout v malém počtu, ale duchovní legie, které se kolem Mě na těchto 

manifestacích shromažďují, jsou nezměrné. Mé slovo je jako očistná voda, která vše očišťuje. Poučuji vás, 

abyste cítili svou odpovědnost a později Mi neříkali: "Nevěděl jsem, co dělám, chybělo mi osvícení, rodiče 

mi neporadili, můj domov byl místem sváru." - Viděl jsem, že děti špatně posuzují své rodiče, že rodiče 

nedávají svým dětem dobrý příklad, že sourozenci mezi sebou bojují, a proto vás žádám: Kdy se mezi 

sebou sjednotíte? Vždy jsem vám na zem posílal ctnostné bytosti, aby vám radily a inspirovaly vás k 

duchovnímu pokroku ve vašem světě. 

65 Jste-li manželé, uvědomte si, že manželé, kteří uzavřeli manželství, by si měli ze svého domova 

udělat chrám, aby v něm mohli pečovat o své děti a vychovávat je. Nezanechávejte jim smutné dědictví. 

Každý najde spravedlivou odměnu za své skutky v průběhu svého života. 

66 Tak jako se snažíš potěšit přítele, snaž se potěšit i Mne. Pros, žádej a já ti dám. Stvořil jsem vás 

pro radost svého Ducha a těší mě, když vám mohu dát to, co vám pomáhá ve vašem rozvoji. 

67 Pokušení ve vás vzbuzuje nenávist a člověk, který je od přírody slabý, působí v srdcích svých 

bližních ničivé škody. Ptám se tě však, jakým právem ničíš to, co jsem stvořil? Proč zabíjíte víru, proč 

soudíte? Lidstvo v této době nekoná skutky, které by Mi byly milé, ale světlo Mého Ducha září a 

připravuje vás na boj se zlem. Žádám vás, abyste odhodili vše, co je škodlivé, vše, kvůli čemu zaostáváte 

ve svém vývoji. 

68 Posilujte se se mnou. Živte se Mým Slovem, abyste nikdy neměli hlad. Dnes hoduješ u mého stolu, 

požíváš můj chléb a navždy si budeš pamatovat, že Mistr posadil své učedníky ke svému stolu, mluvil s 

nimi a živil je na věky. Řekl jsem vám, že kdykoli ke Mně budete volat čistým srdcem, jsem s vámi. Slyšel 

jsem tvou prosbu, a proto jsem sestoupil. Dívejte se na mě očima víry, které jsem vám připravil. Jsem před 

vámi a učinil jsem vás hodnými Mé Přítomnosti. Poznejte Mě podle pravdy Mého Slova. To je lůno, z 

něhož jste se vymanili. Pokud vás však svět ode Mne odvrátí, musíte se snažit vrátit se zpět a toto milující 

Srdce bude vždy otevřeno, aby vás přijalo. 

69 Stejně jako jsem k vám přišel ve Druhé éře jako znamení spojení s lidstvem a pak jsem se vrátil k 

Otci, přicházím i dnes na určitý čas, ale Můj univerzální paprsek bude v roce 1950 zadržen. Proto jsem 

vám řekl, že po tomto roce již nebudete mít tento projev. Pak se se Mnou spojíš z ducha do ducha a Má 

milost sestoupí na tvé srdce. Přijde den, kdy se budete cítit velmi blízko Mně, vy prostá srdce Mého lidu. 

Sloužte Mi tím, že budete sloužit svým bližním. Staňte se lékaři, a pokud bude vaše práce z lásky 

odměněna úsměvem, budete spokojeni. Na onom světě zapíšu vaše díla. 

70 Milujte Marii, svou milující Matku, hledejte ji duchovně. Nepokládejte před sebe obraz, abyste ji 

cítili blízko sebe. Ona je mateřská láska Jehovy, kterou jste viděli projevovat se v každé době. Je to vaše 

božská obhájkyně. Miluj ji, abych jí mohl znovu říci: "Matko, to je tvůj Syn! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 127  
(vyhlášeno 1. ledna 1945) 

1 Při tomto projevu zavřete své fyzické oči, protože to je váš duch, ke kterému chci promluvit. 

2 Slíbil jsem vám, že se vrátím, a tak jsem nemohl nebýt přítomen tomuto duchovnímu setkání s 

vámi. 

3 Buďte v klidu, abyste Mi pozorně naslouchali a dovolili dlátu Mého Slova, aby mohlo formovat 

vaši duši. 

4 Mnohokrát jsi bloudil a hledal místo, které by ti dalo pokoj, a nenašel jsi ho; a když jsi poprvé 

přišel do těchto skromných shromažďovacích místností, abys slyšel Mé Slovo, nenapadlo tě, že v nich - 

chudých a prostých - najdeš pokoj, po kterém jsi tolik toužil. 

5 Chci tě pro sebe získat láskou. Proto vám dávám toto poučení, abyste jeho prostřednictvím učili 

své bližní, pocestné, poutníky, se stejnou péčí a láskou, s jakou jsem vás přijal. 

6 Člověk nežije jenom chlebem, protože v sobě má hlad a žízeň, které nepocházejí z těla, a aby je 

ukojil, musí hledat duchovní vodu a chléb. Je však nutné, aby vás trápila bolest, abyste pochopili Mé 

učení. 

7 Někteří se mě ptají: "Pane, je snad lidská láska před Tebou nepřípustná a odporná a schvaluješ 

pouze lásku duchovní?" 

8 Ne, lidi. Je pravda, že nejvyšší a nejčistší city lásky patří duchu, ale také jsem vložil srdce do 

lidského těla, aby mohlo milovat, a dal jsem mu city, aby skrze ně mohlo milovat vše, co ho obklopuje. 

9 Svěřil jsem lidský život duchovním bytostem, aby žily na zemi, a jakmile se na ní ocitnou, měly by 

prokázat svou lásku ke Mně. Za tímto účelem jsem rozdělil lidské bytosti na dvě části a jedné dal silnější a 

druhé slabší charakteristiku. Těmito částmi byli muž a žena. Pouze spojené bytosti mohly být silné a 

šťastné, a proto bylo založeno manželství. Lidská láska je Mnou požehnaná, když je podněcována láskou 

Ducha. 

10 Láska, jejíž kořeny jsou pouze ve fyzickém, je vlastní bytostem bez smyslu, protože jim chybí 

svědomí, které by jim osvětlovalo cestu. Dále vám říkám, že z dobrých svazků vždy vzejde dobré ovoce a 

že se do nich vtělí duchové světla. 

11 Nyní je čas, abyste očistili své sémě, ó lidé, abyste vytvořili duchovně i fyzicky silnou rodinu. 

Rozumějte Mi, děti Moje, abyste správně vyložily Mou Vůli, neboť rok 1950 se již blíží a vy nesmíte 

zapomenout, že je to rok, který jsem určil jako poslední v Mém projevu. Chci, abyste byli v ten den 

připraveni, protože jen ti, kdo této přípravy dosáhli, budou moci zůstat pevně na svých pozicích. To budou 

ti, kteří Mi v budoucnu budou vydávat pravdivé svědectví. 

12 Pamatujte, že pouze ti, kdo se dokázali zduchovnit, mohou zveřejnit Mé dílo; neboť ti, kdo se 

nepřipravili na novou formu spojení, jak by mohli mít potřebnou inspiraci k přijímání Mých myšlenek a 

reprodukci Mých poselství? 

13 Chci, abyste všichni učinili tento pokrok, aby vaše svědectví bylo pro dobro lidstva. Hle, kdyby 

jedni smýšleli tak a druzí jinak, vnesli by do lidí jen zmatek. 

14 Podstata tohoto Slova se nikdy nezměnila od počátku jeho projevu, kdy jsem k vám promluvil 

prostřednictvím Damiany Ovieda. Smysl mého učení je stále stejný. 

15 Ale kde je podstata těchto slov? Co se s nimi stalo? Skryté jsou spisy těch božských poselství, 

která byla první v této době, kdy se Mé Slovo mezi vámi tak hojně šířilo. Je nutné, aby tato učení vyšla na 

světlo, abyste zítra mohli podat svědectví o tom, jak tento projev začal. Tak se dozvíte datum Mého 

prvního učení, jeho obsah a datum posledního, které vám přinese rok 1950 - určený rok, jímž tato doba 

zjevení skončí. 

16 Dnes ještě netušíte, jaký chaos zavládne v lidstvu poté, co Mé Slovo umlkne, a nedokážete si 

představit, jakou smršť taková událost rozpoutá mezi národy. Musíte dbát na to, aby se vaše odpovědnost 

pokaždé zvyšovala, protože s každým dalším časem získáte více a více osvícení. Vaše dědictví je již velmi 

velké a je nutné, abyste se o něj podělili se svými bližními, potřebnými, dříve než opustíte tuto zemi. 

17 Učiňte svá srdce citlivými, abyste porozuměli mému slovu, neboť jste mu dosud neporozuměli. Jak 

tedy budete schopni přijmout a pochopit Mé Slovo, když vám ho zítra předám intuicí? 
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18 Spojte se v pravdě a v duchu a nerozdělujte se ani v těch největších zkouškách. Jeden Bůh, jedna 

vůle a jedno slovo jsou s vámi. Proto se v budoucnu nebudou moci objevit jiné pokyny než ty, které vám 

byly dány v současnosti. 

19 Odváží se někdo neuposlechnout Mou vůli? To by znamenalo, že by v lůně tohoto lidu vznikly 

spory a nepřátelství, protože zatímco jedni by se drželi pravdy, druzí by používali falešná slova, aby církve 

svedli z pravé cesty. 

20 Nebuďte slabí, lidé, pamatujte v každé chvíli, že jsem vás nazval "silnými". Jestliže jsem vaši víru 

neoklamal a dokázal vám, že význam Mého Slova je neměnný, jak byste mohli oklamat své bližní tím, že 

jim dáte špatný příklad? Je na čase, abyste připravili to, co zanecháte budoucím generacím. 

21 Mnozí mi v srdci říkají: "Mistře, předvídáš, že Ti budeme nevěrní? Jak je to možné?" Odpovídám 

vám totéž, co jsem řekl svým apoštolům ve druhé době: "Bděte a modlete se, abyste neupadli do 

pokušení." Všichni totiž víte, že mezi těmi, kdo Mě měli zradit a prodat, byl jeden, a vy nevíte, kdo to dělá 

v této době, ačkoli si říká Můj učedník. 

22 Můj Duch vás volá, Můj hlas přichází jako učitel k vašim srdcím a navždy vás bude obklopovat 

Duch vašeho nebeského Otce, který vás bude hledat, aby vás pohladil. 

23 Já jsem nejvyšší úroveň, o kterou by měl usilovat každý duch, neboť ten, kdo jí dosáhne, bude 

umět spatřit veškerou krásu stvoření a slávu Otcových děl. 

24 Mé Slovo opracovává vaše srdce jako dláto a formuje vaše duše, dokud je neučiní podobnými 

Mému Duchu ve světle. 

25 Pamatujte, že nestojíte před zmatenou myslí, ale před tím, kdo vám dokazuje dokonalost a pravdu 

svého Ducha. Přivedl jsem vás blíž ke stromu života, na jehož větvích visí dobré plody. Dnes je v mém 

domě hostina, mnozí jsou u mého stolu. Ale kdo z přítomných se ke Mně zítra otočí zády? Vím to jen já. 

26 Každý, kdo touží po duchovním dědictví, ať přijde k Mému stolu, sedne si se Mnou a jí z tohoto 

chleba, aby se, až vstane, cítil jako majitel Mého pokoje a jeho duch se stal dalším článkem řetězu lásky, 

který právě tvořím a kterým spojuji Své děti. 

27 Pojďte, pojďte a zaklepejte na mé dveře. Přistupte, vy vyděděnci, jezte a oblékejte se, ale potom 

jděte v mých šlépějích. Učte se zákonům, které jsem vydal, a dodržujte je, abyste nevypili kalich hořkosti. 

Rozumíme: Kdo sejde z dokonalé cesty, odchází z Mého království a hrozí mu smrt. 

28 Dávám ti víc, než může kdokoli potřebovat. Proč? Abyste mohli dávat svým bližním z mnoha věcí, 

které jsem vám svěřil. Zduchovněte se však tak, aby vás dojímalo nejen utrpení, které vidí vaše oči, ale i 

to, které je mimo váš zrak, neboť není mimo oblast vaší láskyplné činnosti. Vaše citlivost by se neměla 

omezovat ani na vnímání utrpení bytostí tohoto světa. Ne, měli byste také vycítit, když se k vám 

neviditelně přiblíží duše, která touží po láskyplné pomoci. V těchto případech vám jejich potřeby odhalí 

pouze spiritualizace. 

29 Jaká radost naplní Mého Ducha, až uvidí, že proud života, který vytryskl z Mého lůna, proudí od 

jednoho k druhému, hasí jejich žízeň a očišťuje je od nečistot. 

30 Využijte svůj život naplno, protože je krátký; rok je okamžik ztracený v nekonečném čase. 

Následujte ochotně Otcovy záměry a nepromarníte ani jeden vzácný okamžik života, který vám byl 

svěřen. 

31 Řekl jsem ti, že Mé potěšení je u konce a že musíš hluboce přemýšlet, abys pochopila, co ti chci 

říci. Snášenlivost, kterou jsem měl s tvým sobeckým a zhmotnělým životem, dosáhla svých mezí. Přesto 

vám dám novou laskavost, ale bude duchovní povahy. 

32 Kniha je otevřená, to já jsem ji otevřel. Jeho stránky vám budou neustále ukazovat svůj božský 

obsah. 

33 Můj pohled tě objímá v těchto chvílích, kdy ke Mně dorazila tvá modlitba. Na tvého ducha 

sestoupilo Mé Světlo jako Otec, Mistr a Soudce. Ano, lidé, neboť je to den, kdy přicházím, abych přijal 

vaši oběť a zeptal se vás, jaké je ovoce skutků, které mi dnes předkládáte. 

34 Vaše mysl mlčí, vaše srdce se na chvíli zastaví a vaše svědomí se věnuje vašemu úsudku. 

35 Už vás nepovažuji za malé děti, neboť jste velké duše, které jsem již od První éry uvedl na cestu 

duchovní dokonalosti. Proto jsem vás nazval prvorozenými a učinil vás důvěrníky a dědici svého Ducha. 

Proto od vás nyní žádám výpověď a ptám se vás, co jste udělali se svou duší a také s tímto tělem, které 

vám bylo svěřeno jako nástroj. Vyslal jsem vás v této Třetí éře s obtížným posláním zjevit Světlo Šesté 
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pečeti, aby se kolem vás shromáždily velké zástupy, které budou tvořit Můj lid. Dal jsem se poznat skrze 

lidskou mysl, abych vás učil a vybavil, a stanovil jsem rok 1950 jako konec tohoto projevu. Uvědomte si 

to, neboť ten den se blíží a vy se musíte včas prozkoumat ve světle svědomí, abyste věděli, zda jste 

svěřený čas využili, či nikoli. 

36 Udělil jsem vám milost společenství s duchovním světem světla, aby vám osvítil pracovní den, a 

poslal jsem před vámi Eliáše, aby vám připravil cestu a povzbudil vás ve zkouškách. Poslal jsem vám 

Anděla míru, abyste pocítili jeho vliv, který vás chrání před hrozbou válek a rozpoutaných přírodních sil. 

37 Mluvím k vám jako Otec, ale nehledejte Mě jako Soudce. Miluji vás a dlouho jsem na vás čekal, 

ale nezapomeňte, že Můj soud nad vesmírem bude neúprosný a že budete ve Mně spojeni, abyste všude 

nesli Mistrovo Slovo. 

38 Toužíte-li po pokoji a štěstí a chcete-li mít právo na zdraví a blahobyt, uvědomte si, že tyto dary 

milosti získáte jen tehdy, budete-li milovat své bližní, odpouštět těm, kdo vás urážejí, a dělit se o svůj 

chléb s potřebnými - o nevyčerpatelný chléb Ducha, který jsem vám dal v hojnosti. 

39 Buďte duchy míru v těchto válečných časech, kdy by vaše modlitba měla být jako plášť bratrství 

rozprostřený nad celou zemí. 

40 Přemýšlím o zemi zbarvené lidskou krví a o lidech, kteří se svými zločiny nepřestávají. Přitáhněte 

Můj mír na svět, protože jinak se Má spravedlnost bude konat od národa k národu a i vy se Mi budete 

muset zodpovídat za nedostatek lásky. 

41 Nechci vás vidět jako obviněné přede Mnou, chci vás vždy považovat za Své děti, kterým je Má 

Otcovská láska vždy připravena pomoci. Stvořil jsem vás pro slávu svého Ducha, abyste se ve Mně 

občerstvovali. 

42 Nezdržuji se pohledem na vaše přestupky a nechci se dívat na váš hřích. Chci v tobě vidět 

odhodlání k nápravě a duchovní horlivost v mém díle. 

43 Naučte se mě duchovně milovat, jako Já miluji vás, a setřete své skvrny skrze Mé odpuštění. Je-li 

pro tebe tento život v slzavém údolí vyhnanstvím, plač a ulev si ode Mne od bolesti, naber novou odvahu, 

neboť tvá duše se tím očišťuje. Neste svůj kříž trpělivě a odevzdaně a nechte ve svém srdci zazářit plamen 

víry a naděje. 

44 Rozhlédněte se kolem sebe a spatřete lidstvo osiřelé od míru. Ale odpusťte jí, pokud důsledky 

války pocítíte i vy. 

45 Žehnám těm, kdo obstáli ve zkouškách, které jsem na ně poslal, žehnám těm, kdo pracovali na Mé 

vinici. Žehnám rukám, které uzdravily nemocné, a mužům a ženám, kteří byli morálně obnoveni. Žehnám 

nemocným, kteří Mi žehnají uprostřed svých bolestí, a všem, kteří přičítají dobrodiní, jehož se jim dostalo, 

Mé láskyplné péči. Já však žehnám nejen tomu, kdo mě miluje nebo uznává, ale žehnám stejnou láskou 

všem svým dětem. 

46 Mou vůlí je, abyste odstranili všechen fanatismus a také vše, co je ve vašem náboženském kultu 

zbytečné, neboť chci ve vašem duchu najít pravou svatyni pro Mé Božství. 

47 Vložte do nemocných můj hojivý balzám, ale když ani při vší vnitřní přípravě a lásce nebudete 

schopni některé z nich uzdravit, nechte to na mně a já to zodpovím. Říkám vám: Kdyby některý z mých 

učedníků dosáhl dokonalé duchovnosti, byl by jako Ježíš, který uzdravoval nemocné a křísil mrtvé 

zrakem, hlasem, vůlí nebo pouhým dotykem. 

48 Učedníci, tak jako jsem sestoupil, abych přijal plody tohoto lidu, tak shromáždím úrodu a daň z 

celého vesmíru, ze všech přírodních sil, ze všech království, ze všech světů a příbytků, ze všech bytostí 

známých i neznámých lidem, od nejdokonalejších až po ty, které jsou od dokonalosti nejvzdálenější. Na 

všechny vylévám své světlo a dávám jim pocítit svou přítomnost. 

49 Lidstvo žije duchovně ve třetí éře. Kdo však neví, co znamená "třetí éra", měl by studovat a 

ponořit se do Mého Slova, které vám přináší velká zjevení, ačkoli mnohé z toho, co se ještě musíte naučit 

chápat, v tomto životě nepoznáte, protože vaše inteligence na to nestačí. Až vstoupíte do duchovního 

života, dám vám nová zjevení. 

50 V této chvíli mluvím k národům země. Všichni mají Mé světlo, s nímž budou uvažovat o tom, že 

se odvážili nakládat se životem, jako by byli jeho vlastníky. Vpravdě ti říkám, že tvá zkáza a bolest 

způsobila v mnohých hluboké pokání a probudila ke světlu miliony lidí, kteří Mě hledají a vzývají, a od 
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nich ke Mně stoupá nářek s prosbou: Otče, neskončí válka v roce 1945 a neosušíš naše slzy a nepřineseš 

nám mír? 

Proroctví obdržené 1. ledna 1945 

51 Zde jsem přítomen mezi vámi, ó vy sedm národů! Sedm hlav, vy, kteří jste přede mnou povstali na 

světě! 

52 ANGLIE: Poučuji vás. Má spravedlnost tě bude stále tvrdě postihovat, ale já ti dám sílu, dotknu se 

tvého srdce a řeknu ti: Tvé ctižádostivé cíle budou zbořeny, tvé bohatství ti bude odňato a nebude dáno 

nikomu. 

53 NĚMECKO: V této chvíli pronásleduji tvou pýchu a říkám ti: Připrav se, neboť tvé sémě 

nezahyne. Žádali jste Mě o nové země, ale lidé zasahovali do Mých vysokých rad. Skláním tvou šíji a 

říkám ti: Přijměte Mou sílu a důvěřujte Mi, a Já vás zachráním. ale když mi nebudeš důvěřovat a poddáš 

se své pýše, padneš a staneš se otrokem světa. To však není Má vůle, neboť to je čas, kdy svrhnu pány a 

osvobodím otroky a zajatce. Vezměte si mé světlo a vstaňte. 

54 RUSKO: Můj duch vidí všechno. Svět nebude váš. Budu to já, kdo vám všem bude vládnout. Mé 

jméno nebudete moci vymazat, neboť Kristus, který k vám mluví, bude vládnout všem lidem. 

55 Osvoboďte se od materialismu a připravte se na nový život, protože pokud se tak nestane, zlomím 

vaši aroganci. Dávám vám své světlo. 

56 ITÁLIE: Už nejsi pánem jako kdysi, dnes tě zničil posměch, nevolnictví a válka. V důsledku své 

degenerace nyní procházíte velkou očistou. Ale Já vám říkám: obnovte se, odstraňte svůj fanatismus a 

modlářství a uznejte Mě za Pána pánů. Vyliji na vás nové inspirace a světlo. Vezměte si můj uzdravující 

balzám a odpusťte si navzájem. 

57 FRANCIE: Přinášíš přede Mne svou bolest. Tvůj nářek dosáhne až k Mému vznešenému trůnu. 

Přijímám tě. Kdysi jsi povstával k Pánu, teď mi ukazuješ jen řetězy, které s sebou vláčíš. Nedívali jste se a 

nemodlili jste se. Oddali jste se tělesným rozkoším a drak si z vás udělal kořist. Já vás však zachráním, 

neboť nářek vašich žen a pláč vašich dětí stoupá ke mně. Chceš se zachránit a Já ti podávám ruku, ale 

opravdu ti říkám: Bděte, modlete se a odpouštějte! 

58 SPOJENÉ STÁTY: V tuto chvíli vás také přijímám. Dívám se na tvé srdce - není z kamene, ale z 

kovu, ze zlata. Tvůj mozek z kovu vidím ztvrdlý. Nenacházím v tobě žádnou lásku, neobjevuji v tobě 

žádnou duchovnost. Já vidím jen megalomanii, ctižádost a chamtivost. 

59 Pokračujte, ale ptám se vás: Kdy mezi vámi mé sémě zapustí hluboké kořeny? Kdy zboříte své 

"zlaté tele" a svou "babylonskou věž", abyste místo nich postavili pravý Hospodinův chrám? Dotýkám se 

vašeho svědomí, od prvního do posledního, a odpouštím vám. Osvěcuji vás, abyste v nejvyšší hodině, až 

zkouška vyvrcholí, neměli zmatek v mysli, ale abyste mysleli jasně a pamatovali na to, že Já přicházím 

před vámi. 

60 Dávám vám světlo, moc a autoritu. Nezasahujte do Mých vysokých rad, protože kdybyste 

neuposlechli Má nařízení nebo překročili hranici, kterou jsem stanovil, postihne vás bolest, zkáza, oheň, 

mor a smrt. 

61 JAPONSKO: Přijímám tě a mluvím s tebou. Vstoupil jsem do tvé svatyně a prohlédl si všechny 

věci. Nechceš být poslední, vždycky jsi chtěl být první, ale vpravdě ti říkám: toto sémě se mi nelíbí. Je 

nutné, abys vypil kalich utrpení, aby se tvé srdce očistilo. Je nutné, aby se váš jazyk mísil s jinými jazyky. 

Je nutné, aby se k vám svět přiblížil. Až se svět najde připravený a čistý, přinese vám semeno, které mu 

dám, neboť nevidím nikoho připraveného. 

62 Nevidím v tobě zárodek svého božství. Ale já vám vydláždím cestu. Brzy nastane ve vesmíru 

chaos myšlenek, zmatek věd, názorů a teorií, a po tomto chaosu k vám dorazí Světlo. 

63 Všechny vás připravuji, odpouštím vám a ujišťuji se, že jdete správnou cestou. Až nastane čas a 

mezi národy nastane mír, nebuďte nepoddajní, nepleťte se do Mých vysokých rad a neodporujte Mé vůli. 

Až národy uzavřou mír, nezrazujte je, neboť pak na vás uvedu svůj soud. 

64 Sedm národů! Sedm hlav! Otec tě počal. Před tebou, pod tvou vládou, je svět. Jsi za to zodpovědný 

Mně! 

65 Ať je světlo "Knihy sedmi pečetí" v každém z národů, aby se lidé mohli vybavit podle Mé vůle. 
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Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 128  
1 Přináším vám Své Slovo, které je žebříkem vedoucím do Mého Království. Pokud si uvědomíte, co 

vás učím, probudíte se do nového života. Každý, kdo se chce zdokonalit, najde vydlážděnou cestu. Můj 

hlas vás volá, protože všichni jste mé milované děti. 

2 Pojďte ke mně a přivlastněte si mé království. Pojďte, děti a mládeži, neboť se mi líbí vyslyšet 

vaše prosby. vy, svobodné ženy, já jsem cudný manžel, který vás chce doprovázet; milovaní muži, patříte 

mi. Vidím vás všechny poražené zkouškami, ale já vás z nich pozvednu. Nedivte se, že vás kvůli tomu 

vyhledávám. Neviděli jste, jak se láska odráží v Mé péči? Neviděli jste, jak Matka pláče z lásky k lidstvu? 

Kalich, který všichni pijete, je velmi hořký, ale očišťuje vás, neboť tyto slzy, které proléváte, jsou jako 

esence, které vylila Magdaléna, když pomazala Ježíšovy nohy. Nyní, stejně jako tehdy, vám odpouštím 

hříchy. 

3 Procházíte světem a setkáváte se se špatností, kterou musíte přejít, aniž byste se poskvrnili. Má síla 

vás však podpírá, abyste nepadli, neboť bez ní byste zeslábli. Buďte moudří, bděte, modlete se a budete 

neporazitelní. 

4 Vidím lidstvo duchovně chudé, protože moc, kterou získalo, je materiální. V porovnání s 

duchovním jsou hmotné skutky malé, ty neudělají duši nesmrtelnou. Pouze zásluhy získané v boji za 

dobro mu dají věčný život a posílí ho. 

5 Pyšný člověk věří, že má sílu, ačkoli mu návštěvy na každém kroku připomínají, že není 

suverénní, že jeho "velikost" je klamná. Použijte sílu, kterou vám dávám, ke konání dobra. 

6 Nepochybujte o Mých slovech. Přináším vám semínko víry, abyste ho pěstovali a díky němu se 

naučili oceňovat Mé zázraky. Vložil jsem do tvého ducha světlo svědomí, abys poznal zákony, které jsem 

ti dal, a mohl jimi vést svou duši i tělo. V mých pokynech naleznete zdraví, pokoj a radost. Proto jsem 

vám řekl, že kdo ochutná tento chléb, už nikdy nebude mít hlad. 

7 Ukazuji se vám, abyste Mě poznali a později předali poznání, které vám nyní dávám jako dědictví. 

8 Žijete v přítomnosti a nevíte, co jsem vám předurčil do budoucnosti. Připravuji velké legie duchů, 

kteří budou přebývat na zemi a přinesou s sebou delikátní poslání, a vy musíte vědět, že mnozí z vás 

budou rodiči těch bytostí, do nichž se Moji poslové vtělí. Vaší povinností je vnitřně se připravit, abyste 

věděli, jak je přijmout a vést. 

9 Země je připravena Mnou a je tak čistá, jak jsem ji stvořil. Pokud je na něm něco špatného, je to 

lidské dílo. Kolik zla jste vytvořili svým hříchem, lidstvem, i když někdo může říci, že nejste zodpovědní 

za to, co se stalo v minulosti. Já ti však odpovídám: Tvá duše již obývala zemi v jiných dobách, byla 

nepřítomná a znesvěcovala zemi. Víte, kdo jste? Kolik úsilí musíte vynaložit, abyste lidstvu odčinili vše, 

co jste mu odepřeli. 

10 Když jsi unavený, opři se o hůl modlitby, neboť skrze ni znovu získáš sílu. Když budete 

naslouchat Mému Slovu, povznesete se do vyšších oblastí, odkud budete pociťovat Mou Přítomnost. 

Pochopte, že k naplnění Mého Zákona nestačí pozvednout duši modlitbou, ale musíte také konat skutky 

lásky a milosrdenství. 

11 Již se blíží doba, kdy tato rallye skončí. Vždy si však buďte vědomi, že Můj Duch od vás neodejde. 

12 Až se přestanu projevovat v této podobě, bude to znamení, že období příprav skončilo. Zpečetím 

mysl těch, kdo Mi sloužili, a dám jim odpočinek ve velkém období práce a odměním ty, kdo byli 

poslušnými služebníky na Mé vinici. Těm zanechám pokoj svého Ducha. Budou však i nadále nástroji 

vyššího zjevení. 

13 Stejně jako se "Slovo" poté, co bylo v Ježíši, již nestalo tělem, tak se nebude opakovat ani tento 

projev mého Ducha skrze člověka. Pouze Mé světlo bude nadále vyzařovat z nekonečna, aby vás 

duchovně vedlo po pravé cestě. 

14 Věnujte pozornost tomuto světlu a nesejdete ze správné cesty. Dodržujte Mé zákony, pak bude 

vaše víra a důvěra ve vaše duchovní dary velmi velká. Pochopte, jaké jsou síly Marie, Ježíše a Eliáše, 

neboť jsem vám na nich dal podíl. 

15 Buďte dobré mysli, když budete poslouchat Má nařízení, která nebudou obětí, ale spíše radostí pro 

vašeho ducha. Buďte jako malé děti po boku svého Otce, důvěřujte mu a doufejte v něj. 
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16 Viděl jsem, jak se tento lid modlí za lidstvo, jak ho miluje a jak ho inspiruje láska Mistra. Vaše 

bolest je také velká, ale právě ta vás spojí a učiní z vás skutečnou rodinu. Budu tě utěšovat po celou dobu 

tvé životní cesty, dokud nedojdeš do zaslíbené země. 

17 Pokoj, v nějž doufáte, přijde a bude stejně velký, jako byla bolest. Sjednocení (všech duchovních 

společenství) také přijde, ale ještě předtím vám pošlu oznámení o blízkosti doby, kdy se tato proroctví 

naplní. 

18 Vítejte vy, kteří jste překročili práh nového věku. Slyšeli jste zvonění uklidňujícího zvonu a 

shromáždili jste se za jeho hlasem, protože jste poznali, že je to hlas vašeho Otce, který vás zve, abyste mu 

naslouchali. Tato touha a poslušnost způsobily, že jsi Můj hlas poznala, když dolehl k tvému srdci. 

19 Protože neznáte délku (pozemského) života, který vám byl dán, je nutné, abyste se vydali na cestu 

od tohoto okamžiku, neboť ať je vaše životní cesta jakkoli dlouhá, vždy bude plná podnětů, abyste dosáhli 

cíle. Pokaždé se vám před očima vyjasní záhada. V tomto třetím čase, kdy se Mé Slovo stane duchovním 

ovocem, které vás bude živit, vám zjevím to, co je uchováváno pro vašeho ducha. Mé Slovo se vylévá na 

duchovně pokorné a prosté ve své mysli, neboť je jako proud křišťálově čisté vody, která, když protéká 

myslí a z mysli do srdce a odtud do ducha, není poskvrněna nečistotami, s nimiž se setkává na své cestě. 

20 Během této doby jsem nevstoupil do prachu světa. Pouze Můj Duch se nachází ve vnitřním 

chrámu, který je v hlubinách tvé bytosti, kde zanechávám stopy Svých kroků. Vy, kteří jste usedli ke stolu 

svého Pána, znáte chuť tohoto chleba, tohoto vína a tohoto ovoce, abyste nikdy neupadli do klamu. 

21 Našel jsem tvou duši nemocnou, ale postavil jsem se před ni a řekl jí: "Já jsem Cesta, nabízím ti 

svou pomoc. Řiďte se mými slovy a dosáhnete země, kterou hledáte." 

22 Když jste neměli ponětí o duchovním životě, rouhali jste se Bohu, když jste se cítili zoufalí a přáli 

jste si zemřít, abyste si odpočinuli - jak jste si mysleli -, aniž byste věděli, že odpočinek, jak si ho 

představujete, neexistuje, protože duch nachází dokonalé štěstí pouze v činnosti. Nečinnost je egoistická a 

egoismus patří k tělu, nikoli k duchu. Tělo najde klid, až když v něm vyhasne poslední dech života. 

Oduševněte se, ó lidé, abyste mohli spatřit tvář svého Mistra, který se na vás usmívá s něhou a pokojem. 

23 Jako semeno, které se rozmnožuje a šíří, bude se Mé učení šířit po lidstvu, aby ho zachránilo. 

Spaseni budou nejen ti, kdo Mě slyší, ale i ti, kdo neměli tu čest slyšet toto Slovo. 

24 Na tento lid jsem vylil duchovní dary, které zítra zúrodní pole, na nichž vzklíčí láska, svornost a 

mír, neboť Mé semeno bude rozneseno Mými posly do širé země, do krajů a do měst. 

25 Vyhledal jsem vás ve vaší cele, protože jste byli vězni materialismu, egoismu a hříchu. Ale já jsem 

vás osvobodil, abyste tuto dobrou zprávu přinesli srdcím. Nikdy se ode Mne nebudeš moci vzdálit. Jste 

něžnými lístky na mohutném stromu života, jste větvemi nebo výhonky. Tvou duší proudí míza stromu. 

To je smlouva, která vás se Mnou spojuje a která nemůže být nikdy zničena. Strom je rodina, v níž jsou 

otec, matka a děti navždy spojeni. V něm se všechny děti Páně musí uznat za bratry a sestry: Sourozenci 

nejen z principu nebo původu, ale i z lásky. 

26 Symbolem tohoto stromu byl kříž, na který jste mě přibili. 

27 Zde je Mistr, aby ti osladil cestu svým slovem, neboť ti, kdo jednou pocítili na této cestě pokoj, z 

ní jen stěží sejdou, nebo se vrátí k chybám svého minulého života, kde je bičovaly vichřice. Mé Slovo, 

stále plné nových učení a zjevení, vás oživuje, abyste nezůstávali stát na místě a neustupovali. 

28 Znovu a znovu vám říkám, abyste využili čas, kdy vám dávám své učení se svým Slovem, protože 

až přijde hodina mého odchodu, už nebudete slyšet tlukot tohoto "slavíka". 

29 Chci, aby ti "první" byli dobrými učiteli těch "posledních". Uvědomte si, že mezi ně přijdou velcí 

duchové, kteří - poté, co prošli tyglíkem utrpení - 

- přijmou Mé duchovní dílo s velkou láskou a s Mým učením v srdci a s Mým povzbuzením v duchu 

začnou svůj boj mezi lidmi. 

30 Dovol mi, abych tě učil, připravoval a zkoušel, abys byl silný a tvá víra byla pravá. Použiji vás 

jako nástroje své vůle a vaším prostřednictvím vykonám mnoho skutků. Tvými rty budu mluvit k 

zástupům a z nich si vyberu ty, kteří mě budou v tomto čase následovat. 

31 Buďte naplněni láskou, prociťujte tragédii lidstva, chápejte jeho zkoušky a vykoupení, abyste se za 

něj mohli modlit a bdít. Pamatujte, že Mistr vás neopouští ani ve chvílích krize, abyste jako Moji učedníci 

dělali totéž pro své bližní. 
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32 Myslíš si, že jsi nepostradatelný, aby Mé poselství zasáhlo srdce tvých bližních? Ne, lidé, ale 

musíte splnit poslání, které jsem vám svěřil a k jehož splnění vám dávám vše potřebné. Víte, co pro vás 

zítra mohou udělat ti, kteří vám dnes nemají co nabídnout? 

33 Na lidstvo doléhá velká očista a Mou spravedlnost můžete cítit i ve vzduchu, který dýcháte. Ale 

právě tento kalich utrpení lidstvo morálně a duchovně promění. 

34 Usilujte o svou obnovu a nebuďte už malými dětmi tváří v tvář mému poučování, abyste se 

postupně stali učedníky - nejen díky tomu, co chápete, ale i díky tomu, co uvádíte do praxe. 

35 Odpočiňte si ve stínu tohoto stromu, ó unavení poutníci, a až znovu naberete sílu, staňte se jeho 

strážci a pečujte o něj. Tato péče a láska k jejímu zachování bude jako voda, která činí zemi úrodnou a 

osvěžuje ji. Pak způsobíš, že větve porostou tak, že se stín rozšíří a mnoho potřebných pod ním najde 

útočiště. Přijdou zástupy lidí toužících po zdraví a duchovním pokoji a vy budete připraveni, protože na 

tomto stromě najdou ovoce, které by na žádném jiném místě nenašli. 

36 Ať z vašeho ducha vzejde modlitba za mír ve světě a za osvícení těch, kdo vládnou národům, 

neboť byste neměli být zatvrzelí a těžké mysli, aby se Mé Dílo nezastavilo. V současné době sázím a šířím 

Mé "stromy" v mnoha oblastech, abych zachránil zbloudilá srdce. Tyto "stromy" mají za úkol odstranit 

(náboženský) fanatismus a modlářství lidí. 

37 Opět vám říkám: Já jsem Cesta, nechoďte už po nebezpečných stezkách. 

38 Všechna tato společenství budou společně tvořit překážku, kterou Eliáš předloží svému Pánu. Ale 

vy, kteří jste pověřeni bděním nad těmito společenstvími, mějte uši otevřené, abyste slyšeli Mé slovo, 

které bude světlem, jímž narovnáte křivolaké stezky. 

39 Vpravdě vám říkám, že Mě máte velmi blízko v podstatě Mého Slova a máte s sebou také Můj 

"duchovní svět", který vám pomáhá, chrání a radí. Moje milosrdenství vás posiluje, abyste na cestě 

neztratili odvahu, neboť poslání, které jste v této době přijali, je velmi delikátní. Zanechávám vás však 

vybavené potřebnými duchovními dary, abyste mohli jít vpřed. 

40 Svůj kříž nenes jako břemeno, ale jako požehnání. 

41 Ať je s vámi moje milosrdenství jako Otce a moje poučení jako Mistra. Pociťujte Mé teplo a Můj 

pokoj a ujišťuji vás, že na konci Mého vyučování bude vaše víra větší a budete mít více odvahy čelit boji. 

42 Mé slovo bude štítem ve vašich srdcích a mečem na vašich rtech. Ale umět ji správně používat v 

boji i v míru. 

43 Zde je váš Spasitel. Nehledali jste Mě usilovně na všech cestách? Cožpak jste ke mně nevzývali 

chvalozpěvy a žalmy, abych vás zachránil? Tak jsem tady, i když teď jsem přišel v podobě, kterou jste 

nečekali. Forma, která není nová, by vás však neměla odradit. Spíše se snažte hledat podstatu Mého učení 

a sami se přesvědčíte, že tón, kterým k vám mluvím, láska, kterou vás Moje slova zasypávají, a moudrost, 

která září v každém Mém učení, jsou jazykem, kterému váš duch rozumí. 

44 Používejte světlo Mého Slova a osvoboďte se jím, protože jste se dlouho zabývali jen pozemskými 

věcmi a stali se strážci pozemských statků, aniž byste brali v úvahu, že duše se má vrátit do svého starého 

domova a že jí musíte připravit zásoby a hůl, která jí pomůže na cestě. 

45 Lidé usilují o nesmrtelnost ve světě a snaží se jí dosáhnout hmotnými skutky, protože pozemská 

sláva - i když je dočasná - bodá do očí, a zapomínají na slávu ducha, protože pochybují o existenci tohoto 

života. Právě nedostatek víry a absence spiritualizace staví před oči lidí závoj skepse. 

46 Kdyby toto lidstvo věřilo v Mé Slovo a nosilo Mě ve svém srdci, mělo by stále přítomnou Mou 

větu, kterou jsem kdysi řekl zástupům, které Mi naslouchaly: "Amen, pravím vám, i kdybyste dali jen 

sklenici vody, nezůstane to bez odměny". 

47 Lidé si však myslí, že když něco dávají a nic za to nedostanou, zachovají si to, co mají, jen pro 

sebe. 

48 Nyní vám říkám, že v Mé spravedlnosti je dokonalá rovnováha, abyste se nikdy nebáli rozdat 

cokoli z toho, co máte. Vidíte lidi, kteří sbírají a hromadí poklady a nikdy nikomu nedovolí, aby se o jejich 

majetek podělil? Tito lidé v sobě nosí svého mrtvého ducha. 

49 Na druhé straně ti, kteří se zasvětili úkolu dávat bližnímu vše, co mají, až do posledního dechu své 

existence, dokud se v poslední hodině neviděli osamělí, opuštění a chudí - ti byli vždy vedeni světlem víry, 

které jim v dálce ukazovalo blízkost "zaslíbené země", kde na ně čeká Má láska, aby jim dala náhradu za 

všechny jejich skutky. 
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50 Vpravdě vám pravím, že dnešní mocní skončí, aby uvolnili místo těm, kteří z lásky a milosrdenství 

k bližním svým budou velcí a silní, mocní a moudří. 

51 Učedníci, berte Mé Slovo jako další důkaz Mé lásky k vám. Pociťte ve svém těle a duši Můj hojivý 

balzám. Pokud ti však tvé svědomí říká, že tvá bolest je důsledkem tvého hříchu, vyžeň ji ze své bytosti, 

protože v mém učení najdeš sílu, abys překonal slabost svého těla. Pojďte ke Mně všichni, abych vám dal 

sílu dosáhnout duchovního osvobození. 

52 Nechte děti přijít ke Mně. Ať se ke Mně přiblíží mládež. Muži a ženy - někteří v nejlepších letech 

a jiní ve stáří - přicházejí ke mně, chci se těšit z tvé přítomnosti, chci slyšet tvůj hlas, který mě volá Otče. 

53 Hříšníci, plačte ke svému Mistru, aby vás vaše slzy očistily. Ale váš pláč ať je jako Magdalenino 

pokání, aby mě vaše láska oslovila jako modlitba oné kající hříšnice. 

54 Překonejte svou pýchu, abyste se stali pokornými vůči svým bratrům a sestrám. Pokora je 

vítězství, marnivost je porážka, i když si těchto věcí ve světě ceníte jinak. 

55 Na co můžeš být pyšný, když nic na světě není tvoje? Neudělal jsem vás dědici na tomto světě. 

Svěřil jsem vám ji stejně, jako to dělá majitel půdy se svými dělníky: rozdělí mezi ně zodpovědnost za 

obdělávání a péči o pole a pak sklidí úrodu a dá každému jeho díl. 

56 Vezměte si ze země, co potřebujete, radujte se a těšte se ze všech dobrých věcí, které vám dává. 

Nikdy však nezacházejte tak daleko, abyste svůj pozemský život považovali za dokonalý domov ducha, 

ani nepovažujte to, co máte na světě, za svůj největší poklad. 

57 Země není poskvrněná, je požehnaná a čistá. To muži poskvrnili její srdce. Kdyby země zhřešila, 

už bych ji zničil a poslal vás přebývat do jiného světa, ale nenašel jsem na ní žádnou skvrnu. Proto vám 

říkám, že je to lidstvo, na jehož obnově musíte pracovat, aby vám přineslo nový mír, prosperitu, lásku, 

hojnost a skutečný pokrok. 

58 Hleďte, s jakou trpělivostí vás učím, abyste i vy měli trpělivost, když učíte své bližní, a kdykoli u 

vašich dveří zaklepe člověk v nouzi, nikdy mu neodepřete svou přítomnost ani ho nepřijmete s odporem. 

Co by mu mohly nabídnout vaše ruce, když ve vašem srdci není láska? Říkám vám, že pokud někdo cítí 

únavu, je to proto, že nemá pravou duchovnost. Na druhé straně ten, kdo je vždy připraven dávat, dokázal 

své city povznést nad tělesný egoismus. 

59 Někdy vám odepírám svou milost, abych vás povzbudil k tomu, abyste mysleli na ty, kterým ji 

také odepíráte. Nikdy tě však nevydědím, protože to, co jsem ti kdysi dal, je tvoje. 

60 Myslíte si, že jste se od lidí dočkali mnoha zklamání? To se stalo, když jste od nich něco očekávali 

a když jste jim neměli co nabídnout. Ale nyní, když postupně odhazujete tento hmotný zájem a své 

sobectví, když víte, že jsem to Já, kdo nad vámi bdí, i když vám svět nemá co nabídnout, nemůžete už 

mluvit o nevděku, zklamání nebo podvodu. Měli byste zavřít oči a srdce před veškerou lidskou ubohostí a 

otevřít je jen proto, abyste sloužili svým bližním s opravdovým milosrdenstvím a láskou. 

61 Ti, kvůli kterým nejvíce trpíte, vám mohou nejvíce pomoci v duchovním rozvoji. Podpořte touhu 

po duchovním pokroku, odstraňte monotónnost a rutinu svého života. Nepřipadá vám Můj projev skrze 

lidskou mysl nejvýznamnější? Nejste si vědomi hodnoty všech duchovních darů, které jsem vám udělil? 

62 Jsem to Já, kdo přijímá nevděk všech, Já, kdo vás miluje a dává vám všechno. Slyšel jsi někdy, že 

jsem se v tobě zklamal? Nikdy, děti moje. Kdo tě může znát lépe než já, aby mě zklamal, když ví, že mě 

miluješ a dosáhneš mrtvých v mém království? Kdybych uvažoval tak, jak uvažujete nyní, bylo by to, jako 

bych od vás požadoval Krev, kterou jsem prolil v jiné době jako člověk. Ale říkám ti, že právě tato krev ti 

vydláždila cestu k vzestupu. 

63 Je nutné, abyste rozuměli svému úkolu a mohli jej plnit tak, jak je vaší povinností. Pamatuj: 

Kdykoli hluboce pocítíš bolest bližního, učiníš ji svou vlastní a předneseš mi ji v modlitbě, staneš se 

skutečným přímluvcem a prostředníkem mezi Bohem a svými bližními. Na tvou životní cestu postavím 

toho, kdo ještě musí žít ve světě, i toho, kdo z něj musí odejít, protože budeš umět probudit touhu po 

obnově v tom, kdo pokračuje na své pozemské cestě, a tomu, kdo brzy odejde do duchovní sféry, budeš 

umět ukázat cestu, která ho vede ke světlu. Dal jsem vám duchovní dary, abyste je používali pro dobro 

svých bližních a pro své vlastní dobro, ale ne proto, abyste je ze strachu před světem skrývali, ani abyste 

se jimi chlubili a dokonce se jimi chlubili. Projevujte milosrdenství takovým způsobem, aby nevědomí, 

potřební a nevinní pocítili touhu vlastnit vaše dary a také touhu sloužit svým bližním. Pak je budeš učit a 

zjevíš jim, že každé stvoření nese dary Božího Ducha. 
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64 Ať se nikdo neodvažuje pohoršovat učením, které mu Moje Dílo nezjevilo, neboť by byl příčinou 

pronásledování Mého učení a musel by se za to zodpovídat Mé Spravedlnosti. Mluvte o Mé Pravdě, aniž 

byste ji měnili. Nikdy nemlčte ze strachu, neboť vám říkám, že kdybyste mlčeli, kameny by promluvily. 

Uvažte, že struktura vaší planety je z kamene a že z jejího nitra by se ozval dunivý zvuk, který by 

vypovídal o čase spravedlnosti. Nečekejte na toto svědectví, raději mluvte sami. Ale ať tento hlas vychází 

z tvého srdce, neboť v něm promluví tvůj duch. 

65 Lidé, přišel jsem vám osladit existenci, dát vám chléb věčného života. Učiň Mě svým důvěrníkem 

a Já do tebe vložím Svůj pokoj. 

66 Je mi milé, že vám v tomto čase dávám své Slovo, jako jsem vám ho dal ve Druhém čase: prosté 

slovo, abyste mu rozuměli, a když ho uslyšíte, nasytíte svá srdce odvahou a ctnostmi. Podívejte se, jak 

jeho božská podstata uchvátila vašeho ducha a byla balzámem na vaše rány, abyste i vy zítra mohli 

uzdravit své bližní tím, že jim umožníte naslouchat Mému Slovu. 

67 Pokud se duchovně připravíte, uvidíte zázraky, budete uzdraveni a vaši bližní obdrží milosti a 

dobrodiní. 

68 Na lidstvo přicházejí velká utrpení a vy máte být prorokem a oporou. Modlete se, pracujte a 

přírodní síly vás přejdou beze stopy. Pozvedněte svou přímluvu a já vám slibuji, že plášť lásky a ochrany 

bude chránit vaše milované. Nevyžaduji od vás pokání ani oběti. Abyste se Mi líbili, stačí, když 

pozvednete svého ducha, a Já vás zaplavím pokojem. Milujte se navzájem a já vám požehnám. 

69 Nepožádal jsem vás, abyste šli do vzdálených míst šířit Mé učení; ten čas ještě nenastal. Přijde 

však chvíle, kdy se se svými milovanými přestěhujete na jiná místa, kde se usadíte a budete nadále 

neúnavnými rozsévači vzácného semene, které jsem vám svěřil. 

70 Můj lid budou hledat lidé různých ras a vyznání a je třeba, aby jim Moji učedníci ukázali nejkratší 

cestu ke Mně tím, že je naučí milovat jeden druhého. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 129  
1 Ze svého království přicházím do domu člověka a hledám lampu jeho víry. Zaklepal jsem na každé 

srdce, abych v každém rozpoznal dobrou vůli pospíšit si na Mé volání. V některých jsem našel svatyni 

osvětlenou plamenem lampy, v jiných byla jen tma. Některá místa jsou čistá, kam mohu vstoupit, jiná jsou 

poskvrněná a musí se nejprve očistit, aby mě mohla přijmout. Ale všem žehnám stejnou láskou. 

2 Ten, kdo klepe na vaše dveře, nepřichází v královském rouchu, i když je král. Přichází v oděvu 

poutníka a hledá hostinec. Kdykoli vás vidím bdělé, bdělé a čekající na Mě, Mé Slovo se do vás vlévá jako 

nevyčerpatelný proud, aby učinilo vaše srdce plodnými. Toto srdce, které ve vás bije, je vhodnou půdou 

pro zasetí božského semínka. Tvůj duch je chrámem božství, je Mým domovem. Tvé svědomí je 

tlumočníkem Mého hlasu spravedlnosti a oporou Mého žezla. Všechny tyto síly vám říkají, že nejste 

nezávislí, ale že pocházíte od všemocné bytosti, které musíte podřídit svou vůli, protože je dokonalá. 

3 Otec přistupuje ke svým dětem, aby od nich sklidil jejich zásluhy jako nejlepší úrodu, a nejen slzy 

vašeho utrpení, neboť ty nejsou tím, co uchovávám ve svých sýpkách. Téměř vždy je váš pláč plodem vaší 

neposlušnosti vůči Mému Zákonu. Jen zřídkakdy pláčeš z lásky nebo z pokání. 

4 Zjistil jsem, že tvé srdce je v této době zatvrzelé. Když jsem však vytesal svůj Zákon do kamene v 

první době, proč bych ho nevytesal do skály vašeho srdce v této době? Tam ti ukážu sílu svého Slova a 

napíšu nejen stránku, ale i knihu obsahující tajemství mé skryté moudrosti, kterou mohu odhalit jen Já. 

5 Mluvím k vám jako Otec a jako Mistr, ale když k vám mluvím jako Soudce, bojte se Mé 

spravedlnosti, ale neutíkejte před ní, neboť i tento hlas je přítel, a když vás volá k odpovědnosti, činí tak 

proto, že vás miluje. Tak se vám ukazuji před očima, abyste Mě poznali. Jak bys to mohl udělat, kdybych 

žil věčně skrytý za závojem tajemství? Pochop, že bylo Mým přáním zjevovat se postupně před tvým 

duchem, abys Mě nakonec spatřil v celé Mé slávě. Kdybych se na počátku tvého duchovního vývoje 

ukázal tvému duchu v celé Své velikosti, co bys viděl, cítil nebo pochopil? Nic! Kdybyste se cítili blízko 

Mne, vnímali byste nekonečnou prázdnotu nebo byste ve snaze pochopit hlubokou pravdu zjistili, že vaše 

mysl je neschopná a váš duch příliš slabý. Dnes opět trochu odhrnuji závoj svého tajemství, abyste lépe 

poznali svého Boha. 

6 Kdo je slepý, aby mě neviděl? Kdo je necitlivý, aby Mě nemohl cítit? Dlouho jsem vás připravoval 

na to, abyste Mě slyšeli v této podobě, která je podobná: a zároveň tě připravuje na budoucí časy, kdy o 

Mně budeš potřebovat vědět víc. Pokud tedy toužíte po světle, pokud hladovíte a žízníte po pravdě, 

naslouchejte Mi všemi smysly a silami své duše a uvidíte Mě. Nezvykejte si na toto slovo jako na něco 

běžného, ani neupadejte do rutiny bohoslužebného rituálu. Neberte Mé učení jako nějakou materiální 

ideologii a nevyužívejte ho k tomu, abyste těžili z dobré víry nebo fyzického či duševního utrpení svých 

bližních. 

7 Nastal pro vás čas pochopení, přišel okamžik osvícení a není daleko doba, kdy byste se měli vydat, 

aby toto světlo zazářilo v ostatních srdcích. Dávám vám citlivost a dávám vám poznání, abyste mohli plnit 

své duchovní poslání. Všichni jste schopni dát radu plnou světla těm, kdo ji potřebují, a osušit slzy toho, 

kdo pláče. Dal jsem ti v hojnosti vzácný uzdravující balzám, který nezůstane nevyužit ani jeden den. 

Bolest vás očistila, abyste mohli rozvinout své duchovní dary. Neposkvrňujte se znovu hříchem. Také tvé 

rty a tvé srdce byly očištěny - jedno, aby se stalo pramenem lásky a dobrých citů, a druhé, aby vyjadřovalo 

to, co je čisté a vznešené. 

8 Zde je Mé učení, jasné, průzračné jako voda, kterou hasíš žízeň. Přeměňuji tvé srdce v pramen, aby 

mohlo tuto vodu shromažďovat a díky své průhlednosti mohlo vidět až na dno, což je, jako bys viděla 

Mého Ducha bez jakéhokoli tvaru nebo obalu. 

9 Poslouchejte Mě, učedníci, neboť ze Mě vychází veškerá moudrost. Přicházím k vám se slovy a 

díly, která vás překvapí ve spánku. Ale vpravdě vám říkám, že dříve než přijdu k nějakému lidu nebo 

srdci, pošlu jim posla nebo ukazatele cesty, aby mě při svém příchodu poznali a přijali. Nyní se sami sebe 

zeptejte, který z Mých příchodů jste byli skutečně připraveni přijmout. 

10 Proroci první éry, kteří ohlašovali příchod Mistra, byli ve městech vysmíváni, pronásledováni a 

kamenováni. Eliáš, který v této době promlouval ústy inspirovaného a spravedlivého muže jménem Roque 

Rojas, kázal "na poušti" a jen málokdo slyšel jeho hlas. 
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11 Když se podíváte na Mojžíšův boj v oněch prvních dobách, uvidíte také nedostatek víry, 

nedostatek přípravy v rozhodujících okamžicích. Nezapomeňte: Když Mojžíš svému lidu nařídil, aby v 

noci vysvobození nikdo nespal a aby noční hodiny strávil ve stoje na modlitbách, v sandálech a s holí v 

ruce, bylo mnoho těch, kteří se oddali spánku, a když se probudili, lid už vyrazil. Když Mojžíš nechal lid o 

samotě, aby se modlil na hoře Sinaj, po návratu našel velký zástup lidí, kteří se oddali modlářskému 

uctívání; zcela zapomněli na oznámení svého vůdce a proroka o Jehovových zaslíbeních. 

12 Nikdy jsem tě nechtěl zastihnout nepřipraveného nebo tě překvapit hříchem či spánkem v lůně 

světa a těla. Proto jsem vám předem poslal své posly, aby k vám Můj hlas dolehl od nejskromnější chýše 

až po nejskvělejší obydlí. Sedm velkých proroků jsem nechal narodit mezi stejným lidem, aby mu 

zvěstovali příchod Spasitele světa - sedm mužů, kteří byli bratry tohoto lidu a měli jeho krev a jazyk. 

Vložil jsem do nich svůj hlas, aby byly jako maják naděje pro chudé a utlačované a jako předzvěst 

spravedlnosti pro pyšné, bezbožné a nespravedlivé. 

13 Když Přislíbený přišel ke svému lidu, následovalo ho jen velmi málo lidí - pouze ti, kteří lačnili a 

žíznili po spravedlnosti. Ale ti, kterým se dostalo mnoha poct, kteří byli plni marnivosti a touhy po moci a 

cítili, že na ně ukazuje ukazováček mé spravedlnosti, ti drželi kříž pro Božího Syna. 

14 Máte lidstvu přinést radostnou zvěst, že již žije v čase Ducha svatého, v čase, který byl ohlášen 

velkými znameními v přírodě, aby se vědcům otevřely oči pro pravdu, aby se srdce hříšníků pohnula k 

pokání a aby se svět zamyslel. Ale toto lidstvo - aniž by chtělo vykládat tyto hlasy (přírodních událostí) v 

jejich pravém smyslu - když nemohlo vše přičítat hmotným příčinám, podlehlo pověrčivým obavám. Proto 

v tomto čase přišlo Mé Slovo do srdcí, která jsou skalní, a s ním začala nová vášeň pro Mne. 

15 Světlo, které na vás v této době vylil Můj Duch, je krev, kterou Ježíš prolil na kříži za lidstvo. Jako 

předzvěst těchto zjevení jste v Prvním věku obětovali beránky a jejich krví označili dveře svých domovů. 

Krev je život, oběť je láska. Láska je světlo ducha. To byla vždy vaše vlastnost nebo známka. 

16 Lidé, kteří jste následovali tento hlas - nikdy nezapomínejte, že vás Pánova láska určila k velkému 

poslání. Toto božské znamení je Můj polibek lásky, je ochrannou silou, zbraní a štítem. 

17 Život, kterým dnes procházíte, je větší poušť než ta, kterou procházel Izrael v první éře. Pokud 

vám však při procházení nechybí láska a víra, nebudete mít nedostatek, hlad ani žízeň. Na cestě životem 

bude manna a voda, oázy a radosti. Ti, kdo neutíkají před horkým pískem, neustupují před nepřáteli a 

neunavují se na dlouhé cestě, brzy pocítí, že přicházejí do zaslíbené země. Ale ti, kdo na cestě hledají 

pohodlí, požitky a prostředky, jak se stát velkými, se zastaví na cestě a zdrží se u bran města. Cesta je 

vzestup, poušť je zkouškou víry a ocelí pro ducha. 

18 Nedělejte si z této cesty cestu podle svých představ, nesnažte se přizpůsobit Můj Zákon a Mé Dílo 

svému životu, svým zvykům a svým vášním. Musíte se přizpůsobit Mému Zákonu. 

19 Někdy nedokážeš pochopit, proč tě tak miluji, proč ti odpouštím všechny tvé chyby. Pak vám 

ukážu vaše sousedy, abyste jim udělali to, co Mistr udělal vám. 

20 Kdo může pochybovat o dobrotě Mého učení v této době? Řekl jsem lidem, jako kdysi: "Milujte se 

navzájem", dětem: "Ctěte své rodiče", muži: "Važte si své ženy", rodičům: "Dávejte dobrý příklad svým 

dětem". To není temnota. Mé semeno přináší mír, lásku a harmonii. Zastavíte tak odčinění, které od 

nejstarších dob přecházelo z rodičů na děti - bolestné zadostiučinění, které bylo semenem, jež jste znovu a 

znovu zasévali a sklízeli. Je třeba, aby každý přestupek byl smyt, a věru vám pravím, že žádný přestupek 

neunikne Mé spravedlnosti. Může uplynout rok, století, ba i věk, ale přijde čas soudu. 

21 Milujte čistotu, žijte v souladu se zákonem, který vám ukazuje svědomí. Využijte tyto chvíle 

výuky k tomu, abyste v praxi uplatnili to, co jste se naučili. Nespěte, zatímco jiní pláčou, nezvykejte si na 

zprávy o válce. Nezapomeňte, že tyto zprávy jsou plné vzlyků, nářků a obav. Pochopte, že tyto zprávy, 

které se k vám dostávají, jsou výkřiky bolesti vašich bratří a sester. Bylo by pro tebe lepší, kdybys na 

základě Mého Slova pocítil bolest těchto lidí a inspirován soucitem se za ně modlil a získal zásluhy, aby 

nalezli mír a válka nezaskočila i tvůj národ, a pak, když budeš pít velmi hořký kalich, zvolal: "Teď už 

chápu, čím si tyto národy prošly!" 

22 Co by se stalo s tímto lidem, který jsem shromáždil, kdybych ho neučil slovy spravedlnosti, pravdy 

a lásky? Nevěříte v Mé Slovo této doby, protože vám je přináším k uším skrze Mé děti? 

23 Jestliže jste na cestě zabili proroky první éry a později vystavili mučednické smrti Mé apoštoly, 

říkám vám, že smrt způsobujete i těmto nositelům hlasu, když nevěříte slovu, které vychází z jejich rtů. 
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Jste tak zotročeni svými hmotnými smysly, že necítíte božskou podstatu tohoto slova? Vzpomeňte si, že 

jsem vám řekl: "Strom se pozná po ovoci." 

24 Připravuji vás na dobu, kdy už nebudete naslouchat Mému Slovu, protože pak vás lidé nazvou 

lidem bez Boha, lidem bez místa k uctívání, protože nebudete mít velkolepé církevní stavby, kde byste Mě 

uctívali, nebudete slavit slavnostní bohoslužby ani Mě nebudete hledat v obrazech. Zanechám vám však 

knihu jako svědectví, která bude vaší obranou ve zkouškách a cestou, po níž budete směřovat své kroky. 

Tato slova, která dnes slyšíte prostřednictvím hlasatele, budou zítra vycházet z Písma, abyste si je mohli 

znovu osvěžit a aby je slyšely zástupy lidí, kteří se k vám v té době připojí. 

25 Nepohrdejte tím, co bylo napsáno v jiných dobách, protože byste byli fanatičtí. Nenechte se 

ovládat vášní a naučte se respektovat své bratry, kteří v jiných dobách psali svou láskou, svou vírou a 

dokonce i svou krví stránky oné Knihy, v níž jsou zapsána jména a příklady těch, kteří vydali svědectví 

Mé pravdě. 

26 Miluješ Mě a poznáváš Mě? Milujete Marii, svou nebeskou Matku? Mezi těmito stránkami je totiž 

jedna, která je napsána krví tvého Spasitele a slzami Marie - té, která ve svém lůně chová mateřskou lásku 

Boží. 

27 Chcete-li, aby nové generace respektovaly Třetí zákon, respektujte i předchozí zákony. 

28 Velká navštívení otřesou světem a lidé pak budou věnovat pozornost nové knize Zjevení, s níž se 

setkají pevnou jako skála, vrytou do srdcí lidí. 

29 Rozumějte správně mému slovu. Mnoho jsem vám řekl o své nepřítomnosti a svém odchodu. 

Pochopte však, že jsem k vám mluvil obrazně. Nebudu k vám již mluvit v této podobě, ale dovedete si 

představit, že bych mohl od jednoho z vás odejít, když jsem životem vašeho ducha a přebývám v něm 

navždy? Budete schopni přestat slyšet hlas svého Otce ve svém nitru? Nikdy, pokud víte, jak se připravit. 

30 Směřujete k tomuto cíli a za tímto účelem jsem vás přišel vybavit těmito projevy. Jste-li 

připraveni, uslyšíte Můj hlas čistě a jasně; nejste-li, budete zmateni a nebudete schopni předat nic jiného 

než svědectví. Co tedy předáš, o čem budeš mluvit po rozloučení s Mým Slovem? 

31 Chci, abyste - aniž byste se vzdálili od přirozeného a prostého života a aniž byste upadli do stavu, 

který by se dal považovat za vymykající se normálu - vždy zůstali vybaveni a abyste si ve svých srdcích 

uchovali oduševnění, abyste byli kdykoli povoláni a připraveni splnit své poslání. 

32 Řekl jsem vám, že v roce 1950 shromáždím na zemi 144 000 označených. Nikdo však neví, v 

jakém okamžiku na zemi nechám narodit ty, kteří jsou ještě v duchovním stavu, aby mohli naplnit Mé 

poslání. 

33 Tvůj osud je ve mně, neboť já jsem vzkříšení a život. Později se opět sejdete v Duchovním domě a 

odtud dokončíte svou práci. 

34 Zduchovněte plnění svého úkolu. Rok 1950 se již blíží a vy byste neměli zůstat nepřipraveni. Chci, 

abyste své poslání plnili horlivě, ale ne fanaticky. Využijte čas, který je světlem a spásou pro duši. 

35 Přestože lidstvo urazilo dlouhou cestu, stále zůstává duchovně rozdělené. Byla každému národu 

sdělena jiná pravda? Ne, pravda je jedna. 

36 Duchovní rozdělení lidí je způsobeno tím, že někteří si vzali jednu větev a jiní jinou. Strom je jen 

jeden, ale má mnoho větví. Lidé však nechtěli přijmout Mé učení tímto způsobem a spory je rozdělovaly a 

prohlubovaly jejich neshody. Každý věří, že má pravdu, každý se cítí být v právu. Říkám vám však: 

Dokud budete ochutnávat plody jedné větve a odmítat plody ostatních, nedojdete k poznání, že všechny 

plody pocházejí z božského stromu, jehož celek představuje absolutní pravdu. 

37 Když k vám mluvím o těchto pravdách, nemyslete si, že Mistr má na mysli vnější formy uctívání 

různých náboženství, ale základní princip, na němž je každé z nich založeno. 

38 Silná bouřka se nyní projevuje. Poryvy větru, které stromem otřásají, způsobí, že z něj spadnou 

různé plody, které ochutnají i ti, kdo je dosud neznali. Pak řeknou: "Jak jsme byli mylní a slepí, když jsme 

v hnutí svého fanatismu odmítali všechny plody, které nám nabízeli naši bližní, jen proto, že nám byly 

neznámé!" 

39 Část mého světla je v každé skupině lidí, v každém společenství. Ať se tedy nikdo nechlubí, že má 

celou pravdu. Pochopte tedy, že chcete-li proniknout hlouběji do podstaty Věčného, chcete-li se dostat dál, 

než kam jste došli, chcete-li vědět více o Mně i o sobě, musíte nejprve spojit poznání jednoho s poznáním 
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druhého a stejně tak i všech ostatních. Pak z této harmonie zazáří jasné a velmi jasné světlo, které jste 

dosud ve světě hledali, aniž byste ho našli. 

40 "Milujte se navzájem", to je Moje zásada, Moje nejvyšší přikázání pro lidi bez rozdílu vyznání a 

náboženství. 

41 Přibližte se k sobě navzájem plněním tohoto nejvyššího přikázání a naleznete Mě přítomného v 

každém z vás. 

42 Buďte pozornými pozorovateli a zjistíte, že boj idejí, vyznání a náboženství již začíná. Výsledek 

vašich lidských bojů vás krok za krokem vede do této nové bitvy. 

43 Ach, kdyby jen lidé byli vnímaví, kdykoli se k nim přiblíží Mé světlo - kolik bolesti a zmatku by si 

ušetřili! Zatím však nechápou, jak se připravit na přijetí pokoje. Snaží se pouze připravit na válku nebo 

alespoň na obranu. 

44 Když jsem vám to všechno oznámil a varoval vás, mohli byste se ještě zděsit jako nějaký 

nevědomý člověk, až přijde čas bitvy? 

45 Pošlete se za mír, za harmonii, za smíření a bratrství. 

46 Uvidíte velká náboženství, jak na sebe vzájemně útočí, zmatené masy lidí, jak divoce prchají. V té 

hodině bude tento lid plně znát svůj úkol, bude svobodný od předsudků, poskvrny či omylu, aby mohl 

vztáhnout ruku plnou soucitu k těm, kdo potřebují mír, útěchu, světlo a zdraví. 

47 Obnovte svůj život, zduchovněte své skutky, studujte Mé Slovo, neboť v něm vám dávám ochutnat 

všechny plody božského stromu, abyste, až vám vaši bližní nabídnou plody, které mají a které vypěstovali, 

poznavše chuť ovoce, které jsem vám dal, přijali jeho plody s láskou, shledáte-li je čistými, nebo je odmítli 

s laskavostí, neshledáte-li je čistými. 

48 Duch má vyšší smysl, který mu umožňuje objevovat pravdivé, čisté a dokonalé. Je však nutné, aby 

se tento dar rozvíjel, abyste se nestali obětí omylu, tedy abyste se živili nezdravými naukami a odmítali to, 

co je skutečnou potravou pro vašeho ducha. 

49 Dám ti Své učení, ale nejprve u Mne slož svůj zármutek, plač u Mistrova Srdce, zotav se, a až utiš 

svou bolest, až ti uschnou slzy na tvářích, pozvedni svého ducha, aby na něj mohlo přijít Mé učení. 

50 Nechci vidět hlad ani žízeň u žádného ze svých učedníků; chci vás vidět spokojené, když jste jedli 

a pili u mého stolu. Jen tak budete moci na tomto světě konat skutky, které jsou Mne hodny. 

Nezapomínejte, že každý uplynulý den přibližuje den Mého odchodu, a kdo nevyužije tento čas poučení, 

bude se později cítit jako sirotek. 

51 Nebyla to náhoda, která tě přivedla do Mé Přítomnosti. Můj hlas vás volal po stezkách života a Mé 

milosrdenství vás vedlo. Nyní víte, že jste poznali úkol, který jsem vás poslal na zemi splnit. V Mém 

Slově jste se dozvěděli, jaký je váš původ a jaký je váš cíl. Obdrželi jste zjevení, že jste součástí lidu, který 

obdržel manu Ducha ve třech etapách. 

52 Pokud vše, co se stalo v izraelském lidu v prvních dvou epochách, přenesete do duchovního světa, 

zjistíte, že totéž se stalo i ve vás v současnosti. 

53 Život tohoto lidu, jeho dějiny, jsou poučením pro celé lidstvo, jsou podobenstvím, jsou knihou, 

jejímž kamenným základem byl zákon, který jsem vám zjevil na Sinaji. Její obsah uchovává hlas proroků, 

vývoj národa, jeho boje, vítězství i porážky, radosti i hořkosti. Je v něm také popsáno dokonalé Kristovo 

působení mezi lidmi a poslání těch, kteří ho následovali. 

54 Dnes se tato kniha otevírá před vaším duchem a vy vidíte, jak z ní vycházejí nové paprsky světla, 

protože to, čemu jste tehdy nerozuměli, vám bylo vysvětleno dnes. Dnes může váš duch zaklepat na brány 

záhrobí v touze po moudrosti. Dnes vám vaše duchovní schopnosti umožňují přiblížit se k Mistrovi, aby 

vám mohl ukázat nové lekce svých božských tajemství. 

55 Můj lide, i když je ve slávě Mého Ducha pokoj, nemohu se zdržet toho, abych vám neposlal Svou 

pomoc, protože vidím, že kráčíte po cestách světa a vláčíte s sebou řetězy námahy a nedokonalosti. 

56 Jsi na cestě přes poušť a uprostřed ní jsem nechal vyrůst palmy, abys našel stín a odpočinek. Dal 

jsem vytrysknout nevyčerpatelnému prameni z pusté skály tvého světa, abys z něj mohl pít a už nežíznil. 

Dnes vám nedávám pole ve světě, abyste je obdělávali; svá pole najdete v srdcích. Někteří právě začali s 

obděláváním, jiní dokončují dávno započaté dílo a další sklízejí plody své setby. 

57 Otcové rodin by se neměli vymlouvat na to, že mají mnoho dětí, že jejich čas je věnován pouze 

získávání denního chleba, a že proto nemohou myslet na to, aby konali dobro pro druhé. 
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58 Ať mi lidé neříkají, že se necítí schopni učit Můj Zákon. Všem vám říkám, že na své životní cestě 

máte více než dost příležitostí, kde můžete zasít Mé semeno, aniž byste ztráceli čas a zanedbávali své 

povinnosti. 

59 Sloužte Mi a Já budu sloužit vám. 

60 Vaše srdce by nemělo být zklamané, když zaséváte lásku do svých dětí nebo do svých bližních a 

sklízíte od nich jen bolest. Víte přesně, co Kristus ve světě zasel a co sklidil. Věděl však, že sklizeň není 

na světě, ale v nebi, až přijde ten správný čas. I vy, žáci, když napodobujete Mistra v trpělivosti, nehledejte 

odměnu nebo odplatu na zemi, ale raději vyčkejte na hodinu své blaženosti na onom světě. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 130  
(Provolání na Zelený čtvrtek Svatého týdne) 

1 Svět je hluboce dojat vzpomínkou na mé umučení. Dnes odpoledne, kdy si připomínáte tyto 

události a kdy sestupuje můj božský paprsek, aby přinesl... 

Ježíš vidí vaše emoce, aby dal lidem vnitřní pokoj. 

2 Ty, který Mě miluješ a nabízíš Mi svůj život jako apoštol, který nabízíš křišťálově čistou vodu své 

lásky žíznícímu rabínovi - pociťuj, že v pravdě je mezi tebou Duch Svatý Mistra. 

3 Nyní nastal čas, aby zavládl duch pravdy a aby se ze srdcí lidí vytratil náboženský fanatismus. 

4 V této chvíli pociťuje Můj Duch velkou radost, protože jsem mezi Svými učedníky, kterým 

nabízím víno u Svého stolu lásky - ne víno z hroznů, které nikdy nepřestane být šťávou z vinné révy, ale 

Svůj vlastní duchovní život. 

5 Uplynul čas, kdy jsem vám řekl, abyste si připomínali svaté přijímání tím, že budete brát chléb a 

víno na Mou památku. Dnes učím vašeho ducha, aby se živil významem Mého učení o lásce a zřekl se 

všech symbolů. 

6 Nesnažím se vám připomínat utrpení, které patří do jiné doby, a přesto pláčete na Můj pokyn, ale 

tento pláč bude z pokání. 

7 Svět je kalich hořkosti, ale Kristus, "Slovo" Otce, přichází plný lásky a pokračuje v učení o 

neomezené lásce, které jsem dal lidem. V tomto čase vám ukážu cestu, kterou musíte jít, abyste dosáhli 

spasení od svých hříchů. Nechci však, abyste ve svých myšlenkách nosili pouze Krista, ale abyste o 

pravdivosti jeho učení svědčili skutky lásky. 

8 Podívejte se, jak v dnešní době mnohé z Mých dětí mylně symbolizují onu večeři, při níž jsem se 

naposledy spojil se Svými učedníky; Mé Slovo, Mé Učení lásky bylo zfalšováno. V této chvíli vám 

Božské Slovo v přímém spojení se všemi dušemi dává svou lásku, stejně jako rozdávalo chléb svým 

apoštolům. 

9 Zde je Kristus, Kníže pokoje, o němž si zástupy myslely, že je buřič a rebel. Nezapomeňte, že 

Bůh-Člověk přišel na svět a řekl: "Toto jsou mé děti, za které dám i poslední kapku své krve." Dnes k 

vám, mé milované děti, mluvím prostým způsobem. Tehdy jsem k vám mluvil v podobenstvích a často 

jste mi nerozuměli, protože jste mým slovům přikládali nesprávný význam. 

10 Lidstvo, jsi Mnou nekonečně milováno! Vrátil jsem se k vám ne tak, jak jste Mě slyšeli v Prvním 

čase, ani tak, jak jste Mě viděli a slyšeli v Druhém čase. Dnes ti dávám Své poučení prostřednictvím 

mozku připraveného Mou moudrostí. 

11 Mezi mým lidem byli vždy jak ti, kteří měli smysl pro duchovno, tak ti, kteří hledali pouze hmotné 

statky. V První éře docházelo k situacím, kdy se někteří klaněli Zlatému teleti, zatímco jiní plakali ze 

strachu před Jehovou; a ve Druhé éře byl mezi Mými apoštoly jeden, který ode Mne chtěl získat pravomoc 

proměňovat kameny ve zlato, přičemž jako záminku uváděl, že by bylo dobré podporovat penězi chudé, 

kteří mají hlad. Na to jsem mu odpověděl: "Dávat lidem peníze by způsobilo, že by si jich přestali vážit, 

protože je snadné je získat." A dodal jsem: "Kdo mě následuje, bude chudý jako jeho Mistr." Proto jsem se 

také pokorně sklonil, abych umyl nohy svým učedníkům, a řekl jsem jim: "Nikdy se nepovažujte za první, 

ale za poslední před Otcem." 

12 Vám, svým novým učedníkům, říkám: "Co vidíte, že dělám vám, to dělejte svým bratřím." 

13 Připravili jste svá srdce na přijetí podstaty Mého Slova a s ním i útěchy, povzbuzení a světla, které 

potřebujete. Důvěřuješ Mi, protože víš, že se ti stejně jako všem bytostem dostává Mé ochrany. Přesto 

jsem vám řekl, že žijete v době nápravy a očisty a že ještě poznáte bolest v nejvyšší míře. 

14 Budoucnost stále přináší lidstvu velké boje a utrpení a vy jako součást tohoto lidstva musíte také 

trpět. Pouze modlitba a "bdění" učiní utrpení snesitelným. Mnozí v těchto zkouškách ztratí orientaci, 

budou si zoufat a hledat řešení svého utrpení jinými způsoby. Ale jen tehdy, když se vrátí na cestu dobra, 

míru a spravedlnosti, získají zpět svůj klid. A dokonce i mezi tímto lidem, který zde v tomto čase obdržel 

své znamení, ze 144 000 lidí označených na čele - kolik z nich Mě opustí, i když nyní obklopují Mistra a 

slyší Jeho učení o nekonečné lásce? 

15 Proto jsem přišel v této době, abych vám dodal sílu ve vašem boji, abych vám ukázal, že máte 

pracovat pro vysoký ideál, který je stejný, za který jsem bojoval vždycky - váš duchovní vyšší rozvoj. 
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16 Učiňte všechny své duchovní dary vlastními a vysoce si jich važte, abyste obstáli v této velké 

zkoušce. Nevzdávejte se jich, abyste se necítili osiřelí, protože budete nuceni nashromáždit velkou zásobu 

víry, duchovní síly a odvahy, abyste si nezoufali. 

17 Vše, co vám oznamuji, vás však nezničí, ale učiní vás velkými, neboť najdete nespočet příležitostí, 

jak konat dobro a šířit svou činnost lásky. Pokud víte, jak se připravit, zapomenete na sebe, abyste mohli 

přijít na pomoc svým bližním, a zjistíte, že jejich duše jsou vnímavé jako panenská půda, aby přijaly 

semeno a blahodárný déšť vašich skutků lásky. 

18 Tímto způsobem připravuji ducha svých dětí, aby, až přijde čas, mohly dosvědčit, že všechny 

události, které prožily, k nim promlouvaly ode Mne, že cítily, že kolem nich byl Můj Duch. 

19 Nejsem totiž jen slovo, jsem čin. Neustále bojuji v duších svých dětí, abych je proměnil, a jsem 

pozorný, abych odpovídal na vaše otázky, odpovídal na vaše volání a přicházel vám na pomoc, abyste 

mohli naplnit svůj osud. 

20 Je to čas, kdy se Mé světlo vylilo na každého ducha. Každý, kdo byl ochoten praktikovat Mé 

učení, se cítil plný síly, oživený vyšší vůlí, a skutky, které vykonal, mu daly život a posílily jeho víru. 

Takový člověk už nemůže sejít ze správné cesty, i kdyby měl jít přes trní, protože síla jeho ducha vzrostla 

a on ví, jak překonat utrpení, aby dosáhl svého ideálu. Kdo ještě nezačal tuto cestu práce, měl by ji začít 

dnes a neměl by se zastavovat. Dokonce i to nejmenší z jeho děl vezmu v úvahu. Na světě nenajdete větší 

uspokojení, než když přijdete na pomoc někomu ze svých bližních, protože cítíte jeho bolest. 

21 Všechna díla, která jsem vykonal ve Druhé éře, abych vám ukázal Své učení o činné lásce, budete 

nyní opakovat. Viděli jste, že jsem slepým vrátil zrak - můžete umožnit, aby slepí této doby, kteří žijí v 

temnotě tohoto věku, viděli jasné světlo Mého učení. Přinuťte ochrnutého, který se zastavil kvůli 

nedostatku poučení, chodit. Vzkřísit k životu toho, kdo zemřel k životu milosti a oduševnění. Přinuťte 

promluvit němého, který nedokáže vyslovit slova lásky a odpuštění. Vše, čeho chcete dosáhnout, vám 

dopřeji, neboť jsem vás obdařil dary neocenitelné hodnoty, abyste vydávali svědectví o Mé pravdě. 

22 Moje láska k lidstvu je trvalá. Nejen když jsem sestoupil na zem, konal jsem zázraky; Mé dílo, 

kterým lidem poskytuji lásku a ochranu, je věčné a nevyčerpatelné je i Mé poučování. Kdy pochopíte můj 

boj, kdy poznáte Eliáše, který mezi vámi neúnavně pracuje? 

23 Už se blíží konec časů a já musím sklidit úrodu. Pouze zralou pšenici přijmu, pouze dokončená a 

dokonalá díla lásky přinesu do své sýpky. A vy jako Moji učedníci Mi musíte tímto způsobem ukázat svou 

práci a pomáhat svým bližním. Ve všech národech jsou moji učedníci, proroci, průkopníci, jejichž 

duchovní dary se projevují podobně jako ty. V modlitbě hledají balzám, který uzdravuje nemocné, 

duchovně se Mnou komunikují, hledají světlo, které osvěcuje jejich cestu, a uznávají Mě za svého 

Průvodce a Mistra. 

24 Nedivte se, že toto učení znají, aniž by se jim dostalo Mého zvěstování skrze lidský rozumový 

orgán, neboť jsem vám již řekl, že duše se vyvinula a každý tvor má svůj úkol. Její duše se v bolestech 

očistila, a protože na zemi nenašla žádné pravdivé průvodce, vyhledala Mne, protože ví, že přebývám v 

duchovnu a osvěcuji a vedu všechny Své děti. 

25 Zde jsem - připraven přijmout vaše myšlenky a vaše srdce, abych vám nabídl význam svého Slova 

jako pravého vína věčného života, o němž vám říkám, že kdo se z něj napije, už nikdy nepocítí žízeň. 

26 Nepleťte si nadále Mé Slovo, které je Chlebem života, s kultovními formami, které jsou pouze jeho 

obrazem. 

27 Světlo Ducha svatého osvítí vaši cestu a naplní vaše duše pokojem. Jaká milost bude existovat na 

zemi, když Můj lid, rozptýlený mezi lidmi, zasvětí své životy úkolu učit své bližní, aby se navzájem 

milovali. Kdykoli k vám mluvím o jednotě, musíte pochopit, že vidím vaši nejednotu a nedostatek 

harmonie. Vězte však, že tuto výtku adresuji všem lidem a všem národům, protože sémě sváru se 

rozmnožilo a proniklo do všech srdcí. 

28 Neshody nenápadně zaplavily nejniternější části lidských životů a dosáhly toho, že otřásly říšemi, 

národy, rodinami, náboženskými společenstvími a sektami. Velmi hořké plody přinesla absence harmonie 

mezi lidmi, a přesto jim chybí ochutnat ty nejhořčí plody. Nebylo však Mou vůlí, aby lidé potřebovali 

tento kalich utrpení, aby si uvědomili svůj omyl a otevřeli oči pravdě. Ačkoli vás v tuto chvíli soudím, 

nikdy nepřestávám být vaším Otcem a chci, abyste se zamysleli a činili pokání, abyste se zachránili před 
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propastí, do níž se právě noříte. Kteří z nich Mi dovolí vstoupit do svých srdcí? Které národy mi otevřou 

své dveře? Kteří budou ti, kdo neuposlechnou volání svého svědomí? 

29 Modlete se! Co můžeš udělat v této chvíli, kdy tě ještě vidím malého z hlediska tvého duchovního 

vývoje, kdy jsi ještě slabý a nemotorný? Staňte se silnými díky praktikování Mého učení! Váš život vám 

den za dnem nabízí příležitost získávat zásluhy a zdokonalovat se. Buďte lidmi, kteří odrážejí světlo Mého 

Ducha v každém svém skutku, a Já vás brzy pošlu jako pokorné apoštoly Mého učení, abyste naplnili své 

poslání. 

30 Pokud si myslíte, že jsem opustil svůj trůn, abych se vám dal poznat, jste na omylu, protože tento 

trůn, který si představujete, neexistuje. Trůny jsou pro domýšlivé a arogantní. Protože je Můj Duch 

nekonečný a všemohoucí, nepřebývá na určitém místě: je všude, na všech místech, v duchovním i 

hmotném. Kde je ten trůn, který Mi připisuješ? 

31 Neberte Má slova jako výtku za to, že špatně chápete a poznáváte pravdu. Nepřišel jsem za vámi, 

abych vás ponižoval a upozorňoval na vaši nezralost. Naopak, přišel jsem vám pomoci vystoupit na světlo 

pravdy. 

32 Myslíte si, že si nejsem vědom pokroku a vývoje, kterého vaše víra a znalosti dosáhly od doby, 

kdy jste toto slovo slyšeli? Vpravdě vám říkám, že lépe než vy sami rozeznávám kroky, které právě děláte 

na duchovní cestě. 

33 Když jste přišli k Mému zjevení, nevěřili jste v Mé poučení prostřednictvím lidské mysli a mysleli 

jste si, že Mě můžete najít pouze v obrazech, symbolech a jiných předmětech, které posvětila vaše 

náboženská společenství. Když jsi pak i přes nedostatek víry pocítil, že Mé učení pohnulo tvým srdcem a 

že tvá duše pocítila Můj mír, uvědomil sis, že skrze tyto bytosti, které byly určeny k předávání Mého 

božského poselství, se projevuje božské světlo. Ve tvém srdci se zrodila nová víra, zažehlo se světlo, které 

tě naučilo pochopit, že člověk se může spojit přímo se svým Bohem. Ale to nebylo všechno, ještě ses 

musel naučit chápat, že lidská mysl není nezbytně nutná k tomu, aby ti Otec dával své pokyny. Tehdy jsi 

věděl, že tento božský projev skrze nositele hlasu bude dočasný, protože později přijde čas spojení mezi 

duchy, kdy lidé odstraní ze svých myslí materialismus, fanatismus a veškerou nevědomost, kterou 

obsahují jejich tradice a obřady. 

Církev by měla být zbavena svých bohoslužeb, své víry a svých rituálů. 

34 Někteří z vás to již pochopili, jiní tím žijí. K dosažení tohoto cíle vám však ještě mnoho chybí, 

abyste Mne mohli pochopit v Mé pravdě a ve skutečnosti Mé slávy, a ne již prostřednictvím fantazií, které 

si vymyslela vaše malá lidská představivost. 

35 Přestaň Mi přisuzovat hmotnou podobu na trůnu, jakou mají pozemšťané, osvoboď Mě od lidské 

podoby, kterou Mi stále přisuzuješ, přestaň snít o nebi, které tvá lidská mysl není schopna pochopit. Až se 

od toho všeho osvobodíte, bude to, jako byste přetrhali pouta, která vás svazovala, jako by se zvedla hustá 

mlha a umožnila vám spatřit obzor bez hranic a nekonečnou, zářivou oblohu, která je však zároveň 

hmatatelná pro vašeho ducha. 

36 Někteří říkají: Bůh je v nebi, jiní: Bůh přebývá na onom světě. Nevědí však, co říkají, ani čemu 

věří. Je pravda, že "přebývám" v nebi, ale ne na konkrétním místě, jak si představuješ: Přebývám na 

nebesích světla, moci, lásky, pravdy, spravedlnosti, blaženosti a dokonalosti. 

37 Ano, jsem v záhrobí, ale mimo lidský hřích, mimo materialismus, pýchu, nevědomost. Jen proto 

vám říkám, že k vám "přicházím", protože přicházím do vaší nízkosti, protože k vám mluvím tak, abyste 

Mě mohli cítit svými smysly a rozumem pochopit, ne proto, že přicházím z jiných světů nebo domovů, 

neboť Můj Duch je doma všude. 

38 Dlouho jste bojovali a dlouho jste se snažili změnit své přesvědčení a stále máte co dělat, abyste 

dosáhli duchovního cíle, k němuž jsem vás předurčil, totiž poznat svého Otce, milovat Ho a prokazovat 

Mu úctu skrze Ducha. Pak začnete vnímat pravou slávu ducha, stav povznesení, harmonie, míru a pohody, 

který je pravým rájem, jehož máte všichni dosáhnout. 

39 Dnes otevři dveře svého srdce a mysli světlu Mého poučení. Jakými skutky mě chcete oslavit? 

40 Všichni mlčíte, duch mlčí a tělo mlčí přede Mnou. Skloníte krk a pokoříte se. Nechci však, aby se 

Mé děti přede Mnou pokořovaly. Chci, aby byli hodni pozvednout svou tvář a pohlédnout na Mne, neboť 

nepřicházím hledat ani služebníky, ani otroky; nehledám bytosti, které se cítí jako psanci, vyděděnci. 
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Přicházím ke svým dětem, které tolik miluji, aby slyšely hlas Mého Otce a povznesly své duše na cestu 

duchovního vzestupu. 

41 Ale hle, přicházím do Jákobova domu a nacházím v něm jen strach; doufám, že najdu hostinu, a je 

tam jen ticho. Proč, můj lide? Protože ti tvé svědomí vyčítá tvé přestupky a brání ti pocítit radost z mého 

příchodu. Důvodem je, že jste nemilovali sami sebe, že jste nepracovali, jak vás učil Ježíš. 

42 Chybí vám duchovní výbava, abyste vycítili stín bolesti, který na vás čeká, a proto je nutné, aby se 

váš Otec stal slyšitelným hmotně a promluvil k vám vaším jazykem, abyste věděli, že se blíží anděl války, 

že jeho zbraně jsou velmi silné a že naproti němu vzlyká anděl míru. 

43 Na křídlech větru se mor blíží stále víc a víc a v duchovním prostoru se vznášejí tisíce bytostí, 

které den za dnem padají na pole nenávisti a sváru, a jejich pomatenost zatemňuje vaše mysli a srdce. 

44 Síly přírody byly uvolněny a probouzejí vědce z jejich snů, ale oni, tvrdohlaví ve své 

sebedůležitosti, pokračují ve svém ničivém díle mezi lidmi. Když se zapomínáte modlit, neplníte úkol, 

který vám Otec svěřil. 

45 Dobře víš, že úkol nastolení míru leží na tvém duchu od těch dob, kdy jsem Jákobovi řekl: "Hle, 

dám ti početné potomstvo, jímž budou požehnány všechny národy země." Proto přede Mnou mlčíte. 

46 Budeš čekat, až tě lidské zákony vydědí a donutí tě zavřít své rty, které jsem vycvičil, aby o Mně 

svědčily? 

47 Nebuďte lidmi malé víry. Jestliže jsem si tě vybral, pak proto, že vím, že mi budeš schopen sloužit 

a že rozumíš tomu, jak to dělat. 

48 V tento den vám říkám: Chtějí-li národy mír, učiním jej dosažitelným podle jejich lásky. Chtějí-li 

více války, ať ji mají, ale skrze ni padne na zemi žezlo mé spravedlnosti. 

49 Kdyby lidstvo pronásledovalo Mé nové učedníky a snažilo se jim zabránit v uzdravování 

nemocných a v hlásání Mého učení, rozšířily by se mezi lidmi ty nejpodivnější nemoci. Vědci onemocní, 

mnozí budou mít zavřené oči, jiní budou trpět zmatkem myšlenek. Brány záhrobí se otevřou a legie 

zmatených duší zpustoší celé kraje a posednou lidi. Tváří v tvář bezmocnosti vědy pak povstanou Moji 

pokorní pracovníci a podají důkazy svého poznání, díky nimž se mnozí stanou věřícími. Všechny tyto 

pohromy vám byly již dávno oznámeny, ale vy zůstáváte hluší a slepí. Jste nevděční. 

50 Někdy je nutné, abych k vám mluvil tímto způsobem. Nezaměňujte však Mé slovo lásky s bičem. 

Miluji tě. Přistupte blíž, abyste pocítili Mé teplo. Přibližte se ke Mně, abyste pocítili pokoj Mého 

Království. Vy jste ti, kdo Mě hledali při přechodu přes "poušť", vy jste ti, kdo se stále honili za Mým 

slibem. 

51 Unavil vás tento život? Pak si na chvíli odpočiňte ve stínu tohoto stromu. Vyprávějte mi zde své 

bolesti a plačte mi na prsou. Kdy budeš se Mnou navždy? Už teď chci vidět mír v každé duši. 

52 Ať "skřivan" nyní rozprostře svá křídla nad celým vesmírem, abyste pocítili jeho mír a teplo. 

53 Ženy, jste to vy, kdo svou modlitbou udržujete ten malý mír, který na zemi existuje, kdo jako 

věrné strážkyně domova zajišťujete, aby mu nechybělo teplo lásky. Tak se spojíte s Marií, svou Matkou, 

abyste zlomili lidskou pýchu. 

54 Muži, učinil jsem vás pány na této zemi, abyste mě na ní zastupovali. Tvůj duch je jako Otcův a 

tvé tělo jako vesmír. Neposuzujte dokonalost svého těla podle jeho rozměrů, ale podle nádherného života, 

který v něm existuje, podle jeho řádu a harmonie. Ale i při největší dokonalosti je tělo omezené a přijde 

čas, kdy přestane růst. Inteligence a vjemy se však rozvíjejí dál, dokud ho nezastaví smrt. Veškerá 

moudrost a zkušenosti, které získal na zemi, však zůstávají otisknuty v duši, která roste a rozvíjí se po 

celou věčnost. 

55 Udělejte si ze svého domova druhý chrám, ze svých citů druhé uctívání Boha. Chcete-li Mě 

milovat, milujte své ženy a své děti, neboť z tohoto chrámu budou vycházet i velké skutky, myšlenky a 

příklady. 

56 Vy všichni jste v této době Eliášovy ovce. Někteří žijí v jeho překážce, jiní jsou stále ztraceni. 

Světlo šesté pečeti osvětluje všechny duše, které se v této době inkarnují i již neinkarnují. Zatímco na 

Zemi někteří využívají tento zákon k pokroku a spáse své duše, jiní jej využívají k pronikání do tajemství 

vědy a objevování nových zázraků. Jsou to znesvěcené a neposlušné ruce, které stále lámou ovoce ze 

stromu vědy, aby otrávily lidská srdce. Žijete v šestém časovém období, které lidstvo prožije na zemi jako 

odraz cesty, kterou musí projít na věčnosti. 
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57 V první epoše mě na zemi ztělesnil Ábel, ve druhé Noe, ve třetí Jákob, ve čtvrté Mojžíš, v páté 

Ježíš, v šesté současný Eliáš a v sedmé bude vládnout Duch svatý. 

58 Co jste udělali Mým poslům? První padl pod úderem vlastního bratra, kterého k tomu dohnala 

závist. Druhý byl špatně hodnocen a zesměšňován zástupy nevěřících a modloslužebníků. 

59 Třetí podal důkazy Mé moci ve svém životě a za to se mu dostalo nevděku i od jeho příbuzných. 

60 Čtvrtý musel rozbít desky zákona kvůli malé víře svého lidu, který tolik miloval. 

61 Pátý - ačkoli byl jeho příchod ohlášen - nebyl očekáván, nenašel víru ani lásku, a poté, co světu 

předal své poselství lásky, přijal od lidí nejpotupnější smrt, jakou kdy prorok nebo posel utrpěl. 

62 Šestý přišel v tomto čase v duchu. Přesto ho pronásledují šípy pochybností, lhostejnosti a 

posměchu. 

63 Až bude uvolněna sedmá pečeť a místo vyslance bude lidi osvěcovat sám Duch Věčného - kdo se 

mě pak pokusí zranit nebo zabít? 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 131  
(Velikonoční sobota) 

1 V tento den, kdy zvony zvěstují světu, že se nebe otevřelo, aby přijalo Krista, vám říkám, že pro 

vás jsou tyto tradice minulostí. Nyní je pro vás namísto zmatených řečí vhodné vnitřní shromáždění, 

vzpomínání a rozjímání namísto hlučných radostných shromáždění. Co by se stalo, kdyby učedníci Ducha 

svatého zhmotnili božské učení? 

2 Duch je život, a proto nikdy nepřestane být. Musí se zdokonalit, aby mohl přebývat v nebeských 

výšinách; vy jste se vyvinuli, důkazem toho je, že se dobrovolně odvracíte od svatých obrazů nebo 

symbolů, jimiž se Mě lidé snaží znázornit, protože si Mě již představujete jako Ducha Svatého - 

nekonečného a všemohoucího - a nechcete Mě vidět omezeného. Konečně jsi pochopil, že před tvým 

Bohem není lepší oběti než tvé dobré skutky. 

3 Řekl jsem vám, že třetího dne vstanu z mrtvých? Pak jsem k vám také symbolicky promluvil o 

budoucích událostech: Zde jsem v duchu na počátku Třetí éry, dávám se poznat skrze lidský orgán chápání 

a přišel jsem také k mrtvým - pro duchovní život. Díky tomuto hlásání, ohlášenému a slíbenému jindy, jste 

slyšeli, že okázalé oděvy a obřady jsou zbytečné, že máte svou duši obdařit čistotou. Už jste pochopili, že 

vystupovat navenek čistě a nádherně, aniž byste očistili srdce, je zrada, která nezůstane bez povšimnutí 

Otce. 

4 Ty můžeš zapůsobit na člověka, svého bratra, a dokonce ho oklamat, ale ne Já, protože Můj 

pronikavý pohled všechno odhaluje a řídí. Navíc zažijete, jak v této době velkého duchovního světla lidé 

odmítají vše, co obsahuje pokrytectví. Připravuji vás, aby vás nikdo nepřekvapil a aby nikdo neoklamal 

vaše bližní. 

5 Kdyby se někdo objevil a tvrdil, že je převtělený Kristus, nevěřte mu, neboť když jsem vám 

oznámil, že se vrátím, dal jsem vám na srozuměnou, že to bude v duchu. Kdyby vám někdo řekl: Já jsem 

posel Boží, nedůvěřujte mu, neboť praví poslové se nechlubí a nevytrubují poslání, které jsem jim svěřil. 

Identifikují se pouze podle svých děl. Je na lidech, aby určili, zda se jedná o posla Páně. Vzpomínáte si, že 

jsem vám řekl, že strom se pozná podle ovoce? 

6 Nezakazuji vám ochutnávat "plody stromů", ale musíte být vybaveni, abyste uměli rozlišit dobré 

ovoce od špatného. 

7 Ty, kdo milují pravdu, postavím jako svícny, aby osvětlovali cestu svých bližních. 

8 Toužím po tvé duši, po bytosti, která je tvým očím neviditelná a kvůli níž jsem se kdysi stal 

člověkem a prolil svou Krev, abych ji naučil plnit její úkol. 

9 Nebojte se na své cestě potkat lidi, kteří Mou přítomnost v této podobě popírají. Jsou to slepí lidé, 

kteří ještě nemají světlo v duši. Kdysi mě také odmítali, ale když viděli mé zázraky, museli prohlásit, že 

Ježíš je zaslíbený Mesiáš. 

10 V této době uvidíte ty, kdo Mě zapřeli, jak se před vámi kajícně zkroušili a nenalezli slova, 

kterými by vyznali, že toto učení pochází od Boha. 

11 V tento den, kdy davy lidí spěchají do svých kostelů s velkým výkřikem slov, aby oslavili 

okamžik, kdy se nebe otevřelo, aby Mě přijalo, vám říkám, že to vše je jen tradice, která má zapůsobit na 

srdce lidí. Jsou to jen rituály, které dnes zhmotňují Mé božské utrpení. 

12 Nesmíte se řídit touto tendencí a stavět oltáře a obrazy. Nezobrazujte si posvátné události ani 

nepoužívejte zvláštní oděvy, abyste se odlišili, protože to všechno je modlářské uctívání. 

13 Vzývejte Mě svým srdcem, pamatujte na Mé pokyny a berte si z Mých příkladů vzor. Nabídněte 

Mi poctu své nápravy a pocítíte, jak se vám otevírají nebeské brány, aby vás přijaly. 

14 Věřte, že tak jako Ježíš vstal třetího dne z mrtvých, tak i já jsem dnes ve třetí éře vstal z mrtvých 

mezi lidmi, kteří jsou mrtví ve víře a milosti, abych vás prostřednictvím lidského orgánu chápání učil 

krásám duchovního života. 

15 Zástupům, které mě poslouchají, říkám: Proč se zahalujete nedělními rouchy a šperky, a raději 

neobléknete svou duši do čistoty? Chci vidět tento oděv jen mezi vámi. 

16 Vyhněte se falešným a rouhavým představám o Mně a Mém utrpení, protože Mne nikdo nemůže 

představovat. Žijte podle mého příkladu a mého učení. Kdo takto jedná, zastupuje svého Mistra na zemi. 
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17 Zatímco někteří pálí kadidlo a myrhu jako oběť Mému Božství, Já vás učím obětovat Mi nitro 

svého srdce, vůni své duše. Tuto duchovní oběť od vás chci. 

18 V toto milostiplné ráno si lidstvo připomíná třetí den, kdy Kristus vstal z mrtvých, aby potěšil své 

apoštoly, a kdy překročil práh smrti, aby vyhledal ty, kdo jsou v duchovní nouzi. Vzpomeňte si, co jsem 

vám řekl: Já jsem Velký zemědělec neboli Pastýř. Tyto úkoly jsou zadávány i vám. Kdo jiný než pastýř 

může vést duše a řídit národy? A otec rodiny, který se stará o srdce, nebo učitel, který vede mysl - nejsou 

to snad pozemšťané? 

19 Každému z nich je přidělen určitý počet duší, které má vést nebo vychovávat, a tento úkol nekončí 

tělesnou smrtí. Duše pokračuje v setí, pěstování a sklizni v duchovním světě i na zemi. Větší duše vedou 

ty menší, a ty zase vedou další s ještě nižším stupněm vývoje, zatímco Pán je všechny vede ke své 

překážce. 

20 Jestliže jsem vám nyní řekl, že větší duše vedou ty menší, nechci tím říci, že tyto duše byly od 

počátku velké a že ty druhé musely být ve srovnání se svými bratry a sestrami vždy malé. Ti, kdo jsou 

nyní velcí, jsou takoví proto, že se pozvedli a rozvíjeli při plnění vznešeného úkolu milovat, sloužit a 

pomáhat těm, kdo ještě nedosáhli takového stupně duchovního rozvoje, těm, kdo jsou ještě slabí, těm, kdo 

zabloudili, a těm, kdo trpí. 

21 Ti, kdo jsou dnes malí, budou zítra velcí, protože vytrvale kráčejí cestou rozvoje. 

22 Žebřík duchovní dokonalosti, který Jákob viděl jako symbol ve svém prorockém snu, je cesta, 

která začíná na zemi a končí v nebi, která má svůj počátek v hmotném světě a svůj konec v dokonalosti 

duchovního života. 

23 Své děti, své žáky, své národy neopustíte ani se smrtí, neboť vzdálenost mezi jedním a druhým 

světem je jen zdánlivá. Z duchovní sféry budete moci pokračovat v péči o své číslo, vést je a starat se o ně, 

a často pak budete moci vykonat tak velké skutky, které byste na zemi považovali za nemožné. 

24 Požehnaná je cesta tvé duše, která ti denně dává stále jasněji poznat lásku tvého Otce a učí tě 

chápat velikost jeho skutků. 

25 Je možné, že po těchto učeních bude někdo nadále doufat, že ho smrt osvobodí od jeho kříže, nebo 

že se najde někdo, kdo se bude obávat, že ho připraví o jeho sémě? 

26 Všechno žije ve Mně, všechno se ve Mně udržuje, nic se neztrácí. 

27 V této době tě hledám ve tvém domě, neboť hledáš-li Mne, hledám i Já tebe. Chci s vámi mluvit, 

dovolte Mi proniknout až na dno vašich srdcí a nesnažte se přede Mnou skrývat ani svůj smutek, ani svá 

provinění. 

28 Snažte se Mi naslouchat v tichu, pozvedněte svého ducha k Otci, a pak brzy uslyšíte Můj hlas, 

který k vám promlouvá jazykem, který jste nikdy neslyšeli, a přesto mu rozumíte, jako byste ho slyšeli 

odjakživa. 

29 Nemělo by vás to překvapovat, protože musíte pochopit, že Já jsem "Univerzální Slovo". Mluvím 

ke svědomí, mluvím k srdcím, k duším, k rozumu a smyslům, mluvím ke všem bytostem, Můj hlas nikdy 

neutichá. 

30 Učte se Mi naslouchat a zkoumat Mé lekce. Pamatujte, že jsem vám řekl, že kdo se napije vody z 

mého slova, už nikdy nebude žíznit. Vylévám svou moudrost na veškeré bytí, abyste ji mohli 

shromažďovat na své cestě životem. 

31 I kdyby na světě neexistovala žádná náboženství, stačilo by se soustředit na dno své bytosti a najít 

Mou Přítomnost ve svém vnitřním chrámu. Také vám říkám, že by stačilo pozorovat vše, co vám život 

předkládá, abyste v něm objevili knihu moudrosti, která vám neustále ukazuje své nejkrásnější stránky a 

nejhlubší učení. 

32 Pak pochopíš, že není spravedlivé, aby svět bloudil, zatímco ve svém srdci nosí správnou cestu, ani 

aby bloudil v temnotě nevědomosti, zatímco žije uprostřed tolika světla. 

33 Nepřišel jsem vás soudit jen proto, abych vynesl rozsudek nad každým hříšníkem. Přišel jsem tě 

soudit, ale ne bez toho, abych ti nejprve nabídl novou příležitost osvobodit svou duši od všech hříchů. 

34 Volám všechny, neboť se chci vidět obklopen touto velkou rodinou, která je pro Mne lidstvem, 

jemuž jsem věnoval tolik laskavosti a něhy, že jsem se stal jedním z jejich synů. 

35 Vy, kteří jste měli příležitost slyšet Mě v této podobě, vězte, že jste přišli ve správný čas. Nepřišel 

jsem ani před, ani po správném čase, ani jste nepřišli příliš pozdě, ani příliš brzy. Toto je doba, která byla 
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vašemu duchu zaslíbena od nejvzdálenějších dob, aby v ní mohl pokračovat v poučení, které sotva začalo 

v dřívějších dobách. 

36 Nemohl ses ke Mně vrátit, aniž bys předtím okusil všechny plody života a užil si všech radostí. Jak 

málo je bytostí, které by uměly zůstat věrné a čisté po Otcově boku! Vykonali pouze Jeho vůli. Ale vy, 

kteří jste ve svých modlitbách mnohokrát opakovali: "Pane, staň se Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi" - 

je lež, že jste vždy jednali podle Mé vůle. Protože jste žili podle své vůle, která je nedokonalá, dopustili 

jste se tak závažných chyb, za které nyní platíte velkou hořkostí, nemocemi a strádáním. Vy však již 

nebudete vnucovat svou vůli a podřídíte se božské autoritě, která vše řídí moudře a spravedlivě. Pak se již 

nebudete dopouštět chyb a trpět kvůli nim. 

37 Modlete se a hledejte samotu a ticho své vnitřní svatyně, pak se v této modlitbě vynoří dosud spící 

smysly a schopnosti ve vaší bytosti a budou k vám promlouvat o minulých učeních a budoucích 

událostech, které jsou nyní vaší mysli nedostupné. Pak se dozvíte, že musíte dokončit dílo, které jste v 

minulých životech nechali nedokončené. V současné době začíná člověk duchovně poznávat sám sebe. Už 

stojí před branou svatyně, kde najde vysvětlení všech záhad, které ho dosud obklopovaly, aniž by si je 

dokázal vysvětlit. Běda však těm, kdo se navzdory Mému neustálému volání ukáží být hluší nebo necitliví 

k hlasu, který neustále klepe na dveře jejich srdcí, neboť je čeká únava ze života a dosud nepředstavitelná 

sklíčenost. 

38 Ó ženy tohoto lidu, které slyšíte Mé Slovo, jež se dotýká nejhlubších a nejušlechtilejších strun 

vašich srdcí, bděte nad svými, udržujte v nich plamen víry, pěstujte ctnost, mír a bratrství. Obracím se na 

tebe, protože tvé srdce je vnímavější k Mému Slovu, ačkoli tvůj duch je stejný jako duch všech lidí. 

39 Z vás všech udělám milované učedníky, kteří se učí napravovat, aniž by někoho zraňovali nebo 

odsuzovali - ty, kteří umějí zacelit ránu, aniž by krvácela, kteří umějí odpouštět, aniž by se ponižovali. Až 

budete takto připraveni, pošlu vás k národům jako rádce, jako posly míru, jako zvěstovatele této radostné 

zvěsti, jako důstojné učedníky Toho, který vás tolik naučil. Nesmíte však zapomínat, že jediný, kdo může 

dávat, je Otec, a on je také jediný, kdo může duši vrátit vše, co ztratila. 

40 Po roce 1950, až skončí Mé projevení v této podobě, vás nenechám samotné. Budu i nadále 

přítomen v jiné podobě, jemnějším způsobem, a budete-li v pravdě bdít nad naukami, které jsem vám 

svěřil, a zduchovňujete-li se, pocítíte Mou Přítomnost ještě blíže. Máte-li víru, uvidíte Mě svýma 

duchovníma očima, a spojíte-li se jako bratři a sestry v Mém díle, lidé se k vám budou hrnout, jako se 

hrnuli v této době, kdy jsem se dal poznat skrze hlasatele. 

41 Nikdo nebude moci vyrvat toto semeno z tvého srdce, neboť bude přecházet z generace na 

generaci. 

42 Dojde k boji: Bezbožní a pokrytci si na tebe budou ukazovat a pronásledovat tě, protože jdeš po 

této cestě. Nic však nedokáže tento lid přimět k ústupu, protože toto semeno, které jsem zasel do vašich 

srdcí, vzklíčí ve chvílích zkoušky jako slovo světla na rtech vašich dětí. 

43 Stejně jako se křesťanství podařilo prosadit Mé učení o lásce v dobách, kdy bylo pro lidi obtížné 

cítit lásku jeden k druhému, tak bude spiritualismus bojovat v této době, v epoše, kdy materialismus 

zkameněl v lidských srdcích. A jestliže tehdy Kristovo slovo otřáslo samotnými základy lidských životů, 

nyní toto světlo rozechvěje i ty nejcitlivější struny jejich srdcí. Budou období, kdy se bude zdát, že Mé 

sémě zmizelo. Bude však úspěšná a přetrvá uprostřed všech událostí na zemi. 

44 Pokud se některým podaří Mou pravdu utajit, jiní budou pracovat na tom, aby vyšla najevo. Mají-li 

rodiče mlčet, promluví děti. Mé slovo však bude vycházet ze rtů mých učedníků a svědectví se budou 

objevovat všude. Nežádejte však, abyste zažili naplnění všeho, co vám nyní oznamuji. Nejprve nechte 

semínko vyklíčit, pak nechte rostlinu nést vytoužené plody, a i poté nechte plody dozrát. Pak uvidíte, že se 

všechna má proroctví naplní jedno po druhém. Někteří z vás jsou pilní, jiní nedbalí, ale já vám říkám, že 

všichni musíte být trpěliví a vytrvalí. 

45 Pokud víte, co stojí sklizeň ovoce nebo semínka poté, co jste o ně pečovali, budete k nim mít 

opravdovou lásku. Proto chci, aby Mé sémě prošlo vašima rukama, abyste si ho zamilovali a uznali 

veškerou jeho hodnotu. Abych ti pomohl splnit tvůj úkol, posiluji tě v boji. 

46 Pastýř s láskou přivádí stádo k překážce své lásky, kterou je Pánovo lůno pro duše. 



U 131 

109 

47 Jděte vpřed, říká vám Můj hlas, nezastavujte se na cestě. Milujte čas jako vzácný poklad, 

využívejte ho k plnění povinností svého ducha i těch, které vám ukládají pozemské povinnosti. Používejte 

ho ve všem, co vám můj Zákon přikazuje, a odměnou vám bude světlo a pokoj pro vašeho ducha. 

48 Pro mnoho lidí této doby se jejich vykoupení na zemi chýlí ke konci. Vy, kteří slyšíte tato zjevení 

a nevíte, zda patříte k těm vyvoleným - využijte i poslední okamžik své existence, prozkoumejte jej ve 

světle svého svědomí. Prozkoumej zkoušky, které musíš podstoupit, splať co nejvíce svých (duchovních) 

dluhů a díky této přípravě získáš příjemné ovoce, které tvá duše sklidí, jakmile překročí práh duchovního 

života. 

49 Nemyslete na smrt, aby se pro vás neznámé nestalo skličující utkvělou představou. Pamatujte, že 

budete žít, a buďte si jisti, že až spatříte cestu duchovní sféry, vaše duše bude jásat radostí a překvapením: 

Připadá mi, jako bych tu už někdy byl! 

50 Studujte a správně vykládejte Mé učení, protože kdybyste tak nečinili, upadli byste do fanatismu v 

důsledku špatného vykládání Mých učitelů spiritualizace, a protože to je povznesení ducha, nepřipouští 

omyl. 

51 Žijte čistě, pokorně, jednoduše. Naplňujte vše, co je spravedlivé v lidské oblasti, i vše, co se týká 

vašeho ducha. Odstraňte ze svého života to, co je zbytečné, umělé a škodlivé, a místo toho se osvěžte 

vším, co je ve vaší existenci dobré. 

52 Cesta je tak hladká a břemeno kříže tak lehké, pokud jste se již naučili žít, že se vám bude zdát 

snadné splnit svou povinnost smíření. Ale pro toho, kdo nese těžká břemena a táhne s sebou světem řetězy, 

se zdá nemožné vydat se Pánovou cestou a následovat stopy, které za sebou zanechal. 

53 Uvědomte si, že Mistr po vás nežádá nic nemožného. Ani vám neříkám, abyste svůj život okamžitě 

změnili. Osvoboďte své srdce od hmotných věcí, osvoboďte je od sobectví a budete postupovat po cestě, 

kterou jsem vám vytyčil s jemností a láskou. 

54 Nejsou Mými služebníky ti, kdo předstírají, že Mi slouží, a marně se chlubí svými znalostmi nebo 

posuzují skutky svých bližních. Moji služebníci, Moji učedníci, Moji vojáci jsou ti, kdo čistým, 

pracovitým a užitečným životem rozsévají na své cestě Mé světlo a zanechávají po sobě stopu ctnosti a 

příklady dobra. 

55 Nikdo není oprávněn soudit činy svých bližních, protože když to nedělá ten, kdo je čistý - proč by 

to měl dělat ten, kdo má v srdci skvrny? 

56 Říkám ti to proto, že vždy toužíš zkoumat sémě svého bratra v naději, že na něm najdeš chyby, 

abys mu pak mohl ukázat své sémě a ponížit ho tím, že mu řekneš, že tvé dílo je čistší a dokonalejší. 

57 Jediný soudce, který umí zvážit vaše skutky, je váš Otec, který přebývá v nebi. Až se objeví se 

svými váhami, nebude mít v Jeho očích větší zásluhy ten, kdo více rozumí, ale ten, kdo pochopil, jak být 

bratrem svého bližního a dítětem svého Pána. 

58 Je nutné, aby se Můj lid objevil mezi národy a dal příklad bratrství, harmonie, lásky a porozumění 

jako voják míru mezi těmi, kdo opět zneužívají Božího učení k hádkám, vzájemnému ubližování a k tomu, 

aby si vzali život. 

59 Ke svým dětem ze všech sdružení, církví a sekt mluvím skrze jejich svědomí. Povzbuzuji je ke 

smíření a inspiruji je velkými myšlenkami plnými světla. Je však důležité, abys věděla, že jim skrze tebe 

zanechávám poselství, které jim musíš doručit v Mém jménu. 

60 Musíte být pokorní. Nesmí vám vadit, že vás někdo uráží. Buďte jemní. Čeká vás ponížení a 

utrpení. Ale tvé slovo, které bude mým poselstvím, nebudou moci vyhnat ze své mysli. Proto vám říkám: 

Pokud někteří zůstanou necitliví a hluší k tvému volání, jiní se probudí z dlouhého spánku a vydají se 

vpřed, aby svůj život nasměrovali na správnou cestu obnovy a pokání. 

61 Vyzbrojte se odvahou, vírou a silou, abyste mohli čelit boji. Ale upozorňuji vás: Nenechte se 

zastrašit, když mluvíte s někým ze svých bližních, protože ho vidíte dobře oblečeného nebo protože je 

oslovován jako kníže, pán nebo ministr. 

62 Vezměme si za příklad Pavla a Petra, kteří pozvedli svůj hlas před těmi, které svět nazýval pány. 

Byli velcí duchem, a přesto se nikomu nechlubili, že jsou pány; spíše tvrdili, že jsou služebníky. 

Následujte jejich příkladu a svědčte o Mé pravdě láskou ke svým skutkům. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 132  
1 Vítejte vy, kteří v sobě začínáte cítit plamen lásky ke svému Mistrovi. Vítám vás, kteří se snažíte 

osladit svůj život pohlazením Mého Slova. Vítejte i vy, kteří pochybujete o Mé Přítomnosti, neboť vás 

zbavím pochybností a ty ustoupí Mé lásce. Vítejte i vy, kdo přicházíte se zarmouceným srdcem, neboť 

vám poskytnu potřebnou útěchu. Má láska vás všechny objímá. 

2 Když vidíš, jak tě přijímám, řekni Mi z hloubi srdce: "Pane, čekal jsem na Tebe, už dlouho jsem 

toužil po Tvém příchodu i po Tvém láskyplném Slově." A pak se na Tebe podívej a řekni Mi: "Pane, už 

dlouho jsem tě očekával. - Hledáte Boží království? Přivedu vás k němu krok za krokem, dokud 

nedosáhnete nejvyšší úrovně dokonalosti. Mnozí, kteří vás na zemi předešli, již této vznešenosti dosáhli. 

Jsou to duchové světla, poslové či vyslanci Boží, kteří přicházejí neviditelně k lidem, aby jim přinášeli 

poselství a inspiraci. 

3 Ó žáci, usilujte o pokrok ducha a naučíte se objasnit všechny problémy, jejichž řešení považujete 

za nemožné, ačkoli leží v oblasti vašich možností. Pokud jste obdařeni tak velkým nadáním, proč chcete, 

aby to 

Dělám všechno za tebe? Pamatujte, že ke Mně musíte přijít díky svým zásluhám, úsilí a dokonce i obětem. 

Ukážu vám, jak postupovat po cestě k cíli. 

4 Podívejte, mé slovo je jako dobré semeno. Někdy padá na tvrdou půdu, pod kameny a trní: je to 

materialismus, lhostejnost srdcí, v nichž Mé učení nemůže klíčit. Někdy rostlina právě začíná kvést, když 

přijde nečistá ruka a odřízne ji. K tomu dochází, když je srdce vedeno špatnými vášněmi. Padne-li 

semínko do úrodné půdy, včas vyklíčí, vykvete a nasadí poupata, trvalka se každý den vypíná výš a dává 

bohaté plody. 

5 Někdy se ptáte: "Proč si Mistr - místo aby si vybral své služebníky a učedníky - nevezme nás 

všechny, kteří jsme všichni jeho děti?" A já vám odpovídám: Vybírám si ty, pro které je ten správný čas, 

jako u zralých semen. Ostatním nechávám nějaký čas, dokud nedosáhnou plné dospělosti, abych jim mohl 

sloužit. Mistr se chová jako dobrý rybář, který brzy ráno nasedne na loď, hodí síť tam, kde ví, že je hojnost 

ryb, a když ji vytáhne plnou ryb, nechá zbytečné malé ryby proklouznout sítí, a tak vybere ty větší. Já jsem 

rybář duší, který nastražil svou síť, aby do ní chytil vaše srdce. Kolik lidí, kteří se chytili do Mých sítí 

lásky, se vrátilo do moře svého neklidu a vášní! Ještě nemohou patřit k vyvoleným, kteří Mě věrně a 

odříkavě následují. Ale připojí se k nim později. 

6 Snažím se, aby byl Můj hlas slyšet ve všech duších, ale materialismus lidí jim umožňuje slyšet 

pouze hlas světa a těla. Jsou však někteří, kteří mě slyší, a to jsou ti, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo jsou 

nemocní, kdo jsou opovrhovaní, ti, které svět už nepotřebuje a odsoudil je k zapomnění, protože už nemají 

co dát. Slyší Mě velmi dobře, protože vědí, že ode Mne mohou jen něco očekávat. Co může znamenat Můj 

hlas, Mé Slovo pro někoho, kdo ve světě nachází vše, po čem touží? Ten vidí jen své hmotné štěstí, a 

uslyší-li někdy Mé volání, řekne Mi také, jak se říká žebrákovi: "Dnes ti nemám co dát, přijď zítra zas!" 

Ale kdo zná to "zítra"? Kdo může vědět, jak dlouho bude trvat, než ho zase někdo zavolá? Může to být 

zítra, stejně jako je to možné v jiné existenci. Blahoslavený je ten, kdo zapomíná na své utrpení nad bolestí 

druhých. 

7 Modlete se a uvědomte si, že nyní nastal čas, kdy Moje spravedlnost a Moje světlo otřásly všemi 

temnými silami. Je to těžká a nebezpečná doba, protože i bytosti, které přebývají v temnotě, se mezi vámi 

budou vydávat za bytosti světla, aby vás svedly a zmátly. Dávám vám své světlo, abyste nesešli z cesty a 

nenechali se oklamat těmi, kdo zneužívají mé jméno. 

8 Podvodníci nejsou jen neviditelné bytosti, ale najdete je také vtělené v lidech, kteří k vám mluví o 

učeních, jež se tváří jako světlo, ale jsou v rozporu s Mým učením. Neměli byste je poslouchat. Mé slovo 

se pozná podle vysoké duchovnosti, významu a božské "chuti". Každý, komu se podaří poznat 'chuť' 

Mého Slova a seznámí se s ním, neupadne do omylu. Dal jsem vám právo zkoumat a prozkoumávat Mé 

Slovo, abyste je mohli poznat od základu. 

9 Protože nad vámi bdím jako pastýř nad svými ovečkami, když házím své sítě, abych zachránil vaše 

duše z rozbouřených vln oceánu, vy se zase modlete za své bližní a vaše modlitba se rozprostře jako plášť 

míru nad lidstvem. 

10 Nyní chápete, že jsem rozdělil Své božské zjevení do tří velkých epoch. 
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11 V duchovním dětství lidstva mu Otec dal Zákon a slíbil mu Mesiáše, který mu otevře dveře do 

nového věku. 

12 Mesiášem byl Kristus, který přišel k lidem, když byli v "duchovním mládí". Učil lidi vyšší formě 

naplňování zákona, který dříve přijali od Otce a nevěděli, jak ho naplnit. "Slovo Boží" promlouvalo 

Ježíšovými ústy, a proto vám říkám, že svět nadále slyšel hlas a přikázání svého Otce skrze učení lásky 

dokonalého Mistra. 

13 Ježíš nabídl lidem, že jim pošle Ducha pravdy, aby pochopili vše, co z jeho učení nepochopili. 

14 Nuže, milovaní lidé, toto prosté, pokorné slovo, které v této chvíli slyšíte, je hlasem Ducha Pravdy, 

je duchovním světlem Božím, které se vlévá do vaší bytosti, abyste mohli otevřít oči Nové éře. Toto 

světlo, které vám začíná dávat jasně pochopit všechna zjevení vašeho Mistra, je světlo vašeho Otce, Ducha 

Svatého, které překvapuje lidstvo na vyšším stupni duchovního vývoje, to znamená, když se blíží k 

dospělosti, aby pochopilo Boží zjevení. 

15 Ve všem, co vám toto světlo zjevuje, obdržíte Otcovo poučení, neboť "Slovo" je ve Mně a Duch 

svatý je Má vlastní Moudrost. 

16 Tato forma hlásání prostřednictvím lidských hlasatelů je pouze úvodem k pravému duchovnímu 

spojení člověka s jeho Stvořitelem a Pánem, kdy vy, naplněni Duchem pravdy, hovoříte se svým Otcem z 

ducha do ducha. 

17 Těm, kteří v tuto chvíli ještě nevěří v Mé zjevení, říkám: Nepopírejte, že Mistr bude opět 

komunikovat s lidmi, neboť vám slíbil, že se vrátí, a žádný z božských slibů nezůstal nesplněn. Nesmíte se 

také vzdalovat od svého Otce tím, že budete tvrdit, že s ním nelze udržovat společenství. Po pravdě vám 

říkám, že Pán byl vždy v kontaktu s lidmi v různých formách podle jejich duchovní vyspělosti. 

18 Tento nový věk, protože je věkem spiritualizace, se bude nazývat věkem Ducha svatého, protože 

bude osvícen božským světlem, které vše vysvětluje a učí vás všemu rozumět. 

19 Nová éra již začala a nikdy neskončí, neboť vyvrcholení tohoto věku se spojí s věčností. 

20 Ještě neznáte velikost a zázraky, které vám slibuje čas světla? Neradujete se při pomyšlení, že se 

již blíží doba, kdy svět unikne z temnoty a otevře oči novému dni? 

21 Zmatené okolnosti skončí, zmizí klam, tajemství se rozplynou a lidem, kteří dlouho hledali, 

pochybovali a trápili se, se zjeví zářivé, ale zároveň krásné a mírné světlo - protože je to světlo Božího 

Ducha: Zde je pravda. 

22 Pochopte, že Kristus vykládal Otcův zákon a že Mistrovo učení je osvíceno světlem téhož Otce, 

kterého nazýváte Duchem svatým. 

23 Abyste dosáhli tohoto světla, pozvedněte své myšlenky, dejte volnost duchu, otevřete svá srdce, 

neboť na vás vyliji proud požehnání. 

24 Vy, kteří jste teprve dnes přišli ke světlu Mého Slova: Otevřete své potřebné ruce a vezměte si 

chléb a víno z Mého pokynu. 

25 Zkoušky prošly všemi; u některých byly krátké, ale těžké, u jiných dlouhé a trpké; chvíle, hodiny, 

dny a roky bolesti pro vás pominou a do vašich srdcí se vrátí mír. Z mého Ducha do tvého proudí můj 

balzám, má síla a mé světlo. 

26 Nechte se zahalit Mou září, abyste zde zapomněli na smutek, žal, bídu a slzy. Nyní je čas, abyste 

objevili poklad, který v sobě nosíte, a přestali být vyvrheli světa. 

27 Lidé, nebojte se, neboť vám neuložíme žádné úkoly ani povinnosti, dokud nezískáte klid, sílu duše 

a zdraví, které vám chybí. Jakmile se budete cítit silní, vaše srdce Mi poděkuje a zároveň požádá o místo 

na Mé vinici. 

28 "Proste a bude vám dáno" říkám nemocným, těm, kdo potřebují pokoj, chudým, těm, kdo hladoví a 

žízní po spravedlnosti, vdovám, sirotkům, těm, kdo nemají na světě milujícího člověka, zkrátka všem, kdo 

pijí kalich hořkosti. Neslibujte mi však nic za mé výhody. Dovolte Mi, abych vás zaplavil svou láskou, ale 

máte plnou svobodu Mě následovat nebo se ode Mne odvrátit. Kdo Mě následuje, nebo ne, to ponechávám 

na vděčnosti vašeho srdce, vašeho rozumu, vašeho svědomí. 

29 Není to příkaz, který bych vám dával, ale ani vy si nesmíte klást podmínky, abyste Mě následovali. 
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30 Měli byste mít na paměti, že každému, kdo se obnovuje, kdo vede spravedlivý život a vkládá do 

svých skutků jiskru ctnosti, jsou k dispozici nejcennější poklady Ducha, jako je pokoj, zdraví a světlo 

moudrosti. 

31 Jste-li poslušní a pokorní, nemáte se čeho bát. Ve Mně uvidíte jen lásku, spravedlnost a dobrotu 

bez hranic. 

32 Váš strach bude oprávněný, pokud sejdete z cesty. Pak se však budete muset obávat následků 

svých nedokonalých činů. 

33 Mezi vámi je někdo, kdo mi říká: "Pane, proč jsi mě povolal, když víš, že mám velmi tvrdé srdce, 

které nikdy k nikomu necítilo lásku?" "Ne," odpověděl jsem. Říkám mu, aby se nebál, neboť má moc je 

veliká a způsobuje, že křišťálově čistá voda tryská i ze skal. 

34 Vytrvale naslouchejte Mému Slovu, to je to jediné, co od vás žádám. Pak, když na to nejméně 

myslíš, temnota tvé mysli se rozplyne, aby do ní mohlo proniknout světlo, a toto srdce jako mrtvý v rakvi 

ožije, bude cítit a milovat, jak se sluší na každé Boží dítě. 

35 Naučte se modlit, říká váš Mistr. Budu s tebou mluvit ve tvé tiché komnatě. Promluvím ke svým 

nemocným, pomažu je a dám jim pocítit útěchu svého božského uzdravujícího balzámu. Poskytnu vám to, 

na co jste dlouho čekali. 

36 Učte se mluvit s lékařem lékařů, ó blahoslavení nemocní, neboť Mě musíte často vzývat i zítra, až 

budete opět zdraví a budou vám svěřeni další nemocní. 

37 Vždy věřte, aby se zázrak stal skutečností, a získávejte zásluhy, abyste byli vždy hodni toho, o co 

žádáte. 

38 Jaké zásluhy může získat nemocný člověk, který není schopen žádného boje? Jeho zásluhy mohou 

být mnohé a velké, pokud se umí obrnit trpělivostí a pokorou, pokud umí být pokorný před Boží vůlí a 

dokáže Mi žehnat uprostřed své bolesti, neboť jeho příklad osvítí mnohá srdce, která přebývají v temnotě, 

která si zoufají a oddávají se neřesti nebo myslí na smrt, když je přepadne zkouška. Pokud se tito lidé na 

své cestě setkají s příkladem víry, pokory a naděje, který vychází ze srdce, jež také hodně trpí, protože 

nese velmi těžký kříž, pocítí, že se jejich srdce dotkl paprsek světla. A tak tomu skutečně je, protože nebyli 

schopni slyšet hlas svého vlastního svědomí, museli přijmout světlo svědomí, které jim poslal jiný bližní 

svým příkladem a svou vírou. 

39 Nevzdávejte se, nikdy neprohlašujte, že jste selhali, nesklánějte se před břemenem svého utrpení. 

Mějte stále před očima hořící lampu své víry. Tato víra a vaše láska vás zachrání. 

40 Muži, kteří mlčky trpíte strádání a bídu, kteří den co den pijete kalich ponížení, žehnám vašim 

krokům. Ještě včera jste byli pány, a teď jste služebníky; dříve vás zahaloval slavnostní šat, a teď vás 

obklopuje chudoba. Bydlíš v ubohém koutě, odkud vzpomínáš na svou minulost, a tam potají proléváš své 

slzy, aby tě neviděla plakat ani tvá žena, ani tvé děti. V těchto chvílích cítíte zbabělost a nechcete své 

blízké přivádět k zoufalství. Jen já znám tento smutek, jen já vím, jak osušit tyto slzy. Ke všem vám budu 

mluvit a učit vás, neboť všechnu tu bolest, kterou jste v sobě nahromadili, mohu odstranit a zanechat ve 

vašem srdci jen to požehnané světlo zkušenosti. Ujišťuji vás, že z těch, kteří trpěli nejvíce, vychovám ty 

nejlepší mistry. 

41 Musíte poznat Mé Slovo, abyste se uzdravili a povstali k pravému životu, ó vy, kteří jste mrtví 

srdcem i duchem! 

42 Bolest vylila na svět celý svůj obsah a dává o sobě vědět v tisíci různých podobách. 

43 V jakém strašném spěchu žiješ, lidstvo! Jak pracně hněteš těsto na chléb vezdejší! Proto se muži 

předčasně spotřebovávají, ženy předčasně stárnou, dívky uvadají v plném rozkvětu a děti v útlém věku 

otupí. 

44 Doba, v níž nyní žijete, je dobou bolesti, hořkosti a zkoušek. Přesto chci, abyste nalezli mír, 

dosáhli harmonie, odmítli bolest. Proto se vám zjevuji v duchu a posílám vám své Slovo, které je rosou 

útěchy, uzdravení a pokoje pro vaši duši. 

45 Slyšte mé slovo, které je vzkříšení a život. V něm znovu získáte víru, zdraví a radost z boje a 

života. 

46 Dávám vám lásku, která je ve Mně a která se nikdy nevyčerpá. Jsi součástí Mne a Já tě živím, Můj 

blahodárný stín tě navždy přikrývá. Jako Otec jsem vás učil, abyste učinili první kroky k naplnění svého 

úkolu. Jste na úpatí hory dokonalosti, odtud stoupejte vzhůru. Můj duch je na vrcholu a čeká na tvůj 
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návrat. Lidstvo bude následovat vaše kroky. Vydávám k nim Svou výzvu, mluvím k otci rodiny, který je 

ustanoven Mým zástupcem a má za úkol vést svěřené duše; mluvím také k tomu, kdo je správcem, aby 

každý jednal podle Mých zákonů a splnil svůj úkol překonáním zkoušek této doby. 

47 Od počátku věků jsem založil domov, který tvoří muž a žena, a vlil jsem do něj moudrost a lásku. 

Oběma jsem uložil kříž a dokonalý osud. Základem tohoto domova je láska a vzájemné porozumění. 

Vedení náleží muži, úcta a poslušnost ženě. Do obou jsem vložil vzácné dary, aby se mohli zdokonalovat. 

A není mou vůlí, aby tato požehnaná instituce byla špatně hodnocena nebo znesvěcena. Navzdory bouřím, 

které všude zuří a hrozí - buďte bdělí a braňte tyto zásady. Postavte budoucnost lidstva na pevných 

základech. Já, který jsem přítomen ve vašich činech, vám pak požehnám a rozmnožím vaše sémě. 

48 Pokud vaše duše není schopna pochopit velké myšlenky nebo inspirace, modlete se, připravte se a 

já vás osvítím. 

49 Všechny úkoly, které vám zadávám, jsou velmi důležité a zodpovědné. Zatímco jedněm svěřuji 

péči o děti, jiné činím duchovními vůdci velkého počtu lidí nebo vládci početného národa. Blahoslavený je 

ten, kdo se povznese nad pozemské a hledá sílu a světlo u Mne, neboť bude ve společenství se Mnou a Já 

ho budu podporovat při plnění jeho poslání ve všech jeho zkouškách. 

50 Vnímejte Mé teplo jako Otce, slyšte Mě a rozumějte Mi. Ať si ti, kdo mě slyší poprvé, nemyslí, že 

tento muž, skrze něhož vám dávám své slovo, chce, abyste věřili, že je Pán, Mistr. Ne, tvé oči Mě nevidí, 

ale tvůj duch Mě přijímá a ve svém srdci cítíš Mou Přítomnost. Mluvím k vám z nekonečna a je to sladká 

ozvěna Mého hlasu, kterou slyšíte těmito Mnou připravenými rty, abyste mohli slyšet Mé svaté Slovo. 

51 Neboť proč je zde toto prohlášení? Jindy jsem slíbil, že za tebou zase přijdu. Oznámil jsem, že můj 

příchod nastane, až se rozpoutají války, až zkaženost lidí dosáhne vrcholu a až se na zemi rozšíří pohromy. 

Dále jsem dal najevo, že můj příchod bude v duchu. Čas Mého návratu již nastal, čas Mé přítomnosti mezi 

vámi je tento, kdy válkami je otřesena celá země, domovy jsou zničeny, ctnosti pošlapány a Zákon je 

zfalšován. Proto když si to mnozí uvědomí, ptají se sami sebe: "Kdy přijde Kristus, náš Spasitel?" Nevědí, 

že jsem již na světě a připravuji semeno, které jim přinese světlo a mír. Sotva jsem začal plnit svůj slib. 

52 Znovu jsem přišel k pokorným, chudým a nevědomým, kteří však hladoví a žízní po spravedlnosti, 

lásce a pravdě. A když si tento prostý a neznámý lid uvědomil, že na něj někdo upřel svůj zrak a že ten 

někdo byl jeho Pán, vydal se - poháněn velmi velkou vnitřní silou - hledat Mé Slovo. Přišlo smutné, 

unavené a nemocné - v Mé přítomnosti našlo balzám na všechny své neduhy. Přišlo s lítostí nad svými 

hříchy, vadami a neřestmi, ale když pocítilo pohlazení, které mu dává Mé odpuštění, vzniklo v něm pevné 

rozhodnutí k obnově, k nápravě. Cítil, že jeho duch postrádá skutky hodné jeho Otce, a dostal pokyny, aby 

byl schopen konat velké skutky a zázraky. 

53 Lidský a duchovní život byly tajemstvím, kterému jejich malé znalosti nedokázaly porozumět. 

Když Mi zde naslouchalo, poznalo pravdu o všech stvořených věcech. Jestliže v té době izraelský lid 

očekával příchod Mesiáše jako příchod mocného krále, bojovného a silného na zemi, který jim vrátí 

svobodu, dá jim zbraně, aby porazili a pokořili své utlačovatele, a poté je zasype pozemskými statky, aby 

z nich učinil největší a nejmocnější lid na zemi - v té době tento lid nepřišel, abych ho učinil bohatým na 

světě, ani abych ho učinil velkým a pánem nad ostatními. Tito lidé ke Mně přišli, aby nalezli pravdu, spásu 

a pokoj. Udělil jsem jim i hmotné statky, ale to bylo provedeno jako doplněk. 

54 Chléb chudých v této době - ačkoli je tak hořký - se tolik nepodobá tomu, který jedí mocní, velcí 

páni, králové. 

55 Lidé, vraťte se ke Mně, začněte se modlit, jak jsem vás to naučil, abyste pocítili pokoj Mého 

příchodu. Modlete se duchovně přede mnou a prociťujte věty, které jsem vás naučil: "Otče náš, jenž jsi na 

nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé." Kolikrát jsi vyslovil tato slova, která jsou prosebnou 

žádostí o můj příchod, aniž bys chápal, co říkají, co naznačují, a proto jsi je necítil. Kristus vás naučil 

modlit se tak, že své myšlenky vznášíte k nebeskému Otci, aniž by se mezi Otce a dítě vměšoval nějaký 

obraz nebo jiná forma uctívání. Odkdy jste zapomněli na tyto pokyny? 

56 Ó můj nový lide Izraeli! Svěřuji vám tuto práci, jako by to byl strom. Dnes je ještě křehká, zítra 

bude mocná. Je určena k tomu, aby poskytovala stín a ovoce unavenému a nemocnému poutníkovi. 

Jestliže však vy, kteří přicházíte z krajů a okresů, z hor a vesnic, toužíte po jeho plodech a nestaráte se o 

něj, tento strom uschne, jeho plody opadají a přestane poskytovat stín. Přijde den, kdy se k němu opět 

vrátíte, protože pocítíte hlad a únavu ze života, ale až pak přijdete na místo, kde strom byl, už po něm 
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nenajdete ani stopu, protože jste nevěděli, jak se o něj starat, protože jste se spokojili s jeho plody, dokud 

jste neukojili svůj hlad, a pak jste se k němu obrátili zády. Tento strom roste v srdcích mých dětí. Jeho 

plody jsou láska a milosrdenství, vaše důvěra a vděčnost budou tou nejlepší zálivkou, kterou můžete 

svému stromu dát, aby žil, rostl a přinášel ovoce. 

57 Proto jsem zde uprostřed této pokory, proto jsem se neobrátil k velkým (tohoto světa), protože by 

se Mi snažili zalíbit tím, že by Mi nabízeli poklady země. Nezapomeňte, že Ježíš tehdy neměl na světě ani 

chýši, ve které by se narodil. Byla to prostá jeskyně, která mu poskytla přístřeší, a sláma mu posloužila 

jako lůžko. "Mé království není z tohoto světa," řekl jsem vám později a dokázal jsem vám to od svého 

narození. Mé Tělo, které bylo mnohokrát smáčeno slzami hříšníků, těch, kteří mnoho trpěli, pokrýval 

prostý efod a víra těch, kteří se ho dotýkali, na nich působila skutečné zázraky. 

58 Dnes, když k vám přicházím v Duchu, vám říkám, že plášť, který Mne přikrývá a kterým 

přikrývám vás, je plášť pouze Mé Lásky. Přijď ke Mně a osuš své slzy na tomto požehnaném plášti, neboť 

tvou víru osvítí nový zázrak, zázrak tvé spásy. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 133  
1 Vítejte, Moji milovaní, kteří přicházíte naslouchat Mému Slovu. Zde je Mistr lidstva. Nyní se 

dávám poznat skrze tyto hlasatele, jako jsem jindy mluvil k národům ústy proroků. 

2 Nacházíte mezi lidmi něco většího než to, co vám zjevil váš Bůh? - Ne, tak proč jdete po bludných 

stezkách, když jsem před vás postavil přímou cestu? Jen já vám mohu odhalit, co pro vás bylo tajemstvím. 

Kdo jiný může být prostředníkem v Božích radách? Pouze Mé Božské Světlo ti může odhalit, že tvůj 

současný život ti byl dán, abys odčinil minulá provinění, která tvé srdce nezná. Tímto hořkým pohárem 

odčiňujete chyby, abyste očistili svou duši a dosáhli vzestupu. 

3 Nezapomínejte, že vaše existence není omezena na hmotné tělo. Proto když přestane žít, vaše duše 

neumírá. Zapomněli jste, že duše je semenem věčnosti? 

4 Neomezujte mě ani v podobě Ježíše. Chcete-li na Mne vzpomínat nebo přemýšlet o Mé podobě 

jako člověka, dělejte to tak, že si připomínáte Mé učení, Mé skutky. Chápejte Mne jako nekonečného; 

poznejte první důkaz lásky, který jsem vám dal, když jsem se vám připodobnil, abyste se cvičením ve 

ctnostech mohli později podobat Mému Božství a napodobovat Můj příklad. Takto k vám mluvím jen 

proto, že jste již schopni Mi porozumět. 

5 Jsem celý duch, ale ve všech svých dílech jsem přítomen. Když Mě budete hledat ve všem, co vás 

na zemi obklopuje - ve vzduchu, ve vesmíru, ve světle -, uvidíte Mě tam. Hledáš-li Mou přítomnost v tom 

nejnepatrnějším stvoření - v listu stromu pohnutém vánkem nebo ve vůni květu -, najdeš Mě tam, objevíš 

tam stopu lásky, kterou Stvořitel pečetí všechna svá díla. Vaše věda objevila a vytvořila mnoho 

podivuhodných věcí, ale člověk nestvořil všechno sám, neboť jsem do něj vložil základní pojmy života. 

Základ všeho spočívá v Mé otcovské lásce. Duch je prostřednictvím lidské mysli zrcadlem, které odráží 

světlo a sílu božství. Čím je duch vznešenější a mysl rozvinutější, tím větší zjevení odráží. Jestliže vám 

dnes vaše věda přinesla velmi trpké plody, je to proto, že jste toto světlo nasměrovali pouze na cestu 

Svobodné vůle (neboli svévole). 

6 Neřekl jsem vám, že jste zbloudilé ovce? To je důvod, proč tě sleduji, abych tě přivedl zpět. 

Vrátíte-li se k Mé překážce na pravé cestě, soulad mezi vámi a Otcem způsobí, že lidstvu přinesete pravé 

plody života. Proč bys měl stále chodit po křivolakých stezkách, i když k tobě hlas tvého vnitřního Soudce 

nikdy neunaví promlouvat? Proč bys neměl přijmout dobro, když tvou duši - kdykoli uděláš dobrý skutek - 

zaplaví radost? 

7 Lidstvo, nikdy jsem nechtěl, abys bylo ztraceno. Je nespravedlivé, že máte o Mně takovou 

představu, že si myslíte, že jsem stvořil bytosti, které musí být nevyhnutelně ztraceny, že jsem tento osud 

přidělil dětem Božím. Pochopte, že váš osud je jiný - máte žít věčně - a ne jen někteří, ale všichni, protože 

všichni jste Mé děti. Když jsem sestoupil na svět a stal se člověkem, bylo to proto, abych vám na 

příkladech této oběti ukázal naplnění poslání, které mi bylo dáno skrze mou oběť. 

Bylo ustanoveno božství. Říkám vám, že tato Krev byla prolita, aby vyznačila cestu k obnově všech Mých 

dětí, a že kdyby některé z nich nedosáhlo tohoto dobrodiní, stal bych se znovu člověkem jen pro ně a dal 

bych Svou Krev, abych je zachránil. 

8 Žádná spravedlnost není tak dokonalá jako ta moje. Pokud si dnes stěžujete, že jsou odsuzováni 

nevinní lidé a že na druhé straně jsou někteří viníci, aniž by je spravedlnost světa potrestala, nedělejte si 

starosti, ale neodsuzujte je. Pamatuj, že všechno má své hranice, že přede Mnou nic nezůstane skryto a že 

navíc všechno na zemi končí. Pokračujte, Mé děti, nezastavujte se, ale jděte po cestě, kterou vám vyznačil 

Můj Zákon. Řekněte Mi, že Mě milujete, ale ne slovy, nýbrž skutky, skutky lásky k bližním. Nestavte 

hmotné oltáře, abyste Mě uctívali. Potřebuješ-li však oltář, který by tě inspiroval, rozjímej o této nádherné 

přírodě, která tě obklopuje, a miluj Mě v ní; tak ke Mně přijdeš. 

9 Milovaní učedníci, kdykoli se ke Mně přiblížíte, připraveni na duši i na těle, obdržíte Mou sílu a 

útěchu, váš smutek odejde a budete se těšit z mléka a medu. Odlož u Mne všechno, co tíží tvé srdce, a Já 

rozhodnu ve tvém životě tak, jak je to Má vůle. Chci, abyste všichni bojovali, aby nikdo nepolevil, abyste 

byli pilní a pracovali s oddaností a poslušností, neboť nyní je čas naplnění a nápravy a vaše nářadí dosáhne 

lesku až po pracovním boji. 

10 Lidstvo očekává Mé nové učedníky, ale jestliže vy, kteří jste Mými dělníky, opustíte osivo a 

zemědělské nářadí ze strachu před míněním světa, co se stane s tímto lidstvem? Necítili jste odpovědnost 
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za své poslání? Vaše svědomí vás nikdy neklame a vždy vám řekne, zda jste splnili svou povinnost. Tento 

neklid, který prožíváte, je znamením, že jste neposlouchali Má přikázání. 

11 Dal jsem vám dar pokoje, ale vy jste ho nezasévali do srdcí svých bližních. Svými myšlenkami a 

modlitbami jste nezmírnili bolest národů ve válce. Nebuďte jako slepci, kteří vedou jiné slepce; pamatujte, 

že jsem vám řekl, že jste světlo světa. Vaše poslání nebude obtížné, pokud máte lásku k této věci. 

Prokážeš-li mi dobré úmysly, pomohu ti. Nebude nutné, abyste se vydali hledat nemocné, ale budete 

vyhledáváni. Přivedu je k vám, a tak budete moci plnit tento požehnaný úkol utěšování. Ti, kdo k tobě 

přijdou, budou ode Mne připraveni, aby se nesetkali se zatvrzelým srdcem a neřekli Mi: "Jak těžký je úkol, 

který jsi mi dal, Otče, a jak těžká jsou pole, která obdělávám." Nařídil jsem vše, abyste pracovali s láskou 

a zdokonalovali se. 

12 Vybral jsem si tě, abych ti svěřil tento úkol, protože mě miluješ a prokazuješ mi svou pokoru a 

podřízenost. Nechci však, abyste se poté, co jsem vás použil jako prostředníky k vylití svého milosrdenství 

na potřebné, cítili nadřazeni svým bližním a zapírali mě. 

13 Chcete-li povznést svou duši, musíte se zříci zbytečných požitků tohoto světa. Moje cesta je úzká a 

je třeba bdít a modlit se. Jestliže Mě však milujete v pravdě, nebude pro vás žádnou obětí, když se od 

těchto lidských ubohostí oddělíte. Učinil jsem tvůj kříž světlým a osvítil jsem ty, kdo tě obklopují, aby 

nebyli překážkou na tvé cestě. 

14 Zítra dojde k válce doktrín a idejí. Mnoho vašich bližních, unavených falešnými sliby, k vám 

přijde hledat pravdu, a pokud nebudete připraveni, jejich přítomnost vás zastraší. 

15 Bojujte za spásu lidí a využijte tohoto času, neboť rok 1950 se již blíží a já pak již nebudu mluvit 

prostřednictvím hlasatelů. Mnozí z vás mi budou sloužit před tímto rokem a jiní po něm. Po tomto roce vy, 

kteří jste předávali Mé Slovo, již nebudete upadat do vytržení a vy, kteří jste nechali "duchovní svět" 

(duchy strážce), aby se v současné době projevil, budete poslouchat jeho výzvy a budete se cítit chráněni v 

každém okamžiku. Budu se všemi svými dětmi, abyste i nadále lidem zprostředkovávali Mé učení. V té 

době se vás vaši nepřátelé budou snažit zničit a vytvářet překážky pro uskutečnění Mého díla. Pokud s tím 

nesouhlasíte, budete se cítit oslabeni. Mnozí z těchto pronásledovatelů, až poznají smysl Mého učení, Mě 

uznají, obrátí se a přinesou Mé učení jiným národům a zemím. 

16 Chci, abys toto světlo přinesla všem Mým dětem, malým i mocným, abys pečovala o jejich duše, 

které sténají, a ukázala jim cestu, a abys ty, která jsi nebyla vzdělaná, uměla vykládat Mou Vůli před 

světem. 

17 Každý z nich je na místě, které jsem mu určil. Nerouhejte se těm, které jsem před vás postavil jako 

své mluvčí, jako ty, kdo jsou zodpovědní za zástupy, ale spíše jim pomáhejte svými dobrými myšlenkami. 

Pokud jsem si je vybral, abych jim svěřil důležité poslání, modlete se za ně, aby mohli splnit svůj obtížný 

úkol. 

18 Vy, kteří jste prošli zkouškami, jež zocelovaly vaše srdce, můžete nyní pochopit toho, kdo trpí, a 

můžete proniknout do tajné komnaty - kterou je lidské srdce - a odhalit utrpení nebo zlo, které ho trápí, 

abyste ho utěšili. 

19 Rozumějte Mi, lidé, a pamatujte si: jestliže jsem dal slyšet své Slovo hmotně, bylo to jen proto, že 

vás miluji a chci, abyste poznali mé přání, abyste se navzájem milovali. 

20 Na důkaz přátelství se chyťte za ruce, ale dělejte to upřímně. Jak můžete být bratry a sestrami, 

když jste nepochopili, jak být přáteli? 

21 Chcete-li, aby Otec přebýval mezi vámi, musíte se naučit žít jako bratři a sestry. Uděláte-li tento 

krok na cestě bratrství, bude vám odměnou za vítězství spojení ducha s duchem. Udělil jsem vám mnoho 

duchovních darů a oznamuji vám je: Až se sjednotíte ve vůli a myšlenkách, dám vám možnost spojit se 

prostřednictvím inspirace s vašimi bratry a sestrami, kteří žijí mimo váš svět. 

22 Mé dílo je ze světla, Má pravda je jasná, a proto vám říkám, že nikdo nemůže chodit ve tmě a 

tvrdit, že jsem tam Já. 

23 Tehdy, když jsem žil mezi vámi jako člověk, se často stávalo, že v noci, kdy všichni odpočívali, 

Mě lidé znovu a znovu vyhledávali a přicházeli ke Mně tajně, protože se báli, že budou odhaleni. 

Vyhledali Mě, protože cítili výčitky svědomí, že proti Mně křičeli a pohoršovali se, když jsem mluvil k 

zástupům, a jejich výčitky svědomí byly silnější, když si uvědomili, že Mé Slovo zanechalo v jejich 

srdcích dar pokoje a světla a že jsem do jejich těl vlil Svůj uzdravující balzám. 
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24 Se skloněnými hlavami se ocitli přede mnou a řekli mi: "Mistře, odpusť nám, zjistili jsme, že ve 

tvém slově je pravda." - Odpověděl jsem jim: "Když jste zjistili, že mluvím jen pravdu, proč se skrýváte? 

Nevycházíš snad ven, abys přijal sluneční paprsky, když se objeví, a kdy ses za ně styděl?" 

25 Kdo miluje pravdu, nikdy ji neskrývá, nezapírá a nestydí se za ni. 

26 Říkám vám to, protože vidím, že mnozí přicházejí tajně, aby Mě slyšeli, ale lžou o tom, kam šli, a 

tají, co slyšeli, a někdy dokonce popírají, že byli se Mnou. Za koho se stydíte? 

27 Je třeba, abyste se naučili mluvit o Mém díle a Mém Slově tak, abyste nedávali lidem důvod k 

posměchu nebo k tomu, aby si na vás ukazovali. Musíte být také upřímní, abyste o Mně svědčili slovy, 

která vycházejí ze srdce. Je to semínko, které vždycky vyklíčí, protože je pravdivé, dotýká se srdce a 

zasahuje duši. 

28 Mé božské poselství, které do vás vkládám, se musí proměnit v bratrské poselství. Aby to však 

zapůsobilo a pohnulo materialistickým a skeptickým srdcem dnešních lidí, musí to být prostoupeno 

pravdou, kterou jsem vám zjevil. Pokud něco zatajíte nebo skryjete, nevydáte úplné svědectví o tom, jaké 

bylo Mé zjevení ve třetí éře, a v důsledku toho vám nikdo neuvěří. 

29 Dokázal jsem vám, že obvaz temnoty lze z nevědomého nebo oklamaného člověka sejmout, aniž 

by mu to ublížilo, aniž by ho to urazilo, urazilo nebo zranilo, a proto chci, abyste učinili totéž. Sám jsem 

vám dokázal, že láska, odpuštění, trpělivost a shovívavost mají větší moc než přísnost, odsouzení nebo 

použití síly. 

30 Toto poučení si uchovejte, učedníci, a nezapomínejte, že chcete-li se právem nazývat bratry svých 

bližních, musíte mít mnoho dobroty a ctností, které jim můžete vlévat. Slibuji vám, že až na zemi zazáří 

světlo bratrství, dám svou přítomnost pocítit mocným způsobem. 

31 Mysl toho, kdo ví, jak se připravit, se při rozjímání o duchovních naukách inspirovaných 

Mistrovým slovem dostává do vytržení. Půda vašeho 

Srdce není neplodné a brzy přinese plody. 

32 Mé světlo rozmetalo hustou temnotu tvé nevědomosti, tvé srdce se rozbušilo, aby Mě milovalo, a 

tvá mysl se rozjasnila, aby pochopila Mé zjevení. Toto světlo ti umožnilo spatřit slávu života, dokonalost 

stvoření, zázraky přírody a moudrost, s níž byl předurčen každý osud. 

33 Někdy mi říkáte: "Mistře, je snadné se naučit Tvou lekci, ale je těžké ji uvést do praxe." - Proto vás 

Mistr povzbuzuje a svou láskou vám dodává důvěru. Pak tě podrobí zkouškám v každodenním životě, v 

oblasti tvé schopnosti zvládat. A tak nepozorovaně začínáte praktikovat Mistrovo učení. Na této cestě 

potřebujete jen porozumění, víru a lásku. 

34 Nezapomeňte: Když jste přišli do Mé Přítomnosti a než jsem od vás požadoval, abyste okamžitě 

začali plnit nějaký úkol, dovolil jsem vám naslouchat Mi, abyste se nasytili Mým Slovem, které je 

moudrostí a silou, balzámem a pokojem. Nechal jsem tě nejprve hledat Mou Pravdu, dokud jsi ji nenašel, 

nechal jsem tě prozkoumat Mé Dílo a proniknout do něj, jak jen jsi chtěl; stejně jako jsem řekl Tomášovi, 

aby vložil prsty do rány na Mém boku, aby mohl uvěřit. Jen tak budete schopni obstát a vytrvat v boji, 

který vás čeká. 

35 Nesčetněkrát jsem ti dovolil, abys slyšela Mé Slovo a cítila se vyučována během Mých 

vyučovacích sezení. Mé Božství se projevilo a Já jsem dovolil, aby Můj "duchovní svět" podal důkaz o své 

přítomnosti tím, že jsem mezi vámi konal zázraky. 

36 Až pochopíte a správně uvidíte všechno, co jsem vám udělil, přesvědčíte se, že už nemáte hlad ani 

touhu po důkazech a zázracích. 

37 Viděli jste zázraky, které se děly na vás nebo na vašich bratrech a sestrách, a právě tyto zázraky 

zažehly plamen vaší víry a postavily ve vašich srdcích oltář lásky. 

38 Máte vše, abyste mohli praktikovat Mé učení s čistotou a vznešeností, které nyní chápete. 

39 Dnes mi neustále kladete otázky, zítra to budete vy, kdo bude odpovídat na otázky, které vám 

kladou vaši bližní. 

40 Těžký a krásný je úkol, který ti svěřuji. Je to kříž lásky, pod nímž se zhroutíte a který vás svou 

silou opět pozvedne. 

41 Kdo může projít tímto životem, aniž by nesl kříž? A kdo je ten, kdo ji nese a nezhroutí se, někdy 

vyčerpán jejím břemenem? 
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42 Nezapomeňte, že i Já, váš Mesiáš, váš Vykupitel, jsem měl na zemi svůj kříž a musel jsem se pod 

jeho tíhou mnohokrát zhroutit. Vpravdě vám však říkám, že tělo se může ohnout a zhroutit pod tíhou 

bolesti, vyčerpání a agónie, ale duch se nenechá porazit, neboť po každém pádu se povznese výš, v 

každém nářku požehná svému osudu a i ve smrti se pozvedne ke světlu pravého života. 

43 Kristus nepohrdl vzít svůj kříž. Tím, že ji nesl na ramenou na Golgotu a vydechl na ní svůj život, 

vám dal největší příklad pokory a poté byl po Otcově pravici. 

44 Tento kříž byl perem, kterým jsem vepsal své utrpení do lidských srdcí. 

45 Ó lidé, kterým jsem svěřil poslání být světlem a spásou pro lidstvo. Jsi žákem Tří časů, který se 

nyní, ve Třetím čase, stane Mistrem. 

46 Dnes jste sjednoceni a tvoříte shromáždění, zástupy a skupiny, zítra se vydáte na různé cesty, 

abyste svědčili a učili Mé učení. Ale duchovně si nebudete vzdáleni. 

47 I když vás od sebe dělí moře a rozlehlé země, vaše srdce budou tlouci blízko sebe, spojena ideálem 

naplnění vašeho poslání. 

48 Ke sjednocení tohoto lidu dojde po roce 1950 a Otcova radost bude velmi veliká, až uvidí, že 

semeno, které zplodil svým Slovem, které bylo jako úrodná rosa a které lid přijímal od roku 1866 do roku 

1950, bude oplodněno. 

49 Lidé, již se blíží čas, kdy budete muset přinést první plody svého poslání svému Otci Jehovovi na 

úpatí nové hory Sinaj. 

50 Chci, abyste v této požehnané hodině předložili Otci jednotu, kterou jste v minulosti ztratili a o 

kterou jsem vás v současnosti tolik žádal. Nepřicházejte k Němu s fanatismem nebo modlářstvím ve svých 

srdcích a s ovocem klamu ve svých rukou. 

51 Jak by mohl ten, kdo uctívá modly, zjistit svůj omyl, když přijde k vám, protože i vy uctíváte 

podobné předměty? 

52 Má starostlivá láska činí všechna pole úrodnými, aby na ně mohlo padnout semeno oduševnění. 

53 Nebojte se svého osudu, lidé. V tomto vašem misijním úkolu není žádné otroctví, ani tato 

"překážka" (duchovní společenství) není vězením, ani úkoly, které jsem vám svěřil, nejsou pouty. 

54 Blahoslavení, kdo věřící a dobré vůle hledají útočiště v této arše, neboť budou zachráněni před 

pokušeními této doby, budou silní, neboť ve své bolesti budou mít hojivý balzám, ve své chudobě budou 

mít poklad tohoto díla, a když je bude pronásledovat nevděk a pomluvy, budou mít útěchu z Mého Slova 

lásky. 

55 Nežádám po vás nadlidské oběti. Nepožádal jsem muže, aby přestal být mužem, aby mě 

následoval, ani jsem nepožádal ženu, aby jím přestala být, aby plnila duchovní úkol. Neoddělil jsem muže 

od jeho družky, ani jsem ji neodvedl od jejího muže, aby Mi mohla sloužit, ani jsem neřekl rodičům, že 

mají opustit své děti nebo že se mají vzdát své práce, aby Mě následovali. 

56 Když jsem je učinil dělníky na této vinici, dal jsem jim najevo, že aby byli Mými služebníky, 

nesmí přestat být lidmi, a že tedy musí pochopit, jak dát Bohu, co mu patří, a světu, co mu náleží. 

57 Říkám vám jen, abyste nepropásli žádnou z příležitostí, které vám stavím na cestu životem, abyste 

mohli naplnit poslání lásky, které jsem vás naučil. 

58 Zjistíte, že vaše duchovní a hmotné povinnosti jsou vzájemně propojeny a často budete plnit oba 

zákony současně. 

59 Sedm duchovních stupňů, kterými musí vaše duše projít, aby dosáhla své dokonalosti. Dnes, kdy 

žijete na zemi, nevíte, na kterém stupni žebříku vývoje se nacházíte. 

60 Ačkoli znám odpověď na tuto otázku tvého ducha, prozatím ti ji nesmím sdělit. 

61 Pracujte s velkou horlivostí, aby - až přijde smrt a vy zavřete oči svého těla pro tento život - vaše 

duše cítila, jak se pozvedá, dokud nedojde do domova, kterého dosáhla svými zásluhami. 

62 Učedníci tohoto díla zakusí na počátku tělesné smrti, jak snadno se přetrhají pouta, která spojují 

duši a tělo. Nebude ho to bolet, protože musí opustit pozemské pohodlí. Jeho duše nebude bloudit jako stín 

mezi lidmi, klepat ode dveří ke dveřím, od srdce k srdci v touze po světle, po lásce a pokoji. 

63 Bděte a modlete se, vizte, jak v jiných národech válka rozsévá na své cestě spoušť, zatímco mezi 

vás sestupuje Mé Slovo plné dobra a pokoje. 

64 Modlete se za svět, lidé. 
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65 Vy, muži, až se budete spěšnými kroky vracet do svých domovů, protože chcete obejmout svou 

manželku nebo se vidět v očích svých dětí, a budete mít radost v srdci, protože chcete dát plody práce 

svým milovaným - modlete se za ty muže, kteří jsou na poli smrti a nebudou se moci vrátit navštívit své 

domovy, protože byly srovnány se zemí. 

66 Když prožíváte něco radostného, neměli byste zapomínat, že ve stejnou hodinu je mnoho těch, 

kteří pláčou. 

67 Manželky a matky, až budete sklánět tvář, abyste políbily na čelo dítě, které sladce dřímá v 

kolébce, myslete na ty matky, které byly kdysi jako skřivánci a teď přišly o hnízdo, partnera a děti, protože 

válka všechno zničila jako hurikán. 

68 Až zavřete dveře domu a ucítíte útulné teplo domova a jeho ochranu, myslete také na ty matky, 

které hledají místo uvnitř země, aby ochránily své děti před smrtí. Pomyslete na malé děti, které volají své 

rodiče, aniž by se jim dostalo odpovědi, a na ty, které koktají jen jedno slovo: Chléb. 

69 Když se však lidé budou navzájem ničit, budete se modlit a vaše modlitba bude jako anděl míru, 

který se vznáší nad těmi národy. 

70 Mluvil jsem k vám jako Mistr k učedníkovi a jako Otec k dítěti. Přemýšlejte o mém slově. 

71 Společenství, které tvoříte spolu s Mým Božstvím, je jako mohutný strom, který zve poutníka k 

odpočinku. Já jsem kořen a kmen toho stromu a vy jste rozprostřené větve plné listí. Živím tě mízou a ty s 

ní získáváš život a sílu. Přemýšlej, kdybys mohl žít odděleně ode Mne. - Někdy mi říkáte, že jste zeslábli a 

že trpíte, protože se změnila doba. Říkám vám však, že časy zůstaly stejné, změnilo se jen vaše srdce, 

protože nepochopilo, jak žít a vytrvat v lásce, harmonii a pokoji, a to je příčinou vašeho smutku. 

72 Moje poučení obnovuje víru tvého ducha, dává ti novou sílu a osvěcuje tě. Mé Slovo je křišťálově 

čistá voda, která uhasí tvou žízeň a nevyčerpatelně se na tebe vylévá. Dávám vám "pšenici" v hojnosti, 

abyste ji pěstovali v srdcích svých bližních. Chci, abyste se tak, jak vás miluji Já, milovali navzájem a také 

sami sebe, neboť jsem vám svěřil nejen vedení a vedení mnoha lidí, ale první povinností, kterou vůči Mně 

máte, je bdít sami nad sebou. Máte se milovat s vědomím, že jste živým obrazem svého Stvořitele. 

73 Sklizeň, kterou mi dodnes nabízíte, je bolest a malá znalost mého zákona, a přesto jsem vám tento 

kalich nedal pít. Řekl jsem vám: "Když zasejete pšenici, budete také pšenici sklízet. O zaseté semeno však 

musíte pečovat. Dnes je čas sklizně a každý bude sklízet svou úrodu. Potom bude země opět čistá a člověk 

začne nový život a já mu budu velmi blízko a budu inspirovat jeho srdce. Bude to království pokoje, o 

kterém jsem vám, milovaní učedníci, mnohokrát mluvil a na které nyní připravuji všechny duše. 

74 Chci vás vidět shromážděné kolem Mého stolu jako malé děti, jak Mi nasloucháte a krmíte se, jak 

se Mnou komunikujete a jak přijímáte Mé učení a dáváte si předsevzetí, že se jím budete řídit. Chci, 

abyste sloužili svým bližním. Pošlu vás k nim, jakmile ve vašich srdcích rozkvete láska a milosrdenství. 

Váš život by měl být jako čisté zrcadlo, aby se v něm odrážely vaše skutky a vy jste věděli, zda jste udělali 

dobře, nebo zda jste selhali. 

75 Rozvíjení ctností Mých učedníků bude pobídkou pro ty, skrze které se dávám poznat. Inspirace 

bude hojná a na lidi se vylije má milost a mé zázraky. Vaši duchovní bratři a sestry, dobře naladění vaším 

vybavením, vám budou pomáhat, usnadní vám cestu a zpříjemní práci. Váš vliv přesáhne hranice vašeho 

domova, regionu nebo národa a pomůže dalším srdcím. Dobrota má moc, kterou ještě neznáte. 

76 Své Slovo jsem dal prostřednictvím prostých a nevědomých lidí. Mezi těmi, kdo Mi naslouchají, 

jsou však také učenci, lidé s vycvičeným rozumem, kteří dokázali v pokoře tohoto Slova objevit Mou 

božskou podstatu. Den za dnem jsem pracoval na vašich srdcích, aby byla vnímavá k Mým projevům, a 

Má Láska zvítězila. Ze skály, kterou jsi Mi ukázala ve svém srdci, jsem vytvořil chrám, v němž Mi nabízíš 

uctívání lásky. 

77 Svěřuji ti Své Dílo, chraň je, neboť je to klenot nevyčíslitelné hodnoty. Buďte strážci a dohlížejte 

na to, aby byla respektována a pochopena. Nic vás nesmí přimět k ústupu na cestě. Vždy jděte vpřed. 

78 Kdykoli vaše srdce žízní po lásce, pozvedněte se ke Mně. Když je utrpení jako těžké břemeno, 

pamatujte, že existuje Otec, který vás miluje a je připraven vás potěšit. Když na Mne pomyslíš, strach a 

smutek zmizí. Svěřte mi své nemocné a já je uzdravím. 

79 Strom života rozprostřel své větve, aby vám poskytl odpočinek a chládek, a jeho plody učinily 

vaše srdce milujícími. 
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Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 134  
1 Tímto poselstvím lásky přináším tvému srdci pokoj, neboť jsem viděl tvou svatyni otevřenou a 

vstoupil jsem, abych v ní přebýval. 

2 Kristus k vám promlouvá, Mistr, a připomíná vám své skutky na zemi, abyste se dokázali 

inspirovat mým příkladem. 

3 Musíte využít Mé přítomnosti mezi vámi, milovaní lidé, neboť doba, kterou právě prožíváte, je pro 

vaši duši významná. 

4 Tato světelná bytost, která ve vás přebývá, ví, že její práce není dokončena, uvědomuje si, že v 

předchozích existencích nevyužila čas, který jí byl dán, ani příležitosti, které měla k dosažení svého 

duchovního pokroku. Proto ví, že dnes musí vyvinout úsilí, aby dosáhla plného splnění svého úkolu a 

rozvinula všechny své duchovní dary. 

5 Mou vůlí bylo, abyste díky této práci poznali všechny dary a schopnosti svého ducha. Předal jsem 

vám své učení lásky, poskytl jsem vám dostatek času, abyste rozvíjeli své duchovní dary a osvětlovali 

cestu těch, kdo kráčejí v temnotách, světlem Mé pravdy. 

6 Dal jsem vám pochopit, že toto je doba, kdy se Moji vyvolení objeví jako proroci, věštci nebo 

osvícení a oznámí světu, že nastal Věk světla. Jen málo bude těch, kteří v těchto oznámeních vycítí 

blízkost Mého království, které bude připraveno zasypat vás zjeveními, dary milosti a moudrosti. 

7 Mnozí budou tak zmateni tím, co vidí, cítí a prožívají, že se Mě nakonec zeptají: "Pane, co to je, co 

vidí mé oči, co se děje ve světě a co znamená tolik podivných projevů a znamení mezi lidmi?" 

8 Ale ti, kdo kvůli své nevíře, aroganci nebo bezcitnosti nejsou schopni vidět, cítit nebo intuicí 

vnímat světla poznání tohoto věku, budou patřit k těm, kdo nazývají tmu světlem a klam pravdou. 

9 Nemyslíte si, že vy, kteří jste se radovali ve světle tohoto Slova, které povzbudilo vaše srdce, kteří 

jste povoláni vysvětlovat důvod toho všeho, hlásat Dobrou zprávu a přinášet Mé učení prostřednictvím 

Knihy Mých pokynů všem, kteří je potřebují? 

10 Dal jsem vám zákon, průvodce, cestu a poznání toho, co je spravedlivé a co je dovoleno, abyste 

nikdy neklopýtli, abyste nepochybovali ve chvílích konfliktu a abyste neposkvrnili to, co je svaté. Vím, že 

na všech místech země uvidíte muže a ženy, kteří budou prorokovat a hlásat podivné nauky všem, kdo žijí 

daleko od duchovního světa - muže, kteří léčí nemoci, jež se nazývají nevyléčitelnými, a kteří hlásají 

spiritualizaci jako jediné učení, jež může světu přinést mír. 

11 Projevy mnoha z nich nebudou ani jasně definovatelné, ani hlasitější, protože jim chybělo 

Mistrovo vedení. Do té doby však bude tento lid, který byl Mými učedníky, šířit Mé poselství po všech 

cestách země. 

12 Mnozí budou mít důvod žasnout nad tím, že duchovní život bude průvodcem lidských skutků, 

neboť lidé již dávno zavřeli dveře svých srdcí před Mým poselstvím a Mými vnuknutími. V tomto 

dobrovolném vyhnanství slyší člověk pouze hlas své vlastní svobodné vůle a jeho životní cestu osvětluje 

pouze slabé světlo jeho hmotného poznání. Tento hlas je však téměř vždy dlouhým nářkem, vzlykem nebo 

provoláním a jeho "světlo" se projevuje prostřednictvím jeho vědy, která ho místo aby ho vedla vzhůru, 

uvrhne ještě hlouběji do jeho utrpení. 

13 Ti, kdo po staletích spánku povstanou a budou hlásat světlo nového věku, budou "mrtví", kteří 

povstanou k duchovnímu životu, protože předtím byli ztuhlí pro pravý život. Tam, kde je láska, moudrost 

a spravedlnost, kde vládne inspirace a dobrota, tam je pravý život. Ale tam, kde vládne hřích a neřest, kde 

jsou sváry, zlá vůle a sobectví, tam je jen smrt, bída a temnota. 

14 Kdykoli lidé propadnou materialismu, jejich práce je místo tvůrčí destruktivní. Pak se podobají 

houfu červů připravených ohlodat mršinu, zatímco svou tvůrčí prací by se mohli podobat roji včel, který v 

dokonalé harmonii staví své plásty. Práce těchto malých tvorů spočívá v hledání medu, který později 

osladí chuťové buňky. Ale vy: kdy konečně objevíte tu pravou chuť života, abyste si ji mohli dát 

navzájem? 

15 Tuto příchuť tvoří božská láska - lahodný nektar, který jsem vložil do každého srdce a který jste 

zatím neuměli pochopit ani hledat, a proto ještě neoslazuje vaši existenci. 

16 Dnes je na každého ducha v hojnosti vylito Otcovo světlo, aby, až se probudí z letargie, mohl 

přemýšlet o své vlastní zkušenosti, která je knihou bohatou na moudrost a světlo, a tak si uvědomit pravdu. 
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17 Lidé, připravte se, přemýšlejte o svém úkolu, změřte svou odpovědnost v této době tak příznivé 

pro duchovní probuzení a buďte připraveni pracovat na Mé vinici, neboť Já vám budu pomáhat při plnění 

vašeho poslání. 

18 Slyším vaše prosby, vaše stížnosti. Chci, abyste se naučili hovořit se svým Otcem. 

19 Nemyslete si, že jsem přišel jen za vámi: Sestoupil jsem ke všem, protože nářek tohoto lidstva 

dosáhl až k nebeským výšinám jako výkřik úzkosti, jako vnuknutí světla. 

20 Když přijímáte Mé Slovo v této podobě, vnitřně se Mě ptáte, zda přicházím jako Otec, nebo jako 

Soudce, ale Já vám říkám: Ještě předtím, než jste dnes slyšeli Mé první slovo, vám vaše svědomí 

vypovědělo každý váš přestupek a také každý váš dobrý skutek. Kdybych vás však měl soudit svým 

slovem, proč se bojíte? Nepochází Můj soud z lásky, kterou k vám chovám? 

21 Probouzím vás, aby vás zkoušky nezaskočily a bouře a vichřice této doby vás nenechaly ve tmě. 

22 Jistě je to doba zkoušek, a proto je třeba být silný a připravený, abychom nepodlehli. 

23 Život na zemi byl pro člověka vždy plný zkoušek a pokání, ale nikdy nebyla tato cesta tak bolestná 

jako dnes a kalich nebyl tak plný hořkosti. 

24 V této době člověk nečeká na to, až dospěje do zralého věku, aby mohl čelit životnímu zápasu. 

Kolik tvorů už v dětství poznalo zklamání, jho, rány, překážky a neúspěchy. Mohu vám říci ještě více: v 

této době začíná bolest člověka ještě před jeho narozením, tedy již v lůně matky. 

25 Velké je vykoupení bytostí, které v této době přicházejí na zem. 

26 Veškerá bolest, která na světě existuje, je dílem lidí. Je snad větší dokonalost v Mé spravedlnosti 

než dovolit těm, kdo zasévají na cestu života trní, aby přišli a sklidili je? 

27 Ne všichni mají stejný podíl viny na chaosu, který prožíváte. Za mír jsou však odpovědní ti, kdo 

nejsou pachateli války. 

28 Buďte milosrdní k sobě i k bližnímu. Aby se tato milost stala skutkem, rozpoznejte své dary 

studiem Mého Slova. Neboť kdo miluje svého bližního, ten mě miluje, protože jeho bližní je mým 

milovaným dítětem. 

29 Jste lid, který připravuji k modlitbě, k šíření svého Slova a k uzdravení. Život se svou bídou, 

námahou a hořkostí je jako poušť, ale nepřebývej v ní, protože pak nepoznáš pravý pokoj. 

30 Mějte na paměti příklad Izraele, o němž se mluví v dějinách, který musel dlouho putovat pouští, 

aby se vymanil ze zajetí a modlářství Egypta a zároveň se dostal do země míru a svobody. 

31 Dnes se celé lidstvo podobá lidu, který byl zajat faraonem. Jsou mu vnucována vyznání víry, 

doktríny a zákony. Většina národů je otroky jiných, mocnějších národů. Boj o život je těžký a práce se 

vykonává pod bičem hladu a ponížení. Hořký je chléb, který jedí všichni lidé. 

32 To vše způsobuje, že se v srdcích lidí stále více formuje touha po osvobození, po míru, aby dosáhli 

lepšího života. 

33 Válečný řev, prolitá lidská krev, sobectví, touha po moci a nenávist, které přinášejí ovoce v tisíci 

podobách, probouzejí lidi z hluboké letargie. A pokud se sjednotí v jediném ideálu oduševnění, jako se 

sjednotil izraelský lid v Egyptě pod Mojžíšovým vedením - jaká moc by mohla tato srdce zastavit? Žádný, 

neboť v této touze bude Mé světlo, v tomto boji bude Má moc a v tomto ideálu budou přítomny Mé božské 

přísliby. 

34 Potřebuje svět, aby se osvobodil ze svých pout, nového Mojžíše? Poučení, které jsem vám přinesl 

v tomto čase, je světlo, které inspirovalo Mojžíše, je slovo spravedlnosti a proroctví, je moc, která pozvedá 

slabého, bázlivého, zbabělého a proměňuje ho v odvážného, rozhodného a horlivého - je zákon, který vede 

a usměrňuje na cestě pravdy - je božská něha, která vás podporuje v dlouhých dnech putování. 

35 Lidé, cítíte se mým slovem povzbuzeni, jako by na vaše rány byl nanesen zázračný balzám. Cítíte 

se posíleni, obnoveni, naplněni nadějí do zítřka. Nemyslíte si tedy, že kdybyste toto poselství předali 

utlačovaným národům na zemi, že by na ně působilo stejným zázrakem? 

36 Proto vám říkám, abyste se vybavili, abyste neodkládali čas, kdy se máte vydat na cestu jako 

poslové tohoto hlásání. 

37 Když vám říkám, abyste se připravili, je to proto, že tato radostná zvěst se má šířit takovým 

způsobem, aby se nikdy nestala příležitostí k bolesti, bratrovražedným bojům nebo k prolití jediné kapky 

krve. 
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38 Mé poselství je přesvědčivé, laskavé a pravdivé. Dotýká se srdce i mysli a přesvědčuje ducha. 

39 Naslouchejte Mi, studujte, cvičte se a budete schopni otevřít průlomy pro víru, světlo svobody a 

míru. 

40 Víš, že jsem vždy připraven dát ti další ze svých učení. Dnes začnu a řeknu vám, že smyslem mého 

příchodu mezi vás je učit vás, abyste svůj úkol plnili čistě. 

41 Tato pozemská existence je jistě novou etapou pro vašeho ducha, který zanechal nedokončené dílo, 

jež mu bylo přiděleno, ale nyní má příležitost postoupit o kousek dál na cestě dokonalosti. 

42 Já, Božský Mistr, jsem se také musel vrátit k lidem, protože Mé Dílo zůstalo v té době 

nedokončené. Někteří toto tvrzení popírají a tvrdí, že Ježíšovo dílo bylo dokonáno, když zemřel na kříži. 

Ale to jen proto, že zapomněli, že jsem jim to oznámil a slíbil, že se vrátím. 

43 Vy, kterým nyní zjevuji toto učení, pochopte, že reinkarnace pro Mne není nutná, protože v Mém 

duchu je, že se mohu lidem zjevovat tisíci způsoby. Nepřišel jsem znovu hledat dokonalost svého ducha. 

Přicházím-li k vám nyní, je to jen proto, abych vám ukázal cestu, která vás může dovést ke světlu. 

Pamatujte, že proroci vám v první éře řekli: jsou to "dveře". Neřekl jsem vám snad, když jsem byl mezi 

vámi, člověče: "Já jsem Cesta"? Neříkám vám dnes: "Já jsem vrchol hory, na kterou stoupáte"? 

44 Vždycky jsem byl dokonalý. 

45 Mám radost z toho, že bezpečně kráčíte po mé cestě. Zítra bude radost všeobecná, až budete 

všichni žít v duchovním domově, který už dlouho čeká na příchod Pánových dětí. 

46 Takto mluvím k vašemu duchu, protože vím, že již může pochopit toto učení, a mohu mu říci, že 

není dítětem této země, že by se měl považovat pouze za hosta zde na tomto světě, neboť jeho pravá vlast 

je duchovní. 

47 Pochopte toto slovo v jeho pravém smyslu, protože jinak byste došli k závěru, že Mé učení je proti 

veškerému lidskému pokroku, a nebylo by spravedlivé, kdybyste takové omyly připisovali Otci, který se 

snaží pouze o zdokonalení svých dětí na různých cestách života. 

48 To, co Moje spravedlnost nesmiřitelně stíhá, je zlo, které má v lidských srdcích různé podoby a 

někdy se projevuje v sobeckých citech, v nízkých vášních, jindy v nestřídmé chamtivosti a dokonce v 

nenávisti. 

49 Učedníci, studujte to, co vám nyní řeknu v alegorii: Život je strom, jeho větve jsou nesčetné a z 

těchto větví nejsou dvě stejné, ale každá z nich plní svůj úkol. Pokud se plod nepovede, spadne ze stromu, 

a pokud vyroste větev, je ořezána. Neboť ze stromu života vzejdou jen plody života. 

50 Každou vědu, která způsobila zlo, a každé náboženství, které nepřineslo skutečné světlo, můžete 

považovat za větve a plody, jimiž již neproudí míza ze stromu života, protože jsou od něj již odděleny. 

51 Blahoslavený je ten, kdo má vznešený cíl následovat Mou cestu; blahoslavený je ten, kdo se snaží, 

aby jeho duch byl velký. Přijímám ty, kdo umlčují své stížnosti a myslí jen na přijímání rosy z Mého 

Slova - ty, kdo nenechávají zemřít víru a naději ve Mne. Svým Slovem způsobím, že všichni budou 

konečně zpívat chválu víry. 

52 Učím vás spiritualizaci, protože vám přinese duševní i fyzické zdraví. Díky tomu se budete mít 

rádi a získáte sílu a sebedůvěru. 

53 Skrze toho, kdo na Mě myslí a miluje Mě, protéká řeka života, v něm je Mé božské zjevení. Dal 

jsem vám život, abyste byli milosrdní a projevili svou schopnost milovat. Dal jsem vám ji také proto, 

abyste získali moudrost. Život je odrazem Boha, je velkým svědectvím Mé existence. Prožijte ji a užijte si 

ji, ale také ji pochopte. Velmi jste si to užili, aniž byste tomu rozuměli. Chvalte život, ale ať vaše píseň 

svědčí o porozumění, obdivu a lásce. Až se tvá duše povznese, bude Stvořiteli zpívat lepší žalm. 

54 Život je běh bez konce. Aby se duch stal velkým, moudrým, silným a laskavým, je třeba, aby žil 

věčně. Lidé, myslíte si, že vás navštěvuji, ale pravda je, že přebývám ve vás. Vyhledávám tě pouze v této 

podobě, abych se ti dal poznat, abych se stal myšlenkou, slovem a duchovní tváří, a to proto, že nevnímáš 

Můj vnitřní projev ve své bytosti tak jasně, jako když ti bije srdce. Abyste totiž mohli cítit Můj tep ve své 

bytosti, musíte mít citlivost. Neztrácejte však naději, že se vám podaří Mě pocítit, neboť naděje pochází z 

víry, která je světlem na vaší cestě. Běda tomu, kdo ztrácí víru! Víra je maják, který osvětluje budoucnost, 

víra je síla, která přináší to, čemu říkáte zázraky. Co by se stalo s tvým životem, kdybys neměl víru v Můj 

Zákon? 
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55 Dávám vám život, ale říkám vám: Usilujte o světlo víry ve svého Boha, víry v sebe sama, víry v 

život a v to, co je stvořeno. Nepochybujte o Mém milosrdenství ve svých životních peripetiích. Moje láska 

je silnější než vaše zkoušky. Slyšte mě více duchem než uchem. Těm, kdo se nazývají vyděděnými, těm, 

kdo tvrdí, že jim nesvítí žádná hvězda štěstí a že jsou zhasnutými lampami, a těm, kdo si stěžují, že přišli 

do života jen proto, aby ronili slzy, říkám: Už jste se někdy odhodlali zapomenout na chvíli na sebe, 

abyste potěšili bližního? - To jistě ne, neboť kdo se dopouští milosrdenství, činí totéž sám sobě. V této 

době jsem povolal ty, kteří nemají světu co dát. 

56 Milujte a dávejte nezištně a brzy se dočkáte spravedlivé odměny. Zaklepejte na mé dveře a můj 

hlas vám odpoví. Všichni můžete znovu povstat, i když jste klesli velmi nízko, i když jste pokryti blátem. 

Dnešní zkorumpovaní lidé budou zítra těmi dobrými. Na vašich troskách postavím svůj chrám, ale člověk 

mi ho pomůže znovu vybudovat. Tady je, vstupte do skutečného života. Je to jako království, v němž je na 

dosah vše od nebeského až po to nejmenší v hmotě. 

57 Odstraňte bolest. Život, který jsem si vytvořil, není bolestivý. Utrpení pramení z neposlušnosti a 

přestupků Božích dětí. Bolest je charakteristická pro tento život, který si lidé vytvořili ve svém morálním 

rozvratu. Pozvedněte oči a objevte krásu Mých děl. Vnitřně se připravte na božský koncert, nevylučujte se 

z této slavnosti. Pokud se izolujete, jak byste se mohli podílet na této blaženosti? Žil bys smutně, utrápeně 

a nemocně. 

58 Chci, abyste byli harmonickými tóny ve vesmírném koncertu, abyste pochopili, že jste vyšli ze 

zdroje života, abyste cítili, že ve všech světech je Mé světlo. Kdy dosáhnete plné dospělosti, abyste mi 

mohli říci: "Otče, podřiď mého ducha i mou vůli a můj život své vůli." Uvědomte si, že to nebudete 

schopni říci, dokud budou vaše smysly nemocné a váš duch sobecky oddělený od správné cesty. Žijete v 

trýzni nemocí nebo ve strachu, že se jimi nakazíte. Co je však tělesná nemoc ve srovnání s proviněním 

duše? - Nic, pokud je schopno povstat, neboť v mém milosrdenství vždy naleznete pomoc. 

59 Stejně jako krev proudí vašimi žilami a oživuje celé tělo, tak i Boží síla prostupuje vaší duší jako 

životní proud. Pokud plníte zákon, není důvod být nemocný. Život je zdraví, radost, štěstí, harmonie. Jste-

li nemocní, nemůžete být skladištěm božských dober. Vy, nemocné mysli, srdce nebo těla, říká vám Mistr: 

Požádejte svou duši, která je dítětem Všemohoucího, aby se vrátila na správnou cestu, uzdravila vaše 

neduhy a pomohla vám ve vašich slabostech. 

60 Co by mohl Otec odmítnout svému dítěti, když se duchovně přiblíží, aby požádalo o něco pro své 

tělo, malé a křehké hmotné stvoření? Tak vás učím prosit, ale když jde o dávání, říkám vám: Rozdělujte a 

dávejte. Rozdávejte materiál a rozdávejte lásku. Neboť k čemu by vám bylo, kdybyste dali hmotnou část, 

kdybyste do ní nevložili lásku? Jak obtížné se vám zdálo správně hospodařit s věcmi, které jste na světě 

měli. Někteří chtějí mít všechno jen pro sebe, jiní, kteří toho mají příliš mnoho, necítí povinnost dělit se o 

to s ostatními. 

61 Zjevuji vám zdroj zdraví, který se nachází ve vás, ve vaší duši, abyste se k němu mohli obrátit, až 

to bude nutné. Pokud víte, jak ji hledat, najdete její vody. Nechci zničený a smutný svět, lidi, kteří ze své 

nevědomosti o tom, co mají, ke Mně neustále mluví se strachem a prosí Mě se zoufalstvím. Chci svět, 

který si uvědomuje, jak moc je a co všechno má. 

62 Někteří si teď myslí: Ale kdyby byl člověk stále zdravý - jak by zemřel? Na to vám odpovídám, že 

není nutné, aby vaše tělo bylo nemocné, aby přestalo žít. Stačí, aby se srdce zastavilo, když udeří hodina, 

kdy přestane být. 

63 Vlévá se do vás světlo Mého Ducha, abyste mohli povstat. V této třetí éře hledám ztracené, aby Mi 

mohli sloužit. Já jsem Osvoboditel duší, který vás osvobozuje z otroctví. Vzpurné lidi proměňuji v oddané 

a pokorné služebníky. Pak jim řeknu: Dávejte pozor, aby vás nepřekvapily zvěsti a pokušení, které vás 

znovu vedou do záhuby. 

64 Ten, kdo poznal špínu a nižší svět a dokázal se od nich osvobodit, je připraven jít tam hledat ty, 

kteří jsou stále ztraceni. Nikdo není lépe kvalifikován než on, aby přesvědčil svým slovem, které je 

světlem zkušenosti. Kdy se stanete rybáři srdcí a osvoboditeli duší? Kdy budeš pevně kráčet po cestě, 

kterou jsem pro tebe připravil? 

65 Dávejte bez podmínek, neodsuzujte dům svého bližního, raději se podívejte na svůj vlastní dům, 

abyste ho, pokud ho shledáte špinavým, vyčistili a učinili ho hodným Mne přijmout. Nedívejte se na to, 
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zda je jeho spíž plná nebo prázdná a zda je jeho tělo pokryto svátečním oděvem nebo hadry. Ať Moje 

láska vymaže všechny neřesti, které by mohly zatemnit světlo, jež máš odrážet. 

66 Vidíte, že sestupuji z Příbytku dokonalosti do vašeho příbytku, abych vám ukázal slávu 

duchovního života, abych vám zjevil lekci, která vás naučí poznat sebe sama, poznat svého Stvořitele a 

poznat svůj osud. 

67 Otec nechce, aby jeho děti plakaly, ačkoli vám řekl: "Blahoslavení, kteří se rmoutí". Můj Zákon 

vás neučí plakat, ale způsobu, jak se vyhnout bolesti. Kdyby se Mi líbilo, že trpíš, nepřišel bych k tobě 

jako lékař, ani bych ti na každou ránu nepřikládal svůj hojivý balzám. Kdo nese svůj kříž utrpení pokorně, 

je mi milý, protože si ze mě bere příklad. Ale od toho, kdo ve svém náboženském fanatismu a 

nevědomosti trápí a umrtvuje své tělo, přijímám jeho dobrý úmysl, kterým je očistit se nebo se mě snažit 

napodobit v mém utrpení, ale tento čin neschvaluji. 

68 Stačí, když trpělivě vyprázdníš pohár, který ti život každý den nabízí, a když překonáš svůj vlastní 

smutek, budeš mít dost síly myslet na bližního a prokazovat mu tolik dobra, kolik jen můžeš, abys splnil 

svůj úkol. 

69 Už si nestěžujete na utrpení, přijali jste dar Mé lásky a těšíte se z Mého slova. Poznejte ji podle její 

božské podstaty a podle přípravy nositele hlasu, podle dobroty a pevnosti jeho hlasu. Pak nechte svého 

ducha putovat kraji, do nichž se může dostat jen on sám, aby se tam mohl nasytit světlem, zatímco jeho 

mysl zůstane uchvácena a srdce bude bít v obdivu a lásce. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 135  
1 Přicházím plný lásky a vyzbrojen trpělivostí, abych se všem představil. Najděte útěchu ve mně. 

Jezte a pijte, abyste uhasili žízeň po spravedlnosti. Chci, aby se ten, kdo je lidmi nepochopen, cítil Mnou 

pochopen, a ten, kdo měl pocit, že jeho ruka je prázdná, když odchází, když Mě vyslechl, aby cítil, že s 

sebou nese dary. aby ten, kdo přišel do Mé Přítomnosti s výčitkami svědomí v duši a naslouchal Mi, 

pocítil úlevu od toho všeho a mohl pozvednout tvář jako ta cizoložnice ve Druhém věku, když jsem jí řekl: 

"Kde jsou ti, kdo tě pronásledují? Odpouštím ti, jdi v pokoji a už nehřeš." 

2 Já jsem božský Soudce, který nikdy nevynese těžší trest, než je provinění. Kolik z těch, kdo se 

přede Mnou obviňují, shledávám čistými. Kolik lidí se naopak ohání svou čistotou, a já je považuji za 

zkažené a provinilé. 

3 Jak nespravedlivá je lidská spravedlnost! Kolik obětí špatných soudců odčiní cizí zločiny! Kolik 

nevinných lidí už vidělo, jak se jim před očima zavírají mříže vězení, zatímco viník chodí na svobodě a 

neviditelně nese břemeno krádeží a zločinů. 

4 Váš svět je z duchovního hlediska nedokonalý. Měli byste ji pomoci zlepšit. 

5 Hmotný svět, planeta, není blízko svému zániku, ale konec tohoto světa omylů a hříchů, temnoty a 

špatné vědy bude způsoben světlem Mého učení a na jeho troskách vybuduji nový svět pokroku a míru. 

6 Váš úkol jako pracovníků neskončí v roce 1950. Naopak, právě tehdy postupně přestanete být žáky 

a stanete se učiteli, kteří slovem lásky přivádějí lidi na cestu světla. 

7 Velké duchovní legie jen čekají na tuto očistu mezi lidmi, aby se mohly vtělit a znovu přebývat na 

zemi. Mají velké poslání a čekají, až jim uvolníte své místo, aby ho mohli obsadit. 

8 Vysvětlím vám své učení, učiním své Slovo hmotně slyšitelným, abyste pochopili, kdo jste. 

9 Nikdy se nenechte zastrašit břemenem odpovědnosti, které jsem na vás vložil; břemeno hříchu je 

těžší. Propast se svou temnotou je bolestnější než světlo na vrcholu hory, kde přebývá Mistr. Znovu vám 

říkám, že "Ježíšovo jho je snadné". 

10 Nazval jsem tě Izraelem, protože ve tvém duchu je poslání míru, osud duchovního souladu s celým 

lidstvem. Jsi totiž prvorozený, protože ses nenarodil jen z Jákoba, ale tvá dohoda sahá i za něj, dokonce i 

za Abrahama. Tvůj výchozí bod (jako duchovní bytosti) je ještě před dobou, kdy jsem na zem poslal 

prvního člověka, který založil rodinu, z níž jsem vybral semeno, aby vytvořilo Můj lid, silný ve víře, 

poslušnosti a lásce k neviditelnému Bohu. Tak jsem ji připravil a požehnal a byla jako maják uprostřed 

lidstva. 

11 Nic ti nechybělo k naplnění tvého osudu, a přesto jsi viděl, jak se jiné národy povznesly výš než ty, 

a následně tě pokořily okovy otroctví. 

12 Byly to národy nadřazené těm vašim? Ani v hmotných, ani v duchovních věcech nepřevyšovali 

tebe, kterého Otec zahrnul vzácnými dary inspirace, pravdy, krásy, lásky, zdraví a síly. Připravil jsem tě, 

abys byla jako zrcadlo Mé lásky ke všemu stvořenému, v němž by Mě lidstvo mohlo kontemplovat, a jako 

pramen křišťálově čisté vody, v němž by žíznící po pravdě uhasili svou žízeň. 

13 Nakonec jste však - lidé - zeslábli a ve svém úpadku jste byli podrobeni jinými národy. 

14 V této době tě hledám a jsem ti velmi blízko. Připomínám vám svůj Zákon a probouzím vašeho 

ducha, aby slyšel hlas svědomí, a říkám vašim srdcím: Probuďte se, řetězy, které vás tížily, byly zlomeny 

smrtí a život vám dnes vrátil svobodu. Proto jsem k vám přišel ve Třetí éře. 

15 Nemyslete si, že pouze v lůně izraelského lidu byli proroci, předchůdci a duchové světla. Některé z 

nich jsem poslal i k jiným národům, ale ti je považovali za bohy, a ne za vyslance, a na základě jejich 

učení vytvořili náboženství a kulty. 

16 Izraelský lid nepochopil poslání, které měl vůči ostatním národům, a usnul na místě odpočinku 

plném požehnání a darů milosti. Otec ji vytvořil jako dokonalou rodinu, v níž jeden kmen měl za úkol 

bránit lid a udržovat mír, jiný obdělával půdu a další kmen tvořili rybáři a námořníci. Jinému byla svěřena 

duchovní praxe uctívání, a tak se postupně každý z dvanácti kmenů, které tvořily lid, věnoval jinému 

úkolu, což společně vytvářelo příklad harmonie. Ale vpravdě vám říkám, že duchovní dary, které jste měli 

v oněch dřívějších dobách, máte stále. 

17 Poznejte mezi sebou proroky, vizte muže, ženy, starce a dokonce i děti, kteří svými zjeveními 

dosvědčují Mou pravdu. Máte duchovní vznešenost, abyste se mohli modlit, autoritu, aby vás přírodní síly 
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poslouchaly a poslouchaly, čehož příkladem je Noe, který přemohl vody; o Jozuovi, kterému připisujete, 

že zastavil běh slunce - na to vám říkám, že hvězdy nikdy nezastavily svůj běh a že to bylo Mé Božské 

Světlo, které jako zářivé slunce prodloužilo den a skrylo noc, aby lidé mohli zvítězit, zatímco vesmír 

pokračoval ve svém běhu, aniž by se odchýlil od svých zákonů harmonie. 

18 Mojžíš měl také moc nad přírodními silami a vody, větry i skály poslouchaly jeho hlas. Svěřil jsem 

tuto přírodu člověku, aby ji využíval, ale on porušil řád stvoření a stal se otrokem přírody, v níž často 

hledal svého Boha. 

19 Ve Druhé éře jsem vám dal další lekci z těchto nauk, když jsem utišil bouři tím, že jsem vztáhl 

ruku, také když jsem chodil po vodě nebo když jsem vzkřísil mrtvé. Zázraky, které jsem tehdy dělal, se 

děly proto, abych zachránil ztracené, proměnil temnotu ve světlo a nenávist v lásku. Nechtěl jsem lidi 

ohromovat takovými skutky nebo jimi vzbuzovat jejich údiv, což by sloužilo jen k obdivu mysli, jako 

někteří, kteří se nechávají obdivovat lidmi jako nadřazené bytosti tím, že konají zdánlivé zázraky, a přesto 

nejsou schopni obrátit hříšníka. Nepřišel jsem vás učit zbytečným nebo matoucím znalostem: Zjevil jsem 

ti svou existenci a důvod tvé existence. Odhalil jsem vám tajemství, že síla, která dává život a oživuje vše, 

je láska; je to prvotní síla, z níž vznikly všechny bytosti. 

20 Uvědomte si, že jste se zrodili z lásky, existujete skrze lásku, skrze lásku přijímáte odpuštění a 

skrze lásku budete na věčnosti. 

21 Připravte se na to, že až Mé Slovo skončí, vydáte se k různým národům země, kde najdete národy, 

jejichž původ se ztratil v dávných dobách a jejichž obyvatelé vyznávají kulty a vědy, v nichž se zjevil 

duchovní svět. Tam uslyšíte o proměnách, o znameních a zázracích, které vás ohromí. 

22 Pak budete vyzbrojeni, neboť vás čekají velké zkoušky. Budete se cítit dočasně zmatení, když v 

kruhu těchto lidí zažijete, jak se spojují s duchovním světem a dělají zázraky, které byste vy nedokázali. 

Když vám předkládají spisy, které obsahují jejich historii, jejich zákony a přikázání, měli byste otevřít oči, 

abyste nebyli zmateni hmotným zázrakem, úžasnou zkušeností, ale také abyste je mohli obdivovat a brát si 

z nich příklad ve všem, co vám vaše svědomí a intuice říkají, že obsahuje pravdu. 

23 Najdete v nich také touhu najít cestu, která vede k dokonalosti - touhu po věčnosti. 

24 Jiné najdete v jejich duchovním vytržení, z něhož si udělali nadšený kult. Jsou jako parazitické 

rostliny, protože neplní zákony lásky přikázané Bohem ani neuspokojují povinnosti země. Toto učení by 

se nemělo šířit do jiných zemí, protože skutečná spiritualizace odstraní fanatismus a nadšení. 

25 Od nejstarších dob jsem vás učil zákonu, který je spravedlivý pro ducha i hmotu. Vzpomeňte si, že 

jsem při jisté příležitosti řekl: "Dávejte Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo." A tak jsem řekl: 

"Dávejte Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo." 

26 Mnozí se budou divit a dokonce vás budou špatně soudit, když uslyší, že se jako Moji učedníci 

řídíte zákonem hmotné práce, když uvidí, že máte manžele, že máte děti a rodinu, že se umíte radovat z 

rozjímání a z plodů přírody, kterou milujete jako matka. Pak se vás zeptají: Proč - jste-li služebníci Páně - 

nežijete jen v rozjímání o duchovním? Setkáte se také s těmi, kdo mají dar proroctví, a budete nad tím 

žasnout, neboť mezi nimi jsou skutečně pokročilí duchové. 

27 Připravte se, až budete vystaveni zkoušce, budu mluvit vaším prostřednictvím, a pokud bude tato 

příprava čistá, jednoduchá a ryzí, zažijete Mé zázraky. 

28 Nyní mluvím k těm, kteří mají plnit své poslání apoštolů a proroků v jiných zemích, aby se 

nechlubili posláním, které jsem jim svěřil. Ty nesmí vyvolávat rozruch bojem proti náboženským 

společenstvím nebo vyznáním. Jiní budou ti, kdo proti vám vzbudí rozhořčení, aniž by si uvědomovali, že 

vám pomáhají šířit Mé učení tím, že v mnohých vzbudí zvědavost, která se následně promění ve víru. 

29 Pro některé je současná existence jejich poslední inkarnací. Je čas, abyste se připravili na cestu do 

záhrobí. Naplňte svou sýpku dobrým semenem, abyste mohli pevným krokem následovat výzvu do 

duchovního údolí, kterou vám posílám, které na vás čeká a ze kterého nikdo nemůže uniknout. 

30 Každému z vás byl přidělen určitý počet duší, abyste je pomohli pozvednout a vést na cestě Mé 

pravdy. Nikdo nesmí přijít bez těch, kteří mu byli svěřeni, protože pak by nebyl přijat. 

31 Bojujte a pracujte, mějte radost z učení a výuky. Učiním pole úrodnými a odstraním z nich 

všechen plevel, aby je Moji rozsévači našli připravené z Mé milosti. 

32 Pak se před vašima očima otevře cesta pouští, která vám nabídne své oázy, a daleko na obzoru se 

objeví jasná silueta zaslíbené země, jejíž otevřené brány vás budou zvát, abyste do ní vstoupili spolu s 
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těmi, kteří vám byli svěřeni, a se zástupy lidí, kteří budou nejen milovat stejného Boha, ale kteří budou 

také praktikovat stejný duchovní kult Boha. 

33 Obraťte svou modlitbou bytosti v temnotách, které bojují a bojují jako armády, zatímco vy spíte. 

Uvědomte si, že kolem vás i nad vámi se vznáší a bouří neznámý svět, kde světlo bojuje s temnotou ve 

válce, jejíž řev a vliv matou váš svět, vaše srdce i mysl. 

34 Proto se ze srdcí lidí vytratil mír a klid, ale blaze tomu, kdo cítí ten boj a modlí se, neboť se mu 

bude dařit. 

35 Ti, kdo považují rozsudek této doby za pouhou náhodu, nevědí, že budou vydáni napospas smrti, 

pohromám, moru a hladu. 

36 Odpočívejte na bezpečné zemi. Zůstaň ve stínu této palmy a naslouchej Mému Slovu, abys byl 

uzdraven ze všech svých neduhů a získal sílu pokračovat v cestě. 

37 Nemusíš mi říkat, co máš na mysli, ani odkud pocházíš, protože Já to všechno vím. Vím, že tvá 

duše se přibližuje k Otci poté, co zvítězila v těžkém boji, který podstoupila, aby se odvrátila od špatné 

cesty - že přicházíš hledat pomoc a sílu u Mne, abys nezoufala. Když jsi byla blízko ztrátě srdce, když ti 

už docházely síly, obrátila ses ke Mně v myšlenkách, abys Mě požádala o pomoc, a Já jsem ti okamžitě 

odpověděl a pozval tě do této oázy pokoje, abys našla odpočinek skrze nekonečné milosrdenství svého 

Otce. 

38 Kolik zjevení jsi pochopil od chvíle, kdy jsi poprvé uslyšel toto slovo! Díky nim jsi pochopil, že 

duše se nezdokonalí za den, za rok ani za celý život, protože je věčné povahy a její cesta vývoje musí 

odpovídat vysoké odměně, která ji čeká. 

39 Naučili jste se rozlišovat mezi hlasem svědomí, který vždy mluví o zákonu, lásce, dobru, 

spravedlnosti a čistotě, a tím druhým hlasem, který vychází ze smyslů těla nebo vášní srdce a který ne 

vždy inspiruje k dobru. 

40 Už víte, že máte zbraně, kterými se můžete bránit, a víte, jaké jsou. Také víte, který štít vás chrání, 

a začnete využívat modlitbu, víru, dobré myšlenky a sílu vůle. 

41 Naučili jste se dávat v životě správné místo různým hodnotovým složkám, které tvoří vaši bytost. 

Víte, že podstatný je duch a až za ním - ale na důstojném místě v lidské bytosti - jsou city, mysl (tj. duše) a 

tělesné potřeby. 

42 Nyní chápete, že skutečné zduchovnění lidské bytosti nespočívá v odvrácení se od těla nebo v 

zavržení hmotného, ale v harmonizaci vašeho života s celým Stvořením; nicméně - aby duch mohl této 

harmonie dosáhnout, je nutné, aby vždy vedl, aby byl nad člověkem, aby byl vůdcem. Pokud tomu tak 

není, pak duch není svobodný a stává se otrokem těla nebo jeho nepřítelem. 

43 Víš, že na Mém způsobu nemůžeš předstírat lásku, čistotu a poznání, protože na sobě cítíš pohled, 

který všechno vidí a všechno soudí. 

44 Dnes víte, že vaše ctnosti a skutky musí být opravdové a inspirované láskou k bližním, aby vaše 

zásluhy byly skutečné. 

45 Nebojte se, když k vám takto mluvím. Znovu vám říkám, že od vás nepožaduji nejvyšší 

dokonalost, ale neustálé úsilí o její dosažení. 

46 Pokud dnes trpíš, pokud procházíš těžkou zkouškou, pokud jsi na lůžku bolesti, víš, že tento kalich 

utrpení tě očišťuje a obnovuje, že tě tato bolest nutí odčinit nějaké provinění, že je moudrou lekcí - pak ho 

vypij s trpělivostí a odevzdaností. 

47 Naučili jste se chápat, že v každém z vás právě buduji chrám, a vy se už neodvažujete ničit to, co 

bylo vybudováno, ale naopak se Mi v tomto díle snažíte pomáhat. 

48 Pochopili jste, že zásluhy nemáte získávat před lidmi, abyste od nich dostali chválu nebo odměnu, 

ale před svým Otcem, který jediný je schopen posoudit vaše skutky. 

49 Ať už se vaše vášně zakořenily jakkoli, až pochopíte všechna tato vysvětlení, musí vést k podřízení 

těla duchu, což bude počátkem oné harmonie a řádu, který musí v člověku existovat, aby byl dítětem 

hodným Mne. 

50 Na vaší přítomnosti závisí budoucnost mnoha lidí, milovaní lidé, ani na okamžik o tom 

nepochybujte. Proto se při pomyšlení na tuto pravdu zbavte posledních zbytků sobectví a přineste zítřku 

mír, jednotu, morálku a duchovnost. 
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51 Nepochybujte o tom, že můžete toto dílo ve světě vykonat, neboť to není poprvé, co vám na vaší 

cestě svěřuji Své sémě. Důkazem je, že k vám takto mluvím a vy mi rozumíte. 

52 Toto je pokračování mého učení, ale není to konec této planety. Svět se bude dál točit ve vesmíru, 

duše budou stále přicházet na Zemi, aby se inkarnovaly a naplnily svůj osud. Lidé budou Zemi obývat i 

nadále, změní se pouze způsob života. 

53 Proměny, kterými lidský život projde, budou tak velké, že se vám bude zdát, jako by jeden svět 

končil a druhý se rodil. Stejně jako se život lidí ve všech dobách dělil na epochy nebo věky a každá z nich 

se něčím vyznačovala - ať už svými objevy, božskými zjeveními, kterých se jí dostalo, nebo rozvojem 

smyslu pro krásno, který se nazývá umění, nebo jeho vědou - tak se doba, která začíná, věk, který se již 

vynořuje jako nový úsvit, bude vyznačovat rozvinutím darů ducha, té stránky vaší bytosti, kterou jste měli 

pěstovat, abyste si ušetřili tolik zla, a kterou jste vždy odkládali na později. 

54 Nevěříte, že lze zcela proměnit lidský život, rozvinout duchovnost, rozvíjet dary ducha a obnovit 

zákon, který v tomto světě diktuje svědomí? 

55 Ach, kdybys věděl, kolik toho tvůj duch v sobě skrývá! Vy to však nevíte, přestože na světě žijete 

již tisíciletí, neboť ve vašem sobectví - které je láskou k sobě samým - je pro vás důležitá pouze věda ve 

službách každého jednotlivce. 

56 Budu to Já, kdo ti odhalí ctnosti, dary, krásy, sílu a všechny zázraky, které jsou ukryty ve tvém 

duchu. Nyní, když sklízíte poslední plody světa nebo života, který se chýlí ke konci, je k tomu vhodná 

doba. 

57 Brzy všechny národy pochopí, že Bůh k nim mluvil v každém věku, že božská zjevení byla 

žebříkem, který Pán spustil k lidem, aby k Němu mohli vystoupit. 

58 Tuto novou dobu budou někteří nazývat dobou světla, jiní dobou Ducha svatého a další dobou 

pravdy. Ale říkám vám, že to bude čas duchovního povznesení, duchovního znovuzískání, znovuzískání. 

59 Je to epocha, kterou jsem si dlouho přál prožít v srdci člověka a kterou sám neustále potíral a ničil. 

Čas, jehož jas vidí všichni a pod jehož světlem se sjednocují všechny děti Páně - ne do náboženského 

společenství lidí, kteří jedny přijímají a druhé odmítají, kteří hlásají svou pravdu a druhým ji upírají, kteří 

nehodně používají zbraně, aby se prosadili, nebo kteří místo světla rozdávají tmu. 

60 Lidé, až přijde hodina, kdy se vydáte sdílet dobrou zprávu, měli byste hlásat mír, lásku, 

milosrdenství, jednotu a bratrství skutky. Kdybys na své cestě narazil na jiné, kteří kážou totéž pokrytecky 

a jen předstíraně, odhal jejich lež svými skutky. Pokud však místo toho zjistíte, že svým příkladem hlásají 

pravdu, lásku a milosrdenství, spojte se s nimi duchovně, protože jejich boj bude i vaším bojem. 

61 Nemohu se zdržet toho, abych vám neřekl: Jste-li nepoctiví, nepřipravení a nehodní vykonávat tuto 

práci a vidíte-li, že jiní se pustili do boje s potřebnou upřímností, nepřekážejte jim v cestě, neboť pak by 

vaše odpovědnost byla dvakrát tak velká. 

62 Mluvím s vámi o všem, učedníci, aby vás nic nepřekvapilo, a když se pustíte do tohoto boje, 

abyste skutečně věděli, jak v srdcích probudit ideál duchovního povznesení. 

63 Tato země, která vždy posílala svou úrodu nemocných, unavených, narušených, zmatených duší 

nebo duší, které málo pokročily do záhrobí, Mi okamžitě nabídne úrodu hodnou Mé lásky k vám. 

64 Nemoc a bolest postupně zmizí z vašeho života, a když budete žít zdravě a povzneseně, smrt vás 

při svém příchodu zastihne připravené na cestu do duchovního domova. 

65 Kdo by mohl být překvapen nebo se ztratit při vstupu do neznámého příbytku, když mu jej již v 

tomto životě ukázal jeho Mistr ve chvílích modlitby, meditace, snění nebo inspirace? 

66 V současné době se vám zdá, že tolik míru a materiálního i duchovního blahobytu je 

nedosažitelných, protože vidíte všechen ten zmatek, který vás obklopuje - zmatek, který se stále zvětšuje 

ve všech oblastech lidského života. Ale později, až tato bouřlivá noc vynese světlo nového úsvitu, pocítí 

tatáž země, že její noví obyvatelé rozsévají pravý život ušlechtilými skutky, které obnoví a znovu 

vybudují, a že ničitelé a znesvěcovatelé, stejně jako bezbožníci, již odcházejí, aby nalezli své očištění. 

67 Lidé, dnes jsem vám zjevil něco z Otcových božských plánů s vámi. Předpověděl jsem vám, co 

patří do budoucnosti, a připravil jsem vás na boj, který čeká celé lidstvo. Zamyslete se nad tímto učením a 

pocítíte povzbuzení. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 136  
1 Vychutnejte si Mé Slovo, nechte tělesnou schránku odpočívat, zatímco váš duch bude hodovat na 

Mé nebeské hostině. Na několik okamžiků odpojte svou mysl od ambiciózních pozemských snah a nechte 

otevřít oči ducha. 

2 V těchto minutách myslete a žijte duchovně, aby Můj projev mezi vámi trval. Přináším skutečné 

poklady pro vašeho ducha. Nepovažujte tyto chvíle za ztracené. Nezapomínejte, že to, co potřebujete ze 

země, vám bude dáno navrch, a že to tedy není to podstatné ve vaší existenci. 

3 Abyste těmto naukám skutečně porozuměli, je třeba mít ve Mne absolutní víru. 

4 Chci, abyste věděli, co je to víra, abyste pochopili, že kdo ji má, je vlastníkem nesrovnatelného 

pokladu. 

5 Kdo žije osvícený tímto vnitřním světlem - ať už ho svět považuje za jakkoli chudého -, nikdy se 

nebude cítit vyvržený, opuštěný, slabý nebo ztracený. Jeho víra v Otce, v život, ve svůj osud a také v sebe 

sama ho nikdy nenechá klesnout v životním zápase, a navíc bude vždy schopen vykonat velké a úžasné 

skutky. 

6 Když slyšíte toto učení, povzdechnete si při pomyšlení, že ještě nejste pravými dětmi víry. 

7 Muži, ženy, starci i děti ke Mně duchovně povstávají a žádají Mě, abych v jejich srdcích zažehl 

tento božský plamen; to jsem přišel udělat a proto k vám mluvím. 

8 Nechybí vám úplně víra, děti Moje, důkazem je, když ke Mně přicházíte, že v Mé Přítomnosti 

odkládáte všechny své stížnosti, své bolesti, svůj těžký kříž; srdce se otevírají a ukazují Mi své starosti, 

problémy, zklamání, svou únavu, své slabosti, utrpení a mnoho dalších těžkostí. 

9 Co tedy chybí vaší víře, abyste mohli konat zázraky? Aby rostla, aby se zvětšovala, aby přetékala: 

pak to nebudou těžkosti, které mi předkládáte, ani slzy, které mi obětujete, ale díkůvzdání, uspokojení, 

odevzdanost, důvěra, radost, síla a naděje. 

10 Kdykoli vám chybí víra nebo je velmi slabá, popíráte Mě na každém kroku, aniž byste si toho byli 

vědomi, a mnohými svými slovy svědčíte proti Mně. Říkám vám to proto, abyste dobře pozorovali své 

činy a měřili jejich účinky - nejen hmotné, ale i duchovní. 

11 Jste Mými učedníky, které připravuji na to, aby v této době vydali velké svědectví o Mém zjevení 

a o Mých zjeveních, které bude lidstvo vyžadovat od těch, kteří tato zjevení přijali. 

12 Mezi Mými učedníky není nikdo, kdo by vroucně netoužil po rozkvětu a plodnosti tohoto učení na 

zemi, a poznáte, že to částečně závisí na vaší práci, na vaší upřímnosti a na lásce, kterou vkládáte do svých 

činů; budete-li tak činit, zažijete triumf oduševnění mezi lidmi. 

13 Vidím, že mnozí z vás si myslí, že toto zduchovnění je na tomto světě nemožné, a omezují se na 

poslech Mého Slova, jako když někdo poslouchá krásný koncert a užívá si ho jen krátce. 

14 Ptám se jich, kdy chtějí vyrazit do boje. Odpovídají však jen tehdy, když žijí v duchovní sféře, 

protože v tomto světě je vše proti duchovnosti, dobru a spravedlnosti. 

15 Ó vy, bázliví lidé, kteří nechápete, že jste přišli získat zásluhy, abyste dosáhli vyššího stupně v 

duchovním životě a abyste v této inkarnaci dosáhli nápravy ve prospěch svého ducha. 

16 Kdy pochopíte, že právě uprostřed bouřlivých časů, které nyní panují, můžete získat největší 

zásluhy a že zde najdete nejúrodnější a nejvhodnější pole k zasetí Mého semene? 

17 Snažte se zanechat na tomto světě břemeno nedokonalosti, které leží na vaší duši. Osvoboďte svou 

duši od jejích zdejších chyb a zajistěte, aby do duchovní říše vstoupila bez slz a skvrn. 

18 Nečekejte, až poznáte Boží pokoj, dokud nebudete v duchu. Ne, už zde na této zemi, která se kvůli 

vašim chybám proměnila v slzavé údolí, budete moci mít předem trochu toho dokonalého pokoje. 

19 Nikdy se nezastavujte ve svém duchovním pokroku, ať už jste na tomto nebo jiném světě. 

20 Dosáhli jste duchovního rozvoje. Chceš-li, abych ti o tom podal důkaz, žádám tě: Kde jsou 

bohové, které jste včera uctívali? Kde jsou obětní dary a oběti? Kolik změn prodělal váš způsob myšlení, 

vaše víra, způsoby uctívání a kultovní jednání od chvíle, kdy jste poznali pravého Boha! 

21 Z tohoto důvodu a jako další důkaz toho, že jste se jistě vyvinuli, jsem k vám přišel v této Nové 

éře, v níž duch ve všem převládne nad hmotou, dokud nedosáhne přímého spojení s Tím, kdo mu dal 

existenci. 
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22 Poslal jsem vás sem v této Třetí éře, abyste znovu žili na zemi - na tuto půdu, na kterou dříve 

sestoupilo Boží požehnání, abyste na ní později mohli přebývat a naplňovat Zákon. 

23 Mezi všemi zeměmi, velkými i malými, jsem si vybral tuto, abych vás v ní poučil, aby se stala 

dějištěm Mého nového projevu. 

24 Jak málo je těch, kteří se pozastavili nad historií tohoto lidu, nad podmínkami, v nichž žil století za 

stoletím! 

25 Jiní lidé ze vzdálených zemí poznají s větší jasností než vy všechna znamení, která lidstvo 

seznámila s Mou přítomností a příchodem nové éry. Mé královské slovo se muselo naplnit, protože jen 

lidské slovo je proměnlivé. 

26 Zde jsem, lidé, nejen pro vás, neboť v podstatě svého Slova jsem se všemi. 

27 Bolestné bylo tvé pokání, když jsi přijal příchod tohoto času; život byl jako tyglík, v němž se tavila 

tvá duše, a kovadlina, na níž se kovalo tvé srdce. 

28 Na tvou mysl a tělo dopadl bič arogance, otroctví s řetězem ponížení, bídy a nevědomosti. 

29 Války, útlak, utrpení tvořily tvůj kalich hořkosti; to vše nebylo duchovně neplodné, protože jsi byl 

plný víry posílen k boji a mohl jsi cítit a chápat utrpení druhých. 

30 Vše bylo předpovězeno, proroctví byla zapsána ve vašich knihách. Proto když se naplnila všechna 

předchozí znamení, nastal čas otevřít brány Nové éry a dotknout se orgánu lidské mysli skrze Mou lásku, 

nechat Své světlo vibrovat jeho duchem a osvítit jím lidstvo. 

31 Stejně tak byl v minulých dobách lid připraven přijmout ve svém lůně přítomnost Syna 

Nejvyššího. Touha po Jeho příchodu pramenila z jejich zármutku, ze smutku nad otroctvím a ponížením, 

do kterého upadli, a Pánův slib daný tomuto lidu se splnil. Protože mu bylo zaslíbeno, že bude 

spravedlivým, čistým a neposkvrněným Spasitelem, bylo přirozené, že jeho tělo vzejde z čistého lůna. A 

tak se také stalo, neboť Maria, ta, která je nazývána "požehnanou mezi ženami", byla nebeským květem, 

který byl z Boží vůle přesazen na zem, aby v poskvrněných a zarmoucených lidských srdcích zanechal 

vůni své mateřské něhy, své božské útěchy. 

32 Ježíš se narodil a vyrostl mezi lidmi. Když se však přiblížila hodina jeho kázání, muž jménem Jan, 

který žil na poušti, sestoupil do měst, aby lidem zvěstoval příchod nebeského království. Připravoval je a 

nabádal je, aby se měli lépe, aby je jeho Mistr shledal připravenými. 

33 Byl hlasem volajícím na poušti, největším prorokem, předchůdcem. Byl to Eliášův duch, který 

lidem oznámil, že se před jejich hmotnýma i duchovníma očima otevírají brány nové éry. 

34 Jan vylil vodu z Jordánu na hlavy lidí jako symbolický akt, aby se očistili pro příchod Mistra. Také 

jsem podrobil své tělo tomuto úkonu jako příklad pokory a mírnosti, čímž jsem chtěl, abys pochopil, že 

když člověk cítí, že všechny jeho schopnosti dosáhly úplného rozvoje a že jeho bytost dosáhla harmonie 

mezi duší a tělesnou schránkou, je to ta pravá hodina k vykonání největších a nejušlechtilejších skutků v 

životě, protože dosáhl zralosti, síly duše, ideálu a vnitřního klidu. 

35 Tím, že vám připomínám minulé lekce, vás učím novým. V té době měl Můj příchod také svého 

předchůdce, který se hmotně ztělesnil v muži jménem Roque Rojas, jenž byl duchovně osvícen duchem 

Eliáše, který se dal poznat skrze mysl tohoto muže a promluvil jeho ústy. 

36 Eliáš tu byl už dříve a musel být přítomen znovu, protože je Božím paprskem, který zajišťuje 

spojení mezi dětmi a Otcem, který připravuje a urovnává cesty, který dává duše do pořádku a udržuje 

srdce bdělá a čekající. 

37 Dnes nepotřebujete symboly, ale pouze světlo, víru, vůli a lásku. To vše bude tou nejlepší, 

nejdokonalejší očistou duše a těla, která vás uvede na světlou cestu oduševnění. 

38 Milovaní učedníci, dnes mi ukazujete své srdce žíznící po pravdě, a proto vás vyzývám, abyste se 

přiblížili k tomuto prameni lásky a pili, dokud se nenasytíte. 

39 Mějte na paměti, že se ve svých slovech zhmotňuji jen do určité hranice. Je tedy na vás, abyste 

pochopili Mé učení a přemýšleli o všem, co jste slyšeli. 

40 Modlete se, ptejte se svého Otce v modlitbě, pak ve svém rozjímání obdržíte jiskru Mého 

nekonečného světla. Neočekávejte, že v jediném okamžiku obdržíte celou pravdu. Existují duše, které 

dlouho hledají pravdu, bádají a snaží se proniknout do všech záhad, a přesto nedosáhly vytouženého cíle. 
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41 Kristus, Pomazaný, vám ukázal cestu slovy: "Milujte se navzájem". Dokážete si představit 

důsledky tohoto vznešeného přikázání? Celý život člověka by se proměnil, kdybyste žili podle tohoto 

učení. Pouze láska vám může odhalit pravdy božských tajemství, protože je zdrojem vašeho života a všeho 

stvořeného. 

42 Hledejte horlivě pravdu, hledejte smysl života, milujte a posilujte se v dobru a zažijete, jak z 

vašeho bytí krok za krokem odpadne vše, co bylo falešné, nepoctivé nebo nedokonalé. Buďte den ode dne 

vnímavější ke světlu Boží milosti, pak budete schopni žádat svého Pána přímo o vše, co chcete vědět a co 

váš duch potřebuje k dosažení nejvyšší pravdy. 

43 Pracujte na zemi jako dříve a věnujte se věrně svým povinnostem. Vždy však hledejte podstatu 

nebo smysl všeho, co se vám děje nebo co děláte na své životní cestě, aby váš pozemský život nebyl pro 

vašeho ducha neplodný. 

44 Modli se prostou modlitbu, která vychází z nejvyšší čistoty tvé duše, a s pomocí svého svědomí 

zkoumej své skutky a těš se z Mé přítomnosti. 

45 V tomto duchovním spojení získáte více světla, abyste lépe porozuměli životu, získáte inspiraci, 

která vás povzbudí k tomu, abyste se zlepšili tím, že očistíte své city a probudíte své srdce k dobročinnosti. 

V těchto chvílích se probouzejí schopnosti a dary ducha a připravují se plnit své různé úkoly 

prostřednictvím toho, kdo je vlastní. 

46 Intuice, která je duchovním viděním, předtuchou a proroctvím, osvěcuje mysl a nutí srdce tlouci 

rychleji pro zprávy a hlasy, které dostává z nekonečna. 

47 Když se člověk naučí spojit se s Otcem prostřednictvím Ducha, rozhodně už nepotřebuje nahlížet 

do knih ani se radit s ničím na zemi. 

48 Lidé se i dnes ptají těch, o nichž si myslí, že vědí víc, nebo se pídí po textech a dokumentech v 

touze najít pravdu. Já ti však přináším pravé duchovní bohatství, takže už nikdy nebudeš ve svém duchu 

pociťovat hlad ani žízeň. 

49 Jako duha míru jsem přišel "na obláčku" k lidem, které jsem našel rozhádané, zaměstnané válkami 

národů mezi sebou. 

50 Zde jsem, učím tě, abys Mě hledala duchem, a odstraňuji z tvého srdce škodlivé návyky. Zjevil 

jsem vám duchovní zbraně, které máte k poražení zla a odvrácení pokušení. 

51 Pouze praví apoštolové, praví "lékaři", budou v této době schopni zachránit lidstvo. Svými pokyny 

připravuji velké zástupy, z nichž vzejdou dobří vojáci. Ti opustí své rodiče, ženy a děti, aby se vydali do 

jiných zemí a přinesli radostnou zvěst. Ale když ti říkám, abys opustil své, chci, abys pochopil, že se 

musíš vzdát pohodlí a uspokojení, které ti city poskytují, ale ne že opustíš své v bezbrannosti a 

opuštěnosti. Před zasetím mého semene jej důkladně prozkoumejte, abyste se mohli přesvědčit o dobru, 

které konáte. Pokud zaséváte Má semena podle Mé vůle, vaše sklizeň bude uspokojivá a radostná. 

52 Od roku 1866 vám tento pokyn zní v uších. Eliáš, dobrý pastýř těch, kdo žijí v těle i mimo něj, 

připravil a uvolnil cestu tím, že dal do pořádku vaše srdce a duše, abyste mohli pocítit blízkost nebeského 

království. Od té doby se Mé sémě velmi rozmnožilo, zástupy se rozrostly, počet označených denně roste 

a všude - v krajích, provinciích i vesnicích - se vytvářejí místnosti pro vaše setkání a pro každodenní 

vyučování. 

53 Přišel jsem dát světu život, aby otevřel oči pro světlo této doby. 

54 Zatímco velké národy válčí, tento lid jsem udržel v míru, aby přijal Mé poselství a mohl se 

připravit, neboť zde v jeho středu budou hledat útočiště takzvaní cizinci. 

55 Povstaňte prostřednictvím své poslušnosti. Nečekejte, až váš národ postihnou přírodní síly, aby 

vám připomněly vaše povinnosti, ani nečekejte, až vás obklíčí smrt a válka, abyste si na Mě vzpomněli. 

Využijte těchto okamžiků, protože nevíte, zda se ještě někdy vrátí. 

56 Blíží se rok 1950, který byl podle Mé vůle určen pro Můj odchod. Budete-li v té době vybaveni, 

budete schopni konat velké skutky a hmatatelně prožívat velké zázraky. Já vám však říkám: Zatímco 

někteří se budou radovat, protože splnili svou povinnost, jiní budou plakat. Již nyní vám oznamuji, že Můj 

odchod se uskuteční na všech místech shromáždění a že bude cítit na všech místech - ve městech, na 

ulicích a dokonce i na horách. Pak ti řeknu: Necítíš se osiřelý, jen tvůj hmotný sluch už nebude slyšet Mé 

Slovo, ale tvá duše spolu s tvým tělesným obalem bude nadále inspirována pro své povznesení. V ten den 

nebude třeba ronit slzy. Mistr vás připravuje, neboť v té době k vám budu mluvit takto. V současné době 
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vychovávám mysl, jejímž prostřednictvím uslyšíte Mé poslední slovo. Proto od nich v každém okamžiku 

požaduji větší duchovní povznesení. 

57 Později přijde doba, kdy ze světa zmizí sekty a náboženská společenství a v srdcích lidí zůstane jen 

Kristovo učení, které je láska, spravedlnost a mír. 

58 Někteří lidé ve světě věří, že se chystám přijít, aniž by věděli, že hodina Mého odchodu v této 

podobě projevu je již blízko. Až se lidstvo dozví, že jsem se mezi vámi zjevil prostřednictvím lidského 

intelektu, zeptá se: "Jak je možné, že tito slyšeli Boha?" - Pak vysvětlíš, jakým způsobem jsem se dal 

poznat, a podáš důkaz o svém pokroku a obnově svými skutky lásky. 

59 Řekněte světu: Jestliže se Kristus v té době stal člověkem, aby s vámi žil na vašem světě, nyní 

odtud povstanete, abyste duchovně postoupili do oblasti, kde přebývá On. Pohleď na stezku, kterou jsem 

pro tebe vytyčil krví a která se nyní proměnila ve stezku světla. 

60 Stejně jako ve Druhé éře doprovázely Mé Slovo velké skutky, aby probudily vaši víru, ale byly to 

spíše duchovní zázraky než hmotné, protože nyní jste lépe schopni Mi věřit a chápat Mě vyšším 

způsobem. 

61 Někteří očekávají, že se Duch svatý v této době projeví v synagogách nebo kostelích, ale já jsem 

přišel hledat skromnost a prostotu, protože zlato, bohatství ani marnivost nelichotí Tomu, který je 

majitelem všeho stvoření. 

62 Vzpomeňte si, že ve své době Jan Křtitel, prorok, který připravoval srdce, aby do nich mohlo 

vstoupit nebeské království, řekl lidem: "Kristus přijde." Věděl totiž, že Mistr přijde, aby vybudoval svůj 

chrám v lidských srdcích. 

63 Zde jsem, hledám útočiště v nejčistší části tvé bytosti. Pamatujte, že musíte připravit místo tak, aby 

bylo vždy hodné Mé přítomnosti. Jak často to bude muset být bolest, která tě očistí, která smyje tvé 

skvrny? Obléknu tě do bílého roucha, ale nejdříve se musí tvá duše očistit, aby toho byla hodna. 

64 učedníci, ve druhé éře se Mě Moji apoštolové ptali, jak se mají modlit, a Já jsem je naučil 

dokonalou modlitbu, kterou nazýváte "Otče náš". Nyní vám říkám: Inspirujte se touto modlitbou, jejím 

smyslem, pokorou a vírou, aby se váš duch spojil s Mým, neboť to již nebudou fyzické rty, které pronášejí 

tato požehnaná slova, ale duch, který ke Mně promlouvá svým vlastním jazykem. 

65 Můj paprsek sestoupil k vám, Můj milovaný lide, jeho světlo se proměnilo v lidské slovo a záře 

tohoto projevu je v podstatě Mé učitelské řeči. Toto Slovo je jako křišťálově čistá voda, ale kdyby se při 

průchodu lidským nositelem hlasu smísilo s nějakou nečistotou, ať je vaše mysl jako filtr, aby se Mé učení 

dostalo k duchu ve své původní čistotě. 

66 Přináším tvé duši vodu, která ji oživí, neboť žízeň ji na dlouhé cestě pouští vyprahuje. 

67 Ozvěnu Mých kroků slyšeli jen ti, kdo Mě pozorovali a očekávali. Jak mohou materialisté 

očekávat, že Můj návrat bude okázalý, když přicházím v duchu? 

68 Zadržel jsem pro tebe blaženost Svého projevu, ale musela k tobě přijít ve správný čas. 

69 Slovo mého Otce je mezi vámi, kteří jste se trápili, plakali a cítili se osamělí, zatímco vy jste nikdy 

nebyli. Podle Mé Vůle je však tento čas určen k tomu, aby byl Můj hlas slyšet v celé své účinnosti skrze 

vaše svědomí. 

70 Až dosud jsem byl spíše tvým sluhou než pánem. Slyšel jsem tvůj hlas, jak si stěžuješ, rozkazuješ 

a žádáš, dostalo se mi urážek a rouhání, které byly jako rány bičem. 

71 Dnes se Můj univerzální jazyk dává slyšet všem, aby jim řekl: I když jsem v každém z vás, ať 

nikdo neříká, že Bůh je v člověku, neboť v Bohu jsou bytosti a všechny stvořené věci. 

72 Já jsem Pán, vy jste jeho stvoření. Nebudu vás nazývat služebníky, ale dětmi, ale uvědomte si, že 

jsem před vámi. Milujte Mou Vůli a dodržujte Můj Zákon, buďte si vědomi, že v Mých nařízeních není 

možná žádná nedokonalost ani chyba. 

73 Máte možnost udělat rozhodný krok, vzlétnout a vystoupat velmi vysoko; váš vývoj vám to 

umožňuje. 

74 Moje tajná pokladnice je otevřená. Pojďte se podívat, vstupte. Nebudu soudit, zda jsi dříve patřil k 

těm, kdo proti Mně pozvedli svou vůli nebo svůj hlas. 

75 Čiňte pokání ze své minulosti, smyjte své skvrny a pak nahlédněte do Mé tajné pokladnice, abyste 

spatřili život v celé jeho pravdě. 
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76 Neváhejte, protože si myslíte, že nejste hodni Mé milosti. 

77 Na horních příčkách žebříčku vývoje jsou mnozí, kteří byli na zemi bratrovrahy, zrádci, odpadlíky 

a rouhači. Proč se jim podařilo vystoupit? Protože šli cestou pokání, obnovy a milosrdenství. Vezměte si z 

nich příklad, říká vám Mistr. 

78 Jak blízko tvým očím se otevírá kniha života a kolik světla máš, abys pochopil její znamení. 

79 V dávných dobách svého duchovního koktání jste obdrželi Božský zákon vytesaný do kamene, 

protože odpovídal vašemu malému vývoji. Doba pominula a Zákon, který byl vytesán do kamene, se v 

Ježíši stal člověkem a mluvil k vám o lásce. Nyní se připravujete na přijetí Mého věčného Zákona skrze 

vnuknutí Ducha. Tam, ve tvém svědomí, napíšu v tomto čase Své Slovo. 

80 Ó pokorní maličcí, kteří jste kvůli nedostatku studia pozemských knih měli život, abyste přijali 

Mou lásku a naučili se pochopit konečný cíl svého osudu! 

81 Přijměte Mou otcovskou lásku. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 137  
1 Mé světlo a má moc se zjevují mezi vámi. Světlo Mého Ducha od počátku osvětluje cestu lidí. 

Každý věk, každý život byl svědkem Mých zjevení. Tvůj duch ví, že jsem k němu promlouval v mnoha 

podobách. Toto světlo vám ukazuje cestu, kterou vám připravilo Mé Milosrdenství, abyste na ní dosáhli 

Mého Božství, kde byl váš původ. 

2 V člověku je duch. Duch je světlo božství. Proto jsem ve vašem duchu v každém z vás. Pokud dnes 

nechápeš velikost způsobu, jakým se nyní projevuji, zítra to pochopíš. Zde máte cestu, která je čistá od 

lidské nepoctivosti. Nechci vám tvrdit, že vaše náboženství jsou špatná. Nechci vás rozdělovat, neboť 

kdyby každý skutečně plnil to, co mu přikazuje jeho náboženství, nalezl by spásu. Cožpak vás všechny 

neučí milovat Boha a bližního? Vidím však, že v mnoha případech používáte i pravdu k tomu, abyste se 

navzájem špatně hodnotili. 

3 To, co vás učím, je láska, neboť z ní pramení nejčistší a nejvznešenější city, nejvyšší inspirace. 

Chybí vám láska, proto chodíte v temnotě. Když svrhávám modly a odhazuji obřady, je to proto, abyste 

mohli jasněji spatřit světlo pravdy. Jako Mistr vám dávám své učení. Jedním z nich je, že vám v 

současnosti dávám své učení prostřednictvím lidí, aniž by bylo nutné, aby byli spravedliví a čistého srdce. 

Jak často může být v Mých očích nositel hlasu, kterého používám, hříšnější než ti, které učím. Moje moc a 

Moje moudrost ho inspirují, aby z jeho úst vycházely svaté, spravedlivé a čisté myšlenky. Proto když tyto 

orgány chápání komunikují se svým Pánem, odráží se v nich duchovní život a odhalují vám mnohé z toho, 

co vás přesahuje. 

4 K tomu, abys uvěřil, nebylo nutné, abys Mě viděl nebo se Mě dotýkal, protože tvůj duch byl ve 

svém vývoji připraven cítit Mou přítomnost v duchovní podobě. 

5 Vaše srdce je překvapeno, že je schopno přijímat určité myšlenky. Důvodem je to, že nezná cestu, 

kterou duch prošel. Stejně tak vás překvapuje předčasná inteligence dětí této doby, které vám kladou 

otázky, jež dokazují, že mají znalosti, jimž se v této fázi svého duchovního života nenaučily. Je to světlo, 

které duch nasbíral na své dlouhé cestě a které se odráží v každé existenci. Ptáš se mě: "Když se dáváš 

poznat s tak velkou moudrostí a když je náš duch připraven - proč nám neřekneš všechno, co nám Tvé 

poučení ještě schovává?" - Je velmi důležité, co pro vás ještě chystám, ale nemohu vám to sdělit najednou, 

abych nezpůsobil zmatek ve vašem duchu nebo mysli. 

6 Vždycky vám budu říkat: Nechcete-li, aby se světlo zjevení zdrželo, je nutné, abyste vytrvali na 

této cestě lásky k vašemu Otci a k vašim bližním. 

7 Kráčejte po cestě mírným a pevným krokem, nechoďte ve spěchu a nespěchejte, protože byste 

klopýtli a nakonec ani nevěděli, kudy jste šli. 

8 Učedníci, čas od času vám musím říci, abyste nepovažovali učení na jednom místě shromáždění za 

lepší než na jiném, ani abyste neposuzovali práci jednoho hlasatele jako lepší nebo horší ve srovnání s tím 

či oním. Smysl Mého učení je ve všech stejný a rozdíl je vnější, povrchní, je ve způsobu mluvení. Vždy 

vám budu říkat, abyste hledali Mou pravdu v duchovním smyslu tohoto slova. 

9 Lidstvo nachází víru; Mé Dílo se rozšíří po celém světě. Začnu se 144 000 označenými, kteří 

budou bojovat s poslušností, láskou a horlivostí v době střetů vyznání a doktrín a uprostřed tohoto boje 

budou jako článek, který světu nenabídne řetěz zotročení, ale duchovní smlouvu, která bude svobodou a 

bratrstvím. Tito vojáci nebudou sami, Mé duchovní zástupy světla je budou následovat a chránit; budou na 

svých cestách konat zázraky a vydávat tak svědectví o Mé pravdě. 

10 Nes svůj kříž trpělivě a odevzdaně až do konce, pak tě od něj osvobodí Moje milosrdenství, až 

přijdeš k branám domova, který jsem ti slíbil a kde se budeš těšit z pravého pokoje. Nyní jste poutníky, 

jste vojáky, bojovníky, kteří se ženou za ideálem, kteří usilují o dobytí lepší vlasti. 

11 Ale nejsi ve svém boji sám, nikdy nebyl člověk takový, protože jsem mu vždycky ukázal tu 

nejlepší cestu. 

12 Kdyby se mě někdo zeptal, jak se Hospodinův lid řídil předtím, než poznal Zákon, který Mojžíš 

dostal od Hospodina, odpověděl bych mu, že jsem se řídil už předtím. 

Mojžíš poslal na svět duchy velkého světla, patriarchy a proroky, kteří nesli zákon ve světle svého 

svědomí, aby mu svými skutky učili všechny své bližní. 
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13 Tito muži Mě svým životem uctili. Nebyli to modloslužebníci, protože už znali oduševnění; měli 

cit pro lásku a milosrdenství s druhými, uměli přivítat cizince na svém venkovském sídle a ve svém domě 

byli pohostinní k unavenému poutníkovi. Pro všechny měli připravené dobré slovo a moudré rady. 

14 Ne všichni lidé však pochopili, jak se řídit hlasem svého svědomí, protože to vyžaduje duchovnost, 

zatímco tělesné smysly tomu nerozumějí. Proto bylo nutné, aby se váš Otec dal lidem poznat mnoha 

způsoby, aby jim vysvětlil Zákon a zjevil božské učení. 

15 Vy, Můj lide, kteří slyšíte toto Slovo ve Třetí éře a kteří si stále uchováváte něco z toho semene, 

které jsem vám svěřil v minulých dobách, pochopte, že musíte očistit své srdce od sobectví a 

materialismu, abyste dosáhli šťastné doby, kdy se opět necháte vést svým životem podle pokynů svého 

svědomí, jako to dělali ti osvícení, jako byl Abraham, z nichž vzešel lid, který byl po celé věky strážcem 

Mých zjevení. 

16 Chci, abyste, až přijde čas, kdy Můj projev v podobě, v jaké se nyní projevuje, skončí, byli 

vybaveni tak, že každý duch lidí, kteří zde tvoří tento národ, bude pro Mne jako chrám, každé srdce jako 

svatyně, každý domov jako oltář, patriarchální dům, pohostinný a plný lásky. Jak hluboký pak bude tvůj 

pokoj. Jak statečné pak bude vaše srdce, aby obstálo ve všech zkouškách. 

17 Chléb pak bude požehnaný nejen mnou, ale i vámi, protože se ho pak naučíte připravovat s láskou, 

s vírou a s pokojem. 

18 Duchovní síla, kterou jsem vás obdařil, není nic jiného než semeno oduševnění. Vpravdě vám 

říkám, že kdo toto semínko ve svém srdci pěstuje a pečuje o něj s opravdovou láskou, nestane se obětí 

pohrom ani běsů rozpoutaných přírodních sil, ani ho nebudou skličujícím způsobem trápit hmotné potřeby. 

19 Vy však nebudete čekat, až na vás ty dny přijdou. Ne, lidé, díky svému zduchovnění budete patřit 

k těm, kteří svou modlitbou dosáhnou odpuštění svého Otce a kteří pochopí, čeho všeho je duch schopen, 

když se dokáže povznést nad bláto, prach a špínu zhmotnělého a nečistého života. 

20 Nezapomínejte, ó učedníci, že spiritualizace nemůže připustit fanatismus jakéhokoli druhu, 

modlářství nebo předsudky, protože pak by to již nebyla spiritualizace. 

21 Ten, kdo nosí upřímnost ve svém srdci a snaží se Mě ctít skutky svého života, nepotřebuje vnější 

kulty, aby měl pocit, že naplnil zákony svého Otce a Pána. Na druhé straně každý, kdo nosí v srdci neklid, 

který v něm vyvolává jeho soudící svědomí, horlivě vyhledává vnější kulty a obřady v mylném domnění, 

že se jejich prostřednictvím může smířit se svým Stvořitelem. 

22 Buďte prostí jako květiny a bez přetvářky jako ptáci, buďte průzrační jako vzduch a čistí jako čistá 

voda, pak dosáhnete čistoty a vznešenosti, díky níž si uvědomíte veškerou pravdu, kterou život obsahuje. 

23 Ti, kdo tvrdí, že Mé učení je nebezpečím pro hmotný pokrok lidstva, se dopouštějí velkého omylu, 

neboť když Já, Nejvyšší Učitel, ukazuji duchu cestu k nápravě, promlouvám také k intelektu, rozumu, a 

dokonce i ke smyslům. Mé učení vás nejen inspiruje a poučuje o duchovním životě, ale vnáší světlo do 

každé vědy a do všech lidských cest, neboť Mé poučení se neomezuje jen na to, aby duše uvedlo na cestu 

k domovu, který je mimo tuto existenci, ale zasahuje také srdce člověka, aby ho inspirovalo k laskavému, 

důstojnému a užitečnému životu na této zemi. 

24 Jestliže jsem vám ve Druhé éře řekl, že Mé království není z tohoto světa, říkám vám nyní, že ani 

vaše království není z tohoto světa, neboť tento pozemský domov je - jak už víte - pro člověka pouze 

dočasný. 

25 Učím vás pravému životu, který nikdy nebyl založen na materialismu. Proto pánové země opět 

povstanou proti mému učení. Přicházím k vám se svým věčným učením, se svým věčně existujícím 

učením, které hovoří o lásce, pravdě a spravedlnosti. Přesto to nebude pochopeno okamžitě. Svět Mě 

znovu odsoudí, toto lidstvo mi znovu naloží kříž na ramena. Já však již vím, že Mé učení musí projít 

všemi těmito nepřátelskými boji, aby bylo uznáno a milováno. Vím, že Moji nejvytrvalejší 

pronásledovatelé budou Mými nejvěrnějšími a nejobětavějšími rozsévači, protože jim dám velmi velké 

důkazy Své Pravdy. 

26 Nikodém, kníže mezi kněžími ve Druhé éře - ten, který vyhledal Ježíše, aby s Ním hovořil o 

věcech vysoké moudrosti ─ se v této době znovu objeví, aby uchopeně zkoumal Mé Dílo a obrátil se k 

Němu. 
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27 Saul, později zvaný Pavel, který se stal jedním z Mých největších apoštolů poté, co Mě krutě 

pronásledoval, se znovu objeví na Mé Cestě a všude se objeví Moji noví učedníci, jedni horliví, druzí 

obětaví. Současnost je velmi důležitá. Čas, o kterém k vám mluvím, se přiblížil. 

28 Tato válka idejí, tyto bitvy, jichž jste nyní svědky, a tyto události, jichž jste denně očitými svědky - 

nemluví k vám o něčem, co se blíží, nedávají vám tušit, že vaše éra se chýlí ke konci a že se začíná šířit 

světlo nového věku? 

29 Chci jen, abyste vy, svědkové Mého Slova v této době, zůstali pevní ve chvílích zkoušky, která 

bude předcházet nastolení Mého Zákona, Mého Království mezi vámi. Pak budu jako vichřice, pod jejíž 

silou se musí země a moře, na nichž toto lidstvo žije a hýbe, zpěnit a začít se hýbat ve svých hlubinách, 

aby ze sebe vyhnaly vše, co v sobě skrývají nečistoty. 

30 Nebojte se, když tyto události nastanou. Pochopte, že nastal začátek konce jednoho věku a že se 

blíží úsvit éry míru. 

31 Špatnost, nespravedlnost, arogance, otroctví, nevědomost a pozemské násilí zaniknou, aby 

uvolnily místo pro nastolení království lásky, světla a míru mezi lidmi. Neměli byste tedy zoufat, neměli 

byste zhasínat svou lampu, i když máte pocit, že zkouška je velmi těžká a že kalich, který musíte vypít, je 

velmi hořký. Naopak, musíte v sobě zažehnout a oživit plamen naděje, jako to dělá voják v houfu bitvy, 

když cítí, že je blízko překonání nepřítele a že vítězství je již na dosah. 

32 Když vidíte, že jste obklopeni nepřátelskými davy, jejichž jazyky proti vám vrhají jed a jejichž oči 

proti vám vrhají plameny nenávisti, nepochybujte o Mých slibech. V těchto chvílích ti dám pocítit svou 

uklidňující přítomnost a dám ti znovu slyšet svůj milující hlas, který ti říká: "Já jsem s tebou." 

33 Často zažijete, jak se mezi těmito zástupy objeví srdce, které vám rozumí a které je pro vás jako 

štít. Toho však dosáhnete pouze tehdy, když mi budete důvěřovat a věřit. 

34 Vzpomeňte si na Daniela, toho věrného proroka, který v Babylónii tak důrazně hájil jedinou Boží 

pravdu a kterého jsem zachránil před jeho nepřáteli. 

35 Než bitva začne, zalijte ještě jednou semeno, které Věčný zasel do ducha lidí. Ať je plevel odříznut 

srpem mé spravedlnosti a pole zorána, aby byla vhodná pro pěstování učení lásky. 

36 Lidem, kteří lpí na pozemských statcích, je třeba dopřát ještě několik okamžiků, aby jejich 

zklamání bylo naprosté a aby se přesvědčili, že zlato, moc, tituly a tělesné rozkoše nikdy nepřinesou duši 

klid a blahobyt. 

37 Blíží se hodina, kdy budou skutky celého lidstva souzeny ve světle svědomí. Pak se učenci, 

teologové, vědci, vládci, boháči a soudci budou ptát sami sebe, jaké duchovní, morální nebo materiální 

plody sklidili. Když pak uvidí, jak bezvýznamná je jejich úroda, mnozí se ke Mně vrátí a uvědomí si, že 

navzdory slávě, kterou měli na zemi, jim chybělo něco, co by zaplnilo prázdnotu, do níž se dostala jejich 

duše, která se může živit pouze plody duchovního života. 

38 Pro tyto duše jsem již připravil oázu uprostřed pouště, protože vím, že během své existence klepaly 

ode dveří ke dveřím a procházely cestu za cestou, některé hledaly pravdu, jiné moc a další štěstí. Ale na 

konci cesty, kterou na zemi ušli, byli blízko k tomu, aby všechno popřeli; pak k nim vztáhnu Svou náruč, 

aby spočinuli na Mé hrudi. Utěším je a ukážu jim, která je ta pravá cesta, aby na ní našli pole, kde mohou 

zasít plodné semeno své zkušenosti. 

39 Oáza je duchovní a po všech cestách pouště k ní dorazí lidé všech ras - někteří vyčerpaní, jiní plní 

ran, šediví a zpocení a mnozí s prázdným cestovním vakem, zahanbení nad neplodností boje, který 

podstoupili. Tam uslyší můj hlas, a když ho poznají, zvolá: "To je Pán." A v této větě se bude odrážet 

pokora, s níž Mě nakonec budou hledat. Všichni totiž budou muset přijít po svých, bez vozů, protože s 

nimi by nemohli přejít poušť, a bez velbloudů, protože ti už na dlouhé cestě zahynuli žízní. 

40 Tato hodina nekonečné blaženosti, smíření a pokory však bude také hodinou božského odpuštění 

pro "marnotratné syny", kteří se nakonec vrátili do Otcova domu a touží po milující náruči Toho, který jim 

dal život a dědictví. 

41 Přijměte dnes Mé Slovo lásky, odpuštění a spravedlnosti a ukažte Mi své srdce. Nesnažte se 

skrývat své prohřešky, neboť já vím všechno. Slíbili jste si vzájemnou lásku, ale já stále čekám na její 

naplnění. Svěřil jsem vám do péče jeden strom, ale vy mi nabízíte různé plody. Připravil jsem vás 

pokorné, oddané a poslušné, abyste sloužili svým bližním, ale ve vašich skutcích toto sémě nenacházím. 
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42 Syn se neklaní rodičům, žena se bouří proti manželovi, bratři a sestry se jeden druhého zříkají, 

všichni se dopouštějí činů, které prozrazují pýchu a marnivost, všichni se cítí nadřazeni, zatímco já nadále 

učím všechny lidi jen lásce a míru. 

43 Národy uzavřely mír, ale jejich slova neprojevují lásku ani dobré úmysly. Za zdánlivým mírem se 

skrývá zášť, touha po pomstě a válka v očekávání. Kde je ten, kdo umí odpouštět, kdo přenechal svou věc 

Mně, abych soudil? 

44 Lidské srdce je zatvrzelé a neotřese jím bolest dětí, utrpení žen a tragický osud mladíků a mužů, 

kteří byli bez milosti zahnáni do války. Ale byli mezi nimi ti, kteří mě milovali a cítili lásku ke svým 

bližním, ti, kteří se uměli modlit a konali skutky milosrdenství. Navštívení bylo pro tyto národy velmi 

tvrdé, jejich arogance byla potrestána, samy ničí své bohatství. Pouze bolest je ohne a přivede k rozumu. 

Byl jsem velmi blízko každé duši, abych ji posílil ve zkoušce, a ti, kdo se připravili, pocítili Mou 

Přítomnost. 

45 Následky války zasáhly všude a rozsévají zkázu. Od malých domů až po velké národy, které 

nebyly bdělé, se všechny chytily do jejích sítí a nevědí, jak se z tohoto jha vymanit. 

46 Učil jsem vás, dal jsem vám tajemství pokoje: Milujte Mne, milujte se navzájem, inspirujte se ve 

Mně, plňte své povinnosti, podřiďte se svému osudu a budete mít pokoj a požehnání. 

47 Přijal jsem píseň radosti těch, kteří se po bitvě vrátili domů, do své vlasti. Ale přijímám také bolest 

matek, které se nedočkaly návratu syna, bolest dětí, které už neviděly otce, a bolest ženy, která ovdověla. 

Všem jim žehnám. Ať Izrael projeví účast svým soucitem s těmito národy. A tuto modlitbu, kterou jsi 

vyslal za mír světa, budeš i nadále obětovat a učiníš z ní píseň ochrany pro všechny národy. 

48 Vy, duše, které jste opustily svá těla na zemi, dosáhněte osvícení. Počal jsem tě. Důvěřujte Mi a 

budete vedeni k pravému životu. Nezemřeli jste, protože duše má věčný život. Zvu vás k opravdovému 

míru a spravedlnosti. Já jsem Život a nabízím vám chléb věčného života. Vidím vás však hladové, protože 

jste nepochopili, že podstata je skryta v hloubce Mého Slova. Pokud se na ni díváte jen povrchně, 

nemůžete se jí živit. Obsahuje Mou lásku, onu božskou esenci, která je životem, radostí a pokojem pro 

ducha. 

49 Zatímco vy nestudujete Mé Slovo, v tomto i jiných národech je mnoho lidí, kteří čekají na Dobrou 

zprávu, aby splnili Mé příkazy. Přijde však den, kdy mezi vámi povstanou dobří apoštolové, aby 

procházeli zeměmi a národy a hlásali Mé učení. A budu mluvit skrze jejich orgán chápání, jako jsem 

mluvil k těm, kdo Mě následovali ve Druhé éře. Ať je každý, kdo takto pracuje, plný odvahy a důvěry ve 

Mne. 

50 Když narazíte na překážky, postupujte jako Mojžíš: přikázat živlům, aby plnily vaše příkazy, a ony 

vás ochotně poslechnou. 

51 Chcete-li vidět zázraky, připravte se na to, ale nečekejte, že vám všichni uvěří. Řekl jsem vám, že 

v této době ne všichni uvěří v Mé Slovo. Pak přenechejte záležitost Mně a jděte dál. Poznají mě, až budou 

v duchu. 

52 Respektujte myšlenky a city, ale mluvte, jak jsem vás učil, tímto slovem, které nebolí, a odstraňte 

závoje, které zakrývají Mé světlo před dušemi. 

53 Pro každého ducha je určen čas probuzení. Slibuji ti, že každý, kdo se připraví, Mě spatří v celé 

Mé slávě. 

54 Požádejte a bude vám dáno. Vše, co si přejete v lásce k bližním, si vyprošujte ode Mne. Modlete 

se, spojte svou prosbu s prosbou potřebných a já vám splním, oč žádáte. 

55 Světlo Mého Slova bude bílým rouchem, které vás všechny přikryje. 

56 Z lásky k vám jsem přišel v oblaku, symbolu duchovního, abych se dal poznat vašemu duchu. 

Nejdříve se však tento světelný oblak musel usadit na orgánu mysli nositele hlasu jako příprava na dobu, 

kdy budeš umět se Mnou přímo hovořit a bude to tvůj duch, na nějž oblak sestoupí a usadí se. 

57 Oblak jsem si vybral jako symbol, aby ztělesňoval Můj příchod na svět ve třetí éře. 

58 Není snad oblak poslem, který prochází nad horami, údolími a městy? Není to ona, kdo svým 

deštěm zúrodňuje pole a dává jim blahodárný stín? Cožpak nevydává blesky, které ohlašují bouři, a 

jiskřivé paprsky, které otřásají? Proto jsem si vybral oblak jako symbol, proto Moji apoštolové pochopili 

význam Mé Přítomnosti v "oblaku", když Mě naposledy viděli v duchu, a Roque Rojas v tomto Třetím 

čase, když jsem mu dal spatřit symbol, který byl znamením Mého nového příchodu. 
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59 Od té doby obklopuje lidi, kteří se postupně shromažďují kolem Mého projevu, jemný stín. Mé 

Slovo bylo plodným deštěm na vyprahlá pole duchovnosti a paprsek, který sestupuje na lidský orgán 

chápání při každém hlásání, prolomil temnotu vašeho hříchu a nevědomosti, rozechvěl vás v každém 

kousku těla a probudil vašeho ducha. Jak strašná byla pro mnohé z vás bouře, která se rozpoutala ve vaší 

duši, když jste slyšeli Mé Božské Slovo! 

60 Jaký majestát a jakou úctu vzbuzující krásu jsi viděl v té bouři světla, která vyvěrá z Mého Slova v 

okamžicích jeho projevu! Zástupy, ohromené obdivem, bázní a chvěním, mlčí a nechávají se omývat a 

očišťovat bouří lásky, spravedlnosti a moudrosti. 

61 Ó milovaný lide, který jsem nazval Izraelem, protože vás činím strážci svých poselství a zjevení - 

kdy se naučíte správně vykládat a interpretovat mé slovo? 

62 Svůj slib, že se vrátím, který jsem dal ve Druhé éře, jsem dodržel. Apoštolové mě viděli v Betánii 

vystupovat ze země do nekonečna a vy jste mě viděli vracet se z nekonečna do vašich srdcí. Nevidíte v 

tom podobnost s mraky, které vystupují z moře a stoupají vzhůru, aby vylily svůj blahodárný déšť na jiná 

místa, kde o něj žíznivá pole volají? 

63 Vaše bolest Mne přitahovala, Můj Duch se cítil vámi prošen a Já jsem přispěchal v oblaku lásky a 

spravedlnosti, abych lidi zahrnul Svým milosrdenstvím. 

64 Ne všechny národy Mě vzývají a je jen velmi málo srdcí, která na Mě čekají. Duchovní oblak 

přijde a jako plášť míru bude chránit národy, které o něj prosí a které na něj čekají. Všechny ty, kdo se 

snaží uhasit žízeň duše rozkošemi světa, překvapí mrak jasem svého blesku a hrom jeho bouře je naplní 

strachem, protože si pak vzpomenou, že existuje Boží spravedlnost a že každý člověk je nositelem ducha, 

který se musí Bohu zodpovídat za všechny své skutky. 

65 Oblak lásky, světla, milosrdenství a spravedlnosti je také nesmírnou legií duchů, Mých služebníků, 

duchů světla, kteří žijí, aby naplňovali Mé záměry a množili se ve vesmíru, a plní svůj úkol milovat se 

navzájem v dokonalé harmonii. Neboť ono Božské přikázání, onen Nejvyšší princip, který jsem zjevil 

světu ve Druhé éře, nebyl určen pouze lidem - tato maxima je Zákonem, který řídí všechny existující 

duchy. 

66 Milovaní lidé: Na tomto světelném oblaku, který je duchovní velkou silou lásky a bratrství mezi 

všemi světy, jsem sestoupil v této třetí éře prostřednictvím svého paprsku a přinesl vám nové poselství 

moudrosti, nekonečnou útěchu pro vaši bolest a světlo, které vám poslouží jako průvodce při hledání 

zapomenuté cesty, abyste, až ji objevíte, mohli přijít ke Mně - krok za krokem, od zásluhy k zásluze, 

vědomě a vytrvale, v úsilí o svou duchovní dokonalost. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 138  
1 Milovaní učedníci, každý okamžik vašeho života je krokem, který vás přibližuje k vašemu Otci. 

Pomalu, krok za krokem, se vydáváte na cestu, která vede do království světla. 

2 Postupně se blížíte k době, kdy pochopíte, jak dát duchovnímu to, co mu právem náleží, a světu to, 

co mu náleží, k době pravé modlitby, uctívání Boha bez fanatismu, kdy se budete umět modlit před 

každým podnikem, kdy budete bdít nad tím, co vám bylo svěřeno. 

3 Jak bude moci člověk sejít z cesty, když se bude Otce ptát v modlitbě, než začne konat jeho vůli? 

Člověk, který se umí modlit, žije ve spojení s Bohem, poznává hodnotu dobrodiní, která od svého Otce 

dostává, a zároveň chápe smysl či účel zkoušek, kterými prochází. 

4 Člověk, který se modlí k Bohu, je zduchovnělý člověk, který nemá před očima temnou pásku a 

který je schopen objevovat v sobě i mimo sebe neznámé světy, neznámé aspekty života, poznání a pravdy, 

které obklopují život člověka, aniž by si to uvědomoval. 

5 Ti, kterým se podaří tuto cestu objevit, se nemohou zastavit, protože jejich smysly se probudily a 

jejich duchovní schopnosti se staly citlivými. Dnes slyší hlasy přírody, zítra budou schopni vnímat 

poselství duchovního království, později uslyší hlas svého Pána ve spojení ducha s duchem, ovoce lásky 

mezi Otcem a jeho dětmi. 

6 Lidé, nezáviďte těmto nositelům hlasu, skrze něž se dávám poznat, neboť pokud se budete poctivě 

připravovat, fyzicky i duchovně, předčíte je i po skončení tohoto projevu. 

7 Pro tento lid, svědky Mého zjevení v této třetí éře, je vyhrazen čas zázraků, zkoušek a 

mimořádných událostí. 

8 Ještě jsem neřekl své poslední slovo, to znamená, že jsem vám dal své poslední učení, v němž vám 

ještě odhalím mnohá tajemství. Má vůle a Má nařízení jsou však zapsána ve svědomí všeho tohoto lidu, 

aby plně poznali, jak bude vypadat konec Mého zjevení. 

9 Musíte pochopit, že jsem vás naučil vše, co potřebujete vědět, abyste mohli vstoupit do světů a 

domovů, které na vás čekají. Neboť stejně jako se vaše duše musela připravit v předchozí sféře, v níž 

přebývala, aby se mohla vtělit a žít na zemi, tak se musí připravit i na návrat do sféry záhrobí, kterou 

opustila, i když jde do domovů, které jsou lepší v lásce, čistotě a moudrosti. 

10 Nepochybujte o Mém Slově. V první éře jsem splnil svůj slib, že vysvobodím Izrael z egyptského 

otroctví, které znamenalo modlářství a temnotu, a povedu vás do Kanaánu, země svobody a uctívání 

živého Boha. Tam vám byl oznámen můj příchod jako člověka a proroctví se slovo od slova naplnilo v 

Kristu. Já, ten Mistr, který přebýval v Ježíši a miloval vás v Něm, jsem slíbil světu, že k němu promluvím 

v jiném čase a zjevím se v duchu. A zde je naplnění mého slibu. 

11 Dnes vám oznamuji, že jsem vašemu duchu vyhradil nádherné oblasti, příbytky, duchovní 

domovy, kde můžete najít skutečnou svobodu milovat, konat dobro a šířit Mé světlo. Můžeš o tom 

pochybovat, když jsem ti splnil své dřívější sliby? 

12 Vězte, že velcí duchové věčně pracují v Mém díle. Eliáš, který je určen k tomu, aby ohlašoval 

příchod Mistra svým učedníkům, je světlem, které proniká dušemi a sestupuje k těm, kdo sešli z cesty, k 

těm, kdo spí nebo jejichž víra v Duchovní život zemřela, aby je obklopil ohněm lásky, který z něj 

vyzařuje, ohněm, který je vírou, vymýcením zla a očištěním. Jeho hlas zní v každém národě, jeho očistný 

oheň postupuje a ničí plevel. Je pravda, že očišťování za sebou zanechává stopy bolesti, ale brzy přichází 

božská útěcha, ztělesněná v Marii, která vlévá svůj hojivý balzám do každého vzlykajícího srdce, do 

každého stvoření sužovaného bolestí. 

13 Přijdu a budu prohledávat srdce za srdcem, aby lidé slyšeli Mé božské volání, a řeknu jim jen: 

"Následujte Mě." 

14 Utěšuji vás ve vašich zkouškách a říkám vám: Když je kalich ve vašich ústech velmi hořký, 

řekněte svému Otci, který přebývá v nebi, jako to udělal Ježíš v Getsemanské zahradě: "Otče, je-li možné, 

abys ode mne tento kalich vzal, učiň tak, ale především ať se stane tvá vůle, a ne moje." 

15 Budete-li se takto modlit a bdít, zadržím anděla, který se přiblíží, aby vám podal kalich zkoušky. 

Je-li však Boží vůlí, abyste ji vypili, budu s vámi, abych vám dal sílu vítězně projít zkouškou. 

Nezapomínejte, že pro toho, kdo trpí a žehná Mi, je mnoho odpustků. Nyní budete schopni pochopit, proč 
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ti, kdo jsou svobodní od hříchu, v sobě nosí bolest, neboť jsou hodni pomáhat smývat skvrny svých 

bližních. 

16 Nepřál jsem si, aby člověk na zemi trpěl bolestí. Ale protože to tak chtěli, od prvního člověka až 

po současnost, neste své břemeno s trpělivostí a láskou a s pokorou mi obětujte svá utrpení. Vaše bolest 

přinese ovoce vám i některým vašim bližním. 

17 Jak mnoho lidé tohoto světa trpěli zbytečně! Kolik toho naplakali, aniž by dostali odměnu a sklidili 

zrno! Ti, kteří naopak uměli trpělivě nést svůj kříž - když pro ně přišla poslední chvíle a mysleli si, že jsou 

v hlubinách propasti -, otevřeli oči svého ducha a pohlédli na sebe, jak stojí na vrcholu hory. 

18 Lidstvo nezachrání krev, kterou jste prolili ve svých bratrovražedných válkách. Je to spíše vaše 

modlitba plná lásky a milosrdenství a vaše ctnosti, které učiní vaše bližní hodnými pocítit Můj pokoj. 

19 Nehlásejte hlasitě, že mír, který národy uzavřely, je ten pravý. Bděte a modlete se, aby mír vznikl 

na základech duchovní a lidské lásky, a ne na základech teroru nebo smrtelného ohrožení. 

20 Tento falešný mír vytvořený člověkem je jako hrad postavený na pohyblivém mořském písku, 

který se brzy zhroutí, až ho rozbouří větrné vlny. 

21 Já, Duch pokoje, jsem ho nabídl lidem a řekl jsem jim skrze svědomí: Tady jsem, milujte se 

navzájem a budete spaseni. 

22 Lidé chtějí dál žít v dětství, nechtějí dospět, protože po tak dlouhém životě na zemi, který zalévají 

svou krví a slzami, stále ještě nepochopili, jak sklízet ovoce zkušenosti, a proto stále nevědí, co znamená 

pokoj ducha. Jejich srdce jsou zatvrzelá, a proto v nich nerezonuje jejich nejušlechtilejší cit, kterým je 

láska. Proto se kalich utrpení projevil na každém z mých dětí. 

23 Všechna bolest způsobená lidmi se shromáždí v jediném poháru, který vypijí viníci. Tak se jejich 

ukolébaná mysl probudí. Pak uvidíte vážené a mocné muže, kteří tváří v tvář nepředvídaným událostem 

opouštějí své postavení nebo své lidi, aby se ukryli s duší rozervanou výčitkami svědomí. Jiní budou mít 

pocit, že jejich rozum a schopnost řeči jsou zmatené. 

24 Co na to říkáte? Cítíte se již připraveni vyhledávat lidi, kteří se ztratili ve spleti svých životů? 

25 uvědomte si, v jak krátké době národy připravují válku a dělají z každého člověka vojáka, zatímco 

Já vás od roku 1866 připravuji, abyste se stali vojáky této Věci, a přesto nevidím ani jedno ze Svých dětí 

plně připravené. 

26 Tentokrát se liší od prvního a druhého. Dnes žijete v chaosu rozpoutaných viditelných i 

neviditelných živlů. Běda tomu, kdo není vzhůru, neboť bude poražen, a kdo je vybaven, musí bojovat! 

27 Sledují tě tisíce neviditelných očí; některé tě na cestě přepadnou a srazí k zemi, jiné tě chrání. 

28 Rozkol roste a šíří se mezi lidmi a národy, proniká do srdcí a rodin. 

29 Morálka degeneruje a muži, ženy i děti si zvykají na zvrácenost. 

30 Tváří v tvář všem těmto potupám si nezakrývejte oči ani si nezacpávejte uši, protože pokud je vaše 

srdce sklíčené, nebude soucitné rozdávat lásku a projevovat milosrdenství, a tak svědčit o Mém Díle mezi 

bližními. 

31 Musím samozřejmě všechno vidět, protože tě miluji, ale až tě odsoudím, zachráním tě. 

32 Přicházejí časy největší hořkosti. Pak vás totiž připravím, abyste neříkali, že k vám Mistr nemluvil 

prorocky. Pokud jste na tuto dobu vybaveni, přežijete každou situaci dobře. 

33 Prostřednictvím svých poslů nastolím mezi lidmi mír. Jak chcete nastolit mír ve světě na základě 

nenávisti, snahy o moc a strachu? Ještě předtím však vzplane oheň, vody se vyčistí a sníh očistí. 

34 Učedníci, buďte silní, abyste odolali lidské nevěře, aby vás pronásledování, pomluvy a útoky 

neznechutily. Mé slovo rozechvěje ducha lidí. Teolog se bude cítit nucen zpochybnit svou vědu, filozof se 

bude ptát svých největších učitelů a každá sekta či náboženské společenství bude tváří v tvář mým novým 

zjevením hluboce otřeseno. Pak se rozpoutá boj idejí, neboť zatímco jedni se probudí k pravdě, druzí 

budou chtít setrvat ve svém fanatismu a tradicích a budou bojovat proti sobě. Uprostřed tohoto boje se 

ozve hlas Mých dětí a řekne vášnivě vzbouřeným masám: Nedělejte z plodů života jablko sváru. 

35 Nyní se ještě cítíš malá a slabá, ale zítra budeš silná a budeš Mě milovat v pravdě, neboť ti zjevím, 

co teologové nebudou schopni odhalit, a pochopíš, co učenci nebudou schopni pochopit. Ale ne proto, že 

bys byl větší nebo milovanější než ostatní, ale proto, že od První éry umíš otevřít své srdce jako 

svatostánek, do kterého jsem v každé době vložil Zákon, Moudrost a Zjevení. 
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36 V první éře jste znali symboly: svatostánek neboli svatyni, v níž byla uložena Archa úmluvy, která 

obsahovala desky Zákona. Když tyto symboly splnily svůj účel, Má Vůle způsobila, že zmizely ze země; 

byly odstraněny z očí lidí, aby svět neupadl do modlářství, ale význam nebo podstata těchto lekcí zůstala 

zapsána ve svědomí Mých služebníků. Ve Druhé éře, poté co byla dokonána Kristova oběť, jsem nechal 

zmizet největší symbol křesťanství: kříž spolu s trnovou korunou, kalichem a vším, co se mohlo stát 

předmětem fanatického uctívání ze strany lidstva. 

37 V tomto třetím čase jsem se zjevil ve stánku tvého ducha, abych tam uložil svá nová zjevení do 

archy smlouvy. 

38 V té době jste přišli do Otcova domu jako "marnotratní synové" a já jsem vám řekl: Hle, za vaší 

nepřítomnosti se vaši mladší bratři a sestry rozprchli a já jsem zůstal sám ve své komnatě a u svého stolu. 

Lidé se ve své nevděčnosti rozdělili a mnozí zapřeli svého Otce. Dnes ti však vracím tvé bohatství, živím 

tě, abys mohl jít hledat ty, kdo sešli z cesty za tebou, a přivést je do Mé Přítomnosti. Pak budete mít klid. 

39 Neviním vaši hmotnou bytost z bratrovražedné války, která rozhořela lidstvo, ani z neshod, které 

stále panují mezi izraelským lidem. Obracím se na tvého ducha, neboť na něm spočívají neshody a 

rozpory, jimiž trpí kmeny toho lidu ve svém lůně ode dne, kdy Jákobovy děti naplnily srdce toho otce 

bolestí, když mu řekly, že divoká zvěř na poušti sežrala Josefa, ačkoli ho prodali kupcům. 

40 Od té doby toto zlé sémě klíčí v srdci tohoto lidu, který má dnes před sebou nový čas, aby uctil 

svého Pána naplněním zákona milovat své bližní bez ohledu na rasu nebo jazyk a být spásou a 

požehnáním pro všechny národy země. 

41 Jméno "Izrael" vám dal váš Otec, ale je to jméno duchovní. Učinil jsem vám velká zjevení a 

poskytl vám sílu, abyste se necítili nehodní, když vás tak nazývám. 

42 Hledám tvého ducha, jako jsem to dělal vždycky. 

43 Moje Učení ti ukazuje dokonalou, duchovní a čistou úctu k Otci, neboť duch lidstva, aniž by si to 

uvědomoval, dospěl na práh Chrámu Páně, kam vstoupí, aby pocítil Mou Přítomnost, aby slyšel Můj Hlas 

skrze své svědomí a aby Mě spatřil ve světle, které sestoupí na jeho mysl. 

44 Prázdnota, kterou lidé v této době pociťují ve svých různých náboženských společenstvích, je 

způsobena tím, že duch touží po zduchovnění. Obřady a tradice mu nestačí, touží poznat Mou pravdu. 

45 V nejhlubším rozumu mnoha lidí objevuji vnitřní boj mezi duchem a hmotou. Chce se dostat za 

okázalost obřadního kultu a objevit krásu duchovního. Zapálil jsem toto světlo, které vás osvěcuje a trápí. 

Já jsem ten hlas, který vás volá. Nikdo nedokázal vysvětlit vaši úzkost ani pochopit váš vnitřní boj. Jen já, 

který pronikám do tvého srdce, znám tvou touhu a žízeň. Jsem to také Já, kdo vám ukazuje cestu, po níž 

musíte jít, abyste našli to, co hledáte. 

46 Kolik těch, kdo Mi naslouchají, bylo pokáráno, špatně posouzeno nebo zraněno v nejvznešenější 

části své duše, protože byli upřímní a někomu se svěřili se svými pocity! 

47 Vy, kteří slyšíte Má slova, se Mě ptáte, proč jsem přišel k těm nejbezvýznamnějším a 

nejhříšnějším, abych skrze ně zjevil učení Svého Ducha; na to vám odpovídám: Chovám se stejně jako vy, 

když jste rodiči na zemi. Více pozornosti a péče věnujete tomu ze svých dětí, které je nejslabší, 

nejnemocnější nebo kterému hrozí, že sejde z cesty. 

48 Pokud to lidé dělají - co by váš nebeský Otec neměl dělat pro své děti? 

49 Světlo mého Slova se mezi vámi objevilo jako oáza v duchovní poušti tohoto lidstva, aby k němu 

mohli přistoupit všichni poutníci, kteří hledají vodu a pokoj Ducha. 

50 Je nutné, aby se toto učení dostalo ke všem lidem. Vnese světlo do temnoty zmatených, 

nevědomých a arogantních lidí, kteří si myslí, že vědí všechno. 

51 Mé Slovo usmíří ducha s hmotou, protože mezi nimi dlouho panovalo nepřátelství, a vy poznáte, 

že vaše tělo, které jste považovali za překážku a pokušení pro rozvoj ducha, může být tím nejlepším 

nástrojem pro plnění vašich úkolů na zemi. 

52 Omyjte svou duši a své tělo v záplavě světla, které se na vás v této třetí éře valí, abyste porozuměli 

Mým pokynům. Kdo je čistý, může proniknout k tomu, co bylo dříve tajemstvím, protože výčitky svědomí 

ho na jeho cestě nezastaví. 

53 Vyznejte se přede Mnou, před nímž nemůžete nic zfalšovat ani skrýt, z toho, co nosíte ve svých 

srdcích, a pocítíte Mé božské odpuštění skrze své svědomí. Důstojnost bude vaším oděvem, v němž se 
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nebudete stydět před žádným člověkem, před kterého předstoupíte, ať už je jakkoli velký, ať už má moc 

nebo znalosti. 

54 Zasévejte Mé semeno lásky. Jste na zemi, která je také učitelkou lidí a učí vás, že co na ní zasejete, 

to se vám vrátí znásobené jako důkaz vděčnosti a lásky. 

55 Stejně tak duch tvého Otce. Je to nejvyšší a božská odměna. Vaše sémě by však mělo být vždy 

dobré a čisté, abyste ho mohli sklízet rozmnožené v dobrých plodech. Aby tvá duše, která se na své cestě 

poskvrnila hříchem, došla do Božího lůna čistá, musí projít mnoha věcmi a očistit se, neboť musí přijít ke 

svému Otci bez nejmenší stopy zla, bez nejmenšího stínu svých minulých nedokonalostí. 

56 Jestliže se na zemi rouhala Bohu, až se přiblíží k přítomnosti svého Stvořitele, zazní z ní jen píseň 

lásky. 

57 Duše, jak dlouho Mě necháš čekat na svůj příchod na vrchol hory? 

58 Tam, kde jsem vystoupil z kříže, tě očekávám. 

59 Pomalu se blížíte. Bylo nutné, abyste se osvobodili tím, že se nejprve zbavíte svých pozemských 

statků, neboť tyto statky mě připravily o vaši duši. 

60 Pojďte ke mně na hostinu, kterou vám připravil váš Otec, abyste na ní přijali učení, které vám 

náleží a které je vaším dědictvím. 

61 Myslete vážně na generace, které přijdou po vás, myslete na své děti. Stejně jako jste jim dali 

tělesné bytí, máte povinnost dát jim i duchovní život - víru, ctnost a oduševnění. 

62 Když zářím Svým Světlem nad Svým milovaným lidem, sestupuji k vám, abych vám přinesl pokoj 

Svého Ducha. Je vás málo, ale vaše láska ke Mně je veliká. 

63 Nyní Mi naslouchejte prostřednictvím hlasu-nosiče, protože ještě nejste schopni přijímat božskou 

inspiraci přímo. 

64 Nejprve jsem musel tato těla připravit, aby vibrace Mých myšlenek mohla co nejvěrněji přijímat a 

předávat posluchačům. Všimněte si, že když mluví, vysvětlují vám, že to nejsou oni, kdo vám dává 

pokyny; jejich hlas vám řekl: Já jsem Božský Mistr, který k vám mluví. 

65 Forma Mého hlásání se bude moci měnit, ale duchovní podstata Mého učení je stejná: absolutní, 

neměnná, mimo čas a prostor. Nekonečno je věčné. 

66 Pouze láska vašeho ducha dokáže toto učení pochopit. Proč tomu tak je? Protože je zcela pohlcena 

duchovnem, jeho podstatou, kterou je věčnost. 

67 Pokud člověk neprojevuje zájem o poznání sebe sama, oddaluje svůj vzestupný vývoj a pochopení 

toho, v čem spočívá Věčný život, a to je důvod, proč nebyl schopen dosáhnout realizace svého největšího 

díla. 

68 Narodil ses ve Mně. Od Otce jste obdrželi duchovní i hmotný život. A v přeneseném smyslu vám 

mohu říci, že ve stejnou dobu, kdy jste se narodili ve mně, jsem se narodil i já ve vás. 

69 Rodím se ve vašem svědomí, rostu ve vašem vývoji a plně se zjevuji ve vašich skutcích lásky, 

abyste s radostí říkali: Pán je se mnou. 

70 Připravuji vás jako malé děti, neboť se blíží hodina, kdy se zvon radostně rozezní, bude zvonit na 

vítězství a radostně hlásat duchovní probuzení lidstva. 

71 Slyšte Mě v tichosti a tiše rozjímejte, ó lidé. Čeká tě zítřek, je to cesta, kterou musíš projít, abys ke 

Mně došel. Protože jste však již byli osvíceni světlem Mých pokynů, budete se moci řídit tím, co jste se 

naučili a čemu jste porozuměli. Zaklepejte na Mé dveře, Já jsem jediný, kdo je otevírá, Já jsem odhalující 

Mistr. Žádejte, žádejte a bude vám dáno. 

72 Na poušti dlouhé životní cesty je Kristus oázou. Je však nutné, abys měl víru, abys věděl, jak Ho 

najít v hodinách osamělosti nebo strachu. 

73 Učil jsem tě sebezapření a odříkání všech falešných krás světa. Mnozí však tuto lekci nedokázali 

pochopit, protože se jim zdá nemožné představit si život bez přepychu, bez požitků a bez bohatství. V 

tomto čase plném bolesti a zkušeností získaných v lekcích života se však sami od sebe probudí ke světlu 

pravdy. Jak velký bude údiv lidstva, jakmile zjistí, že když se osvobodí od hmotného a jednoduše se oddělí 

od zbytečného, pocítí v sobě, jak vzniká nová bytost k novému životu. 

74 Milovaní učedníci, mezi něž já sám počítám ty, kteří přišli poslední: Po Mém odchodu pocítí Mou 

přítomnost jen ti, kdo se na ni připravili. Někteří jsou lhostejní, když vám o tom říkám, protože si myslí, že 
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do té doby uplynou roky. Tento čas bude jako okamžik. Budu plnit Svůj úkol učitele, ale až na konci roku 

1950 naposledy sestoupí Můj paprsek, už nikdy nepoužiji lidský orgán chápání, abych se v této podobě dal 

poznat. Důvěřujte mi, učedníci, neboť dodržím své slovo, které jsem vám dal, že vás nenechám samotné. 

Dám vám pocítit svou přítomnost, budu vás inspirovat a potěším vás. Bděte nyní a bděte i potom, abyste 

se nikdy nenechali zaskočit: aby vás ten, kdo se vás tajně pokouší připravit o dědictví, našel ve střehu, 

nebo dokonce nemocný, který vás uprostřed noci zavolá na své lůžko, abyste mu poskytli balzám své 

lásky. 

75 S velkou jasností jsem k vám promluvil, abyste mi porozuměli. Vy jste však způsobili, že se Mé 

Slovo už nějakou dobu pohybuje na hmotné úrovni, protože jste ještě příliš málo duchovně vyspělí, abyste 

Mi rozuměli. Až se však přiblíží Můj odchod, bude mít Mé slovo na rtech nositelů hlasu vyšší duchovní 

význam. 

76 V míře, v jaké Mé učení poskytuje ještě větší zjevení, byste se měli snažit napravit své chyby, 

obnovit svůj život a oddělit se od každé neřesti a každého špatného sklonu. Pokud jste se stali čistými v 

srdci a mluvíte o Mém díle, je třeba vám věřit a považovat vás za Ježíšovy učedníky, kteří skutečně hlásají 

Jeho učení příkladem a skutky lásky. To je roucho milosti, které byste měli vždy nosit a kterým se můžete 

odlišit od svých bližních. 

77 Rozprostřete se po zemi jako proroci Mého Božství, probuďte ospalé lidstvo a zvěstujte mu, že 

spravedlnost je na dosah. Řekněte jí, že Sodoma byla varována, ale neposlechla Božího proroka a den 

jejího soudu neúprosně nastal. 

78 Síly přírody čekají jen na svou hodinu, aby se mohly uvolnit a očistit a pročistit zemi. Čím je národ 

hříšnější a arogantnější, tím těžší spravedlnost na něj dopadne. 

79 Tvrdé a hluché je jádro této lidskosti. Bude nutné, aby k němu přišel kalich hořkosti, aby uslyšel 

hlas svědomí, hlas zákona a Boží spravedlnosti. Vše bude pro spásu a věčný život duší. To jsou ti, které 

hledám. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 139  
(od roku 1945) 

1 Vítejte, členové Mého lidu, neboť umíte snášet bouře a zkoušky s trpělivostí a duchapřítomností. 

Viděl jsem tě modlit se a bdít v těžkých hodinách a také jsem tě slyšel žehnat Mé vůli, když na tebe 

dolehlo utrpení. Pak jsem odměnil tvou víru a dobrou vůli a poslal jsem ti svůj pokoj, protože jsi byl lodí, 

která se vypořádala s bouří, aniž by se převrhla. 

2 Žehnám také těm, kdo zapomínají na vlastní utrpení a "bdí" nad pokojem světa nebo navštěvují 

nemocné na lůžku bolesti, neboť tyto zásluhy nenechám bez odměny. 

3 Během této války, v níž svět žil, jste se den co den sjednocovali v modlitbě a po pravdě vám 

říkám, že jsem nepřestal dělat mnoho zázraků mezi vašimi bližními, za které Mě tolik prosíte. Nedovol, 

aby tvá modlitba ochabla, ó můj lide. Říkám vám, že "půst" ještě neskončil, i když národy říkají, že válka 

skončila. Ne, Izraeli, dokud nebude mír mezi národy založen na vzájemné lásce, musíš i nadále bdít, 

modlit se a získávat srdce pro dílo míru a bratrství. 

4 Brzy si uvědomíte, že mír, o němž lidé v současnosti mluví, byl falešný, že přinesl jen příměří 

uprostřed jejich nelidského boje, aby později pokračoval v jejich díle zkázy. 

5 Po celém světě jsou roztroušeni ti, kteří mají za úkol modlit se a bdít nad mírem lidstva. Mezi nimi 

je můj lid, který poučuji svým slovem. Vy všichni máte povinnost budovat chrám spiritualizace, svatyni 

míru, v srdcích lidí, kteří jsou vašimi bratry a sestrami. Až tato duchovní svatyně vystoupá do nebeských 

výšin a lidé v ní najdou přímé spojení se svým Pánem, budete moci říci, že jste ve světě zaseli semeno, 

které jsem vám v této době svěřil. 

6 Lidé, posilujte se v Mém Slově a věřte, že vaše svědomí vám řekne, zda to, co děláte, je v souladu 

s učením Mé nauky. Modlete se, aby váš duch a mysl bojovaly za vyhnání války. Nepodléhejte sklíčenosti, 

aby její vliv nezmátl váš rozum nebo vaše city. 

7 Když se někdo z vás modlí, neuvědomuje si, čeho svými myšlenkami v duchovnu dosahuje; proto 

když se modlíte za své bližní - za národy, které se ničí ve válce - měli byste vědět, že v těchto chvílích 

duch také svádí duševní boj proti zlu a že váš meč, jímž je mír, rozum, spravedlnost a touha po dobru pro 

ně, se střetává se zbraněmi armády pomsty, arogance. 

8 V této době si lidé uvědomí sílu modlitby. Aby modlitba měla skutečnou sílu a světlo, je třeba, 

abyste ji ke Mně posílali s láskou. 

9 Nemluvím o tom, že bych vašemu bližnímu posílal myšlenku se zlými úmysly, neboť jsem vám 

nikdy nedal zbraně, abyste je používali k nečestným účelům, protože pak, když vás zaslepí ctižádost nebo 

nenávist, použijete to, co je vám nejsvětější, a použijete to k tomu, abyste si ublížili, a dokonce se zabili. 

Inspiruji vás k opravdovému boji proti zlu a odhaluji vám, která zbraň je nejmocnější a neporazitelná, 

abyste mohli zvítězit. Proto vám radím, abyste nejprve očistili své srdce a pak se povznesli ke Mně, kde se 

naplníte světlem a silou, a pak své myšlenky jako záblesky světla vyslali mezi národy bez míru a mezi lidi 

bez naděje. 

10 Přijměte Mé milosrdenství, ó lidé! Vy, muži a ženy, pro které je tato poslední doba velmi krutá, 

vy, domovy sužované bolestí, pociťte Můj pokoj tam, kde se denní chléb změnil v hořkost, pociťte něhu 

Mého pohlazení. 

11 Lidé dnes musí tvrdě bojovat, aby se uživili. Ale Otec vám říká: Ztrojnásobím tvou sílu, abys 

neztratil srdce. 

12 Zapalte v mladých lidech lásku k bližnímu, dejte jim velké a ušlechtilé ideály, neboť to budou 

mladí lidé, kteří budou zítra bojovat za existenci, v níž zazáří spravedlnost, láska a svatá svoboda ducha. 

Připravte se, neboť velká bitva, o níž mluví proroctví, ještě nenastala. 

13 Uvědomte si, že čím většího rozvoje lidstvo dosáhne, tím větší má zbraně, s nimiž počítá ve svém 

boji. Nespěte, milovaní lidé, a buďte připraveni pracovat pro Mou Věc. 

14 Blíží se nová "válka". Budou se jí účastnit všechny schopnosti a síly člověka a je nutné, aby děti 

tohoto lidu, kterým bude dopřáno v této zkoušce žít, uměly jí projít se svým měřítkem pravdy a zanechat 

hlubokou stopu oduševnění. 

15 Vědci, teologové, učenci, filozofové - ti všichni se připraví na onu velkou bitvu, v níž bude lež a 

zlo zničeno a dobro a pravda zvítězí. 
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16 Než k lidem přijde osvícení, nastane velký zmatek, neboť mezi lidmi budou někteří, kteří měli 

velkou víru a ztratí ji, jiní změní své vyznání a někteří budou chodit ode dveří ke dveřím, od náboženství k 

náboženství, a hledat pravdu pro svého ducha. Je nutné projít celou cestu, aby bylo všechno zlo vypuštěno 

z duší a zmizelo ze srdcí. 

17 Uvidíte muže a ženy, kteří se budou objevovat na ulicích, ve městech a vesnicích, veřejně se 

prohlašovat za Boží posly a tvrdit, že jsou proroci nebo Boží poslové. Ale i dnes vám říkám, abyste si 

dávali pozor, abyste je poznali podle jejich skutků. Nikdy neříkejte, že jste proroci, vidoucí nebo 

apoštolové, ale vždy svými skutky vydávejte svědectví o Mé milosti, o všem, co jsem vám svěřil, a o 

učení, které jsem vám vložil do srdce. Pak už to nebudou vaše rty, kdo řekne, zda jste Mými proroky, 

apoštoly nebo učedníky - vaši bližní to řeknou kvůli skutkům, které uvidí, že konáte. Znovu vám říkám, 

abyste zůstali na modlitbách, dokud neuvidíte, že se do národů vrací mír a do všech domovů světa radost. 

18 V této době se Duch vašeho Otce představuje, když slyší vaše volání. Slyšte nyní mé slovo, které 

je potravou pro vašeho ducha. Ode dne, kdy skončí Mé Slovo, si budete pomáhat jako dosud, ale potom se 

naučíte jako ptáci, když se vznesou do vzduchu, mávat křídly a budete samostatnější. Pak se díky svému 

duchovnímu povznesení budete moci obrátit ke Mně, abyste získali inspiraci a mír. 

19 Dávej pozor, nedovol, aby se tvého srdce zmocnil spánek a přemohl tvého ducha, neboť čas plyne 

a přijde den, kdy se probudíš a budeš plakat nad ztraceným časem. Pak budete chtít tyto nevyužité chvíle a 

příležitosti nahradit, ale nebudete toho schopni, protože zatímco jedni budou ve stáří, druzí budou v duchu 

na onom světě. Pak budete žádat svého Otce o milosrdenství a slitování, aniž byste si uvědomili, že jste to 

byli vy sami, kdo neměl milosrdenství ani slitování se svou vlastní duší. 

20 Smilujte se nad svými bližními, což je stejné, jako byste se smilovali sami nad sebou. Pokud tento 

úkol nesplníš, budeš první, kdo bude plakat, protože uvidíš, že tvá ruka, která byla plná darů, bude 

prázdná, že zmizí léčivý balzám, kterým jsi uzdravoval nemocné, a že zmizí i schopnosti osvobozovat 

posedlé. Buďte pokorní, abyste nesoudili, že ztrácíte své duchovní dary, nesnažte se vypadat výše než vaši 

bližní. Udělejte to, co jsem udělal svým učedníkům při svatém přijímání. 

21 Ukazuji vám vaše chyby - ne proto, abych vás soudil, ale abyste se napravili a stali se lidmi 

poslušnými v následování Mého učení. 

22 To, co s vámi udělám, bude pro dobro budoucích generací. Nezapomeňte však, že - abych vás 

poučil - jsem vás nikdy neurážel ani jsem nezpůsobil, aby vaše srdce krvácela. Učte se narovnávat strom, 

který se pokřivil, a také dávat do pořádku cesty. 

23 Moje spravedlnost je skvělá. Ale když vám o tom mluvím, nevyhrožuji vám, je to jen proto, abych 

naplnil vaše srdce strachem. Mluvím k vám pravdivě, neboť Má spravedlnost bude v každém z vás, a 

nechcete-li zítra ronit slzy, získejte zásluhy dnes. 

24 Každý váš skutek je mnou zaznamenán a skutky, které se mi líbí, používám jako semeno, o které 

musím pečovat, dokud se nerozmnoží mezi lidmi. 

25 Nehledejte mě jako soudce, protože pak byste slyšeli můj hlas plný spravedlnosti a přísnosti; 

hledejte mě jako soudce. 

Mistra a otce. Co očekáváte zítra? Chceš odčinit svá provinění na onom světě? Chceš si už teď připravit 

cestu plnou trní pro svou duši? Nepopírám vaše zásluhy, ale jsou stále jako mladá pšenice, vedle níž roste 

plevel. 

26 Cvičte se v Mém učení a důvěřujte Mi, protože když budete plnit Mé Slovo, budu bdít nad vámi i 

nad vaším. Proč vidím některé silné a jiné slabé? Protože silní nechápou, jak svou sílu sdělit slabým. 

27 Sjednoťte všechny a všichni budou silní. Milujte se navzájem a buďte sjednoceni bratrstvím, pak 

uvidíte, jak se ze slabých keříků stanou hustě olistěné stromy. Přijměte všechny, neboť nikdo nezná úkol, 

který s sebou přináší jeho bližní. Nikdo nezná jeho minulost, proto se od vás nikdo nesmí odvrátit. Čím 

nemotornější nebo hloupější jsou vaši bližní, tím více soucitu a milosrdenství byste k nim měli mít, neboť 

si uvědomte, že to oni padli, že to oni nepochopili, jak se postavit na bezpečnou cestu. Ze srdcí tvrdých 

jako skála umím vytvořit srdce, která vyzařují něhu; můžete to dokázat i vy. 

28 Očistěte svá srdce, aby vaše skutky byly čisté. Pamatujte, že špatný strom nikdy nemůže nést 

dobré ovoce. 
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29 Proto jsem vás v této době povolal, abych z vás učinil stromy, které nabízejí svůj stín a ochranu 

pocestnému; ti, kdo to pochopili, otevřeli svá srdce a řekli Mi: Dnes vím, že jsem Tvé stvoření a že jsem 

byl poslán, abych splnil těžký a vznešený úkol. Vím, že v Tobě mám svůj původ a u Tebe je můj konec. 

30 Ano, já jsem ta cesta. Každý, kdo po ní chce jít, ať vezme svůj kříž a následuje mě. Abyste mohli 

jít touto cestou, žádám vás pouze, abyste milovali svého Otce ve svých vlastních bratrech a sestrách. To je 

zákon nebo cesta: milovat Boha a milovat se navzájem. Je to zákon, který osvětluje cestu lidí ve všech 

dobách. 

31 Jedinou láskou jsem vás všechny miloval. Proč byste se všichni neměli milovat stejně? Národy 

očekávají příchod poslů míru. Národy země naříkají nad svou bídou jako zbloudilé ovce, které čekají na 

příchod Pastýře, toho, který je sjednotí v jedinou překážku. 

32 Připravte se, neboť se blíží čas, kdy tyto pokyny obdržíte (přímo) od Mého Ducha, neboť je již 

nebude dávat žádný člověk na zemi. Nikdo se do ničeho nepustí, aniž by předtím obdržel božské pokyny. 

Znám cestu a nechci, abyste kvůli ní ronili slzy. Předem vás vybavím a ukážu vám čas, kdy začít "denní 

práci". 

33 Velká náboženská společenství a sekty se mezi sebou radí, připravují se na konfrontaci, protože 

očekávají bitvu. I vy se poraďte, připravte se a modlete se, abyste nebyli překvapeni, protože kdybyste to 

neudělali, lidé by Mé učení odsoudili a pomluvili, Můj Duch by přijal všechnu zášť a Já bych vám ukázal 

zázraky, podobně jako Ježíš na Kalvárii. 

34 Váš duch se probouzí k vyššímu životu. Již nyní se v něm začíná formovat ideál lepšího světa. 

35 Učím vás, jak získat duševní klid a uchovat si ho jako pravý poklad ducha. Mé Slovo vás v tomto 

třetím čase osvobodí od zla a uchrání vás od nejistých cest, po kterých jste tak dlouho bloudili a trpěli. 

36 Můj hlas bude volat ke dveřím každého srdce a bude to Duch, který odpoví z nitra každého 

člověka. 

37 Někteří okamžitě rozpoznají Mé volání. Jiní se budou nejistě ptát, kdo je ten, kdo je volá. A tak se 

postupně, jeden po druhém, vydají na cestu ke světlu. 

38 Jak slavné je probuzení ducha, když se člověk sám sebe ptá: Kdo ve mně bují? Odkud přichází 

moje inspirace a kdo mě inspiruje ke konání dobra? 

39 Mé Slovo vás také učí číst ve svém duchu, proniknout do něj a odhalit jeho podstatu, kterou je 

světlo, pravda, láska, poslušnost a čistota. 

40 Když člověk duchovně objeví sám sebe, pocítí v sobě přítomnost svého Otce. Pokud však neví, 

kdo je a odkud pochází, cítí se mi vzdálený, cizí, nedosažitelný, nebo zůstává otupělý. 

41 Pouze probuzený duch může proniknout do říše pravdy. Člověk ji nebude schopen rozpoznat 

pouze pomocí své vědy. 

42 Vidím, že lidé usilují o vědění, slávu, sílu, bohatství a moc, a nabízím jim prostředky, jak toho 

všeho dosáhnout - ale v pravých, podstatných vlastnostech, v duchovní pravdě, ne ve vnějším a lstivém 

světě, ne v pomíjivém a klamném. 

43 Když se člověk věnuje hmotnému a uzavře se do malého prostoru světa, jako je ten váš, ochuzuje 

se, omezuje a potlačuje svou duši, nezbývá mu nic než to, co má nebo co zná. Pak je nutné, aby člověk 

všechno ztratil, aby mohl otevřít oči pravdě, a když si uvědomí svůj omyl, znovu obrátit svůj pohled k 

Věčnosti. 

44 Není nic lepšího než Mé učení, které je inspirováno božskou láskou k vám a ukazuje vám pravou 

cestu. Kdo jiný než já by vás mohl naučit dávat Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo? 

45 To je důvod, proč jsem dal znovu zaznít svému hlasu ve vašem světě, neboť jsem vás viděl 

ztracené v moři temnoty a bludů. 

46 Mé Světlo Lásky zažehne lampu víry v srdcích, která jsou v temnotě, a Mé Milosrdenství probudí 

ty, kdo zemřeli pro Mé Království. 

47 Každý, kdo nechápe, jak odhalit význam tohoto Slova, může dojít k názoru, že Mé učení je jho, 

které člověka svírá a zotročuje. Kdo je však schopen správného výkladu, pocítí, jak celou jeho bytost 

zaplavuje světlo, a jeho radost bude bezmezná. Z jeho duše se bude linout vnitřní píseň chvály, která ho 

povede k harmonickému životu, jenž bude pro Mne tou nejlepší formou uctívání. 
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48 Kdo chodí podle mého zákona, nepadne, ať je zkoušen jakkoli. Víra mu dodá potřebnou sílu k 

vítězství. Ať je jeho pohár jakkoli hořký, nikdy se nebude rouhat. Bude trpělivý a bude umět doufat, jak si 

přeje jeho Pán. Kdo takto praktikuje Mé učení, získá zásluhy, takže se na něm projeví Mé zázraky. 

49 Víra, oddanost a pokora vůči tomu, co jsem nařídil, vám zkrátí cestu zkoušek, protože pak 

nebudete procházet cestou utrpení vícekrát. Pokud se však ve zkouškách objeví vzpoura, nespokojenost a 

dokonce rouhání, bude navštívení trvat déle, protože pak budete muset znovu projít touto cestou, dokud se 

nenaučíte lekci. 

50 Život je pro duše neustálou lekcí. Když se vesmír utvářel pod Mým velením, neměl jiný úkol než 

učit. Život je tyglíkem a bojem o duši. Není to absolutní blaženost, jak by si mnozí přáli. Radost, triumf, 

mír nebo blaženost jsou mimo veškerý boj, mimo tento kámen úrazu. Blaženost ducha se vším jeho 

štěstím spočívá v dokonalosti ducha. 

51 Pochopte tuto pravdu, abyste bezstarostně nepřecházeli kolem knihy, která vám den co den 

ukazuje nové stránky moudrosti. Vzdělávejte svou duši tak, aby se stala dobrým pozorovatelem. 

Vzdělávejte svou mysl rozjímáním, modlete se modlitbou, která je vlastní duchu, vnímejte mysl a srdce, 

abyste mohli přijímat Má božská poselství, a učte se duchovní řeči života, který vás obklopuje a který vám 

ukáže cestu k dokonalosti. 

52 Abych vám pomohl, sestupuji k vašim unaveným srdcím, abych jim dal nový život. 

53 Když se mysl těchto nositelů hlasu pozvedne ke Mně v čistotě, Mé Slovo se dostane přímo k 

duchu. Prosté Slovo, které již pohnulo velkými lidmi, učiní zázrak a vrátí vás ke Mně, ó milovaný lide, 

neboť jste již dávno sešli z cesty pravdy. Zapomněli jste, že Mě nosíte v sobě, a když jste Mě přišli 

vyslechnout, pocítili jste Mou Přítomnost, která znovu zazářila jako jasná hvězda osvětlující vaše srdce. 

54 Přijímám tě, ale dříve než tak učiním s tvou lidskou částí, obracím se k tvému duchu, který je 

pravým dítětem Mého Božství. V duchu je svědomí, inteligence, a skrze ni nechám svou inspiraci a 

myšlenky proniknout k člověku. 

55 lidi, které nekonečně miluji, je Moje myšlenka, která se stala slovem na rtech těchto hlasatelů, jako 

cesta plná světel pro vašeho ducha. 

56 Poslouchejte mě: Buďte ve světě pokorní a rozsévejte v něm dobro, abyste mohli sklízet jeho 

plody v nebi. Jestliže vám není příjemné mít svědky, když konáte zlo, proč je vám příjemné mít je, když 

konáte dobré skutky? Čím se můžeš chlubit, když jsi jen splnil svou povinnost? 

57 Pochopte, že chvály škodí vaší duši, protože jste ještě nezkušení a lidští. Proč očekáváte, že vás 

Otec odmění hned poté, co vykonáte dobrý skutek? Kdo takto smýšlí, nejedná nesobecky, a proto je jeho 

láska falešná a jeho láska má daleko k pravdě. 

58 Ať svět vidí, že konáte dobré skutky, ale ne s úmyslem získat pocty, nýbrž jen proto, abyste dávali 

dobré příklady a učení a svědčili o Mé pravdě. 

59 Na všech místech vesmíru jsou Pánovi andělé, kteří rozdávají svou milost a lásku všem Božím 

dětem. V duchovním mlčení jsou neustále aktivní v konání dobra pro své bratry a sestry. Kdy jste je viděli 

přijít na Zemi, aby se chlubili tím, co vám dali, nebo pomocí, kterou vám poskytli? 

60 Buďte pokorní, neboť lidská iluze vznešenosti, arogance a marnivost patří zemi, jsou to hmotné 

vlastnosti a s nimi klesáte do hrobu. Duch si uchovává jen to, co si může vzít s sebou do nebeských výšin, 

co může zazářit ve světle. Není-li velikost duchovní, je-li jen marností, bude zítra trpět trápením v duši. 

61 Existuje pravda a lež a je nutné, abyste znali obě cesty, abyste se při své volbě mohli vydat po 

pravé cestě. Otevři své oči, probuď svého ducha, zjemni své smysly, abys mohl vnímat lásku svého Otce 

ve všem stvořeném. Dal jsem vám všechno, aniž bych od vás cokoli žádal. Pokud jsi ve své nechápavosti 

měl říci, že za vše, co jsem ti dal, žádám mnoho, jsi na omylu. Žádám-li od tebe něco nebo mnoho, je to 

jen pro tvé dobro, pro tvou blaženost na věčnosti. 

62 Ze všeho, co jsi v životě udělal, budeš muset skládat účty svému Otci. Jak ale v této 

nejvýznamnější hodině umlčíte hlas svědomí? Co odpovíš, až tvůj duch uslyší hlas Pána, který mu říká, že 

nikdy nemůžeš ospravedlnit zlo? 

63 Pouze úsilí o obnovu po pádu, láska a horlivost, s nimiž kráčíte po cestě nápravy, způsobí, že z 

vaší bytosti zmizí stopy a skvrny hříchu, abyste se před Božím Soudcem ukázali čistí. 

64 To vše se dozvíte již zde. Pamatujte, že tam, kde jsou vaše zájmy, jsou i vaše myšlenky a vaše 

srdce. Pokud jsou hmotné, budete zhmotněni, pokud jsou duchovní, budete na cestě k dokonalosti. 
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65 Žijte na zemi, jak vás naučilo Mé Slovo. Prožívej boj, miluj a usiluj o dobro, užívej všeho, co jsem 

ti svěřil, ale nech svého ducha plout jako mraky v nekonečných prostorách plných čistoty a lásky. 

66 Je marné, že lidé hledají dokonalé potěšení v neřestném materialismu. Bez Otcovy přítomnosti je 

všechno smutné a prázdné. On je ta pravá radost. 

67 Ať od vás odejdou všechny špatné myšlenky a obléknete si myšlenky ušlechtilé. Štěstí nespočívá v 

tom, co člověk hmotně vlastní, ale v tom, co poznává duchovně. Vědět znamená vlastnit a jednat podle 

toho. 

68 Ten, kdo má skutečné poznání, je pokorný v duchu. Není pyšný na poznání země, kdo se jen snaží 

poznat vše (pozemské) a popírá vše, co člověk nepochopil. Ten, kdo v sobě nosí světlo inspirovaného 

poznání, je schopen přijímat zjevení v pravý čas, stejně jako je umí očekávat. Mnozí si říkali učenci, ale 

slunce, které den co den svítí v plném světle, pro ně bylo záhadou. 

69 Mnozí si mysleli, že vědí všechno, ale opravdu vám říkám, že mravenec, který jim nenápadně 

zkříží cestu, je pro ně také nepochopitelným tajemstvím. 

70 Lidé budou moci objevovat mnohé divy přírody, ale dokud to nebudou dělat na cestě božské lásky, 

nedosáhnou pravé moudrosti, která je v nesmrtelném životě duše. 

71 Lidé, přistupte ke Mně. Nemusíte si lámat hlavu, abyste odhalili tajemství a záhady. Stačí jen 

otevřít své srdce klíčem víry. 

72 Mějte pevnou vůli jít k Otci, být s Ním, vstoupit do Jeho příbytku, a budete žasnout, a později 

budete také konat zázraky, když budete ve svém životě uplatňovat Mou lásku a odpuštění. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 140  
1 Jsem mezi vámi, abych učil vašeho ducha cestě míru, světla a dobra. 

2 Přicházím k vám, protože jen já vím, že bolest a úzkost, v níž lidé žijí, není nic jiného než hlad, 

žízeň a bída ducha. 

3 Jeden člověk dnes a druhý zítra, otevřou oči světlu pravdy a nakonec se přesvědčí, že s rozkošemi, 

bohatstvím a světským uspokojením nikdy nemohou dosáhnout své dokonalosti, a tuší, že existuje něco, 

co přesahuje hmotné, co je svou podstatou, krásou a pravdou tím chlebem, tou potravou a tou radostí, 

které se duchu tolik nedostává. 

4 Aby se srdce lidí naplnila Mým světlem, musí se nejprve očistit od všeho, co je v nich. Jak chcete 

naplnit Můj Zákon, když je celá vaše bytost prostoupena materialismem? Nejprve se musí zbavit každé 

bolesti, zla a nenávisti, které v sobě nosí, až bude čistá, a pak do ní vstoupí Má milost. 

5 Vězte, že jsem v každém člověku stvořil místo určené pro Mne, ale vy jste se ho zmocnili a 

naplnili ho nečistotami, nedokonalostmi a znesvěcením. To je pravda, člověk v sobě znesvětil to 

nejposvátnější, co jsem jeho duchu udělil. 

6 Jedině já jsem mohl mít soucit s lidmi, protože milosrdenství se od nich vzdálilo. Dnes už to 

nevědí, a tak jsem jim přišel ukázat všechny jejich chyby, které jsou příčinou jejich hořkosti. 

7 K čemu jsou lidem náboženství? Vidím, že všichni mají víru v Boha jako princip a dobro jako 

zákon. Řídíte se tím, co vás učí a přikazuje vaše náboženství? Nemůžete mi říci, že ji plníte, protože byste 

to dokázali nedokonalými skutky, které denně konáte ve světě. 

8 Lidé ve Mne nevěří, nemilují Mne a neposlouchají Mne. Životy lidí na zemi by byly jiné, kdyby 

Mi věřili, milovali Mě a byli Mi poslušní. 

9 Ukázal jsem se světu a dal mu důkazy o své přítomnosti, své pravdě a své moci, aby mě 

následoval. A největší důkaz své moudrosti jsem jí zjevil slovem: "Milujte se navzájem" - je to prostá věta, 

ale obsahuje tajemství skutečné velikosti, která je vyhrazena oduševnělým lidem. 

10 "Milujte se navzájem" bylo poslední přikázání, které jsem tehdy zanechal svým učedníkům. 

Přikázání je totéž co zákon, a proto jsem v tomto zákoně, abych vás miloval jako bratry a sestry v Bohu, 

spojil všechna přikázání, všechna nejvyšší učení a moudrá rčení, abyste poznali, že láska je zákon, který 

řídí život. 

11 Teprve Kristus, Beránek, zjevil světu toto světlo, a proto vám říkám, že přijde hodina, kdy se 

všichni lidé sjednotí v pravdě tohoto přikázání. 

12 Nyní je čas, aby Mi člověk vzdal hold lásky, jako to dělají všechny bytosti stvoření. Až dosud mi 

lidstvo nabízelo jen žluč a ocet, které mi setník držel u úst během mého utrpení. 

13 Copak nevíte, že hořkost nikdy neuhasí žízeň po lásce? A přesto jsi mi to vždycky nabízel. Já 

naopak přináším plášť nekonečného milosrdenství, aby tě přikryl, kalich vína života a chléb Ducha, chléb 

moudrosti, víry, lásky a pravdy, aby tě pozvedl - ne na kříž bolesti, ale na horu dokonalosti. 

14 Moji učedníci nemají obklopovat své praktiky v rámci Mého učení tajemstvím. Je jednoduchý, tak 

jednoduchý, jako je v přírodě. Modlitba, kterou vás učím, vychází ze srdce. Co přede Mnou můžeš 

skrývat, o čem nevím? Když ve tvé duši zuří bouře, jak Mi můžeš v modlitbě, která není tvá, říci, že jsi 

klidný a že nepotřebuješ pomoc? Formulujte si denně vlastní modlitbu podle svých potřeb. Pociťujte Moji 

blízkost, a když vás tento svět unaví svými problémy a souženími, přijďte ke Mně, obraťte se také k 

duchovnímu světu, kde najdete ochránce a přátele, pravou lásku, čistý cit a pocítíte jeho společnost a 

útěchu. 

15 Řídím a rozjímám o všech světech a s láskou budu sledovat, jak se bratři a sestry, kteří žijí v 

různých sférách, navzájem přibližují, aby se dohodli a vyšli si vstříc. Později budete jen duchy, kteří 

napodobují ty, kdo byli příkladem ctnosti - tyto vaše ochránce a přímluvce, kterým jsem dovolil, aby se v 

této době ukázali před lidem Izraele, aby mohli splnit velké poslání mezi lidmi. 

16 Naučte se krátce žít ve vyšších sférách. Leťte do oblastí, kde vládne mír a harmonie, a po návratu 

se budete cítit silnější a spokojenější. 

17 Máte vše, co potřebujete k životu podle Mých zákonů. Nemůžete mi říci, že vám vaše životní 

podmínky nedovolují je naplnit. I uprostřed životního boje se můžete modlit, milovat a konat dobro svým 

bližním. 
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18 Dveře Mého Srdce jsou otevřené, abyste mohli vstoupit a studovat Mé Slovo. 

19 Jste duchové, kteří dostali poslání od počátku stvoření. Jste jiskry Mého Ducha a jste obdařeni 

rozumem, vůlí a inteligencí. Stvořil jsem vás ke svému obrazu a podobě, a proto jste schopni myslet, cítit a 

milovat. 

20 Jste jako drahokamy, které budou v této době zářit, aby šířily světlo mezi lidmi, jako drahokamy 

vás miluji. Pro mě máš neocenitelnou hodnotu. Probuď se a dovol Mému dlátu, aby tě uhladilo, abys již 

připravená mohla pilně pracovat v provinciích, dávat poznat Mou Pravdu a vydávat o ní svědectví 

pravdivými skutky lásky. 

21 Myslíte si, že se po roce 1950 přestanu mezi vámi projevovat? Je pravda, že Mé Slovo skončí 

skrze lidskou mysl, ale Mé dary ve vás zůstanou. Řekl jsem vám, že jste základy světa lásky, a chci, abyste 

byli silní, abyste stavěli cihlu po cihle a zanechali toto dědictví dalším generacím. 

22 Splňte své poslání, neboť za každý váš skutek zaplatím přírůstkem. Cesta k cíli je stále dlouhá, ale 

dobrou vůlí si ji můžete zkrátit. 

23 Přijímám tvého ducha, neboť právě on se může vznést k výšinám dokonalosti. Očekávám, že se 

oduševníte, abychom byli jedno, neboť všichni splynete se Mnou. Mezitím osvěcuji vašeho ducha. 

24 Ve svých zkouškách zvítězíte a já vás přivítám. Bude to Má láska, která vás přijde přivítat. Má 

láska se neptá, jak přicházíš, říká jen: přijď. 

25 Abyste mohli vstoupit do Mé přítomnosti s klidným duchem, pečujte o něj, neboť je vaší pravou 

bytostí. Nezapomínejte na něj, protože by to bylo jako zapomenout na sebe a na Boha. Přestaňte se příliš 

zabývat uspokojením, pohodlím, uctíváním osobnosti a lidskými radostmi. 

26 Mluvím k těm, kdo zanedbávají svého ducha, a ptám se jich: Co jsi dal za svůj věčný život, za to, 

co je dnes a nebude zítra, za život v neustálých změnách, kde vítězství je krátkodobé, ale bolest je jeho 

bezprostředním důsledkem. 

27 Hluboce se nad těmito slovy zamyslete. Můj Zákon a Mé učení pro vás vždy zůstávají neměnné, 

připomínají vám a učí vás vašim duchovním a také lidským povinnostem. Už jsem vám řekl, že váš život 

odpovídá vašim skutkům. Pokud s sebou lidstvo táhne řetěz bolesti, nenasadil jsem mu tento řetěz já, ale 

ono samo. Stále budete prožívat mnoho pláče a utrpení. Studujte Má slova, abyste neprodlužovali řetěz 

hořkosti a lidských zkoušek. Slitujte se nad sebou, neboť já jsem vám již odpustil. 

28 V době, kdy jsem byl na zemi jako Ježíš, mi hříšná srdce říkala: "Rabbi, jak podivné je tvé učení, 

které nám, hříšníkům, dává poznat Boží odpuštění." Moje slova jim připadala zvláštní, protože věděli, že 

jsou zločinci nebo cizoložníci a že jediný zákon, který znají, zní: oko za oko a zub za zub. Proto se mě 

udiveně ptali: "Proč mluvíš o odpuštění hříchů? Proč, rabi, projevuješ lásku k zavrženým? Když tvé rty 

promlouvají, září nebeskou září a tvé učení je horoucím poselstvím nejčistší lásky." Odpovídám jim 

každým svým dílem. 

29 Mé učení není cizí učení, je to učení lásky, cesta, na které se duše může rozvíjet, na které může dát 

pravý směr svým myšlenkám, slovům a skutkům a která ji bude provázet až do konce její cesty smíření. 

30 Je nutné, aby ten, kdo zhřešil, vstoupil do chrámu a tam se naplněn pokáním zúčastnil hostiny Boží 

lásky. 

31 Svou cestu životními nástrahami si můžeš zkrátit méně pády než jiní, méně chybnými kroky, 

pokud víš, jak používat klíč, který otevírá dveře chrámu tvé duchovní výbavy. 

32 Pokud budete skutečně litovat zla, které jste způsobili, budete vždy vítáni. Je však nutné, abyste 

své pokání prokázali skutky, neboť jen jimi se očistíte. 

33 Tři ctnosti, o které musíte usilovat: Pokání, odpuštění a láska. Jestliže tyto city, tyto ctnosti nezáří 

ve tvé bytosti, jak dosáhneš pro svého ducha světla Mého Království? Jak si budete užívat blaženosti, která 

je vyhrazena těm, kdo se umí povznést, aby jí dosáhli? 

34 Kdo dosáhne tohoto požehnání, nese v sobě slávu svého Otce. Jedině cestou lásky dosáhnete svého 

pravého domova, toho království, kterého nikdo nemůže dosáhnout jiným způsobem a které si nemůžete 

koupit za žádnou cenu, pokud ho nezískáte srdcem. 

35 Láska odlehčuje břemeno na cestě životem a každá bolest pomine. Slovo "láska" znamená život. 

Láska a život jsou mým učením. 

36 Moji učedníci musí mít tři vlastnosti, aby se jejich život změnil: První je naslouchat Mi, druhou je 

rozumět Mi a třetí je uvádět Mé pokyny do praxe. 
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37 Když se vymaníte z víru svého života a přijdete s nejčistšími myšlenkami, Mé Slovo bude světlem 

ve vaší mysli. Vy však přicházíte zmateni životním bojem a svými skutky, které ne vždy odpovídají tomu, 

co vám Otec přikázal. Připomínám vám zejména práci, kterou jste nechali nedokončenou nebo na kterou 

jste zapomněli: duchovní práci, na kterou jste zapomněli, když jste přišli na svět nebo později. 

38 Vaše oči zažijí nádherné povznesení, když za svítání spatříte východ slunce v celé jeho kráse. Vy 

však nevíte, jakou radost má duch, když spatří Mé Božské světlo jako slunce nekonečné lásky. 

39 Ach, kéž bys mohl probudit své vnitřní smysly, abys spatřil Toho, který tě očekává a kterého máš 

v sobě! Jak velké bude překvapení těch, kteří Mě jednoho dne objeví v sobě, poté co Mě hledali tolika 

způsoby. 

40 Dobře poslouchejte: pramen s křišťálově čistou vodou bude věrně odrážet sluneční světlo, zatímco 

jiný pramen se zakalenou vodou ho stejně jasně odrážet nemůže. Taková je vaše duše; vaším úkolem je 

očistit pramen a pak ho naplnit čistou vodou. 

41 Království nebeské nelze získat v jednom okamžiku, je třeba k němu dojít krok za krokem. Světlo 

slunce nezaplaví zemi náhle, ale objevuje se postupně a jemně, bez násilí, až vás něžně probudí ze spánku. 

Vaše duchovní probuzení by mělo být stejné. 

42 Učedníci, budu k vám mluvit o Marii, své lidské Matce a vaší duchovní Matce. 

43 Je nutné, aby lidské srdce od základu poznalo vzácné poselství, které její Duch přinesl světu, a 

když poznáte celou pravdu, měli byste ze svého srdce očistit každé modlářské a vzletné uctívání, které jste 

jí zasvětili, a místo toho jí nabídnout svou duchovní lásku. 

44 Mariino poselství bylo poselstvím útěchy, mateřství, pokory a naděje. Musela přijít na zem, aby 

dala najevo svou mateřskou přirozenost a nabídla své panenské lůno, aby se v něm "Slovo" stalo 

člověkem. Její poslání však neskončilo na zemi. Za tímto světem byl její pravý domov, odkud může 

rozprostřít plášť soucitu a mateřství nad všemi svými dětmi, odkud může následovat kroky ztracených a 

vylévat svou nebeskou útěchu na trpící. 

45 Mnoho staletí předtím, než měla Maria přijít na svět a stát se tělem ženy, aby naplnila božský 

osud, ji ohlásil Boží prorok. Skrze něj jste se dozvěděli, že panna počne a porodí Syna, který se bude 

jmenovat Immanuel, tedy Bůh s námi. 

46 V Marii, ženě bez poskvrny, na kterou sestoupil Duch nebeského mateřství, se naplnilo božské 

zaslíbení ohlášené prorokem. 

47 Od té doby ji zná celý svět, lidé a národy s láskou vyslovují její jméno a ve svých bolestech po ní 

touží jako po Matce. 

48 Nazýváš ji Matkou bolestí, protože víš, že svět jí do srdce vrazil meč bolesti, a z tvého vědomí ten 

bolestný výraz a výraz nekonečného zármutku nevymizí. 

49 Dnes vám chci říci, abyste odstranili ze svého srdce tento věčný obraz bolesti a místo toho mysleli 

na Marii jako na jemně se usmívající a milující Matku, která duchovně pracuje a pomáhá všem svým 

stvořením, aby se vyvíjela vzhůru po cestě vyznačené Mistrem. 

50 Uvědomujete si nyní, že Mariino poslání se neomezovalo jen na mateřství na zemi? Její projev ve 

Druhé éře nebyl jediný, ale je pro ni vyhrazena nová éra, v níž bude k lidem promlouvat z ducha do ducha. 

51 Můj učedník Jan, prorok a vidoucí, spatřil ve svém vytržení ženu oděnou sluncem, pannu zářící 

světlem. 

52 Tato žena, tato Panna, je Maria, která ve svém lůně počne nejen nového Spasitele, ale celý svět 

lidí, kteří se v ní budou živit láskou, vírou a pokorou, aby následovali božské stopy Krista, Mistra veškeré 

dokonalosti. Prorok viděl, že žena trpí, jako by rodila, ale tato bolest byla bolestí očišťování lidí, 

vykoupení duší. Až bolest skončí, v lidech se objeví světlo a ducha vaší Univerzální matky naplní radost. 

53 Pojďte dnes ke mně, milovaní učedníci, pojďte a zaujměte místo, které vám právem náleží. A vy, 

začátečníci, jste také se mnou. Dnes, když děláte své první kroky, začněte cestu vzestupu. Přijímám toho, 

kdo přichází poprvé, aby slyšel Mé Slovo, hledá útěchu pro své srdce a světlo pro svého ducha, a všechny 

vítám. 

54 Nazývám vás požehnanými, protože v této době materialismu, v níž lidstvo žije, vycházíte a 

hledáte Mé stopy, zavíráte uši před řečmi a přinášíte si jen naději, kterou jste ve Mne vložili. Tak, jak tě 

vidím teď - nevinnou a čistou - tě chci vidět navždy. A jako vás přijímám v tento den, kdy cítíte Můj 

pokoj, tak vás budu přijímat vždy. 
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55 Můj duch je zarmoucen, když vidí, že ne všichni se připravují stejně. Jsou lidé, kteří nemají 

žádnou víru. Ostatní, kteří věří, nejsou připraveni čelit nadcházejícím konfrontacím. Někteří se ve své 

sobeckosti necítí sjednoceni se svými bratry a sestrami a oddělili se. Já vám však říkám: Jen láska tě posílí 

a víra tě zachrání. Dávejte si stále pozor, abyste nebyli náhle zahlceni. 

56 Probuďte se, vy, kteří ještě spíte, spatřete světlo, které osvěcuje svět, a připravte se, abyste mohli 

poznat Můj příchod v tomto čase. Mnozí vaši bližní vás chtějí od této cesty odvrátit tím, že vám nabízejí 

blahobyt v pozemském životě a pokrok pro vašeho ducha. Není v nich však ani láska, ani upřímnost, a 

proto vás žádám: Kdo na světě vám v této době dokáže dát opravdový mír? Národy, které tvrdí, že se 

vrátily k míru, si neodpustily, vládci se nesmířili, a proto nepoložili základy trvalého míru. 

57 Než jsi mě přišel vyslechnout, plul jsi na křehké lodi a tvá víra kolísala. Duchovní učení, která jsi 

dostávala, byla velmi slabá a tvůj duch neměl pokoj a radost, které jsi prožívala, když jsi slyšela Mé Slovo. 

Cítíte-li se zraněni ve své víře, nemlčte ze strachu, ale vyznejte, že jste Mými učedníky. Neboť pokud vy, 

kteří jste Mě slyšeli, budete mlčet, pak promluví kameny, přírodní síly budou svědčit o tomto učení. 

Nechci ve vás vidět zbabělost, která vás nutí popírat vše, co jsem vám dal. Pokud to uděláš, budeš mít v 

srdci velkou bolest. Jestliže ti, kdo se na tebe obrátili nemocní a potřební, tě po svém uzdravení odmítnou, 

neplač. Radujte se z toho, že jste splnili svou povinnost a že jejich utrpení je uspokojeno. Mnozí, kteří vám 

odepřeli svou vděčnost, vás budou vyhledávat a uznávat vaše dary. 

58 Zázraky mohou dělat jen ti, kdo ve Mne věří. A Já využívám těch, kdo takto věří, abych poskytl 

výhody těm, kdo ode Mne požadují důkazy. Chci ve vás vidět lásku, pravou lásku, která obnoví všechny 

síly a vrátí lidstvu milost tím, že naučí lidi milovat se navzájem. 

59 Světlo mého učení osvítí svět. Má moc se projeví skrze mé pracovníky, a tak jako bylo utrpení 

velmi velké, budou zázraky, které učiním mezi svými dětmi, ještě větší. 

60 Připravíte-li se, budete žasnout nad Mými skutky a krok za krokem vystoupíte na vrchol 

dokonalosti. 

61 Mládeži, modlete se a zachovávejte mé zákony, neboť vás využiji. Nespoutávejte své duše 

falešnou slávou světa. Buďte svobodní se svobodou, kterou lidem poskytuji v rámci svých přikázání. 

Nezasévejte bolest, abyste nesklízeli toto semeno. 

62 Vám, otcům rodin, říkám: Veďte své děti s láskou, učte je pravé lásce k bližnímu, pečlivě bděte 

nad jejich ctností, pak dosáhnete pokoje. 

63 Dávejte pozor na své vládce a respektujte jejich usnesení. Zachoval jsem tento národ v míru, 

protože chci, aby byl útočištěm pro unavená srdce a domovem míru na zemi. Nedovolte, aby se jí 

zmocnila válka. Ale když to zavoláš, když si to přeješ, není to Má vůle, která se naplní, ale tvá. Je-li nutné, 

abyste poznali krutost zkoušek, abyste se stali citlivými a naučili se milosrdenství vůči cizí bolesti, ať se 

tak stane, jak žádáte. Pamatujte, že válečný živel čeká jen na vaši výzvu, aby se pustil do obsazování zemí 

a národů. Zatímco někteří vyzývali k válce, jiní se modlili za mír ve světě. Tento váš národ se dělí o svůj 

chléb a oděv s těmi, kdo prošli velkým soužením. Umožnil jsem, aby tvá země, bohatá na plody, nabídla 

svou pomoc těm, kdo ji postrádají. 

64 Mnozí mocní muži v těchto zemích se považovali za potřebné, osudově spojené s těmi, kteří nic 

nemají. Měli příležitost poznat bídu a lidskou bolest a přemýšleli o tom, co na zemi znamená velikost a 

majetek. Ti, kdo nemysleli na duchovní život, ať se dnes připraví a pozvednou svého ducha ke Mně, 

protože bolest je očistila. 

65 Dělníci, připravte se na dobu, kdy vám dám poslání nést toto poselství do jiných krajů a národů. 

66 Přijďte si dnes odpočinout, uklidnit svou mysl, abyste mohli přijmout slovo, které pochází z Ducha 

svatého. Je to Slovo, které lidem zjevuje, osvětluje a vysvětluje pravdu, která naplní srdce útěchou a duše 

zaplaví pokojem. 

67 je to zaslíbený Utěšitel, který k vám mluví, ó lide, je to Má přítomnost v Duchu, která naplňuje 

zaslíbení, jež jsem vám dal v minulých dobách. Když přijdu, přivítáte Mě, milované zástupy, a vaše srdce 

přede Mnou okamžitě začnou přinášet své hořkosti a smutky. 

68 Kdy mi - místo soužení - vyjádříte svou spokojenost slovy: Mistře, přijď a potěš se z našich 

skutků, přijď a sklízej květy zasazené v našem vlastním duchu. Pak vstoupím jako zahradník, vejdu do 

vašich srdcí a odtud, jako by to byly krásné květiny, sklidím vaše myšlenky a vaše dobré skutky. 
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69 Je to jediný Mesiáš, jediný Rabín, který k vám dnes promlouvá prostřednictvím těchto hlasatelů. 

Jsou to vaši bratři a sestry, kteří vám předávají Mé Slovo. 

70 Každé z mých dětí bude mít tři schopnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby jejich slova zasáhla 

srdce lidstva. Jedná se o: Autorita, láska a moudrost. 

71 Když navštívíte jedno či druhé shromáždění nebo různá místa a uslyšíte stejné slovo 

prostřednictvím jejich mluvčích, vaše srdce se naplní radostí a vírou a berete tuto lekci jako skutečný 

důkaz, že tato společenství jsou sjednocena díky své duchovnosti. Když se však zúčastníte vadného 

projevu, cítíte, že jste byli zraněni ve svých srdcích, a chápete, že v těchto lidech není přítomna jednota 

nebo projev, který by tam měl být. 

72 To je pravda. Ne všichni se milují v Mém díle, i když v něm jsou, a ne všichni mu porozuměli. 

Proto vám mohu říci, že někteří patří k Mému dílu a jiní k jejich. 

73 Ti, kdo Mě následují z lásky, milují Mé Slovo, protože vědí, že je napravuje, aniž by je zraňovalo, 

a ukazuje jim jejich chyby, aniž by je odhalovalo. To je vede k tomu, aby vytrvale zdokonalovali svůj 

způsob života. 

74 Ti, kdo místo snahy o dokonalost hledají jen obdiv, nadřazenost, lichotky nebo své živobytí, místo 

aby usilovali o dokonalost duše, ti neunesou Mé slovo, když jim ukáže jejich chyby. Pak musí vybudovat 

dílo odlišné od mého, kde mohou svobodně konat svou vůli. Ještě nepochopili, že jediné, co musí 

posluchači v době Mého hlásání dělat, je naslouchat Mi s co největším povznesením, aby byli schopni 

pochopit Mé poselství i poté. 

75 Když jsem ti toho tolik řekl, čemu jsi dosud rozuměl? Velmi málo, protože jste se rozptylovali 

mnoha povrchními úkony uctívání, kterým vás Moje učení neučí, a navíc jste zmateni různými výklady, 

které dáváte učení, jež jste přijali. 

76 Je to příležitost naučit se lekci, kterou vám Země nikdy nemůže dát. V lidských knihách se můžete 

naučit hmotné vědy, ale Božské, které k vám mluví o věčném životě, vás může naučit pouze "Slovo", které 

je knihou pravé moudrosti. 

77 Tuto útěchu, tento soucit, toto pochopení, jedním slovem tuto lásku, kterou na vás dnes vylévám, 

vám svět nemůže dát. Když jsi smutný, láskyplně sbírám tvé slzy; když tě trápí utrpení, přicházím k tobě, 

abych ti ho ulehčil. Mám za úkol zachránit lidstvo a vykoupit ho do posledního z lidí. Nedivte se, že občas 

zaklepu na vaše dveře a požádám vás, abyste mi poskytli přístřeší. 

78 Blahoslavení, kdo slyší mé volání, mají v srdci předtuchu mého příchodu a říkají mi: Vejdi do 

mého skromného domu, Pane, je tvůj, neboť ti v něm předám své poselství. 

79 Zítra budou mnozí z vás vysláni do jiných zemí a národů, aby zaujali místo Mých nových 

vyslanců. Budete schopni se Mnou hovořit a pak předávat Mé učení svým bližním slovy, která vyjadřují 

mír, moudrost a bratrství. Z tvých rukou poteče hojivý balzám a útěcha, která dokáže vzkřísit mrtvé. Tvůj 

příklad probudí mnoho Mých dětí, aby Mě následovaly, povzbuzeny tvým příkladem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 141  
1 Lidé, vidím váš boj a vaše úsilí, vidím také vaši trpělivost v utrpení a naplňování lekcí Mého 

učení. Boj se odehrává na všech cestách, kterými člověk musí projít. Pochopte, že to neprožíváte jen vy. 

Nyní musíte být silnější než kdy jindy. Bděte, modlete se a buďte se Mnou s každým svítáním a Já vás v 

této chvíli osvítím, aby vás Mé světlo provázelo ve všech skutcích, které v tento den vykonáte. 

2 Nezáleží na tom, jestli nemáte žádná slova nebo myšlenky, jak modlitbu formulovat. Mně stačí, 

když pozvedneš své myšlenky do nekonečna, neboť Já budu vědět, jak vyložit řeč tvého srdce. 

3 Duchovní boj této doby se odráží v mnoha domácnostech: Páry, které nesdílejí stejné ideály. 

Někde Mě následuje manžel, jinde je to žena, která se vzepře všemu, aby Mě následovala plná víry, 

zatímco její druh ji na každém kroku zraňuje svým výsměchem a nedůvěrou. Když jsou spolu v ložnici, 

jejich duše často žijí odděleně. Pozornost a náklonnost minulosti ustoupily ostrým slovům a zraňujícím 

výrazům. Tehdy plamen víry, který hoří v srdci, bičován bouří vášní a rozbouřených citů vzplane. 

4 Jsou rodiny, v nichž na děti - některé jako batolata, jiné jako dospívající - zapůsobí, když jsou 

svědky tohoto boje mezi rodiči, a i ony pocítí neklid, v srdci se jim zrodí pochybnosti a ptají se samy sebe: 

S kým mám souhlasit? Kdo má pravdu? Kterými z nich se mám řídit a jakými radami se mám řídit? 

5 Tento boj je hořký a bolestný, ale musel mezi vámi vypuknout, protože jste nebyli dostatečně 

připraveni pochopit Mé nové učení. Totéž se stalo ve druhé éře v lůně rodin, neboť zatímco někteří 

členové rodiny položili život za tvrzení, že Ježíš Kristus je Mesiáš, jiní jim upírali jakoukoli pravdu a 

horlivě si přáli, aby bylo Jeho učení vymýceno. 

6 Vám, kteří Mi nasloucháte a kteří vedete tento boj ve svých domovech, říkám, abyste si vzali 

světlo z Mého učení, abyste měli potřebný takt pro správné jednání; aby ve vašem srdci byla láska; aby 

vaše chování ve vašich domovech řídila inteligence a láska; abyste se posilovali Mým Slovem, abyste měli 

trpělivost v těžké zkoušce, která je vaším Pokáním. 

7 Nebojte se, neboť budete-li plnit svůj úkol způsobem, kterému vás v této době učím, zažijete 

zázraky mezi svými a někdy ti nejneukázněnější, nejnevěřícnější, budou potom nejhorlivější. Dotýkám se 

těchto srdcí a poskytuji jim důkaz, který potřebují, aby uvěřili. 

8 Neplačte, lidé, jděte s láskou až na dno této zkoušky, neboť trpělivost a víra, s nimiž ji snášíte, 

budou vaší odměnou. 

9 Nakonec pochopte, že všichni milujete téhož Boha a nehádejte se kvůli rozdílům v podobě, v níž 

jeden či druhý tuto lásku realizuje. Musíte se naučit chápat, že existují bytosti, v nichž víra, tradice a 

zvyky zapustily tak hluboké kořeny, že pro vás nebude snadné je vykořenit v prvním okamžiku, kdy je 

budete učit. Buďte trpěliví a v průběhu let toho dosáhnete. 

10 Někteří Mě jednou uslyší a od té chvíle se Mi odevzdají plni víry. Na druhé straně jsou jiní, kteří 

sem v touze po Mém Slově přicházejí jednou, dvakrát i mnohokrát, aniž by se jim podařilo pocítit vnitřní 

osvícení. Důvodem je skutečnost, že ne všechny duše chodí krokem. Zatímco někteří jsou již blízko Mého 

cítění, jiní se musí teprve vyvíjet a posilovat ve zkouškách, které očišťují duši, aby pochopila Má zjevení. 

11 Spiritualismus vyvolává celosvětový boj mezi ideologiemi, vírami a náboženskými kulty. Po tomto 

konfliktu však toto učení přinese lidem požehnaný mír, který tolik potřebují, a způsobí, že na všechny 

duše zazáří slunce Mé božské spravedlnosti. 

12 Tato epocha světla - neboť to byl Můj duchovní projev - projde bez povšimnutí mnoha lidí. Přesto 

zůstanou jako nesmazatelná stopa mimořádně jasná znamení a události, které budou pro lidstvo označovat 

dvě významné události: začátek a konec Mého zjevení, aby lidé mohli studovat, zkoumat a nakonec uznat, 

že Pán byl opět mezi nimi. Připravím Své děti, aby utvářely knihu, která bude obsahovat Mé naučné 

promluvy a učení a která se stane proudem křišťálově čisté vody, řekou života, jež ukojí žízeň po 

oduševnění a touhu po světle v tomto lidstvu. 

13 Nyní, když vás minuly dva věky a začíná třetí, přicházím v duchu hledat vaše ovoce a v tichu 

vašich srdcí vás slyším, jak mi říkáte: "Otče, jak málo dobrého jsme Ti mohli ukázat a jak málo jsme 

pokročili na cestě." - Čas, kdy k vám budu takto mluvit, se již krátí a vy musíte urychlit své kroky a zlepšit 

své skutky, neboť náboženské obce sledují váš příklad. Masy jsou připraveny vás následovat a 

napodobovat, ale abyste našli víru, musíte svědčit svými skutky lásky. 
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14 Důkladně studujte Mé učení a přemýšlejte o Mých příkazech, abyste se, až přijde čas, mohli vydat 

po cestách, které vám ukazuje vaše poslání, a abyste vyvedli z letargie ty, kdo zůstali stát, a zároveň 

zachránili toho, kdo zabloudil na křižovatce cest. Chci, abyste znali cestu, než po ní vykročíte. Neřekl 

jsem vám, že Mé slovo je cesta? Proto Mi naslouchejte a studujte. 

15 Ať nikdo neurčuje cestu podle své vůle, nevytváří zákony a nefalšuje Má nařízení, neboť přijde do 

záhuby spolu s těmi, které podvádí. 

16 Jste-li přesvědčeni a věříte, že jste Pánův lid, který dlouho procházel pouští tohoto života, 

nezapomínejte ani na okamžik na Zákon, nebuďte nevěrní svému Otci a neztrácejte cestu, která vede k cíli, 

o nějž váš duch usiluje - k tomu, co nazýváte "zaslíbenou zemí" a co je místem dokonalého světla, kde vás 

očekává váš Otec. 

17 Kdo může říci, že je slabý, když v každém okamžiku přijímá Mou sílu? Kdo může říci, že je 

hladový, když tolikrát usedl k Mému stolu, aby jedl chléb pravého života? Všichni máte dědictví, dary, a 

pokud se někdy cítíte slabí nebo chudí, je to proto, že vaše víra je ještě malá. Tvé tělo je příliš tvrdohlavé, 

než aby ti dovolilo poznat všechny dobré věci, které má duše. Na druhou stranu, jak snadno se v ní 

projevují špatné sklony nebo nezdravé tendence, které duše chová. Ověřte si to u malých dětí, které samy 

od sebe strhávají závoj své nevinnosti nebo se tváří v tvář dobrým skutkům projevují vzpurně. Ne všichni, 

kdo se vracejí na zem, přicházejí očištěni. Někteří musí vypít ty nejhořčí poháry utrpení, které život 

přináší se svými lekcemi, a snášet ty nejtěžší zkoušky, aby se mohli sklonit, uklidnit a obrátit. 

18 Svět se zachvěje světlem Mých nových zjevení a lidé poznají pravdu. 

19 Když k vám mluvím jako Otec, otevírá se před vámi kniha Zákona. Když k vám mluvím jako 

Mistr, je to Kniha lásky, kterou ukazuji svým učedníkům. Když k vám mluvím jako Duch Svatý, je to 

Kniha Moudrosti, která vás osvěcuje Mým učením. Ty tvoří jedno učení, neboť pocházejí od jednoho 

Boha. 

20 Den, kdy tento projev skončí, je již blízko. Proto hlásám své slovo v hojnosti, aby byl lid silný a 

vybavený. 

21 Všichni můžete říci, že jste Mě v tomto čase viděli, někteří srdcem, jiní myslí a další duchem. 

Když jste se osvěžili Mým božským učením, viděli jste Mě; když jste zažili naplnění některého z Mých 

proroctví, spatřili jste Mě; a když ve své bytosti cítíte přítomnost duchovních sdělení, viděli jste Mě. Dal 

jsem se vidět různými způsoby, abyste mohli vydat svědectví o Mém příchodu v této třetí éře. Myslíš si, že 

Mě můžeš vidět jen očima svého těla? Z duchovního hlediska jsou vaše hmotné oči tou nejomezenější 

formou vidění. Mysleli jste si, že je nezbytné vidět Mě jako člověka, jak Mě svět viděl ve druhé éře, 

abyste mohli říci: "Viděl jsem ho?" - Ne, učedníci, duch cítí dokonaleji než srdce, mysl nebo smysly a je 

to On, kdo Mě pochopil. Mé Slovo některé probouzí k pravdě a jiné přivádí k pravému životu, neboť 

materialismus je smrt. 

22 Kniha poznání se otevře, aby vám odhalila, kolik duchovních darů a vlastností máte, přičemž 

mnohé z nich jsou pro vás dosud neznámé. 

23 Víš, že ti dám další ze svých učení, abych tě potom vyslal přinášet lidem radostnou zvěst. 

Očekáváte, že vstoupíte do srdce některého ze svých bratří a sester, aniž byste věděli, co je to srdce a co je 

to duch? Kolik času uplynulo od chvíle, kdy jste obdrželi dědictví od Otce, a stále nevíte, co váš duch 

vlastní. Konečně však pro lidstvo nastal věk spiritualizace. Vše neznámé bude poznáno, to, co je skryté, 

vyjde na světlo a každé tajemství bude objasněno, protože Duch pravdy se vylévá na každého ducha a na 

každé tělo. 

24 Až lidé duchovně poznají, kdo jsou, a poznají svůj původ, nebudou mít dost slz, aby plakali nad 

chybami, kterých se dopustili kvůli své nepoddajnosti, nevědomosti a aroganci. Po očištění však svět 

zahalí Můj plášť odpuštění a začne nový věk. Nemyslíte si, že když se v životě lidí objeví světlo a osvítí je 

svědomí, dojde v jejich životě ke změně? Ano, protože soužení, války - vše, co jedny trápí a druhé ničí, je 

způsobeno nedostatkem duchovního světla, toho, co můžete nazvat svědomím, spravedlností, láskou. 

25 Ó lidé, již se blíží den, kdy k vám nebudu mluvit v této podobě. Používejte mé učení, abyste 

odolali vichřicím, které vás ohrožují. Lidé za vámi budou přicházet a požadovat důkaz, že jste mluvili s 

Ježíšem a že jste od něj přijali jeho učení. 

26 Listuješ v Knize Mých pokynů, v níž je zapsán Zákon, Proroci a Mé slovo dané ve všech dobách, a 

to vše se nakonec vryje do tvého ducha. Toto je dědictví, které vám zanechávám. Prozkoumejte, otestujte a 
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prostudujte Mou práci, důkladně ji prozkoumejte. Až objevíte a poznáte její podstatu, budete se cítit 

Otcem nekonečně milováni a budete milovat i Mne. 

27 Pokud o vás vaši bližní mluví pohrdavě, protože jste přijali Mé volání, zacpěte si uši a mlčte; jsou 

to nevědomci. Kdybyste však tuto záležitost brali jako příležitost je soudit, pak běda vám, neboť jste již 

osvíceni světlem svého svědomí a víte, co děláte. 

28 Já jsem Soudce každého ducha a vím, kdo Mě miluje v pravdě. Ne každý, kdo mě nazývá Otcem, 

je se mnou. Mnozí z těch, kdo tvrdí, že jsou Mými vyvolenými a že Mi slouží, Mi nerozumějí. Vy se 

můžete oklamat navzájem - ale kdo by mohl oklamat Mne? 

29 Učil jsem vás rovnosti, lásce a pokoře. I když se váš osud zdánlivě liší, konečný cíl, který jsem 

ukázal všem, je stejný. 

30 Ať je vaším průvodcem vaše svědomí, vždy k vám bude mluvit spravedlivě a vy poznáte, zda 

žijete v rámci Mého zákona, zda jste konali skutky hodné toho, abyste je obětovali svému Otci. Miluji 

čisté, a pokud se Mi chcete líbit, buďte čistí. 

31 Přijde čas, kdy vás svět bude trápit, bude od vás vyžadovat mocné skutky, které budou vypovídat o 

vašich velkých duchovních darech, a pokud k tomu nebudete vybaveni, mnozí Mě zapřou jako Otce a 

řeknou, že Mě nikdy neslyšeli, že Mě neznali; vy však víte, že Mé Slovo je už dlouho vaší potravou a 

útěchou. 

32 O co jsi Mě žádal, co jsem ti nedopřál? Dal jsem vám mnoho důkazů lásky, abych posílil vaši víru. 

Blahoslavení jsou tiší a pokorní, kteří umí přijímat životní zkoušky s odevzdaností a bez zoufalství. 

33 Vnímejte Mé Slovo, vnímejte je a uvádějte je do praxe, aby vaše víra denně sílila. 

34 Dnes otevři dveře svého srdce a mysli světlu Mého poučení. Jakými skutky mě chcete oslavit? 

Všichni mlčíte, duch mlčí a tělo mlčí přede Mnou. Skloníte krk a pokoříte se. Nechci však, aby se Mé děti 

přede Mnou pokořovaly. Chci, aby byli hodni pozvednout svou tvář a pohlédnout na Mne, neboť 

nepřicházím hledat ani služebníky, ani otroky; nehledám bytosti, které se cítí jako psanci, vyděděnci. 

Přicházím ke svým dětem, které tolik miluji, aby slyšely hlas Mého Otce a povznesly své duše na cestu 

duchovního vzestupu. 

35 Ale hle, přicházím do Jákobova domu a nacházím v něm jen strach; doufám, že najdu hostinu, a je 

tam jen ticho. Proč, můj lide? Protože ti tvé svědomí vyčítá tvé přestupky a brání ti pocítit radost z mého 

příchodu. Důvodem je, že jste nemilovali sami sebe, že jste nepracovali, jak vás učil Ježíš. 

36 Chybí vám duchovní výbava, abyste vycítili stín bolesti, který na vás čeká, a proto je nutné, aby se 

váš Otec stal slyšitelným hmotně a promluvil k vám vaším jazykem, abyste věděli, že se blíží anděl války, 

že jeho zbraně jsou velmi silné a že naproti němu vzlyká anděl míru. 

37 Na křídlech větru se mor blíží stále víc a víc a v duchovním prostoru se vznášejí tisíce bytostí, 

které den za dnem padají na pole nenávisti a sváru, a jejich pomatenost zatemňuje vaše mysli a srdce. 

38 Síly přírody byly uvolněny a probouzejí vědce z jejich snů, ale oni, tvrdohlaví ve své 

sebedůležitosti, pokračují ve svém ničivém díle mezi lidmi. Když se zapomínáte modlit, neplníte úkol, 

který vám Otec svěřil. 

39 Dobře víš, že úkol nastolení míru leží na tvém duchu od těch dob, kdy jsem Jákobovi řekl: "Hle, 

dám ti početné potomstvo, jímž budou požehnány všechny národy země." Proto přede Mnou mlčíte. 

40 Budeš čekat, až tě lidské zákony vydědí a donutí tě zavřít své rty, které jsem vycvičil, aby o Mně 

vydávaly svědectví? 

41 Nebuďte lidmi malé víry. Jestliže jsem si tě vybral, pak proto, že vím, že mi budeš schopen sloužit 

a že rozumíš tomu, jak to dělat. 

42 V tento den vám říkám: Chtějí-li národy mír, učiním jej dosažitelným podle jejich lásky. Chtějí-li 

více války, ať ji mají, ale skrze ni padne na zemi žezlo mé spravedlnosti. 

43 Kdyby lidstvo pronásledovalo Mé nové učedníky a snažilo se jim zabránit v uzdravování 

nemocných a v hlásání Mého učení, rozšířily by se mezi lidmi ty nejpodivnější nemoci. Vědci onemocní, 

mnozí budou mít zavřené oči, jiní budou trpět zmatkem myšlenek. 

44 Brány záhrobí se otevřou a legie zmatených duší zpustoší celé kraje a posednou lidi. Tváří v tvář 

bezmocnosti vědy pak povstanou Moji pokorní pracovníci a podají důkazy svého poznání, díky nimž se 

mnozí stanou věřícími. Všechny tyto pohromy vám byly již dávno oznámeny, ale vy zůstáváte hluší a 

slepí. Jste nevděční. 
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45 Někdy je nutné, abych k vám mluvil tímto způsobem. Nezaměňujte však Mé slovo lásky s bičem. 

Miluji tě. Přistupte blíž, abyste pocítili Mé teplo. Přibližte se ke Mně, abyste pocítili pokoj Mého 

Království. Vy jste ti, kdo Mě hledali při přechodu přes "poušť", vy jste ti, kdo se stále honili za Mým 

slibem. 

46 Unavil vás tento život? Pak si na chvíli odpočiňte ve stínu tohoto stromu. Vyprávějte mi zde své 

bolesti a plačte mi na prsou. Kdy budeš se Mnou navždy? Už teď chci vidět mír v každé duši. 

47 Ať "skřivan" nyní rozprostře svá křídla nad celým vesmírem, abyste pocítili jeho mír a teplo. 

48 Ženy, jste to vy, kdo svou modlitbou udržujete ten malý mír, který na zemi existuje, kdo jako 

věrné strážkyně domova zajišťujete, aby mu nechybělo teplo lásky. Tak se spojíte s Marií, svou Matkou, 

abyste zlomili lidskou pýchu. 

49 Muži, učinil jsem vás pány na této zemi, abyste mě na ní zastupovali. Tvůj duch je jako Otcův a 

tvé tělo jako vesmír. Neposuzujte dokonalost svého těla podle jeho rozměrů, ale podle nádherného života, 

který v něm existuje, podle jeho řádu a harmonie. Ale i při největší dokonalosti je tělo omezené a přijde 

čas, kdy přestane růst. Inteligence a vjemy se však rozvíjejí dál, dokud ho nezastaví smrt. Veškerá 

moudrost a zkušenosti, které získal na zemi, však zůstávají otisknuty v duši, která roste a rozvíjí se po 

celou věčnost. 

50 Udělejte si ze svého domova druhý chrám, ze svých citů druhé uctívání Boha. Chcete-li Mě 

milovat, milujte své ženy a své děti, neboť z tohoto chrámu budou vycházet i velké skutky, myšlenky a 

příklady. 

51 Vy všichni jste v této době Eliášovy ovce. Někteří žijí v jeho překážce, jiní jsou stále ztraceni. 

Světlo šesté pečeti osvětluje všechny duše, které se v této době inkarnují i již neinkarnují. Zatímco na 

Zemi někteří využívají tento zákon k pokroku a spáse své duše, jiní jej využívají k pronikání do tajemství 

vědy a objevování nových zázraků. Jsou to znesvěcené a neposlušné ruce, které stále lámou ovoce ze 

stromu vědy, aby otrávily lidská srdce. Žijete v šestém časovém období, které lidstvo prožije na zemi jako 

odraz cesty, kterou musí projít na věčnosti. 

52 V této chvíli vám v přítomnosti Eliáše říkám, že žijete v šesté epoše, kterou lidstvo na zemi projde, 

jako symbol jednoho ze sedmi stupňů, po nichž bude váš duch v posmrtném životě stoupat. 

53 V první epoše mě na zemi ztělesnil Ábel, ve druhé Noe, ve třetí Jákob, ve čtvrté Mojžíš, v páté 

Ježíš, v šesté současný Eliáš a v sedmé bude vládnout Duch svatý. 

54 Co jste udělali Mým poslům? První padl pod úderem vlastního bratra, kterého k tomu dohnala 

závist. Druhý byl špatně hodnocen a zesměšňován zástupy nevěřících a modloslužebníků. 

55 Třetí podal důkazy Mé moci ve svém životě a za to se mu dostalo nevděku i od jeho příbuzných. 

56 Čtvrtý musel rozbít desky zákona kvůli malé víře svého lidu, který tolik miloval. 

57 Pátý - ačkoli byl jeho příchod ohlášen - nebyl očekáván, nenašel víru ani lásku, a poté, co světu 

předal své poselství lásky, přijal od lidí nejpotupnější smrt, jakou kdy prorok nebo posel utrpěl. 

58 Šestý přišel v tomto čase v duchu. Přesto ho pronásledují šípy pochybností, lhostejnosti a 

posměchu. 

59 Až bude uvolněna sedmá pečeť a místo vyslance bude lidi osvěcovat sám Duch Věčného - kdo se 

mě pak pokusí zranit nebo zabít? 

60 Mluvím k vám takto, abyste zítra nebyli zmateni teology. 

61 Každá pečeť měla ve své době svůj lesk a zanechala své světlo v duchu mých dětí. Tak i v šesté 

pečeti bylo možné slyšet hlas Slova na zemi. 

62 Lidé, modlete se k Marii, ona je Božská něha, která se stala ženou ve Druhém věku - čistota, 

kterou zhmotnělé lidstvo nechápe, panenství, které lidská mysl nemůže pochopit a které mohou pocítit jen 

ti, jejichž smysly jsou očištěné. 

63 Plášť vaší Nebeské Matky dává světu stín od věčnosti a láskyplně chrání Mé děti, které jsou z ní. 

Maria se jako duch nenarodila ve světě, její mateřská podstata byla vždy mou součástí. 

64 Ona je manželkou Mé čistoty, Mé svatosti. Je Mou dcerou, když se stala ženou, a Mou Matkou, 

když přijala "vtělené Slovo". 

65 Mistr vám říká: Byli jste příliš zaměstnáni sami sebou, a proto jste zapomněli na druhé. Je třeba 

opustit lhostejnost k bolesti a potřebám druhých a odpoutat se od svého sobectví. 

66 Pokud se na vaší cestě objeví bolest, buďte připraveni ji přijmout. Když vidíte, že se zkouška blíží, 

modlete se jako Ježíš v zahradě v předvečer své smrti a řekněte jako on: "Otče můj, je-li to možné, odejmi 
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ode mne tento kalich, ale staň se vůle tvá, a ne moje." - Dávejte pozor, děti moje, neboť když se připravíte, 

v mnoha případech vám odejmou kalich utrpení ze rtů. Pokud však bude nutné, abyste ji pili, poskytnu 

vám - na základě vaší odevzdanosti a podřízenosti Boží vůli - sílu vytrvat. 

67 Nezapomínejte, že bolest očišťuje, a je-li snášena s láskou a duchovním povznesením, smývá nejen 

vlastní skvrny, ale i skvrny druhých. 

68 Svěřte mi svou bolest a nebude neplodná. Kolik zbytečné bolesti bylo mezi lidmi! Ale ti, kteří 

dokázali trpět a nést svůj kříž až do konce svého pokání, dosáhli vrcholu hory, když si mysleli, že navždy 

padnou. 

69 Svět nezískal pokoj, který by měl získat ve zkouškách díky vašim modlitbám a zásluhám. Když 

jste totiž vystaveni těmto zkouškám, myslíte jen na sebe, litujete se a bouříte se, místo abyste se modlili k 

Otci a říkali mu: "Jestliže jediný můj bližní získá alespoň atom pokoje z hořkého kalicha, který piji - s 

jakým uspokojením ho vypiji do poslední kapky! A Mistr vám říká: Kdo se takto modlí a cítí, dosáhne 

toho, že jeho láska bude moci konat dobro mnoha jeho bližním. 

70 Lidé, v národech nyní panuje zdánlivý mír, ale vy nebudete hlásat, že nastal mír. Zavřete rty. 

Skutečný mír nemůže vzniknout na základech strachu nebo materiálního pohodlí. Mír musí pramenit z 

lásky, z bratrství. 

71 Lidé v současné době staví na písku, a ne na skále, a až se vlny opět zvednou a narazí na tyto 

stěny, budova se zřítí. 

72 Nabídl jsem lidem svůj pokoj skrze jejich svědomí a řekl jsem jim: "Tady jsem, ale oni mě nechtěli 

poslouchat. Někdy se chovají jako malé děti a jako hlupáci. Říkám vám, že se chovají jako děti, protože ve 

svém jednání neprojevují světlo, které duch získal během dlouhého vývoje. Přestože žijí ve Třetí éře, ještě 

si neuvědomují, co znamená mír. Jejich duch je pomalý, a ještě více jejich srdce necítí, co je to pravé 

milosrdenství, a nebije v lásce k lidem. Ale zachvátí je ještě hořčí bolest než pelyněk, díky níž se probudí a 

stanou se citlivějšími. Nebudu to já, kdo předá tento kalich lidem, neboť ve mně nemůže být hořkost. 

73 Veškerá bolest způsobená lidmi bude shrnuta do jediného poháru, který vypijí ti, kdo ji způsobili. 

A ti, kteří se nikdy nenechali otřást tváří v tvář bolesti, se nyní budou třást na duchu i na těle. 

74 Blíží se hodina, kdy uvidíte národy otřesené podivnými a překvapivými událostmi. Dozvíte se o 

lidech, kteří byli ve světě velcí a kteří opustí své národy a země, aby hledali mír se svým svědomím v 

pustině, v samotě. Jiní, kteří byli známí svou nenávistí a touhou po moci, překvapí svět, protože jejich ústa 

budou náhle promlouvat slovy lásky a míru. Důvodem je to, že je zahalí Mé světlo a Můj Duch bude 

mluvit jejich rty. 

75 Jste na tyto události připraveni, abyste našli správné řešení a vysvětlení otázek a vnesli světlo do 

zmatených a rozpačitých myslí lidí? 

76 Dlouho jsem vás cvičil, a přesto nemůžete být vojáky míru. Podívejte se na národy, jak málo času 

mají na přípravu války a jak otřásají i nitrem země. Podívejte se, jak síly jejich nenávisti působí až do 

nejvzdálenějších míst, zatímco vy jim nejste schopni dát pocítit Můj mír. 

77 Je nenávist silnější než láska? Je temnota mocnější než světlo? Má zlo větší účinek než dobro? - 

Ne, děti moje. 

78 Nekárám vás, jen vás s láskou probouzím, abych vám řekl, že pracovat na Ježíšově vinici není 

těžké a že byste měli vytrvat ve svém zdokonalování. Pokud v sobě na chvíli nosíte předsevzetí obnovit se, 

váš duch se raduje a cítí se blíže svému Otci. Pokušení však číhají na tvé kroky a sráží tě dolů. 

79 Pozvedněte se k dobrému, uvědomte si, že prožíváte dobu, která se liší od doby první a druhé, v 

níž se všude bouří hmotné a duchovní prvky. Je to boj, který je viditelný pouze pro ty, kdo jsou duchovně 

připraveni, a neviditelný pro ty, kdo připraveni nejsou. V tomto víru se pohybují miliony lidských a 

duchovních bytostí, některé zapalují světlo, jiné ho hledají, některé šíří temnotu, jiné před ní utíkají. 

80 Běda tomu, kdo v této době slábne při hledání Světla! Sledují vás miliony neviditelných očí, aby 

vás zničily. Chci, abys byl dobrým semenem, které dobývá pole, na nichž vyrostl plevel. Jako moře, které 

se vylévá z břehů, se zlo tlačí vpřed a mate jedno srdce za druhým, jeho nečisté vody zaplavují domovy, 

srdce dětí, mysl mládeže, nejčistší city ženy. Vaše nejušlechtilejší instituce jsou degradovány, stejně jako 

ty nejsvětější. Co zatím děláte vy? Patříte také mezi slepce, kteří si ničeho nevšimli? Uzavíráte se do svého 

sobectví, abyste hledali trochu klidu pro své srdce? Uzavíráte se mezi čtyři stěny své ložnice, aby k vám 

nedolehl válečný řev a nářek lidí? 
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81 Neříkejte, že k vám Mistr nemluvil prorocky, když nyní vidíte, že přichází čas, který vám 

oznamuji. Než však nastane mír mezi lidmi, oheň spálí koukol na celém povrchu země, rozvodněné 

záplavy ji očistí a sněhy ji očistí. 

82 Probuďte se, učedníci, buďte připraveni, abyste nebyli zaskočeni, neboť vám budou odporovat 

slovy, skutky i knihami. Připravují se proti vám zbraně a pomluvy. Budete také svědky souboje ideologií, 

doktrín a teorií. Teologové se pokusí prozkoumat více, než dosud zkoumali. Filozofové přinesou světu 

nové myšlenky. Vědci budou své poznatky prohlašovat za jedinou pravdu. Náboženští fanatici se objeví 

jako strany a střetnou se. 

83 Na tuto dobu se musíte připravit, protože váš hlas bude jediný, který bude slyšet jako klidný a 

vědomý. 

84 Vidíš, jak moc ti to vyčítám? Vidíš teď, jak jsi malý a kolik máš ještě vad a nedokonalostí? Přesto 

Mi budete sloužit a vaše oběť bude před Mým Božstvím příjemná a voňavá. 

85 Stánek, Archa úmluvy a Zákon jsou ve tvém srdci. Vám, kteří jste pokorní, zjevím to, co učenci 

nejsou schopni pochopit. 

86 Lidé, v tomto čase se vracíte jako marnotratný syn do Otcova domu. Počal jsem tě a řekl jsem ti: 

Ty jsi prvorozený, ale v tvé nepřítomnosti se ostatní bratři a sestry rozprchli. Zůstal jsem sám a plakal ve 

své samotě. Nyní jste se vrátili a já vám říkám: "Posaďte se k mému stolu, jsou tam chleby, ovoce a víno. 

Ve vedlejší místnosti je nářadí. Pak jste plakali nad svou nevděčností a neposlušností a uvědomovali si, že 

jste mezi ostatními národy, které nedostaly to, co vy, vyvrhelové. Žádali jste, aby vám byly vráceny vaše 

duchovní dary, a bylo vám vráceno vaše bohatství. 

87 Uvědomil jsem si, že nesete velkou odpovědnost za neshody v lidstvu. Pak jsem ti svěřil meč 

lásky, abys jím potlačila ty, kdo vyvolávají bratrovražedné války, a přivedla je do Mé přítomnosti. 

88 Vaším posláním je mír, bratrství a oduševnění. Nevyčítám tvému srdci jeho současné skutky, ale 

připomínám tvé mysli jeho minulost a umožňuji jí pochopit vznešené poslání, které ji čeká na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 



U 142 

161 

Pokyn 142  
1 Má láska na vás sestupuje, aby od vás vyžadovala plnění přikázání, kterým jsem vás během vaší 

existence učil. Vidím, že jsi plný milosti, pomazaný a připravený k naplnění svého poslání, a chci, abys 

sklidil plody semene, které jsem ti dal. Chci se radovat z vaší pokory a dobré vůle. Jestliže jsem vám 

nabídl, že svět bude plný milosti a požehnání díky vaší přímluvě, je to proto, že jsem vám dal moc, aby se 

vaše dobré skutky rozmnožily i mimo tuto zemi. Na tvou přímluvu se potřebným duším dostane světla. 

Neboť vpravdě vám říkám, že nejen tento svět prochází obdobím těžkostí a zkoušek, aby se očistil, ale 

také v jiných sférách dochází k odčinění a bolesti. 

2 Přijměte mé učení za své, vnímejte mé slovo; jak je laskavé a milující, tak je i přísné. Pochopíš to a 

porozumíš tomu! Nedovol, aby toto semínko odnesl vítr, aniž by zapustilo kořeny ve tvém srdci, neboť 

zítra ti bude chybět. Na co čekáš, abys upravil svůj život podle Mých zákonů? Nečekejte, až na vás přijdou 

zkoušky, protože by to pro vás bylo velmi smutné. Dělejte to z lásky a přesvědčení, plňte přikázání, které 

vám říká: Milujte se navzájem. 

3 Využijte tento čas, kdy k vám mluvím s největší jasností, a dovolte Mi, abych vás vedl. Pamatujte, 

že vaše budoucnost bude pokojná, budete-li poslouchat Můj zákon. 

4 Obraťte se do svého nitra, prozkoumejte se ve světle svého svědomí a uvidíte, že k vám mluvím 

spravedlivě, že nešířím hrůzu, ale že vás varuji, abyste žili ostražitě. 

5 Mé slovo je potravou pro ducha. Vždy jsem s vámi mluvil. V současné době jsem lidstvu zanechal 

toto poselství a sloužím skrze vás sám sobě. Dohlížím na svět, zatímco spí. Zjevil jsem se vám, a jako 

jsem se ve Druhé éře, několik dní po Svém Zmrtvýchvstání, vznesl před Své učedníky a oni Mě viděli 

odcházet v duchu, tak k vám nyní přicházím plný slávy, abych soudil všechny bytosti. 

6 Dnes se Mé světlo šíří po celém lidstvu. Z národů a provincií budou do této země přicházet vaši 

bližní, aby hledali Mé Slovo, až poznají tato učení. V té době se již nebudu projevovat skrze lidskou mysl, 

jak to dělám dnes, a vy, věřící, si zvyknete pozvednout svého ducha, abyste měli společenství se Mnou, a 

budete všem ukazovat Mé tištěné Slovo a vydávat svědectví o tom, co jste přijali v Mém učení. Řekneš 

jim, že jsem se nestal člověkem, ale že jsem přišel v duchu a že v této podobě jsem mezi vámi zůstal 

navěky. 

7 Dnes, když si připomínáte Mé umučení, vám říkám, že jsem šel na Kalvárii ještě jednou, že Mé 

umučení se obnovuje každou chvíli, že válka, hřích a materialismus tvoří kříž urážky vašeho Boha. Vy, 

kteří jste pochopili Mé Slovo, se se Mnou spojíte ve velkém boji proti hříchu. Duchovní zástupy zahájily 

svůj boj a vy se k nim připojíte. 

8 Návštěvy otřesou světem. Dobrá zpráva se dostane ke všem a oni poznají, že jsem přišel zanechat 

další svědectví a soudit jejich skutky. 

9 Nechci, abyste vy, Moji posluchači, později ronili slzy, protože jste nepochopili Můj božský 

projev. Modlete se a ve své modlitbě obdržíte světlo, které pronikne tímto novým zjevením, které vám v 

této době dávám. 

10 Uděluji vám dar míru. Pokud zůstanete připraveni, budete ji šířit svými myšlenkami a skutky. Ty 

vzácné chvíle, kdy se scházíte, abyste pozvedli svého ducha a pobývali v duchovních oblastech, odkud se 

Mnou komunikujete, se už nevrátí. Ani po Mnou určeném čase neuslyšíte Mé Slovo prostřednictvím lidí. 

11 Bděte a modlete se a uvidíte, jak se Mé slovo naplní. 

12 Dávám vám novou lekci. Každý z nich vás má připravit na splnění vašeho úkolu. Začínáte chápat, 

že jste na Zemi nepřišli jen proto, abyste si uchovali svou tělesnou schránku, nahromadili bohatství nebo 

získali pocty. Na cestě životem netrpíš žádnými obtížemi. Pokud jste se považovali za chudé, bylo to 

proto, že jste se nesnažili uvědomit si, co nosíte v duchu. Je nutné, abyste přišli o všechno, co máte, abyste 

se naučili vážit si toho, co máte? Ne, děti moje, je lepší, abyste dnes, když ještě máte své dary, o nich 

věděly, abyste je mohly použít pro dobro svého ducha. 

13 Jestliže se vám Mé učení zdá podivné, říkám vám, že podivní jste vy, neboť Já i Můj Zákon jsme 

neměnní a věční. Pokaždé, když k vám přijdu, shledávám vás vzdálenějšími, poskvrněnějšími, a tedy 

vzdálenějšími od správné cesty. Zdá se ti forma, v níž se ti nyní dávám poznat, nová? Není to nic nového. 

Chceš, aby byl Můj hlas slyšitelný v nekonečnu bez zprostředkování lidí? Ani tato forma by nebyla nová. 

Již v první éře jsem dal zaznít svému hlasu lidem shromážděným na úpatí hory Sinaj. Co se však stalo s 



U 142 

162 

tímto lidem, když takto uslyšel hlas svého Otce? Jejich uši, srdce a mysl nebyly schopny přijmout tento 

projev moci do té míry, že si museli zacpat uši, aby neslyšeli, a požádali Mojžíše, aby zprostředkoval 

Jehovovi, aby přestal mluvit, protože jeho hlas byl jako hrom. Můj hlas tehdy sestoupil z Mého Ducha na 

vaši hmotu, zatímco nyní vás připravuji, abyste povstali tam, kde vás očekává láska Mého Otce, a vy Mě 

slyšíte z ducha do ducha. 

14 Ačkoli jsem se vždy zjevoval zcela jasně, člověk kvůli svému materialismu pochyboval. Dokonce i 

tam na Sinaji, při vznešených důkazech a projevech, které Pán dal lidem, tato srdce pochybovala, váhala a 

byla připravena se na každém kroku odvrátit od Otce. Při každé slabosti lidu se projevilo Pánovo 

milosrdenství a nakonec zazářila jen jeho pravda. 

15 Když k vám mluvím o svém zjevení jako člověk, musím vám říci, že ačkoli to bylo ohlášeno 

dlouho předem, svět spal a nebyl schopen mě poznat. Od chvíle, kdy Ježíš otevřel oči na tomto světě, až 

do okamžiku, kdy je zavřel visící na kříži, bylo Mé Srdce po celou dobu Jeho životní cesty zraňováno 

pochybnostmi lidí. 

16 Pochybovali o Ježíšově božství, protože ho posuzovali podle jeho pokory, podle skrovnosti jeho 

oděvu a nedostatku materiální moci a pozemských pokladů. A i v bitvě se smrtí se pochybnosti těch lidí 

zavrtávaly do Ježíšova srdce, jako by každá jejich otázka byla kopím: "Jak je možné, že jeho tělo krvácí, 

když je Bůh?" (Mt 24,7). 

"Jak je možné, že Boží Syn zemřel?" 

17 Uplynulo dva tisíce let, než si někteří z nich uvědomili tyto lekce, a musí uplynout ještě mnoho let, 

aby si je uvědomili všichni. 

18 Kdyby dnes někdo řekl, že jsem přišel nečekaně, nemluví pravdu, protože jsem vám ohlásil svůj 

návrat a předpověděl vám znamení, která vám dám. Ale pokud jsi spal, když jsem ti dával znamení, jak sis 

jich mohl všimnout? 

19 Stejně jako ve Druhé éře nebyla Má Přítomnost stejného druhu jako v První éře, tak i v této éře je 

Mé Zjevení jiné, ačkoli jde stále o stejné učení. Svůj příchod jsem vždy ohlašoval několik století předem, 

abych vás našel připravené, abych nenašel váš dům v nepořádku a nezahanbil vás svou návštěvou. Chtěl 

jsem, abys při Mém příchodu měla všechno připravené, abys mi, až zaklepe na dveře, mohla říci jako 

panny z mého podobenství: "Vstup, Mistře, buď vítána ve svém domě." Všichni jsme byli připraveni. 

Přijaly Mne však vaše pochybnosti - pochybnosti o podobě Mých zjevení a Mého projevu, pochybnosti o 

zázracích, které vám uděluji a které připisujete zlým silám, pochybnosti o chudobě a pokoře Mých nových 

služebníků a o místech, kde se zjevuji. Vím však, že po skončení Mého projevu přijde víra a její 

pochopení, stejně jako se to stalo v minulých dobách, navzdory vašemu chladu, pochybnostem a 

materialismu. 

20 Přicházím k vám, protože vás miluji, protože jsem věděl, že v době svého nového zjevení vás 

najdu jako stádo bez pastýře, jako nemocné bez lékaře a jako studenty bez učitele. Přicházím, abych 

připravil určitý počet lidstva na zasetí dobrého semene na nových polích, neboť jste vstoupili do nového 

věku, do věku spiritualizace. 

21 Od nynějška až do roku 1950 používejte Mé Slovo, které se na vaše srdce valí z nebes jako 

vodopád. Uchovávejte ji, abyste ji po mém odchodu mohli v hojnosti předávat dál. Posilujte se v mém 

učení, aby vaše duše neochabovala. Mějte na paměti, že někteří budou muset za toto učení stanout před 

soudem. Omezte se na to, že budete říkat zcela pravdivě to, co jsem vás naučil. Po roce 1950 se vaše 

paměť pročistí a vy si budete pamatovat Má učení, ale prostřednictvím zjevení obdržíte také nová a 

neznámá učení. 

22 Někdo mi v této chvíli z hloubi srdce řekne: "Pane, proč na mé životní cestě nekonáš ty zázraky, 

které jsi dělal v dobách, kdy jsem Tě začal následovat, když jsem nyní připravenější a mám větší víru?" - 

Důvodem je to, že jste nepochopili, že máte pozorovat. Ani dnes nedělám takové zázraky jako v První 

době. Tehdy jste se probudili k životu ducha. Byla to doba důkazů a hmotných zázraků. Dnešní doba je 

dobou duchovních zázraků. Jak by bylo možné, že by tvůj duch zůstal stále na stejné úrovni a že bych ti 

opakoval stejnou lekci? 

23 Když jste přišli do Mé Přítomnosti, abyste slyšeli Mé Slovo, učinil jsem překvapivé zázraky, abych 

oživil vaši víru. Proč se dnes ptáte, když už máte toto světlo, co je vhodné jen pro slabé? Nyní je řada na 

vás, abyste svým bližním udělali to, co jsem já udělal vám. 
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24 Dnes vás učím svému Zákonu a říkám vám: Můj pokoj a čistota ve vašich myšlenkách, abyste 

dbali na to, co vám v tento den říká "Slovo". Pokoj přináším těm, kdo se na zemi usmiřují, jedněm s 

láskou, druhým s bolestí. Odkrývám ti před očima skvrny duše, které tvé srdce nezná, abys je trpělivě 

smýval. Dávám ti také pocítit velkou odpovědnost, kterou jsi převzal vůči Mému dílu. 

25 Do pokorných a prostých, ale horlivých rukou jsem vložil Své Dílo ve Třetí éře, abyste ho svými 

skutky ctili a oslavovali. 

26 Své Slovo vám dávám v intimitě těchto domů, které nazývám "místy shromáždění", a ne "chrámy", 

aby nebyly zaměňovány s těmi, v nichž existují obřady a rituály. Víš, že tímto svým učením buduji ve 

tvém srdci pravý chrám živého Boha. Každé shromáždění těch, kdo se shromažďují na místech 

shromáždění, duchovně povstane podle své lásky, poslušnosti a dobré vůle, když se řídí Mými pokyny. 

27 Mou vůlí je, abyste všichni pracovali pro vznešenost Mého díla, neboť se blíží časy, které jsou pro 

vašeho ducha velmi důležité. Jsou to ty, v nichž Mé světlo, které se stalo hlasem a myšlenkou, proniká 

tvým duchem z nekonečna v nejvyšším spojení, jakého můžeš dosáhnout. Nemůžete říci, že v této chvíli 

vstoupil Duch Páně do mozku nositele hlasu, neboť lidská bytost není schopna v sobě ukrývat to, co je 

Nejvyšší Mocností. Byl to paprsek Božského světla, který sestoupil na mysl toho, kdo je určen k předávání 

Mého učení. Tímto způsobem proudí Pravda přes tyto nevědomé rty, a to bude počátkem zničení 

modlářství a náboženského fanatismu. 

28 Tito lidé mají nejvyšší milost sloužit jako sídlo či základna Božského paprsku a jejich mozky a rty 

jako přenašeči Slova, a přesto mají zůstat prostými lidmi jako ostatní. 

29 Zítra se tato místa setkávání rozmnoží a zástupy se na nich budou sjednocovat, aby naslouchaly 

hlásání Pána z ducha do ducha Jeho služebníkům, aniž by se kdokoli snažil rozlišovat ty, kdo slouží Pánu 

jako nástroje. Chci jednoduchost ve všech vašich dílech. Mám rád ty, kdo mají pokorné srdce. Vzpomeňte 

si, že jsem se narodil ve stáji mezi pastýři, protože jsem mezi nimi našel čistotu, aby mě cítili a  věřili ve 

mě. Nikdo z vás ještě neměl kolébku v jeslích, ale muselo se to stát s vaším Králem, aby vám dal příklad 

pokory. 

30 Proč přicházím znovu k lidem poté, co jsem jim dal lekce věčného života? Protože lidé si z 

každého mého příkladu učení udělali obřady. Vnímejte Mě a nesnažte se Mě představovat v té či oné 

podobě, protože každá z nich vás odvádí od pravdy. Nesnažte se představit si Mne jako Věčného Otce 

jako starce, jakého malujete, neboť ani čas, ani boj nezanechávají stopy ve Stvořitelově mysli, neboť jsem 

nad časem a nepodléhám mu jako vy. 

31 Mé slovo bude lidem opět nepříjemné jako v minulých dobách, ale řeknu jim pravdu. Aniž bych 

někoho odhalil, nazval jsem pokrytce pokrytcem, cizoložníka cizoložníkem a zlo zlosynem. Pravda byla 

překroucena, a proto bylo nutné, aby znovu zazářila, stejně jako nyní byla pravda skryta, a proto se musí 

znovu objevit před očima lidí. Co vás nyní učím? - Žehnat všemu a všem srdcem a duchem, neboť ten, 

kdo takto žehná, se podobá svému Otci, když všem dává své teplo. Proto vám říkám: Učte se žehnat 

duchem, myšlenkou, srdcem, a váš pokoj, vaše síla a vaše srdečné teplo dosáhnou toho, komu je posíláte, 

ať už si myslíte, že jste od něj jakkoli vzdáleni. Co by se stalo, kdyby si všichni lidé navzájem žehnali, i 

kdyby se neznali a nikdy se neviděli? Že na zemi zavládne dokonalý mír, že válka bude nepředstavitelná. 

Aby se tento zázrak stal skutečností, musíte svou mysl nasměrovat vzhůru prostřednictvím vytrvalosti ve 

ctnosti. Myslíte si, že je to nemožné? 

32 Kolik obrácených hříšníků dosáhlo stupně, který nazýváte svatostí! Původně nebyli lepší než vy, 

ale vy jste ještě nedosáhli takového stupně dokonalosti. Začínáte milovat, dar intuice začíná nést ovoce a 

už máte inspiraci, protože když se vás dotýkám, reagujete. Ne všechny dveře reagují na Mé klepání, ale ty, 

které se otevřou, umožňují, aby k vám přišlo Mé Světlo. Proměna hříšníka není nemožná. Připomeňte si 

některá jména z druhé doby: Magdaléna, Pavel, Augustin, František z Assisi. Proč byste si měli pamatovat 

jen ty z první éry? 

33 Tito Mnou zmínění poznali hřích a dokonce i bahno vášní, ale nyní září jako světla na nebi a jako 

osvětlovači lidí vám posílají své světlo. 

34 Jen já vám mohu odhalit neznámé. Mohu vám tedy říci, že dnešní lidé se marně snaží poznat 

Ježíšovo mládí na zemi. Bádají a představují si, ale znají jen Mé dětství a dobu Mého vyhlášení. Říkám 

vám: Ježíš, než se vydal hlásat nebeské království, se od lidí ničemu neučil. Co se měl naučit od těch, kteří 

už v jeho dětství mátli učitele Zákona? Ta doba, o níž lidé nic nevědí, byla jen dobou čekání. 
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35 Učíte-li se ode Mne s láskou v srdci, není možné, abyste se mýlili. 

36 Takto vás připravuji. Dnes přicházejí jedni a skrze ně přicházejí druzí a skrze ně se opět přibližují 

další. Každý den a každá generace Mě bude cítit blíž, protože jejich oduševnění bude větší. 

37 Konejte milosrdenství denně, to bude pro Mne nejlepší pozvednutí. Dávej, pomáhej, utěšuj, to 

bude nejlepší každodenní modlitba, protože pak budeš k Otci mluvit skutky, ne slovy, která - i když už 

mají svou formu - jsou v jádru prázdná. 

38 Modlete se ke Mně svými myšlenkami. Nepotřebujete k tomu žádné konkrétní místo a držení těla 

je lhostejné. Pozvedněte své myšlenky v pokoji k nebeským výšinám a pak očekávejte Mou inspiraci. 

39 Co vám v onen den řeknu, nevědí ani proroci. Jen Já sám vám to mohu ve Svých Vznešených 

radách zjevit. Nebojte se, že neznáte důvěrné rady svého Otce. Buďte šťastní s vědomím, že Já jako Mistr 

vám vždy odhalím nové lekce. Jak si můžeš myslet, že před tebou chci něco skrývat, jen s úmyslem, abys 

to nevěděl? Miluji vás a v Srdci Mého Otce nemůže existovat sobectví. Když se k vám přibližuji, je to 

proto, abych osvítil vašeho ducha, aby mi rozuměl a miloval mě. 

40 Přišel jsem k vám v duchu, ale ne všichni ve Mne uvěřili, ne všichni Mě pocítili. Mnozí Mě zapřeli 

a další Mě zapřou. Kdybych se zjevil těm, kdo Mě popírají v tisíci různých podobách, nepoznali by Mě v 

žádné z nich, protože podoba, v níž si Mě představují, je udržuje v omylu. 

41 Nikdy jsem se neskrýval za maskou, když jsem se ukazoval světu; omezil jsem se však ve své 

moci, aby mě lidé viděli, slyšeli a chápali. 

42 Proč nepostupujete na cestě svého duchovního rozvoje? Mám se ukázat podle vaší zaostalosti? 

Kdybyste byli připraveni a Já se projevil v kameni, abych k vám skrze něj promluvil, poznali byste Mě i v 

této podobě. Ti, kdo znají Mou podstatu, Mě mohou cítit všude. Ti, kdo si vytvořili falešnou představu o 

Mém Božství, by Mne naopak nemohli poznat, a dokonce by Mne popřeli, i kdyby Mne spatřili v celé Mé 

slávě. 

43 Co je divného na tom, že se dávám poznat skrze orgán lidské mysli? Neskrývám se, jsem 

přítomen. Kdo o tom chce mít důkaz, měl by očistit své srdce i mysl, pak uvidí pravdu duchovníma očima. 

44 Nikdo jiný než člověk nemůže odrážet božskou mysl. Mysl člověka je zrcadlem božského 

Rozumu. Jeho srdce je zdrojem, v němž uchovávám lásku. Jeho svědomí je světlo z Mého Ducha. Pokud 

pochybujete o tom, že máte tak velké dary, a necítíte se jich hodni, není to vina vašeho Otce, ale vaše, 

protože jste ještě nepochopili nekonečnou lásku, kterou k vám chovám. Hle, vaše skvrny nebyly 

překážkou, abych se mezi vámi zjevil v této podobě. Pokud však zítra vědci budou tyto projevy hodnotit 

jako špatné, nebudu to já, koho budou soudit, ale oni sami. 

45 Stvořil jsem člověka tak dokonalého, že když se na sebe podívá, vidí odraz toho, jaký je jeho Otec. 

Člověk se však neuměl podívat sám na sebe, ani do sebe proniknout, a proto Mě nepoznal. 

46 V různých dobách jsem se lidem dával poznat nečekanými způsoby. Kdo by vám řekl, že zaslíbený 

Mesiáš, Boží Syn, nebude mít ani skromný dům, kde by se narodil během druhé éry? Kdo by vám řekl, že 

Marie, žena tesaře, bude Ježíšovou matkou? 

47 Od počátku svých prvních kroků na zemi jsem dával znamení své moci, a přesto mě mnozí ani 

netušili. 

48 Tentokrát jsem nepřišel, abych vás překvapil. Kdybyste se připravovali předáváním příslibu Mého 

návratu z rodičů na děti, z generace na generaci, našel bych vás, jak očekáváte Můj příchod; ale nikdo Mě 

neočekával. Někteří z vás na tato proroctví zapomněli, jiní je neznali, protože byla tajná. Jak málo jich 

zkoumalo nebeskou klenbu a sledovalo světové dění při hledání znamení, která by ohlašovala čas Mého 

příchodu. 

49 Nicméně ti, kteří očekávali Můj příchod jako Ducha Utěšitele, cítí, že čas nadešel a že Kristus 

duchovně přišel k lidstvu. Jiní slyšeli zvěsti o Mém příchodu a nevěřili. 

50 Ježíš řekl svým učedníkům: "Jen na čas budu od vás vzdálen. Přijdu znovu." Pak jim bylo zjeveno, 

že Mistr přijde na zem "na oblaku", obklopen anděly, a vyšle na zem paprsky světla. 

51 Hle, zde jsem "na oblaku" obklopen anděly, což jsou duchovní bytosti, které se vám představily 

jako poslové Mého Božství a vaši dobří rádci. Paprsky světla jsou Mé Slovo, které vám přináší Má zjevení 

a které zaplavuje každou mysl moudrostí. 

52 Blahoslavení ti, kdo uvěřili, aniž by viděli, neboť právě oni cítí Mou přítomnost. 
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53 Dávejte pozor, neboť v této době pokušení neúnavně bojuje, aby vás porazilo. Cítí, že se blíží čas, 

kdy bude svázán. Má tisíce zbraní, aby tě ode Mne oddělila. Musíte se však modlit a bdít, aby vám byl 

zjeven způsob, jak se vyhnout každé léčce. Naučil jsem vás poznat pravou chuť božského ovoce, které je 

smyslem Mého díla. Učil jsem vás cestě ctnosti a plnění vašich duchovních a lidských povinností. Toto je 

cesta. Jak bys mohl sejít z cesty? 

54 Neutíkejte před zkouškami, naučte se jim čelit. Pro bezpečnost nestačí zavřít dveře. Když jsou 

dveře zavřené, hrozí nebezpečí. Nenechte se zlákat nižšími vášněmi. 

55 Připravte se na to, že proti vám budou stát teorie, na kterých se pracuje. Buďte bdělí, neboť se 

objeví falešní proroci. Neusínejte v domnění, že jste vyhráli bitvu, aniž byste prošli první zkouškou. 

56 Nebojte se boje, sledujte a zvítězíte. Duch je nezranitelný, každá jiná zbraň je křehká. Proto bojuj 

duchem, ať tvé oči vidí vždy jasně, a tvůj protivník ti bude vydán na milost a nemilost, neboť hněv ho 

zaslepí, protože nezná oduševnění. 

57 Nechci pastory ani kněze spiritismu. Chci prostě apoštoly. Nechci, abyste světu říkali, že budete 

pány. Ne, buďte Mými dobrými učedníky a já vám zprostředkovaně předám velké učení. 

58 Připravíte-li se, bude tento čas boje místo bolesti odpočinkem, neboť v něm zažijete znamení a 

zázraky. 

59 Mé slovo zaznělo na nebesích a jeho ozvěna zazněla na vaší zemi. 

60 Přijímám vás v tento den milosti. Vy jste Ježíšovi učedníci, vždy malí tváří v tvář velikosti Mého 

učení. Rozsvítím světlo vaší lampy a odstraním trní, které jste si sami vypěstovali, takže vám krvácejí 

nohy. Přijměte hojivý balzám, který zacelí všechny rány, a díky němu přestaňte trpět. 

61 Naslouchejte Mi a pak pronikněte do Mého Slova, které vám dávám ve vší prostotě, ale které má 

hluboký význam. Najdete v něm Mé poučení, které je samá láska a spravedlnost. 

62 Dal jsem se vám, když jsem vám poslal Svou Božskou záři. Zjevil jsem vám Svého Ducha útěchy, 

ale vy jste dosud nebyli schopni pochopit smysl tohoto projevu, a tím jste zabránili tomu, aby byl ještě 

jasnější, neboť když špatně odsuzujete své bratry a sestry, vytváříte nejednotu a bráníte nebo uzavíráte 

kanál přenosu, kterým přijímáte Má poselství. Protože mezi Mým lidem není jednota ani láska, vzdálili 

jste se od zdroje milosti. Nemůžete Mě totiž ujistit, že Mě milujete, když to neděláte se svými bližními. 

63 Mé zákony jsou spravedlivé a neuposlechnutí jediného z nich stačí k tomu, aby svět ztratil svůj 

mír. Mé zákony jsou větší a mnohem jemnější, než jste se domnívali. Proto díla, která lidé vykonali od 

úsvitu lidstva, stále působí a šíří se jako vír, který vás zasáhne. 

64 Národy nejsou ničím jiným než vymezením, které vytvořili lidé. Národy, náboženství, velké či 

malé skupiny jsou mimo Mé zákony, protože se navzájem neuznávají, soudí cizí činy, které jim nepřísluší 

posuzovat. Každá z nich má na sobě co zlepšovat, a to stejně nebo více než to, co shledává špatným u 

svých sousedů. 

65 Lidé mluví o zákonech, ale nenosí je v srdci, necítí je a neřídí se jimi. Pro ducha nastal čas 

probuzení. Chystám se vyleštit srdce, která jsou jako kameny, protože nezáří, jak by měla - totiž jako 

klenoty, které jejich Stvořitel velmi miluje. Jak málo je těch, kteří mají skutečnou hodnotu, ale Má 

trpělivost je nezměrná. Jsem Mistr, který věčně učí, leští a zdokonaluje vaši duši. 

66 Neberte si člověka za vzor dokonalosti, hledejte Otce jako svůj vzor a nepropadejte sklíčenosti, 

když zažijete, že se některý z vašich bratří dopustí špatného skutku. Nedovolte, aby vaše víra ochabla, 

protože všichni na dlouhé cestě smíření někdy upadnete a znovu povstanete; někdy je dokonce nutné, 

abyste cestu začali znovu. Povstaňte a chopte se vůle žít ve Mně. Pokud ti chybí síla, abys zvládl životní 

boj, vezmi si ji ode Mne a opři se o svého Otce. 

67 Proč jsi dovolil, aby zdroj lásky, který jsem do tebe vložil, vyschl? Copak nevíte, že láska je život 

a spása? Mluvte slovy lásky, šiřte Má přikázání a pociťujte Mou moc, neboť poznáte, že jsem přišel, abych 

dal všechny Své schopnosti Duchu, a čím více budete pracovat, tím silnější budete. 

68 Přišel jsem vás učit a také vás chci zlepšit. Poznejte sami sebe tím, že proniknete do svého nitra. 

Nenechte si namluvit, že jste udělali velký pokrok, pokud se nejprve nenaučíte odpouštět a milovat. 

Musíte být upřímní a cvičit se v pokoře, jen tak se můžete cítit mistry svých duchovních darů, můžete 

konat velké skutky a dostat se všude. Pak vás nezastaví žádná překážka a všechno nebezpečí zmizí. Budeš 

moci sestoupit do temnoty a nebudeš ve zmatku, naopak, budeš pak zářit jasnějším světlem a budeš moci 

zachránit ty, kdo tam přebývají. 
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69 Od počátku věků jsem vám dal poznat tato přikázání: "Miluj Boha celým svým srdcem a celou 

svou duší" a "Miluj svého bližního jako sám sebe". - Dodržování těchto zákonů, které ve své dualitě tvoří 

jeden celek, by naplnilo tento svět radostí, mírem a štěstím. Když si uvědomíte, že člověk trpěl a ztratil 

svůj směr, protože se těmito zákony neřídil, pocítíte povzbuzení k novému životu a uvědomíte si, že je 

toho hodně, co je třeba udělat ve vašem vnitřním světě a také s vašimi bližními. 

70 Láska dokáže v jediném okamžiku zažehnout víru, sjednotit lidi, probudit v nich mnohé 

schopnosti, které dnes ještě dřímají, dát nové světlo očím těla i ducha. Když máte v srdci lásku, máte v 

sobě nebe. 

71 Jakmile svět miluje, sestoupí na něj mír, Mé království a Má přítomnost budou v každém duchu a 

vy budete připraveni užívat si duchovního života, v němž dosáhnete dokonalého štěstí. 

72 Kolikrát se budete muset vrátit na zem, abyste měli tělo, skrze které se poselství, které přinášíte 

světu, zjevuje stále jasněji? Dovol své duši, aby jako skřivan v tomto životě prožívala a užívala si své jaro 

a na své pouti nacházela zkušenosti potřebné k návratu ke Mně. Zatímco bohatí hromadí poklady, které 

jsou příliš pomíjivé, vy budete sbírat zkušenosti, pravé poznání. 

73 Chci, abyste vytvářeli domovy, které věří v jediného Boha - domovy, které jsou chrámy, kde se 

uplatňuje láska, trpělivost a sebezapření. V nich budete učiteli dětí, které budete obklopovat něhou a 

porozuměním, nad nimiž budete bdít a se soucitem sledovat všechny jejich kroky. Obdařte svou láskou ty, 

kdo jsou obdařeni krásou, i ty, kdo jsou zdánlivě oškliví. Krásná tvář není vždy odrazem stejně krásné 

duše. Na druhou stranu se za těmito zdánlivě ošklivými tvory může skrývat duše plná ctností, které byste 

si měli vážit. 

74 Modlete se s pokorou a dovolte, aby se pro vás stala Má vůle, neboť to, o co žádáte, není vždy 

spravedlivé, ušlechtilé a dobré. Pak ti dám, co je pro tebe dobré, abys měl klidný a šťastný život. 

Můj pokoj s vámi! 
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 Božská zjevení ve třech epochách  1 + 3-6 

 O procesu projevů  7-10 

 Úkol 144 000 označených ....  14-20 

 Duchovní návrat Krista ve třetí éře  25-28 

 Třetí zákon  52-53 

 Kristus ohlašuje zaslíbené království míru . . .  55-57 

 Vysvětlení významu spiritualizace  64-70 

Pokyn 124 

Poslání duchovního Izraele s pomocí Eliáše a Marie 1-11 

Hledejte pouze duchovní podstatu, a ne na 

 Dopisy visí  12 

Důvod, proč je Mexiko tak důležité pro bohyni 

 Zjevení bylo vybráno  13-14 

 Kde jsou křesťanské národy?  16-17 

Konec proklamací nositelů hlasu v roce 1950 je 
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Současně začíná příprava na přijetí. 

 Duch Duchu  32-38 

Mexiko, země určená Bohem k vyhlášení 

 Jeho duchovní učení  52-58 

Pokyn 125 

Kristova výzva k míru, spravedlnosti a 

 láska  1-15 

 Závažná obvinění proti vědě  17-18 

Úchylka materialismu a jeho falešné 

 Glamour brzy najde svůj konec  20-21 

Bůh nám dává svobodnou vůli, důsledky 

 zneužívání, které musíme snášet  25-26 

 Kříž, který nám byl uložen, představuje naši spásu  29 

 Hořké předpovědi pro poslední časy  34 

 Síla modlitby  35 

Mexiko, země, kterou si Bůh vyvolil pro své 

 Duchovní návrat  41-47 

 Pravé a falešné uctívání  49-57 

Pokyn 126 

 Zneužití svobodné vůle vede k záhubě  5-7 

 Duchovní význam Jákobova žebříku  12-13 

 Modlitba je řečí Ducha se svým Bohem  22-24 

 Nezměrný význam spiritualizace .  25-27 

Podnětem k boji mezi náboženskými 

 obce  34 

Stavba chrámu Ducha svatého je. 

 Konec kostelů s jejich obrazy a symboly  35 

 

 Blíží se zaslíbené království míru43-44 

Materiální slova a skutky Ježíše a jejich 

 pravý duchovní smysl  47-50 

Pokyn 127 (vyhlášen 1. ledna 1945) 

 Nejen chlebem živ je člověk  5-6 

 Lidská a duchovní láska  7-10 

 Absolutní nutnost naší duchovní přípravy  12-13 
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 Boží zalíbení v člověku skončilo  31 

Před Bohem už nejsme malými dětmi, pokud jde o 

 o dlouhém vývoji naší duše35 

Proroctví vyhlášené 1. ledna 1945 

 o sedmi národech  51-65 

Pokyn 128 

Duch zná božské zákony a díky nim 

 ten povede duši i tělo  6 

Legie duchů s delikátními úkoly 

 se narodí na zemi  8 

 Bůh nás chce učinit nástroji své vůle  30 

Boží spravedlnost dává správnou rovnováhu 

 Odměny, když praktikujeme milosrdenství  46-49 

 Pokora je vítězství ─ marnivost je porážka  54 

Ježíšova krev dláždí cestu k vzestupu 

 naší mysli  62 

Pokyn 129 

Člověk pochází z Všemohoucího 

 Bytost, které je povinen poslušností  2 

 Krev a oběť ─ symboly naší víry15 

Bůh nám odpouští naše přestupky, ale my 

 musí odčinit bez výjimky  20 

Božské učení Třetího zákona 

 by měly být hluboce vryty do srdcí  27-28 

Příčiny duchovního odloučení lidí 

 a jejich překonání  36-39 

Konflikty mezi lidmi 

 Náboženství a myšlenky začaly  42-48 

Pokyn 130 (Zelený čtvrtek Svatého týdne) 

 Pravý význam Ježíšovy krve a jeho obětní smrti  1-8 

 Největším uspokojením je pomoc bližnímu  20-21 

Musíme se oddělit od svých myšlenek 

 o Bohu, jeho příbytku a nebi  35-37 

Výzva k většímu úsilí o zlepšení intelektuální 

 Dosažení cíle  38 
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Bůh sešle katastrofu, pokud jí lidé zabrání, 

 aby jeho učedníci splnili své poslání  49 

 Sedm pečetí a jejich zástupci  56-63 

Pokyn 131 (Velikonoční sobota) 

Ježíšovo vzkříšení třetího dne odpovídá. 

 začátek třetího času  3 + 14 

 Falešní "Kristové" a praví Boží poslové  5 

Napomenutí, aby se Božské utrpení nezobrazovalo prostřednictvím zobrazení 

 a vnější kult, který se má uskutečnit11-12  + 15-17 

Každý z nich je zodpovědný za řadu 

 Duše na zemi a potom v nebi18 

 Duchovní význam "Jákobova žebříku"  22 

Pozvání k povznesení ducha v tichu, 

 slyšet Boží hlas28 

 Rozhodnutí svobodné vůle a Boží vedení36 

Pokyn 132 

Boží slovo je jako semeno, 

 která nachází mnoho překážek pro klíčení  4-6 

Božské učení od roku 1866 se otevřelo 

 věk Ducha svatého  14-23 

Nyní žijeme v době bolesti. 

 Hořkost a zkoušky  44-46 

Bůh založil domov od počátku, 

 skládající se z muže a ženy  47-48 

 Duchovní návrat Krista a jeho poselství  50-58 

Pokyn 133 

 Kristus zjevuje důvod našeho pozemského života  2 

 Bůh je Duch, ale je přítomen ve svém stvoření  5 

 Pojďte ke mně vy, kdo se namáháte a jste obtíženi  9 

Bůh nevyžaduje nadlidské oběti v. 

 Jeho nástupnictví  55-58 

 O umírání Pánova učedníka  61-62 

 Modlete se, když se lidé ve válce ničí  63-70 

 Služba ─ jeden z důležitých úkolů žáků74 

Pokyn 134 

Jasná výzva pro duchovně probuzené učedníky, 



Informace o obsahu 

174 

 Šířit učení Božského Mistra  3-17 

 Toto je doba zkoušek  22-33 

 Úvahy o reinkarnaci  41-43 

 Výuka o životě v alegorii  49-52 

 Bůh nás nenavštěvuje, protože v nás přebývá .....  54 

 O víře a milosrdenství  55 

 Proč je v našem životě bolest?   57 

Pokyn 135 

 Lidská spravedlnost není spravedlivá1-4 

Zánik planety Země se neblíží, ale 

Zkáza tohoto světa plného chyb a hříchů se děje prostřednictvím 

 Zpečetění světla třetí éry  5-7 

 Kristus vysvětluje vývoj duchovního Izraele  10-16 

Noe, Jozue a Mojžíš podali důkaz o tom, že se jim 

 Moc nad přírodními silami  17-20 

Kristovými posly se stávají skupiny lidí 

 Setkání se zvláštními duchovními kulty  21-28 

Kristus vysvětluje duchovně-duševní vývoj 

 člověka  36-49 

Tři hodnotové složky našeho bytí: Duch, 

 Duše a tělo  41 

Nebeský Otec předem ukazuje a vysvětluje své 

 Plány, které má se svými dětmi do budoucna  52-67 

Pokyn 136 

 O víře  1-10 

 Výzva k dosažení duchovnosti  11-21 

O historii Mexika, země, kterou Bůh 

 vyvolený pro své projevy  22-30 

Kristus srovnává své narození a svou učitelskou činnost 

v druhé éře s jeho duchovním příchodem a 

 Napomíná nás, abychom rozvíjeli duchovní dary  31-55 

1950 Kristus končí svá hlásání skrze 

 Nositel hlasu, ale jeho inspirace pokračuje  56 

Po velkém očištění budou náboženské komunity 

 a sekty zaniknou, zůstane jen Kristovo učení  57 
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Kristus vysvětluje, "Otče náš" dnes duchovně 

 modlit se a ne už rty  64 

Bůh není v lidské bytosti, protože všechny bytosti a 

 celé stvoření je v Bohu  71 

 Náš rozvoj nám umožňuje duchovní vzestup  73 

 Boží zákon ve třech dobách  79 

Pokyn 137 

Světlo Božího Ducha nám ukazuje. 

 Cesta k Otci  1 

Pokud každý plní to, co mu přikazuje jeho náboženství, 

 nalezne spásu  2 

Jak Bůh vedl svůj lid před Zákonem? 

 Mojžíš byl přítomen?   12-14 

Kristus nás nabádá, abychom zduchovnili svůj život15-22 

Marný boj proti Božímu učení, 

 protože prolamuje  23-27 

Duchovní konfrontace a otřesy 

znamenají konec jedné éry 

 a začátek nového roku  28-36 

Blíží se doba, kdy budou díla lidstva 

 být posuzován ve světle svědomí37-40 

 Kristus připomíná velké utrpení poslední války  43-48 

Symbol "mraku" a duchovní 

 Druhý příchod Krista  56-66 

 

Pokyn 138 (vyhlášen v roce 1945) 

 Skrze modlitbu máme spojení s Bohem  1~-5 

Bůh splnil všechna zaslíbení, která dal izraelskému lidu. 

a učiní také ty, kdo jsou duchovní pro Izrael. 

 splnění provedeno  9-11 

 Velký duchovní úkol proroka Eliáše12 

Bolestivé zkoušky jsou pro náš život uzdravením 14-17 

 Vypukne souboj idejí  34-35 

Bůh nechal všechny symboly zmizet, aby zabránil modloslužbě. 

 k prevenci  36-37 
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Izrael musí ukončit rozkol, aby byl požehnáním. 

 být pro celé lidstvo  38-41 

Kristovo učení překoná nepřátelství. 

 mezi duchem a hmotou. .  51-52 

 Kristovo spojení s námi po roce 1950  74 

Kristovo varování lidstvu: Den. 

 Jeho spravedlnost se přiblížila  77-79 

Pokyn 139 

 Modlitba a duchovní boj za mír1-9 

Střety myšlenek a přesvědčení 

 odsouzení13-16  + 33 

 Zjevení falešných Božích poslů17 

 Cesta, po které mají Boží děti kráčet  30 

 Probuzení lidského ducha  34-41 

Materialismus je špatná cesta ─ duchovní učení o lásce 

 ukazuje skutečnou cestu  42-49 

Celý vesmír byl vnímán jako božský. 

 Vytvoření výukové instituce  50-51 

 Konání dobra ─ bez očekávání odměny  56-58 

Pokyn 140 

Teprve po vymýcení materialismu v nás může být. 

 jdeme po duchovní cestě  1-8 

 Láska je zákon, který řídí život  9-13 

Duchové pravých Božích dětí mají poslání 

 zachované od počátku stvoření. .  19-20 

 

Pravda o Marii jako Ježíšově lidské matce 

 a jako duchovní matka všech lidí42-52 

Kristovo napomenutí: Odvážně vyznávejte jeho učení 

 a šířit je s láskou  57-67 

Pokyn 141 

Podstatou modlitby nejsou krásná slova, 

 ale čisté myšlenky srdce ....  2 

Boj o život musí být, protože je součástí života. 
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 zkoumání našich restitucí  3-8 

Dvě významné události tohoto období jsou: 

 začátek a konec božských projevů  12-16 

 Kristus vysvětluje duchovní vidění  21 

 Boží Duch nás uvádí do veškeré pravdy  22-27 

 Maria, božská něha, která se stala ženou  64 

 Boží myšlenky o bolesti a zkouškách  66-68 

 Zdánlivý a skutečný mír  69-72 

 Kristus zjevuje naše duchovní poslání85-88 

Pokyn 142 

Kristova slova jsou pokrmem pro ducha 

 a řízení téhož  2-12 

Různé typy božských sdělení 

v různých obdobích a při různých příležitostech13-20 

Je čas duchovních zázraků, už ne 

 materiál  22-23 

Poslání nositelů hlasu (nebo mluvčích) 

 Boží  27-29 

Boha si nemáme představovat v žádné podobě, 

 ale cítit ho  30 

 Naším úkolem je: žehnat všem a všemu31 

 O správné modlitbě  37-38 

 Kristus mluví o svém duchovním návratu48-52 

Pokušení tuší, že se blíží čas, 

 se kterým je spojen  53 

 

Ve spiritualismu by neměli být žádní pastoři nebo 

 Kněží dávají  57 

Dodržování dvojího přikázání lásky by znamenalo. 

 Přinést světu mír a prosperitu69 
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