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Poznámka k tomuto problému:  
 

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

DeepL, ProVersion, ktorý prekladá do 12 jazykov.  

Doteraz s ním boli preložené tieto zväzky: 

 

Stav: december 2020  

 

Tretí zákon  

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

Nasleduje: Japončina a čínština 

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

francúzština  

Kniha o skutočnom živote 

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

k dispozícii v angličtine. 

Ďalšie preklady budú nasledovať.  

 

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

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

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

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

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

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

skutočného života.  

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

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

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

mňa fáza očistenia, vzostupu a návratu do lona Otca.  

 

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

Hosta, povedal mi Pán, má nasledujúci význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Úvod  
Ako úvod k tomuto V. zväzku nech poslúžia verše 1-10 zo 123. poučenia, v ktorých Kristus hovorí o 

svojom pôsobení Ducha: 

1 Moje Slovo sa na vás nevyčerpateľne vylieva. Ja som Kristus, ktorý prebýval medzi ľuďmi v 

druhom veku a ktorý k vám opäť zostupuje, aby vydal svedectvo o sebe, plniac svoj prísľub a svoje slovo; 

vtedy som svojimi skutkami potvrdil zákon, ktorý Otec nadiktoval Mojžišovi, ktorý nekonal podľa svojej 

vôle ani podľa vôle ľudí, ale podľa vôle Večného; preto vám hovorím, že ak som nezrušil to, čo hovoril 

Mojžiš, nezruším ani teraz to, čo som vás naučil v Ježišovi. 

2 Som s vami, lebo to som sľúbil a oznámil svojim učeníkom, keď ma pri istej príležitosti obklopili a 

spýtali sa ma takto: "Učiteľ, povedal si, že odídeš, ale potom sa vrátiš. Povedz nám, kedy to bude?" Videl 

som, že ich jednoduchosť a túžba po poznaní ich nútili pátrať po tajných radách ich Pána. Napriek tomu 

som im s láskou hovoril: "Veru, nie je ďaleko deň, keď sa vrátim k ľuďom." Dával som im najavo, že 

moja prítomnosť bude vtedy v Duchu, a zároveň som im oznamoval znamenia, ktoré budú ohlasovať môj 

ďalší príchod. Týmito znameniami budú vojny, chaos a veľké utrpenie na celej zemi. Ale naozaj vám 

hovorím, že práve takýto, uprostred chaosu, bol môj príchod v tomto čase. Tu som, vy ľudia, s posolstvom 

svetla a pokoja pre vašu dušu, z ktorého teraz vytvorím (duchovnú) archu, do ktorej vstúpia všetci veriaci 

ľudia, ktorí sa chcú zachrániť, a kde ľudstvo nájde útočisko. Táto archa bude pevne zakotvená vďaka 

viere, nádeji a láskavosti tých, ktorí ma nasledujú, a bude sa duchovne podobať arche zverenej Noemovi, 

keď sa rozpútali prírodné sily. 

3 V akom čase žijete? Premýšľajte o tom a uvedomte si, že som vám dal svoje učenie v troch 

vekových obdobiach. Prvý bol zákon, druhý láska a tretí, ktorý je súčasný, zodpovedá múdrosti. 

4 Jeden Duch, ktorý je Môj, bol vždy s vami. Ak som ju však zjavil v troch rôznych fázach, pamätaj, 

že formy, v ktorých sa prejavujem v celom stvorení, sú nekonečné a zároveň dokonalé. 

5 n Prvýkrát ste spoznali Otca ako Sudcu a Zákonodarcu. V druhom čase som v Ježišovi urobil 

"svoje slovo" človekom a jeho slovo hovorilo božskou pravdou. Kristus je "Slovo", ten istý, ktorý povedal 

ľuďom: "Kto pozná Syna, pozná Otca". Teraz ste v treťom čase, v ktorom na vás vylievam Svoju 

Múdrosť. 

6 V súlade so svojím prísľubom som prišiel v duchu, na symbolickom "oblaku", ktorý tvoria vaše 

duše, keď sa ku Mne pozdvihujú, a budujem pravý chrám v srdciach ľudí. 

7 Keď ma počujete prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, nemyslite si, že sa Môj Duch usídlil v 

tomto malom a nečistom tele. Už som vám povedal, že je to váš orgán intelektu, na ktorý zostupuje lúč 

môjho svetla, ktorý je božskou inšpiráciou, ktorý je múdrosťou a láskou. 

8 Pochopte zázrak tejto komunikácie a uvedomte si, že cez orgán chápania týchto nevzdelaných 

tvorov a ich pery prichádza slovo, ktoré osvieti nevedomých a 

hriešnika, aby v jeho srdci založil domov hodný Boha a dal mu kľúč viery, ktorý otvára bránu k múdrosti. 

9 S nekonečnou trpezlivosťou som čakal na čas, keď ti vývoj tvojej duše umožní pochopiť Moju 

komunikáciu prostredníctvom orgánu mysle nositeľa hlasu ako prípravu na dokonalé spojenie medzi 

Mojím Duchom a tvojím. 

10 To je dôvod, prečo nositeľ hlasu vyslovuje Moje slovo bez toho, aby sa mu unavil mozog alebo 

ochraptelo hrdlo. Lebo som to Ja, kto pohybuje týmito perami, aby sa Moje volanie dostalo k ľuďom. 

Pozývam ich, aby si odpočinuli v tieni stromu života a jedli ovocie večného života.  
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Pokyn 111  
1 Otvorte mi dvere svojich sŕdc, ľudia! Videl som, ako ťa skúšky života bičujú ako búrkový vietor, 

videl som, ako choroba vtrhla do tvojho domu a ako ťa zachvátila bieda. Prišiel som, aby som vám 

priniesol pokoj. 

Ach, milované ľudstvo, keby ste vedeli, ako ľahko by ste našli svoju spásu, keby ste mali dobrú vôľu! 

Jedna modlitba, jedna myšlienka, jedno slovo by stačili na zmierenie ľudí, národov a krajín, ale ľudia 

hľadajú riešenie svojich konfliktov inými prostriedkami. Heslom mnohých ľudí je všetko, len nie konať 

ako Kristus; všetko, len nie praktizovať jeho učenie - a tu máš dôsledky! 

2 Čo budete môcť očakávať od svojich skutkov, ak v nich nebude spravodlivosť, láska a 

milosrdenstvo? Nie sú to učenia, ktoré vám dal Ježiš? Veru, hovorím vám, že láska, spravodlivosť a 

milosrdenstvo nie sú v rozpore so spôsobom života vašej doby, sú to cnosti vlastné duchovne vyspelým 

bytostiam. 

3 Keď vidím, ako sa ľudia zapletajú do vojen a navzájom sa zabíjajú pre svetové poklady, nemôžem 

inak, ako stále znova prirovnávať ľudstvo k malým deťom, ktoré sa bijú o veci, ktoré nemajú žiadnu 

hodnotu. Deti sú stále ľudia, ktorí bojujú o trochu moci alebo o trochu zlata. Čo znamená tento majetok 

popri cnostiach, ktoré majú iní ľudia? 

4 Človek, ktorý rozdeľuje národy a zasieva do ich sŕdc nenávisť, sa nemôže porovnávať s tým, kto 

zasvätil svoj život úlohe zasievať semená všeobjímajúceho bratstva. Ten, kto spôsobuje utrpenie svojim 

bratom, sa nemôže porovnávať s tým, kto zasvätil svoj život úlohe zmierniť utrpenie svojich blížnych.  

5 Každý človek sníva o tróne na zemi, hoci ľudstvo od začiatku zažíva, akú malú cenu má trón na 

svete. 

6 Sľúbil som vám miesto vo svojom kráľovstve, ale je len veľmi málo tých, ktorí sa oň uchádzajú, a 

to preto, lebo ľudia nechcú pochopiť, že najmenší poddaný Kráľa nebeských sfér je väčší ako najmocnejší 

panovník zeme. 

7 Ľudia sú ešte malé deti, ale veľké navštívenie, ktoré na nich prichádza, im dá za krátky čas zažiť 

toľko, že čoskoro prejdú z detstva do dospelosti a potom, vybavení ovocím skúsenosti, budú volať: "Ježiš, 

náš Otec, mal pravdu, poďme k nemu." 

8 Baránok obetovaný za vaše hriechy k vám v tejto chvíli hovorí a jeho slovo je láska a odpustenie. 

Kniha Božej spravodlivosti je otvorená v šiestej kapitole, pretože Baránok uvoľnil všetky jej pečate. 

9 Čoskoro príde rok 1950 a táto forma prejavu sa skončí, ale šiesta pečať sa neuzavrie, ale bude 

svietiť až do konca svojho času, keď sa uvoľní siedma pečať. 

10 Chcem, aby sa ľudstvo v tomto čase pripravilo na to, že keď sa uvoľní posledná pečať, ľudia si 

budú vedomí a pripravení počuť a pochopiť obsah nových zjavení. Chcem, aby sa národy a ľudia stali 

vnútorne silnými, aby dokázali odolať horkosti tých dní. 

11 Tých, ktorí budú schopní znášať skúšky tých čias, nazvem blahoslavenými a za ich vytrvalosť a 

vieru v moju moc ich odmením tým, že ich ustanovím za rodičov nového ľudstva. 

12 Hriechy ľudí budú zmazané a všetko sa bude javiť ako nové. Svetlo plné čistoty a panenstva ožiari 

všetky stvorenia, ľudstvo privíta nová harmónia a z ľudského ducha potom vzíde hymnus lásky k ich 

Pánovi, na ktorý tak dlho čakal. 

13 Matka Zem, ktorú od najstarších čias znesväcovali jej deti, sa opäť oblečie do svojho najkrajšieho 

sviatočného rúcha a ľudia ju už nebudú nazývať "Údolím sĺz", ani ju nebudú meniť na pole krvi a sĺz. 

Tento svet bude ako malá svätyňa uprostred vesmíru, odkiaľ ľudia pozdvihnú svojho ducha k 

Nekonečnému v spojení plnom pokory a lásky k nebeskému Otcovi. 

14 Moje deti budú mať vo svojom duchu vrytý Môj zákon a vo svojom srdci Moje slovo, a ak v 

minulosti ľudia nachádzali záľubu v zle a potešenie v hriechu, potom nebudú mať iný ideál ako dobro a 

nebudú poznať väčšie potešenie ako kráčať po Mojej ceste. Nemyslite si však, že človek sa preto vzdá 

svojej vedy alebo civilizácie a odíde do (osamelých) údolí a hôr, aby viedol primitívny život. Nie, stále sa 

bude tešiť z plodov stromu vedy, o ktorý sa s takým záujmom staral, a potom, keď bude jeho oduševnenie 

väčšie, bude aj jeho veda. Ale ku koncu času, keď človek prejde celú túto cestu a odtrhne posledné ovocie 

zo stromu, uvedomí si mizernosť svojich diel, ktoré sa mu predtým zdali také veľké, pochopí a pocíti 

Duchovný život a vďaka nemu bude obdivovať dielo Stvoriteľa ako nikdy predtým. Prostredníctvom 
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inšpirácie dostane veľké zjavenia a jeho život bude návratom k jednoduchosti, prirodzenosti, oduševneniu. 

Než ten deň príde, bude to ešte nejaký čas trvať, ale všetky moje deti ho uvidia. 

15 Teraz by ste mali urobiť krok vpred, aby sa váš duch nemusel sťažovať, že viedol neplodný život. 

16 Hovoril som vám o časoch, ktoré prídu. Moje slová vás neodcudzia, lebo, veru, hovorím vám, 

zajtra oživia vieru a zapália nádej v srdciach mnohých. 

17 ľudstva, mám moc láskou zrušiť váš hriech a zachrániť vás. Nezastavím sa pred vašimi škvrnami, 

a aj keď vás nájdem stratených v bahne sveta, vyslobodím vás z neho, aby som vás urobil svojimi 

apoštolmi. 

18 Medzi ľuďmi žije časť zo stoštyridsiatich štyroch tisícok, ktoré som označil. Títo moji služobníci 

sú roztrúsení po celom svete a plnia úlohu modliť sa za mier a pracovať pre bratstvo ľudí. Navzájom sa 

nepoznajú, ale - niektorí intuitívne a iní osvietení týmto zjavením - napĺňajú svoj osud osvetľovať cestu 

svojich bratov. 

19 Tí, ktorí sú poznačení mojou láskou, sú sčasti jednoduchí ľudia, ale sú medzi nimi aj takí, ktorých 

si svet váži. Rozpoznať ich možno len podľa duchovnosti v ich živote, v ich dielach, v ich spôsobe 

myslenia a chápania božských zjavení. Nie sú to modloslužobníci, fanatici ani bezohľadní ľudia. Nezdá sa, 

že by praktizovali nejaké náboženstvo, a predsa je medzi ich duchom a duchom ich Pána vnútorná úcta. 

20 Tí, ktorí sú poznačení svetlom Ducha Svätého, sú ako záchranné člny, sú strážcami, radcami a 

ochrancami. Obdaril som ich v ich duchu svetlom, pokojom, silou, hojivým balzamom, kľúčmi, ktoré 

neviditeľne otvárajú aj tie najodolnejšie dvere, zbraňami, ktoré prekonávajú prekážky, ktoré sú pre iných 

neprekonateľné. Nie je potrebné, aby svetu predstavovali tituly, aby sa o ich schopnostiach vedelo. 

Nepoznajú žiadne vedy a sú chudobní na pozemské statky, a predsa môžu na svojej ceste životom urobiť 

veľa dobrého. 

21 Spomedzi týchto zástupov, ktoré tu prijali moje slovo, mnohí prišli len potvrdiť svoje poslanie, 

pretože nie na zemi dostali svoje duchovné dary alebo im bolo zverené poslanie. Veru, hovorím vám, že 

svetlo, ktoré má každý duch, je to, ktoré získal na dlhej ceste svojho vývoja. 

22 Blahoslavení sú tí, ktorí plnia svoju duchovnú úlohu inšpirovaní mojou láskou, a blahoslavení sú 

tí, ktorí ich napodobňujú, lebo dosiahnu duchovnú zrelosť, akú majú oni. 

23 Koľkokrát sa v druhej ére tí jednoduchí ľudia, ktorí počuli Ježišovo slovo, a chorí, ktorí sa k nemu 

priblížili, pokúšali robiť väčšie zázraky ako moji učeníci, bez toho, aby patrili do počtu mojich apoštolov. 

24 Horlivo hľadajte cieľ (svojej cesty rozvoja), všetci prichádzajte ku Mne cestou viery, 

milosrdenstva a pokory a všetci sa budete cítiť rovnako hodní svojho Otca. 

25 Na úsvite nového dňa sa váš duch obrátil nahor, aby ďakoval Otcovi. 

26 Poďte sa znova učiť odo mňa, vy, učeníci a začiatočníci, uchovávajte moje slová hlboko v sebe, 

aby vás časy skúšok nezastihli nepripravených. Nechcem vás vidieť ako krehké loďky na rozbúrenom 

mori. 

27 Obnovu žiadam od svojho ľudu, aby ste, keď sa zbavíte zbytočností a zla, mohli používať moje 

učenie a zároveň podať dôkaz, že počúvate Ducha Pravdy. Uvedomte si, že teraz musíte tieto škvrny zmyť 

pokáním a pokorou a svedčiť o mojej pravde skutkami lásky. 

28 Od svojich prvých krokov na tejto ceste využívajte pravdu, či už hovoríte, alebo konáte. Lži 

nemajú božskú podstatu, preto nikdy nepresvedčia. 

29 Očisťujem tieto ústa skôr, ako sa skrze ne zviditeľním, aby vám len oni mohli zvestovať pravdu. 

Ak vás zajtra muži pohoršia tým, že budú pochybovať o tomto Slove, pretože bolo odovzdané aj ústami 

žien, nedajte sa zastrašiť. Povedzte im, že som si nevyberal svojich učeníkov podľa pohlavia alebo triedy a 

že na moje ohlasovanie stačila otvorená myseľ a poddajné pery, aby som prostredníctvom nich vyjadril 

svoje vnuknutie. 

30 Nebojte sa tých, ktorí vás vyhľadávajú, aj keď ich vnímate ako vyšetrovateľov alebo 

odsudzovateľov vašich činov. Vždy v nich rozpoznávajte duše, ktoré hľadajú svetlo. 

31 Kto by mohol oddeliť ovcu od Mojej prekážky, ktorá ma miluje v pravde? Za jednoduchosťou 

každého z mojich pracovníkov, skrytou pred ľudským zrakom, sa skrýva anjel, ktorý bdie nad každým 

jeho krokom. 
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32 Povedal som vám, že budete bojovať a že - ak chcete, aby pravda zažiarila - musíte byť v boji 

statoční a odpustiť každú urážku, ktorá vám môže byť spôsobená, a že nesmiete dovoliť, aby vám zášť 

dala zbrane, ktoré by ste nemali používať. 

33 Ak viete odpúšťať bez toho, aby ste sa chválili, vyhráte bitku. Keď budete vystavení skúške, 

modlite sa a ja urobím prekvapujúce skutky, ktoré presahujú všetky vedecké poznatky a ktoré rozochvejú 

neveriace srdcia. 

34 Týmto vás vopred upozorňujem na skúšky, ktoré budete musieť prežiť. Aby ste však neboli 

prekvapení, buďte vždy pripravení. 

35 Buďte vnímaví na moje vnuknutia a nekonajte ako tí, ktorí majú zatvrdnuté srdce a čakajú na rany 

života, aby napravili svoje chyby. Hovorím vám, že aj medzi vami je bolesť a smrť, aj ony k vám hovoria. 

36 Teraz je čas, aby si každý duch ujasnil, v akej epoche sa nachádza, aby sa mohol vydať na cestu a 

splniť úlohu, ktorú som mu zveril. 

37 koľko bolesti si spôsobil svojim, ale ja milujem všetkých a všetkým dám prostriedky ich spásy, 

kým neprídu ku mne. 

38 Eliáš mi pomáhal v diele obnovy v tretej ére. Dnes ho nevidíte vteleného ako v minulých 

storočiach, ako putuje po cestách a pripravuje mysle ľudí na uctievanie Mojej Božskosti. Jeho prítomnosť 

vnímate len v duchu a jeho veľký boj za záchranu ľudstva. 

39 Očakávam vás všetkých, keď splníte svoju úlohu, pri ktorej máte za sprievodcu tohto dobrého 

pastiera. 

40 Nevnímali ste v ňom úprimnosť, lásku a jeho obetavosť pre vás v každom čase? Nepovstanete a 

neprekonáte prekážky, aby ste dosiahli cieľ, chválili Eliáša a oslavovali svojho Pána? 

41 Je napísané, že ma uvidíte prichádzať k vám s veľkou slávou. Mnohí ma videli s duchovnou tvárou 

bez toho, aby dokázali pochopiť dielo, ktoré konám medzi ľuďmi. Keby sa vás však niekto opýtal: "Koho 

počúvate a prečo ste sa odvrátili od sveta?", čo by ste odpovedali? - Hovorte podľa pravdy, nezapierajte to, 

čo ste videli, nerobte ako Peter a nehovorte, že toto dielo nepoznáte, lebo znamenie, ktoré je vo vašom 

duchu a ktoré vás odlišuje, nemôžete skryť bez toho, aby ste sa mu mohli vyhnúť. 

42 Viem, že napriek dôkazom, ktoré som vám dal, sa mi mnohí z vás otočia chrbtom zo strachu, že 

budú súdení a postavení pred súd. Ale ak vy, ktorí ste ma počuli, budete mlčať, kto bude brániť moju vec? 

Ja však vychovávam tých, ktorí bez toho, aby poznali moje učenie, budú ho študovať, keď sa bude súdiť, a 

zistia, že je správne, a budú sa (na súde) zasadzovať za môj ľud. 

43 Ak chcete byť mojimi robotníkmi, musíte si ma vziať za príklad a súhlasiť so skúškami, ktoré 

musia prísť, pretože som ich predvídal. Keď však vstúpite do tohto času, nezneisteňte a nezabudnite, že 

som vám to všetko oznámil. Vtedy spoznáte moju moc a moju spravodlivosť, a ak ste pochybovali o 

mojom slove, zistíte, že som vás pripravil tak, aby ste neboli prekvapení a aby ste uprostred týchto skúšok 

spoznali moju nekonečnú milosť a milosrdenstvo voči vám. 

44 Pripisovali ste ľuďom veľkú moc a pochybovali ste o Mojej. Čoskoro sa stanú udalosti, ktoré vám 

dokážu, že všetko je podriadené Mojej vôli a všetko sa podriaďuje Mojim zákonom. Chcem, aby ste boli v 

uvedenom čase čistí a aby vašou jedinou snahou bolo osvecovať svojich blížnych Mojím poučením. 

Uvažuj, že by si mohol urobiť z tohto sveta raj, keby si dodržiaval Moje zákony. Váš život mohol byť 

večnou oslavou vášho Boha. Stále však môžete napraviť svoje previnenia a požehnať pokračujúcu 

príležitosť, ktorú vám dávam, aby ste sa vrátili na dobrú cestu. 

45 Milujte, aby ste boli milovaní. Odpustite, aby ste sa stali hodnými odpustenia. Buďte pripravení 

skloniť sa pred tými, ktorí boli vašimi sluhami, aby ste sa vyskúšali vo svojej pokore. 

46 Buďte Mojimi služobníkmi a nikdy nebudete Mnou ponížení. Pamätajte, že som neprišiel ako kráľ, 

ani nenosím žezlo či korunu. Som medzi vami ako príklad pokory, ba čo viac, ako váš služobník. Pros ma 

a ja ti dám, disponuj mnou a ja ťa poslúchnem, aby som ti dal ďalší dôkaz svojej lásky a pokory. Žiadam 

len, aby ste ma uznávali a plnili moju vôľu, a ak narazíte na prekážky pri plnení svojich povinností, 

modlite sa a víťazte v mojom mene a vaše zásluhy budú väčšie. 

47 Ak sa nemôžete priblížiť k trpiacemu človeku, aby ste sa oňho postarali a potešili ho, modlite sa a 

váš duch sa k nemu dostane, a tak môžete splniť svoje požehnané poslanie. Kvôli silnému dostane pomoc 

nedbalý a kvôli spravodlivému bude zachránený národ. 
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48 Koľko času uplynulo odo dňa, keď som vám oznámil, že sa moje kráľovstvo priblížilo k ľudstvu, 

až do dnešného dňa, keď ma počúvate, ale neuverili ste, ani ste neposlúchli moje slová, a každý deň, ktorý 

uplynie, vás približuje ku koncu! Čo budete robiť, keď sa toto obdobie skončí a vy nevyužijete príležitosť 

pracovať v prospech svojho ducha? Napriek tomu vám stále hovorím, že vás očakávam a že moja 

trpezlivosť je nekonečná. Chcem však, aby ste ma pochopili, aby ste sa nad sebou zmilovali. 

49 S každým pozemským životom som vám dal nové telo a osvietil som vášho ducha, aby ste mohli 

začať svoj boj, a hovorím vám, že sa nesmiete báť zanechať pri tom kúsky svojho (dušného) rúcha alebo 

kúsky svojho srdca, lebo len tieto zásluhy vám otvoria bránu a zavedú vás do večného domova. 

50 Žasli ste nad zázrakmi, ktoré som urobil v druhej ére, ale ak sa zamyslíte, uvedomíte si, že sa 

neprestali diať vo svete - niektoré v hmotnej podobe, iné v dušiach ľudí. 

51 "Hluchí počujú": to sú tí, ktorí umlčali hlas svojho svedomia a dnes počúvajú moje slová, ktoré 

vstúpili do ich srdca a pohli ich k pokániu a dobrým rozhodnutiam, a ich duša je teraz na ceste k spáse. 

52 Chromý je dnes uzdravený a nasleduje ma: Toto je dieťa, ktoré zišlo z duchovnej cesty, bolo 

ochrnuté a nemohlo ísť za Mnou, a dnes, keď počulo Moje Slovo, je uzdravené a pripravuje sa oslobodiť z 

reťazí, ktoré ho spútavali, aby bolo so Mnou. 

53 A slepí videli: Po temnote a letargii, v ktorej toto ľudstvo žilo, bez túžby pozrieť sa ďalej, než ho 

obklopovalo, som ho osvietil svetlom nového dňa, aby som mu ukázal cestu plnú bojov a skúšok, na ktorej 

sa Môj Duch dáva spoznať a môže byť videný, aby ste ma všetci bez výnimky mohli spoznať. 

54 Dokonca aj mŕtvi vstali z mŕtvych: Ako málo ľudí vie, ako zostať v milosti a žiť v jednote so 

mnou. Tým, ktorí "zomreli" milosti, som vrátil vieru, nádej, aby sa prebudili k novému životu, v ktorom 

videli svet plný nekonečných prekvapení, ktoré nedokážu pochopiť, a v ktorom je všetko sila, zdravie a 

pokoj. 

55 To sú tí, ktorí ma spoznali v tomto čase, ale ja vám hovorím: Ak sa po roku 1950 moje slovo 

zastaví a prídu k vám nové zástupy, vzbuďte ich a učte ich, ako som vás učil ja. Dávam vám veľkú 

autoritu, aby ste naďalej povzbudzovali vieru novoveriacich. 

56 Nepochybujte o mojom slove kvôli tomu, že som použil hriešnych mužov a ženy. Dajte mi 

spravodlivého muža a ja k vám budem hovoriť jeho prostredníctvom. Ale naozaj vám hovorím, že medzi 

ľuďmi nenachádzam čisté a dokonalé duše a moje ohlasovanie sa musí uskutočniť v tomto čase napriek 

ľudskému materializmu a nedokonalosti. Aj keď tieto stvorenia tu nemajú čistotu anjelov alebo bezúhonnú 

cnosť patriarchov, pripravoval som ich dlho, vybral som ich ducha a očistil ich telesnú schránku a z 

pokolenia na pokolenie sa očisťovali ich predkovia. Kto môže preniknúť do mojich najvnútornejších rád? 

Moje Dielo sa blíži k záveru, a keď vám dám Svoje posledné Slovo, budete ho používať a živiť sa jeho 

božskou esenciou, vy i všetci tí, ktorí hľadajú Tretí Zákon. 

57 Dom modlitby nie je jediným miestom, kde by ste mali uvažovať o mojom učení a praktizovať ho, 

ale na každom mieste. Nielenže vás učím, ako žiť v tomto svete, ale pripravujem vás aj na duchovný život, 

ktorý vás čaká a ktorý nemá konca. 

58 Bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy zavolám vaše srdce, aby som mu dal inšpiráciu a spôsobil, 

že bude medzi ľuďmi používať duchovné dary, ktoré som mu udelil. 

59 Unavení prichádzate z ciest života a veľa ste si vytrpeli. Odpočiňte si v mojom dome, sadnite si k 

môjmu stolu a pite z tohto vína. Zajtra musíte pokračovať na ceste života, ale v celej svojej bytosti pocítite 

novú silu, ktorá vám pomôže dosiahnuť konečný cieľ vašej cesty. 

60 Zverím vám niekoľko rozsiahlych "pozemkov", ktoré budete kultivovať, a je dôležité, aby ste mali 

potrebnú silu, aby ste sa pri práci nezlomili. Každý z vás bude usilovným robotníkom na tejto 

"poľnohospodárskej pôde", kde sa naučíte siať, starať sa a žať, povzbudzovaní mojím božským učením. Je 

to milosť, ktorú vám v tomto čase udeľujem ako najvzácnejšiu príležitosť, ktorú vám moja láska dáva, aby 

ste získali zásluhy, ktoré vás privedú bližšie ku mne. 

61 Už sa nežeňte za pôžitkami a ľahkomyseľnosťou tohto sveta. Nasledujte ideál, aby bol váš život 

bezúhonný, lebo vám dám uspokojenie, ktoré je podnetom pre vaše srdce počas celej vašej existencie. 

62 Pochopte, že na svete je veľa utrpenia a bolesti. Na každom kroku nájdete tých, ktorí potrebujú 

útechu, lásku, hojivý balzam a spravodlivosť. Otvorte svoje srdce každej bolesti. Buďte súcitní, aby ste 
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dokázali počuť nárek plačúcich, a rozvíjajte intuíciu, aby ste sa dokázali vcítiť do tých, ktorí mlčia a 

skrývajú svoje utrpenie. 

63 Nechovajte sa voči chudobným ako páni, lebo nikto by sa nemal cítiť byť Bohom, Kráľom ani 

Pánom, ak sa nechce vidieť pokorený pred tými, ktorých pokoril v deň Mojej spravodlivosti. 

64 Neodvracaj sa od tých, ktorí sa v zúfalstve rúhajú proti mne alebo proti tebe. Dávam vám za ne 

kvapku svojho balzamu. 

65 Buďte pripravení odpustiť každému, kto vám ublíži v tom, čo je vám najdrahšie. Veru, hovorím 

vám, že zakaždým, keď v niektorej z týchto skúšok úprimne a opravdivo odpustíte, bude to ďalší stupeň, 

ktorý dosiahnete na svojej duchovnej ceste vývoja. 

66 Budeš teda cítiť odpor a odmietať odpustenie tým, ktorí ti pomáhajú priblížiť sa ku Mne? Zriekneš 

sa duchovnej rozkoše brať si Mňa za príklad a dovolíš, aby ti násilie zatemnilo mozog a oplatilo ti každý 

úder? 

67 Veru, hovorím vám, toto ľudstvo ešte nepozná silu odpustenia a zázraky, ktoré robí. Keď budú 

veriť v moje slovo, sami sa presvedčia o tejto pravde. 

68 Milovaný ľud, zanechávam vám vodu, ktorá uhasí smäd a uzdraví každé zlo. 

69 Prichádzam hľadať srdcia, aby som v nich prebýval, aby si pri počúvaní môjho slova uvedomili 

svoje duchovné poslanie. Chcem, aby ste sa naučili modliť, hovoriť so svojím nebeským Otcom, 

premýšľať a cítiť to, čo mi chcete oznámiť, s tou dôvernosťou a pravdivosťou, ktorú vás učil Ježiš. Ale 

nerobte to ako tí, ktorí denne opakujú: "Buď vôľa tvoja, Pane, ako v nebi, tak aj na zemi", a ktorí v 

skutočnosti nevedia, čo hovoria, lebo v skutočnosti vôbec nesúhlasia s mojou vôľou! 

70 Nastal čas, aby ľudia povstali a uplatňovali Moje božské učenie. Preto som vás pohol, aby ste si 

zjednodušili život a oslobodili svoje srdcia od materiálnych túžob. 

71 Praktizovanie Môjho učenia je návratom k jednoduchému životu minulých čias, ale zároveň je 

krokom vpred v poznávaní duchovna. 

72 Vyvolení tohto času neboli vybraní náhodne; pre každé z mojich detí existuje božský dôvod 

výberu. Aby ste mohli splniť úlohu, na ktorú ste boli určení ešte predtým, ako ste prišli na zem, a aby som 

vám ju pomohol splniť, dávam vám ju poznať prostredníctvom svojich pokynov. 

73 Nezažili ste, ako veľmi som vás skúšal, aby som dal vašej viere oceľ a silu? Necítite neuhasiteľnú 

túžbu po dosiahnutí a poznaní duchovného? Necítili ste v (duchovnej) atmosfére, ktorá obklopuje svet, 

tieseň a nedostatok dychu? Nevšimli ste si - ešte bez toho, aby ste vedeli "prečo" - ako utekáte pred 

špinou? Všetky tieto znamenia sú dôkazom toho, že ste boli predurčení na duchovnú úlohu, ktorá má 

prednosť pred všetkými ostatnými úlohami, ktoré na zemi vykonávate. 

74 Duša chce žiť, hľadá svoju nesmrteľnosť, chce sa očistiť a očistiť, je hladná po poznaní a smädná 

po láske. Nechajte ho myslieť, cítiť a konať, dovoľte mu využiť časť času, ktorý máte k dispozícii, pre 

seba, aby sa v ňom mohlo prejaviť a osviežiť sa svojou slobodou. 

75 Zo všetkého, čo ste tu na svete, zostane po tomto živote len vaša duša. Nech zhromažďuje cnosti a 

zásluhy a uchováva ich v sebe, aby, keď príde hodina jej vyslobodenia, nebola chudobnou dušou pred 

bránami zasľúbenej zeme. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 112  
1 Som potravou pre ducha, som majiteľom všetkého, čo potrebujete, som svetlom na vašej ceste 

rozvoja. 

2 Chcem, aby ste ma poznali. Kedysi som bol medzi vami ako človek, dnes prichádzam v duchu, 

aby som vám ukázal, že som skutočne vo svojich deťoch a že môžem hovoriť prostredníctvom ich orgánu 

chápania. V budúcnosti sa k vášmu duchu dostane len svetlo Mojej inšpirácie. Ale v každej z foriem, 

ktorými k vám hovorím, bude vždy nová lekcia a nová fáza zjavenia, ktoré vám prináša Môj Duch, aby ste 

ma lepšie spoznali. 

3 Z veku na vek ľudia získavajú jasnejšiu predstavu o Mne. Tí, ktorí ma spoznali skrze Krista, majú 

bližšie k pravde ako tí, ktorí ma poznajú len prostredníctvom Mojžišových zákonov. Toho Boha, ktorého 

masy ľudí nasledovali a poslúchali zo strachu pred jeho spravodlivosťou, neskôr hľadali ako Otca a 

Majstra, keď v ich srdciach vzklíčilo semeno Kristovej lásky. 

4 Veru, hovorím vám. Neposielam vám bolesť. Videli ste, s akou láskou sa záhradník stará o svoju 

záhradu? No vy ste pre mňa ako obrovská záhrada, v ktorej sa na vás pozerám ako na ohnivé ľalie, ruže 

alebo biele ľalie. Ale ak sú vaše kalichy uzavreté pred rosou Mojej lásky, je prirodzené, že sa cítite slabí, 

keď vás bičuje búrkový vietor. Prečo si teda myslíte, že som to ja, kto vás karhá? Je chybou pripisovať 

príčinu vášho utrpenia a zatrpknutosti Mne, pretože otec chce len šťastie svojich detí. 

5 Keď si uvedomíš, že nie si v súlade s tým, čo bolo stvorené, a s Mojimi zákonmi, budeš ľutovať, 

že Mňa obviňuješ zo svojich nešťastí, a pochopíš, že bolesť si si vytvoril sám. 

6 V minulosti, keď ľudstvo ešte nepoznalo pravého Boha, videlo božstvo v každej sile prírody. Preto 

keď sa tieto sily uvoľnili, ľudia hovorili, že je to pomsta ich bohov, bez toho, aby si uvedomili, že sa 

nemôžu zachrániť pred účinkom uvoľnených živlov kvôli svojim hriechom. 

7 Stále si zachovávate niečo z tohto presvedčenia, pretože keď vidíte alebo počujete o 

zemetraseniach, búrkach alebo pohromách, ktoré bičujú ľudí, mestá alebo národy, voláte: "Je to Boží 

trest." 

8 V tomto čase som vám odhalil, že človek má moc nad silami prírody, moc, ktorú ste doteraz 

neobjavili. Učil som vás, že kto sa modlí a žije v súlade s mojimi zákonmi, môže dosiahnuť poslušnosť s 

elementárnymi silami a byť vypočutý prírodou. Zdá sa vám to úžasné? Spomeňte si, že Ježiš vám medzi 

svojimi príkladmi učenia dal aj príklad, ako podriadil prírodu svojmu príkazu. Nezabúdajte, že keď sa 

Majster plavil so svojimi učeníkmi na loďke po Galilejskom mori, to sa zrazu spenilo. Keď videl strach 

svojich apoštolov, vystrel ruku a prikázal vlnám, aby sa utíšili, a oni okamžite poslúchli ako poslušní 

služobníci. 

9 Veru, hovorím vám, že je toho ešte veľa, čo musíte na týchto príkladoch študovať a pochopiť, aby 

ste porozumeli môjmu novému učeniu. Stačí, aby ste verili mojim slovám, aby ste boli svedkami sily viery 

pri napĺňaní môjho zákona v ťažkých krízových časoch vášho života. 

10 Ako sa potešili vaše srdcia, keď ste sa modlili v jednej z týchto skúšok a hmatateľne zakúsili moju 

pravdu. S vierou, oduševnením a pokorou dosiahnete pravú modlitbu, ktorá vám zabráni, aby ste boli 

naďalej obeťami meniacich sa osudov zeme. Ak totiž žijete v súlade so zákonmi, ktorými sa riadi váš 

život, všetko, čo vás obklopuje, vám bude slúžiť. Pamätajte na Moje učenie, ktoré vám s veľkou láskou 

predkladám prostredníctvom ľudského orgánu intelektu. Keď sa Môj lúč usadí v mysli nositeľa hlasu, 

stane sa Slovom bez toho, aby stratil svoj božský význam. Toto svetlo, ktoré som vám oznámil v alegórii v 

druhej ére, je maják, ktorý povedie duše do prístavu spásy. Svoju inšpiráciu som poľudštil, aby ste, keď 

ma budete počúvať, pochopili obsah mojich zjavení a spôsob, ako uviesť moje učenie do praxe. Zajtra, 

keď sa toto moje spojenie s vami skončí, bude moje svetlo naďalej osvecovať ducha ľudí. 

11 Ak sa v tých dňoch za všetkých vyliala krv Božieho Syna, teraz to bude svetlo môjho Ducha, ktoré 

zostúpi na každé telo a na každého ducha. 

12 V hĺbke každej ľudskej bytosti sa ozýva zvonenie, ktoré vám nedovolí zaspať. Je to môj hlas, ktorý 

vás volá a pozýva k modlitbe, rozjímaniu a kontemplácii. Niektorí sa pri tomto volaní zastavia a idú mu v 

ústrety; iní sa tomuto hlasu bránia a dávajú najavo tvrdú škrupinu svojej hmotnej povahy. Preto kým jedni 

sa ponáhľajú prebudiť k pravému životu, iní sú leniví. 
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13 Koľkí z vás, ktorí ste zakúsili milosť počúvania môjho Slova, ste mi v srdci povedali: "Pane, prečo 

si tak dlho otáľal s návratom na svet?" - Na to vám hovorím: Pre mňa celý tento čas znamenal len okamih. 

Môžem vám povedať, že od chvíle, keď som vám dal svoje posledné slovo na Golgote, až do dňa, keď 

som vám dal svoje prvé učiteľské slovo v tomto veku, pre mňa neprešiel žiadny čas. Časový úsek medzi 

mojím odchodom v tom veku a mojím príchodom do tohto veku bol taký krátky, že ho prirovnávam k 

svetlu blesku, ktorý zableskne na východe a zhasne na západe. 

14 Niekedy sa ľudia považujú za takých nehodných Mňa, že nechápu, že ich môžem tak veľmi 

milovať; a keď sa zmierili s tým, že žijú ďaleko od svojho Otca, zariadia si život podľa vlastných predstáv, 

vytvoria si vlastné zákony a náboženstvo. Preto je ich prekvapenie veľké, keď zažijú môj príchod. Potom 

sa sami seba pýtajú: "V skutočnosti nás náš Otec tak veľmi miluje, že hľadá spôsob, ako sa s nami spojiť 

takýmto spôsobom?" 

15 Vy, ľudské deti, môžem vám len povedať, že nedovolím, aby zahynulo to, čo je moje - a vy ste 

moji. Miloval som ťa skôr, ako si bol, a budem ťa milovať navždy. 

16 Ak ste odkladali svoj návrat ku Mne a na ceste ste sa stretli s mnohými nešťastiami, neznamená to, 

že sa Moja láska zmenšila kvôli vašim hriechom. Môj hlas prostredníctvom vášho svedomia vás v 

skutočnosti vždy nabádal, aby ste ku Mne prišli na cestu pravdy. Ja som brána otvorená na celú večnosť a 

pozývam vás, aby ste vstúpili do mojej svätyne, kde je vaše dedičstvo. 

17 Moje učenie vás poučilo, aby ste prestúpenia premenili na dobré skutky. Buďte si istí, že kto 

vezme kríž svojho Pána a nasleduje ho, čoskoro pocíti povznesenie svojej duše. 

18 Toto nie je posledné učenie, ktoré osvetľuje tretí vek. Duchovné nemá konca, môj zákon teraz žiari 

vo všetkých svedomiach ako božské slnko. Stagnácia alebo úpadok je vlastný len ľuďom a je vždy 

dôsledkom neresti, slabosti alebo roztopašnosti vášní. Ak ľudstvo raz postaví svoj život na duchovných 

základoch a bude v sebe nosiť ideál večnosti, ktorý vám vnuká Moje učenie, nájde cestu k pokroku a 

dokonalosti a už nikdy sa neodkloní od svojej cesty rozvoja. 

19 Ak som dal tvojmu duchu jedno semeno, aby ho zasial, bude mi musieť vrátiť sto. Či ste nevideli 

rozmnožovanie semien na zemi? Urobte im to isté! Vytvoril som len jedno semeno každého druhu a 

vidíte, ako sa neustále množia. 

20 Milované deti, myslíte si, že je potrebné, aby som sa vrátil na svet a ešte raz vylial svoju krv, aby 

ste pochopili moju lásku? Nie, tento dôkaz už nie je potrebný, teraz stačí, keď sa každý deň niekoľko chvíľ 

modlíš a rozjímaš, a Moje svetlo už osviežujúco prenikne tvoju dušu. Toto svetlo bude svetlom Majstra, 

bude to Môj hlas, ktorý vám odhalí mnohé učenia, ktoré nepoznáte, ale ktoré musíte poznať, aby ste mohli 

žiť v plnom poznaní v Tretej ére, ére Svetla a oduševnenia. 

21 V tých Druhých časoch ma ľudia hľadali viac ako lekára než ako Majstra, pretože ľudia vždy 

verili, že bolesť tela je väčšia ako bolesť duše. Ježiš bol ochotný a dovolil chorým, aby sa k nemu obrátili. 

Vedel, že táto bolesť priťahuje ľudí k svetlu jeho Slova. 

22 Keď slepí opäť videli a malomocní boli očistení, keď chromí opustili svoj tábor a posadnutí boli 

oslobodení od svojich (nadpozemských) vplyvov a posadnutosti, boli živými svedkami toho, že Ježiš je 

Lekár. 

23 Ľudia sa na mňa kvôli tomu dlho pýtali, aj keď som už nebol s nimi na svete. Ale v dnešnej dobe, 

keď k vašej posteli príde lekár a vy mu plne dôverujete a zverujete svoj život jeho vede, zabúdate, že život 

oboch závisí odo mňa. V tej chvíli sa zabudnete pomodliť k Otcovi, aby ste od neho vyprosili osvietenie 

pre človeka vedy a hojivý balzam na svoje utrpenie. Namiesto toho, aby sa táto chorá izba naplnila 

svetlom a prenikla silou a nádejou, zostáva smutná a pochmúrna pre nedostatok spiritualizácie. 

24 Kedy ma budete opäť hľadať s takou vierou, s akou sa ku mne obracali chorí druhej éry? Musím 

vám povedať, že túžim po vašej viere a že ak mi budete dôverovať, získate právo na veľké zázraky, ktoré 

mám pre vás pripravené. 

25 Vedcom neodopieram svoje uznanie, pretože som im dal úlohu, ktorú vykonávajú. Mnohým z nich 

však chýbala modlitba, láska a povznesený duch, aby sa stali skutočnými ľudskými lekármi. 

26 Budem k nim ešte hovoriť, ale môj hlas bude pre nich znamenať súd, keď budú svedkami toho, 

ako moji učeníci uzdravujú chorých, ktorých veda nevedela liečiť, duchovnými prostriedkami; a keď sa 
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ľudia budú navzájom uzdravovať svojimi duchovnými darmi, materialisti otvoria oči pred týmto zjavením 

a povedia: "Vskutku, nad našou vedou je múdrosť a moc, ktorá je vyššia ako naša." 

27 Vám, ľudia, hovorím, aby ste nezabúdali na tento božský dar, lebo vďaka nemu budete šíriť svetlo 

v dušiach, prinášať útechu trpiacim a obrátiť mnohých tým, že ich vyslobodíte z ich smútku. 

28 Bolesť je cesta, ktorá vedie ľudí k zdroju zdravia, ktorým som ja. Vždy však pamätajte, že som 

vám dal kvapku svojho uzdravujúceho balzamu, aby ste ho mohli použiť, kedykoľvek vám niekto zaklope 

na dvere. Bdejte a modlite sa, aby vás toto volanie o pomoc vždy našlo pripravených. 

29 Učeníci tretej éry, veru vám hovorím, že keďže ste dostali Moje nové zjavenia, budete pravdivo a 

správne vykladať obsah učenia minulých čias. 

30 Všetko, čo vám v nich bolo zjavené, má božský význam, aj keď sa vám zdá, že v niektorých 

prípadoch hovoria o ľudskom živote. Hľadajte ich duchovný obsah a zistíte, že vám vždy ukazujú 

duchovný život. 

31 Nezaoberajte sa príliš štúdiom písmen, ktoré je povrchné, pretože vás to môže priviesť do zmätku. 

Preniknite do významu Slova, tam nájdete pravdu. Uistite sa, že vaše skúmanie je jednoduché, ako je to 

moje slovo, a nesťažujte pochopenie toho, čo je jasné, hlasné a prirodzené. 

32 Modlitba a duchovné rozjímanie sú to, čo je potrebné na štúdium božských lekcií. Veru, hovorím 

vám, že kto hľadá moje svetlo týmto spôsobom, čoskoro ho nájde. Už som vám ukázal, že modlitbou sa 

dosahuje múdrosť. 

33 Učeník, ktorý takto hľadá Moje slovo a takto sa pýta svojho Majstra na radu, vždy nájde pravdu a 

nikdy neupadne do zmätku. 

34 Príde deň, keď vám vaša vnímavosť pre duchovno umožní ľahko objaviť duchovný význam 

obsiahnutý v každom slove, ktoré zo Mňa vychádza. 

35 "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta," povedal som vám v druhej ére, preto vám hovorím o 

duchovnom kráľovstve. "Ja som Cesta," povedal som vám, aby ste pochopili, že vám pripravím cestu, 

ktorá vás privedie do nebeského domova, kde budete bývať so Mnou. 

36 Na ľudský život vám stačil Zákon, ktorý som vám dal prostredníctvom Mojžiša, ale na večný život 

bolo potrebné, aby "Slovo" Božie bolo s vami, aby vám pripravilo cestu do pravého raja. Ale keďže na 

ceste do vysokých domov svetla, dokonalosti a lásky sú nástrahy, útesy a pokušenia, bolo potrebné, aby sa 

na ceste pocestného objavila hviezda, maják, lúč svetla, ktorý by osvetľoval jeho kroky. Toto svetlo je 

svetlo môjho Ducha, ktorý k vám prišiel, aby rozptýlil pochybnosti, nevedomosť a neistotu. 

37 Pozrite sa, ako som vám krok za krokom a postupne objasňoval cestu Ducha od čias, keď ste sa 

riadili prirodzeným zákonom, teda diktátom svedomia, až po tento čas, keď prostredníctvom inšpirácie 

prijímate duchovné svetlo. 

38 Táto inšpirácia je plodom dlhej cesty rozvoja, na ktorej sa nemôžete zastaviť a ktorá vám prinesie 

potrebnú dokonalosť, aby ste mohli žať tie najlepšie plody. 

39 Dnes vám hovorím: Vitajte, neúnavní pútnici na ceste k dokonalosti. Poďte ku mne všetci, ktorí v 

duchu hladujete alebo žíznite, lebo každý, kto vie prijať toto Slovo a vyťažiť z neho jeho podstatu, nájde 

pokoj. 

40 Požehnávam toho, kto sa vydal na cestu pokojným a pevným krokom, lebo sa nezakopne. 

Osvetľujem vás, aby ste sa správali ako dobrí žiaci môjho učenia. 

41 Čas, ktorý som určil na ukončenie tohto ohlasovania v tejto ére, bude koniec roka 1950 - vhodné 

obdobie na vašu prípravu. Ak by sa totiž moje slovo od vás vzdialili pred dňom určeným na jeho 

ukončenie, mnohí z vás by zoslabli a iní by sa vrátili k svojim starým zvykom. Váš osud bol naplánovaný 

s najväčšou dokonalosťou a skúšky, ktorým čelíte, sú pre vás motiváciou, aby ste obrátili svoju myseľ 

nahor a milovali Mňa. Ak ste vo svojom živote mali len uspokojenie a hojnosť hmotných statkov, zastavili 

ste sa na duchovnej ceste a vzdialili ste sa odo Mňa, ale teraz som vám zveril novú príležitosť na splnenie 

vašej úlohy. Napriek tomu nezabúdajte, že vaša existencia na zemi je len okamihom uprostred večnosti a 

že ak tento okamih necháte nevyužitý, po prebudení na onom svete spoznáte zvyšky a nedostatok svetla vo 

svojom duchu. Pre dušu to bude smutné prebudenie, pretože si uvedomí svoju chudobu a nahotu v 

dôsledku nesplnenia svojej úlohy a bude musieť prelievať slzy nad strateným časom, kým sa neočistí. 



U 112 

15 

42 Áno, žiaci, potom bude musieť na seba vziať pokánie, aby umlčala výčitky svedomia a stala sa 

hodnou pokračovať vo svojom vývoji. 

43 Vždy kráčajte cestou zákona a ten vás ochráni. 

44 Ako málo je mojich učeníkov a aké početné je ľudstvo! Posilňujem však tých, ktorí boli schopní 

vziať na seba toto poslanie a zodpovednosť, pretože sú pripravení vyraziť na sejbu, keď ich k tomu 

povolám. Dovtedy budú mať poslušnosť sluhu a silu duše apoštola. 

45 Keď Moje Slovo už nebude počuť tak ako teraz a nebude vás môcť varovať, keď sa nepriateľ 

priblíži a nečisté vody budú chcieť zakaliť krištáľovo čistý prameň, ktorý som vám zveril, uchýlite sa k 

modlitbe a vaše svedomie vám povie, čo máte robiť. Vo svetle svedomia som prítomný a vždy budem. 

46 Už poznáte chuť ovocia z tohto stromu a ja vás varujem, aby ste sa v budúcnosti nedali zviesť 

falošnými prorokmi, ale aby ste aj vy dávali pozor na svojich blížnych a učili ich rozlišovať podstatu 

môjho učenia (od iných učení). Je napísané, že po mojom odchode povstanú falošní proroci, ktorí prídu a 

budú hovoriť môjmu ľudu, že sú mojimi poslami a že prišli v mojom mene, aby pokračovali v diele, ktoré 

som medzi vami vykonal. 

47 Beda vám, ak sa budete klaňať falošným prorokom a falošným učiteľom alebo ak budete k môjmu 

učeniu pridávať slová bez duchovného obsahu, lebo potom nastane veľký zmätok! Preto vám opakujem: 

"Bdejte a modlite sa." 

48 Podriadil som človeka dvom zákonom a mojou vôľou je, aby ste vy, moji pracovníci, plnili oba, 

aby ste v spojení ducha a hmoty mohli vo svojom živote vykonať dokonalé diela. Do každého zo svojich 

zákonov som vložil svoju múdrosť a dokonalosť. Splňte oboje, lebo vás privedú ku mne. Nesnažte sa žiť 

na zemi, akoby ste už boli v duchovnom, lebo by ste upadli do fanatizmu, ktorý je falošným oduševnením. 

To by spôsobilo, že by vaše telo ochorelo a predčasne by sa uložilo do hrobu bez toho, aby ste dokončili 

svoju misiu. Pochopte teda, že duch bol obdarený vyššou inteligenciou, aby bol sprievodcom a pánom 

tela. 

49 Dnes žiješ v tomto údolí boja a bolesti, kde ti skúšky každú chvíľu hovoria, že tento domov je 

pominuteľný, ale že všetko, čo si nedosiahol v prítomnosti, budeš mať zajtra. Pokoj a radosť, ktoré vo 

svete trvajú len chvíľu, sú v duchovnom domove večné. Preto vás pozývam do kráľovstva večného pokoja 

a spokojnosti bez konca. Pripravte sa na veľkú cestu, čakám vás. 

50 Naučte sa počuť hlas svojho svedomia a budete počuť môj hlas, ktorý hovorí k vášmu srdcu. Tento 

vnútorný hlas je hlasom vášho Otca - vždy láskavý, povzbudzujúci a presvedčivý. 

51 Dnes som vám skrížil cestu a vy ste ma prijali s radosťou vo svojom duchu. Stretnutie medzi 

Majstrom a budúcimi žiakmi bolo šťastné. 

52 Sekty sa pripravujú a hovoria o Mojom blížiacom sa príchode. Keď sa však k nim duchovne 

priblížim, necítia ma, pretože im chýba citlivosť a pretože neveria. Svojmu ľudu hovorím, že v tomto čase 

ma veľkí ľudia, učenci a kňazi spoznajú a pocítia v podobe, ktorú som si zvolil, aby som sa dal poznať 

ľudstvu tejto epochy. Vyberiem si spomedzi nich tých, ktorí mi budú musieť slúžiť, lebo keď ich 

pripravím, pošlem ich hlásať moje zjavenia a učenie v tomto čase. 

53 Pozval som vás k svojmu stolu lásky, pri ktorom ste požívali božský pokrm: chlieb a víno Ducha. 

Ach, keby ste všetci pochopili, aký je hlad Ducha: s akou láskou by ste hľadali hladných! Tieto chvíle sú 

pre vás, mojich nových učeníkov, pamätnou hodinou. Nie však pre Mňa, ktorý som večná prítomnosť. 

Moje utrpenie a moja obetavá smrť pokračujú v skrytosti, moja krv je stále čerstvá. Ale vy, ktorí ste 

dočasne na zemi a ste ako atómy vo večnosti, spomínajte a nanovo prežívajte ako niečo vzdialené 

umučenie, ktoré vám Majster odkázal ako najväčšie svedectvo lásky. Počúvajte ma a učte sa, tak budete 

môcť milovať moje učenie, slúžiť svojim bratom a sestrám a duchovne sa zdokonaľovať. Ak túžite byť 

pánmi medzi ľuďmi, stačí nasledovať Ježiša. Keď ma budete počúvať, nebudete už nevedomými deťmi, 

ktoré sa na všetko pýtajú, lebo nič nevedia, a stanete sa učeníkmi, ktorí sa budú cítiť inšpirovaní mojím 

Duchom, keď otvoria svoje pery, aby hovorili o mojich pokynoch. V otázkach ľudí bude potom vaše slovo 

svetlom, ktoré zapáli pochodeň viery v každom srdci. 

54 Ja som Cesta, Pravda a Život, a preto prichádzam k vám a vylievam svoju lásku do pohára na 

tomto stole, aby ste z neho pili, kým sa neuhasí váš smäd. Neprišiel som zachrániť niekoľkých, ale každú 
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dušu, ktorá potrebuje svetlo. Pripravujem však len niektorých, aby mohli zachraňovať iných, a tí zasa 

iných. 

55 Národy sú utrápené, deprimované a choré. Už neočakávajú, že ich ťažkosti a trpkosti vyrieši veda 

alebo ľudská sila. Ľudia začínajú veriť, že ich môže zachrániť len zázrak. Mnohí z nich vedia, že proroci 

prvej éry ohlasovali môj nový príchod; mnohí z nich vedia, že všetko, čo sa v súčasnosti deje vo svete, 

zodpovedá znameniam predpovedaným pre čas môjho príchodu a mojej prítomnosti medzi vami. Čoskoro 

sa všetci dozvedia, že prišiel Tretí vek a že som sa zjavil v súlade s tým, čo bolo oznámené; že som prišiel 

"na oblaku", to znamená v duchu, aby som poslal Svoje Slovo ako lúč svetla na myseľ Svojich 

vyvolených. Ale skrze koho prijme ľudstvo dobrú zvesť a všetky svedectvá, ktoré som medzi vami 

povedal a urobil? Prostredníctvom koho sa to stane, ak nie prostredníctvom tých, ktorí ma počúvali? 

56 Tu je stôl, sadnite si k nemu, pozdvihnite svojho ducha a pocíťte moju prítomnosť. Pocíťte to 

nielen duchom, ale aj telom, ak sa naozaj zduchovňujete a chvejete sa v kontakte s Mojím svetlom. 

57 Keď vnútorne povstanete, zotrvajte niekoľko okamihov v duchovnom svete, aby som vás v tejto 

hodine mohol prijať zástupne za ľudstvo a vo vás požehnať národy, potešiť smútiacich, chorých, 

osamelých trpiacich. Pamätajte, že v súčasnosti je vo vašom svete viac vdov a sirôt ako kedykoľvek 

predtým. 

58 Vo vás, ktorí sa tu modlíte, prijímam všetky rasy, všetky národy, náboženstvá a sekty, lebo ste pili 

víno večného života. Vylievam svoju silu lásky na každého ducha, aby sa v týchto chvíľach nenašlo ani 

jedno z mojich detí, ktoré túži po spravodlivosti. 

59 Tvárou v tvár hriechu sveta je potrebné, aby k vám preniklo svetlo môjho Ducha. Ak ste vtedy 

spôsobili, že z môjho tela vytryskla krv, pot a slzy, teraz spôsobíte, že sa Majster vyleje ako svetlo na 

bolesť, skazu a temnotu ľudí. 

60 Veľké sú bolesti a hriechy, ktoré pokrývajú národy ako plášť smútku. Ale dnes, keď ma nevidíš 

plakať alebo krvácať, pocítiš na svojom duchu nevyčerpateľný prúd môjho odpustenia, mojej lásky a 

môjho svetla. 

61 Toto je moja nová krv, ktorú dnes vylievam na ľudstvo. V týchto chvíľach sa váš duch občerstvuje 

v oblastiach, do ktorých by sa mohol pozdvihnúť v tomto spoločenstve so Mnou. Nezabúdajte však, že to 

bol Eliáš, duchovný pastier, ktorý vás pripravil a priviedol ku mne, aby ste prijali slovo svojho Majstra a 

zároveň nežné pohladenie Márie, vašej nebeskej Matky, ktorej Duch je vo mne vždy prítomný. 

62 Vo vašich srdciach zanechám pokoj, lebo po ňom prídu chvíle smútku a strachu. Pripravte sa, lebo 

neviete, čo vás čaká v budúcnosti. 

63 Pamätajte, že som vám povedal, že sa objavia falošní proroci a falošní spiritualisti. Pamätajte, že 

som vás vždy upozorňoval na tieto skúšky a povedal som vám, že Moje prejavovanie, ktoré som začal 

prostredníctvom orgánu mysle Damiany Oviedo, bude pokračovať do roku 1950 a že po tomto roku sa už 

nebudem prejavovať v tejto podobe. Mnohokrát som vám povedal, že po tomto čase vylejem Svojho 

Ducha prostredníctvom vašich duchovných darov, ale že keď sa skončí obdobie stanovené Mojou Vôľou, 

budete si želať, aby v niektorých spoločenstvách neprestalo znieť Slovo Nositeľa hlasu, zatiaľ čo v iných 

tieto prejavy už nebudú - potom beda tým, ktorí by znesväcovali Moje prikázania a chceli sa vzoprieť 

Mojej Vôli! 

64 Nechcem, aby ste boli zodpovední za takéto závažné priestupky. Ale aby ste neupadli do 

pokušenia, pracujte na svojom zjednotení, aby ste, keď príde posledný deň môjho ohlasovania, všetci 

počuli, že odchod Majstra prostredníctvom Nositeľa hlasu je definitívny a že sa netýka len jedného 

zhromaždiska alebo jednej obce, ale celého ľudu. 

65 Pripravte sa, lebo pošlem výzvu duchovným rehoľných spoločenstiev, duchovným a 

predstaveným, aby počuli moje posledné slová. Opäť vám hovorím: pripravte sa, aby v tomto čase bol 

veľký zástup svedkom mojej rozlúčky. Vylejem silu na vášho ducha, aby ste necítili moju "neprítomnosť", 

pretože v skutočnosti nebudem neprítomný. Keďže som k vám prišiel cestou Ducha, musíte aj vy prísť ku 

mne tou istou cestou. 

66 Úloha nositeľa hlasu sa skončí v deň, ktorý som určil, ale jeho orgán chápania zostane otvorený 

pre inšpiráciu a všetky duchovné dary, rovnako ako orgán "robotníka" alebo vodcu a všetkých tých, ktorí 

plnia Môj zákon lásky. Musím vám ešte povedať, že dar slova sa objaví aj medzi vami a budete môcť 
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hovoriť o mojom diele ľuďom, ktorí hovoria inými jazykmi. Všetkých vás, ktorí ma v tento deň počúvate, 

budem brať na zodpovednosť za svoje slovo, lebo ste ľudia, ktorých som našiel, ako zišli z cesty, ale ktorí 

v mojom slove opäť našli správnu cestu. Tí, ktorí prišli chudobní a plačúci, dnes poznajú pokoj. 

67 Medzi vami sú tí, ktorí prišli ako vyvrheli a teraz sedia za mojím stolom. Medzi zástupom sú aj tí, 

ktorí boli slepí a dnes vidia svetlo, sú aj tí, ktorí boli nemí voči slovu lásky a milosrdenstva a dnes, keď sa 

už obrátili, sú mojimi služobníkmi; sú aj tí, ktorí boli hluchí, ktorí nepočuli hlas svedomia, ale ktorí túto 

schopnosť získali späť a počuli hlas Najvyššieho sudcu, a ktorí sa naučili počuť nárek tých, ktorí trpia. 

Medzi týmito zástupmi objavujem cudzoložnú ženu a tiež kajúcneho hriešnika, obvineného a označeného 

tými, ktorí často hrešia viac ako oni. Ja im však odpúšťam a hovorím im, aby už nehrešili. 

68 Ó, ľudia, keby ste len dokázali uchovať všetky Moje slová vo svojom srdci, akí by ste boli bohatí 

na duchovné poklady, akí silní a osvietení! Ale tvoja pamäť a tvoje srdce sú slabé. Nech moje slovo a jeho 

duchovná podstata, ktoré sú symbolom môjho tela a mojej krvi a ktoré sú symbolom chleba a vína, ktoré 

som ponúkol svojim učeníkom pri poslednej večeri, preniknú vášho ducha v dnešnej popoludňajšej hodine 

spomienky. 

69 Jedzte chlieb života, jedzte za celé ľudstvo v tomto čase bolesti, nápravy a očisty. Kým si 

vychutnávate tento pokrm, pamätajte, že v tú istú hodinu milióny ľudských bytostí vyprázdňujú veľmi 

horký pohár a že mnohí vaši bratia namiesto toho, aby pili víno Mojej lásky, prelievajú krv svojich 

blížnych na bojiskách vojny. 

70 Sedíte za mojím stolom a nechcem, aby niekto z vás pociťoval výčitky svedomia, aby sa cítil 

nehodný byť tu alebo aby pociťoval túžbu opustiť svoje miesto a odísť z tohto zhromaždenia. 

71 Je pravda, že v tom čase bol medzi mojimi učeníkmi jeden, ktorý sa sprisahal proti svojmu 

Majstrovi a ktorý, keď počul moje posledné odporúčania a posledné slová mojej zmluvy o láske, nemohol 

zostať v mojej prítomnosti a odišiel od Večere Pánovej. Dôvodom bolo to, že vo svojej taške už nosil 

peniaze, za ktoré predal svojho pána. Ostatní učeníci to nevedeli, ale Ježiš áno. Dal ho urobiť, aby sa tak 

splnilo, čo bolo napísané. Večný využil nevernosť srdca, aby sa v jeho Synovi splnilo všetko, čo 

prorokoval. 

72 Modlite sa, učeníci tretej éry, aby sa medzi vami neobjavil zradca, ktorý by vymenil moju pravdu 

za márnosti sveta a pokrytecky by hovoril ako Judáš: "Majstre, budem to ja?" 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 113  
1 Milovaný izraelský ľud, žiaci, študenti a poslední prichádzajú: Skutky vášho ducha 

prostredníctvom hmotného tela sú súdené jedinou Bytosťou, ktorá vás môže súdiť v pravde. Pozrel sa na 

teba jediný pohľad, ktorý môže preniknúť do tvojich myšlienok, a tvoj duch sa zachvel pred týmto súdom. 

Nie telo si uvedomuje veľkosť svojich previnení, ale duch, a práve on sa neodvážil pozrieť na Božiu tvár. 

Vy ste však sklonili šiju, aby ste počuli hlas Sudcu, milovaní učeníci. Ako Otec vám posielam svoje 

požehnanie, svoju lásku a svoje odpustenie. 

2 Kedy ti už hlas sudcu nebude mať čo vyčítať a uvidí len to, že tvoje slzy ako rosa očisťujú tvoju 

dušu a tvoje srdce? 

3 Som s vami, prišiel som opäť ako Majster, ako Otec, ako Priateľ a spoločník na ceste vášho ducha. 

Vstúpil som do najhlbšieho vnútra vášho srdca a som tu medzi vami nanovo, aby som vás učil a dal vám 

nebeskú radu, ktorá vám ukazuje cestu, na ktorej je moja milosť a od ktorej sa nesmiete odlúčiť. 

4 Eliáš svojím hlasom pastiera, všetky jeho ovce pozná, zhromaždí a prichýli vás v ovčinci. Moja 

tajná komnata srdca sa otvorila vteleným i nevteleným dušiam, moja milosť a moje milosrdenstvo sa 

vlievajú do vesmíru v duchu a v pravde. - Otcova láska je večná. Kto z vás sa však vzhľadom na prejav 

Mojej Božskej lásky venoval duchovnej kontemplácii a obnovil sa, aby dosiahol duchovnosť? Kto je ten 

učeník, ktorý už pochopil a praktizuje Moje pokyny? 

5 V Druhej ére som hovoril k veľkým zástupom a mnohí mi rozumeli, a ak Mi teraz, v Tretej ére, 

rozumiete a praktizujete pokyny, ktoré vám pripomínam, buďte požehnaní, lebo v súčasnosti urobíte krok 

vpred na ceste k oduševneniu. 

6 Počas celej svojej existencie budete prežívať Moje vlastné utrpenie, pretože už v druhej ére som 

vám ukázal, ako sa narodiť a žiť v skromných podmienkach. Učil som vás žiť tak, aby ste "dávali Bohu, 

čo je Božie, a svetu, čo je svetské". Učil som vás, že keď príde chvíľa splniť Otcovu vôľu, človek musí 

zanechať to, čo patrí svetu, aby sa vydal do zasľúbenej zeme, do nebeského kráľovstva. Ukázal som vám 

úzku cestu obety, lásky, odpustenia, milosrdenstva, ktorá vedie vždy vpred a nahor, až kým človek nepríde 

ku krížu obety. 

7 V tomto čase si ma beriete za príklad v mojom utrpení tej druhej éry, lebo ste sa narodili v 

skromných podmienkach a počas svojho ľudského života ste zažili bolesť, pády, tŕne, urážky a prelievali 

slzy z lásky k môjmu dielu. 

8 V druhej ére bol Božský Majster, hoci čistý dušou i telom, pokrstený Jánom vo vodách Jordánu, 

aby vám dal dôkaz poslušnosti a pokory. Ale ak Ten, ktorý nemal žiadnu škvrnu, neodmietol symbol 

očistenia, ako sa môžu hriešnici v tejto tretej ére nazývať čistými vo vzťahu k ľuďom? 

9 Keď som sa odobral na púšť, aby som rozjímal a ukázal vám, ako vstúpiť do spoločenstva so 

Stvoriteľom, z ticha púšte som rozjímal o práci, ktorá ma čaká, aby ste si uvedomili, že ak chcete vykonať 

dielo, ktoré som vám zveril, musíte sa najprv očistiť. Preto potom v tichu svojej bytosti hľadajte priame 

spojenie so svojím Otcom a takto vybavení - čistí, posilnení a odhodlaní - sa vytrvalo pustite do plnenia 

svojho náročného poslania. 

10 V druhej ére som kázal iba tri roky medzi zástupmi, ktoré ma počúvali a nasledovali. Veľké 

bohatstvo lásky, múdrosti, spravodlivosti a zákona, ktoré bolo v mojom Duchu, sa prejavilo nielen v 

mojom slove, ale aj v mojich skutkoch, v mojich pohľadoch, v uzdravujúcej sile, ktorú som vlieval do 

chorých, v odpustení, ktoré obnovovalo tvrdohlavých hriešnikov, v mojom hlase, ktorý kriesil mŕtvych, v 

mojom slove, ktoré odstraňovalo nečisté duše a vracalo im stratené svetlo. Prišiel čas a bolo napísané, že 

musím vstúpiť do mesta Jeruzalem, kde farizeji a vtedajší mocní kňazi čakali len na príležitosť, aby Ježiša 

zabili. Moje skutky zostali v nehynúcej pamäti pre celé ľudstvo: deň môjho triumfálneho vjazdu do 

Jeruzalema, svätá večera, zajatie, noc agónie, bolestná cesta a nakoniec ukrižovanie. 

11 V tých dňoch ste videli len človeka, ktorý vás učil, ktorý plakal a trpel za svojich učeníkov a 

zástupy. Dnes máte vyššie poznanie a vidíte hĺbku tohto diela a neplačete len pre Ježišovu ľudskú bolesť, 

ani vás nedojíma len krv, ktorá vytiekla z jeho tela, ale vďaka štúdiu a duchovnému povzneseniu chápete, 

že v tom človeku a okolo neho bol Boží Duch, ktorý svojím svetlom učil ľudí plniť úlohu, ktorá ich má 

očistiť od všetkých hriechov. Bol to Boh, ktorý plakal a krvácal cez telo kvôli temnote a nevedomosti, 
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ktoré pokrývali ľudstvo - Boh, ktorý sa stal človekom, aby prebýval s ľuďmi, aby ich učil pravej ceste a 

vzájomnej láske - Boh, ktorý sa poľudštil, aby cítil bolesť človeka a bol mu nablízku. 

12 Tie časy pominuli, ale človek na mňa nezabudol. Ľudia majú moje meno vyryté vo svojom 

svedomí. Oni však zišli z pravej cesty a dnes sa uspokojili s tým, že poznajú iba moje meno, že si ho 

pripomínajú a že poškvrňujú moje učenie. Človek ich totiž zabalil do obradov, ceremónií, zvykov a 

slávností a s tými sa uspokojil. Už nemiloval vlastného brata, už necítil bolesť blížneho, naplnil svoje 

srdce sebectvom, urobil zo seba Pána a zabudol, že jeho Majster vylial svoju krv a premenil ju na 

uzdravujúcu silu, na milosť, na spásu a na život pre ľudstvo a že každý, kto ma miluje a nasleduje, môže 

robiť to, čo som urobil ja: obnovovať a zachraňovať Slovom, kriesiť mŕtvych k životu a liečiť všetky 

choroby duchovným pohladením. 

13 Po mojom odchode v druhej ére moji apoštoli pokračovali v mojom diele a tí, ktorí nasledovali 

mojich apoštolov, pokračovali v ich diele. Boli novými robotníkmi, obrábali pole pripravené Pánom, 

zúrodnené jeho krvou, jeho slzami a jeho slovom, obrábané prácou prvých Dvanástich a tiež tých, ktorí ich 

nasledovali. Ale v priebehu času a z generácie na generáciu ľudia poškvrnili alebo sfalšovali moje dielo a 

moje učenie. 

14 Kto povedal človeku, že si môže vytvoriť moju podobu? Kto mu povedal, aby ma zobrazil 

visiaceho na kríži? Kto mu povedal, že môže reprodukovať obraz Márie, postavu anjelov alebo tvár Otca? 

15 Ó, vy ľudia malej viery, ktorí ste museli symbolizovať duchovno, aby ste mohli pocítiť moju 

prítomnosť! 

16 Obrazom Otca bol Ježiš, obrazom Majstra boli jeho učeníci. V Druhom čase som povedal: "Kto 

pozná Syna, pozná Otca." To znamená, že Kristus, ktorý hovoril v Ježišovi, bol sám Otec. Iba Otec mohol 

vytvoriť svoj obraz. 

17 Po smrti ako človek som sa zjavil plný života svojim apoštolom, aby si uvedomili, že som Život a 

Večnosť a že som medzi vami prítomný v hmotnom tele alebo mimo neho. Nie všetci ľudia to pochopili, a 

preto upadli do modlárstva a fanatizmu. 

18 Niektorí sa ma pýtali: "Pane, upadli sme do nového fanatizmu alebo do novej modloslužby?" Ale 

Majster vám hovorí: Nie ste úplne čistí, nepripravili ste sa na všetko oduševnenie, ktoré vás Majster v 

súčasnosti učí, ale postupne ho dosiahnete. V tomto treťom čase som pripravil prorokov, aby videli 

Duchom a svedčili ľuďom. 

19 Počúvajte môj hlas prostredníctvom svedomia, uvedomte si, že ste môj vyvolený ľud, že musíte ísť 

príkladom a byť jasným zrkadlom, v ktorom sa ľudia môžu pozrieť na seba. Neskôr, keď všetci vytvoríte 

jedno telo a jednu vôľu, budete príkladom pre (kresťanské) učenie a náboženské spoločenstvá a budete 

mať právo hovoriť o láske a pokoji a hovoriť ostatným, aby sa navzájom milovali, pretože im dávate 

príklad. Vy budete učiť ostatných obnove, pretože ste sa predtým obnovili a pochopili moje učenie. 

20 Ak sa nezduchovňujete, ako sa budete môcť pustiť do zvrhnutia falošných bohov? Iba oduševnení 

budete schopní vyjsť do sveta a skoncovať s nenávisťou, hlúpou snahou o moc, falošnou veľkosťou a 

zlými vedami. Len tak budete môcť ako vybavení zastaviť šírenie korupcie. Akým spôsobom? S láskou, 

ktorá je oduševnením. Potom budete otvorenou knihou. Nikomu nepoviete, že ste majstri, ani že ste moji 

učeníci. Bez chválospevu sa vydáte na cestu a ja k vám privediem zástupy. Pripravím vám pôdu a 

vydláždim cesty, spôsobím, že sa budete dorozumievať s bratmi iného jazyka. Nie všetci sa vydáte na 

cestu cez more. Tých, ktorí sa musia vydať na cestu do vzdialených alebo blízkych krajov, som určil ja, 

ale všetci sa vydajú na cestu ako kŕdeľ holubíc. Moji vyslanci budú na všetkých miestach zeme ako 

poslovia pokoja. 

21 Áno, ľudia, toto je úloha, ktorá vás čaká. Dnes k vám hovorím prostredníctvom svojich nositeľov 

hlasu jasnejšie. V druhej ére som hovoril svojim učeníkom a veľkým zástupom v alegóriách a 

podobenstvách. 

22 Ľudia mi nerozumeli, ale ich duch pochopil význam tohto slova. Moji učeníci sa jeden druhého 

pýtali: "Čo chcel Majster povedať týmto slovom?" Nikomu z nich sa však nepodarilo pochopiť celé Moje 

učenie, ale zostalo v nich, kým nenastane čas, keď ho pochopia v plnej jasnosti. 

23 V tejto tretej ére je Moje Slovo, dané prostredníctvom ľudského intelektu, jasnejšie a 

zrozumiteľnejšie pre vaše chápanie, pretože ste sa vyvinuli. Ako som mohol očakávať, že sa budete 

rozvíjať a zdokonaľovať, keď som vás predtým pripravil o duchovné dary? 
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24 Ak existujú ľudské bytosti, ktoré na svojej ceste stratili zmysel pravého života, a tým sa zmenili na 

parazitické rastliny, vlievam do nich šťavu večného života, aby sa opäť stali plodnými rastlinami. 

25 Ľudia, používajte Moje učenie, pretože mnohé z Mojich slov nebudú zaznamenané "zlatými 

perami" a mnohé z týchto záznamov zostanú skryté sebeckým a nevedomým srdciam. 

26 Pamätajte, že čoskoro ma už nebudete počuť v tejto podobe a že potom budete môcť prijímať Moje 

zjavenia a pokyny prostredníctvom inšpirácie. 

27 Beda tým, ktorí by sa opovážili prekrútiť Moje zámery, lebo keď príde hodina žatvy, Môj 

spravodlivý srp ich spracuje ako jedovaté rastliny alebo burinu! 

28 Pochopte, že som vás prišiel naučiť zdieľať bolesť vašich blížnych, aby ste sa mohli pripraviť na 

rozsievanie pokoja a vylievanie môjho uzdravujúceho balzamu na každé utrpenie. 

29 Pozrite, ako vojna ako čierny plášť pokrýva smútkom ľudí a národy, cez ktoré prechádza. Moria, 

hory a údolia sa zmenili na miesta krvi a smrti. Nemali by ste však strácať vieru; nech je zmätok, ktorý 

vládne vo svete, akokoľvek veľký - nepochybujte o svojich silách odolávať skúškam. Potom totiž 

duchovné povznesenie a spôsob modlitby, ktoré som vás naučil, pomôžu vašim bratom a sestrám nájsť 

cestu k pravému svetlu. 

30 Vidíte ľudí, ktorí žijú len preto, aby uspokojili nadmerný hlad po moci, neberú ohľad na životy 

svojich blížnych a nerešpektujú práva, ktoré som im Ja, ich Stvoriteľ, udelil? Vidíte, že ich diela hovoria 

len o závisti, nenávisti a chamtivosti? Preto sa za nich musíte modliť viac ako za iných, ktorí svetlo až tak 

nepotrebujú. Odpusťte týmto ľuďom všetku bolesť, ktorú vám spôsobujú, a pomôžte im, aby sa spamätali 

z vašich čistých myšlienok. Nerobte hmlu, ktorá ich obklopuje, ešte hustejšou, lebo ak sa jedného dňa 

budú musieť zodpovedať za svoje skutky, budem volať na zodpovednosť aj tých, ktorí namiesto toho, aby 

sa za nich modlili, im svojimi zlými myšlienkami posielali len tmu. 

31 Zdá sa vám nemožné, aby títo ľudia jedného dňa počuli hlas svedomia? Hovorím vám, že čoskoro 

príde hodina, keď budú klopať na moje dvere a hovoriť mi: "Pane, otvor nám, lebo nie je iné kráľovstvo 

ako tvoje." 

32 V živote ľudí zlo vždy potláčalo dobro. Ale ja vám znovu hovorím, že zlo nezvíťazí, ale že ľudstvo 

bude riadiť môj zákon lásky a spravodlivosti. 

33 Počúvajte moje slovo, učeníci, lebo príde deň, keď ho už nebudete môcť počuť, a je potrebné, aby 

ste si jeho význam uchovali vo svojich srdciach. Len ja môžem uhasiť váš smäd po spravodlivosti v tomto 

čase sebectva a lží. Pite túto krištáľovo čistú vodu, lebo vám znovu hovorím pravdu: "Kto sa napije tejto 

vody, už nikdy nepocíti smäd." 

34 Keď si pomyslíte, že dávam svoje Božské slovo prostredníctvom týchto nevzdelaných myslí a že 

tisíce sŕdc v ňom nachádzajú spásu a útechu, skloníte sa pred týmto zázrakom. 

35 Veru, hovorím vám: Ak sa Mojžiš dotkol skaly na púšti svojou palicou a spôsobil, že z nej 

vytryskla voda, ktorá uhasila smäd zástupov, tak som sa v tomto čase svojou spravodlivosťou, ktorá je 

láskou a mocou, dotkol týchto kamenných myslí a sŕdc a spôsobil, že z nich vytryskla voda večného 

života. 

36 Moje slovo je cesta, kráčaj po nej a vo svetle mojej lásky spoznáš cestu. Ja som sprievodca, ktorý 

vedie vaše kroky. Môj hlas, ktorý je vo vašom svedomí, vás povzbudzuje a vedie a moje zázraky 

roznecujú vašu vieru. 

37 Môj zákon bol vždy hlasom, ktorý viedol národy k svetlu. Ľudia, ktorých som poslal na čelo 

zástupov, boli príkladom viery, vernosti a vytrvalosti a neustále ukazovali ľuďom pravú cestu. 

38 S láskou sa venujte štúdiu môjho učenia, lebo postupne sa blížite k času, keď nebudete mať iného 

vodcu ako svoje svedomie ani iného pastiera ako môjho Ducha. 

39 Kým nedosiahnete úplné vybavenie, potrebujete niekoho, kto vám pomôže napredovať a povedie 

vaše kroky po dobrej ceste. Preto si spomedzi vás vyberám niektoré zo svojich detí za vedúcich zborov 

alebo väčších skupín. Aké ťažké je toto poslanie a aká vážna je jeho zodpovednosť! Blahoslavení sú tí, 

ktorí plní horlivosti, poslušnosti a bázne vedú svojich bratov a sestry po Mojej ceste, lebo potom ich kalich 

nebude taký horký, keď ich členovia cirkvi budú tlačiť ako ťažký kríž. Budem pri nich stáť, keď budú 

blízko k tomu, aby sa zrútili pod ťarchou svojich povinností, a nikdy ich nenechám padnúť. 

40 Nech sú požehnaní aj bratia a sestry vo viere, ktorí poslušne nasledujú kroky tých, ktorí "bdejú" a 

trpia, aby sa ani na krok neodklonili od cesty plnenia svojich úloh. 
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41 Zjednoťte sa v pravde a budete jasne počuť hlas Božského Pastiera, ktorý vás krok za krokom 

vedie k nebeskej prekážke. 

42 Všetko bolo pripravené na to, aby ste Mňa počuli v tretej ére prostredníctvom ľudského intelektu. 

Tí, ktorí ma takto počuli, boli na to už predurčení. 

43 Nie každý ma očakával, a ešte menej v podobe, v akej som sa zjavil, lebo moje slovo bolo pred 

vami skryté a zabudli ste na môj sľub, že sa vrátim. Ale ja, pre ktorého čas neplynie, som splnil svoj sľub, 

ktorý som vám dal. Teraz vám Moje Slovo oznamuje nový čas zjavení, ktorý vás oslobodí od všetkého 

zotročenia. Už žiadne reťaze, žiadne otroctvo, ľudstvo! 

44 V Prvom čase mi stačil jeden človek, aby som vás uviedol do zasľúbenej krajiny. V druhom čase 

bolo dvanásť učeníkov pripravených šíriť moje učenie a učiť ľudí správnej ceste. Teraz pripravím veľký 

ľud viery, odetý mojou milosťou a obdarený mojím slovom, aby priniesol národom a krajinám sveta 

chlieb večného života, ktorý nasýti duchovne núdznych a tých, čo túžia po spravodlivosti. 

45 Nechávam vo vašich srdciach chlieb lásky a pravdy, aby ste sa oň podelili s ľuďmi, lebo sú silní na 

pohľad, ale za ich slávnostným rúchom, nádherou a mocou sa skrýva slabá, chorá a unavená duša. 

46 Hľa, tu som medzi vami, splnil som svoj sľub. Prichádzam ako Boh, ako Otec, ako Majster a ako 

Priateľ. 

47 Pri správe o mojom príchode sa mnohí obrátili na (sväté) knihy a historiografiu, aby našli 

potvrdenie o mojom novom príchode, a všetci im povedali, že moja prítomnosť je pravdivá. Zdá sa vám 

zvláštne, že som teraz prišiel v duchu? Pochopte, že už nie je ten správny čas, aby sa "Slovo" stalo 

človekom a prebývalo medzi vami. Toto učenie o láske je už minulosťou. Dnes žijete vo veku Ducha 

Svätého. 

48 Toto je čas duchovného povznesenia, keď, ak ma chcete vidieť alebo cítiť, musíte pripraviť svoju 

dušu, lebo sa nebudete nikoho pýtať, či je pravda, že som medzi vami. Nemáte ducha alebo citlivosť? 

Nemáte srdce a zmysly? Koho sa teda opýtate, či je moje zjavenie medzi vami skutočnosťou? Neopovažuj 

sa pýtať sa na to učencov, lebo oni o Mne nič nevedia. Nezabudnite: Kým ľudia moci v druhej ére boli 

prekvapení Mojou prítomnosťou a kým zákonníci boli v rozpakoch a kňazi Mňa odsudzovali, pokorné a 

jednoduché mysle počujú ozvenu Môjho Slova v najhlbšom vnútri svojich sŕdc. tým, ktorí ma v súčasnosti 

počúvajú a nie sú schopní pochopiť moju prítomnosť pri tomto zjavení, hovorím, že ak napriek svojim 

pochybnostiam a nepoddajnosti chcú vedieť, či som to ja, kto hovorí, mali by moje učenie vyskúšať tým, 

že ho budú aplikovať že pochopia moje slovo, že očistia svoje srdce a myseľ, že vyhľadajú svojho 

nepriateľa, aby mu odpustili, že umyjú ranu malomocného, že potešia smútiaceho - potom sami spoznajú, 

či som to bol ja, Kristus, kto hovoril týmito ľudskými ústami. 

49 Vaše svedomie vám povie, či je toto slovo od Boha alebo od človeka. 

50 Keď hovorím prostredníctvom ľudského orgánu chápania, nie som skrytý, naopak, zjavujem sa 

prostredníctvom neho. 

51 Vtedy som vám povedal: "Strom sa pozná podľa ovocia". Spoznajte ovocie, ktoré prináša Moje 

učenie; chorí, ktorých opustila veda, sa stávajú zdravými, zdegenerovaní sa kajú, zlomyseľní sa obnovujú, 

pochybovači sa stávajú horlivými veriacimi, materialisti sa oduševňujú. Tí, ktorí tieto zázraky nevidia, to 

robia preto, lebo trvajú na tom, že sú slepí. 

52 Ľudstvo pestuje mnoho "stromov"; hlad a bieda ľudí ich núti hľadať na nich tieň a plody, ktoré im 

ponúkajú spásu, spravodlivosť alebo pokoj. Tieto stromy sú učením ľudí, ktorí sú často inšpirovaní 

nenávisťou, sebectvom, túžbou po moci a megalomanstvom. Ich ovocím je smrť, krv, deštrukcia a 

znesvätenie toho najposvätnejšieho v živote človeka, čo je sloboda viery, myslenia, reči - jedným slovom, 

zbavenie slobody ducha. 

53 Sú to temné sily, ktoré povstali, aby bojovali proti svetlu. 

54 Upozornil som vás na to, keď som vám oznámil, že príde čas, keď vypuknú vojny ideí, doktrín a 

bratovražedné boje, ktoré sa budú šíriť z národa na národ a zanechajú za sebou stopu hladu a bolesti medzi 

ľudstvom. A že to bude čas môjho príchodu "na oblaku", teda duchovne. 

55 Chvíľu predtým, ako som zomrel na kríži, som Ježišovými ústami povedal: "Všetko sa stalo." To 

bolo Moje posledné slovo ako ľudskej bytosti, pretože duchovne Môj hlas nikdy nezanikol, pretože Moje 

"Slovo" spievalo koncert lásky so všetkými bytosťami od okamihu ich stvorenia. 
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56 V súčasnosti k vám hovorím prostredníctvom ľudského nosiča hlasu; po roku 1950 budem s vami 

hovoriť z ducha do ducha a prinesiem vám veľké zázraky a zjavenia. Ale ja budem vždy hovoriť, pretože 

som večné Slovo. 

57 Budeš pripravený učiť svojich bratov a sestry tomu, čo si sa naučil odo Mňa, a nebude otázka, hoci 

aj hlboká, na ktorú by si neodpovedal správne - za predpokladu, že budeš pokorný, aby si nestratil Moju 

milosť. 

58 Láska, hovorte, keď musíte, mlčte, keď je to vhodné, nikomu nehovorte, že ste moji vyvolení. 

Vyhýbajte sa lichoteniu a nedávajte najavo, čo dobré robíte. Pracujte v tichosti a svedčte svojimi skutkami 

lásky o pravdivosti môjho učenia. 

59 Milovať je váš osud. Milujte, lebo tak zmyjete svoje škvrny zo súčasného života i z minulých 

životov. 

60 Nehovorte, že som Boh chudoby alebo smútku, pretože si myslíte, že Ježiša vždy nasledovali 

zástupy chorých a trpiacich. Hľadám chorých, smutných a chudobných, ale preto, aby som ich naplnil 

radosťou, zdravím a nádejou, lebo ja som Boh radosti, života, pokoja a svetla. 

61 Ak vám niekto povedal, že existujú hriechy, ktoré mi nie sú odpustené, nepovedal vám pravdu. Za 

veľké prehrešky sú veľké očistenia a pri úprimnom pokání je Moje bezhraničné odpustenie. Opäť vám 

hovorím, že všetci prídete ku mne. 

62 V tomto čase nebude Moja zmluva s vami spečatená krvou, ako sa to stalo v Egypte, keď Môj ľud 

označil dvere svojich domov krvou z prvorodeného baránka, alebo ako sa to stalo neskôr v druhej ére 

Ježiša, Baránka Božieho, keď svojou krvou spečatil duchovnú zmluvu medzi Majstrom a Jeho učeníkmi. 

63 Teraz chcem, aby ste sa vydali na cestu z lásky, vedení svetlom svedomia a ideálom oduševnenia, 

aby krv nevinného človeka nespečatila túto zmluvu. Bude to svetlo môjho Ducha a tvoje svetlo spojené do 

jednej jasnej žiary, do jedného lúča svetla. 

64 Cesta, ktorú Mojžiš ukázal zástupom cez more a púšť, aby ich priviedol k bránam zasľúbenej 

zeme, je symbolom poučenia, ktoré predchádzalo lekciám, ktoré som vám zjavil prostredníctvom Ježiša - 

lekciám, ktoré sa začali v betlehemských jasliach a skončili na Kalvárii. 

65 V tomto čase musíte ísť a vyučovať Moje učenie; pritom sa musíte s najväčšou úctou vcítiť do 

srdca svojho blížneho, pretože srdce človeka je Mojím chrámom. Ak tam pri vstupe nájdete zhasnutú 

lampu alebo zvädnutý kvet, zapáľte lampu a zalejte kvet, aby v tejto svätyni bolo opäť prítomné svetlo a 

vôňa ducha. Netúžte však po tom, aby ste ovocie zožali okamžite. Keď zasiate semienko do zeme, vyklíči 

okamžite alebo okamžite prinesie ovocie? Prečo teda chcete žať úrodu z ľudského srdca, ktoré je tvrdšie 

ako zem, v ten istý deň, keď ste ju zasiali? 

66 Mali by ste tiež vedieť, že tak ako existujú rozdiely v materiálnej pôde, existujú aj rozdiely medzi 

ľuďmi. Často budete siať, a keď už stratíte všetku nádej, že vaše semeno vzíde, budete prekvapení, pretože 

uvidíte, že vzíde, vyrastie a prinesie ovocie. Inokedy si budete myslieť, že ste zasiali na úrodné pole, a 

neuvidíte, že semeno vyklíčilo. Ak narazíte na takú tvrdú pôdu, ktorá odoláva vášmu úsiliu, prenechajte ju 

mne a ja, božský zemepán, ju urobím úrodnou. 

67 Hovorím k vám v alegórii, aby ste si moje učenie uchovali v pamäti. Nechcem, aby ste sa po roku 

1950 cítili ako siroty bez dedičstva. Ak potom Môj hlas utíchne, mnohí budú po Mne naďalej túžiť. Môj 

hlas však už nebude počuť v tejto podobe. - Nastane chvíľa slabosti pre ľudí, keď budú muži a ženy 

zmätení. Keď ich zmätok dosiahne vrchol, dám pocítiť svoju prítomnosť v celej svojej sláve. Potom 

každý, kto je pripravený, otvorí oči a spozná pravdu môjho učenia. To budú tí, ktorí ma uvidia a budú 

svedčiť o mojej prítomnosti medzi vami. 

68 Pripravujem vás na tieto časy, lebo keď už nebudete počúvať moje slovo, pokušenia zaútočia na 

vaše srdcia a využijú vašu slabosť, aby vám ukázali mnohé cesty. Potom by si mal používať svoju pamäť 

na hľadanie môjho Slova a držať sa kníh, ktoré sú napísané, aby si tam našiel odvahu, ktorá tvojmu duchu 

chýba. Potom pochopíte, že žijete v čase očisťovania. 

69 Stále ste slabí, ale budete opäť silní. Lebo v tom čase budú vládcovia, ktorí sa budú triasť pred 

autoritou môjho ľudu. Kedy sa tieto udalosti uskutočnia? Keď sa tento ľud zduchovňuje a rozvíjajú sa jeho 

duchovné dary, dosahuje vysoký stupeň. Potom sa rozšíria chýry o vašej autorite. Tieto chýry sa budú šíriť 

od národa k národu, a práve vtedy sa objaví ten nový faraón, ktorý sa vás bude snažiť zotročiť bez toho, 

aby to dosiahol; pretože to bude čas slobody ducha na zemi. Môj ľud prejde púšťou ohovárania a 
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nespravodlivosti, ale nebude sa skláňať pred bolesťou a pôjde svojou cestou krok za krokom a v 

pokladnici svojho ducha si so sebou ponesie učenie jedinej knihy zjavenej ľuďom v troch storočiach - 

svetlo troch zákonov, ktorými sú Zákon, Láska a Múdrosť Božia. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 114  
1 Kedykoľvek sa toto pochybujúce, neveriace a materialistické ľudstvo stretne s božským zjavením 

alebo s tým, čo nazýva zázrakom, okamžite hľadá dôvody alebo dôkazy, aby dokázalo, že žiadne 

nadprirodzené dielo neexistuje a že sa takýto zázrak nestal. Keď sa objaví človek, ktorý prejavuje 

nezvyčajné duchovné schopnosti, zažíva posmech, pochybnosti alebo ľahostajnosť, aby umlčal svoj hlas. 

A keď príroda ako nástroj Mojej božskosti vysloví svoj hlas spravodlivosti a výkriky na poplach, ľudia 

všetko pripisujú náhode. Nikdy však ľudstvo nebolo také necitlivé, hluché a slepé voči všetkému 

božskému, duchovnému a večnému ako v týchto časoch. 

2 Milióny ľudí sa nazývajú kresťanmi, ale väčšina z nich nepozná Kristovo učenie. Tvrdia, že milujú 

všetky diela, ktoré som vykonal ako človek, ale svojím spôsobom viery, myslenia a nazerania na veci 

dokazujú, že nepoznajú podstatu môjho učenia. 

3 Učil som vás životu ducha, zjavil som vám schopnosti, ktoré sú v ňom; preto som prišiel na svet. 

4 Liečil som chorých bez liekov, hovoril som s duchmi, zbavoval som posadnutých cudzích a 

nadprirodzených vplyvov, rozprával som sa s prírodou, menil som sa ako človek na duchovnú bytosť a 

ako duchovná bytosť opäť na človeka a cieľom každého z týchto diel bolo vždy ukázať vám cestu k 

rozvoju ducha. 

5 Skutočný duchovný obsah môjho učenia ľudia zatajili, aby vám namiesto neho ukázali Krista, 

ktorý nie je ani obrazom toho, ktorý zomrel, aby vám dal život. 

6 Dnes zažívate dôsledok svojho odstupu od Majstra, ktorý vás učil. Obklopuje ťa bolesť, deprimuje 

ťa chudoba, trápi ťa nevedomosť. Prišiel však čas, keď sa schopnosti a dary, ktoré v človeku driemu, 

prebudia a ako zvestovatelia ohlasujú, že nastala nová doba. 

7 Náboženské spoločenstvá, veda a ľudská spravodlivosť sa budú snažiť zabrániť rozvoju toho, čo je 

pre nich cudzím a škodlivým vplyvom. Nebude však existovať sila, ktorá by mohla zastaviť prebudenie a 

pokrok ducha. 

8 Deň oslobodenia je blízko. 

9 Aj v tomto čase som mal svojich prorokov, ako som ich mal v minulých časoch. Každý nositeľ 

hlasu bol prorokom, lebo jeho ústami som vám hovoril o tom, čo má prísť. 

10 Moje slovo v tejto tretej ére, zhromaždené v spisoch, obsahuje mnoho proroctiev pre ľudstvo 

zajtrajška. Predpovedal som vám, čo sa stane, keď uplynie mnoho rokov, a hovoril som vám o skúškach, 

ktoré nastanú v iných storočiach. Aby som vám dokázal pravdivosť svojich proroctiev, dal som vám 

niektoré z nich, ktoré ste už videli, že sa splnili. Preto sú medzi týmto ľudom srdcia neochvejnej viery, 

ktoré s úžasom a radosťou zakúsili naplnenie môjho slova. 

11 Nielen nositeľ hlasu počas môjho zjavenia je v tomto čase prorokom. Keď tento ľud pozdvihne 

svojho ducha, keď ma počúva, pocítil prebudenie svojich driemajúcich duchovných darov a stal sa 

prorokom. Niektorí vidia, iní počujú a ešte iní veštia. 

12 Majster vám hovorí: Pripravte sa, rozvíjajte svoje duchovné dary, pretože vás budú viesť po ceste 

svetla, aby vaše skutky, slová a myšlienky vždy niesli podstatu, ktorá pochádza z pravdy. 

13 História zachovala mená starovekých prorokov, z ktorých mnohí predpovedali časy, ktoré práve 

prežívate. Od Joela po Jána pre vás predpovedali dejiny ľudstva. 

14 Tieto mená sa budú opäť pripomínať, keď sa národy postupne prebudia k pravde, ktorú vám už 

zjavili tí, ktorých som poslal. 

15 Dnes vám hovorím, že proroctvá môjho nového učenia sa spoja s proroctvami predchádzajúcich 

čias, pretože všetky k vám hovoria ako jedno zjavenie. 

16 Blahoslavené sú deti tohto času, ktoré sa svojou vierou, horlivosťou a láskou k Otcovi podobajú 

tým predchádzajúcim prorokom, lebo ich ústami bude môj Duch hovoriť k ľuďom tohto času a budúcich 

čias. 

17 Nehanbite sa, keď vám poviem, že vaše mená sa nezapíšu do histórie. Ak si už pokorný, budeš 

vedieť prejaviť milosrdenstvo pravou rukou a dávať pozor, aby sa to nedozvedela ľavá. 

18 Modlite sa, ľudia, nech vás osvieti svetlo môjho slova, aby vás svetlo vášho svedomia viedlo na 

všetkých vašich cestách. 

19 Dnes som vás nazval dedičmi svojej slávy, pretože ste predurčení vlastniť moje kráľovstvo. 
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20 Keď si zo Mňa vyšiel, bol si obdarený všetkými potrebnými vlastnosťami, aby si prešiel rozsiahlu 

cestu života a vrátil sa do východiskového bodu. Žiadny z týchto darov nebol získaný na ceste, všetko 

mala duša už od svojho vzniku. Svedomie je vrodené v duši, je to svetlo. Bez prestania mu radí, aby 

získavalo zásluhy, ktoré mu pomôžu vrátiť sa k Otcovi. 

21 Niekedy duša zíde z cesty, potom ju opäť nájde; krátko rýchlo postupuje, potom sa opäť zdrží. 

Dôvodom je, že neexistuje dlhšia cesta a žiadna cesta s väčšími skúškami ako cesta rozvoja duše. 

22 Koľko škody sa stalo tým, ktorí veria, že môžu dosiahnuť duchovné nebeské kráľovstvo v 

okamihu smrti! Tieto duše nie sú schopné vidieť ďalej, než čo si vytvorili vo svojich predstavách v tomto 

živote. 

23 Keď Dimas, ktorý spoznal Ježišovu moc, vyznal z kríža svoju vieru v Kristovo božstvo a pokorne 

ho požiadal, aby si spomenul na hriešnika, prisľúbil mu, že ho ešte v ten deň vezme do raja, pretože videl, 

ako tento človek v tej chvíli dosiahol očistenie skrze pokánie, vieru a bolesť. 

24 Majster vám chcel vysvetliť, že keď sa duša očistí, vystúpi do oblastí pokoja a svetla, odkiaľ môže 

plniť poslanie milovať svojich bratov a sestry, inšpirovaná láskou Otca, čo je jediný duchovný rebrík, po 

ktorom sa dá dosiahnuť dokonalé kráľovstvo. 

25 Všetci máte právo vlastniť moje kráľovstvo, všetci ste predurčení prísť ku mne - aj keď ste 

najväčší hriešnici a nedokonalí -, len čo ako Dimas svojou láskou a vierou, svojou pokorou a nádejou 

dosiahnete tento svet pokoja. Odtiaľ začnete svojmu Bohu ponúkať skutky, ktoré sú dokonalou poctou 

Ducha Otcovi, ktorý vás stvoril s takou láskou a určil vám, aby ste s ním žili v dokonalosti. 

26 Nikoho som nevydedil, vo všetkých sú dary, ktoré ich jedného dňa prinútia ľutovať, že zhrešili, že 

ma urazili, a neskôr ich budú inšpirovať k najväčším skutkom. 

27 Ešte raz sa zjavujem medzi vami. Každá duša je chrámom Pána, každá myseľ je príbytkom 

Najvyššieho, každé srdce je svätyňou Božského pastiera, ktorý vedie svoje ovce do večného života. Pán 

skúma duše svojou spravodlivosťou a očisťuje myšlienky svojím svetlom. 

28 Veru, hovorím vám, nie som návštevník, ale som večný obyvateľ vašej duše, som svetlo a 

prítomný život vo vás. Kto by mohol uhasiť Moje svetlo vo vašom duchu? Nechajte teda túto žiarivú 

hviezdu, aby sa objavila na vašej ceste. 

29 Ach, keby ľudia nasledovali Moju vôľu a vzali si za vzor Ježiša, ktorý na zemi plnil iba vôľu 

svojho nebeského Otca, aké veľké a krásne by boli prejavy vášho ducha v skutkoch, slovách či 

myšlienkach! 

30 Pripravujem si v ľuďoch svoj príbytok - v tých, ktorí ma milujú, aj v tých, ktorí ma nepoznajú, aby 

moje svetlo malo vašu dušu za svoje kráľovstvo. Spoznajte Moje svetlo, ktoré sa stalo zjavením a učením. 

Je to posolstvo zasľúbeného Tešiteľa, toho, o ktorom som vám oznámil, že príde. Dlho očakávaný je už tu, 

čaká len na to, aby sa prebudilo driemajúce srdce ľudí, aby v nich zažiaril ako svetlo nového úsvitu. Potom 

si uvedomíte, že napriek času, ktorý medzitým uplynul, je pravda stále rovnaká, pretože je nemenná. 

Pravda je Boh a dôkaz o tom nájdete v prírode, ktorá je jedným z mnohých prejavov vášho Stvoriteľa. A 

tak ako sa zjavujem prostredníctvom prírody, chcem sa zjaviť aj vo vás. 

31 Ľudstvo, prebuď sa! Pochopte slovo Toho, ktorý mal prísť a ktorý je teraz medzi vami! Ten, kto 

živí duše, je teraz tu. Ten, ktorý osvetľuje cestu vášho vývoja, v súčasnosti posiela svoje svetlo z výšin a 

používa ľudský mozog na preklad božských vnuknutí do slov - slov, ktoré sa dostanú k utrápenému srdcu, 

zmätenej duši, chorému a hladnému. Ten, kto prijíma toto svetlo na svoju dušu, vidí, že jeho sily sa 

zvyšujú. Moja božská sila hýbe vesmírom a prichádza k vám ako pohladenie. Každé z týchto posolstiev je 

myšlienkou vášho Pána. 

32 Ľudia, zachránim vás a spôsobím, aby ste sa stali dokonalým vysielačom, ktorý lepšie vyjadruje 

Moju vôľu. Ó, učeníci, ktorí ma v týchto chvíľach počúvate, ak nemôžete všetko pochopiť, aspoň pocíťte 

túto lásku, túto žiaru života, ktorá k vám prichádza. Moje svetlo vás v tomto čase zachráni. 

33 Aká veľkosť by mohla byť ľudská bez božskej? Je to Moje svetlo, ktoré skrášľuje všetko, čo 

existuje. Nechajte ju žiariť vo svojej bytosti a vo svojich skutkoch a pocítite blaženosť života v mojom 

nasledovaní. 

34 Uvedomte si, že hoci som "Slovo", nie som len Slovo, ale aj skutok. Dôkazom toho som vám dal, 

keď som sa stal človekom, aby som žil s vami a bol vám príkladom. Stal som sa človekom v pravde, ale to 

telo, keď bolo stvorené, nespáchalo najmenší hriech a nemalo najmenšiu chybu. Bol to skutočný chrám, z 
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ktorého vychádzalo "Božie slovo". Ten, ktorý vzkriesil ponížených a slovom uzdravil chorých - ten, ktorý 

požehnal deti a zasadol za stôl chudobných, je ten, ktorý teraz prichádza, je to isté "Slovo". Je to Svetlo 

Pravdy, ktoré ste videli objaviť sa na Východe a ktorého žiara teraz osvetľuje Západ. Dnes sa nezjavujem 

vtelený v ľudskej bytosti, ale prejavujem sa prostredníctvom Mnou pripravených ľudských bytostí, ktoré 

sa narodili, aby splnili túto úlohu. Veru, hovorím vám: Tých, skrze ktorých som vám dal Svoje Slovo, som 

na to pripravil ešte predtým, ako prišli na zem. Potom som ich viedol od ich narodenia a teraz, keď ich 

používam, pokračujem v ich výcviku. 

35 Chcem s vami hovoriť o mnohých duchovných témach, ale vy im ešte nerozumiete. Keby som 

vám odhalil, do akých domov ste na zemi zostúpili, nevedeli by ste pochopiť, ako ste na takýchto miestach 

žili. Dnes môžete poprieť, že poznáte duchovné sféry, pretože kým je vaša duša inkarnovaná, poznanie jej 

minulosti je pre ňu zakázané, aby sa nestala márnivou ani depresívnou, ani zúfalou tvárou v tvár svojej 

novej existencii, v ktorej musí začať znova ako v novom živote. Aj keby ste chceli, nemohli by ste si to 

pamätať; dovoľujem vám len zachovať si tušenie alebo intuíciu toho, čo vám zjavujem, aby ste vytrvali v 

životnom zápase a ochotne znášali skúšky. 

36 Možno pochybujete o všetkom, čo vám hovorím, ale táto duchovná sféra bola naozaj vaším 

domovom, kým ste boli duchom. Boli ste obyvateľmi toho miesta, kde ste nepoznali utrpenie, kde ste cítili 

Otcovu slávu vo svojej bytosti, pretože v ňom nebola žiadna chyba. Ale ty si nemal žiadne zásluhy, a preto 

bolo potrebné, aby si opustil toto nebo a zostúpil na tento svet, aby tvoja duša mohla svojím úsilím získať 

toto kráľovstvo. Ale čoraz viac ste morálne upadali, až ste sa cítili veľmi vzdialení od božského a 

duchovného, od svojho pôvodu. 

37 Môj - Majstrov - hlas k vám vždy hovoril, aby vás učil; spoznali ste ho podľa jeho láskyplnej 

povahy. Ale keď si sa držal svojich chýb, bolesť ako neúprosný učiteľ ťa upozornila na tvoju 

neposlušnosť. Dnes jeden tŕň, zajtra druhý - tak sa ti na čele postupne vytvoril veniec smutných 

skúseností. Prečo sa neučíte láske odo mňa a nenecháte sa viesť mojimi pokynmi, ktoré nikomu 

neubližujú, ale skôr robia vaše srdcia láskavými, keď vám hovoria: "Milujte sa navzájom"? Kto miluje 

svojho blížneho, miluje v ňom Otca. 

38 Miloval som ťa skôr, ako si existovala, hladil som ťa v sebe, a keď si sa narodila, dal som ti pocítiť 

svoju božskú nehu. Ak miluješ svojho Otca, musíš milovať aj svojich väčších a menších bratov a sestry a 

vedieť, že každý človek, ktorý existuje, je tu preto, lebo to chcel Boh, a že každé stvorenie je (viditeľnou) 

podobou Božej myšlienky. Okrem toho pamätajte, že nie ste len bratmi a sestrami ľudí, že je mnoho 

tvorov, ktorí síce nemajú ducha, ale sú vašimi bratmi a sestrami, a ktorých môžete nazývať menšími, ale 

ktorí preto neprestávajú mať za Otca toho istého, ktorý vás stvoril. Poznajte svoje miesto uprostred života, 

aby ste mohli náležite plniť svoju úlohu. 

39 Keď váš duch prijme svetlo môjho učenia v pravde, budete túžiť po nebi oveľa viac ako teraz po 

pozemských dobrách. Kto túži po nebeských cnostiach, aby dosiahol vzostup svojho ducha, pociťuje 

vnútorný plameň, ktorý ho osvecuje, a počuje v sebe hymnus lásky k Otcovi. Práve toto svetlo vám dáva 

pocítiť prítomnosť Toho, ktorý vo vás prebýva a ktorý vám ukazuje najkratšiu cestu, ktorá vedie do 

zasľúbenej zeme, a tak vás odstraňuje z tých ciest, na ktorých ľudia v priebehu vekov zanechali stopy 

bolesti. 

40 Raz, keď som bol medzi svojimi učeníkmi a môj odchod sa už blížil, povedal som im pri istej 

príležitosti: "Hľa, čoskoro ma už nebudete mať medzi sebou, lebo odídem k Otcovi, od ktorého som 

prišiel." Teraz vám hovorím: Konajte ako ja a nebo bude vaše, dokonca za menej, ako som urobil ja - ak 

chcete. 

41 Vstúpte do svetla tohto večného úsvitu, aby ste už viac nevideli noc, pretože v duši osvietených, 

tých, ktorí počúvali Moje učenie, sa nesmie objaviť žiadna tma. Tak ako je noc dušou zhmotneného, tak je 

úsvit dušou toho, kto sa usiluje o oduševnenie. Nechajte svoju dušu odhaliť svoje svetlo, ktoré je akoby ste 

nechali svietiť Moju. 

42 Buďte učiteľmi toho, čo som vás naučil, ale najprv buďte hluchí k hlasu pokušení, k svetskému 

hluku ľahkomyseľnosti a márnosti. Počúvajte môj hlas v tichu a dostanete moje posolstvo. 

43 Nikto sa nestratí; niektorí prídu skôr na cestu, ktorú som vám ukázal, a iní prídu neskôr na cesty, 

po ktorých idú. Vo všetkých náboženstvách môže človek prijať to učenie, ktoré potrebuje, aby sa stal 

dobrým. Ak to však nedosiahne, obviňuje náboženstvo, ktoré vyznáva, a zostáva tým, kým vždy bol. 
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Každé náboženstvo je cesta; niektoré sú dokonalejšie ako iné, ale všetky smerujú k dobru a snažia sa prísť 

k Otcovi. Ak vás niečo neuspokojuje v náboženstvách, ktoré poznáte, nestrácajte vieru vo Mňa. Choďte po 

ceste lásky a nájdete spásu, lebo moja cesta je osvetlená silou lásky. 

44 Takto pripravujem svoj príbytok, svoj chrám. Keď hovorím o svojom príbytku, nehovorím o 

tvojom tele, ale o tvojej duši, lebo tento domov staviam na večných základoch, nie na tom, čo je 

pominuteľné. 

45 Mnohí prišli na tento prejav hladní po tomto Slove života, zatiaľ čo iní ešte nerozumejú týmto 

slovám učenia. Tých sa dotýkam, aby hladovali a žíznili po láske a hľadali moje svetlo. 

46 ľudskosť, vidím, že sa bojíš búrky, ktorá sa nad tebou rozpútala. Nebojte sa jej, lebo ja ju 

upokojím, ak mi veríte a počúvate môj hlas. Ak ešte neviete, ako počúvať v tichu, príďte a učte sa odo 

Mňa, ktorý vás učí prostredníctvom týchto pripravených orgánov porozumenia, alebo počkajte, kým sa k 

vám toto posolstvo dostane z ducha do ducha. Toto posolstvo je svetlom pre všetky náboženstvá, pre 

všetky sekty a denominácie a pre rôzne spôsoby vedenia ľudí. Ale čo ste urobili s mojím slovom, učeníci? 

Takto chcete, aby strom rozkvitol? Nechajte ho rozkvitnúť, lebo vám oznámia, že neskôr prinesie ovocie. 

Prečo skrývate tieto posolstvá a neprinášate svetu prekvapenie tejto novej epochy s touto Dobrou novinou? 

Prečo sa neodvážite povedať svetu, že medzi vami zaznieva Kristov hlas? Hovorte a vydávajte svedectvo 

o mojom poučení svojimi skutkami lásky, lebo ak si niektorí zatvoria uši, aby vás nepočuli, iní si ich 

otvoria a váš hlas im bude sladký a melodický ako spev slávika. 

47 Moje slovo tohto času nevymaže slová, ktoré som vám dal v druhej ére. Epochy, storočia a veky 

pominú, ale Ježišove slová nepominú. Dnes vám vysvetľujem a odhaľujem význam toho, čo som vám 

vtedy povedal a čomu ste nerozumeli. 

48 Som ten istý rozsievač ako kedysi; dnes sadím a zajtra budem žať úrodu, ale moja pravda je tá istá 

ako vždy. Nežijete len z chleba zeme, ale aj z môjho učenia. Tvoje telo klesne do lona zeme, ale tvojej 

duši poviem: "Vstaň a choď, vráť sa k svojmu Otcovi." 

49 Moje "Slovo" sa už stalo človekom v inom čase, aby vás príkladom naučilo milovať; keby som vás 

totiž učil len slovom, svet by povedal: "Len slová, žiadne skutky." Bol som medzi vami, aby som vás učil, 

lebo preto som prišiel. Čo som sa mohol naučiť od mužov, čo som nevedel? Nič. Tento život som zasvätil 

ľudstvu. V chrámoch som bol svetlom medzi učiteľmi zákona. Tri roky predtým, ako som opäť opustil 

zem, som sa vydal učiť ľudí na poliach, na brehoch mora alebo riek, na trhoch. Hovoril som so všetkými, 

nikomu som neodoprel svoje učenie. 

50 Dnes mi hovoríš: "Učiteľ, svet je stále rovnaký napriek Tvojej obeti, Tvojmu slovu a Tvojej 

preliatej krvi." Je pravda, že ľudia prelievali svoju krv, až ňou bola zem nasiaknutá. Nebolo to z lásky, ale 

z chamtivosti, zo zloby. Prelievajú krv svojich blížnych, ktorých nemilujú. 

51 Mnohí si robia Môj obraz a pokrývajú ho hodvábom, zlatom a drahými kameňmi, zatiaľ čo 

chudobných nechávajú umierať od hladu a zimy, ale Môj Božský plán je silnejší ako tvrdosť ľudského 

srdca a uskutoční sa. Beda tým, ktorí klamú! Bolo by pre nich lepšie, keby si priznali svoju vinu namiesto 

toho, aby sa cítili lepší ako ostatní, pretože ich svedomie ich nenechá na pokoji ani v spánku. Tí, ktorí sa 

snažia zakryť škvrny hanby plášťom pokrytectva, sú obielené hroby, ktoré v sebe ukrývajú hnilobu. Beda 

vám, zákonníci a pokryteckí farizeji! Ak chcete kráčať po Pánových cestách, robte to, čo vás učí moje 

učenie, vezmite si ma za príklad, vezmite svoj kríž a nasledujte ma. 

52 Deti moje, nachádzate v mojom posolstve niečo zlé? Ubližujem vám týmto slovom, ktoré obsahuje 

len lásku pre všetkých? Preštudujte si ho a nenájdete v ňom nič nespravodlivé. 

53 Toto posolstvo, ktoré vám pripomenie časy, keď som sa vám dal poznať, sa zachová v písomnej 

podobe a mnohí prídu a spomenú si, aký som im bol blízky. Ani v druhej ére, kým som bol s nimi, ma 

moji apoštoli nemilovali tak veľmi ako po mojom odchode. Kým boli so mnou, nepoložili za mňa svoj 

život; potom dali všetko, čo mali, z lásky k svojmu Majstrovi. Keď už nebolo počuť Ježišov hlas, len 

vtedy učeníci trpeli, lebo si želali mať ma opäť pri sebe, a nikdy ma nemilovali tak ako vtedy. Dôvodom 

bolo, že som už vládol v ich srdciach. Podľa mojej vôle sa to stane aj s vami. 

54 Moju prítomnosť spoznáš podľa pokoja, ktorý cítiš vo svojej duši. Nikto okrem mňa ti nemôže dať 

skutočný pokoj. Duchovná bytosť z temnoty vám ju nemohla dať. Hovorím vám to preto, lebo mnohé 

srdcia sa boja nástrah zvodnej bytosti, ktorej ľudia dali život a podobu podľa svojej fantázie. 
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55 Ako nesprávne sa interpretovala existencia Kniežaťa temnoty! Veď koľkí verili viac v jeho moc 

ako v moju, a ako ďaleko od pravdy boli ľudia! 

56 Zlo existuje, všetky zlozvyky a hriechy pochádzajú z neho, to znamená, že tí, ktorí páchajú zlo, 

existovali vždy, tak na zemi, ako aj v iných domovoch alebo svetoch. Prečo však zosobňujete všetko 

existujúce zlo v jedinej bytosti a prečo ho staviate do protikladu k Božstvu? Pýtam sa vás: Čo je nečistá 

bytosť pred mojou absolútnou a nekonečnou mocou a čo znamená tvoj hriech tvárou v tvár mojej 

dokonalosti? 

57 Na svete sa objavil hriech. Keď duchovia vyšli od Boha, niektorí z nich zostali na ceste dobra, 

zatiaľ čo iní, ktorí z tejto cesty zišli, vytvorili inú, cestu zla. 

58 Slová a podobenstvá, ktoré vám boli v dávnych časoch dané v alegóriách ako zjavenie, si ľudstvo 

vyložilo nesprávne. Intuitívne poznanie, ktoré ľudia mali o nadprirodzených javoch, bolo ovplyvnené ich 

predstavivosťou, a tak sa okolo moci zlých vied postupne vytvorili kulty, poverčivé predstavy a mýty, 

ktoré pretrvali až do dnešných dní. 

59 Žiadni diabli nemôžu pochádzať od Boha; vymysleli ste ich svojou mysľou. Predstava, ktorú máte 

o bytosti, s ktorou Mi neustále oponujete, je falošná. 

60 Učil som vás bdieť a modliť sa, aby ste sa oslobodili od pokušení a zlých vplyvov, ktoré môžu 

prichádzať od ľudí aj od duchovných bytostí. 

61 Povedal som vám, aby ste podriadili ducha telu, pretože telo je slabé stvorenie, ktorému neustále 

hrozí pád, ak ho nebudete strážiť. Srdce, myseľ a zmysly sú otvorenými dverami, cez ktoré bičujú dušu 

vášne sveta. 

62 Ak si si myslel, že bytosti temnoty sú ako netvory, Ja ich vidím len ako nedokonalé stvorenia, ku 

ktorým vystieram svoju ruku, aby som ich zachránil, lebo aj oni sú moje deti. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 115 

29 

Pokyn 115  
1 Prijímam vás, milovaní ľudia, a vo vás ľudstvo, ktoré je mojou dcérou. V tomto čase, keď sa 

dávam poznať prostredníctvom orgánu ľudskej mysle, vám dávam silu, aby ste sa vrátili na cestu 

dokonalosti, zlepšili svoje životné správanie a pocítili vo svojom srdci ozvenu Môjho Božského hlasu. 

Pracujem na vás v tomto priaznivom čase, aby ste pozdvihli svojho ducha, ktorý dnes spí, aby ste urobili 

svoje srdce citlivým. Nechcem v ňom byť len ako prechodný návštevník, ale ako večný obyvateľ, pretože 

v ňom vybudujete môj chrám presne podľa mojej vôle. 

2 Som to isté "Božské Slovo", ktoré sa v druhej ére zjavilo v telesnej podobe zvanej Ježiš, ktorý žil s 

vami a priniesol vám miernosť svojho Slova obsiahnutú vo svojom dokonalom príklade. Teraz využívam 

ľudské nástroje, ktoré som pripravil a ktoré boli predurčené pred ich narodením na splnenie tohto 

vznešeného poslania. 

3 Povedal som vám, že táto zem nie je vašou pravou vlasťou, pretože bol čas, keď ste mali nebo ako 

svoj príbytok a boli ste s nebeským Otcom. Keď ste ešte neprišli na túto planétu, boli ste v duchovnom 

domove, kde je všetko svetlo a pravda. Tento dojem ste si však do duše pevne nevryli, a preto vám 

zlyháva pamäť a nepamätáte si nič z toho života, z pobytu v tom, čo nazývate nebom, ktoré nezodpovedá 

tomu, čo si predstavujete na základe svojej mysle v tomto svete, ktorý nazývate Zemou. 

4 Pred svojím stvorením ste boli vo Mne; potom ste ako duchovné stvorenia boli na mieste, kde 

všetko vibruje v dokonalej harmónii, kde je podstata života a zdroj pravého svetla, z ktorého vás živím. 

5 Bolesť nestvoril Otec. V časoch, o ktorých vám hovorím, ste nemali dôvod vzdychať, nemali ste sa 

na čo sťažovať, cítili ste v sebe nebo, pretože vo svojom dokonalom živote ste boli symbolom tejto 

existencie. Ale keď si opustil ten domov, dal som tvojmu duchu šat a ty si sa ponoril ešte hlbšie. Potom sa 

vaša duša vyvíjala krok za krokom, až dosiahla úroveň existencie, na ktorej ste teraz a kde žiari svetlo 

Otca. 

6 Ja som Majster lásky, preto ak nebudete kráčať po mojich cestách a milovať ľudí láskou, ktorú 

som vás naučil, postihne vás bolesť pre vašu neposlušnosť. S každým novým prípadom tak získavate 

ďalšie skúsenosti. 

7 Človek ako Božie stvorenie je bratom všetkých stvorení z tohto i iných svetov, pretože každá 

forma života je myšlienkou Otca v rôznych podobách. Keďže ste obdarení rozumom, pochopte, že ste 

súčasťou tohto stvorenia a v tomto zmysle bratmi a sestrami všetkých bytostí, a musíte si vo vedomej 

forme uvedomiť, aké postavenie zaujímate vo stvorení, v božskom pláne a vo všeobecnej súhre. Prečo 

nekonáte v súlade s poslaním, ktoré som vám zjavil? Buďte apoštolmi Môjho učenia s jasným vedomím, 

že sa musíte vyvíjať od stupňa k stupňu. Zmilujte sa nad sebou a čo najrýchlejšie sa priblížte k ceste spásy, 

ktorou nie je nič iné ako cesta dokonalej lásky obsiahnutá v tomto jednoduchom učení: "Miluj Boha viac 

ako všetko stvorené a svojho blížneho ako seba samého." 

8 Učte svojich spolubratov nielen slovami, ale aj skutkami lásky. Hoci som "Slovo" Otca, stal som 

sa človekom v druhej ére, aby som vás učil s 

Aby som vás na svojom vlastnom príklade naučil dodržiavať božské zákony. Keby som vás bol učil iba 

svojimi slovami, boli by ste povedali: "Hovoril a neurobil ani jeden skutok." Preto som bol medzi svojimi 

učeníkmi vždy ako Majster. 

9 Zachovávajte moje božské učenie a príklady, zajtra budú ako palica. Proste ma v týchto chvíľach, 

keď sa vám dávam poznať skrze Nositeľa slova, a ak sú vaše žiadosti ušľachtilé a spravodlivé, vypočujem 

ich. Ak však žiadate bezdôvodne, vedzte, že vám dám len to, čo máte dostať. Obetujte Mi duchovnú úctu a 

nebuďte ako tí, ktorí stavajú chrámy a oltáre pokryté zlatom a drahými kameňmi, ktorí podnikajú dlhé 

púte, trestajú sa surovým a krutým bičovaním, klaňajú sa modlitbami z pier a modlitebnými litániami, a 

predsa Mi nedokázali odovzdať svoje srdce. Napomínal som vás o svedomí, a preto vám hovorím: Ten, 

kto hovorí a rozpráva o tom, čo urobil, a vytrubuje to, nemá zásluhy u nebeského Otca. 

10 Ak chcete kráčať po priamych Pánových cestách, robte to, čo som vás učil vo svojom Slove, vo 

svojich príkladoch a so svojou láskou. Buďte pokorní, odplácajte zlo dobrom a nestarajte sa o ľudskú 

nevďačnosť. Trpezlivo vezmi svoj kríž a nasleduj ma. 

11 Ja, "Slovo", som sa stal človekom v druhej ére, aby som vám ukázal svoju Božskú Lásku. 

Nepohrdol som žiť medzi vami v ľudskom tele. Chcel som byť dieťaťom tohto ľudstva, aby som sa s ním 
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cítil bližšie spojený a aby ma mohlo bližšie prežívať. Tá žena, ktorá ponúkla svoje lono, aby sa v nej 

"Slovo" mohlo stať človekom, bola pre svoju čistotu a nevinnosť dôstojným chrámom, pre ktorý som si ju 

vyvolil za ľudskú matku. Mária bola kvetom generácie, ktorú Pán pripravil mnoho generácií pred jej 

narodením. 

12 Materinská láska, ktorej podstata a neha je v Otcovi, sa vtelila do Márie, tej Panny, ktorá bola 

kvetom čistoty a nevinnosti. 

13 Mária ako žena je stelesnením univerzálnej Matky, je materskou láskou, ktorá existuje v mojom 

božstve a ktorá sa stala ženou, aby v živote ľudí bolo svetlo nádeje. Mária ako Duch je Božská Neha, ktorá 

prišla na zem, aby plakala nad hriechmi ľudstva. Jej slzy sa zmiešali s krvou Syna, aby naučili ľudí plniť si 

svoje povinnosti. Vo večnosti jej otvorená náruč s láskou očakáva príchod svojich detí. 

14 Od počiatku ľudstva vám bol predpovedaný príchod Mesiáša; aj Mária vám bola ohlásená a 

prisľúbená. 

15 Tí, ktorí popierajú Máriino božské materstvo, nesprávne hodnotia jedno z najkrajších zjavení, 

ktoré Božstvo dalo človeku. 

16 Tí, ktorí uznávajú Kristovo božstvo a popierajú Máriu, nevedia, že sa pripravujú o vlastníctvo 

najnežnejšej a najkrajšej črty, ktorá je v mojom božstve. 

17 Koľko je takých, ktorí si myslia, že poznajú Písmo, a pritom nevedia nič, pretože nič nepochopili; 

a koľko je takých, ktorí napriek svojmu názoru, že objavili jazyk stvorenia, žijú v omyle! 

18 Materinský duch láskyplne pôsobí vo všetkých bytostiach, všade môžete vidieť jeho obraz. Jeho 

božská neha padla ako požehnané semeno do sŕdc všetkých stvorení a každé kráľovstvo prírody je jej 

živým svedectvom a každé srdce matky je oltárom postaveným pred touto veľkou láskou. Mária bola 

božským kvetom a jej plodom bol Ježiš. 

19 V tomto stvorení som sa stal človekom, majstrovským dielom Božej lásky, aby som ľuďom zjavil 

veľké tajomstvá svojho kráľovstva tým, že k nim budem hovoriť skutkami a slovami lásky. 

20 Všetko o Kristovi hovorilo preto, lebo On je "večné Slovo", to isté, ktoré počúvate. 

21 Milovaní učeníci, študujte Moje učenie s láskou a dobrou vôľou a nakoniec pochopíte všetko, čo 

som vám počas vekov zjavil. 

22 Veru, hovorím vám: Vy a všetci tí, ktorí sa dostanú k podstate tohto diela, budete pravými 

vykladačmi Písma. 

23 Dejiny môjho ľudu sú plné znamení a zázrakov, ktoré rozpaľovali vieru tých zástupov v existenciu 

a moc Boha - živého, neviditeľného a pravého Boha. 

24 Svedectvo o tom, čo títo ľudia videli a zažili, vošlo do dejín a bolo zaznamenané v spisoch, ktoré 

poznajú všetky generácie až do vašich dní. Tieto svedectvá však teraz prichádzajú k ľuďom bez viery a 

bez duchovnej prípravy, ktorí, aby uverili, považujú za potrebné uvažovať, rozmýšľať a uvažovať a všetko 

podriaďovať svojej vede, svojmu rozumu a logike. Títo ľudia pochybovali, iní boli zmätení, niektorí to 

popierali a niektorí sa tomu vysmievali. 

25 Je prirodzené, že tí, ktorí sa pokúšajú nájsť božskú pravdu hľadajúc ju očami alebo svojou 

obmedzenou mysľou, neurobia tri kroky bez toho, aby sa potkli alebo spadli do priepasti. Iba duch môže 

nájsť cestu k pravde. 

26 Je potrebné, aby som vám povedal, že svedectvo ľudí, ktorí ma nasledovali, bolo pravdivé; to, čo 

odkázali potomkom, bolo správne. Učenie, ktoré prijali, prezentovali so svojou jednoduchou a nevinnou 

vierou - tak, ako to videli a ako pochopili všetko, čo sa stalo. 

27 Všetky udalosti, diela a skúšky, o ktorých vám hovoria starí ľudia, obsahujú pravdu, svetlo, 

zjavenie. Uverili bez vyšetrovania, pretože boli svedkami udalostí. Je na vás, aby ste prišli veciam na 

koreň a potom uverili, aby ste z toho, čo vám bolo zjavené, vyťažili duchovný obsah. 

28 Všetko má také jednoduché a jasné vysvetlenie. Ale opakujem vám, že aby ste ho našli, musí duch 

napredovať v hlbokom premýšľaní. 

29 Veľký bude údiv tohto zhmotneného ľudstva, keď mu aj jeho veda a pozorovania dokážu 

pravdivosť mnohých udalostí, ktoré nechcelo prijať. Potom s prekvapením povie: "Bola to pravda". Ale 

všetko, čo dnes nazývate zázrakmi, nie je nič iné ako hmotná realizácia božského posolstva, posolstva, 

ktorého hlas k vám neprestajne hovorí o niečom, čo je mimo vašej planéty a mimo vašej mysle, o niečom, 

čo prichádza priamo od Môjho Ducha k vám. 
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30 Dnes je môj Otec s vami. Počujem vaše prosby, dokonca aj tie najmenšie sťažnosti. Chcem, aby 

ste sa naučili hovoriť so svojím Otcom. Nemyslite si však, že som prišiel len za vami. Nie, zostúpil som ku 

všetkým svojim deťom, lebo volanie týchto ľudí dosiahlo nebeské výšiny ako výkrik úzkosti, ako prosba o 

svetlo. 

31 Keď prijímate Moje slovo v tejto podobe, vnútorne sa pýtate, či prichádzam ako Otec alebo ako 

Sudca. Vtedy vám hovorím, že ešte skôr, ako ste počuli moje prvé slovo tohto dňa, vaše svedomie vám už 

ukázalo každý váš priestupok, ale aj každý váš dobrý skutok. 

32 Ale ak vás mám súdiť vo svojom slove, prečo sa bojíte? Nepochádza môj súd z lásky, ktorú vám 

preukazujem? 

33 Budím vás, aby vás skúšky nezastihli nepripravených, aby vás búrky a víchrice tohto času 

neoddelili od svetla. 

34 Určite je to čas návštev, a preto je potrebné byť silný a vybavený, aby sme nepodľahli. 

35 Život na zemi bol pre človeka vždy sprevádzaný skúškami a pokáním, ale nikdy nebola táto cesta 

vývoja taká plná bolesti ako teraz, nikdy nebol kalich taký plný horkosti. 

36 V tomto čase ľudia nečakajú na životný boj až do dospelosti. Koľko stvorení pozná sklamania, 

jarmo, údery, prekážky a neúspechy z detstva. Môžem vám povedať ešte viac: v týchto časoch sa bolesť 

človeka začína ešte pred jeho narodením, teda už v lone matky. 

37 Veľkou povinnosťou bytostí, ktoré v tomto čase prichádzajú na zem, je odčinenie hriechov! Mali 

by ste si však uvedomiť, že všetko utrpenie, ktoré na svete existuje, je dielom ľudí. Existuje nejaká väčšia 

dokonalosť v mojej spravodlivosti, ako dovoliť tým, ktorí zasiali cestu života tŕním, aby ho teraz žali? 

38 Viem, že nie všetci sú rovnako vinní za chaos, ktorý prežívate. To je pravda, ale ja vám hovorím, 

že tí, ktorí nie sú páchateľmi vojny, sú zodpovední za mier. 

39 Vám, ľudia, hovorím: Zmilujte sa nad sebou a nad svojím blížnym. Aby však táto milosť bola 

účinná, spoznajte svoje duchovné dary prostredníctvom štúdia môjho diela. Kto miluje svojho blížneho, 

miluje mňa, lebo jeho blížny je moje milované dieťa. 

40 Ste ľudia, ktorých pripravujem na modlitbu, na vyučovanie pravdy a na uzdravenie. Život s jeho 

biedou, ťažkosťami a trpkosťou sa stal akoby púšťou. Ale ja vám hovorím, aby ste nezostávali stáť na 

mieste a nezotrvávali na púšti, lebo potom nepoznáte pravý pokoj. 

41 Majte na pamäti príklad Izraela, ako je zaznamenaný v histórii, keď musel dlho putovať púšťou. 

Bojovali, aby unikli z egyptského zajatia a modlárstva, ale aj aby sa dostali do krajiny mieru a slobody. 

42 Dnes je celé ľudstvo ako ľudia vo faraónovom zajatí. Ľuďom sa vnucujú vierovyznania, doktríny a 

zákony. Väčšina národov je otrokmi iných, silnejších. Ťažký boj o prežitie a nútená práca pod bičom hladu 

a poníženia sú dnes trpkým chlebom, ktorý konzumuje veľká časť ľudstva. 

43 To všetko v srdciach ľudí čoraz viac vyvoláva túžbu po oslobodení, po mieri, po lepšom živote. 

44 Vojnový rev, preliata ľudská krv, sebectvo, snaha o moc a nenávisť, ktoré prinášajú ovocie na tisíc 

spôsobov, prebúdzajú ľudí z hlbokej letargie. Ale ak táto túžba všetkých mojich detí ich zjednotí v jednom 

ideáli, tak ako sa zjednotil izraelský ľud v Egypte pod Mojžišovým vedením - ktorý človek, aká hrozba, 

aká moc by mohla zastaviť tieto srdcia? V skutočnosti nikto, lebo v tejto túžbe bude moje svetlo, v tomto 

boji bude prítomná moja moc, v tomto ideáli budú účinné moje božské prisľúbenia. 

45 Potrebuje svet nového Mojžiša, aby sa oslobodil zo svojich okov? Hovorím vám, že učenie, ktoré 

som vám priniesol v tomto čase, je svetlo, ktoré inšpirovalo Mojžiša. Je to slovo spravodlivosti a 

proroctva, je to moc, ktorá pozdvihuje slabého, bojazlivého, zbabelého a premieňa ho na odvážneho, 

rozhodného, horlivého. Je to zákon, ktorý vedie a usmerňuje na ceste pravdy; je to manna, ktorá udržiava 

pri živote počas dlhých dní putovania, a napokon je to vyslobodenie, je to pokoj, je to blahobyt pre ľudí 

dobrej vôle. 

46 Cítiš sa povzbudený mojím slovom, ľudia, a akoby na tvoje rany stekal zázračný balzam, cítiš sa 

posilnený, obnovený, plný nádeje na zajtrajšok. Preto sa vás pýtam: Nemyslíte si, že keby ste to isté 

posolstvo zaniesli utláčaným národom zeme, urobilo by na nich rovnaký zázrak? 

47 Preto vám stále opakujem, aby ste sa pripravili a neodkladali čas, keď sa budete môcť vydať na 

cestu ako poslovia tohto inšpirovaného posolstva. Keď vám hovorím, aby ste sa pripravili, je to preto, že 

táto dobrá správa sa má šíriť tak, aby nebola príčinou bolesti, aby nespôsobila bratovražedný boj a aby sa 

kvôli nej nepreliala ani kvapka krvi. 
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48 Moje posolstvo je presvedčivé, jemné, plné pravdy. Dotýka sa srdca i mysle a presvedčuje ducha. 

49 Počúvajte ma, študujte, začnite konať a budete môcť budovať prelomy pre ľudí k viere, k svetlu, k 

slobode a k pokoju. 

50 Preto vás učím dokonalému uctievaniu Mojej Božskosti. Chcem, aby ste pochopili, že sa máte 

modliť iba ku mne, pretože ja som Darca, bez ktorého vôle a povolenia sa nič nedeje. 

51 Mária, vaša nebeská Matka, je majiteľkou darov a milostí. Preto, ak je tvoja výška nízka alebo ak 

je tvoja výška nedostatočná, a preto si nehodný hovoriť so Mnou, modli sa k nej, hľadaj jej pomoc a 

príhovor, a naozaj ti hovorím, že takto sa ku Mne tvoje prosby rýchlo dostanú. 

52 Dávam vám tieto vysvetlenia, pretože ste si z myslí mnohých spravodlivých urobili božstvá, ktoré 

žiadate a uctievate, akoby to boli bohovia. Aká nevedomosť, ó, ľudstvo! Ako môžu ľudia posudzovať 

svätosť a dokonalosť ducha len podľa jeho ľudských skutkov? 

53 Ako prvé vám hovorím, aby ste napodobňovali dobré príklady, ktoré napísali vaši bratia a sestry 

svojimi skutkami, svojím životom a cnosťou, a tiež vám hovorím, že pri spomienke na nich môžete dúfať 

v ich duchovnú pomoc a vplyv. Prečo im však staviate oltáre, ktoré slúžia len na urážku pokory týchto 

duší? Prečo si ľudia vytvárajú kulty vo svojej pamäti, akoby boli Bohom, a stavajú ich na miesto Otca, na 

ktorého zabúdajú, keď uctievajú svojich bratov? Aká smutná bola pre nich sláva, ktorú si im tu doprial! 

54 Čo vedia ľudia o mojom súde nad tými, ktorých nazývajú svätými? Čo vedia o duchovnom živote 

týchto bytostí alebo o mieste, ktoré si každá z nich zaslúžila pred Pánom? 

55 Nech si nikto nemyslí, že týmito zjaveniami chcem z vašich sŕdc vymazať zásluhy, ktoré si Moji 

služobníci medzi vami získali. Naopak, vedzte, že milosť, ktorú u mňa našli, je veľká a že vám vďaka ich 

modlitbám udeľujem mnohé veci. Je však potrebné, aby ste odstránili svoju nevedomosť, z ktorej pramení 

náboženský fanatizmus, modlárstvo a povery. 

56 Ak cítite, že duch týchto bytostí obklopuje vašu sféru života, dôverujte im, pretože sú súčasťou 

duchovného sveta, aby oni a vy, zjednotení na ceste Pána, mohli vykonať dielo duchovného bratstva - 

dielo, ktoré očakávam ako výsledok všetkých Mojich učení. 

57 Učím vás v tejto forme, aby ste mohli splniť svoju úlohu s čistým srdcom. 

58 Veru, táto existencia je novou etapou vývoja vášho ducha, ktorý zanechal nedokončené dielo, ktoré 

mu bolo zverené, a teraz dostal príležitosť postúpiť o kúsok ďalej na ceste k dokonalosti. 

59 Aj Ja, Božský Majster, som sa musel vrátiť k ľudstvu, pretože Moje vtedajšie dielo zostalo 

nedokončené. Niektorí toto tvrdenie odmietajú a hovoria, že Ježišovo dielo bolo dokončené, keď zomrel 

na kríži. Ale hovoria to preto, lebo zabudli, že som vám oznámil a sľúbil svoj návrat. Vy, ktorým teraz 

zjavujem toto učenie, by ste však mali pochopiť, že reinkarnácia pre Mňa nie je absolútne nevyhnutná, 

pretože v Mojom Duchu sa skrýva moc zjaviť sa ľudstvu tisíckami spôsobov. Ani ja som sa nevrátil, aby 

som hľadal dokonalosť svojho Ducha. Ak k vám teraz prichádzam, je to len preto, aby som vám naďalej 

ukazoval cestu, ktorá vás vedie k Svetlu. Spomeňte si, že proroci vám v prvej ére povedali: "On je brána". 

A keď som sa stal človekom medzi vami, či som vám nepovedal: "Ja som cesta"? Nehovorím vám teraz: 

"Ja som vrchol hory, na ktorú vystupujete"? 

60 Naozaj vám hovorím, že som bol vždy dokonalý. Dnes mi robí radosť, keď vás vidím bezpečne 

kráčať po mojej ceste. Zajtra nastane všeobecná radosť, keď budete všetci žiť v duchovnom domove, ktorý 

už dlho čaká na príchod Pánových detí. 

61 Takto hovorím k vášmu duchu, pretože viem, že teraz môže pochopiť toto učenie a povedať mu, že 

nie je dieťaťom tejto zeme, že by sa mal považovať za hosťa tu na tomto svete, pretože jeho pravá vlasť je 

duchovná. 

62 Berte toto slovo v správnom zmysle, lebo inak by ste si mohli myslieť, že Moje učenie je proti 

všetkému ľudskému pokroku. Nebolo by však spravodlivé pripisovať takéto chyby vášmu Otcovi, ktorý sa 

len usiluje o dokonalosť svojich detí na ich rôznych životných cestách. 

63 To, čo nezmieriteľne prenasleduje moju spravodlivosť, je zlo, ktoré má v ľudskom srdci rôzne 

podoby a niekedy sa prejavuje v sebeckých citoch, v nízkych vášňach, v nemiernej chamtivosti a dokonca 

aj v nenávisti. 

64 Učeníci, pozorne študujte, čo vám teraz obrazne hovorím: Život je strom, jeho konáre sú 

nespočetné a z týchto konárov nie sú dva rovnaké, ale každý plní svoju úlohu. Ak sa ovocie nepodarí, je zo 
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stromu vyradené, a ak niektorá vetva divoko rastie, je orezaná, pretože zo stromu života môžu vzísť len 

plody života. 

65 Veru, hovorím vám: Každú vedu, ktorá spôsobila zlo, a každé náboženstvo, ktoré nešírilo skutočné 

svetlo, môžete považovať za konáre a plody, cez ktoré netečie miazga zo stromu života, pretože boli ním 

odradené. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 116 

34 

Pokyn 116  
1 Vy ste ľudia, do ktorých som opäť vložil svoje potešenie, lebo vždy, keď bola bolesť u vás veľmi 

silná, pozdvihli ste ku mne svoje oči a volali ste ku mne. 

2 Toto je čas skúšok, ale moje slovo ako božský balzam prináša útechu a nádej do vášho súženia. 

Ale pýtam sa vás: Prečo plačeš, hladuješ, si chorý a núdzny? Prečo ste spali? Prečo si vymazal zo svojho 

srdca Moje slová života, ktoré sú pokrmom pre tvoju dušu? 

3 Neboli ste pripravení, keď vás prekvapila Moja prítomnosť, ale aspoň ste ma cítili, keď ste si 

uvedomili, že vás volá Môj hlas, aby vám dal nové zjavenie. 

4 Vo vašej túžbe prísť ku Mne vám bolo veľmi užitočné, že ste boli chudobní na hmotné statky. Ale 

nie preto, že ste sa ich dobrovoľne zriekli, aby ste sa usilovali o oduševnenie, ale preto, že moja starostlivá 

láska vás oddelila od zvodného a zbytočného bohatstva, aby ste boli slobodní, keď som zaklopal na dvere 

vašich sŕdc. 

5 Keď ste prvýkrát prišli počúvať Slovo, duchovný cieľ môjho prejavu vás zaujímal len málo alebo 

vôbec. To, po čom tvoje srdce túžilo a o čo ma prosilo, boli len pozemské dobrá, ktoré si veľmi 

potreboval. Neskôr ste si však uvedomili, že dary, ktoré váš Majster hojne rozdával, boli duchovnej 

povahy, a napokon ste pochopili, že pozemské dobrá nikdy nebudú mať hodnotu týchto darov. 

6 Keď vám toto svetlo zažiarilo v mysli, pochopili ste biedu veľkých národov, utrpenie tých, ktorí sú 

síce bohatí a vládcovia sveta, ale všetko vlastnia len zdanlivo. Objavili ste falošnosť pôvabu, lží, nádhery a 

radostí života. 

7 Zažili ste neschopnosť náboženstiev zjednotiť a obnoviť ľudstvo a na každom kroku ste boli 

svedkami ich nejednotnosti. 

8 Keď si videl takú vážne narušenú rovnováhu a zmätok medzi ľuďmi, z tvojho srdca vytryskli 

pocity vďačnosti Otcovi, pretože keď si ho vtedy počul, našiel si v jeho Slove bezpečné útočisko pre svoju 

dušu. 

9 Ale tak ako ste si uvedomili všetky tieto pravdy, je potrebné, aby ste si uvedomili aj 

zodpovednosť, ktorú máte voči svojim blížnym, pretože musíte pochopiť nasledovné: Priniesol som pokoj, 

ktorý si užívate, a svetlo, ktoré osvetľuje vašu existenciu, len preto, aby som pomohol tomuto ľudu? Nie, 

moji poslucháči, moje dary milosti k vám prišli len ako prvotina alebo ako predstupeň toho, čo neskôr dám 

ľudstvu. Uvedomte si, prečo vám hovorím, aby ste s očakávaním bdeli nad bezdomovcami, ktorí budú 

hľadať tieň a útočisko. Či by sa vaše srdcia nepotešili, keby ľudia, ktorí prídu z iných národov, našli vo 

vašom strede príklad lásky, duchovnosti a pokoja? 

10 To bude vašou úlohou, keď vám prestanem dávať svoje pokyny. A ako bol Eliáš mojím 

duchovným predchodcom, tak bude tento ľud mojím nástupcom, ktorý bude svojím životom, slovami a 

skutkami vydávať najlepšie svedectvo, že som bol medzi vami. 

11 Veľké bude vaše uspokojenie, keď budete vedieť s láskou prijať svojich blížnych a dať im niečo z 

toho množstva, ktoré som vám zveril. Pamätajte však, že vaša bolesť bude ešte väčšia, ak ľudia budú 

búchať na brány vášho mesta a jeho obyvatelia budú spať alebo sa venovať zbytočným veciam. 

12 Nebuďte príliš sebavedomí vo svojom konaní, pretože na vás číhajú pokušenia a ľahko sa môže 

stať, že ten, kto už pokročil na ceste oduševnenia, sa kvôli absencii pravého a vysokého ideálu chce vrátiť 

na cesty pôžitkov, k sebeckému materializmu, k životu v nádeji. 

13 Hovorím vám to preto, aby ste žili bdelo. Nemyslite si však, že Môj zákon mučí alebo zotročuje. Je 

pravda, že krok od tmy k svetlu, od zla k dobru, od nižšieho k vyššiemu je pre človeka často bolestivý. Ale 

ak sa mu potom podarí bezpečne kráčať po Mojich cestách, všetko, s čím sa stretne na svojej ceste 

životom, je pokojné, pretože pre ducha praktizovanie cnosti neznamená žiadnu obeť. 

14 Kto z vás mi môže povedať, že som ho nenabádal, aby kráčal po ceste cnosti? Nechcem sa chváliť 

dobrodeniami, ktoré som vám udelil, ale žiadam vás, aby ste mi povedali, či som na vás a vašich rodinách 

neurobil zázraky, či som neuzdravil chorých len vďaka vašim modlitbám alebo slzám, či som vás 

nevyslobodil zo smrti, keď ste už boli na pokraji priepasti. Ako som sa mohol zdržať, aby som ti to 

neurobil, keď viem, že budeš potrebovať veľa viery a sily, aby si kráčal po Mojej ceste? 

15 Priniesol som vám svoje svetlo, aby ste sa v jeho kontemplácii mohli budovať. Neurobil som to 

preto, aby som ti zaslepil oči, ani aby som zranil tvoju dušu. 
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16 Kráčajte po ceste s pokojom a rozvahou, aby sa vám nezdala kratšia, než v skutočnosti je, ani príliš 

vzdialená. Mali by ste si len uvedomiť, že životné skúšky sú cestou k dosiahnutiu pokoja vo večnosti, 

ktorého ste súčasťou vďaka svojmu duchu. Kráčajte po tejto ceste v pokoji, so skutočným ideálom 

dokonalosti, a nikdy ju nebudete považovať za ťažkú alebo zaťažujúcu. Bude to pre vás ako jedna z tých 

prechádzok, keď pred sebou vidíte nádhernú cestu, krásnu krajinu a chcete, aby sa nikdy neskončila. 

17 Keby som vám v tomto živote dal všetko, už by ste netúžili vystúpiť o úroveň vyššie. Ale to, čo ste 

nedosiahli v tejto existencii, o to sa usilujete v inej, a to, čo nedosiahnete v tejto, vám sľubuje ďalšiu, 

vyššiu, a tak to ide krok za krokom po celú večnosť na nekonečnej ceste rozvoja duše. 

18 Keď počúvate Moje Slovo, zdá sa vám nemožné, že by vaša duša mohla dosiahnuť takú veľkú 

dokonalosť, ale Ja vám hovorím, že o vysokom určení duše pochybujete len preto, že sa pozeráte len na to, 

čo vidíte svojimi hmotnými očami: úbohosť, nevedomosť, zlobu. Ale to len preto, že duša niektorých je 

chorá, iných ochrnutá, ďalší sú slepí a niektorí duchovne mŕtvi. A tvárou v tvár takejto duchovnej biede 

musíte pochybovať o osude, ktorý vám večnosť pripravila. Takto žijete v čase lásky k svetu a 

materializmu. Ale svetlo Mojej pravdy už k vám dorazilo a rozptýlilo temnotu noci času, ktorý už 

pominul, a svojím úsvitom ohlásilo príchod veku, v ktorom duša dostane osvietenie prostredníctvom 

Môjho poučenia. 

19 Toto svetlo vás oslobodí od nevedomosti, od klamstva. Koľko nepravdy, koľko falzifikátov a 

klamstiev bude navždy odhalených jeho jasom. Beda tým, ktorí falšujú zákon. Beda tým, ktorí zatajili 

alebo sfalšovali pravdu. Nevedia si predstaviť, aký bude ich súd. 

20 Moje slovo nabáda svet k zamysleniu, aby sa z neho zrodilo pokánie a z neho obnova. Ale tak, ako 

vás Slovo dané prostredníctvom týchto nositeľov hlasu prebúdza a vnútorne pohýna, aj v iných krajinách, 

v iných regiónoch a inými spôsobmi sa Moji vyslanci vydali na cestu, aby si ľudia všimli, aby im 

pripomenuli neporušenosť Môjho zákona a pravdu Môjho učenia. Pripravili sa vo svetle Mojej inšpirácie, 

a hoci zažívajú posmech a opovrhnutie, idú krok za krokom vpred pri plnení svojej úlohy. Hovorím vám, 

že pre nich uchovávam ich odmenu a príde chvíľa, keď aj oni spoznajú to, čo teraz dostávate vy. 

21 Nie všetci, ktorí chodia po uliciach a uličkách a rozprávajú o udalostiach minulých čias, vykladajú 

proroctvá alebo vysvetľujú zjavenia, sú Mojimi poslami, lebo mnohí z márnivosti, zatrpknutosti alebo z 

ľudskej zištnosti zneužili tieto posolstvá na urážanie a odsudzovanie, na ponižovanie alebo ubližovanie, a 

dokonca na zabíjanie. 

22 Je potrebné, aby sa toto svetlo, ktoré s takou láskou vstúpilo do vašich sŕdc, šírilo z jedného bodu 

zeme na druhý, aby si ľudia uvedomili, že Kristus neubližuje, neponižuje a už vôbec nie prináša smrť. On 

je život, chlieb, zdravie, útecha a všetko, čo dnes ľudstvo potrebuje. 

23 Ľudia, hovoril som s vami. Premýšľajte o mojich slovách, orientujte sa na ich pomoc, uvažujte o 

živote a o všetkom, čo vás obklopuje, s týmto svetlom, ktoré vám dávam, aby ste si, keď ma ešte raz 

budete počuť, boli vedomejší a lepšie pripravení plniť svoje poslanie. 

24 Vždy som k vám hovoril v alegóriách, ale teraz ste na začiatku novej epochy, v ktorej k vám 

budem hovoriť jasným spôsobom, pretože teraz mi môžete rozumieť. 

25 Všetko vo stvorení vám hovorí o Bohu a večnom živote, všetko, čo vás obklopuje a čo sa v živote 

deje, je akoby obrazom duchovného. Vy ste sa však neuspokojili s dielami, ktoré som vytvoril a 

prostredníctvom ktorých k vám hovorím, dávam vám zjavenia a poučujem vás. Každý národ, každé 

náboženské spoločenstvo alebo sekta si vytvára obrazy, symboly, kultové formy a sochy na zobrazenie 

božstva. Považovali ste to za potrebné a ja som vám to dovolil, ó, ľudstvo. Ale teraz, keď je váš duch 

osvietenejší a vyvinutejší ako v minulosti, dokáže jasne vidieť a chápať život. Toto posolstvo pošlem 

všetkým, aby sa prebudili do Svetla a mohli sa plne stretnúť s Pravdou. 

26 Duchovné dary, ktoré zvädli kvôli zanedbávaniu, ktoré im človek venoval, pocítia, ako na ne padá 

rosa Mojej lásky, a potom, keď ľudia opäť pozdvihnú svoje myšlienky ku Mne v čistote, uvidia to, čo 

predtým nevideli. Budú počuť Otcov hlas, ktorý k nim bude hovoriť mnohými spôsobmi, a budú cítiť jeho 

prítomnosť na každom kroku. 

27 Potom prestanú vytvárať náboženské symboly a formy uctievania, pretože keď uvidia žiarivú tvár 

Otca vo všetkom stvorení, nebudú už cítiť potrebu týchto predmetov, ktorým pripisujú zvláštne 

schopnosti, veriť v ne, akoby boli obrazom Otca. 
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28 Vás, učeníkov, ktorí ste počuli toto slovo v mojom učení, sa pýtam: Prečo ste si mysleli, že 

potrebujete vytvárať symboly pre svoje uctievanie, keď ste ma mali pred očami, počuli ste ma a cítili ste 

ma? 

29 Ak na túto otázku odpoviete, že rešpektujete len to, čo vám odkázali predchodcovia, hovorím vám, 

že oni, ohromení svetlom Môjho zjavenia, chápali pomocou alegórií to, čo je oduševnenie. 

30 Tento ľud má veľké duchovné poslanie, ktoré musí splniť uprostred ľudstva ohrozeného 

bezhraničným materializmom, ktorý rastie a napreduje ako nové pohanstvo, ako nový a najväčší kult 

hmoty, sveta a jeho vášní. 

31 A tvárou v tvár týmto skúškam - chcete si ešte zachovať spomienky na modloslužobné kulty? Je 

toto príklad duchovnosti, ktorý máte dávať, a sú toto zbrane, ktorými bojujete? 

32 Nech moje slovo klíči vo vašom srdci, aby ste sa čoskoro mohli vydať na cestu a svedčiť o mojom 

učení svojimi skutkami. 

33 Keď sa vám už nedám poznať, pretože toto obdobie sa skončilo, nezablúdite z cesty, nehľadajte 

ma vo svojich súženiach, naďalej dôverujte mojim pokynom. 

34 Ja som úzka brána, ktorou musíte prejsť, a Mária je rebrík, po ktorom budete stúpať v láske a 

poslušnosti k svojej Matke. Ak Mi veríte a zbožňujete Mňa, nestretnete sa so žiadnymi nástrahami a 

skrátite si cestu. 

35 Nachádzate sa v čase boja dobra proti zlu. Boli ste povolaní, aby ste so mnou spolupracovali v 

tomto boji, ktorý sa už začal. Učil som vás, ako bojovať, aby ste rozptýlili temnotu a priniesli svetlo do 

každej duše. Moje Slovo vás viedlo k tomu, aby ste žili bdelo a modlite sa, aby ste sa nedali zviesť 

falošnými svetlami a nenaslúchali klamlivým hlasom. 

36 Keď tento čas uplynie a vy budete považovať Moje ohlásenie za vzdialené a v súlade s Mojimi 

pokynmi odovzdáte túto dobrú správu svojim potomkom, budete opäť túžiť po tých časoch a budete sa 

cítiť šťastní, že ste boli vyvolení byť svedkami Môjho Božského prejavu. Ale už v tom čase všetko, čo ste 

pridali k tomuto učeniu, zmizne a Moje Slovo bude vychádzať z vášho ducha krištáľovo čisté a zjavujúce 

iba svetlo a pravdu. 

37 Keď sa vás budú pýtať vaši spolubratia, hovorte bez toho, aby ste čokoľvek zatajili, čo obsahuje 

Moje Dielo, a v ich prítomnosti im pripomeňte Majstra v každom Jeho učení. 

38 Považujem vás za zodpovedných za generácie, ktoré ešte len prídu a ktoré sú vašimi potomkami. 

Pamätajte, že Moje slovo tohto času nebolo dané len pre niekoľko generácií, ale pre všetkých, ktorí vás 

budú nasledovať, a že sa musia vybaviť väčšou duchovnosťou, aby dosiahli vrchol, ktorý som určil ako 

cieľ pre ľudí. 

39 Požehnávam tých, ktorí idú cestou nahor a časom dosiahnu väčší vzostup v štúdiu Môjho diela a 

ktorí sa pripravujú počuť Môj hlas vo svojom duchu, len čo sa skončí čas Môjho ohlasovania 

prostredníctvom ľudského orgánu chápania. Blahoslavení sú tí, ktorí veria v Moje dielo a vedia si ho uctiť 

svojím oduševnením. 

40 Koľko svojich blížnych môžete zachrániť svojimi modlitbami? Tento svet je na pokraji priepasti a 

ja vás k nemu posielam, aby ste zabránili jeho pádu. Zastavte mládež v jej rýchlom smerovaní, ktoré vedie 

k zničeniu jej morálky; očistite ich duše, aby si vytvorili základy pre spravodlivý a cnostný život. 

41 Kráčajte po cestách sveta a ako normu svojho života si nesiete pravdu môjho učenia. Ale 

rešpektujte krajinu, do ktorej vstúpite, potom budú pripravené cesty, po ktorých pôjdete, a medzi národmi 

bude uzavretá zmluva a vy urobíte z tejto zeme domov, v ktorom všetci pocítite teplo nebeského Otca a 

budete sa navzájom uznávať za bratov a sestry. 

42 Trpel som, keď som videl nevďačnosť svojich stvorení, ale ak ma zapreli ako Otca, nikdy som 

nepoprel, že ste moje deti, aj keď niektorí sú poškvrnení. Videl som veľké národy, ktoré sa odo mňa 

odvrátili a venovali sa len svojmu materiálnemu životu, svojim problémom, bez toho, aby odo mňa niečo 

očakávali. Čoskoro však príde čas prebudenia a všetci, od detí až po starcov, zasvätia svoj život štúdiu a 

praktizovaniu Môjho učenia. Starší budú hovoriť plní láskavosti a ukazovať cestu svetlom svojich 

skúseností. Deti prekvapia svet rozvíjaním svojich duchovných darov a oddanosťou môjmu dielu. 

43 Milovaní ľudia, čerpajte dnes z môjho učenia najvyššiu morálku pre svoj život. Ak chcete, aby 

svet uveril v toto zjavenie, vydávajte svojím životom čo najväčšie svedectvo o Mojej pravde. Povedal som 

vám, aby ste boli čistými zrkadlami, ľuďmi, ktorí vedia byť príkladom viery, poslušnosti a čistoty. 
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44 Dbajte na to, aby čistota a dobrota získali medzi vami moc, a tak napravíte tých, ktorí vstúpili do 

vašich radov bez čestných úmyslov. 

45 Vy, ktorí ste pochopili pravdu a dokonalosť môjho učenia, máte povinnosť svojimi dobrými 

skutkami čeliť všetkému zlu, ktoré tomuto dielu spôsobili tí, ktorí nepochopili jeho konečný cieľ. 

46 Uvedomte si, ako sa medzi vami rozmnožilo semeno zla, až takmer prerástlo pravé semeno. Faloš, 

povery, pokrytectvo, chamtivosť po zisku, zlé vplyvy, fanatizmus a všetky nečistoty boli burinou, ktorá sa 

rozšírila medzi týmto ľudom, ktorý chcem vidieť zbavený každej škvrny, aby som ho poslal ako svojho 

vyslanca k iným ľuďom a národom. 

47 Túto úlohu očistenia zverujem tým, ktorí milujú pravdu, čistotu. Je to práca plná veľkej 

vytrvalosti. Aké veľké však bude šťastie tohto ľudu, keď potom zažije, že jeho svetlo konečne rozptýlilo 

temnotu. Až potom vás budem považovať za poslov tejto radostnej zvesti a pošlem vás do sveta, aby ste 

bojovali proti kráľovstvu zla tým, že budete pôsobiť proti jeho moci obnovou svojich blížnych. . 

48 Uvažuj, s akou láskou a božskou trpezlivosťou som ťa učil a opravoval, hovoril som ti, aby si mi 

dovolila poukázať na svoje chyby a omyly a priviesť ťa k dokonalosti. Ale koľko je tých, ktorí zostávajú 

hluchí k týmto slovám a vo svojej ľahostajnosti, vo svojej zatvrdnutosti srdca nechávajú prejsť vzácne 

chvíle prípravy bez toho, aby chceli uveriť v skúšky, ktoré ich čakajú. 

49 Jedného dňa sa svet pustí do súdenia a vyšetrovania tohto ľudu, a vtedy obstojí len ten, kto "bdel". 

Ale ten, kto využíval Moje Dielo na sebecké a škodlivé ciele, uvidí, ako naňho dopadne spravodlivosť 

zeme, a potom bude neskoro ľutovať, že si chcel vytvoriť svoje vlastné kráľovstvo, svoj trón lichotenia a 

pohodlia v rámci Môjho vlastného duchovného Diela, ktoré je dielom lásky, pokory a odriekania. 

50 Ešte raz vám všetkým hovorím: "Bdejte a modlite sa", a ak naozaj veríte v moje slovo, 

neodkladajte jeho poslúchnutie na zajtra, lebo zajtra môže byť neskoro. 

51 Hľa, ľudia, Zem je už príliš malá na to, aby pojala toľko ľudského utrpenia. V minulosti sa táto 

planéta javila človeku ako "údolie" bez konca, teraz ju človek dobyl a osídlil. 

52 Dal som človeku tento svet za domov a povedal som mu: "Raste a množte sa a naplňte zem!" A on 

naozaj naplnil zem, ale urobil to s hriechom a utrpením. 

53 Tento svet, ktorý by mal byť domovom jednej rodiny zahŕňajúcej celé ľudstvo, je jablkom sváru a 

príležitosťou na nezmyselné úsilie o moc, zradu a vojnu. Tento život, ktorý by mal slúžiť na štúdium, 

duchovné rozjímanie a snahu o dosiahnutie večného života využívaním skúšok a ponaučení v prospech 

ducha, človek chápe nesprávne, a tak necháva svoje srdce otráviť zášťou, zatrpknutosťou, materializmom 

a nespokojnosťou. 

54 Ľudia zabúdajú na jazyk, ktorým k nim hovorí svedomie, strácajú vieru a nechávajú vyhasnúť dary 

svojho ducha, takže niektorí sa oddávajú materializmu, zatiaľ čo iní reptajú nad touto existenciou a ako 

zámienku uvádzajú nekonečnú túžbu utiecť z tohto sveta a vstúpiť do inej krajiny. 

55 Pýtam sa: Máte už duchovnosť potrebnú na to, aby ste mohli žiť v lepších svetoch? Neuvažovali 

ste o tom, že ak nie ste zrelí - aj keby ste mohli vstúpiť do toho najlepšieho duchovného domu -, 

nedokázali by ste oceniť hodnotu tohto života ani naplno vychutnať jeho pokoj? 

56 Veru, hovorím vám: Zásluhou tohto života, ktorý dnes máte, je to, že duch vie prekonať všetky 

životné peripetie a existujúce ťažkosti; a to nie je všetko, ale navyše, ak s tým súhlasíte, budete v duchu 

prežívať šťastie, ktoré pramení z toho, že ste užitoční pre svojich blížnych vo svete, kde vládnu také veľké 

potreby. 

57 V deň, keď duša dosiahne dokonalosť potrebnú na to, aby sa cítila v Mojom nebeskom kráľovstve, 

nebude pre ňu dôležité, na akom mieste alebo svete žije, ani to, či je vtelená alebo nie. Bude v sebe nosiť 

nebeské kráľovstvo a bude sa tešiť z jeho milosti vo všetkých misiách, na ktoré ho pošle jeho Otec. 

58 Zamyslite sa nad tým a teraz si uvedomte, že toto údolie zeme je obrovská krajina, ktorá ponúka 

priaznivé možnosti, ako v nej získať potrebné zásluhy na dobytie domovov, po ktorých váš duch túži. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 117  
1 Ľudia, odpočívajte na pevnej zemi, prebývajte v tieni tejto palmy a počúvajte môj hlas, aby sa 

uzdravili všetky vaše neduhy, aby ste opäť nadobudli silu a pokračovali v ceste. Vidíš, že mi nemusíš 

hovoriť o smútku svojho srdca ani o tom, odkiaľ pochádzaš, lebo ja viem všetko. Viem, že tvoja duša 

prešla ťažkým bojom, keď sa snažila odísť z krivolakých ciest. Prišli ste ku mne hľadať podporu a silu, 

aby ste si nezúfali. Keď si bol blízko k slabosti, keď ti dochádzali sily, pozdvihol si ku Mne oči, aby si ma 

požiadal o pomoc, a Ja som ti okamžite vyhovel a povolal ťa do tejto oázy pokoja, aby si si mohol 

oddýchnuť od svojej bolesti. 

2 Koľko z mojich učení ste pochopili a pochopili od chvíle, keď ste prvýkrát počuli Slovo? Vďaka 

nemu ste pochopili, že duša sa nezdokonalí za deň, ani za rok, ani za celý život, pretože keďže je večnej 

povahy, cesta jej vývoja musí byť dlhá, aby dosiahla svoju dokonalosť. Naučili ste sa tiež počúvať hlas 

svedomia, ktorý vám vždy hovorí o zákone, láske, dobre, spravodlivosti a čistote, a podarilo sa vám ho 

odlíšiť od toho druhého hlasu, ktorý pochádza zo zmyslov tela alebo vášní srdca a ktorý nie vždy vedie na 

dobrú cestu. 

3 Už viete, že máte zbrane na svoju obranu, viete aj to, ktorý štít vás chráni, a preto ste začali 

používať modlitbu, dobré myšlienky, silu vôle a vieru. 

4 Naučili ste sa dať zložkám, ktoré tvoria vašu bytosť, ich správne miesto v živote, pretože ste 

pochopili, že podstatou je váš duch a že po ňom nasledujú city a myseľ, ktoré majú dôstojné miesto. 

5 Teraz už viete, že pravá duchovnosť človeka nespočíva v odlúčení sa od toho, čo patrí k hmotnému 

životu, ale v súlade s celým stvorením, a aby sa tento súlad dosiahol, musí duch predchádzať, musí byť 

nad človekom, jedným slovom: musí byť vodcom. Inak je duch otrokom tela. 

6 Viete, že na Môj spôsob nemôžete predstierať lásku, ani úprimnosť, ani poznanie, pretože 

okamžite pocítite pohľad, ktorý všetko preniká a usmerňuje. Viete, že vaše cnosti a skutky musia byť 

pravdivé, aby vaše zásluhy boli skutočné. 

7 Keď sa vám takto prihováram, nerobím to preto, že by som od vás žiadal najvyššiu dokonalosť, ale 

preto, aby som vás požiadal, aby ste sa ju snažili dosiahnuť. 

8 Ak dnes trpíte, ak prechádzate ťažkou skúškou alebo ste na lôžku bolesti, viete, že tento kalich vás 

očisťuje a obnovuje, že táto kríza vás núti odčiniť previnenia alebo že je múdrou lekciou pre ducha, a 

potom tento kalich vyprázdnite s trpezlivosťou a odovzdanosťou. 

9 Naučili ste sa chápať, že som v každom z vás vybudoval chrám, a vy sa už neodvažujete ničiť to, 

čo bolo vybudované, ale snažíte sa so Mnou spolupracovať na tomto diele. 

10 Dobre ste pochopili, že si nemáte získavať zásluhy pred očami ľudí, aby ste od nich dostali 

pochvalu alebo odmenu, ale pred svojím Otcom, ktorý jediný môže hodnotiť vaše skutky. 

11 Keď pochopíte všetky tieto učenia lásky, ktoré vám dávam, nech je vaša hmotná prirodzenosť 

akokoľvek nepoddajná a vaše vášne akokoľvek prudké, musí sa objaviť podriadenie tela pred duchom, čo 

bude začiatkom dosiahnutia harmónie a poriadku, ktoré musia byť v človeku prítomné, aby sa mohol 

právom nazývať "Mojím dieťaťom". 

12 Budúcnosť mnohých ľudí závisí od vášho správania v súčasnosti, milovaní ľudia, nepochybujte o 

tom. Preto sa nad tým zamyslite, zbavte sa posledných zvyškov egoizmu, ktoré vo vás ešte zostali, a 

prineste do budúcnosti mier, jednotu, morálku a duchovnosť, ktoré sú nevyhnutné, aby nové generácie 

našli vydláždenú cestu. 

13 Nepochybujte o tom, že budete konať túto prácu vo svete, pretože to nie je prvýkrát, čo vám 

zverujem svoje semeno. Dôkazom je, že k vám hovorím v tejto podobe a vy Mi rozumiete. 

14 Toto je pokračovanie môjho učenia, ale nie koniec časov, ako si to vysvetľuje človek. Svet bude 

naďalej krúžiť vo svetovom priestore, duše budú naďalej prichádzať na Zem a inkarnovať sa, aby naplnili 

svoj osud. Ľudia budú túto planétu obývať aj v budúcnosti a zmení sa len spôsob ich života. Zmeny, 

ktorými prejde ľudský život, budú veľké, také veľké, že sa vám bude zdať, akoby jeden svet končil a 

druhý sa začínal odznova. 

15 Tak ako sa vo všetkých dobách život ľudstva delil na epochy alebo vekové obdobia a každé z nich 

sa niečím vyznačovalo - či už svojimi objavmi, božskými zjaveniami, ktoré v ňom ľudia prijali, alebo 

rozvojom zmyslu pre krásu, čo nazývate umením alebo vedou - hovorím vám, že táto epocha sa bude 
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vyznačovať rozvojom darov ducha, tej časti vašej bytosti, ktorú by ste mali začať rozvíjať v sebe, aby ste 

si ušetrili tak veľké zlo a chyby. 

16 Neveríte, že ľudský život by sa mohol úplne zmeniť, keby ste rozvíjali svoju duchovnú 

prirodzenosť, rozvíjali svoje duchovné dary a uplatňovali zákon svedomia na zemi? 

17 Ach, keby ste si mohli uvedomiť všetko, čo váš duch vlastní! Ale vy to neviete, napriek 

tisícročiam, ktoré ste prežili vo svete a v duchovnom priestore, pretože vo vašom egoizme - ktorý je 

láskou k sebe samým - bola pre vás dôležitá len veda v službách hmotnej existencie. 

18 Budem to ja, kto pred vami odhalí cnosti, schopnosti, krásy, sily a zázraky, ktoré sú ukryté vo 

vašom duchu, pretože je na to ten správny čas, pretože tak budete žať posledné ovocie veku. 

19 Čoskoro si všetky národy uvedomia, že Ja, ich Pán, som k nim hovoril počas všetkých vekov, 

ktorými ľudstvo prešlo, a každé Moje zjavenie bolo ako schodík na duchovnom rebríku, ktorý som 

postavil, aby ste všetci mohli vystúpiť ku Mne. 

20 Tento čas sa bude nazývať časom svetla, vekom ducha alebo časom pravdy, ale ja vám hovorím, 

že je to čas povstania duchov a ich obnovy. 

21 Duša je chrám, ktorý som postavil ja, svätyňa, ktorú ľudia neustále znesväcujú. Teraz však nastal 

vek svetla, ktorý bol tak často predpovedaný a ktorého jasnú žiaru uvidia všetci a pod ktorého teplom sa 

zhromaždia všetky Pánove deti. Nehovorím vám o náboženskom spoločenstve, ktoré prijíma jedných a 

odmieta druhých, ktoré hlása svoju pravdu a popiera pravdu druhých alebo ktoré používa nedôstojné 

zbrane, aby sa presadilo násilím alebo zastrašovaním. Nie, hovorím vám len o Zákone, ktorý je vysvetlený 

prostredníctvom Učenia, ktoré je práve tým posolstvom, ktoré som vám v tomto čase zjavil 

prostredníctvom tohto Slova. Keď teda nastane hodina, aby ste vyšli a podelili sa o túto dobrú zvesť, 

hlásajte svojimi skutkami pokoj, lásku, milosrdenstvo, jednotu a bratstvo. Ak však na svojej ceste stretneš 

niekoho, kto pokrytecky hlása to isté čo ty, ale prekrúca pravdu, odhalíš lož svojimi skutkami. Na druhej 

strane, ak sa stretnete s bratmi a sestrami, ktorí svojím príkladom hlásajú pravdu, lásku a milosrdenstvo, 

mali by ste sa s nimi spojiť, pretože ich boj a váš boj budú rovnaké. 

22 Nemôžem vám nepovedať, že ak budete neverní a nebudete vybavení, nebudete sa cítiť hodní 

vykonať toto dielo. Ak potom uvidíte, že iní začínajú bojovať s pravou vierou a úprimnosťou, nestavajte 

sa im do cesty, lebo potom by vaša zodpovednosť voči Mojej spravodlivosti bola dvojnásobne ťažšia. 

23 Na všetko vás vopred upozorňujem, aby vás nič neprekvapilo, a preto, keď povstanete do boja, 

budete vedieť, ako v sebe prebudiť ideál duchovného povznesenia. 

24 Táto zem, ktorá vždy posielala na onen svet úrodu chorých, unavených, rozrušených, zmätených 

duší alebo duší, ktoré boli len málo zrelé, mi čoskoro ponúkne ovocie hodné mojej lásky. 

25 Choroba a bolesť budú čoraz viac opúšťať váš život, keď budete žiť zdravo a duchovne zrelo, a 

keď príde smrť, nájdete ju pripravenú na cestu do duchovného domova. 

26 Kto by sa ešte mohol stratiť alebo zmýliť pri vstupe do domu ducha, ak ho už v tomto živote 

pocítil vo chvíľach modlitby, rozjímania, snívania alebo prehlbovania sa v mojom zákone? 

27 Dnes sa vám zdá, že toľko pokoja a dobra je nedosiahnuteľných, a to preto, lebo vidíte všetok 

zmätok, ktorý je okolo vás, zmätok, ktorý, ako viete, bude narastať vo všetkých oblastiach ľudského 

života. Ale ja vám hovorím: Dôverujte mi, bdejte, modlite sa a buďte neúnavnými rozsievačmi, aby táto 

búrlivá noc priniesla svetlo nového 

Vyjde úsvit a zem pocíti svojich nových obyvateľov, ktorí ju obdaria ušľachtilými dielami a obnovia a 

prestavajú všetko, čo hlúpi a bezbožní zničili a znesvätili. 

28 Ľudia, v tento deň som vám zjavil časť svojich božských plánov s vami. Dal som vám dopredu 

vedieť niečo o tom, čo patrí do budúcnosti, a pripravil som vás na boj, ktorý čaká celé ľudstvo. 

29 Dobre sa nad tým zamyslite a pocítite povzbudenie, lebo naozaj vám hovorím: Blahoslavení sú tí, 

ktorí čítajú túto knihu, ktorá vám zjavuje "moje slovo". Našli ste v ňom mnohé učenia, ktoré vám boli 

neznáme. 

30 Chcel som počuť tých, ktorí nič na zemi nenazývajú svojím, aby mi potom slúžili. Vyvolil som si 

vás medzi pokornými, ako som si vždy hľadal svojich služobníkov medzi ľuďmi jednoduchého srdca. 

viete, že majitelia bohatstva na svete sú stále zaneprázdnení a na Mňa si nespomínajú. Poskytol som im 

určitý čas na to, aby zbožňovali to, čo tak veľmi milujú. Vždy však príde hodina, keď budú počuť môj 

hlas, vezmú svoj kríž a budú ma nasledovať, ale najprv sa očistia v kruciálnom utrpení. 
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31 Milovaní učeníci, zostáva už len sedem rokov, ktoré budú ako sedem svitaní, počas ktorých ma 

budete môcť počuť. Chcem, aby ste v tomto období zanechali svoju nestálosť a aby sa vaše kroky stali 

istými, aby ste mi, keď príde rok 1950, mohli povedať: "Pane, zjednotenie medzi nami sa stalo 

skutočnosťou a my Ti prinášame dôkazy o našom oduševnení a bratstve." 

32 Tento ľud vie, že čakám len na jeho oduševnenie, aby som v jeho svedomí počul svoj hlas, keď mu 

poviem: Ľudia, povstaňte a množte sa ako prach zeme. Prejdite údolia, mestá, púšte a moria a šírte toto 

učenie s láskou a pokorou. Moja všemohúca starostlivosť otvorí cesty a zruší hranice. Moja láska ťa 

ochráni pred akýmkoľvek prenasledovaním alebo nástrahami zloby a ja ti vložím na pery svoje slovo, keď 

si to bude vyžadovať príležitosť. 

33 Veľké, veľmi veľké je toto dielo, ktoré ti zverujem, lebo chcem, aby si bol silný a veľký svojím 

duchom. V pravde vám hovorím, že v srdci vášho Otca nemá sebectvo miesto. 

34 Sedem rokov zverujem ľuďom, ktorí dostali tieto požehnané polia, aby z nich mohli žať plody 

hodné môjho božstva. 

35 Ľudia, majte milosrdenstvo a trpezlivosť s tými, ktorí robia svoje prvé kroky. Poraďte im s 

láskavosťou, s akou som vás napravil. Milujte sa navzájom láskou, akou som ja miloval vás, a bude medzi 

vami harmónia. 

36 Priblížte sa, moja prítomnosť je ako tieň stromu, moje slovo je ako spev vtáka. Poďte ku mne, vy, 

ktorí hladní a smädní po spravodlivosti, vy, ktorí ste chorí, vy, ktorí ste chudobní duchom a nevedomí, 

pristúpte ku mne! 

37 Neodmietam vás pre vašu chudobu, ani vami nepohŕdam pre vaše postavenie. Viem, že v každom 

z vás sa nachádza duch, ktorý potrebuje moje svetlo, aby povstal k životu. 

38 Prinášam zdravie chorým a nádej trpiacim. Nikto neodíde bez útechy za svoje utrpenie. Ale potom, 

keď dosiahnete pokoj, budete sa cítiť odetí dôstojnosťou, ktorú vám dávam. Nereptajte na svet a jeho 

meniace sa osudy a utrpenie. Pamätajte, že to oni vás priviedli ku mne. Neodťahujte sa ani od svojich 

blížnych, naopak, teraz, keď ste zažili, ako vás prijímam a ako vás obdarúvam, vychádzajte im ešte viac v 

ústrety a robte núdznym to, čo ste videli, že Ja robím vám. 

39 Prostredníctvom jedného z vás, ktorý skutočne praktizuje Moje učenie, bude mnoho tých, ktorí 

dosiahnu Moju milosť. 

40 Modlitba, láska a dobrá vôľa sú všetko, čo potrebujete, aby vaše poznanie mojich pokynov žiarilo 

ako žiarivé svetlo uprostred tmy. Prichádzajú časy navštívenia a ja chcem, aby boli všetci moji učeníci 

pripravení. 

41 Pokiaľ si ľudia užívajú pokoj alebo svetské radosti, nebudú vás volať, ale hnaní bolesťou vás budú 

hľadať. Buďte pripravení, lebo čoskoro sa na svet vyleje smútok. Potom vás budú volať chorí, aby ste im 

priniesli môj balzam. Mnohí z vašich blížnych vás budú prosiť o modlitby a budú si tiež želať vaše 

poučenie, aby našli cestu, ktorá ich dovedie k duchovnému vzostupu. 

42 Vidíte, aká delikátna a veľká je úloha, ktorá vás čaká? 

43 V tichosti vyznávate, že zjavenie, ktoré som vám dal v tomto čase, je veľké. Ak sa budete vedieť 

správať ako moji učeníci, uvidíte v mojom diele ešte viac svetla. 

44 Formujte ľudí mieru a oduševnenia, odstráňte zo svojich sŕdc posledné zvyšky fanatizmu, ktoré vo 

vás ešte zostali. Očisťte sa obnovou, potom dám na oblohe znamenie, ktoré bude vidieť vo svete a ktoré 

vám povie, že prišiel "Pánov deň". Toto znamenie uvidí aj "slepý" a pochopí ho aj nevzdelaná myseľ. 

45 Využívajte najsilnejšiu zbraň, ktorú som vám zveril, a tou je modlitba, a modlite sa, aby ste 

nepočúvali tých, ktorí sa snažia uhasiť plameň vašej viery. Buďte bdelí, ľudia, nedovoľte nikomu, aby 

vám zatemnil srdce a pokúsil sa vás zviesť z cesty. Môj zákon už poznáte, toto je cesta; nikdy sa od nej 

neodchyľujte a nemáte sa čoho báť. 

46 Ak ťa na zemi chcú niektorí zničiť a niektorí sa za teba modlia, lebo si myslia, že si stratený, 

pamätaj, že v duchovnom svete sú tí, ktorí bdejú nad každým tvojím krokom. Vaša nebeská Matka vás 

chráni pod svojím plášťom, Eliáš vás chráni láskou duchovného pastiera a vaši bratia a sestry, ktorí žijú v 

záhrobí a sú oddaní dobru, vás chránia a radia vám. Takto sa prihováram tým, ktorí uprostred 

nerozhodnosti a pochybností robia svoje prvé kroky a ešte často zakopnú a padnú. 

47 Čoskoro v ich srdciach vzplanie viera, a keď sa tak stane, nič a nikto ju nebude môcť uhasiť. Ale 

predtým vám musím dať svoje učenie, aby sa vaše srdcia posilnili a zároveň sa váš duch čoraz viac 
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odvracal od neužitočného. Takto sa budete postupne rozvíjať smerom nahor. Vtedy pocítiš, ako sa v tebe 

uhasil smäd po pravde a láske, ktorý mi dávaš spoznať, takže sa pustíš do plnenia svojej úlohy plný sily a 

odvahy. 

48 Pripravujem vás s nekonečnou láskou, pretože moje poučenie prostredníctvom týchto nositeľov 

hlasu netrvá večne. Čoskoro už nebudete počuť toto Slovo, a predsa musíte byť silní v boji, ktorý nastane, 

keď sa Moje Slovo už nebude odovzdávať v tejto forme. 

49 Čo urobíte, ak ste nepochopili Majstrovo učenie? Ako budete môcť brániť svoju vieru, ak ste sa 

nenaučili zbraniam, ktoré vám môžu pomôcť brániť sa? Uvažujte o týchto slovách, lebo mnohí opäť padnú 

na kolená pred modlami, pretože nevedeli, ako používať moje učenie. 

50 Ľudia, nebuďte hluchí k môjmu hlasu a neinterpretujte moje dielo nesprávne. Povedal som vám, 

aby ste to oznámili s úprimnosťou, s akou som vám to zveril. Počúvajte môj hlas, aby ste sa, keď budete 

počuť hlas svojich nepriateľov, mohli vyslobodiť z ich osídiel a pascí. 

51 Doteraz ste sa na život a ľudí pozerali povrchne. Teraz vám však ukážem význam a podstatu 

všetkých učení, ktoré som vám zjavil v Troch časoch, aby ste plne poznali, kto ste, a aby ste prijali svoj 

osud, ako Kristus prijal svoj kríž, a aby ste milovali svojho blížneho v Stvoriteľovi. Toto všetko vám 

zjavuje a ukazuje Moje učenie. Teraz vám hovorím, že ten, kto bol mnou označený, by sa nemal cítiť 

nadradený tomu, kto označenie nedostal, lebo mnohí z nich vám dajú dôkazy o oduševnení a o tom, že 

majú duchovné dary rovnako veľké ako vy. 

52 Je to čas, keď sa v Nekonečne ozýva Nebeský zvon, ktorý volá ľudí do zhromaždenia a pozýva ich 

k rozjímaniu a modlitbe. Jeho ozvena neprestajne rezonuje na dne každého srdca, pretože je to Tretí čas, 

keď Eliáš ako Môj posol z jedného konca sveta na druhý vyzýva duše, aby sa dostavili na súd. V tú hodinu 

budete patriť k tým, ktorí ma hľadajú prostredníctvom Ducha, a nie prostredníctvom sôch a obrazov 

zhotovených ľudskými rukami, aby som mohol povedať, že ste z tých, ktorí vytrvali v mojom zákone, 

pretože v tom, ktorý som vám dal na vrchu Sinaj, som vás poučil, že na to, aby ste ma uctievali, nesmiete 

mať pred očami žiadny obraz, ktorý by predstavoval moje božstvo. 

53 Ak som vás odvtedy povolal k duchovnému uctievaniu, je správne a vhodné, aby ste Mi ho 

ponúkli aj teraz, ó, ľudia, ktorí dočasne strácate nádej na dosiahnutie úplnej obnovy a oduševnenia. 

Uvedom si, ako som predĺžil tvoju existenciu a ako som ťa prinútil kráčať po ceste obnovy a vývoja, aby 

si vo svojich krokoch a na svojom neustálom putovaní zanechal za sebou každú nedokonalosť a každé 

znečistenie. Či ste už nevideli, ako sa vody zakalené bahnom pri svojom rýchlom behu nakoniec opäť 

vyjasnia? Veru, hovorím vám, to isté sa stane aj vašej duši. 

54 Ja som Pán života a stvorených vecí. Preto vám hovorím, že som jediný, kto pozná tajomstvo, 

večnosť a osud všetkých bytostí. 

55 Keby ľudstvo tak tvrdohlavo nelpelo na svojej nevedomosti, jeho existencia na zemi by bola iná. 

Ľudia sa však stavajú proti mojim prikázaniam, preklínajú svoj osud a namiesto toho, aby so mnou 

spolupracovali na mojom diele, hľadajú spôsob, ako obísť moje zákony, aby presadili svoju vôľu. Tiež 

vám hovorím, že keby ľudia pozorne sledovali každý svoj čin, všimli by si, ako sa na každom kroku proti 

Mne búria. 

56 Keď ľudí zasypávam svojou blahodaťou, stávajú sa sebeckými; keď ich nechávam užívať si 

rozkoše, dospievajú k zhýralosti; keď skúšam ich silu, aby som ich duše zoceloval, búria sa; a keď 

dovolím, aby sa kalich horkosti dostal na ich pery, aby ich očistil, preklínajú život a cítia, že strácajú svoju 

vieru. Keď na ich plecia naložím bremeno veľkej rodiny, zúfajú si, a keď zoberiem zo zeme jedného z ich 

príbuzných, obviňujú ma, že som nespravodlivý. 

57 Nikdy nesúhlasíte, nikdy nepočujem, že by ste vo svojich skúškach dobrorečili môjmu menu, ani 

nezažívam, že by ste sa snažili spolupracovať na mojom diele stvorenia. 

58 Nepamätáte sa na príklady, ktoré som vám dal na Ježišovi, keď zasvätil tento život oslave svojho 

Otca? 

59 Ježiš nemal na zemi nič, a predsa sa nikdy nesťažoval na svoju chudobu. Musel opustiť svoju 

matku a svoj domov a zriekol sa všetkého z lásky k Tomu, ktorý ho poslal. Jeho práca bola veľmi ťažká a 

Jeho cesta až do konca strastiplná, ale nikdy sa proti nej nevzbúril. Bol prenasledovaný a vysmievaný, 

odsúdený a nakoniec zabitý, ale 
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Z Jeho srdca, z Jeho pier a dokonca aj z Jeho očí vychádzalo len požehnanie, odpustenie a útecha pre tých, 

ktorí Ho milovali, ale aj pre tých, ktorí Mu ubližovali. 

60 Ale nielen mňa si môžete vziať za príklad hodný nasledovania. Spomeňte si na poslušnosť 

Abraháma, keď si jeho Pán vyžiadal život jeho syna, na trpezlivosť Jóba, ktorý ma blahoslavil pri každom 

svojom navštívení, a podobne ako tieto príklady existuje mnoho ďalších, ktoré sa k vám dostali v dejinách. 

61 Niekedy žasnete, keď vidíte chorého človeka, ako trpezlivo nesie svoj kríž, slepého alebo 

ochrnutého človeka, ako žehná mojej vôli. Pri iných príležitostiach nedokážete pochopiť oddanosť otca, 

ktorý práve stratil syna, ktorého veľmi miloval; zhmotnení ľudia tejto doby, ktorí sú tak ďaleko od pravdy, 

nedokážu pochopiť túto oddanosť, túto trpezlivosť a túto úctu k Božím radám. To ja som vám dal tieto 

krásne príklady pokory, poslušnosti mojej vôli a duchovnej zrelosti, aby ste mali vzory, ktoré môžete 

napodobňovať vo svojich skúškach. 

62 Hovorím vám, že ak toto ľudstvo bude vo všetkom plniť moju vôľu, nebude už poznať bolesť na 

zemi, pretože môj pokoj bude v jeho duchu. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 118  
1 "Nechajte deti prísť ku mne, hovorím vám znova. Nemyslite si, že ma nemôžu prijať, pretože sú vo 

vašich očiach malí. 

2 Bez ohľadu na to, koľko viny a škvŕn má na sebe duša, kým žije v detstve, má podiel na čistote a 

nevinnosti svojej telesnej schránky. Práve v tomto období potrebuje duša všetky druhy pomoci, aby 

nezablúdila zo správnej cesty. 

3 Reinkarnácia je príležitosť, ktorú Boh vo svojej láskyplnej spravodlivosti ponúka duši, aby znovu 

nadobudla svoju čistotu a vrátila sa na správnu cestu. Takto môže využiť skúsenosti, ktoré získala na 

svojej púti. 

4 Keď sa pozeráte na deti, robte to s úctou, pretože neviete, aká duša sa v nich skrýva. Môžete si 

však byť istí, že každá z týchto malých bytostí má za sebou dlhú históriu, veľký životný vývoj. 

5 Pokiaľ duša prežíva detstvo svojej telesnej výšky, potrebuje pomoc starších, pretože jej telo je ešte 

príliš slabé na to, aby ju udržalo. Potrebuje nehu, aby sa srdce nezatvrdilo, a rovnako potrebuje príklady a 

učenie, ktoré ho budú vychovávať a povzbudzovať, kým nepríde hodina, keď sa bude môcť prejaviť. 

6 Každá duša prináša do sveta svoje posolstvo a na to, aby ho mohla vyjadriť, je potrebné, aby jej 

všetko v jej okolí bolo naklonené. Keď sa duša po dlhej ceste vývoja plnej bojov a skúšok, aby dosiahla 

svoju dokonalosť, konečne vidí zbavená škvŕn, ťažkostí a nevedomosti a je v nej len svetlo, čoraz viac sa 

podobá čistote detí. 

7 Dieťa intuitívne vie, že nie je schopné postarať sa samo o seba, a preto vkladá všetku svoju dôveru 

do rodičov. Ničoho sa nebojí, kým je po ich boku. Očakáva len dobré veci a vie, že mu nič nebude chýbať. 

Neskôr zistí, že v nich je zdroj poznania, nehy a života, a preto v ich spoločnosti prežíva blaženosť. 

8 Kedy budú mať ľudia tento pocit? Kedy budú so mnou? Kedy duša človeka dosiahne tú vieru, 

čistotu a dôveru, ktorú má dieťa vo svojej nevinnosti? 

9 Veru, hovorím vám, že keď sa to stane, opäť budete počuť moje láskavé slovo, ktoré vám hovorí: 

"Nechajte deti prísť ku mne, lebo ich je nebeské kráľovstvo." 

10 Kedysi dávno vám bolo povedané: Cti si svojho otca a matku a najlepší spôsob, ako si ich uctiť, je 

žiť spravodlivým a cnostným životom. 

11 Je potrebné, aby som vám v tomto čase pripomenul vaše povinnosti na zemi? Tvoje srdce mi 

hovorí: Nie, Pane, prehovor k nám teraz z duchovného života. Vidím však, že ľudia sa neusilujú ctiť si 

svojich rodičov. A ak nesplnili prvé prikázania, ako budú môcť splniť moje nové učenie? 

12 Na základoch Zákona, so svetlom Mojej náuky, ktorú som vás učil v druhej ére, staviam múry 

Svätyne a teraz, so Svojím novým Slovom, dokončujem stavbu Duchovného chrámu. 

13 Musím vám povedať, že vaše základy sú ešte stále slabé, pretože nežijete v súlade so zákonmi 

Prvej éry, pretože len na základe pravej morálky a očistenej cnosti budete môcť postaviť svoj vnútorný 

chrám. 

14 Moja otázka znie takto: Ako by ste si mohli uctiť svojho nebeského Otca bez toho, aby ste si 

najprv uctili svojich rodičov na zemi? Ako by ste sa mohli pokúsiť považovať ľudí za svojich bratov a 

sestry, keby ste najprv nemilovali svoju rodinu, ktorú tvoria vaši rodičia, súrodenci, manžel alebo 

manželka a deti? 

15 Preto som chcel, aby ste spojili zákon prvej éry s učením, ktoré som vám dal prostredníctvom 

Ježiša, ako aj so zjaveniami tejto doby, pretože tak budete mať všetky vedomosti a nástroje na to, aby ste 

kráčali po duchovnej ceste, ktorá vedie k večnému svetlu. 

16 Ak vo svojom živote nepraktizuješ cnosť, a pritom hrdo poukazuješ na to, že plníš zákon, hovorím 

ti, že konáš bezohľadne a prekrúcaš pravdu. 

17 Môj učeník musí mať čisté srdce na zemi, aby bol čistý v duchu. 

18 Cti svojím životom tých, ktorí ti dali existenciu podľa Mojej vôle, a potom ťa zajtra budú ctiť tvoje 

deti. Neoslavujte ma len duchovnými skutkami, nie, aj vaše ľudské skutky oslavujú môjho Ducha. 

19 V tomto čase mnohí ľudia, keď zažívajú veľké návštevy, ktoré sa zhromažďujú nad ľudstvom, 

kričia: "To je Božia ruka, ktorá trestá ľudstvo bolesťou." Ja vám však hovorím, že je to nesprávny spôsob 

uvažovania o Mojej spravodlivosti. 
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20 Kedy pochopíte, že bolesť existuje len ako dôsledok vašich hriechov a že je to človek, kto sa sám 

odsudzuje a trestá? 

21 Mali by ste pochopiť, že keď dovolím, aby vaše srdce zasiahla bolesť, dávam vám tým najjasnejší 

dôkaz, že hriech je najväčšou prekážkou, aby ste mohli vidieť svetlo a tešiť sa z pokoja Ducha. 

22 Mnohí veria, že ma milujú a slúžia mi, ale keď ich zasiahne utrpenie, zdesene sa pýtajú: "Ako je 

možné, že hoci milujem svojho Otca, necháva ma piť tento kalich utrpenia?" - Neuvedomili si, že nielenže 

Mňa nemilujú, ale že dovolili, aby sa ich vášne a honba za pozemskými vecami stali pre nich kultom, 

ktorému dávajú prednosť, bez toho, aby si uvedomili, že Mňa majú uctievať. 

23 Keby ľudia vzdávali hold pravde, láske, spravodlivosti a dobru, ktoré sú vlastnosťami môjho 

Ducha, myslíte si, že by na svete ešte stále mohli existovať bolesť, vojna, hlad, zmätok a smrť? Veru, 

hovorím vám, nič z toho by vo vašom živote neexistovalo a namiesto toho by bol pokoj, zdravie duše a 

tela, odvaha žiť a blahobyt. 

24 Pamätajte, že v Zákone vám bolo povedané: "Nebudete mať iných bohov okrem mňa." Napriek 

tomu existuje mnoho bohov, ktorých si ľudská ctižiadosť vytvorila, aby ich uctievala, vzdávala im hold a 

dokonca im obetovala život. 

25 Pochopte, že Môj zákon nie je zastaraný a že bez toho, aby ste si to uvedomovali, neprestajne k 

vám prehovára prostredníctvom svedomia, ale ľudia sú naďalej pohania a modloslužobníci. Milujú svoje 

telo, lichotia svojej márnivosti a oddávajú sa svojim slabostiam; milujú poklady zeme, ktorým obetujú 

svoj pokoj a duchovnú budúcnosť. Vzdávajú hold telu, niekedy dosahujú degeneráciu a v túžbe po 

pôžitkoch dokonca nachádzajú smrť. 

26 Presvedčte sa, že ste si zamilovali veci tohto sveta viac ako svojho Otca. Kedy ste sa obetovali pre 

Mňa tým, že ste Mňa milovali vo svojom blížnom a slúžili Mi? Kedy obetujete svoj spánok alebo 

ohrozujete svoje zdravie, aby ste pomohli a zmiernili utrpenie svojich blížnych? A kedy ste pre jeden z 

tých vznešených ideálov, ktoré inšpiruje Moje učenie, išli takmer na smrť? Pozrite sa, že uctievanie 

hmotného života je pre vás dôležitejšie ako uctievanie duchovného života. Preto som vám povedal, že 

máte iných bohov, ktorých uctievate a ktorým slúžite viac ako pravému Bohu. 

27 Ako budete môcť na zemi spoznať život, ktorý zahŕňa spravodlivosť, a ako budete môcť na svojej 

duši pocítiť božský plášť môjho pokoja? Čo budete môcť urobiť, aby ste už necítili bolesť, ak je to jediné, 

čo vám môžu ponúknuť falošní bohovia, ktorých ste stvorili a milovali od dávnych čias až po súčasnosť? 

28 Milujte Mňa viac než všetky stvorené veci, lebo ak Mňa milujete, budete vedieť dať všetkým 

bytostiam ich správne a pravé miesto. 

29 Zmätok, ktorý v tomto čase vládne vo svete, je veľmi veľký, ale duch ľudstva je pripravený a stačí, 

aby Moje volanie prinútilo ľudí znovu obrátiť oči k Môjmu Zákonu. 

30 Blíži sa čas, keď svetlo môjho Ducha zasiahne srdcia a dá im pocítiť a pochopiť to, čo doteraz 

nechápali. 

31 Milovaní učeníci, ukazujete mi svojho ducha, ktorý túži po pravde, a preto vás pozývam, aby ste 

prišli k tomuto prameňu a pili, kým neuhasíte svoj smäd. Preniknite do jadra Môjho Slova; pamätajte, že 

sa zhmotňujem len do určitej hranice, a potom je na vás, aby ste vyvodili správne závery dôkladným 

preskúmaním všetkého, čo ste počuli. Modlite sa a pýtajte sa Mňa vo svojej modlitbe, potom zažijete, ako 

pri každom prejave dostanete iskru Môjho svetla. Neočakávajte, že v jednom okamihu dostanete celú 

pravdu. Uvedomte si, že existujú duše, ktoré už dlho hľadajú pravdu, skúmajú a snažia sa preniknúť do 

všetkých tajomstiev, ale stále nedosiahli vytúžený cieľ. 

32 Kristus vás naučil, ako na to, keď povedal: "Milujte sa navzájom." Ale až do dnešného dňa ste si 

neuvedomovali rozsah tohto vznešeného prikázania. Veru, hovorím vám, celý život človeka by sa zmenil, 

keby ste žili podľa tohto najvyššieho princípu, lebo len láska vám dokáže odhaliť tajnú radu Boha, pretože 

v ňom je pôvod života. Horlivo hľadajte pravdu, hľadajte zmysel života, milujte, posilňujte sa v dobre a 

zažijete, ako z vášho bytia postupne odpadne všetko zlé, nespravodlivé a nedokonalé. Buďte denne 

vnímavejší na svetlo Božej milosti, potom budete schopní pýtať sa svojho Pána na všetko, čo chcete 

vedieť, na všetko, čo váš duch potrebuje, aby dosiahol najvyššiu pravdu. 

33 Pracujte na zemi s väčším nasadením a verne sa venujte svojim povinnostiam. Vždy sa usilujte o 

rozvoj svojej duše, aby váš hmotný život nebol neplodný. 
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34 Modlite sa jednoduchou modlitbou, ktorá vychádza z najčistejšieho srdca, a skúmajte svoje skutky 

s pomocou svedomia. Potom sa budete tešiť z mojej prítomnosti. 

35 V tomto spojení ducha dostanete prúdy svetla, aby ste lepšie pochopili život. Nebude vám chýbať 

inšpirácia, ktorá vás povedie k tomu, aby ste boli stále lepší a lepší. V tých chvíľach sa prebudia sily a 

dary Ducha a vy budete môcť plniť rôzne poslania, ktoré som vám zveril. 

36 Intuícia, ktorá je duchovnou víziou, predtuchou a proroctvom, čistí myseľ a zrýchľuje tlkot srdca 

tvárou v tvár posolstvám a hlasom, ktoré dostáva z nekonečna. 

37 Keď sa ľudia naučia komunikovať s Mojím Duchom, nebudú sa už musieť radiť s knihami ani sa 

ich pýtať. Aj dnes sa pýtajú tých, ktorým veria, aby vedeli viac, alebo hľadajú písma a knihy v túžbe nájsť 

pravdu. 

38 Blahoslavený je ten, kto sa horlivo usiluje počúvať moje slovo a nechce zmeškať ani jedno moje 

učenie, lebo sa mu podarí vytvoriť vo svojom duchu knihu, ktorá bude jeho najlepším dedičstvom v tomto 

čase. 

39 Moje slovo je vzkriesenie a život pre dušu, ktorá sa bojí a hynie v rozbúrenom mori vášní. Preto 

ten, kto ho prijal do svojho srdca a okúsil jeho podstatu, bude žiť večne. A jeho najväčšou túžbou bude 

zjaviť ju svojim blížnym, aby sa ňou všetci mohli živiť a dosiahnuť večný život. 

40 Žehnám tým, ktorí ohlasujú Môj príchod v tretej ére a skutočne plnia svoju úlohu, lebo ich semeno 

v krátkom čase rozkvitne. Ale beda tým, ktorí zneužívajú moje meno alebo moje učenie, aby zaskočili 

dôverčivých tým, že sa nazývajú Božími poslami alebo si prisvojujú moje miesto, aby mi slúžili, lebo 

budú odhalení a vydaní súdu. Na svojej ceste zistia, že ľudia sa prebudili, a budú od nich žiadať dôkazy, 

ktoré ospravedlnia všetko, čo hlásajú. 

41 Ja som "Slovo", ktoré hovorí k vášmu duchu. Som Majster, ktorý sa opäť ocitol v obklopení 

učeníkov. Zatiaľ čo niektorí z nich sa modlia a získavajú zásluhy, aby sa cítili čistí a hodní byť so Mnou, 

iní prekrúcajú a znehodnocujú Moje učenie. Hovorím vám, že každý z nich sa mi bude zodpovedať za 

učenie, ktoré som im všetkým dal. Súčasná generácia v dôsledku svojho materializmu nepochopí význam 

tohto zjavenia a budú to nové generácie, ktoré, keď sa s nimi spojím z ducha do ducha, spoznajú obsah 

tejto Knihy múdrosti, ktorú som vám zanechal ako dedičstvo v tejto tretej ére. 

42 Ľudia čakajú na znamenia môjho posolstva. Dovolím, aby sa toto učenie preložilo a prenieslo do 

iných krajín, aby sa o ňom vedelo. Koľko ľudí na ňu čaká bez toho, aby vedeli, že práve dávam a diktujem 

nespočetné učenia, z ktorých bude zostavená kniha obsahujúca Moje posolstvo. 

43 Moje Slovo sa na vás vylialo v hojnosti ako prúd krištáľovo čistej vody, ktorá očisťuje a oživuje 

všetko, čo jej stojí v ceste. 

44 Ak sa vyzbrojíte, budete silní a budete mať duchovnú moc, akú mali moji vyvolení v minulosti. 

Jedni si vás budú vážiť a druhí sa vás budú báť, pretože keďže vo svojom duchu nosíte pravdu, budete 

odhaľovať faloš, lož a pokrytectvo všade, kde sa nachádzajú. 

45 Mnohí ľudia, keď sa dozvedia, že vlastníš Moje zjavenia, prídu k tebe zo zvedavosti, iní ťa 

odmietnu a ďalší ťa budú chcieť zničiť. V každom prípade by ste sa mali obmedziť na plnenie svojej 

úlohy, a to vydávať svedectvo. Potom zažijete, že práve tých, ktorí sa vám vysmievali alebo vás chceli 

zabiť, vaše slová pohnú, odhodia od seba zbrane a pridajú sa k vám na vašej ceste. 

46 Veľký konflikt sa blíži; po chaose príde na tento svet mier. Človek musí vyprázdniť tento pohár, 

aby sa naučil vážiť si pokoj a cnosti ducha a usilovať sa o ne. Je potrebné, aby trpel ťažkosťami, aby sa 

otriasol a očistil; a keď sa bremeno jeho viny stane pre neho neznesiteľným, pocíti vrúcnu túžbu, aby sa do 

jeho duše vrátil pokoj, ktorý tak dlho vyháňal zo svojho srdca, za čo mu ponúkne svoje plné pokánie. 

47 Hovorím vám, že tento pokoj príde a že bude dlho strážený a zachovaný v ľudských srdciach. 

48 Táto zem bude úrodným poľom, kde moje semeno rozkvitne a prinesie ovocie, pretože ľudské 

srdce už teraz túži po láske a žízni po pravde; je tiež unavené z márnych slov a učenia bez lásky. Preto 

človek nakoniec pocítil, že musí byť poučený skutočným majstrom, ktorý mu odhalí duchovný život a 

pripraví ho na vyššiu existenciu. Môj zákon, ktorý je v živote ľudí stále prítomný, ľudia zabúdajú, a preto 

ľudstvo smeruje k chaosu; preto je ľudské srdce prázdne a chudobné na duchu. 

49 Preto vás všetkých vyzývam, aby ste sa vrátili na pravú cestu. Môj pokoj je pripravený prísť k vám 

a buďte si istí, že s ním v dušiach ľudí opäť rozkvitnú cnosti. Po sebectve, v ktorom ľudia žili, sa k nim 

vráti láska a budú sa snažiť pochopiť toho, kto potrebuje pomoc, a dajú mu pokoj a útechu, ktorú dlho 
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nevedeli poskytnúť. Potom zažijú radosť, akú pociťuje ten, kto miluje svojho blížneho ako brata alebo 

sestru. Kedy sa objavia tí dobrí rozsievači lásky? Povedal som vám, že pre spravodlivého človeka môže 

byť tento svet zachránený. 

50 Ak by ste sa všetci snažili byť spravodliví a dobrí, toto slzavé údolie by sa čoskoro premenilo na 

svet vysokej duchovnosti. 

51 Vy, ľudia, pracujte bez toho, aby ste sa unavili. Učte, konajte skutky, ktoré inšpirujú k premene, a 

keďže ste boli vzkriesení k novému životu, modlite sa za tých, ktorí si myslia, že žijú, ale zomreli pre 

vieru a nádej. Vy, ktorí ste teraz silní a zdraví, modlite sa za chorých. Modlite sa za tých, ktorí sa 

nemodlia, a povzbudzujte tých, ktorí prechádzajú veľkými skúškami. Podporujte slabých a prinášajte mier 

národom vo vojne. Pomôž všetkým dušiam, ktoré opustili svoje telá na bojiskách, aby povstali a vstúpili 

do duchovného života s vedomím, v akom stave sa nachádzajú a aký krok urobili. Modlite sa za všetkých, 

vaše poslanie sa neobmedzuje len na tých, ktorých milujete a o ktorých viete, že sú vašimi blízkymi, ale za 

všetkých, ktorí žijú na tomto svete a v iných svetoch. Robte to, učeníci, lebo vaše duchovné poslanie je 

univerzálne, pretože som vám neurčil žiadne hranice, aby ste sa navzájom milovali, ale vždy som vám 

hovoril: "Milujte sa navzájom." 

52 Aby som vám v tejto úlohe pomohol, zostúpilo k vám Svetlo môjho Ducha, aby vás pohladilo, ó, 

maličkí, ktorí ste usilovne pracovali, aby ste mohli núdznym ponúknuť pokojné miesto, kde počujú môj 

hlas, ktorý je balzamom, svetlom a pokojom. 

53 Chudobné a pokorné je miesto zhromaždenia, pretože ste sa naučili, že toto nie je chrám. Namiesto 

toho sa usiluj o čistotu svojej duše, o ktorej už vieš, že je mojím pravým chrámom. 

54 Tieto miesta stretnutia sú ako stromy na širokých cestách vášho života, sú ako palmy na púšti, 

miesta odpočinku, ktoré poskytujú oddych a tieň putujúcim. 

55 Ach, keby len každá provincia mala jeden z týchto stromov, kde by ľudia mohli počuť moje 

"sláviky"! Ale váš krok bol pomalý a vaša práca skromná. Preto je mnoho oblastí bez stromov a mnoho 

pútnikov, ktorí nenachádzajú oázu, tieň, útočisko ani vtáčí spev. 

56 Keďže máte útechu z Mojej prítomnosti prostredníctvom tohto Slova, získavajte zásluhy, aby váš 

strom rástol a jeho tieň sa zväčšoval, pretože počet putujúcich sa veľmi zvýši vďaka svedectvu tých, ktorí 

tu našli pokoj duše. 

57 Pracujte všetci spoločne a vykonávajte prácu, ktorú som vám zveril. Ale bdejte a modlite sa, aby 

ste neupadli do pokušenia*, lebo potom by ste sami zničili svoje dielo. 
* Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Ide o opravu Lutherovho prekladu, ktorý v Markovi 14,38 

znie: Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Žiadosť v modlitbe "Otče náš": "A neuveď nás do 

pokušenia" tiež nie je správne vyjadrená, pretože Boh nás nepokúša. (Jak 1,3) Preto ho nemusíme prosiť, aby nás 

neuvádzal do pokušenia, ale aby nás chránil a viedol tak, aby sme v hodine pokušenia nepadli. (Zjavenie 3:10) 

58 Pýtate sa ma vo svojich srdciach, aké sú pokušenia, ktorým by ste mohli podľahnúť, a ja vám 

odpovedám, že týmito pokušeniami sú márnivosť, fanatizmus alebo materializmus. 

59 Teraz sa čuduješ, že sa ti takto prihováram, lebo si myslíš, že je nemožné, aby si prepadol skutkom 

takým nehodným môjho učeníka. 

60 Keby ste len vedeli, koľkí z vás, ktorí ste sem prišli plní pokory a plakali ste zakaždým, keď ste sa 

dopustili najmenšieho priestupku, a ktorí ste mi pri každej modlitbe prisahali lásku, ale potom ste pokoru 

premenili na pýchu a činorodú lásku k blížnemu na sebectvo. 

61 Poznám vás lepšie, ako sa poznáte vy sami, a je potrebné, aby som k vám hovoril týmto spôsobom, 

aby ste žili bdelo. 

62 Všetkým vám zverujem úlohu vybudovať duchovnú svätyňu, ktorá bude mojím pravým chrámom, 

oltárom neviditeľným ľudským očiam, ale ktorý bude mať silu skutočne existujúceho oltára. Jeho 

prítomnosť bude cítiť z toho, čo vyžarujete na svojich blížnych. 

63 To je chrám, ktorý vám zverujem, aby ste budovali, lebo viem, že v jeho útrobách nájdete pokoj, 

život a svetlo Ducha. 

64 Ak sa spojíte s pravým bratstvom, budete sa riadiť Mojimi pokynmi, vytrváte v pokore, viere a 

láske a budete dbať na to, aby ste nestagnovali, ale denne sa usilovali o väčšie oduševnenie, nepochybujte, 

že čoskoro uvidíte svoje poslanie splnené a svoju prácu dokončenú. 
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65 Bojujte proti všetkým semienkam rozkolu, falošnosti, klamstva alebo materializmu, ktoré môžu 

vyklíčiť vo vašom strede, pretože ak budete nedbanliví, burina bude rásť a rásť a nakoniec prerastie múry 

vášho chrámu. 

66 Nečakajte, kým sa výsledok vašej práce bude podobať tomu, čo sa stalo ľuďom, ktorí postavili 

babylonskú vežu. Snažte sa, aby na konci boja bola vo vašej duši radosť a pokoj, ale dávajte si pozor, aby 

v poslednej chvíli nevznikol zmätok a bolesť. 

67 Blahoslavený je ten, kto sa usiluje o pokoj so svojím svedomím. 

68 Blahoslavený je ten, kto zasieva semeno pokoja na svojej ceste. 

69 Vy, ktorí ste sem prišli počúvať moje sladké slová, ste vítaní. 

70 Prichádzajte ku mne vždy, keď ste skľúčení utrpením alebo nedostatkom viery, lebo ja som Svetlo, 

ktoré vám navráti pokoj ducha. 

71 Ak by ste boli ďaleko od týchto miest zhromaždenia, budete ma počuť vo svojom svedomí, ktoré 

vám ukáže cestu. 

72 Keď ľudstvo prechádza obdobím duchovného zmätku, jasnosť Môjho Slova ho osvieti, pretože je 

schopné pochopiť vyšší život. 

73 Všetci ste svedkami toho, že v týchto chvíľach veda využíva všetok svoj čas a intelekt, aby v 

prírode objavila odpoveď na mnohé otázky človeka. A príroda odpovedá na volanie človeka a svedčí o 

svojom Stvoriteľovi, ktorý je nevyčerpateľným zdrojom múdrosti a lásky, ale aj spravodlivosti. Človek sa 

však neprebudí pre pravdu a naďalej sa akoby z vlastného rozhodnutia zaťažuje ťažkým bremenom svojho 

materializmu. 

74 Je to strach ľudí urobiť krok vpred smerom k evolúcii, krok vpred, pretože sú zvyknutí zostať v 

tradíciách, ktoré im zanechali ich predkovia. 

75 Človek sa bojí samostatne myslieť a veriť, radšej sa podriaďuje tradícii iných, čím sa zbavuje 

slobody poznávať Mňa. Z tohto dôvodu žil zaostalo.  

76 Teraz však pre ľudstvo nastal čas svetla, s ktorým človek získava vlastnú vôľu. 

77 Ak je ľudstvo svedkom rozvoja vedy a vidí objavy, ktorým by predtým neverilo, prečo sa bráni 

veriť v rozvoj ducha? Prečo stuhne pred niečím, čo ju zastaví a znehybní? Prečo sa neotvorila večnému 

životu? 

78 Porovnajte, ako moje zjavenia v tomto čase zodpovedajú vášmu materiálnemu vývoju, aby ste ich 

nikdy neodsúdili omylom. 

79 Nech si človek nič nepredstavuje o svojej materiálnej práci a vede, lebo nevie, že bez Môjho 

zjavenia a bez Môjho vplyvu alebo bez pomoci duchovných bytostí, ktoré vás inšpirujú zo záhrobia, by 

nebolo možné nič objaviť. 

80 Človek je súčasťou Stvorenia, má svoju úlohu, ktorú musí plniť, tak ako všetky stvorenia 

Stvoriteľa; navyše mu bola daná vyššia inteligencia a vlastná vôľa, aby vlastným úsilím dosiahol rozvoj a 

zdokonalenie ducha, čo je najvyšší stupeň jeho existencie. 

81 Prostredníctvom ducha môže človek pochopiť svojho Stvoriteľa, porozumieť jeho dobrodeniam a 

obdivovať jeho múdrosť. 

82 Keby ste namiesto márnivosti nad pozemským poznaním urobili celé Moje Dielo svojím vlastným, 

nemali by ste žiadne tajomstvá. Potom by ste sa uznali za bratov a milovali by ste sa navzájom, ako vás 

poučujem v každom zo svojich diel. Mali by ste dobrotu, lásku, milosrdenstvo a predovšetkým jednotu. 

83 Akí ste malí, ak si myslíte, že ste všemocní a veľkí, a preto odmietate vyznať, že nad vašou mocou 

a vašou vedou je Ten, ktorý v skutočnosti vie všetko a môže všetko! 

84 Chudák človek, ak sa uspokojí s tým, že je hmotou a iba hmotou, a preto zostáva podriadený iba 

prírodnému zákonu, ktorý riadi smrteľné a pominuteľné bytosti, ktoré sa rodia, rastú a umierajú! 

85 Kedy povstanete zo stavu materializmu, v ktorom sa nachádzate? Musíte sa snažiť pozrieť sa 

ďalej, než je nebo, ktoré ste si predstavovali, na miesto večnosti, ktoré je pre vás predurčené. 

86 Nečakajte, kým iní začnú cestu ku Mne; príďte, preskúmajte tajomstvo a On vám povie, čo máte 

robiť; povie vám úlohu, ktorú máte splniť. 

87 Pozývam vás, aby ste sa ku Mne priblížili, ale na to nie je potrebné vzdať sa povinností ani 

zdravého občerstvenia ľudského života. 
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88 Učeníci, prišli ste na zem v čase, keď celý ľudský život podlieha nadvláde ľudskej vedy; napriek 

veľkému materializmu vám svetlo, ktoré osvetľuje vaše vnútro, umožní pochopiť, čo musíte urobiť. Takto 

rozviniete svoje dary, pretože nič nesmie ochabnúť, všetko musí napredovať v harmónii. 

89 Svoje učenie vám nedávam len ako morálnu brzdu pre vaše vášne, ale skôr s ním môžete vystúpiť 

do väčších výšin svojej duchovnej dokonalosti. 

90 Opraty pre vaše vášne musí byť vaše svedomie. 

91 Neprišiel som medzi vás založiť nové náboženstvo, ani toto učenie nepopiera existujúce 

náboženstvá. 

92 Toto je posolstvo Božskej lásky pre všetkých, výzva všetkým duchom. 

93 Kto pochopí Boží zámer a plní moje prikázania, bude cítiť, že je vedený k pokroku a vyššiemu 

rozvoju svojho ducha. 

94 Pochopte, že ak sa svet nevydá na cestu spiritualizmu, mier bude ešte veľmi ďaleko od jeho 

realizácie. 

95 Ja som v Ježišovi učil zákon najvyšších a najčistejších citov. Poďte ku mne, všetci, premeňte sa na 

mojich milovaných učeníkov a ja vás naučím žiť v pokoji. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 119  
1 Mojou vôľou bolo, aby ľudstvo poznalo dejiny izraelského ľudu, pretože som tento ľud použil ako 

nástroj svojho učenia a podrobil som ho veľkým skúškam, aby bol ako otvorená kniha pre všetky 

generácie. 

2 Týchto dvanásť kmeňov stelesňovalo ľudstvo všetkých čias. V súčasnosti je však podobnosť 

medzi týmto ľudom, keď bol zajatcom v cudzej krajine, a súčasným svetom, ktorý je otrokom hriechu a 

materializmu, čo sú sily, ktoré stelesňujú moc nového faraóna, ešte väčšia. 

3 Ak vtedy Jehovovo milosrdenstvo oslobodilo jeho ľud tým, že mu pripravilo cestu cez púšť a 

priviedlo ho do Kanaánu, tak dnes prichádzam ako svetlo spravodlivosti a lásky, aby som oslobodil všetky 

národy zeme zo zajatia a priviedol ich do "zasľúbenej zeme". Teraz uvediem vaše duše do Svojho 

kráľovstva svetla a pokoja a rovnako zoslím na duše novú mannu, ktorá bude pokrmom večného života 

počas ich dlhého putovania. 

4 Uzavriem s ľuďmi novú zmluvu, ale nebude to zmluva so symbolmi, v nej bude prítomný môj 

Duch. 

5 V mojom ľude sa opäť prebudí ideál dobra a túžba po spojení so všetkými národmi sveta, tak ako 

sa spojilo tých dvanásť kmeňov, keď prešli cez obrovskú púšť, poháňaní tým istým ideálom. 

6 Konfrontácia bude veľká a na ceste budú prekážky, nepriatelia a pokušenia. Ale z tejto skúšky 

vyjdú vojaci plní ocele a apoštoli plní lásky a viery. Počas celej cesty životom, ale najmä v kritických 

časoch skúšok, budem povzbudzovať zástupy a posilňovať ich vieru svojimi zázrakmi. Potom, keď ľudia 

dosiahnu pokoj a budú žiť v harmónii, spôsobím, že už na tejto zemi začnú požívať sladké plody 

kráľovstva svetla a pokoja - ako predchuť pôžitkov, ktoré duše zažijú neskôr, keď budú prebývať v 

duchovnom domove. 

7 Ovocie, ktoré duša už tu zožne, bude kompenzáciou za obete, námahu a ťažkosti, ktoré vaše srdce 

podstúpilo. Neskôr, keď tento ľud zaklope ako obrovský zástup na bránu môjho kráľovstva, radostne ho 

privítam a poviem mu: Vstúpte, poďte ku mne a nechajte za sebou prach cesty a únavu. Tu je mesto 

pokoja, vyzdobené a čakajúce na svojich nových obyvateľov. 

8 Ľudia, ktorí sa boja Otcovej prítomnosti, uveria, že prišla hodina ich súdu. Vtedy im poviem: 

Nebojte sa, vojdite do môjho domu, ktorý je váš. Púšť vás už očistila a urobila vás hodnými prísť ku mne. 

9 ľudí, vidiac toľko skazenosti medzi ľuďmi, poznajúc ich nenávisť a vojny a smutný výsledok 

materialistických učení, si si myslela, že toto ľudstvo, aby dosiahlo obnovu a obrátenie k Môjmu Zákonu, 

bude musieť najprv pretrpieť ťažké utrpenia a že uplynie veľa času, kým sa ľudia konečne začnú milovať 

podľa Môjho učenia. 

10 Hovorím vám, že hoci je pravda, že tento svet čakajú veľmi veľké skúšky, dni smútku sa skrátia, 

lebo trpkosť ľudí bude taká veľká, že to spôsobí, že sa ľudia prebudia, pozdvihnú oči ku Mne a budú 

počúvať hlas svojho svedomia, ktoré od nich bude žiadať plnenie Môjho zákona. 

11 Moja spravodlivosť odstráni všetko zlo, ktoré existuje na tomto svete. Predtým všetko preskúmam: 

Náboženské spoločenstvá, vedy a spoločenské inštitúcie, a potom cez ne prejde srp Božej spravodlivosti, 

ktorý vyrúbe burinu a ponechá pšenicu. Každé dobré semeno, ktoré nájdem v ľudských srdciach, budem 

chrániť, aby naďalej klíčilo v ľudských dušiach. 

12 Sú celé národy a krajiny, ktoré vyhodili Moje semeno zo svojich sŕdc; iné zabudli na Moje 

najdôležitejšie učenie; ďalšie sa ani nepozerajú, ani sa nemodlia. Napriek tomu a napriek neúrodnosti, v 

ktorej žijú, sa tieto národy čoskoro premenia na úrodné polia, pretože moje milosrdenstvo bude pôsobiť na 

ich srdcia. 

13 Je potrebné pripraviť "poľné náradie", naplniť "sýpku" duchovným semenom, ktoré som vám 

priniesol, a aby ste vďaka duchovným darom, ktoré som vám zveril, spoznali hodinu, keď musíte opustiť 

miesto odpočinku a vydať sa na sejbu. Mali by ste bdieť a modliť sa, aby vás to požehnané svitanie 

neprekvapilo zaspaté v nevedomosti, materializme alebo hriechu, lebo potom by ste nepoznali správnu 

hodinu na to, aby ste vyšli na "pole", a keď by ste sa vydali na cestu, nemali by ste už silu na boj. 

14 Ak veríte v moje slovo, už teraz sa pripravujte modlitbou, aby ste našli polia vhodné na siatie. Ak 

túto prácu nedokončíte, vaše deti vezmú semeno lásky, ktoré som vám dal, a dokončia moje príkazy. 
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15 Blahoslavení sú robotníci, ktorí sú určení, aby zúrodňovali polia a obrábali ich, lebo uvidia, ako na 

polia zostupuje rosa mojej milosti, ktorá bude stálym Otcovým požehnaním pre úsilie detí a pohladením 

pre všetkých, ktorí povstanú k viere a životu. 

16 Už dávno vám bolo povedané, že príde čas, keď človek pochopí všetky zjavenia minulých čias, a 

Ja vám hovorím, že tento čas už začal a že v ňom váš duch prijíma Moje svetlo prostredníctvom inšpirácie. 

17 Kristus prišiel na svet a vydláždil vám cestu tým, že vás svojím životom, skutkami a slovami 

naučil dokonalý spôsob, ako naplniť zákon. Ešte predtým, ako sa mal objaviť na svete, ho ohlasovali 

proroci, aby ho ľudia mohli očakávať a spoznať, len čo ho budú mať pred očami. 

18 V príbehu Abraháma a jeho syna Izáka som vám dal podobenstvo o tom, čo bude predstavovať 

Spasiteľova obetná smrť, keď som skúšal lásku Abraháma ku mne tým, že som ho požiadal, aby vlastnou 

rukou obetoval svojho syna, svojho veľmi milovaného Izáka. Pri správnej kontemplácii rozpoznáte v 

tomto akte podobnosť s tým, ktorý neskôr znamenal obetu jednorodeného Božieho Syna za spásu sveta. 

19 Abrahám bol obrazom Boha a Izák obrazom Ježiša. V tej chvíli si patriarcha pomyslel, že ak od 

neho Pán žiada život jeho syna, tak preto, aby krv nevinného zmyla hriechy ľudu, a hoci hlboko miloval 

toho, ktorý bol telom z jeho tela, poslušnosť voči Bohu, súcit a láska k jeho ľudu boli v ňom silnejšie ako 

život jeho milovaného syna. - Poslušný Abrahám sa chystal zasadiť svojmu synovi smrteľnú ranu; vo 

chvíli, keď z bolesti zdvihol ruku, aby ho obetoval, Moja moc ho zadržala a prikázala mu obetovať 

namiesto syna baránka, aby tento symbol zostal ako svedectvo lásky a poslušnosti. 

20 O niekoľko storočí neskôr si odo mňa ľudstvo vyžiadalo obetnú smrť Ježiša, môjho milovaného 

Syna, a ja som vám ho musel odovzdať, aby jeho príklad miernosti, spečatený obetnou smrťou a krvou, 

zostal nezmazateľne zapísaný vo vedomí ľudstva. 

21 Ak v prípade Izáka ho nahradil baránok, aby mu zachránil život, v prípade Ježiša ho nemohol nikto 

nahradiť, pretože vedel, že je potrebné, aby bola preliata jeho krv, aby význam a svetlo tejto obety osvietili 

ducha, srdce a myseľ ľudí, ktorí boli bez duchovnosti. Preto sa Ježiš nazýva aj "Baránok Boží". - Zákon 

vám hovorí: "Nezabiješ," ale Kristus vám vo svojom učení lásky ukázal vznešenú lekciu smrti pre 

záchranu iných. 

22 Blahoslavený je ten, kto zomiera, aby dal život tým, ktorí ho potrebujú, lebo bude žiť naveky. 

23 Hľa, nastal čas, aby ste pochopili duchovnú podstatu obsiahnutú v Mojich predchádzajúcich 

zjaveniach, ktorú ľudstvo interpretuje len materiálnym spôsobom bez toho, aby sa pokúsilo ponoriť sa do 

nich a objaviť ich duchovný význam. 

24 Umiestňujem vás na začiatok cesty porozumenia, aby ste potom mohli dosiahnuť jadro Môjho 

učenia. Keby som vám všetko predložil úplne osvetlené, váš duch by sa nenamáhal preniknúť k podstate 

Môjho Slova. 

25 Pripomínam vám, ako ten zástup v tom čase - v druhej ére konečne videl Ježiša visieť na kríži a 

vedľa neho v smrteľných mukách ďalších dvoch odsúdencov - počul, ako hovorí Otcovi: "Pane, odpusť 

im, lebo nevedia, čo robia." Všetci prítomní to počuli, ale nerozumeli tým slovám a musel uplynúť čas, 

aby ľudia pochopili, že tá krv, ktorá pomaly kvapká na zem, je symbolom Božej Lásky a najvyššieho 

odpustenia, ktoré sa ako nekonečný plášť spúšťa na všetkých ľudí. 

26 Medzitým uplynulo mnoho storočí, ale ľudstvo tejto doby - plačúce pri spomienke na Ježišovu 

obetavú smrť a zdesené krutosťou tých, ktorí ho vystavili skúške - je stále v temnote. 

je ten istý, ktorý deň čo deň obetuje tisíce ľudských bytostí. 

27 Keby sa Kristus v tomto čase vrátil na zem ako človek, už by nehovoril ako na Golgote: "Otče, 

odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Teraz sa vám dostáva svetla svedomia v hojnosti a duše sa ďaleko 

vyvinuli. Kto nevie, že ja som darca života, a preto nikto nemôže vziať život svojmu blížnemu? Ak človek 

nemôže dať existenciu, nemá právo vziať si to, čo nemôže dať späť. 

28 Ľudia, myslíte si, že plníte môj zákon len preto, že hovoríte, že ste nábožensky založení, a 

zachovávate vonkajší kult? V Zákone vám bolo povedané: "Nezabiješ", ale vy toto prikázanie porušujete, 

pretože krv svojich blížnych prelievate v potokoch na oltár svojho hriechu. 

29 Izraeliti a kresťania bojujú a zabíjajú sa navzájom - či som im obom nedal jeden a ten istý zákon? 

30 Odplata za to bude krvavá a smutná, pretože životy, ktoré ľudia vzali, a krv, ktorú preliali, volajú 

po spravodlivosti. Beda tým, ktorí zabíjali, a ešte viac tým, ktorí radili alebo prikazovali zabíjať! 

31 Krok za krokom kráčajú národy do údolia smrti, kde sa zhromaždia, aby boli súdené. 
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32 Ešte stále sa však odvažujú vyslovovať moje meno tí, ktorí vedú vojnu a ktorých ruky sú 

poškvrnené krvou ich blížnych. Sú to kvety alebo plody učenia, ktoré som vás učil? Či ste sa od Ježiša 

nenaučili, ako odpúšťal, ako žehnal tomu, kto ho zranil, a ako aj v smrti daroval život svojim katom? 

33 Ľudia pochybovali o mojom slove a zanedbávali vieru, preto všetko, čomu dôverujú, dali na silu. 

Potom som im dovolil, aby sami videli svoj omyl tým, že budú žať ovocie svojich skutkov, lebo len tak sa 

im otvoria oči, aby pochopili pravdu. 

34 Na tomto stole lásky je pokrm, ktorý by vám nemohli ponúknuť ani králi zeme: Sú nebeským 

chlebom, po ktorom túžia chudobní, a vínom, ktoré pijú vyvrheli sveta. Jedzte a pite, ale nikdy nebuďte 

pyšní na to, že máte tieto dobrá, lebo potom by ste skrývali márnosť pod svojím skromným odevom, a ja 

chcem, aby ste boli pokorní v mysli a v srdci. Vezmite si príklad z tých, ktorí síce nosia na pleciach 

kráľovský plášť, ale v srdci vedia byť pokorní. Chlieb a moje víno sú pre všetkých, lebo vás všetkých 

vidím v duchovnej núdzi. Na začiatku som vás všetkých obdaroval svojou milosťou, ktorá je božským 

semenom. Odvtedy ste kráčali po rôznych cestách podľa svojho osudu a na týchto cestách každý zožal to, 

čo zasial - niektorí hojnosť plodov, iní len bolesť a utrpenie. Zatiaľ čo niektorí žili na zemi len krátko, 

pretože dosiahli svetlo potrebné na vzostup, iní, hoci žili dlho v slzavom údolí, nedosiahli ani poznanie 

toho, kto sú, ani toho, kam idú. Mám zľutovanie nad týmito dušami, ktoré blúdia bez cieľa, preto 

zastavujem ich kroky, aby som im ukázal cestu, ktorá vedie do "zasľúbenej zeme". 

35 Svetlo môjho Ducha preniká do každého srdca, aj keď zostáva zatvorené. Podobne aj svetlo 

kráľovskej hviezdy zdanlivo nepreniká do vašej spálne, keď je zamknutá, ale jeho neviditeľné lúče sa 

dostávajú do jej vnútra a dodávajú miestnosti živú atmosféru. Nemali by ste čakať, kým Moje svetlo 

prenikne do vášho vnútra, hoci dvere vašich duší sú zatvorené. Aké krásne bude, keď vás nájdem s vaším 

vnútorným chrámom pripraveným prijať milosť mojej starostlivej lásky. Dovoľte mi, aby som vás uzdravil 

a posilnil, a potom z vás urobím svojich pracovníkov a učeníkov. 

36 Mnohí z vás, ktorí ste v živote ničím, pretože ste poslední aj vo svojich rodinách, sa čoskoro 

uvidíte sedieť za mojím stolom. Vás, ktorí ste boli opovrhovaní a vyhnaní z kruhu svojich blízkych, zajtra 

spoznajú tí istí, ktorí vás zle hodnotili. 

37 Chceli by ste citlivo naladiť alebo upokojiť svoje srdcia? Potom choďte touto cestou, ktorá je 

cestou pokory, duchovného povznesenia a lásky. Prinášaj uzdravenie chorým, navštevuj lôžka bolesti, 

utešuj trpiacich a váž si tých, ktorí pred tebou vzali na seba tento kríž. Vezmite si za príklad tých, ktorí v 

noci bdejú a študujú Moje dielo, a tiež tých, ktorí preukazujú služby lásky svojim blížnym, hoci pijú kalich 

utrpenia. 

38 Takto hovorím k tým, ktorí začínajú vyslovovať prvé slová duchovného jazyka, k neofitom, 

ktorých učím základným pravidlám Zákona a konečnému cieľu Môjho Diela. Dozviete sa v nej, že ak sa 

budete modliť od ducha k duchu a milovať svojich blížnych, budete nielen uzdravovať chorých, ale aj 

kriesiť mŕtvych. 

39 V tomto skromnom kraji, kde sa práve prejavujem, som vám zjavil, že Tretia éra sa začala v roku 

1866 a že tento prejav sa skončí v roku 1950, keď ma už mnohé z mojich detí budú počuť. Veru, hovorím 

vám, že ústa, ktoré vám dávali Moje poučenie, nehovorili z vlastnej vôle, ale z Božieho vnuknutia. 

40 Milovaní robotníci týchto polí, prijmite svoju úlohu s pravou láskou, obrábajte moje polia a robte 

brázdy, do ktorých vložíte božské semeno. Spoznajte semeno, aby ste zasiali iba jeho, pretože v jeho 

plodoch bude založený vzostupný vývoj a svetlo vašej duše. Myslíte si, že je spravodlivé, aby ste sa po 

odchode do duchovného sveta ľutovali len kvôli nedostatočnej horlivosti v úlohe, ktorá vás priviedla na 

zem? 

41 Nezabúdajte, že vám stále hovorím, aby ste na mojich poliach zasievali pšenicu, lebo tie polia, na 

ktorých vyrástla burina a bodľačie, budú vyťaté srpom Božej spravodlivosti. 

42 To isté som povedal učeníkom a zástupom v druhej ére: "Veru, hovorím vám: Každý strom, ktorý 

nie je zasadený rukou môjho nebeského Otca, bude vyvrátený z koreňa." 

43 Modlite sa, robotníci, robte to pokorne pred svojím Otcom a dbajte na to, aby vaša sejba bola milá 

mojim očiam. Neúnavne čistite svoje polia, hľadajte svetlo, aby ste odstránili chyby, až kým na nich 

neprinesie ovocie len pšenica. 

44 Je to čisté semeno, ktoré ste dostali, ale vaša malá viera vám nedovolila rozpoznať túto čistotu a 

bez toho, aby ste si to uvedomili, ste ho zmiešali s inými semenami, ktoré nepochádzajú odo Mňa. 
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45 Povedal som vám: Poznajte semeno, aby ste očistili jednu po druhej svoje sejby a aby z úst vašich 

detí, keď začnú kráčať po Pánovej ceste, vychádzala len pravda. Vidím tých, ktorí sa snažia preniknúť až 

na dno tohto učenia, ale dodnes sa nedokázali oslobodiť od vplyvu cudzích učení, náboženstiev a dogiem. 

46 Ľudia, pomáhajte mojim nositeľom hlasu svojimi modlitbami, vychovávajte svojich prorokov a 

posilňujte ich. Nezabúdajte, že ku koncu Svojho prejavu vám odhalím mnohé učenia, ktoré som si pre vás 

uchoval, aby som zavŕšil tento odkaz zlatou brošňou. 

47 Po čase tohto prejavu vám Moje svetlo pomôže pochopiť, čo ste počuli, a umožní vám oddeliť to 

podstatné a pravdivé od toho, čo je zbytočné, teda od toho, čo je materiálne. 

48 Budem inšpirovať tento ľud, svedkov svojho slova, aby dôkladne študovali moje učenie a 

pochopili hlboký zmysel toho, čo som im povedal, a podstatu môjho učenia. 

49 Keď prejdete fázou prípravy a budete pripravení učiť, vydláždim vám cestu a potom vás už nebudú 

strašiť neviditeľné nebezpečenstvá a tŕne ani zradné nástrahy a hrozby, s ktorými sa stretnete, pretože 

vtedy bude všetko pripravené na vašu sejbu. 

50 Potom všetko usporiadam a Moje svetlo zostúpi na vás ako rosa na údolia v tichu nocí. Láska je to, 

čo zasiate. Ako chcete, aby národy uzatvárali mierové zmluvy, ak v ich srdciach nie je láska? 

51 Povedal som vám, že pokoj bude s ľuďmi dobrej vôle, ale u žiadneho národa na zemi 

nenachádzam túto dobrú vôľu. 

52 Preto je potrebné, aby vznikol ľud, ktorý sa neusiluje o poklady sveta, ale ktorý učí aktívnej láske 

k blížnemu, modlitbe, cnosti a viere. Tento ľud nazvem svojím a ľudia ho uznajú za ľud Boží. Z mravnosti 

jeho obyvateľov, z ich dobrých zvykov, z cnostného života, ktorý vedú, bude prameniť mier, ktorý 

prinesie ľuďom blahobyt, bez toho, aby zabudli, že dokonalý mier, jediný mier, ktorý napĺňa ducha 

šťastím, prichádza len k tomu, kto po ňom túži s pravou láskou. 

53 Kedy dosiahnete pokoj mysle, keď ste nedosiahli ani pokoj srdca? - Hovorím vám, že kým nebude 

zničená posledná bratovražedná zbraň, nebude medzi ľuďmi mier. Bratovražedné zbrane sú všetky tie, 

ktorými si ľudia navzájom berú životy, ničia morálku, zbavujú sa slobody, zdravia, pokoja alebo ničia 

vieru. 

54 Hranica toľkých neprávostí je už takmer dosiahnutá, musia prestať. Preto sa môj hlas ozval v 

hlbinách duší a vyzval ľudí všetkých národov, aby zložili zbrane skazy a smrti, aby ich strávil oheň mojej 

spravodlivosti. 

55 Potom budem hovoriť duchovne a môj hlas bude počuť vo svedomí všetkých mojich detí. 

56 Keby sa pyšní a nerozumní ľudia zamysleli a modlili, uvedomili by si, kam smerujú svoje kroky, a 

zastavili by sa. Nemôžu však získať úplnú jasnosť mysle, pretože ich zaslepuje nenávisť a ambície. 

57 Modlite sa všetci, ktorí chcete patriť k ľudu pokoja. Všetci tí, ktorí chcú podať bratskú ruku svojim 

blížnym, aby ich zachránili - priblížte sa k svetlu. 

58 Semeno zla roztrúsené po celej zemi prináša ovocie ako nikdy predtým. Musím vám však tiež 

povedať, že dobré semeno klíči aj na rôznych miestach planéty. 

59 Duchovne sa pripravte, všetci, ktorí cítite, že vo vašich srdciach začína klíčiť toto božské semeno, 

aby ste vždy, keď na svojich cestách stretnete iných rozsievačov, mohli ich spoznať a spojiť sa v Mojom 

Zákone. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 120  
1 Už dávno vám bolo ústami proroka oznámené, že príde čas, keď bude Boží Duch vyliaty na všetko 

telo a ducha. Veru, hovorím vám, že tento čas je ten, v ktorom práve žijete. Ale prišlo to k vám prekvapivo 

a nepripravene, pretože ste tým prorockým hlasom prikladali len veľmi malú dôležitosť a toto proroctvo 

ste neštudovali a nechápali. 

2 Dnes hľadáte všetko nadprirodzené, aby ste našli potvrdenie, že duchovný život existuje. Niektorí 

pozorujú a skúmajú hviezdy, iní očakávajú tajomné hlasy alebo znamenia, ďalší chcú nájsť vysvetlenie vo 

vede, ale len veľmi málo je tých, ktorí sa sústredili na najvnútornejšiu časť svojho ducha, aby tam počuli 

hlas svojho Pána, aby ho cítili a milovali. 

3 Keď som sa v druhej ére naposledy zjavil svojim učeníkom, videli oblak, ktorý zahalil podobu 

Majstra, vyzdvihol Ho a vzal so sebou do nekonečna. Tam dostali zasľúbenie a oznámenie, že Pán sa vráti 

k ľuďom v tej istej duchovnej podobe, v akej ho títo ľudia videli odchádzať. 

4 Iba oni mohli pochopiť tento Boží prejav, pretože boli jediní, ktorí na to boli vybavení, kým svet 

spal. Teraz vám hovorím, že ste videli, ako sa splnilo slovo toho proroka z prvej éry a prísľub, ktorý som 

vám dal. Môj príchod v duchovnej podobe však pocítili len tí, ktorí sa vnútorne pripravili, alebo tí, ktorí na 

Mňa čakali bdelými zmyslami. 

5 V tom istom vznešenom tichu, v akom som sa vznášal v oblaku v Druhej ére, zostupujem dnes na 

všetkých duchov; nie všetci ma však videli, cítili alebo počuli, pretože tak ako vtedy, aj teraz je len málo 

vnímavých. Môj hlas je jemný, ale moja prítomnosť nanovo otrasie ľudstvom vo všetkých jeho 

spoločenských inštitúciách. 

6 Vládcovia, farizeji a zákonníci sa Ježišovi posmievali, keď počuli, že je kráľ, že prišiel vládnuť. 

Keď ho videli zomierať na kríži, ich posmech a pochybnosti ešte vzrástli, ale nevedeli si predstaviť, že 

čoskoro zahynú spolu so svojimi vládami a vazalmi a že ten, ktorého odsúdili a zabili ako podvodníka, si 

získa veľké zástupy a národy pravdou svojho učenia plného spravodlivosti, lásky a pokory. 

7 Tu som, viditeľný a hmatateľný pre toho, kto sa vnútorne pripravuje a chce ma vidieť, a 

rozprestieram svetlo vo všetkých duchovných bytostiach, aby ma nikto nehľadal v inej ako duchovnej 

podobe, ani sa ma nesnažil nájsť vo vonkajšej, kým ma nosí vo svojom srdci. 

8 Eliáš prišiel pripraviť môj príchod. Opäť urobil cesty rovnými tým, že osvietil mysle a rozviazal 

pery tých, skrze ktorých som vám dal svoje Slovo. Keď k vám prestanem hovoriť prostredníctvom ľudskej 

mysle, Eliáš bude naďalej šíriť svetlo na ceste ľudstva. 

9 Veľké je posolstvo Božieho posla v tejto ére. Vedzte, že už v druhej ére som vám povedal: "Eliáš 

príde a všetko obnoví do pôvodného stavu." 

10 Kto sú tí, ktorí skutočne cítia jeho duchovnú prítomnosť? Mohol by som vám tiež povedať to, čo 

som povedal vtedy: "Eliáš bol s vami, a vy ste ho nepocítili". 

11 Vy ho nazývate predchodcom, a tým bol v skutočnosti od prvého okamihu. Dal vám tušiť božskú 

komunikáciu prostredníctvom človeka a vzkriesil mŕtvych ešte pred príchodom Ježiša na svet. Priniesol 

vám prvé posolstvá o reinkarnácii duše a odvtedy dláždil Pánove cesty až do dnešnej epochy, v ktorej sa 

tešíte z tohto prejavu a obdivujete poriadok a dokonalosť, s akou sa každé duchovné zjavenie stalo 

skutočnosťou. 

12 Eliáš je ako pastier, nasleduj ho, lebo ťa povedie po pravej ceste, až kým neprídeš k prekážke, kde 

ťa čaká Ten, ktorý je Otcom všetkých stvorených vecí. 

13 Pripravte sa duchovne v tichu svojej meditácie, lebo On sa k vám priblíži, aby vám odhalil všetko, 

čo vaša myseľ nebola schopná pochopiť. 

14 Bitka sa blíži a Eliáš vás chce posilniť. Nebojte sa, nedôverujte svojmu duchovnému vodcovi, lebo 

ak svojho času spôsobil, že cez modlitbu padol lúč blesku, aby uctievačom falošných bohov dokázal 

existenciu pravého Boha, v tejto dobe bude pred zhmotneným svetom konať zázraky, ktoré ním otrasú a 

prinútia ho otvoriť oči pre pravdu. 

15 Bojíte sa hovoriť so svojimi blížnymi o reinkarnácii duše? Nie ste presvedčení o láskyplnej 

spravodlivosti, ktorú obsahuje? 

16 Porovnajte túto formu odpustenia s predstavou večného trestu v neprestajnom pekelnom ohni - 

predstavou, ktorú ľudstvo používa na zastrašovanie ľudských duší. Povedz mi, ktorý z týchto dvoch typov 
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ti dáva predstavu božskej, dokonalej a milosrdnej spravodlivosti. Jedno odhaľuje krutosť, bezhraničnú 

nevôľu, pomstu, druhé obsahuje len odpustenie, otcovskú lásku, nádej na dosiahnutie večného života. Aké 

veľké je skreslenie, ktoré moje učenie utrpelo v dôsledku zlých výkladov! 

17 Pripravujem vás na boj, pretože viem, že sa s vami bude bojovať kvôli tomu, čo budete učiť. Keby 

však tvojich spolubratov, ktorí s tebou v tejto chvíli bojujú, prekvapila smrť a ja by som sa ich - keď 

zomrú v hriechu - spýtal, čomu dajú prednosť: večnému ohňu, v ktorý veria, alebo možnosti byť hlasnejší 

v novom živote - veru, hovorím ti, dali by prednosť druhému riešeniu, aj keby s ním za svojho života 

zaslepení fanatizmom bojovali. 

18 Učeníci, buďte verní a vytrvajte v mojom učení, lebo nakoniec svetlo premôže tmu. Svetlo je pravá 

viera, je rozum, poznanie, múdrosť. 

19 Eliáš pôjde pred vami ako božská pochodeň a osvetlí vám cestu. 

20 V tomto čase vás vyzbrojujem cnosťou, aby ste mohli splniť náročné poslanie, ktoré som vám 

zveril v tretej ére - poslanie, ktoré bude pre dobro ľudstva a poslúži vašej duši na ceste rozvoja. Robím 

poradcov a lekárov z tých, ktorí boli predtým vyvrheľmi alebo jednoducho egoistami. Je potrebné, aby ste 

verili vo svoje duchovné dary, aby ste mohli konať úžasné skutky. Ak máš vieru, budeš tak ohromený 

skutkami, ktoré robíš, že mi povieš: "Prečo mi dávaš také veľké veci, keď som taký nehodný?" Pochopte, 

že po tégliku bolesti, ktorým ste prešli, vás Moje Božské inštrukcie pripravili na to, aby ste sa mohli 

vyvíjať smerom nahor. 

21 S úplnou nezištnosťou odovzdávajte to, čo som vám dal, a mnohým otvoríte oči pre pravdu a 

svojimi skutkami vnútorne pohnete mnohými svojimi blížnymi. Učte, že kto slúži ľuďom, slúži mne. Na 

ceste sú pokušenia, ale na boj proti nim som vám dal potrebné zbrane. 

22 Učeníci, koľkí z vás boli vo svojej jednoduchosti ako žiariace majáky na ceste svojich blížnych? 

Pokiaľ budete praktizovať Moje učenie, budete v skúškach neporaziteľní. Ale ak sa nezjednotíte alebo ak 

budete toto učenie praktizovať podľa svojich predstáv a svojej vôle, potom budete porazení v boji, nie v 

Mojom diele, pretože to je Pravda a je nezničiteľná. Pripravte sa, lebo po svojom odchode vám zanechám 

polia pripravené na siatie, krajiny, dediny, ba aj národy. A ty budeš naďalej rozsievať toto semeno a učiť 

tých, ktorí ma nepočuli, odovzdávať im podstatu môjho slova a oboznamovať ich s mojimi proroctvami o 

tom, čo sa stane po roku 1950. 

23 Áno, ľudia, nechám tieto proroctvá vtlačené do sŕdc, lebo v tých časoch už nebudete počuť toto 

slovo, ktoré sa dáva prostredníctvom ľudí. Z týchto nositeľov hlasu, na ktorých sa dnes pozeráte, budú 

niektorí vzatí zo zeme a tí, ktorí zostanú, uzavrú svoj orgán chápania tomuto prejavu a duchovnému svetu. 

Bude to čas nástrah a nebezpečenstiev, keď povstanú falošní proroci, falošní hlasatelia a budú hovoriť 

falošní bohovia. Potom musíte byť silní, aby ste sa nedali zviesť podvodníkmi. Čerpajte silu z môjho 

slova, aby ste nepodľahli zo slabosti. 

24 Buďte poslušní, cvičte sa v poslušnosti, buďte pripravení plniť to, čo vám prikazujem, a zažijete, 

že bolesť opustí vašu cestu a nikdy nebudete oklamaní. Nie je mojou vôľou, aby ste zahynuli, ani aby vás 

postihlo nešťastie, pred ktorým vás varujem. Dávajte pozor a modlite sa, pretože tak ako ľudia vo svete 

môžu nastražiť nástrahy, aby vás zvrhli, tak, ako dobre viete, aj v záhrobí existujú nečestné a zmätené 

bytosti, ktoré vás môžu ovplyvniť svojou temnotou. 

25 Uvedomte si, vodcovia spoločenstiev, že tento ľud, ktorý počúva Moje nariadenia, čoraz viac 

chápe výčitky, ktoré vám dávam, a zodpovednosť nositeľov Môjho hlasu, a ak zajtra nebudete poslúchať 

nariadenia, ten istý ľud sa vzbúri, odmietne vás a uvedomí si vaše chyby. 

26 Mojou vôľou je, aby tento ľud a zástupy, ktoré ešte len prídu, videli, že zaujímate miesto, ktoré 

každému patrí, so všetkou usilovnosťou a dôstojnosťou, aby ľudia podľa vašej práce spoznali, že ste boli 

dobrými robotníkmi na tejto vinici. Rozumiete mi, ľudia? Ste ochotní poslúchať moje nariadenia počas 

týchto posledných rokov môjho účinkovania medzi vami? 

27 Dôkladne premýšľajte o mojom prikázaní, aby ste dosiahli svoju jednotu, aby ste objavili jeho 

skutočný význam. Mnohokrát ste Mi chceli preukázať svoju jednotu a Ja som vám dokázal, že je falošná. 

Chcel som, aby ste si navzájom pomáhali, aby ste sa navzájom rešpektovali, pretože úrad, ktorý každý z 

vás zastáva, som vám zveril ja; aby ste sa navzájom opravdivo milovali, lebo potom nájdem vo vašich 

skutkoch základy pre jednotnú formu správania a oddanosti. Jasne si uvedomte Moje želania a riaďte sa 

Mojimi pokynmi, pretože ak tak neurobíte, neviete si predstaviť chaos, ktorý vás čaká. Nechcem vás 
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zbytočne strašiť, chcem vás zobudiť teraz, pretože ešte stále máte čas na premýšľanie, aby ste napravili 

svoje chyby. Zajtra, keď padnete, nebudete môcť povedať: "Pane, keď si všetko predvídal, prečo si nám 

nikdy nepredpovedal túto katastrofu?" 

28 Učeníci, dnes som vám dal tento pokyn, lebo nechcem, aby ste po mojom odchode plakali, hoci 

viem, že mnohí budú plakať. 

29 V prvých dobách bolo všetko duchovné pre ľudí tajomstvom, a preto museli vytvoriť vedy a 

teológie, aby mohli skúmať a pochopiť božstvo. Ale veru, hovorím vám, že Kristus, keď prebýval medzi 

ľuďmi, hovoril čo najjednoduchšie, aby všetci pochopili učenie o láske. Vedel, že nebude správne 

pochopený, ale že bude musieť počkať, kým príde čas, keď vďaka duchovnému rozvoju, ktorý vtedy 

ľudstvo dosiahne, bude môcť spoznať celú pravdu. Preto prisľúbil svetu, že sa duchovne vráti a pošle mu 

svetlo, ktoré mu umožní pochopiť všetko, čo by bolo v ľudských srdciach zmätené. 

30 Pozdvihnite svoju dušu, pretože čas, ktorý bol ohlásený, je časom, ktorý práve prežívate. Ten 

Majster, ktorý vám sľúbil, že sa vráti, je ten, ktorý k vám hovorí, a svetlo, ktoré vám sľúbil poslať, je to, 

ktoré je v tomto čase duchovne aktívne vo všetkých ľuďoch. 

31 Svetlo pravdy je také jasné, že nepotrebujete byť teológmi, aby ste pochopili, čo vám bolo zjavené 

v priebehu vekov. Ak na začiatku cesty rozvoja bolo pre vás všetko záhadou, krok za krokom a od návodu 

k návodu som odstraňoval závoje, rozptyľoval temnoty a odstraňoval nepravdy. 

32 Otec nemôže byť tajomstvom pre žiadne zo svojich detí, pretože sa necháva cítiť, vnímať a vidieť 

vo všetkom stvorenom, od najmenšieho po nekonečné. Ľudia vytvárajú "tajomstvá" bez toho, aby si chceli 

uvedomiť, že tým brzdia dušu v jej vývoji k Stvoriteľovi. 

33 Nehovorím vám: Poďte k Otcovi, aby ste ho poznali, ale: Spoznajte Otca, aby ste k nemu mohli 

prísť. Kto ho nepozná, nebude ho môcť milovať, a kto ho nemiluje, nebude môcť ísť k nemu. 

34 Prišiel som na svet, aby som vám povedal: "Ja som cesta." A dodal: "Kto pozná Syna, pozná 

Otca." 

35 Aká bola Kristova cesta? Lásky, milosrdenstva, jemnosti a úprimnosti. Aký bol Syn, aby sme 

skrze neho poznali Otca? Múdry, spravodlivý, milujúci, milosrdný, plný sily a činnej lásky. 

36 Majster prišiel na svet, aby vám ukázal pravého Boha, nie toho, ktorého si národy vytvorili vo 

svojich srdciach. Rovnako tak v tejto epoche zostupuje svetlo Božieho Ducha naplno na všetky duše, aby 

ste sa mohli tešiť zo svojho oduševnenia pri pohľade na nekonečnú lásku Otca. 

37 Blahoslavený, kto ma nasleduje na ceste lásky a pokory. 

38 Blahoslavený je ten, kto miluje a dôveruje, kto pozná svoje poslanie a plní ho. 

39 Keď vám hovorím o "ceste", nemám na mysli cestu na zemi, pretože nie je na svete, ktorý obývate, 

kde je moje kráľovstvo. Je to duchovná cesta, ktorá vždy vedie nahor. Je to rozvoj a pokrok, ktorý 

dosiahnu vaše duše. Preto nech ste kdekoľvek na zemi, môžete byť na ceste ducha. 

40 Deti moje, ak ste zablúdili, vráťte sa k nemu, a ak ste sa zastavili, choďte ďalej. 

41 Úlohu, ktorú nesiete, som vám dal podľa vašich schopností a síl; musíte ju len pochopiť a milovať. 

Denne sa modlite, aby ste dostali potrebné svetlo pre svoje diela. Potom zostaňte pripravení, pozorní, aby 

ste počuli hlasy tých, ktorí vás volajú, tých, ktorí vás prosia, a tiež aby ste obstáli v skúškach. Každý deň 

vašej existencie je stránkou knihy, ktorú každý z vás píše. Každý deň je poznačený skúškou a každá 

skúška má svoj význam a dôvod. 

42 Chcem z vás urobiť ľudí zdravých na duši i na tele, pretože ste vyvolení, svedkovia mojich 

prejavov všetkých čias, a máte splniť náročné poslanie v tomto čase a pripraviť cestu novým generáciám. 

43 Posypal som vašu cestu dôkazmi lásky, aby ste nepochybovali o mne ani o sebe. Vy, ktorí ste ma 

počuli v tomto čase, neodchádzajte do hrobu s tajomstvom tohto spojenia, ktoré som s vami mal, lebo to je 

vaša hlavná úloha. Hovorte k ľuďom v mojom mene, svedčte o mojich zjaveniach svojimi skutkami. 

44 Nehovorte mi, že vám na to chýba vybavenie, lebo som vám hovoril o mnohých veciach, a kým ste 

ma počúvali, očisťovali ste sa a robili ste sa hodnými. Všetci môžete toto posolstvo odovzdať svetu. Ľudia 

na ňu čakajú a sú pripravení ju prijať. Neobjavili ste túžbu ľudí po oduševnení a pokoji? Nedojíma vás ich 

nevedomosť a bolesť? 

45 Môj Duch sa na nich vylieva, hovorí k nim cez ich svedomie a hovorí im: Poď ku mne a odpočiň 

si. Prijmi vieru, ktorá ti chýba, prestaň byť slepcom na ceste. 
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46 ľudia, viete, aké Dielo budujem vo svete? - "Nie," poviete mi, "vidíme len ľudstvo v nepokoji, 

vidíme ho, ako sa rúti do hlbokých priepastí a trpí veľkou návštevou." Ale hovorím vám, že som dovolil 

človeku, aby si sám urobil spravodlivosť vlastnou rukou, aby si uvedomil všetky svoje chyby a aby sa ku 

Mne vrátil očistený. Na všetky stvorenia som zoslal svoje svetlo a stál som pri nich v dňoch súženia. 

47 Môj Duch zostúpil na každú dušu a Moji anjeli sú všade vo vesmíre a plnia Moje príkazy, aby dali 

všetko do poriadku a na správnu cestu. Potom, keď všetci splnia svoje poslanie, nevedomosť zmizne, zlo 

už nebude existovať a na tejto planéte bude vládnuť len dobro. 

48 Ach, keby si mi len rozumel! Keby ste si len mohli uvedomiť, aká veľká je Moja túžba zdokonaliť 

vás! Ako ďaleko by ste už vystúpili a ako blízko by ste už boli ku Mne! Keby tvoja vôľa bola moja, už by 

si dosiahol vrchol, kde ťa čakám. 

49 A aké je moje želanie, ľudia? - Vaše zjednotenie a váš mier. 

50 Aby som vám pomohol, som opäť medzi vami, hovorím k vám, hýbem vaším srdcom v očakávaní 

vášho prebudenia. 

51 Každý dobrý strom bude chránený a jeho korene a konáre sa budú rozprestierať, aby poskytovali 

prístrešie a potravu pocestným; burina však bude vyvrátená z koreňa a hodená do neuhasiteľného ohňa. 

52 Hovorím k vám obrazne, a keď vám hovorím o tom strome, myslím tým ľudské diela. 53. 53. 

Tým, ktorým som zveril veľké poslanie, hovorím: Pripravte si úrodu. Otcovia rodín, učitelia a vládcovia, 

páni a sluhovia, veľkí aj malí,  

53 Nechcem, aby ste mi ukazovali svoje polia neobrobené. Aj keby to bolo len malé zrnko, ukážte mi 

ho čisté a hlasné. 

54 Poďte ku mne, klopte a bude vám otvorené. Ale príďte radostní, spokojní so svojou prácou, aby ste 

sa cítili skvele ako ja. 

55 Moje slovo je nebeská voda, ktorá uhasí smäd duše. Kto z neho ochutná, už nikdy nebude žízniť. 

Som nevyčerpateľný prameň, ktorý padá ako vodopád a obmýva tvojho ducha a srdce. 

56 Vy, ktorí ste sa očistili v bolesti, modlitbou a pokáním, ste získali právo na milosť počúvať moje 

slovo. Buďte naďalej tichí a pokorní, aby ste nikdy nestratili toto svetlo. Tvoj život bol neúrodný ako púšť, 

bez tieňa, bez oázy, ale ja som spôsobil, že uprostred púšte nájdeš palmu a prameň, kde môžeš znovu 

nadobudnúť odvahu a nádej. Teraz, keď ste opäť nadobudli silu a máte pokoj v srdci, nechoďte do "mesta 

hriechu", aby ste zahynuli v jeho rozkošiach a márnostiach. 

57 Tento čas sa nazýva a bude nazývať "časom ducha", pretože v ňom som musel prísť na "oblak", 

aby zažiarilo svetlo, ktoré odhaľuje a rozpúšťa tajomstvá - čas, keď som musel otvoriť Knihu poučení na 

strane, ktorá zodpovedá epoche, v ktorej žijete. Svojou božskou láskou v súčasnosti osvecujem ľudské 

mysle, ktoré sú pre svoju necitlivosť voči duchovnému ako skaly. Ale z týchto skál spôsobím, že potečie 

voda a dokonca vyrastú kvety. 

58 Obráťte oči späť, pozrite sa do minulosti a zistíte, že som na vašej ceste vždy zasieval lásku. Vždy, 

keď si si myslel, že som neprítomný a tvoja samota sa predlžuje, pocítil som sa v tvojom srdci a stal som 

sa oporou, aby si sa nezlomil. Schádzate sa v malých skupinkách, aby ste počúvali moje slovo, ale zajtra 

sa rozmnožíte ako piesok v mori a tieto zástupy budú duchovne tými, ktorí tvorili dvanásť kmeňov Izraela. 

Je napísané, že ich opäť spojím, aby som ich súdil. Z týchto zástupov si vyberiem tých, ktorí budú v tom 

čase mojimi novými apoštolmi. Ja však pripravím srdcia všetkých, aby cítili lásku a milosrdenstvo k 

blížnym a aby v poslušnosti voči pohnútkam svojho svedomia a citom svojho srdca konali medzi ľuďmi 

skutky hodné Toho, ktorý ich určil, aby niesli Moje nové posolstvo s dobrou chuťou, ktorá ničí horkosť 

sveta. 

59 Ak považujete svoje poslanie za kríž, hovorím vám, že ním naozaj je, ale ja budem vaším 

"nositeľom kríža". Všetko, čo robíš pre dobro svojich blížnych, ti odplatím premenené na svetlo pre tvojho 

ducha. Spomeňte si na Krista, keď vystúpil do neba plný slávy a majestátu, keď dokončil svoje dielo lásky 

a vykúpenia. 

60 Modlite sa, ľudia, v národoch povstávajú proroci a hovoria o mojom zjavení a mojej prítomnosti 

medzi vami. Budete ich uznávať, pretože sú to Moji poslovia. Naučte sa ich však rozlišovať od falošných 

prorokov, ktorí sa tiež objavia a budú hovoriť slová zdanlivého svetla, ale v skutočnosti budú obsahovať 

len tmu. Tí, ktorí sú mojimi poslami, budú pripravovať srdcia, prebúdzať národy, budú mojimi hľadačmi 

ciest, takže keď prídete do týchto oblastí, nájdete tam úrodné polia. 
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61 Všetko, čo sa deje v súčasnosti, vám už v minulosti oznámili moji proroci. Ale kto dnes pozná 

naplnenie toho, čo vám bolo prisľúbené? Mnohí spia, len málo sa ich prebudilo, ale uprostred temnoty 

tejto noci hriechu sveta som prišiel k tým, ktorí zdanlivo spali, ale ktorí ma očakávali. 

62 Kniha tretej éry sa v súčasnosti zapisuje Mojimi "zlatými perami" pod diktátom Môjho milujúceho 

hlasu. Anjeli strážcovia, ktorí horlivo bdejú nad Otcovým učením, vedú ruku tých, ktorí píšu, aby do 

Knihy uložili to, čo sa zachová pre budúce pokolenia - Knihu lásky, Knihu dokonalej múdrosti, Knihu, v 

ktorej môžu čítať jednoduchí i učení, malí i veľkí, vznešení i prostí. Moje slovo bude mečom, ktorý bojuje, 

hovorí o mojom príchode v tomto čase, o spôsobe mojej komunikácie. Osvieti mysle nevzdelancov, 

prenikne do sŕdc skalných a rozptýli ich pochybnosti. Moje učenie sa bude naďalej šíriť od srdca k srdcu a 

od ľudí k ľuďom a pochopia ho, uveria mu a budú ho milovať aj nevzdelaní, nevedomí, hriešnici, pohania 

a modloslužobníci, ktorí uznajú môj prejav lásky. 

63 Odpočívajte a radujte sa z toho, že ste v tomto čase pocítili Moju prítomnosť, lebo ste už dosiahli 

bod, keď sa vaša duša zriekla všetkých zbytočností, aby mohla kráčať dokonalými krokmi po ceste, ktorá 

ju vedie nahor. Bdejte a modlite sa za tých, ktorí ma nechcú počuť, hoci boli povolaní. Zmiluj sa nad nimi. 

64 V treťom veku vám hovorím: je potrebné mať zásluhy, aby ste si zaslúžili Pánove dary. Mnohým z 

vás som dal dary bez toho, aby ste mi vedeli povedať, aké sú vaše zásluhy. Ale ja, ktorý vidím všetko, 

viem, aké zásluhy ste získali v minulosti, aby ste si zaslúžili to, čo som vám dnes zveril. Nech sa však 

nikto nechváli týmto zjavením, lebo z dobrého dôvodu nie je dovolené, aby duch zjavil svoju minulosť 

telu. 

65 Milované deti, stretávajte sa aj naďalej, ale ak príde deň môjho poučenia a hlasateľ sa raz 

nepredstaví, nebojte sa. Modlite sa, vnútorne sa pripravte, pozdvihnite svojho ducha ku Mne a Ja na vás v 

tej chvíli vylejem Svoje svetlo, Svoju moc, Svoju milosť a Svoju lásku. Ak ma budete hľadať duchom, 

budem k vám hovoriť z ducha do ducha. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 121  
1 Môj sľub, že sa k vám vrátim, bol splnený. Ako zlodej som vstúpil po špičkách do tvojej spálne a 

zobudil ťa zo spánku. Ktokoľvek, keď otvoril oči, uvidel ma a požiadal ma, aby som mu pomohol vstať, 

pocítil moju moc vo svojom duchu a vo svojom tele a rýchlo vstal. Opäť vám ukazujem úzku cestu svojho 

zákona - cestu, ktorou musíte prejsť všetci. 

2 Blahoslavení sú tí, ktorí sa pripravili prijať môjho Ducha, lebo z ich vnútornej svätyne budú 

vychádzať modlitby za pokoj národov zeme. Neskôr budú učiť svojich blížnych modliť sa týmto 

spôsobom, aby sa im vďaka tomuto spojeniu podarilo počuť môj hlas, ktorý sa prejaví v hovorení 

prostredníctvom inšpirácie, v poradenstve prostredníctvom intuície a v "pomazaní" (uzdravovaní) 

prostredníctvom daru uzdravovania. Dnes sa Moje svetlo šíri prostredníctvom nositeľov hlasu, zajtra sa 

spojím priamo s duchom každého, kto sa vnútorne pripravuje. 

3 Mnohí mi hovoria: Pane, kedy mi dáš dary ako mojim blížnym? - Ale ja vám hovorím: Všetci ste 

obdarovaní, všetci si nesiete svoje dedičstvo, aj keď o tom ešte neviete. Uvidíte, že tieto duchovné dary 

vyjdú najavo do tej miery, do akej preniknete do môjho učenia. Potom, keď budete mojimi služobníkmi, 

ukážem každému jeho úlohy a poslanie. 

4 V tomto čase ste si pripravili skromné miesto na stretnutie, aby ste ma prijali, a ja som vás potešil 

svojou prítomnosťou. Moje Slovo prišlo plné dobra a svetla, aby vás pozdvihlo k životu a vy ste v ňom 

mohli zaujať svoje právoplatné miesto. 

5 Nebojte sa tých, ktorí odmietajú alebo popierajú môj príchod. Musíte s nimi jednať jemne a byť 

trpezliví. Bude to moja spravodlivosť, ktorá ich postihne. Veru vám hovorím, že tí, ktorí Mňa najviac 

popierali a prenasledovali, budú na tomto svete tí, ktorí Mňa budú nasledovať v najväčšej blízkosti. 

Spomeňte si na Saula, prenasledovateľa môjho učenia, ktorý sa potom stal mojím učeníkom. Títo 

konvertiti sa k vám pridajú zajtra. Ak však naozaj chcete nájsť vieru, nebuďte nespokojní, keď vám 

povedia, že ste u falošného Boha alebo falošného Majstra. Nemali by ste sa báť povedať, že Kristus bol s 

vami. Pripravujem vás na všetko, čo má prísť. Buďte odvážni a ja vás pošlem do rôznych oblastí, kde 

naplním svoje slovo, ktoré hovorí, že prostredníctvom jedného z vás dosiahne oblasť pokoj a spásu, lebo 

jeho srdce bude ako srdce pastiera, ktorý miluje a stráži svoje ovce. Okrem toho láska, ktorú prechováva k 

svojim blížnym, a obety, ktoré pre nich prináša, nebudú neplodné. 

6 Nech nikto nezabudne na tieto slová, lebo ten, ktorý v súčasnosti ešte žije neznámy medzi ľuďmi, 

zajtra splní ťažké poslanie medzi ľuďmi. 

7 Posielam svoj pokoj vášmu národu. Prijmite ho vo svojom duchu a nechajte ho preniknúť k iným 

národom. Všetkým im žehnám. Modlite sa, aby v srdciach všetkých ľudí zavládol pokoj. 

8 Čakám, kým sa ľudstvo prebudí, aby si spomenulo, že existujem; všetky svoje skutky vykonalo 

pred mojimi očami, ale teraz sa blíži hodina, keď moja spravodlivosť skoncuje so zlom. Počúvajte moje 

učenie a zdržujte sa zlých skutkov. Očisť svoje telo a dušu, lebo ak som nekonečne milujúci ako Otec, som 

neúprosný ako Sudca. 

9 Ľuďom na zemi nikdy nechýbalo duchovné svetlo. Veru, hovorím vám, že nielen tento ľud mal 

prorokov a poslov, ale všetkým som poslal poslov, aby ich prebudili. Na základe svetla a pravdy ich 

učenia, ako aj ich podobnosti s tým, čo som vám zjavil, môžete posúdiť ich slová. Niektorí žili pred 

príchodom Mesiáša, iní pôsobili po mojej ľudskej existencii, ale všetci priniesli ľuďom duchovné 

posolstvo. 

10 Tieto učenia - podobne ako moje - boli sprofanované, pretože ak sa nezmenila ich podstata, boli 

zmrzačené alebo boli skryté pred ľuďmi, ktorí túžia po pravde. 

11 Je to jedna pravda a jedna morálka, ktorá bola zjavená ľudstvu prostredníctvom poslov, prorokov a 

služobníkov. Prečo teda majú ľudia rôzne predstavy o pravde, morálke a živote? 

12 Táto pravda, ktorú ľudstvo po všetky časy deformovalo, bude obnovená a jej svetlo bude žiariť 

takou silou, že sa ľuďom bude zdať, akoby to bolo niečo nové, hoci je to to isté svetlo, ktoré vždy 

osvetľovalo cestu rozvoja detí Môjho Božstva. 

13 Mnohí z nich zomreli, pretože hovorili pravdu, mnohí z tých, ktorí boli vystavení mučeniu, pretože 

nechceli umlčať hlas, ktorý hovoril v ich vnútri. 
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14 Nemyslite si, že nebo vám poslalo len tých, ktorí hovorili o Duchu, o láske, o morálke; nie, poslalo 

vám aj tých, ktorí vám dali dobré ovocie vedy, to poznanie, ktoré vnáša svetlo do života ľudí, ktoré 

uľahčuje ich bremená a zmierňuje ich ťažkosti. Všetci boli Mojimi poslami. 

15 Sú aj iní, ktorí neprinášajú učenie o duchovnej morálke alebo vedeckých objavoch, ale nesú so 

sebou posolstvo, ktoré učí cítiť a obdivovať krásy stvorenia. Sú to moji poslovia, ktorí majú za úlohu 

prinášať povzbudenie a balzam do sŕdc tých, ktorí sú sužovaní. 

16 Všetci vypili kalich horkosti, keď si uvedomili nepochopenie sveta, ktorý je slepý voči pravde, 

ľudstva, ktoré je necitlivé voči krásnemu a dobrému. A predsa, keď som vám povedal, že v tejto epoche 

bude všetko obnovené, keď som vám oznámil, že sa všetci vrátia na správnu cestu a všetky Moje učenia 

dostanú svoj pôvodný zmysel, môžete veriť, že sa blíži čas duchovného lesku tohto sveta, hoci nesmiete 

zabúdať, že predtým, než sa tak stane, budú všetci súdení a očistení. 

17 Každý pozemský pútnik, ktorý nemá pokoj v srdci, nech strávi niekoľko chvíľ v tieni tohto 

"stromu" a pocíti útechu. 

18 Nad duchom ľudí sa vznáša aj spomienka na ducha Eliáša ako Pastiera vtelených a vtelených duší, 

ktorý neúnavne hľadá svoje milované ovečky na všetkých cestách, aby im pripomenul ich úlohu a vybral 

tých, ktorí mi budú slúžiť v tomto čase. 

19 Všetci ste boli ku Mne privedení prostredníctvom Eliáša, ale keď ste vstúpili do Mojej prítomnosti 

a pocítili ste Majstrovu žiaru, videli ste, ako boli všetky vaše obete a skúšky, ktorými ste prešli, vyvážené, 

aby ste na oplátku počuli Moje Slovo. 

20 Veru, hovorím vám, že tento dnešný ľud sa podobá na ľud prvej éry. 

21 Izrael bol dlho zajatcom Egypta, z ktorého ho vyslobodil Mojžiš. Ľudu sa postavili do cesty 

prekážky, nepriatelia a protivenstvá, aby mu zabránili v spáse, ale jeho viera a vytrvalosť zvíťazili, 

dosiahli úpätie hory Sinaj, kde počuli môj hlas a prijali Zákon. Tam padli modly a temnota odišla z ich 

sŕdc, stala sa svetlom v ich duchu, takže od tej chvíle verili len v pravého Boha spravodlivosti a lásky, 

milovali ho a slúžili mu. 

22 Život tohto ľudu sa čoskoro zmenil. Zákon, ktorý práve dostali, im sľuboval pokoj a blahobyt, 

zatiaľ čo Mojžiš im prstom na obzore ukazoval zasľúbenú zem ako prístav pokoja a pozemskej blaženosti. 

23 Štyridsať rokov bol prechod cez púšť, štyridsať rokov bola tá Otcova lekcia pre jeho ľud, aby láska 

vytryskla z ich sŕdc ako voda zo skaly; aby ich naučil zvíťaziť nad pokušeniami a vykoreniť z ich sŕdc 

nečestné kulty; aby im ukázal, ako urobiť prvé kroky na ceste k vyššiemu rozvoju, aby ich očistil pred 

tým, ako sa zmocnia zasľúbenej zeme, a aby ich nové generácie vybudovali nový národ založený na ich 

zvykoch a úcte k Stvoriteľovi. 

24 Život na púšti, zázraky, ktoré som udelil svojmu ľudu, a boj posilnili ich ducha a tvárou v tvár 

znovuzískanej slobode zabudli na svoje zajatie a duch Izraela znovu povstal. 

25 Boli to proroci, ktorí ľuďom ohlasovali príchod Mesiáša. Práve oni udržiavali plamienok nádeje v 

srdciach vždy, keď sa cítili menejcenní pod jarmom iných národov. 

26 Mnohí s radosťou očakávali príchod rabína z Galiley, ktorého nemohli spoznať v Dieťati 

narodenom z panenského lona pokornej nazaretskej ženy v jaskyni neďaleko Betlehema. Ale kým niektorí 

cítili, že sa im narodil Spasiteľ a Vykupiteľ, iní ho od prvej chvíle popierali. 

27 Tridsaťtri rokov som žil medzi ľuďmi. Celý ten život bol poznačený príkladmi a učením pre 

ľudstvo, pretože som sa nepotreboval nič učiť z tohto sveta. A keď do môjho odchodu ostávali už len tri 

roky, začal som svoju učiteľskú činnosť medzi ľuďmi. Moje slovo bolo počuť na uliciach, v dedinách, v 

domoch a na verandách chrámových siení; bolo ho počuť na horských výšinách, na púšti, v údoliach a na 

mori. 

28 Medzi zástupmi boli aj tí, ktorí ma nenávideli, tí, ktorí sa cítili na každom kroku odsudzovaní 

mojím učením, tí, ktorí videli, že ich postavenie, ktoré zastávali neprávom, je ohrozené. Oni boli tí, ktorí 

sa usilovali o súd, odsúdenie a smrť na kríži pre toho, ktorý im priniesol večný život. 

29 V Majstrovom srdci bola bolesť a smútok, pretože vedel, akú dlhú cestu budú musieť prejsť tí, 

ktorí popreli pravdu a s ktorými vykonal zázraky, ktoré skôr ani neskôr nikto nebol schopný vykonať sám 

od seba. 

30 Keď som svojim učeníkom oznámil, že čoskoro odídem, zmocnil sa ich nekonečný smútok. Vtedy 

som im povedal, aby som im dodal odvahu: "Hľa, opäť prídem a znamenia môjho príchodu budú tieto: 
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Keď sa k vašim ušiam donesú chýry o vojne a skazenosť ľudí dosiahne vrchol, môj príchod bude blízko. 

Ale predo mnou príde Eliáš, aby pripravil cestu." Po týchto slovách uplynula doba, kým sa naplnili. 1. 

septembra 1866 sa Eliášov duch prejavil prostredníctvom spravodlivého muža, ktorý bol mnou určený a 

poslaný, aby ohlasoval moju prítomnosť a bol predchodcom môjho duchovného prejavu medzi ľuďmi. 

31 Tento človek dostal božský mandát na založenie siedmich zborov, ktoré mali byť jednoducho 

reprezentáciou siedmich pečatí, a zároveň inštrukciu, aby vycvičil mysle vyvolených, aby boli nositeľmi 

hlasu božského Majstra. 

32 Odvtedy všetci, ktorí si Mňa prišli vypočuť v tejto podobe, tušili, že sú služobníkmi, označenými 

alebo označenými za deti toho ľudu, ktorý sa od počiatku spojil so svojím Pánom a dostal od Neho 

zjavenia, zázraky, Jeho učenie a Jeho Zákon. 

33 Vtlačte si toto učenie do srdca a vnímajte ho s láskou. 

34 Odhoďte všetky sebecké myšlienky a myslite na svoje poslanie. Toto obdobie je pre ľudstvo 

významné a rozhodujúce. Iba moje učenie, ktoré je nad ľudské slabosti, vám môže odhaliť, že toto je čas, 

keď pravda zničí každú lož a temnotu. 

35 Toto ľudstvo, ktoré dnes ešte spí a zabudlo na svojho Pána a dokonca aj na svoju vlastnú dušu, sa 

prebudí prekvapené hlasom môjho volania. Najprv som sa zjavil izraelskému ľudu - nie izraelskému ľudu 

podľa krvi, ale tomuto, ktorý je podľa ducha a ktorému som odkázal svetlo Tretej zmluvy. 

36 Hľadám vás, ľudia, lebo medzi vami sú tí, ktorí mi boli verní. Ešte vám nemôžem povedať, že ste 

už splnili svoju úlohu, pretože máte pred sebou ešte dlhú cestu. Našiel som ťa oddaného pozemským 

dobrám, zhmotneným v tvojom sebeckom živote. Napriek tomu vám nechcem nič vyčítať, ale len vás 

vyzývam, aby ste ma počúvali, aby ste sa naplnili mojou múdrosťou a stali sa majstrami oduševnenia, na 

čo ste boli poslaní. 

37 Otvorte oči a nechajte svojho ducha, aby sa prebudil, aby ste si uvedomili, že skutočne žijete v 

novom čase a pozorujete naplnenie mojich proroctiev. Potom budete môcť s presvedčením povedať, že 

som k vám prišiel v predpovedanom čase. Len keď poznáte podstatu môjho slova, môžete správne 

interpretovať udalosti, ktoré sa deň čo deň dejú vo vašom svete. Ale toto ľudstvo, ktoré vo svojej 

zaslepenosti zúrivo diskutuje a nevidí Božské svetlo, ktoré žiari pred jeho duchom, si neuvedomuje čas, v 

ktorom žije, lebo keby to vedelo, bratovražedné ruky by sa už zastavili vo svojom diele, nastalo by 

vnútorné zhromaždenie a bdelosť, nastala by modlitba a úcta, odpustenie medzi ľuďmi a pokánie. Ale nič 

z toho nie je prítomné, každý deň sa medzi národmi zeme trhajú nové putá lásky. Duchovnosť a morálka 

boli zavrhnuté, existuje len bezcitný boj nenávisti, egoizmu a túžby po moci, ktorý odhaľuje nedostatok 

vnútornej veľkosti ľudí. Uprostred tohto boja smrť prináša každodennú úrodu života, jej neľútostný a 

neúplatný srp kosí burinu ranu za ranou. Toto ľudstvo, ktoré hreší, znásilňuje a poškvrňuje, však zúrivo 

bojuje o prežitie, hoci sebecky a bez toho, aby sa zamyslelo nad tým, či sú prostriedky, ktoré používa, 

spravodlivé a humánne, alebo či sú pravým opakom. Teraz sa vás pýtam: Čo robíte v tomto čase Božej 

spravodlivosti? 

38 Je pravda, že ešte nenastala hodina, aby ste povstali a pozdvihli svoj varovný hlas. Musíte však 

vedieť, že súčasný okamih je presne určený na to, aby ste sa naň pripravili, pretože práve toto Slovo vás 

pripravuje na budúci duchovný boj, povolalo vás a zjednotilo, aby ste boli ľudom pokoja, schopným 

otvoriť brány svojho srdca na prijatie cudzinca alebo cudzinky, a zverilo vám aj poslanie posla, aby ste 

toto posolstvo šírili po všetkých cestách zeme. 

39 Hovorím vám, že pravý pokoj môže prísť len z môjho Ducha do ducha človeka, a práve tento 

pokoj som vám priniesol v tomto Zjavení, aby ste ho priniesli ľuďom a národom. Očakávate, že svet si 

vytvorí svoj vlastný mier? - Akým semenom by ho mohol vytvoriť, keď v ňom nie sú žiadne city lásky, 

spravodlivosti alebo milosrdenstva? 

40 Posúďte sami svoju zodpovednosť, milovaní ľudia, pamätajte, že jeden deň, ktorý zmeškáte, je 

jeden deň, o ktorý odďaľujete príchod tejto dobrej zvesti do sŕdc svojich blížnych - že jedno učenie, ktoré 

stratíte, je o jeden chlieb menej, ktorý môžete ponúknuť tým, ktorí to potrebujú. Pracujte s láskou a 

čoskoro bude medzi ľuďmi mier. Ale nezabudnite, čo vám hovorím: nesmiete si zamieňať môj mier s tým, 

ktorý chcú podpísať národy, lebo nebude môcť trvať. Bude to falošný mier, ktorý zničí sám seba, pretože v 

sebe nemá zárodok lásky, ktorá je úctou a bratstvom - pretože je založený na strachu z druhého, na 

vlastných záujmoch alebo na materiálnych výhodách. Pravý pokoj je ten, ktorý zostupuje z neba do 
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ľudských sŕdc a odtiaľ sa šíri v skutkoch spravodlivosti a lásky. Oznamujem vám, že tento mier, ktorý 

prichádza na národy, nie je pravdivý, a ak chcete prorokovať, môžete tak robiť s istotou, že nebudete 

oklamaní. Hovorím vám: Aby bol medzi ľuďmi nastolený mier môjho kráľovstva, musí sa najprv 

vybojovať vojna medzi doktrínami, náboženskými spoločenstvami a ideológiami. Konfrontácia, v ktorej 

jedni stavajú Moje meno a Moju pravdu proti falošným modlám druhých a v ktorej jedno učenie bojuje 

proti druhému - to bude nová bitka, duchovný boj, v ktorom falošní bohovia, zhodení z piedestálu, padnú a 

každá lož, ktorú ste považovali za pravdivú, bude navždy odhalená. Potom uvidíte, ako z chaosu zmätku a 

temnoty vystupuje pravda. 

41 Kráľovská hviezda vám svojím svetlom dáva predstavu o tom, čo je pravda. Jeho svetlo svieti cez 

deň, a keď zmizne, začína sa noc. Potom človek s pomocou svojej vedy a s využitím prvkov rovnakej 

povahy objaví svetlo, ktorým môže osvetliť temnotu noci, ale je také slabé, že zmizne a zanikne, len čo sa 

opäť objavia lúče kráľovskej hviezdy. Podarilo sa vám vytvoriť svetlo v noci, ale kto dokáže svojou vedou 

zakryť svetlo slnka a nastoliť tmu vo dne? - Iba Ja to môžem urobiť, aby som vám dal znamenie svojej 

moci, tak ako som jediný, kto môže vyvolať skutočné svetlo a tiež ho opäť skryť, ak je to Moja vôľa. Aj v 

duchovnej oblasti som jediný, kto môže nechať zažiariť svetlo pravdy tam, kde vládne klamstvo a lož; kto 

môže spôsobiť, že zo smrti sa vynorí život; že z nenávisti, zloby a zášti vzíde láska, pokánie alebo 

odpustenie, alebo že z rozvratu intelektu sa vynorí rozum - jedným slovom, že svetlo povstane nad 

temnotou. Áno, ľudia, svetlo Mojej pravdy osvieti váš svet a táto dlhá duchovná noc, ktorú ste prežívali, 

ustúpi. Niečo sa už začalo objavovať, ako nový 

Úsvit; je to svetlo, ktoré vás v tomto čase prebudilo slovami: Bdejte a modlite sa, prebúdzajte svojich 

blížnych, uzdravujte ich, aby mohli povstať do boja, a hľadajte toho, kto zablúdil. Buďte učeníkmi svetla, 

aby ste zajtra - keď sa stanete majstrami - mohli odovzdávať učenie plné svetla. Byť mojím učeníkom si 

niekedy vyžaduje ísť až k obetiam, ale hovorím vám, že pokoj duše má väčšiu cenu ako blahobyt zeme. 

Buďte skutočnými deťmi svetla, aby každá vaša modlitba bola ako hviezda na oblohe vášho života a aby 

modlitba všetkých - tvorená vašimi spoločnými myšlienkami - bola ako svetlo úsvitu. 

42 Eliáš vylieva svetlo na cesty a ovce sa postupne vracajú k prekážke. Kým som prišiel ku každému 

srdcu, k ľuďom, Eliáš už nadviazal kontakt so všetkými. 

43 Pripravte sa, učeníci; nechcem, aby, keď bolesť dosiahne v ľudstve najvyšší stupeň, vaše 

myšlienky a váš rozum boli zahalené akoby temným plášťom. Chcem, aby moji učeníci vedeli povstať ako 

silní v hodine skúšky a aby dokázali počuť hlas svedomia uprostred búrky. 

44 Deti moje, vo svojej nevedomosti alebo ustráchanosti mi hovoríte: "Pane, ak chceš, aby sme prišli 

k Tebe, prečo dopustíš, aby nám cestu skrížili pokušenia a udalosti?" Ale Majster vám odpovedá: Pretože 

skúšky prinášajú svetlo do vašej duše - je to jediný spôsob, ako vidieť, a je potrebné, aby ste videli, aby ste 

získali poznanie. Pochopte, že vo vašom duchovnom živote je toho veľa, čo treba vidieť, pretože ako deti 

svetla ste dedičmi Mojej pravdy. 

45 Budete priekopníkmi času milosti, preto je vaša zodpovednosť veľmi veľká. Základy takéhoto 

veľkého diela musia byť pevné, aby na nich mohla vyrásť svätyňa Môjho Božstva. Odhaľujem vám veľa z 

toho, čo čaká tento ľud v budúcnosti. Takto na Mňa nebudeš hľadieť večne skrytý v tajomstve. 

46 Skúmajte Moje Slovo, aby ste sa zduchovnili, lebo ak neprídete tomuto učeniu na koreň, môžete sa 

stať obeťou nového fanatizmu. Pochopte, žiaci, že v spiritualizácii nie je miesto pre fanatizmus, ani pre 

predsudky, modlárstvo či povery. Spiritualita znamená duchovný postoj, spiritualizácia znamená slobodu 

duše, pretože ten, kto ju dosiahne, sa oslobodil od hmotného, oslobodil sa od telesných vášní, prežil obetu 

aj správne pochopené odriekanie. Ó, ľudia, ktorí ste ma tak často počúvali, už sa blíži čas dokončenia 

môjho Slova, ale nevidím u vás žiadne pochopenie môjho učenia, nehovoriac o príprave a správnom 

výklade učenia, ktoré som vám dal. 

47 Sladko spíš s dôverou v moju lásku. Ale ja vám hovorím: Bdejte a modlite sa, aby vás neprebudila 

bolesť - nie bolesť, ktorú vám posielam, lebo tá nepochádza odo mňa. Bolesť má pôvod v človeku ako 

dôsledok jeho neposlušnosti. - Všetko ti hovorí o Mne a o Mojej láske: príroda, vonkajší život, vnútorný 

život, celé stvorenie, sú ako ukazujúci prst, ktorý ti ukazuje nekonečno ako cieľ, ku ktorému máš 

smerovať svoje kroky. Keď o tom všetkom premýšľate, nemyslíte na svoj vlastný zánik? - Neuvedomujete 

si, že každý deň, ktorý žijete, je krokom, ktorý vás približuje k domovu duše? Počúvajte a pochopte, lebo 

tam, kde mnohí vidia smrť, je život, kde vidia tmu, je svetlo, kde vidia ničotu, je všetko, a kde vidia 
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koniec, je večnosť. Koľko ľudí sa svojou bezstarostnosťou podobá malým deťom, ktoré sa oddávajú 

detským hrám a nemyslia na budúcnosť. 

48 Ľudia, ktorí máte v srdci svetlo skúseností tohto života a v duši svetlo, ktoré vám zanechal vývoj 

počas rôznych životov na zemi - prečo sa vaša duša zaoberá tým, čo je pre ňu zbytočné, a prečo často 

plačete z dôvodov, ktoré si nezaslúžia vašu bolesť? 

49 Hľadajte pravdu vo všetkých veciach; je vo všetkých smeroch, je jasná a čistá ako denné svetlo. 

50 Choďte a hovorte o tomto učení svojim blížnym. Už teraz pripravujem provincie na prijatie Dobrej 

zvesti. Ale vidím, že sa stále bojíte konfrontácie, názorov svojich príbuzných. Niektorí sa viac boja svojich 

rodičov alebo súrodencov ako súdu svojho Boha. Bojíte sa ich názoru, že ste sa pomýlili, že vás nazývajú 

zradcami alebo podvodníkmi? - Veru, hovorím ti, vložil som do tvojho ducha klenot takej slávy, že jediné 

tvoje slovo môže presvedčiť tých, ktorých sa tak veľmi bojíš. 

51 Vidíte, že bohatí tohto sveta, učenci, mocní, filozofi, vedci, duchovní jednotlivých denominácií a 

ľudia s mocou sú príliš veľkí, a ja vám hovorím: Nepotrebujete túto veľkosť, aby ste mohli hovoriť o 

Mojej Pravde. Nič z toho nepotrebujete, aby ste boli veľkí, pretože skutočná veľkosť, ktorá je veľkosťou 

ducha, nepotrebuje zlato, ani ľudskú vedu, ani tituly. Kde sa duša nevyjadruje láskou, tam nie je skutočná 

veľkosť. Neviete nič o panovníkoch, ktorí dnes sedia na tróne a zajtra si so sebou nesú utrpenie? 

Nepoznáte učencov, ktorí opravujú to, čo predtým hlásali ako pravdu? Nikdy ste nevideli krásnu, 

obdivovanú a žiadanú ženu, ktorá neskôr chodila v handrách? - Nezamieňajte si preto večné hodnoty s 

pominuteľnými ľudskými márnosťami. 

52 Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Noste ho na srdci a nebojte sa. Choďte krok za krokom, zanechajte 

moje slovo v srdciach ako svetelnú stopu. Odpusťte tým, ktorí vám ublížili. Ale ak by ste padli a oni by sa 

posmievali vášmu pádu, nevadí, lebo teraz Kristus, ktorý k vám hovorí, bude pomocníkom tých, ktorí berú 

na seba môj kríž. 

53 Počúvajte, ľudia, rok 1950 je už blízko a vôľa Večného sa splní. V tejto chvíli nesmiete byť 

rozdelení, pretože neviete, aké skúšky sa blížia. Tu, kde som v tomto čase pripravil ľud na prijatie svojho 

Slova, nesmie dôjsť k žiadnemu zmätku. Dovtedy musí byť tento ľud zjednotený a jeho muži a ženy 

potom budú v duchu vnímaví na moje posledné ohlasovanie, v ktorom budú počuť moje posledné slová, 

ktoré vám povedia: Čakám ťa v nebi! 

54 Ak sa takto pripravíte, čoskoro pocítite svetlo Môjho Ducha, ktoré k vám bude prichádzať bez 

ľudských sprostredkovateľov alebo nositeľov hlasu, ktorí by komunikovali s učeníkmi z ducha do ducha. 

Dovtedy očistíte svoju zbožnosť do takej miery, že vaši blížni budú prekvapení, keď spoznajú duchovnosť 

mojich nových učeníkov, duchovnosť, ktorá bude svedčiť o vnútornom kulte, ktorý praktizujete. 

55 Vtedy si ľudstvo uvedomí, že čas predpovedaný pred tisíckami rokov, keď sa mal uskutočniť Môj 

návrat, je súčasnosť, pretože ľudia budú môcť sami vidieť, že Božské svetlo je vyliate na všetko telo a 

ducha. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 122  
(vyhlásené v roku 1944) 

1 Na chvíľu zabudnite na nezmysly sveta, kým budete počúvať Moje Slovo, a potom váš duch uzrie 

svetlo tohto času, keď povstane. 

2 Zatiaľ čo pre mnohých ľudí sú tieto hodiny plné bolesti a smrti, pre vás sú plné pokoja a nádeje. 

Nedôverujte však príliš svojim zásluhám, pretože návštevy môžu prekvapiť aj vás. To Ja som vám dal 

tento pokoj, aby ste sa zúčastňovali na mojich prejavoch, vnikali do môjho Slova a praktizovali moje 

učenie. Dal som vám čas, aby ste počúvali a chápali Moje učenie, ale vidím, že vaše chápanie neprekročilo 

hranice pozemskej hmoty, a preto ste neobjavili zmysel Môjho učenia. V tomto nepochopení sa podobáte 

ľudstvu, ktoré sa síce na každom kroku stretáva s hmatateľnými dôkazmi Mojej spravodlivosti, ale ani na 

chvíľu sa nezastaví, aby sa zamyslelo a pochopilo význam týchto udalostí. 

3 Chcem, aby ste otvorili oči pre realitu doby, v ktorej žijete, aby ste sa mohli modliť za svet. Čas, 

ktorý bol ohlásený v iných storočiach a v ktorom sa bude odohrávať boj dobra proti zlu, je súčasný. 

Učeníci, neuliehajte sa spať v očakávaní ďalšej epochy. Vy ste deti svetla, ktorým zjavujem veľké učenie, 

aby ste boli pochodňou viery medzi ľuďmi. 

4 Mali by ste ísť za svojimi blížnymi, ktorí spia, pokiaľ ide o duchovné zjavenia, a mali by ste ich 

bratsky prebudiť láskavými slovami a priviesť ich k pochopeniu, že príčinou pohára utrpenia, ktorý 

ľudstvo vyprázdňuje, je to, že duch bol zabudnutý. 

5 Ak ľudia skutočne veria, že list stromu sa nepohne bez Božej vôle, potom budú cítiť moju 

prítomnosť vo všetkých krokoch svojho života. Niektorí ma budú pociťovať ako Otca, iní ako Majstra a 

ďalší ako Sudcu. 

6 Prinútili ste ma zostúpiť do vašej temnoty, aby som vás hľadal. Bol som prítomný na vašich 

potulkách, aby som sa cítil vo všetkých dušiach. Ako pastier, ktorý zostupuje do najhlbšej priepasti, aby 

našiel stratenú ovcu, aj ja som zostúpil do najtemnejšej rokliny, do ktorej ľudia padli. Vy, ktorí ma teraz 

počúvate, by ste mali skutočne pochopiť hodinu spravodlivosti a nápravy, v ktorej žijete. Pamätajte, že ak 

by ste tvrdohlavo zotrvávali v nevedomosti, temnota, ktorá obklopuje svet, by sa stala ešte 

nepreniknuteľnejšou. Neviete, koľko času by uplynulo, kým by duše mohli dostať lúč svetla. 

7 V súčasnosti posielam na zem duše, ktoré môžem nazvať prvorodenými v Zákone, pretože patria k 

tým, ktorí dostali Moje prvé zjavenia. Nepoviem vám, kto sú, kde sú, ani čo robia, lebo keby ste ich 

spoznali, mohli by ste upadnúť do modlárstva alebo zmätku. 

8 Týmto ľuďom, ktorí každým dňom hľadajú Moje učenie, hovorím, aby žili v jednote, aby sa ku 

Mne mohli takto priblížiť. Ak sa nebudete snažiť, ako sa môžete stať učiteľmi duchovného učenia? 

9 Láska je semeno, ktoré vám zverujem, aby ste ho zasiali do sveta. Pozrite sa na neúrodnosť polí, 

už niet bratstva, priateľstva ani úcty. Semeno, ktoré vzklíčilo, je nenávisť a ambície, ktorých ovocie už 

vidíte: sú to vojny, ničenie, bieda a smrť. 

10 Po období, v ktorom som vám dal Svoje Slovo, nepovažujete za správne, že sa vás Majster pýta, čo 

robíte v tejto epoche, keď by sa národy a ľudia mali usilovať o lepší život a prestať bojovať medzi sebou? 

Čo je vaša práca? 

11 Hoci som vám prišiel dať, neuspokojte sa len s prijímaním. Pamätajte, že pokoj, ktorý vám dávam, 

nie je len pre vás, ale aj pre mnohých vašich blížnych. Nestojte bokom od veľkého boja, pochopte, že vás 

vyzbrojujem, aby ste boli vojakmi. 

12 Čakáte, že svet si vybojuje svoj mier? Akým semenom by sa to mohlo uskutočniť, keď v dušiach 

má teraz ľudský zákon väčšiu váhu ako Boží? 

13 Neklamte sa: v srdciach ľudí nie je ani láska, ani snaha o oduševnenie. Preto chýbajú základy, 

ktoré by potvrdili ich pokoj, ich domovy, ich zamestnanie alebo ich formu uctievania Môjho Božstva. 

14 Čoskoro bude na svete mier, a keď sa tak stane, budete mi ďakovať, môj ľud, pretože si budete 

myslieť, že sa tak stalo vďaka splneniu vášho duchovného poslania. Potom vám poviem: Otvorte oči, tento 

mier, ktorý svet dosiahol, nebude trvať dlho, lebo nie je pravdivý. Zničím ho svojím mečom 

spravodlivosti, ako ničím všetko, čo je falošné. Mier, o ktorom vám hovorím, bude zdanlivý, pretože bude 

založený na vzájomnom strachu. Pravý pokoj nemôže prísť z nečestných sŕdc, ten príde neskôr; zostúpi z 

nebeského kráľovstva do ľudských sŕdc. 
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15 Ak chcete svetu hlásať proroctvá, môžete tak robiť. Nemajte obavy, lebo vás neklamem. Ak chceš 

povedať svojim blížnym, že mier, ktorý národy čoskoro nastolia, nie je úprimný, nezmýliš sa, lebo ja sa 

nemôžem mýliť. Čoskoro zažijete príchod toho, čo vám oznamujem v tomto roku 1944. Vojna, 

ambiciózne materiálne túžby sa skončia, ale neskôr sa objavia "vojny" náboženstiev, doktrín, ideológií a 

filozofií. Tento duchovný boj poslúži na nájdenie cesty pravdy. 

16 Tak sa musí stať, aby ľudstvo otvorilo oči, odhalilo falošných bohov a zlomilo reťaze otroctva. 

17 Keď sa tento boj skončí, keď sa vráti pokoj a tí, ktorí sa modlia v pokore, vstúpia do seba a budú 

sa kajať, uvidíte, ako z ich sŕdc stúpa obeta ako vôňa kvetov a bude určená jedinému Bohu. 

18 Spôsobím, že tento svet, zbavený malomocenstva, opäť povstane; spôsobím, že zo smrti povstane 

život. Spôsobím, že z nenávisti vzíde ovocie zmierenia a z hlúposti rozum. 

19 Dovtedy sa naďalej zväčšujte, a to tak v počte, ako aj vo vedomostiach a cnostiach. Dávam vám 

zbrane, aby ste mohli pevne stáť a napredovať. 

20 Tento kút zeme, kde žijete, je priaznivý pre vaše poslanie. Podobá sa na "zasľúbenú zem" 

izraelského ľudu v prvej ére. Nemajte však radi bohatstvo zeme, lebo si musíte pamätať, že mesto 

Jeruzalem zrovnali so zemou jeho nepriatelia a že aj Šalamúnov chrám bol zničený. 

21 Vaša krajina je ako tá, ktorá bola daná izraelskému ľudu. Ale ani to nebola vlasť pre Ducha, ani 

toto nie je druhý Jeruzalem, pretože duchovné mesto nie je z tohto sveta. 

22 Buďte naďalej pohostinní, ako bol Abrahám. Pripravte sa, aby si cudzinec mohol sadnúť k vášmu 

stolu a odpočinúť si pod vašou strechou. Noste vo svojich rukách môj balzam lásky, aby ste uzdravili 

chorého, dali mu pocítiť moju útechu a navrátili mu zdravie. Vy ste ten ľud, ku ktorému vždy hovoril živý 

a neviditeľný Boh, ale aj ten ľud, ktorý sa vždy nechal ovplyvniť modloslužbou iných národov. 

23 Teraz som vás prišiel oslobodiť od fanatizmu a povier, aby som vám pripomenul duchovnú úctu k 

vášmu Otcovi, aby - keď sa národy obrátia na tento ľud a priblížia sa k nemu veľké zástupy - s 

prekvapením zistili, že medzi vami je morálka, cnosť a duchovnosť. 

24 Vezmite si v duchu túto lekciu, ktorú som vám dal, aby vám poslúžila na prípravu. 

25 Nikto sa nebúri proti myšlienke, že sa bude musieť vrátiť na túto planétu v inom tele, a nemá 

názor, že reinkarnácia je trestom pre dušu. Všetky duše určené na život na zemi museli prejsť zákonom 

reinkarnácie, aby mohli dosiahnuť vyšší vývoj a splniť úlohu, ktorú som im zveril. 

26 Nielen menej vyvinuté duše sa musia znovu inkarnovať, ale aj vysoko vyvinuté duše sa opakovane 

vracajú, kým nedokončia svoju prácu. 

27 Eliáš je najväčší z prorokov, ktorí prišli na zem, ale napriek veľkým skutkom, ktoré vykonal, a 

veľkým dôkazom, ktoré dal (že Boh existuje), sa musel vrátiť na tento svet v inom čase, v inom tele a s 

iným menom. 

28 Tento zákon lásky a spravodlivosti ľudia dlho nepoznali, lebo keby ho poznali skôr, mohli byť v 

rozpakoch. Napriek tomu vám Otec dal niektoré zjavenia a znamenia, ktoré boli svetlom pred týmto 

časom na objasnenie všetkých tajomstiev. 

29 Minulosť vašej duše s jej rôznymi existenciami na zemi je pre vás zakázaná. Pravdu o reinkarnácii 

som vám odhalil len preto, že vám poskytne reálnejšiu predstavu o Božom milosrdenstve a spravodlivosti 

a v nepoctivých, v hriešnikoch, v tých, ktorí zbytočne mrhajú životom, vzbudí nádej na novú príležitosť, v 

ktorej môžu napraviť chyby, ktorých sa dopustili. 

30 Myšlienka večnej smrti alebo večného zatratenia je týmto zjavením navždy zničená a duša i ľudské 

srdce jasajú a chvália božskú dobrotu, len čo pochopia túto pravdu. 

31 V predchádzajúcich časoch vám to nebolo zjavené, pretože ste neboli dostatočne zrelí na to, aby 

ste to pochopili, a ak ste to teraz spoznali, a napriek tomu nemáte jasnejšiu predstavu o tom, kým ste boli 

predtým, je to ďalší dôkaz, že ste ešte ďaleko nepokročili. 

32 Keď sa ľudia milujú a vedia si navzájom odpustiť, v ich srdciach je prítomná pokora a dosiahli, že 

duch víťazí nad hmotou, nebude to telo, ani svet, ani vášne, ktoré tvoria hustý závoj, ktorý vám bráni 

vidieť cestu za vami alebo pred vami. Naopak, "telo" zduchovnené nasledovaním môjho učenia bude ako 

sluha - poslušný pokynom svedomia - na rozdiel od toho, čím je dnes: prekážkou, osídlom, páskou cez oči 

ducha. 
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33 V súčasnosti žasnete, keď zažívate začiatok daru zraku, ktorý vám umožňuje vidieť niečo z 

minulosti alebo vám dáva poznať budúcnosť, zatiaľ čo ja vám s istotou hovorím, že tento duchovný zrak 

by mal byť neustále prítomný ako zrak vašich fyzických očí počas života na zemi. 

34 Je potrebné kráčať po Mojej ceste o niečo dlhšie, aby ste dosiahli tieto výšky a aby sa vaša duša, 

žnúc v sebe všetky plody svojich minulých skúseností, mohla oslobodiť, radovať sa a budovať sa vo 

svojom vlastnom bytí. 

35 Uvažuj: Ak už bolo vo tvojej duši veľa svetla, malo by byť vo tvojom srdci veľa pokoja. 

36 Nepočúvajte tých, ktorí vás chcú zastrašiť, pretože skúmate to, čo súvisí s duchom, pretože sú to tí, 

ktorí chcú naďalej driemať v spánku nevedomosti. 

37 Mnohým častiam svojho hmotného života ste prikladali väčšiu dôležitosť ako tomu, čo sa týka 

vašej duše, a preto ste si vytvorili prevrátený a nehmotný svet. Prišla však hodina, keď sa budete živo 

zaujímať o to, čo je pre vašu existenciu podstatné, a keď sa tak stane, vdýchnete svojej existencii život a 

skutočnú krásu. 

38 Ale musím vám povedať: aj keď život na tomto svete dosiahne výšin cnosti a spravodlivosti, 

nebude to tu, kde nájdete svoj dokonalý domov. Váš prechod týmto údolím zeme je dočasný, má vám 

slúžiť len ako téglik, škola, učebnica na dosiahnutie vzostupného vývoja vašej duše. 

39 V dome vášho Otca sú iné, vyššie domy, ktoré som vám pripravil na bývanie. 

40 Blahoslavení sú tí, ktorí o týchto slovách uvažujú, veria v ne a usporiadajú svoj život pre dobro 

svojej duše, lebo z nich budú žať ovocie vo večnosti. 

41 Milovaní ľudia, s istotou môžete povedať, že všetko, čo sa stalo na tomto svete, vám bolo 

oznámené alebo predpovedané v predchádzajúcich časoch. 

42 To slovo, ktoré človek počul ústami mojich prorokov, bol môj hlas. Nehovorili z vlastného 

úmyslu, ale z Božej vôle. 

43 Pravdivý výklad mojich predpovedí, ohlásení a zasľúbení vám dávam vtedy, keď zažijete, že sa 

moje slová naplnia v správnom čase. 

44 Koľko rôznych výkladov ste dali božským zjaveniam! Pravdu ste spoznali len vtedy, keď som dal 

naplniť svoje slovo. Mnohé z proroctiev sa už naplnili, iné sa práve uskutočňujú pred vašimi očami a 

ďalšie ešte len čakajú na svoj čas. 

45 Stále vychovávam a posielam nových prorokov, prostredníctvom ktorých vám zjavujem veľké 

zázraky a zároveň vám oznamujú prítomnosť alebo blízkosť toho, čo vám bolo naznačené v minulých 

časoch. 

46 Staré proroctvá budú potvrdené novými prorokmi. Všetci, ktorí v sebe cítite tento dar, modlite sa, 

bdejte a pripravte sa hovoriť len pravdu. Ak tak urobíte, uvidíte, že niektorí potvrdia to, čo oznamujú iní. 

To sa stalo, keď proroci minulosti splnili svoje poslanie, hoci niektorí prišli do jednej epochy a iní do 

druhej. 

47 Neznepokojujte sa, ak niekedy nerozumiete tomu, čo dostávate z vnuknutia alebo čo hovoria vaše 

pery. Dokonca ani tí dávni proroci často nerozumeli tomu, čo hovorili ich ústa. 

48 Vylejem svoje svetlo na tých, ktorí prijmú tvoje svedectvo, a v pravý čas spôsobím, že sa splní 

každá tvoja predpoveď. Beda tým, ktorí by nemali hovoriť pravdu, lebo aj oni budú svojho času odhalení. 

Potom nenájdu nič vo svojom tele ani v duchu, čím by mohli zmyť svoju hanbu a splatiť svoj dlh. 

49 Kto bude sudcom falošných prorokov? Pravda, lebo je to svetlo, ktoré sa dostáva do týchto sŕdc 

prostredníctvom svedomia. 

50 Pravda vždy hľadá čisté srdcia, aby sa mohla zjaviť. Očisťuj svoje, aby to bolo svetlo v slovách, v 

myšlienkach a v skutkoch môjho ľudu. 

51 Kľúčom lásky, ktorý vlastním, otváram vaše srdcia. Našiel som ťa ochabnutého; prekvapil som ťa, 

keď si kráčal po svojej životnej ceste pomalým krokom. Prišiel som, aby ste si uvedomili, že ste poslovia 

Mojej Božskosti. Toto vám hovorí Slovo Otca, ktorý sa stal človekom v druhej ére. 

52 Nielen raz, ale niekoľkokrát a rôznymi spôsobmi som svojim učeníkom oznámil a prisľúbil svoj 

opätovný príchod. Predpovedal som im časy, ktoré ohlásia môj príchod: Znamenia v prírode, udalosti v 

ľudstve, celosvetové vojny, hriech na najvyššom stupni vývoja. Ale aby svet nebol oklamaný a neočakával 

ma opäť ako človeka, dal som im vedieť, že Kristus príde "na oblaku", teda v Duchu. 
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53 Tento sľub bol splnený. Tu je Majster v Duchu, ktorý hovorí k svetu. Tu je Pán pokoja a 

kráľovstva svetla, ktorý tvorí nesmierne veľkú archu, v ktorej môžu ľudia nájsť útočisko a zachrániť sa 

ako v Prvom čase, keď Noe postavil archu, aby zachránil ľudské potomstvo. 

54 Kvôli vášmu pokroku a vytrvalosti v Mojej náuke vám v úplnej jednoduchosti ukážem obsah 

mnohých tajomstiev. Kniha života, zapečatená siedmimi pečaťami, je pre vás inkognito, pretože šiesta 

pečať je teraz uvoľnená a jej obsah osvetľuje váš čas. Všetko bolo pre vás záhadou a ja už nechcem, aby to 

tak bolo. Už som vám povedal, že sedem pečatí je sedem Božských zjavení, ktoré som dal ľuďom, z 

ktorých šiestu práve dostávate, ale siedma vám ešte chýba. 

55 Viete, že Roque Rojas založil sedem komunít, ktorým dal mená pečatí, a že šiesta z nich bola 

symbolicky ako plodný strom, ktorý rozmnožuje svoje konáre. Viete tiež, že v roku 1866 sa začal nový 

vek. Ešte však neviete, ako svoje myšlienky usporiadať. Niektorí chceli prísť týmto učeniam na koreň, ale 

ich výklad bol chybný, pretože obmedzoval a zahŕňal večné a božské do ľudského a materiálneho. Ale 

skôr než sa táto odchýlka rozšíri, rozptýlim temnotu ľudstva svetlom svojich zjavení. 

56 Pripravil som tento kúsok zeme, po ktorom šliapete, aby na jeho obyvateľov v tomto čase zostúpilo 

Moje Božské svetlo. Tu som vám pripomenul Božský zákon, ktorý som vás ako Otec učil v Prvej ére. Tu 

som vám zopakoval svoje Slovo, ktoré som vám dal ako Ježiš, pravú Pieseň Ducha, a priniesol som vám 

Svetlo Pravdy, ktoré objasňuje každé tajomstvo a vysvetľuje každú nepochopenú lekciu. 

57 Obnovím svoj chrám, chrám bez múrov a veží, lebo je v srdci ľudstva. Babylonská veža ešte stále 

rozdeľuje ľudstvo, ale jej základy v ľudských srdciach budú zničené. Modloslužba a náboženský 

fanatizmus si tiež postavili svoje vysoké veže, ale sú slabé a budú sa musieť zrútiť. Veru, hovorím vám, 

moje zákony - božské i ľudské - sú sväté a samy budú súdiť svet. Ľudstvo si nemyslí, že je modlárske, ale 

naozaj vám hovorím, že stále uctieva zlaté teľa. 

58 Som Duch, som Božstvo a Svetlo. Prebuďte sa, otvorte oči, pozrite sa na mňa a počujte môj hlas. 

Spojenie, ktoré máte dnes od Môjho Ducha prostredníctvom ľudí, nie je najdokonalejšie, a preto začne čas 

komunikácie medzi duchmi, keď budete počuť hlas svojho Otca. 

59 V tej druhej ére som sa stretol so slepým a dal som mu zrak, chromého som priviedol k chôdzi, 

mŕtveho som vzkriesil. Teraz nachádzam vo svete ešte väčšiu opustenosť, lebo vidím tisíce slepých, 

hluchých, malomocných a duchom mŕtvych. Hoci k vám prichádzam so spravodlivosťou, prichádzam k 

vám aj plný lásky, pretože vás nikdy neprestanem považovať za svoje deti a vždy vás budem považovať za 

deti. 

60 Ľudia, budete ma nasledovať na ceste, ktorú som vám už dávno vytýčil svojimi skutkami a svojím 

príkladom? Je pravda, že na nej je cesta obetí, ale na jej konci sa nachádza "zasľúbená krajina". Ani v 

tomto čase vás neoslepím falošným pozlátkom ľudského bohatstva. Váš Majster vám ukáže len nádheru 

cnosti. "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta," povedal som vám - z tohto sveta márností, sebectva a lží. 

Lebo veru, hovorím vám, kraľujem v dokonalosti. 

61 Posledný článok reťaze, ktorý bude tvoriť 144 000 označených, dostane božské znamenie na 

svojho ducha v roku 1950. Z nich vyjdú v národoch poslovia, proroci, učeníci, ktorí svojím poučením, 

modlitbou a príkladom prinesú ľudstvu semeno nového života. 

62 Toto Slovo, ktoré práve počúvate, sa skončí a skončí sa aj blaženosť, ktorú dnes prežívate pri 

počúvaní. Ak sa ešte stále chcete duchovne tešiť z Mojej prítomnosti, ako to robíte teraz, stačí, keď sa 

ponoríte a budete v modlitbe prosiť o Moju lásku. 

63 Nemyslite si, že keď ma už nebudete počuť prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, znamená to, 

že som odišiel, a nesmiete potom stratiť bázeň a prípravu, ktorú máte dnes, keď počúvate moje slovo. 

Uvedom si, že ťa budem sledovať všade, kam pôjdeš, že budem sledovať tvoju prácu v mojich viniciach a 

budem sa radiť s tvojím svedomím o každom tvojom kroku. 

64 Pripravujem vás na to, pretože viem, že po tomto prípravnom období povstanú falošní nositelia 

hlasu a budú hlásať, že Majster naďalej dáva Svoje Slovo v tejto forme, a chcem, aby ste sa oslobodili od 

tohto zmätku, ktorý spôsobia tí, čo si myslia, že bdejú, ale v skutočnosti spia, a ktorí v domnení, že Mi 

slúžia, v skutočnosti slúžia sami sebe. 

65 Oznamujem vám, že hodina, v ktorej sa toto spojenie skončí, bude pre tento ľud hodinou zjavenia, 

pretože každý z vás v tom čase zjaví to, čo nosí zo semena vo svojom srdci a z pokroku vo svojom duchu. 

Tým sa zviditeľnia sklony každého človeka, jeho chápanie, poslušnosť a oduševnenie. 
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66 Viem, že niektorí znesvätia Moje nariadenia, a preto sa zastavia vo svojom vývoji a upadnú do 

omylu, čím zastavia pokrok v misii, ktorú začali. Po čase však spomienka na Moje Slovo, Moje učenie a 

Moje proroctvá, v ktorých som vás varoval pred všetkým, čo sa malo stať, opäť vystúpi z ducha do 

vedomia a spôsobí, že sa na cestu poslušnosti vrátia tí, ktorí sa od nej oddelili. 

67 V tejto chvíli to nikto nepovie: "Pane, neobrátim sa k Tebe chrbtom, nebudem Ťa neposlúchať." - 

Nesľubujte Majstrovi to, čo mnohí z vás nedodržia. 

68 Bdejte a modlite sa, oslobodte svoje srdce od materializmu, očistite ho od sebeckých záujmov a 

vášní. Študujte moje učenie, aby ste v tejto hodine neboli ľahostajní a mohli urobiť ďalší krok s odvážnou 

spravodlivosťou. 

69 Nežiadam vás, aby ste skladali sľuby, žiadam vás, aby ste plnili svoje poslanie. 

70 Uchovávajte si moje slovo v skrytosti svojho srdca, aby ste ma zajtra nezapreli svojimi skutkami 

alebo slovami a nepovedali, že som vás neupozornil na to, o čom veľmi dobre viete, že som vám to 

nespočetnekrát zopakoval. 

71 Niektorí v hĺbke srdca hovoria: "Učiteľ, budeme Ťa môcť zaprieť, hoci si nás prišiel vzkriesiť k 

pravému životu?" 

72 Hovorím vám, že si ešte nemôžete úplne dôverovať, pretože vaša láska a vaša viera sú ešte malé. 

73 Musíte vytrvalo študovať Moje učenie, aby sa vaše cnosti rozvíjali, a potom, keď príde hodina 

skúšky, ktorá sa už blíži, budete mať pri sebe Moje slovo a ani na chvíľu nezúfate. 

74 Pozrite, učeníci, s akou láskou vás vyzývam, aby ste sa pripravili. Ak zajtra padnete, nebudete 

môcť povedať: Pán nám nedal žiadne znamenie o svojom odchode. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 123  
1 Moje Slovo sa na vás nevyčerpateľne vylieva. Ja som Kristus, ktorý prebýval medzi ľuďmi v 

druhom veku a ktorý k vám opäť zostupuje, aby vydal svedectvo o sebe, plniac svoj prísľub a svoje slovo; 

vtedy som svojimi skutkami potvrdil zákon, ktorý Otec nadiktoval Mojžišovi, ktorý nekonal podľa svojej 

vôle ani podľa vôle ľudí, ale podľa vôle Večného; preto vám hovorím, že ak som nezrušil, čo hovoril 

Mojžiš, ani teraz nezruším, čo som vás naučil v Ježišovi. 

2 Som s vami, lebo to som sľúbil a oznámil svojim učeníkom, keď ma pri istej príležitosti obklopili a 

spýtali sa ma takto: "Učiteľ, povedal si, že odídeš, ale potom sa vrátiš. Povedz nám, kedy to bude?" Videl 

som, že ich jednoduchosť a túžba po poznaní ich nútili pátrať po tajných radách ich Pána. Napriek tomu 

som im s láskou hovoril: "Veru, nie je ďaleko deň, keď sa vrátim k ľuďom." Dával som im najavo, že 

moja prítomnosť bude vtedy v Duchu, a zároveň som im oznamoval znamenia, ktoré budú ohlasovať môj 

ďalší príchod. Týmito znameniami budú vojny, chaos a veľké utrpenie na celej zemi. Ale naozaj vám 

hovorím, že práve takýto, uprostred chaosu, bol môj príchod v tomto čase. Tu som, vy ľudia, s posolstvom 

svetla a pokoja pre vašu dušu, z ktorého teraz vytvorím (duchovnú) archu, do ktorej vstúpia všetci veriaci 

ľudia, ktorí sa chcú zachrániť, a kde ľudstvo nájde útočisko. Táto archa bude pevne zakotvená vďaka 

viere, nádeji a láskavosti tých, ktorí ma nasledujú, a bude sa duchovne podobať arche zverenej Noemovi, 

keď sa rozpútali prírodné sily. 

3 V akom čase žijete? Premýšľajte o tom a uvedomte si, že som vám dal svoje učenie v troch 

vekových obdobiach. Prvý bol zákon, druhý láska a tretí, ktorý je súčasný, zodpovedá múdrosti. 

4 Jeden Duch, ktorý je Môj, bol vždy s vami. Ak som ju však zjavil v troch rôznych fázach, pamätaj, 

že formy, v ktorých sa prejavujem v celom stvorení, sú nekonečné a zároveň dokonalé. 

5 V Prvom čase ste spoznali Otca ako Sudcu a Zákonodarcu. V druhom čase som v Ježišovi urobil 

"svoje slovo" človekom a jeho slovo hovorilo božskou pravdou. Kristus je "Slovo", ten istý, ktorý povedal 

ľuďom: "Kto pozná Syna, pozná Otca." Teraz ste v treťom čase, v ktorom na vás vylievam Svoju 

Múdrosť. 

6 V súlade so svojím prísľubom som prišiel v duchu, na symbolickom "oblaku", ktorý tvoria vaše 

duše, keď sa ku Mne pozdvihujú, a budujem pravý chrám v srdciach ľudí. 

7 Keď ma počujete prostredníctvom týchto nositeľov hlasu, nemyslite si, že sa Môj Duch usídlil v 

tomto malom a nečistom tele. Už som vám povedal, že je to váš orgán intelektu, na ktorý zostupuje lúč 

môjho svetla, ktorý je božskou inšpiráciou, ktorý je múdrosťou a láskou. 

8 Pochopte zázrak tejto komunikácie a uvedomte si, že cez orgán chápania týchto nevzdelaných 

tvorov a ich pery prichádza Slovo, ktoré osvieti nevedomých a 

hriešnika, aby v jeho srdci založil domov hodný Boha a dal mu kľúč viery, ktorý otvára bránu k múdrosti. 

9 S nekonečnou trpezlivosťou som čakal na čas, keď ti vývoj tvojej duše umožní pochopiť Moju 

komunikáciu prostredníctvom orgánu mysle nositeľa hlasu ako prípravu na dokonalé spojenie medzi 

Mojím Duchom a tvojím. 

10 To je dôvod, prečo nositeľ hlasu vyslovuje Moje slovo bez toho, aby sa mu unavil mozog alebo 

ochraptelo hrdlo. Lebo som to Ja, kto pohybuje týmito perami, aby sa Moje volanie dostalo k ľuďom. 

Pozývam ich, aby si odpočinuli v tieni stromu života a jedli ovocie večného života. 

11 Opäť nesiem svoj kríž, lebo musím ísť svojou cestou medzi hriechmi, nečestnosťami, 

cudzoložstvami, materializmom, posmechom a pochybnosťami, ak uvážite, že sa dávam poznať 

prostredníctvom tvorov, ktorí nie vždy vedia očistiť svoju myseľ a svoje srdce, a že na druhej strane 

predkladám svoj prejav a svoje slovo ľuďom každého vierovyznania a vnútorného stavu. Ale zásluhou je 

práve to, aby z týchto skál vytryskla voda, ktorou je vzájomná dôvera a láska ľudí. Preto vám hovorím, že 

kráčam krok za krokom cez zástup a nesiem svoj kríž na pleciach. 

12 Je to čas, keď sa duša prebúdza k novému životu ako malé dieťa, ktoré sa prebúdza s plačom, ale 

jeho plač rýchlo utíši uspávanka rodičovského pohladenia. 

13 Čo by ste robili, keby ste mali život len v tele a smrť v duši? Aké skutky hodné Mňa by si mohol 

vykonať a akú nádej na nesmrteľnosť by si potom mohol živiť? Koľko "mŕtvych" som vzkriesil v tomto 

čase a koľko "slepých" uvidelo moje svetlo! 
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14 Prebuďte sa naplno, staňte sa majiteľmi môjho svetla, ale nielen vďaka mojej láske, ale aj vďaka 

vášmu úsiliu a sile vašej vôle. Preniknite do učenia, ktoré k vám hovorí o večnosti; sú to lúče svetla, ktoré 

vaša duša potrebuje. Medzi nebom a zemou sú putá, ktoré hriech a ľudská zloba nemôžu pretrhnúť. 

Jedným z týchto pút je moje duchovné spojenie s vami. 

15 Môj kríž nie je ťažký, ale vždy si musíte byť vedomí, že každé duchovné dielo si vyžaduje obetu. 

Budem ako neúnavný pútnik, ktorý všade nasleduje tvoje kroky až do chvíle, keď bezpečne dorazíš do 

zasľúbenej krajiny. 

16 Neoslepil som vás leskom zlata ani nádherou liturgických obradov. 

17 Moja láska je dar, ktorý vám ponúkam, a moje slovo je najlepší poklad. Pokorne ponúkam vašej 

duši to, čo mám pre ňu pripravené, lebo "moje kráľovstvo nie je z tohto sveta". 

Svet." 

18 Ľudia, ktorí ma počúvajú, sú naozaj Izraeliti, ale nie rasou, ale duchom, a ja ich stále posielam na 

zem, aby boli akoby spojovacím článkom medzi mojím duchom a duchom ľudstva. 

19 Medzi týmto duchovným ľudom je 144 000 mnou označených alebo poznačených, aby boli 

svetlom, ktoré osvetľuje cestu veľkého zástupu, ako to robil kmeň Léviho v prvej ére, keď Izrael 

prechádzal púšťou. Tvoje pokánie ťa zároveň s pokáním očistilo a tvoja pokora ťa urobila hodným. 

Kráčajte takto čisto po svete a uisťujem vás, že vaša pozemská cesta je ako dážď prinášajúci ovocie, aby 

moje semeno vyklíčilo v srdciach vašich blížnych. 

20 Veľká bude vaša námaha, lebo srdce ľudí je znetvorené zlobou. Nič vás však neprekvapí, lebo vás 

pripravím na boj. 

21 V tej chvíli som vaše srdcia zaplavila láskou a pokojom a vy ste sa vďaka tomu cítili spokojní a 

šťastní. 

22 Neponúkal som vám hmotný chlieb, a predsa ste boli v spoločenstve s mojím Duchom. 

23 Dnes, keď si spomínate na prvú éru, pamätáte, že v časoch nedostatku dostávali ľudia mannu, 

ktorá bola výživným pokrmom, aby masy ľudí nezahynuli. Dnes vás moje slovo živí a podporuje v dňoch 

navštívenia. Ako často ste chceli ustúpiť alebo utiecť, pretože vám chýbala viera. Dal som vám však 

pocítiť svoju prítomnosť uprostred púšte vášho života. 

24 Veru, hovorím vám, že som vždy s vami vo všetkých vašich skúškach. 

25 Kto má vieru, aj keby bola malá ako horčičné zrnko, nech si ju uchová a nechá ju rásť. 

Blahoslavená duša, ktorá má vieru! Koľko je takých, ktorí ma hľadajú, ale nevedia, ako ma nájsť, pretože 

nevedia, že ma nosia vo svojom vnútri. Koľko je tých, ktorí - hoci sú osvietení Mnou - nedosiahli 

inšpiráciu, pretože neotvorili svoje srdcia, aby sa mohli tešiť z takého vzácneho daru. 

26 Izrael, ty si opäť môj posol. Sľúbil som, že sa vrátim, a tu sa moje slovo naplnilo. Svoj návrat som 

vám oznámil medzi anjelmi a na oblaku. Ak však viete správne chápať a vykladať, čoskoro sa dozviete, 

kto sú anjeli, o ktorých som vám hovoril, a čo je ten oblak, ktorý som ohlásil. 

27 Eliáš pripravil vaše mysle tým, že vám povedal: "Buďte pripravení, lebo príchod Majstra je blízko 

a s ním zažijete zázraky, duchovnú slávu a významné udalosti vo vesmíre." Len malá časť ľudstva však 

očakávala naplnenie týchto proroctiev a pýtala sa, či sa už blíži Pánova prítomnosť, keďže znamenia sa už 

naplnili. 

28 Potom, keď sa Môj Duch zjavil v tretej ére, som si jedného po druhom volal, aby som vás utvrdil v 

presvedčení, že nastal čas Môjho návratu, a vyzval vás, aby ste sa duchovne usilovali stúpať, kým 

nedosiahnete duchovné spojenie so Mnou. 

29 Ale ak vás vaši blížni zle hodnotia, pretože ma počúvate a nasledujete, ak vás ohovárajú, nebojte 

sa. Zatvorte uši pred rečami a nezmyselnými slovami. Neočakávajte, že vás svet pochopí. Jediný, kto 

môže uspokojiť vašu túžbu po múdrosti, pokoji a láske, som Ja. Ale aby ste to dosiahli, musíte sa Mi 

odovzdať a Ja vám dám pokoj a zdravie. 

30 Modlite sa viac duchom ako telom, lebo na dosiahnutie spásy nestačí chvíľa modlitby alebo deň 

lásky, ale je potrebný život plný vytrvalosti, trpezlivosti, veľkodušných skutkov a nasledovania mojich 

prikázaní. Preto som vám dal veľké schopnosti aj empatiu. 

31 Moje dielo je ako archa spásy, ktorá pozýva všetkých, aby vstúpili. Kto poslúcha moje prikázania, 

nezahynie. Ak sa necháte viesť mojím slovom, budete spasení. 
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32 Toto semeno, ktoré som priniesol do sŕdc, prinesie ovocie a dá ľudstvu potravu. Ale ja vám 

hovorím, že musíte vytrvať, aby tie diela, ktoré ešte nekvitli, rozkvitli. Lebo všetko, čo má pôvod v láske a 

viere, má tendenciu rásť. Viera, láska a dobrá vôľa prinesú mnohonásobné ovocie. 

33 Chcem, aby silní pomáhali slabým, zdraví rozdávali zdravie, aby ste sa delili o ovocie svojich 

darov s bratmi a sestrami a aby ste pri tomto plnení pocítili, ako vaša duša napreduje a aká je šťastná, keď 

praktizuje lásku. 

34 Keď sa Moje Slovo skončí prostredníctvom nositeľov hlasu, vy, Moji pracovníci, ponúknete Moje 

Slovo. Ale ako veľmi sa musíte pripraviť na prijatie mojich vnuknutí! Ten čas, ktorý ste zahliadli v diaľke, 

sa už blíži. Preto nepovažujte moje slová za malé, nech sú akokoľvek jednoduché a skromné. Každý z nich 

má božskú moc a silu potešiť a uzdraviť mnohé srdcia. Táto sila príde ako žiarivé svetlo pre všetkých, 

ktorí nepochopili zmysel existencie a od svojho životného boja očakávali výsledok, ktorého sa nedočkali, 

pretože som ich poslal pracovať v prospech ich duše, a nie tela. Moje jednoduché a nežné slovo im dá 

pokoj a nechá ich odpočinúť. 

35 Modlite sa za národy, ktoré nemajú moje slovo. Modlite sa za národy, ktoré trpia trpkosťou vojny; 

modlite sa za tých, ktorí nemajú domov duchovného pokoja - aj za bezbranné ženy, za mužov, ktorí sú 

nemilosrdne zatiahnutí do vojny. Modlite sa, ťažká je hodina, ktorú prežívate, a len vaša jednota vás 

zachráni. 

36 Vstúpili ste do posledných čias, a ako postupujú, ľudstvo chápe, ako naň dolieha Boží súd, a núti 

ľudí, aby dôkladne preskúmali všetky svoje skutky. Súd však človeka nezničí, naopak, zachráni ho. A 

potom ku Mne všetci prídete čistí a bez viny ako bytosti, ktoré splnili poslanie, ktoré im bolo zverené. Iba 

praktizovanie lásky, ako to ukazuje moje učenie, vám dá právo na najvyššie dobro, ktorým je pokoj ducha. 

37 Márii, milujúcej orodovníčke, ktorá nad vami bdie, som povedal: Čakajte v trpezlivosti, lebo ľudia 

sa čoskoro vydajú na cestu obnovy a obrátia svoje myšlienky k vám. 

38 Vy, zástupy, ktoré prichádzate počúvať moje slovo, nedajte sa zmiasť skazou, ktorá vládne v tomto 

svete. Keď vidíte, že ideálom ľudí je ľudská megalománia, márnosti a rozkoše, ktoré lichotia zmyslom, 

mali by ste vo svojich srdciach zapáliť túžbu po duchovnom povznesení. 

39 Budem vás inšpirovať; na tento účel som si vybral tieto skromné miesta, odkiaľ vás volám, aby 

som vás pripravil ako semeno, ktorému sa podarí - keď vyklíči na mojich poliach a rozmnoží sa - čeliť zlu, 

ktoré vládne na zemi. 

40 Poslanie, ktoré vám zverujem, je poslanie lásky. Ale nepovažujte sa za najčistejších na zemi preto, 

že som vás povolal. Pamätajte, že ešte zďaleka nie ste oslobodení od hriechu. Necíťte sa však kvôli tomu 

menej milovaní, pretože v mnohých prípadoch sa moji najhorlivejší učeníci vynorili z radov najväčších 

hriešnikov. 

41 Patríte k nim, ktorým teraz hovorím: Choďte krok za krokom po ceste lásky, vždy dôverujte mne, 

ale vždy žite ostražito, pretože v každom okamihu sa môžu vo vašej bytosti objaviť slabosti tela, s ktorými 

musíte zápasiť, kým neočistíte svoje telo a neoslobodíte svoju dušu. 

42 Veru, hovorím vám, že ako sa budete meniť, budem vám čoraz viac zjavovať všetky duchovné 

dary, ktoré máte. Preto neodmietajte skúšky, ktoré vám deň čo deň posielam, lebo sú dlátom, ktoré 

formuje a uhladzuje vaše duše. Uvedomte si, že po skúške opäť povstanete s väčšou pevnosťou a väčšou 

dôverou vo Mňa i v seba. Čo by sa stalo s vojakmi, ktorí bojujú za akúkoľvek vec, keby sa najprv 

nepripravili na boj? Čo by sa teda stalo s mojimi vojakmi, keby nepoznali nástrahy pokušenia, aby ho 

odmietli? Boli by slabí, pri prvých ťažkostiach by nariekali a pri každej rane by ustupovali. 

43 Hľa, učeníci, už sa blíži rok 1950, keď k vám prestanem hovoriť tak ako teraz. Preto vám 

oznamujem, že zástupy, ktoré ma budú v posledných dňoch počúvať, budú veľmi veľké, a preto sa aj toto 

posolstvo dozvie mnoho ľudí. 

44 Človek vo svete zažije, že Kristus bol medzi ľuďmi nanovo - už nie ako človek, ale v duchu, a 

pochopí, že mám novú podobu, aby som sa zjavil v každom veku. 

45 Rozumieť: Ak som v tom čase prišiel, aby som vám preukázal zásluhy o vašu spásu, teraz to budú 

zásluhy, ktoré získate a ktorými spasíte svojich blížnych. Učeníci, vy, ktorí ste mali Učiteľa, ktorý vás s 

takou láskou poučoval, myslíte si, že moja obetavá smrť ako človeka bola márna a márna bola aj preliata 

krv? Veru, hovorím vám - Nie! Krv Božieho Baránka, ktorá symbolizuje Božiu lásku, je totiž stále čerstvá 

vo svedomí každej duše. Vtedy, keď ma zástupy viedli na Kalváriu, niesol som kríž; dnes ho ponesie 
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každý, kto ma miluje a nasleduje ma v pokore, a ja mu budem oporou na strastiplnej ceste a pošlem mu 

anjelov strážnych, aby mu v hodine smrti dali svetlo a duchovnú silu. 

46 Ak si myslíte, že som v tomto čase, keď som vás nechal počuť Svoje Slovo, dal pocítiť Svoju 

Prítomnosť na Západe a nie na Východe, nedajte sa zmiasť, lebo nehľadám konkrétne body na zemi, ale 

duše. 

47 Ak si myslíte, že Moje Slovo nie je znamenité, pochopte, že hovorí Učiteľ pokory, jednoduchosti, 

a ak preniknete do podstaty tohto učenia, čoskoro v ňom objavíte pravú múdrosť. 

48 Ešte ste málo pripravení a ešte nie ste na vrchole boja, pretože veľké denné dielo sa začne až 

koncom roka 1950 a vy nemôžete vedieť, kedy sa skončí. Tí, ktorí padnú v boji, budú počuť môj hlas, 

ktorý im povie: Vaša duša nepadla, duchovne ste povstali, a ak ste za svoju obetu nedostali na zemi pocty, 

nebojte sa, lebo vás čaká moje kráľovstvo, aby ste z neho videli, ako vaše deti a učeníci pokračujú vo 

vašom diele. 

49 Proti tomuto ľudu sa postavia pohania a farizeji, aby ho zastavili, ale tí istí sa podriadia tvárou v 

tvár pravde, spravodlivosti a láske, ktoré plynú z mojich slov. Držte sa, milovaní učeníci, lebo keď zástupy 

prídu k bránam zasľúbenej zeme, otvoria sa na znak privítania môjho ľudu, ktorý triumfálne dosiahne 

prahy večnosti. 

50 Aká krásna je bitka, ktorá čaká na mojich vojakov, aká významná a vznešená! 

51 Vy, moji poslucháči, sa nemôžete vrhnúť do tohto boja, pretože sa stále cítite slabí, ale ja budem 

vedieť, ako medzi vami nájsť semeno, ktoré prinesie Dobrú zvesť všetkým národom zeme. Nebojte sa, 

nežiadam od vás nič nemožné, ani vás nevediem na smrť. Budem sprevádzať každý krok toho, kto kráča 

po svojej ceste v mojom mene, a ak je jeho viera veľká, objaví vo svojej duši neprekonateľné sily. Ale ten, 

kto ma zaprie zo strachu ako Peter alebo o mne pochybuje pre nedostatok viery ako Tomáš, bude 

nešťastnejší ako ten najslabší, bude sa cítiť nemotorný a núdzny, bude musieť zatvárať pery a skrývať 

ruky, lebo zabudol, že je plný darov, a dokonca bude popierať, že ma počúval. 

52 Necíťte sa lepší ako ktokoľvek iný, pretože vám bola udelená milosť počuť ma v tomto čase. Vy 

však určite viete, že toto Slovo, ktoré ste dostali, je Tretia zmluva, ktorú som odkázal vášmu duchu, a že 

doteraz boli vo svete známe len prvé dve časti tejto Knihy - prvá časť, zjavená prostredníctvom Mojžiša a 

prorokov, a druhá časť, ktorú som vám dal prostredníctvom Ježiša. Ale vy ste nemali tretiu časť, a to je tá, 

ktorú vám môj Duch poslal v tomto čase. 

53 Sú to tri závety, ktoré spolu tvoria zákon, lásku, múdrosť a večný život. 

54 Vidím, že mnohí z vás túžia po mieri a pozdvihnutí a vyjadrujú túžbu po živote v duchovnosti a 

láske; táto túžba sa čoskoro stane volaním po duchovnom oslobodení celého ľudstva. 

55 Preto vždy, keď ma počujete ohlasovať nastolenie kráľovstva mieru na vašom svete, dychtivo sa 

pýtate: Kedy sa tieto proroctvá naplnia, Majstre? Kedy budú všetci ľudia konečne žiť v mravnosti a 

cnosti? Kedy sa dočkáme vzájomného rešpektu medzi rodičmi a deťmi a medzi manželmi? Kedy opäť 

uvidíme nevinnosť u detí, čistotu u panien, spravodlivosť u ľudí, úctu u starších, spravodlivosť u sudcov, 

veľkodušnosť u vládcov, slovom: lásku medzi ľuďmi? 

56 Žehnám vám, lebo začínate túžiť po všetkom, čo je dobré, krásne a pravdivé. Ale hovorím vám, že 

ak chcete, aby sa čas do príchodu tohto kráľovstva skrátil, musíte bdieť, modliť sa a bojovať. Na tento boj 

vás chcem vyzbrojiť telom i dušou, lebo ak neodporujem tomu, čo som zjavil v iných časoch, musím vám 

tiež povedať, že nie som proti zákonom, ktorými sa riadi príroda. Prinášam vám svoju lásku, aby ste 

dosiahli harmóniu so všetkým, čo vás obklopuje. 

57 Pochopte, že Môj Zákon neschvaľuje to, čo je neužitočné, zlozvyky, zneužívanie alebo excesy, či 

už vo fyzickej alebo duchovnej oblasti. Preto vám stále hovorím, aby ste sa ponárali do kontemplácie 

Zákona, aby ste sa nestali obeťou omylov, vášní alebo fanatizmu. 

58 Vy ste kamenári, s ktorými staviam chrám oduševnenia, v ktorom sa budem občerstvovať a v 

ktorom budete dostávať chlieb večného života. 

59 Plňte Moje zákony na zemi a nebudete mať dôvod obávať sa príchodu na onen svet. Tak ako ste 

videli denné svetlo, keď ste prišli, a tak ako ste cítili prítomnosť svojich rodičov na zemi, tak budete cítiť 

prítomnosť svojho Pána v "údolí", ktoré čaká na váš návrat. A keď dosiahnete moje lono, budete počuť 

môj hlas, ktorý vám povie: Milované deti, tu je váš Otec. Pozrite sa na mňa, spoznajte ma, milujte ma a 

potom rozjímajte o stvorení, lebo chcem, aby ste vedeli, že čo je moje, je aj vaše. 
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60 Učeníci, aby ste vstúpili do môjho kráľovstva, musíte prejsť duchovným rebríkom, ktorý je cestou, 

a dnes obývať jeden príbytok a zajtra iný, až kým nedosiahnete príbytok dokonalých duchov. Pamätajte na 

to, čo som vám povedal v druhej ére: "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov." 

61 Modlite sa teda a obnovujte sa, aby sa spomedzi vás odstránilo utrpenie, a potom, keď sa 

oslobodíte od jeho ťarchy, venujte sa práci duše, ktorá spočíva v tom, že sa budete usilovať o morálne 

zlepšenie svojho života konaním dobra a zasievaním lásky na cestu svojich blížnych. 

62 Blahoslavení sú tí, ktorí napravujú svoje cesty z lásky ku mne a preto, aby boli dobrým príkladom 

pre ostatných, lebo budú neochvejne kráčať po ceste, ktorú som im pripravil. 

63 Vy, ktorí viete, že Izrael bol v minulosti zajatcom iných národov a že som sa nad ním zmiloval a 

poslal som mu vysloboditeľa, ste tí istí, ktorí teraz z hĺbky srdca volajú, aby som vás vyslobodil z otroctva, 

ktorým trpíte. S bázňou ma prosíš, aby som ťa oslobodil od všetkého, čo ťa prenasleduje, ohrozuje a trápi. 

Na to všetko vám hovorím to isté, čo som vám kedysi povedal: "Čoho sa má báť ten, kto je so mnou?" 

Neodchádzajte odo mňa a budete sa cítiť bezpečne vždy a všade. Ak sa bojíte, potom buď nie ste na 

správnej ceste, a ak áno, potom ste slabí vo svojej viere. 

64 Svoj život by ste mali zasvätiť láske, službe a konaniu dobra, aby všetky vaše skutky smerovali k 

ušľachtilému cieľu - v ľudskej i duchovnej oblasti. 

65 V nikom nevidieť nepriateľa, vo všetkých ľuďoch vidieť svojich bratov a sestry, to je vaše 

poslanie. Ak v tom vytrváte až do konca, na zemi zvíťazí spravodlivosť a láska, a to vám prinesie pokoj a 

istotu, po ktorých tak túžite. 

66 Myslíte si, že mi chýba súcit alebo že necítim vaše trápenia? Kde ste prišli na to, že jedných 

vyzdvihujem a druhých ponižujem? 

67 Život je boj, ale nikdy nenazývajte svojich blížnych nepriateľmi a v žiadnom prípade Mňa 

nežiadajte, aby som na vašich utláčateľov vybil svoju spravodlivosť. Modlite sa za všetkých a vaša 

modlitba bude svetlom a pokojom, ktoré sa budú minútu po minúte šíriť po celej zemi. 

68 Vezmite si príklad, ktorý dal izraelský ľud pri prechode cez púšť, v jeho duchovnom zmysle, aby 

ho mohol v tomto čase uplatniť môj nový ľud a aby ho neskôr napodobnilo celé ľudstvo. Hoci izraelský 

ľud mal slabé chvíle, jeho viera a vytrvalosť nakoniec zvíťazili a umožnili mu získať krajinu, o ktorej 

sníval. 

69 Jeho dlhé putovanie za životom v slobode, láske a pokoji bolo neustálym bojom s nepriazňou 

osudu a životnými peripetiami. Títo ľudia zažívali hlad, smäd, prenasledovanie a prenasledovanie od 

nepriateľov, ktorí ich obklopovali, a museli bojovať proti všetkému, aby si ubránili svoj život. Museli 

bojovať proti iným národom, ktoré im stáli v ceste a bránili im dosiahnuť krajinu, ktorá bola ich ideálom. 

70 Tieto boje, zápas s nepriazňou osudu, sú podobné tým, ktorým čelíte dnes, aby ste dosiahli svoj 

ideál oslobodenia, vzostupného vývoja a mieru pre dušu. Ešte ste však nezjednotili svoje sily, ako to urobil 

Izrael, aby ste dosiahli cieľ, po ktorom túžite, pretože mnohí ešte stále nechápu úlohu v rámci vám 

zvereného diela, ktorou je bojovať s horlivosťou a bez prestania, kým sa nedosiahne cieľ. 

71 Usilujte sa teraz o "zasľúbenú zem" vo večnosti; tam nájdete pokoj, o ktorý ste bojovali na dlhej 

ceste svojho života. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 124  

73 

Pokyn 124  
1 Ľud, Izrael, dedič môjho slova, pripravujem ťa, aby si bol útechou ľudstva. Vyhľadávajte 

duchovne chudobných, chorých, unavených a telesne i duchovne núdznych a dávajte im z tohto 

duchovného chleba, ktorý prináša silu a zdravie. 

2 V tomto čase milostí na vás vylejem svojho Ducha, aby ste zajtra vydávali svedectvo o Mne a šírili 

zvesť, že sa zjavujem ako Majster, Otec a Sudca, aby Mňa Moje deti našli v podobe, v akej Mňa chcú 

hľadať, lebo vo Mne sú všetky formy prejavov lásky. 

3 Eliáš, ktorý je Hľadač cesty, privádza stratené ovce, aby ich priviedol ku mne. Jeho bojujúci Duch 

vás inšpiruje, aby ste hovorili s dokonalosťou a pomáhali mu v jeho požehnanom poslaní vyslobodiť duše 

zo zmätku, ktorý v tejto dobe panuje. 

4 Iba vám, ľudia, bolo zjavené toto poznanie - Eliášovo veľké poslanie, jeho vlastnosti a jeho 

dokonalosť. On bude viesť ľudstvo a privedie ho ku Mne. Ale aj vám hovorím, aby ste nezabudli na 

Máriu. Utiekaj sa k nej, ktorá je božské milosrdenstvo a dobrota. Všetky dokonalosti a krásy boli večne v 

jej duchu a ja som jej zveril ľudstvo ako dcéru, nad ktorou vždy bdela. Pozdvihnite sa k nej vo svojich 

súženiach, pocíťte jej pokoj a lásku. Oči, ktoré získali schopnosť vidieť duchovné sféry zo zeme, ju vidia 

zostupovať z dokonalosti do vášho sveta plného milosti a srdcia, ktoré sa stali citlivými prostredníctvom 

môjho Slova, cítia jej prítomnosť. 

5 Máte všetky tieto dary milosti. Máte hmatateľné dôkazy, aby ste ani na chvíľu nepochybovali. 

Tvoj duch cíti, že milosť, ktorú dostal, je taká veľká, že túži, aby celý svet počul moje slovo a aby bola 

osvietená každá duša. Ale ja vám hovorím: Môžete pracovať v prospech ľudstva, na to som vám dal veľké 

dary. Slnko mojej múdrosti osvecuje v súčasnosti všetkých ľudí, moja spravodlivosť plná lásky núti duše 

všetkých ľudí, aby si to všimli. 

6 Svet sa pýta, prečo je toľko nešťastí, prečo sa množí hriech a niet ľudskej ruky, ktorá by ho 

zastavila. Potom si myslia, že len vyššia moc, len nebeský Otec môže pomôcť ľudstvu vrátiť sa do 

rovnováhy a zdravého rozumu. 

7 Vy, moji učeníci, im dáte odpoveď. Zoznámte ich s mojím učením lásky, ktoré môže obnoviť mier 

pre všetky tieto stvorenia a ponúknuť im nový obzor, nový život, keď sa budú riadiť mojimi zákonmi. 

8 Vytvorte svet mieru a porozumenia v lone svojich rodín, žite a rozvíjajte sa v ňom. Nech o mne 

hovoria vaše skutky. Neučte, kým nepríde čas, keď budete pripravení; potom povedzte tým, ktorí vás 

počúvajú, koľko pokoja ste našli v láske k blížnym, aké blažené je milovať svojho Boha a prejavovať 

všetky svoje skúsenosti. 

9 Tvojím poslaním, Izrael, je slúžiť svojim blížnym. Kto z vás je pripravený niesť posolstvo pokoja 

iným národom? Už teraz sú tí, ktorí majú prijať dobrú správu. Utrpenie, ktorým prešli, sa dostalo aj k vám 

a vaša vrúcna modlitba zmiernila mnohé trápenia a priniesla im pokoj a nádej. V týchto národoch sa podľa 

Mojej Vôle objavili priekopníci, ktorí hovoria o oduševnení a pripravujú srdcia na príchod Môjho Diela, 

ktoré ešte nepoznajú. Vo všetkých národoch sa moje slovo stane známym. Keby ma ľudstvo počúvalo, 

mohlo by sa nasýtiť jediným Mojím učením, pretože v nich šírim Svoju Božskú Podstatu a Moja 

Prítomnosť je skutočne cítiť vo všetkých Mojich prejavoch. 

10 Naplnil som prázdnotu vašich sŕdc svojou láskou, prebudil som vo vás veľké duchovné ideály, 

ktoré vás posilňujú, a vaša viera zvíťazila. Skúšky, ktoré kedysi ťažili vaše srdcia, sa vám teraz zdajú malé 

a ste spokojní a šťastní, pretože ste ma našli. 

11 Ľudia vás posudzujú a vkladajú do vás svoju nádej, a aj keď pochybujú, ich duch vnútorne uznáva, 

že ste moji vyvolení. Vaše poslanie je veľké, preto sa vždy modlite a bdejte, aby ste boli pozorní na 

mieste, kam som vás umiestnil ako svojich učeníkov. 

12 V súčasnosti hovorím k učeníkom Tretej éry, ktorých učím, aby hľadali duchovnú podstatu 

obsiahnutú v tomto slove, pretože ten, kto objaví jeho význam, bude schopný porozumieť božskému 

jazyku. Láska a pravda nenachádzajú ľudské pojmy, ktoré by ich dokázali vyjadriť v celej ich čistote. 

Preto ich musíte hľadať v jazyku, ktorý presahuje ľudské slovo. Vy ste učeníci, ktorí začínajú chápať, čo 

je pravá láska. Neprestávajte posudzovať, či nositeľ hlasu vyslovil určité slovo dobre alebo zle. Takéto 

vonkajšie maličkosti by nemali byť prekážkou vášho štúdia. Ide o chyby, ktoré sú vlastné netrénovaným a 

jednoduchým ľuďom. Prišiel som z kráľovstva lásky a milosrdenstva do sveta, kde je láska niečím cudzím, 
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a začal som svoje učenie prostredníctvom neznámeho, jednoduchého ľudu žijúceho nenápadne medzi 

ľuďmi, ale tento ľud ma počúval, ba čo viac, uveril mi. 

13 Keby som dal svoje Slovo všetkým národom, väčšina by ho odmietla, pretože márnivosť 

materializmu a falošná veľkosť ľudí by neprijali učenie, ktoré hovorí o oduševnení, pokore a bratstve. Svet 

ešte nie je pripravený pochopiť lásku, a preto nie všetci by boli vnímaví na Moju prítomnosť v tejto 

podobe. 

14 Tak ako Kristus vtedy hľadal dutinu skaly, aby sa narodil ako človek, tak som dnes objavil tento 

kút zeme, ktorý bol pripravený ma počuť a ktorý sa podobá jaskyni a jasliam, ktoré v tú požehnanú noc 

privítali Božieho Syna. 

15 Tu som vás pripravoval v tichosti; potom príde deň, keď sa budete musieť vydať na cestu, aby sa 

moje Slovo dostalo do všetkých sŕdc. V tom čase bude svet očistený utrpením a Moje slovo sa mu už 

nebude javiť ako cudzí jazyk, ale ako niečo, čo srdce a duch ľahko pochopia a pocítia. Dávam vám knihu, 

ktorá hovorí o pravde a láske, aby ste ju priniesli celému ľudstvu. 

16 Na zemi niet ľudí, o ktorých by som vám mohol povedať, že tam nemusíte ísť, pretože oni toto 

zjavenie nepotrebujú. Ktorý národ môže tvrdiť, že je skutočne kresťanský - nielen podľa mena, ale aj pre 

svoju lásku, milosrdenstvo a odpustenie? Ktorý národ dokáže svoju duchovnosť? V ktorej časti sveta sa 

majú radi? Kde ľudia skutočne nasledujú Kristovo učenie? 

17 Veru, hovorím vám, že máte môj zákon napísaný v knihách, niekedy vo svojich mysliach, ale 

nevidím ho uskutočnený vo vašom živote. Nehovor mi, že to nie je pravda, lebo som ťa kvôli tomu skúšal, 

a keď prišla hodina odpustenia, nevedel si odpustiť urážku, ale pomstil si ju. Keď vám zaklopala na dvere 

ruka v núdzi, neponúkli ste s láskou pomoc, a keď bolo treba obetovať seba, aby ste niekoho zachránili, 

radšej ste obetovali blížneho, aby ste zachránili svoj život a statky, ktoré máte. Preto vám hovorím, že 

ľudstvo uchováva Moje slovo len v zaprášených knihách. 

18 Ak sa vám moje slovo zdá veľmi skromné, opakujem vám: Je to len vonkajšia forma vyjadrenia. 

Prekročte všetky ľudské pojmy a budete počuť hlas Otca v nekonečne, ktorý hovorí nebeským jazykom, 

ktorý nebude vášmu duchu cudzí, ale známy, pretože má pôvod v Bohu. 

19 Uvedomujete si poslanie a zodpovednosť, ktorú na seba v súčasnosti beriete? 

20 Nech sa nikomu nezdá moje učenie odcudzujúce ani jeho kríž ťažký, lebo veru, hovorím vám, 

ťažší a ťaživejší je život, ktorý vediete vo svete. Môj kríž lásky je najjemnejšie zo všetkých jarm. 

21 Uvažuj, že tvoj duch Mňa nasledoval počas troch vekov duchovného vývoja a stále si nedosiahol 

konečný cieľ cesty. Nasledovali ste ma dobrovoľne, pretože som k tomu nikoho nenútil. 

22 Keď sa z hĺbky tvojho bytia vynorilo tvoje vyznanie, v ktorom si Mi povedal: "Učiteľ, ty si môj 

Pán", prehovoril hlas tvojej viery a od toho okamihu vnútorného osvietenia si kráčal po Mojej stope, krok 

za krokom, niekedy padajúc a potom opäť vstávajúc, aby si ma nasledoval. Aký radostný je duch, ktorý na 

sebe cíti bremeno svojho kríža lásky. Len ten, kto to neberie na seba s láskou, sa v poslednej chvíli svojho 

života prejaví nespokojný a úzkostlivý a vo svojej nerozumnosti sa niekedy bude rúhať proti svojmu 

Pánovi, a tak si počínať ako zbojník, ktorý bol ukrižovaný na Golgote po Mojej ľavici. Tento pozemský 

život je len prípravou, etapou na dosiahnutie pravého života. 

23 Moje učenie je zákon, ktorý vás učí žiť v harmónii s duchovnom a prírodou. Napriek svetlu, ktoré 

ti svieti v mysli a ukazuje ti bezpečnú a správnu cestu, niekedy prelievaš slzy, pretože sa občas odchýliš od 

zákona, a vtedy ťa tvoje svedomie súdi a trestá. Kedykoľvek sa vzopriete prírode a porušíte jej zákony, 

okamžite vás začne prenasledovať. Boli by ste však nespravodliví, keby ste povedali, že sa pomstila, 

pretože som v prírode, ako som vo všetkom. Ak by ste chceli spadnúť do priepasti, ako by ste sa mohli 

vyhnúť bolesti pri páde? 

24 Cíťte, ako duchovne prechádzate obrovskou púšťou; za ňou sa nachádza príbytok pokoja, 

dokonalosti a svetla, ktorý je vášmu duchu zasľúbený. Uvažuj vzadu o vzdialenom, hriešnom meste, ako 

je ďaleko. Dnes ste oslobodení od reťazí, pretože ste sa konečne oslobodili od otroctva vášní. Modly, 

ktorým ste sa klaňali, zostali ďaleko za vami, necitlivé a mŕtve. Neskôr ich z piedestálu zhodia iní, ktorí 

prídu po vás. Ak by ťa však prenasledovali tvoji nepriatelia, záchranné more im zatarasí cestu, aby si 

bezpečne došiel na koniec svojej životnej cesty. 

25 Kto by sa chcel vrátiť späť? Takže vpred, na obzore už svieti svetlo nádeje. Za vami sa skrýva 

temnota sklamania. 
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26 Odvážne kráčajte vpred, ľud môj! Púšť je suchá a horúca, ale padá na vás manna a z jej skál 

vyviera voda. Bdejte a modlite sa, lebo aj na púšti vás budú prenasledovať pokušenia. Beda tomu, kto 

nebdie a nemodlí sa! Beda tomu, kto je slabý vo svojich predsavzatiach obnovy! 

27 Ako vojaci budete prekonávať obrovské vzdialenosti a pustatiny. Už som vás oboznámil s vašimi 

zbraňami. Vypukne bitka a vtedy si zmeriate sily s tými, ktorí vás chcú zastaviť a zničiť. Ako sa vám 

podarí prežiť v tomto boji? Tým, že nestratíš vieru, prejdeš temnotou a zmätkom bez toho, aby si zhasol 

svetlo, a dosiahneš koniec púšte so srdcom bez urážok, urážok a nenávisti, a tým, že budeš milovať a 

odpúšťať svojim nepriateľom. Vtedy zažijete, že váš duch v boji nesmierne zosilnel, pretože ho to 

prinútilo ani stáť na mieste, ani ustupovať, využívať všetky svoje známe sily a schopnosti a hľadať v sebe 

neznáme alebo spiace duchovné dary. 

28 Buďte pokorní pred svojím Pánom a budete veľkí v duchu. Neochabujte pred pokušeniami sveta a 

tela. Ľudia vám povedia: Kým Ježiš vás robí "poslednými" a pokornými, oni sami vás urobia "prvými" a 

veľkými na zemi; ale neverte im. 

29 Aj ja môžem dať svetu koruny, tróny a žezlá, ako som to urobil Dávidovi a Šalamúnovi, keď 

poznali svojho Pána, ale dal som im pocítiť svoju spravodlivosť, keď ma zradili a dovolil som im, aby sa 

pripravili o dar moci, inšpirácie a múdrosti. 

30 Dnes vám neponúkam kráľovstvá tohto sveta, skôr som vás zbavil pozemského majetku, aby ste 

ma mohli nasledovať slobodnejšie. Kráľovstvo, ktoré vám ponúkam, presahuje celé ľudstvo. Komu sa 

podarí vstúpiť do tohto kráľovstva, už ho nikdy neopustí. 

31 Hľa, ľudia a vládcovia zeme. Ako krátka je ich sláva a ich vláda. Dnes ich vyzdvihujú ich národy a 

zajtra ich zhodia z trónov. Nech nikto nehľadá svoj trón v tomto živote, lebo keď si myslí, že chce 

napredovať, zastaví sa na svojej ceste, a vaším osudom je napredovať bez zastavenia, až kým nedosiahnete 

brány Môjho kráľovstva. 

32 Ak na konci roku 1950 už nebudete počúvať moje slovo, neprestávate byť mojimi učeníkmi, lebo 

moje vnuknutia budú naďalej pôsobiť na vášho ducha a myseľ, aby ste pochopili všetko, čo ste dostali v 

mojom slove. 

33 Chýba len posledná časť knihy, siedma kapitola, ktorá je ešte zapečatená. Po otvorení tejto pečate 

dostanete poslednú lekciu od ducha k duchu. 

34 Moja spravodlivosť múdro približuje ľudstvo krok za krokom k veľkému zjaveniu. Život ako 

Majster neprestajne učí a koriguje, skúšky nechávajú svoj duchovný hlas preniknúť k ľuďom 

prostredníctvom svedomia. 

35 Aby sa svetu konečne podarilo komunikovať so Mnou z ducha do ducha, musel som sa k vám 

vopred priblížiť v tejto podobe a pripraviť vás na krok, ktorý ľudia museli urobiť na svojej ceste rozvoja. 

Moje Slovo, ktoré v tomto čase vyslovím prostredníctvom nositeľov hlasu, vám poslúži na to, aby vás 

oslobodilo od nástrah, pochybností alebo chýb na vašej ceste. V ňom objavíte jasnosť Mojich pokynov. 

36 Poverujem vás, ľudia, aby ste hlásali môj prísľub, že sa spojím s ľuďmi od ducha k duchu. Chcem, 

aby ste toto svetlo odovzdali aj svojim deťom, aby si aj ony osvetlili svoju cestu svetlom nádeje. 

37 Ak zaspíte, ak zabudnete bdieť a modliť sa, ak sa splní môj prísľub a môj Duch vás povolá, potom 

vás opäť bude sužovať zmätok a pochybnosti, ktoré mali ľudia vždy, keď som sa k nim vrátil, lebo ma 

nevedeli očakávať. 

38 Chcem, aby ste sa od chvíle, keď umlčím svoje Slovo, venovali jeho štúdiu a duchovným 

cvičeniam, ktoré vám umožnia potrebný rozvoj, aby ste sa mohli spojiť priamo s mojím Duchom. V tomto 

vnútornom, intímnom duchovnom rozvoji získate najkrajšie plody inšpirácie, zjavenia, duchovnej tváre a 

sily. Potom bude tento ľud na pokraji naplnenia môjho prísľubu, keď sa uvoľní posledná pečať a odhalí 

svetu svoj obsah. 

39 Keď už nebudete mať Môj prejav, neprechovávajte túžbu nahradiť ho falošnými napodobeninami 

alebo vonkajšími formami uctievania, lebo potom by ste upadli do letargie, do rutiny a neboli by ste 

schopní počuť Môj božský hlas, keď príde osvietiť vášho ducha. 

40 Nechcem, aby to bolo len neurčité tušenie, ktoré núti ľudí očakávať moju prítomnosť v duchu. 

Chcem, aby to bola istota, plné presvedčenie, že moje kráľovstvo príde k ľuďom týmto spôsobom. 

41 V tej druhej ére som oznámil svoj návrat, ale nebolo to v nejasnej, ale v jasnej forme. Napriek 

tomu sa národy unavili čakaním a nakoniec zabudli na môj sľub. 
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42 Nechal som objaviť všetky znamenia, ktoré mali ohlásiť môj návrat, ale aj tie zostali ľuďmi 

nepovšimnuté, pretože duchovne spali, boli závislí od sveta a stagnovali vo svojich náboženstvách. 

43 Nechcem, aby ste opäť upadli do omylu. Počúvajte Moje Slovo, ktoré vám hovorí o spôsobe, akým 

budem komunikovať s ľuďmi od ducha k duchu. 

44 Vyžeňte zo svojich sŕdc všetok materializmus, aby ste mohli očakávať toto spoločenstvo v 

najvyššej forme, akú si viete predstaviť, a tak netrpeli sklamaním ani zmätkom tvárou v tvár realite. 

45 Keď bol Mesiáš zasľúbený izraelskému ľudu v prvej ére, ľudia očakávali, že bude mocným 

kráľom na zemi, ale keď ho mali pred očami, nespoznali ho. 

46 Keď som bol na svete, oznámil som ľuďom svoj návrat a dal som im najavo, že bude duchovný. 

Dnes, odkedy som vám poslal svoj lúč svetla, ktorý sa stal slovom v mysliach mojich nositeľov hlasu, ma 

mnohí veriaci vo Mňa zapreli, pretože zabudli, že sa vrátim, alebo si myslia, že keď sa vrátim na svet, 

bude to v tej istej podobe, v akej som kedysi prišiel, teda ako človek. 

47 Hovorím o tom teraz, aby ste pripravili svojich blížnych a svoje deti na bdenie, a potom, keď príde 

hodina a božský hlas vás bude chcieť vypočuť, ľudia a národy sa budú modliť, lebo ich radosť bude 

nekonečná a zjavenia, ktoré dostanú, budú neporovnateľné. 

48 Súčasný čas bude časom zásluh, ľudia. Už patriarchovia vám dávali učenie a príklady, už proroci 

vám oznamovali moje posolstvá. Už ste mali medzi sebou Krista, ktorý vám dal všetko pre vašu spásu, a 

neskôr to boli apoštoli a poslovia, ktorí vám priniesli svetlo. 

49 Teraz je rad na tebe, aby si vzal na seba kríž, ktorý si predtým prenechával iným. Teraz musíte žiť 

prostredníctvom vlastnej vášne, aby ste dosiahli najvyššiu úctu svojej duše. Vašou úlohou je šíriť svetlo a 

pokoj medzi svojimi blížnymi ako úrodnú a osviežujúcu rosu. Nesadajte si na spánok. Chcete, aby sa 

vojny, ktoré zúria na Východe (v Európe), rozšírili aj na Západ (do Ameriky)? Chcete vidieť, ako je vaša 

rodná zem poznačená krvou vašich otcov, detí alebo manželov a ako sa ženy chopia pracovných nástrojov, 

aby si zaobstarali každodenný chlieb? Budete čakať, kým sa cesty stanú cestami horkosti? 

50 Pamätajte si: kým ľudstvo trpí a vykrváca, vy nesmiete organizovať oslavy, ba ani zostať 

ľahostajní. Mali by ste v srdci nosiť bolesť svojich blížnych, vysielať svoje modlitby a myšlienky ako 

neustále posolstvo lásky a pokoja a prosiť o milosrdenstvo pre svojich trpiacich spoluobčanov. 

51 Vidím, že chcete mier, ľudia, ale nebojujete zaň. Chcete, aby som vám odpustil, ale bez toho, aby 

ste si predtým odpustili navzájom. Učím vás milovať sa navzájom, aj keď sa nepoznáte, a cítiť bolesť 

blížneho, aj keď ho nevidíte, lebo je ďaleko. Vo svojom boji nie ste sami, ja som s vami, ja, ktorý som 

prišiel v tomto čase "na oblaku", aby som vám poskytol podporu a lásku v púšti, ktorou prechádzate. 

52 Pripravil som všetko v tomto kúte zeme, aby ste mohli splniť svoju úlohu. Nová krajina oplývajúca 

mliekom a medom, žiarivé nebo, panenská zem, úrodná a plodná, oplývajúca divmi a krásami. Všetko 

bolo pripravené tak, aby ťa tvoj boj o život a tvoje pozemské povinnosti nezavalili a aby tvojmu duchu 

zostal čas a sila spomínať na nebeského Otca, byť užitočný blížnemu a milovať ho. Ale keďže ste sa 

nevedeli modliť, aby ste dosiahli svoj duchovný vzostup, nedbali ste na to, čo ste vo svete vlastnili, a tak 

sa stalo, že keď ste prechádzali po svojich krajinách, cítili ste sa ako cudzinci, a keď ste sa pozerali na 

svoje dedičstvo, nemali ste naň právo. Teraz musíte naplniť svoj duchovný osud, hoci niekedy nosíte v 

duši horkosť a dokonca utrpenie. Preto vám dávam silu vo svojom Slove, aby ste sa neunavili vo svojom 

boji a vedeli, že ešte stále môžete zažiť čas spravodlivosti. 

53 Keď je duchovný boj veľký, dávajte si navzájom teplo a povzbudenie; to je jednota, o ktorú vás 

žiadam. Skrze mňa viete, že na vašej ceste povstanú tí, ktorí budú proti vám bojovať. Už sa blíži rok 1950 

a ja vám hovorím: Blahoslavení sú tí, čo používajú moje slovo, lebo môj odchod nezraní ich srdcia. 

54 Nikto nie je prorokom vo svojej krajine. Tvoji príbuzní ťa svojimi pochybnosťami a výsmechom 

donútili krvácať a plakať. Ale vytrvajte a buďte ako Ježiš, buďte ako proroci alebo apoštoli, ktorí namiesto 

toho, aby ronili slzy, išli do iných krajov a národov hlásať pravdu tam, kde našli vieru. 

55 Po roku 1950 budú medzi vami takí, ktorí odídu do iných provincií a tiež do iných národov, kde 

nájdu viac porozumenia, a tam sa ich rany zatvoria. 

56 Keď moje slovo prestane, moje proroctvá sa budú plniť jedno za druhým. Potom sa neveriaci budú 

kajať a nájdu vieru. 
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57 Správne vykladajte moje slovo, plňte moje príkazy, pokračujte v práci na obnove, zjednoťte sa v 

pravde a hovorím vám, že v tejto krajine bude pokoj. Budete hodovať na hojnosti a dobrej chuti jeho 

plodov a cudzinci ho budú vnímať ako maják, baštu spravodlivosti a prístav mieru. 

58 Odstráňte z očí každú zbytočnú ilúziu, každú falošnú modlu, očistite svoje cesty a modlite sa za 

pokoj národov. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 125  
1 Hľa, tu som vo vašom svete a hovorím k vám prostredníctvom vášho svedomia, lebo som váš 

Sudca. Všetkým som vám zveril úlohu a dnes som sa vás prišiel opýtať, ako ste s ňou naložili. 

2 Za ten čas som neprišiel tajne. Od prvých čias bolo ohlásené moje duchovné zjavenie. Preto vás to 

nesmie prekvapiť. 

3 Prečo teda nikto nezostal bdelý a nečakal na môj príchod? Kto upratal svoj dom, aby som doň 

vstúpil? Kto si umyl ruky, aby rozdelil chlieb na stole? Koho srdce bolo naplnené láskou, aby ma prijal? 

Nikto. A predsa som tu a plním svoj sľub medzi vami. 

4 Keď vám ukážem, aby ste splnili sľub, pochopte, že je správne, ak si ma v tom vezmete za príklad 

a splníte svoju úlohu. Milovaný ľud, keď ma počujete vyčítať, spomeňte si, že ste nemali pokoj, hoci ste 

boli poverení modliť sa za pokoj sveta, a preto ste sa ma pýtali: "Pane, prečo neprichádza pokoj k 

národom, hoci bdiem a modlím sa?" Ale ja vám hovorím: Nestačí sa totiž len modliť, ale sú k tomu 

potrebné aj záslužné skutky. 

5 Už proroci dali svoju krv, aby vám zvestovali pravdu. Bol som už na zemi ako človek, aby som 

medzi vami prežil dokonalú vášeň. Aj apoštoli a mučeníci položili svoje životy z lásky k ľudstvu. Teraz je 

čas, aby ste vzali svoj kríž a splnili svoje poslanie, aby ste mohli zažiť príchod pokoja. 

6 Ľudia, otvorte svoje srdce a prebuďte sa z hlbokého spánku, ktorý vás zachvátil. Bojujte a 

nepochybujte, lebo ak si myslíte, že púšť, ktorú prechádzate, je nekonečná, hovorím vám, že uprostred nej, 

keď vám slnko bude najviac páliť do tváre, objaví sa oblak, ktorého prítomnosť dá vašim srdciam pocítiť, 

že som vám veľmi blízko. 

7 Z hĺbky srdca mi hovoríš, že nie si hoden mojej milosti ani môjho pokoja. Ale prečo nie ste hodní? 

Dal som vám k dispozícii celú prírodu, aby ste mi mohli lepšie slúžiť, zasypal som vás darmi a 

požehnaniami, aby bol váš život príjemnejší a aby z vašich sŕdc vychádzal hymnus lásky ku mne. 

8 Dnes som vám musel povedať: Zjednodušte si život, aby ste mali čas myslieť na svojich blížnych. 

Iba tak môžete svojej duši ponúknuť možnosť oslobodiť sa od materializmu, ktorý ju obklopuje, a splniť 

úlohu milovať svojho Pána a slúžiť mu v blížnom. 

9 Bojujte, deti moje, za vec mieru a bratstva, ale nemyslite si, že víťazstvo je blízko, je ešte ďaleko. 

Nebuďte sebavedomí, lebo nepriatelia na vás číhajú, a aj keď nemajú duchovnú moc, vy ich považujete za 

mocných a neporaziteľných. 

10 Prečo vás súdim, ľudia? - Pretože nechcem, aby vo vašich srdciach existovali tajné priestupky a 

chyby, lebo vás privediem k tým, ktorí majú od vás prijať Moje posolstvo, a nechcem, aby na vás našli 

chyby, lebo tak by ste svojmu Majstrovi neurobili česť. 

11 Čo by sa s vami stalo, keby som pred vami zatajil vaše nedokonalosti? Zlepšili by ste svoj spôsob 

života, keby vaše prehrešky nemali bolestivé následky? 

12 Pozrite sa, koľko utrpenia je medzi ľuďmi. Toto je ovocie ich sejby. Hovorím k nim 

prostredníctvom svedomia, aby sa kajali a napravili. Ale ich srdcia sa stali hluchými k môjmu hlasu. 

13 Vy, ktorí riadite osudy svojich národov: Nie ste ešte unavení krvou a (zničenými) ľudskými 

životmi? Nepočujete hlas svedomia alebo rozumu? Ste pyšní a arogantní, ale moja spravodlivosť vašu 

aroganciu zničí. 

14 Ste arogantní, pretože ste svojou vedou postavili novú babylonskú vežu, z ktorej spochybňujete 

Moju moc tým, že hovoríte národom, že vaše poznanie prevyšuje Božie zjavenia. Tým ste pošliapali 

Otcov zákon a sfalšovali Ježišovo slovo, lebo ste sa báli, že pravda vyjde najavo a vy tak stratíte slávu a 

moc sveta. 

15 Dovolil som, aby vaša veža rástla a vaša veda sa rozvíjala, ale žiadam vás: Kto vám dal právo 

nakladať so životom vášho blížneho? Kto vám dovolil preliať ich krv? A napokon, kto môže zasahovať do 

osudu vlastných bratov a sestier bez toho, aby porušil zákon? 

16 Ľudstvo, dcéra svetla, otvor oči, uvedom si, že už žiješ vo veku ducha! 

17 Prečo si zabudol na Moje a chcel si merať svoju moc s Mojou? Hovorím ti, že mu vložím do ruky 

svoje žezlo v deň, keď učenec svojou vedou vytvorí bytosť podobnú tebe, obdarí ju duchom a dá jej 

svedomie. Vaša úroda však bude zatiaľ iná. 
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18 Na mŕtvolách a troskách vybuduje veda svoje kráľovstvo, ktoré bude veľmi krátke, aby potom 

vzniklo kráľovstvo spravodlivosti, mieru a lásky. Prídem a budem hľadať tých, ktorí padli v boji, tých, 

ktorí stratili cestu, tých, ktorým bola ukázaná iná cesta. Budem ich hľadať, aby som ich pozdvihol k 

pravému životu, bez ohľadu na osobu, a svoj bozk lásky vtlačím na čisté čelo, ako aj na pošpinené. 

19 Otec sa prihovára tebe, tomu, kto sa nemá komu skloniť v modlitbe. Ale veru, hovorím vám, keby 

bol nado mnou niekto väčší, sklonil by som sa pred ním, lebo v mojom Duchu prebýva pokora. Pozrite sa, 

ako vy, hoci ste Moje malé stvorenia, spôsobujete, že zostupujem, aby som k vám hovoril, počúval vás a 

utešoval, namiesto toho, aby ste sa usilovali vystúpiť ku Mne. 

20 Otvorila sa vám moja tajná komnata a blíži sa čas, keď si zamilujete pravdu a utečiete z fiktívneho 

a prázdneho života, ktorý ste si vytvorili. Veľkoleposť materialistickej epochy čoskoro zažije svoj úpadok 

a vstúpi do svojej záverečnej fázy. Dnes chápete len málo z toho, čo vám hovorím, ale čoskoro to 

pochopíte všetci. 

21 Ako by váš život nemal byť ovládaný materiálnom, keď vy sami chápete božstvo len 

prostredníctvom materiálu a veríte len tomu, čo vnímate zmyslami? 

22 Tí, ktorí tvrdia, že ma poznajú, ma na zemi zle reprezentovali, a to je dôvod, prečo sa mi mnohí 

obrátili chrbtom. Tých, ktorí sa nazývajú ateistami, nebudem volať na zodpovednosť, pretože ma vyhnali 

zo svojich sŕdc, ale tých, ktorí prekrútili pravdu a predstavili Boha, ktorého mnohí nemohli prijať. 

23 Všetko, čo je spravodlivé, zdravé a dobré, obsahuje pravdu, ktorú som vždy hlásal. 

24 Prišla hodina, aby ste opäť milovali pravdu, to znamená, aby ste rozpoznali, čo je spravodlivé a 

dobré. Keďže si sa narodil zo Mňa, musíš dospieť k hľadaniu vysokého, večného a čistého. 

25 Nikoho som neuväznil, nikoho som nenútil opustiť cestu, ktorú si zvolil. Dovolil som tým, ktorí 

chceli bádať, a tým, ktorí sa chceli zabávať, som to dovolil, ale všetkým som pred nich postavil Svoj 

Zákon, jediný Zákon, aby nezablúdili z cesty. 

26 To, čo bude na konci cesty, po ktorej dnes ľudstvo mylne kráča, a čo človek nájde, keď dosiahne 

cieľ, bude únava, vyčerpanie, sklamanie a bolesť. Bude ľudský duch schopný zmieriť sa s takouto úrodou 

a bude to ovocie, ktoré prinesie svojmu Otcovi na večnosť? Nie, ľudia, ľudský duch sa prebudí tvárou v 

tvár dôsledkom svojich skutkov a v tej hodine bude sám sebe sudcom, a potom, po tomto súde, povstane 

plný sily a obnoví a prebuduje svoj život, využije svoje skúsenosti a venuje sa úlohe milovať a hľadať iba 

pravdu. Vtedy nájde cestu, po ktorej bude počuť Môj hlas, ktorý mu hovorí: Vitaj, ó, trpezlivý a múdry 

Izrael, teraz si prišiel do Krajiny pokoja v treťom čase. 

27 Vyhľadal som ťa a hovorím ti: Nech duša povstane a hľadí na mňa. Ja som ten istý, čas ma 

neprekračuje. Ja som Majster, ktorý vám na mnohých miestach a mnohými spôsobmi v Judei hovoril o 

Večnom kráľovstve Pravdy. Na druhej strane, vy ste sa zmenili. Sebectvo a zloba sveta otrávili vaše srdcia 

a niekedy sa cítite nehodní mojej prítomnosti. Prišiel som, pretože vás milujem a chcem, aby ste sa 

napravili a bojovali za svoj duchovný pokrok. 

28 Neplytvajte časom, ktorý som vám poskytol. Pozorujte a modlite sa a ja vám poviem, ako máte 

pracovať. Milujte a budete mať radosť, vytvoríte si pokoj a budete cítiť, že život na zemi je odrazom 

večného domova. 

29 Pamätajte, že som vám neprišiel dať hmotné bohatstvo, ale požiadať vás, aby ste viedli duchovný 

život plný odriekania a pokory. A znova vám hovorím: "Kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž a 

nasleduje ma." Tento kríž nebude ťažký, ak ho budeš vedieť niesť trpezlivo a odvážne, a uisťujem ťa, že 

bez neho už nebudeš môcť žiť do takej miery, že ak by z teba bolo sňaté jeho sladké bremeno, prosila by si 

ma, aby som ti ho znova naložil, aj keby si ho cítila ešte väčšie ako predtým. Dôvodom je, že ste pochopili 

dôležitosť poslania, ktoré som vám dal, a že kríž je vašou spásou. 

30 Keďže som všetko, čo som stvoril na zemi, vytvoril na osvieženie ľudskej bytosti, vždy to 

používajte vo svoj prospech. Nezabúdajte však, že vo vašom vnútri sa ozýva hlas, ktorý vás upozorňuje na 

hranice, v ktorých môžete využívať všetko, čo vám príroda ponúka, a mali by ste tento vnútorný hlas 

počúvať. Tak ako sa snažíte o domov pre svoje telo, o ochranu, obživu a uspokojenie, aby ste si 

spríjemnili svoju existenciu, tak by ste mali duši poskytnúť to, čo potrebuje pre svoje blaho a rozvoj 

smerom nahor. Ak ho to ťahá do vyšších oblastí, kde je jeho pravý domov, nechajte ho stúpať. Nedrž ju v 

zajatí, lebo ona hľadá Mňa, aby som ju živil a posilňoval. Hovorím vám, že zakaždým, keď jej dovolíte, 

aby sa takto oslobodila, s radosťou sa vráti do svojej telesnej schránky. 
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31 Takto sa pripravíte na plnenie zákonov ducha a zákonov, ktoré riadia život na zemi. 

32 Ja zaopatrujem všetky bytosti, a keď som vám povedal: "Vtáky nesejú ani nežnú, ani nepriadajú, a 

predsa sú živené a odievané takou veľkou láskou" - prečo teda pochybujete o Mojej moci, vy, ktorí ste 

obľúbené deti? Uprostred každodenného boja o živobytie nezabúdajte, že je tu Otec, ktorý sa o vás stará a 

ktorý vás nikdy nenechá zahynúť. Hovorím vám tiež, že keby ste poslúchali moje prikázania, váš životný 

boj by bol menej smutný, lebo potom by ste nemuseli vynaložiť toľko úsilia na to, aby ste sa pretĺkali 

životom, a v hodine skúšok by ste zažili zázraky. 

33 V prvej ére prechádzal izraelský ľud veľkými ťažkosťami, a keď Mojžiš videl zúfalstvo, ktoré sa 

zmocnilo zástupu pre nedostatok chleba, povedal im: Modlite sa, aby bol Pán tak láskavý a poslal svojmu 

ľudu jedlo. Mojžiš sa modlil a trpezlivo a s dôverou čakal na Božiu vôľu. A ako odpoveď a odmena za 

vieru toho človeka padala manna, aby nasýtila potreby ľudu. Tak som dal jasne najavo, že som počul ich 

modlitbu a že som s ním. 

34 Teraz som svojmu ľudu povedal, že naň opäť prídu návštevy, že bolesť medzi ľuďmi bude veľká a 

že chlieb nebude stačiť na nasýtenie ľudí; že zem, ktorá je dnes ešte úrodná, sa na istý čas stane neúrodnou 

a že budete svedkami bolesti, hladu a skazy všade. Zúfalé sprievody mužov a žien budú chodiť od dverí k 

dverám a prosiť o dar lásky. Kalich bude veľmi horký, ale keby ste sa vedeli modliť, na vašom stole bude 

chlieb a vy budete mať útechu pre seba i svojich blížnych. 

35 Modlitbou a činnosťou lásky pritiahnete duchov dobra, ktorí vás budú chrániť. Ak sa chcete cítiť 

veľmi blízko pri Mne, musíte sa duchovne obnoviť, potom zaujmem čestné miesto pri vašom stole. 

Nebude vám chýbať nič potrebné a zabezpečíte, aby vaši blížni mali rovnakú milosť. 

36 Nemáte dosť lásky, aby ste ochránili svojho blížneho v hodine skúšky? Ako som ja prišiel k vám, 

tak aj vy choďte k svojim blížnym a robte im to, čo som ja urobil vám. Opäť vám hovorím, že 

prostredníctvom malého počtu pracovníkov, ktorí sa s pravou úprimnosťou pustia do šírenia Mojej náuky, 

sa Moje Dielo stane známym a zostane zakotvené v srdciach tých, ktorí budú neskôr Mojimi priekopníkmi 

vo všetkých národoch. 

37 Veda vo vás nezapustila korene. Vidím, že ste skromnej mysle, a preto som si vás vybral. Dal som 

vám Svoje Slovo, aby ste mali pravú vedu ako vlastnú, lebo poznanie, ktoré majú ľudia, nemôže vyliečiť 

zlo, ktoré trápi ľudstvo. To svetlo, tá veda, na ktorú je človek taký pyšný, neobráti srdcia, ani nezachráni 

duše. 

38 Moje Slovo, ktoré v súčasnosti hojne prúdi prostredníctvom nositeľov hlasu, už po roku 1950 

nebudete počuť v tejto podobe. Len tí, ktorí duchovne povstanú a budú skutočne vybavení, dostanú moje 

vnuknutie, a keď budú hovoriť v mojom mene, nájdu vieru. Vaša misia si vyžaduje duchovnú obnovu a 

zduchovnenie, aby ste mohli konať zázraky. Vždy, keď som vás použil ako nástroj na uzdravenie chorého, 

bral som do úvahy vaše vybavenie. Nemusíte sa vždy príliš namáhať, aby ste o tejto pravde presvedčili 

svojich blížnych, lebo zistíte, že mnohí pocítia vieru od prvého okamihu a iní pokorne vyznajú, že ich 

uzdravila božská moc môjho Slova. 

39 Musíte sa sústrediť v najvnútornejšej časti svojho srdca a v spojení svojich myšlienok vytvoriť 

jedného ducha, aby vaša modlitba padla ako krištáľovo čistá voda k nohám tohto mladého stromčeka, 

ktorý vychovávate. Z kríka sa potom stane mohutný strom a prinesie vám bohaté ovocie, ktorým sa budete 

môcť nasýtiť v časoch skúšky. 

40 Nebuďte ustarostení, pretože ma nemôžete prijať s pompou a slávnostnými ceremóniami. Tvoja 

pokora a jednoduchosť sú najlepším prostredím, ktoré môžeš poskytnúť môjmu prejavu. Chcem duše, lebo 

tie hľadám; pre ne som prišiel na svet v inom čase a za ne som dal svoju Krv. 

41 Bol som to Ja, kto určil miesto a hodinu Môjho príchodu ako ľudskej bytosti v tom čase. Určil som 

tiež miesto a čas, kedy prídem k človeku v tretej ére. Všetko bolo pripravené s dokonalou spravodlivosťou 

a múdrosťou. Nová krajina mala byť svedkom môjho nového príchodu. Západ mal byť osvetlený nádherou 

Mojej prítomnosti. Počúvajte: Kedysi dávno na severe vašej krajiny (Mexika) žil veľký kmeň ľudí, z 

ktorého vyšiel prorok inšpirovaný Mojím svetlom. Vydal sa na cestu a viedol tento ľud do krásnej krajiny, 

kde mal založiť mesto. Vzhľadom na príjemný prísľub sa tieto kmene vydali na cestu v nádeji, že dokážu, 

že sú hodné tejto milosti. Prechádzali pralesmi, prechádzali púšťami a stúpali po horách. Nič ich 

nezastavilo, a ak na svojej ceste narazili na prekážky, viera im pomohla prekonať ich, až kým nedorazili - 
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ako Izraeliti prvej éry - na zasľúbené miesto, ktoré bolo obrazom Kanaánu, zasľúbenej zeme Izraelitov, 

krajiny, kde tieklo mlieko a med. 

42 Uvedomte si, že žiadny list zo stromu sa nepohne bez Mojej vôle a nič nie je cudzie Mojim 

božským radám a plánom. 

43 Tento kmeň, inšpirovaný vierou v splnený prísľub, postavil svoje mesto a v ňom vzdával svojmu 

Bohu prvotnú úctu; postavil svoje domy a dal svojmu kráľovstvu nádheru, ktorá sa svojou slávou 

podobala Šalamúnovmu kráľovstvu. Táto krajina bola podľa prísľubov krajinou blahobytu a šťastia. Muž 

bol silný, žena pôvabná a nežná a obaja boli krásni. Prišiel však čas, keď mal tento ľud spoznať meno a 

dielo Krista, svojho Pána; dobrá správa k nim prišla z úst cudzích mužov, ktorí prišli spoza oceánu a 

ktorých už videli vo svojich snoch. Veľmi veľké bolo poslanie tých, ktorí priniesli svetlo môjho učenia do 

týchto krajín. Ale naozaj vám hovorím, že len veľmi málo ľudí vedelo naplniť zákon lásky, milosrdenstva 

a ľudskosti, ktorý odporúčalo Moje učenie, pretože títo ľudia sa vo svojej väčšine nechali ovládať 

chamtivosťou, zabudli na všetky zásady bratstva, prelievali potoky nevinnej krvi, aby sa zmocnili 

všetkého, na čo sa ich oči pozreli. 

44 Dobyvatelia zvrhli modly tohto ľudu, čím ho prinútili rúhať sa proti Bohu, ktorého im zjavili s 

takou nespravodlivosťou a krutosťou. Mohli by títo uctievači modiel prostredníctvom takýchto 

neľudských činov spoznať Krista, Boha lásky, toho, ktorý nikomu neberie život, ale dáva svoj vlastný, aby 

zachránil toho, kto mu ublížil? - Tieto kmene padli do otroctva a pod nadvládu silnejšieho, podobne ako v 

prvej ére Izrael padol pod jarmo faraónov a cisárov. Boli to časy bolesti, horkosti a sĺz, ktoré postihli tento 

ľud, a potom, keď ich nárek zaznel v nebi, pritiahli na seba lásku Márie, dobrotivej Matky vesmíru, ako 

plášť nekonečnej dobroty. 

45 Títo ľudia boli pre svoju citlivosť predurčení uctievať Máriu, lebo keď spoznali a zamilovali si túto 

božskú pravdu, našli duchovný rebrík neba, ktorý vedie duše ku mne. 

46 A kto sú títo ľudia? - Je to tvoje, ktoré po svojich bojoch a dlhej ceste vývoja zažilo príchod Tretej 

éry s Mojím Druhým príchodom. 

47 Je to Moje živé Slovo, ktoré práve počúvate, aby ste ním zničili každý fanatizmus a modlárstvo, 

ktorými ste mohli obklopiť Moje meno. Učím vás uctievaniu Boha, prostredníctvom ktorého ma môžete 

hľadať od ducha k duchu. Tento ľud bude veľmi veľký a silný v duchu, keď bude žiť a praktizovať 

uctievanie Boha, ktorému ho učím. Potom bude môcť odstrániť faloš a priniesť do iných krajín posolstvo 

oduševnenia a svetla, na ktoré národy čakajú. 

48 Tento ľud bude pripravený na bitku, v ktorej Moja spravodlivosť povedie veľký boj ideológií, 

vierovyznaní a doktrín. Všetci budú žasnúť, keď uprostred víchrice počujú pokojný a istý hlas, ktorý bude 

hlasom mojich učeníkov, ktorí plnia svoje poslanie duchovného bratstva. 

49 Zatiaľ pochopte, že kým ľudia nedosiahnu úplnú duchovnosť, budú potrebovať materiálne kostoly 

a budú si musieť pred oči postaviť sochy alebo obrazy, ktoré im umožnia vnímať Moju prítomnosť. 

50 Stupeň oduševnenia alebo materializmu ľudí môžete merať podľa charakteru ich náboženského 

kultu. Materialista Mňa hľadá v pozemských veciach, a ak Mňa nevidí podľa svojich túžob, predstavuje si 

Mňa nejakým spôsobom, aby mal pocit, že Mňa má pred sebou. 

51 Kto ma chápe ako Ducha, cíti ma v sebe, mimo seba a vo všetkom, čo ho obklopuje, pretože sa stal 

mojím vlastným chrámom. 

52 Z času na čas som vám dával čoraz pokročilejšie zjavenia, ktoré ľudia neboli schopní pochopiť, 

pretože si okolo seba vytvárali čoraz viac modlárstva. V tom druhom čase som povedal svojim učeníkom: 

"Vidíte, aký veľký, majestátny a veľkolepý je Jeruzalemský chrám? A predsa z neho nezostane ani kameň 

na kameni." Moje slovo sa splnilo, lebo som svojím učením vymazal všetko modlárstvo a znesvätenie, 

ktoré sa v ňom dialo. Sľúbil som, že ho obnovím za "tri dni", čo sa práve teraz napĺňa v tomto "treťom 

čase", v ktorom budujem v srdci ľudí nový chrám, novú svätyňu, ktorá sa stavia na najčistejšom základe 

duše ľudí. 

53 Spoznajte moje milosrdenstvo ako Otec, keď uvidíte - hneď ako sa zrúti oltár modloslužby - ako 

vás už čaká moje Slovo a nové svetlo osvetľuje vašu cestu, aby ste neupadli do tmy. 

54 Nebuďte prekvapení ani rozhorčení, keď vám poviem, že všetka nádhera, moc a okázalosť vašich 

náboženstiev musí zmiznúť a že - keď sa tak stane - už bude prestretý duchovný stôl, za ktorým sa budú 

kŕmiť zástupy hladné po láske a pravde. 
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55 Mnohí ľudia - keď počujú tieto slová - popierajú, že sú to slová Mine. Ale potom sa ich opýtam, 

prečo sú rozhorčení a čo vlastne obhajujú? Ich život? To je to, čo obhajujem. Môj zákon? Aj na to dávam 

pozor. 

56 Nebojte sa, lebo nikto nezomrie, keď bude brániť Moju vec; zomrie len zlo, lebo dobro, pravda a 

spravodlivosť pretrvajú naveky. 

57 Ľudia, aký hlas počujete na dne svojho srdca, na aké cesty vás vedie a prečo oň žiadate? Viem, 

prečo ma nasledujete: Pretože viete, že hlas, ktorý počujete, je hlas vášho Boha, ktorého ste hľadali počas 

vekov a vášho vývoja v mnohých podobách. 

58 Všetci viete, že tento hlas, ktorý preniká až do hĺbky vašej bytosti, je hlas vášho Otca, pretože sa k 

vám správa ako k deťom, ako k malým deťom s dokonalou láskou. 

59 Ukazujem sa vám ako milujúci Otec, ako pokorný Majster, ktorý nikdy nie je ľahostajný k vášmu 

utrpeniu a vždy je zhovievavý a milosrdný k vašim nedokonalostiam, pretože v mojich očiach budete vždy 

malými deťmi. 

60 Musím vás súdiť, keď vidím, ako stvorenia, ktoré boli stvorené s takou veľkou láskou a určené na 

večný život, tvrdohlavo hľadajú smrť na zemi bez toho, aby sa starali o duchovný život a mali túžbu 

spoznať dokonalosti, ktoré vám táto existencia pripravuje. 

61 Študujte moje slovo, aby ste pochopili, že v ňom je môj zákon, a preto je to slovo Kráľa, ktoré 

nikdy nebude odvolané. Ani ty by si nemal ustupovať na ceste, keď si uvedomíš, že vo svojom duchu 

nosíš Moje Slovo, ktoré je Zákon, a že tvoje telo je podriadené tvojmu duchu. Preto viac počúvajte hlas 

svedomia, v ktorom som prítomný, a nie hlas tela. 

62 Moje Božské slovo zostupuje na dušu a vy sa cítite plní duchovnej sily. Keby však toto slovo bolo 

falošné, vaša duša by sa po jeho vypočutí nikdy necítila spokojná a nikdy by ste sa k nemu opäť neprišli 

pozrieť s takou túžbou, s akou ho očakávate teraz. 

63 Ja som úsvit, ktorý ohlasuje ľuďom nový čas, keď ich duch uvidí osvetlenú cestu, ktorá vedie ku 

Mne. Viete, na ktorej priečke rebríka dokonalosti sa nachádzate? Viete, či ste duchovne vysoko, alebo ste 

sa prepadli do ríše zla? Veru, hovorím vám, že nikto z vás by na túto otázku nedokázal uspokojivo 

odpovedať. 

64 Nemyslite si, že vaša duša sa počas inkarnácie a života na zemi musí obmedziť na hmotnú 

existenciu. Nie, všetci by ste mali vedieť, že už od svojho pozemského pobytu môžete duchovne prebývať 

v oblastiach svetla, kde je kráľovstvo, ktoré raz budete večne obývať. 

65 Duša sa na zemi udržiava len vďaka slabej opore, ktorou je telo, ktoré jej slúži na život vo svete a 

na prijímanie učenia alebo skúšok, ktoré jej Otec posiela pre jej dobro. Nech je čas pokánia na svete 

akokoľvek dlhý a smutný, nikdy ho nepovažuj za väzenie. Nikto nebol odsúdený na smrť, naopak, 

hovorím vám, že všetci ste predurčení žiť. Každé stvorenie dostalo na začiatku svojho života od Stvoriteľa 

bozk, ktorý bol protilátkou proti zlu a brnením proti nástrahám. 

66 Ja som dôvodom vašej existencie, preto si uvedomte, že váš pôvod je v dobrom. Ak bola tvoja 

minulosť na zemi nečestná, hriešna alebo sa akýmkoľvek spôsobom vymykala môjmu zákonu, nech sa ti 

teraz rozžiari svedomie, povstaň k novému životu a zanechaj za sebou cestu, na ktorej si zneužíval 

pozemské rozkoše a dostal si sa pod vplyv neresti a bolesti. Hľadajte v príklade, ktorý som vám dal skrze 

Ježiša, svetlú cestu pre svoju dušu, lebo moje kroky na zemi, moje skutky a moje slovo boli dokonalým 

učením a podobou večného života, ktorý som zanechal ľudskému duchu ako dedičstvo. 

67 Si pomazaný mojím uzdravujúcim balzamom a mojím odpustením. Spoznaj ma, dieťatko, lebo 

poznanie, ktoré o mne máš, je ešte veľmi malé. To, čo vám poviem v učení, nie je všetko, čo vám mám 

zjaviť. Neúnavne ku Mne prichádzajte a Kniha života sa vám otvorí pred očami. 

68 Prvú zmluvu, Môj zákon a Moju prítomnosť ste dostali už za Mojžiša. V druhej ére ste dostali aj 

Druhý zákon, ktorý ľuďom odkázal Kristus prostredníctvom svojho Božského slova. Teraz dostávate 

priamo od Môjho Ducha Tretí zákon, aby ste sa spojením týchto troch zjavení stali veľkými učeníkmi 

Tretej éry. 

69 Ľudia, keď ma počúvate, prechádzate do vytrženia a vidíte moju prítomnosť v duchovnej tvári. Nie 

sú to vaše zmysly, ktoré Mňa v tej tvári vidia, ani to nie je predstieranie vašej predstavivosti: je to viera, s 

ktorou Mňa počúvate, je to vaše oduševnenie a povznesenie v tejto chvíli. Tu pociťujete môj pokoj, ale 

ako blízko sú vám tí, ktorí spôsobujú bolesť. Sú to ľudia túžiaci po moci, ktorí, aby zvíťazili, neváhajú 
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zabíjať svojich blížnych. Pripravte sa na boj, aby sa títo čoskoro naučili, že sa nemajú usilovať o vysoké 

pozície, ktoré spočívajú na falošných základoch, lebo božská spravodlivosť zničí všetko, čo je neplatné. 

70 Chorí, poďte ku mne, ja vás uzdravím. Nech hladný vie, že ho očakávam. Vrah, ktorému v žilách 

koluje nenávisť, nech príde ku mne, lebo ja jeho temný zmätok zmením na svetlo a jeho horkosť na blaho. 

Príďte si ma všetci vypočuť a pripravte svoju dušu, pretože po roku 1950 sa začne nádhera vlády svetla. 

Dnes ste sotva semienkom, zajtra z vás budú rastliny a nakoniec prinesiete plody lásky. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 126  
(vyhlásené v roku 1944) 

1 Od koho je ten hlas, ktorý preniká až na dno vášho srdca? Kam vás vedie a prečo po nej túžite? - 

Hľadáte ju, pretože v nej nachádzate prítomnosť Toho, ktorý vytrvalo hľadá ľudí. A keďže váš duch má 

potrebu uctievať svojho Boha, keď ho cíti blízko, už sa od neho nechce oddeliť. 

2 Ľudia ma v mnohých ohľadoch hľadajú. Sú to rôzne náboženské spoločenstvá, ktoré existujú na 

zemi, a v nich sú mi najbližšie tí, ktorí majú väčšiu duchovnosť, tí, ktorí pri vykonávaní svojej činnosti 

rozsievajú lásku. 

3 Môj hlas je hlasom Otca, pretože vás hladí. Moje slovo je slovom Majstra, pretože vás poučuje. 

Považujem vás za nemluvňatá a detské učeníky, a preto vám dávam svoju starostlivosť. 

4 Viem, že táto forma, v ktorej s vami komunikujem, že toto slovo, ktoré vám teraz dávam, bude 

mnohými odmietané a popierané. Ale tiež viem, že potom to pochopia a uveria tomu. Potom začne moje 

svetlo žiariť v srdciach ľudí. Tento čas bude pre ľudstvo ako nový deň. Ale nie preto, že by Božské svetlo 

žiarilo intenzívnejšie ako predtým, pretože je nemenné. Dôvodom bude, že oči vášho ducha sa otvoria a 

preniknú do pravdy. 

5 Dnes sa stretávam s ľudstvom, ktoré je duchovne oslabené, pretože zneužilo dar slobodnej vôle. 

Navrhol som cestu spravodlivosti, lásky, milosrdenstva a dobra. Človek vytvoril ďalšie zdanlivé svetlo, 

ktoré ho priviedlo do záhuby. 

6 Keď znova prídem, moje Slovo vám ukáže cestu, po ktorej ste nechceli ísť, a bolo by 

nespravodlivé a nerozumné, keby niekto povedal, že vás toto učenie zmätie alebo urobí apatickými. 

7 Moje svetlo žiari z nekonečna do duší a spôsobuje, že jasnejšie rozpoznávate cesty, ktoré ste si 

vytvorili - či sa odo mňa vzďaľujete, alebo ma hľadáte. Pohybujte sa smerom ku mne, k dokonalosti. Len 

tí, ktorí vystúpia na vrchol hory, môžu vedieť, koľko toho pod sebou nechali, aký pokrok urobili a od čoho 

sa oslobodili. Myslíš si, ľudstvo, že ja - pretože si kleslo tak hlboko - by som ťa nehľadal a nezachránil od 

tvojho hriechu? tu máš moju prítomnosť, uzdravím tvoje rany a osuším tvoje slzy, poteším ťa v tvojich 

súženiach a budem ťa sprevádzať v tvojej osamelosti. Budem sa rozprávať s vaším duchom, aby ste 

pocítili môj božský bozk. 

8 Moja láska vytiahne z bahna tých, ktorí doň upadli, a zachráni ich, pretože aj oni vyšli z božského 

lona, aby splnili poslanie lásky. 

9 Uvedomte si, že vždy, keď upadnete do omylu, hľadáte smrť bez toho, aby ste si uvedomili, že ste 

boli stvorení pre život. Utekáte za pohárom utrpenia, hoci som vašu existenciu zasial vysokými radosťami 

a skutočnou blaženosťou. 

10 Pozrite, ľudia, ako sa moja spravodlivosť líši od toho, čo si predstavujete, keby ste si mysleli, že na 

vás dopadne palica môjho vládcu, aby vás zničila, pretože ste neposlúchli moje zákony. Povolal som tých, 

ktorí sa najviac poškvrnili, aby som im dal krásne úlohy a ušľachtilé úlohy, ktoré ich urobia dôstojnými 

spolu s ostatnými a zachránia ich od ich chýb. Toto požehnané dielo sa má prejaviť skutkami, a aby ste 

mohli byť medzi tými, ktorí sú príkladom pre ostatných, musíte sa duchovne pripraviť. 

11 Svoje Slovo, ktoré je zákonom, učením a semenom, vkladám do vášho ducha, nie do vášho "tela". 

Duch je správca, ten zodpovedný. Ak si toto Slovo uchováte, nezapadne do prázdnoty, neutrpí skazu. 

12 Ja som úsvit, ktorý začína svietiť v tomto čase, a vy ste medzi prvými, ktorí sa na tomto úsvite 

prebúdzajú. Nie je to nové svetlo, je to to isté svetlo, ktoré osvetľovalo vaše svedomie po celý čas. Hlas, 

ktorý vám dnes hovorí: "Vstaňte ku mne prostredníctvom oduševnenia", je ten istý hlas, ktorý vám kedysi 

povedal: "Vytrvajte v dobrom a budete spasení" a ktorý vám povedal: "Milujte sa navzájom". Táto 

duchovná cesta, o ktorej vám teraz hovorím, je tá istá, ktorú som v dávnych časoch zjavil Jákobovi, keď 

som mu odhalil rebrík k dokonalosti. Pred každou dušou stojí nebeský rebrík ako cesta, ktorá vás pozýva 

na výstup. Tvojím východiskovým bodom je tento svet ľudí, ale dole sú ešte priepasti, ktoré som však 

nevytvoril ja. Nahor vedie nekonečné množstvo schodov ako kopec, ktorý vedie na vrchol oduševnenia. 

13 Kto bude sotva na prvom stupni? Kto v temnote priepasti? Kto bude na najvyššej úrovni? - Toto sú 

tajomstvá, ktoré pozná len Moja spravodlivosť. 

14 Posielam ťa do roviny, do údolia, aby si tam začal svoje putovanie, a na obzore ti ukazujem hory, 

na ktoré musíš vystúpiť. 
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15 Pozrite sa, ako je toto učenie prospešné pre vašu dušu, pretože kým hmota tela sa každým dňom o 

niečo viac približuje k lonu zeme, duša sa naopak čoraz viac približuje k večnosti. 

16 Telo je základňou, v ktorej duša spočíva, kým žije na zemi. Prečo dovoliť, aby sa z neho (z tela) 

stala reťaz, ktorá spútava, alebo žalár, ktorý väzní? Prečo by ste mali dovoliť, aby sa stala kormidlom 

vášho života? Je správne, aby slepec viedol toho, kto vidí očami? 

17 Som to Ja, kto vám dáva poznať život vo všetkých jeho fázach. Slúži na ochranu tela aj duše. Kto 

plní zákony ducha a zákony človeka, zasvätil celý svoj život Stvoriteľovi. 

18 Budem vaším predchodcom, keď sa chystáte prísť do duchovného domova. Vždy idem pred vami. 

Nikdy nesmie tvoja duša upadnúť do nečinnosti, vždy sa musí snažiť urobiť ďalší krok na ceste k 

duchovnému pokroku, ktorým je dokonalosť. 

19 Neuspokojte sa s tým, že poviete: Verím v Pána 

- prejaviť svoju vieru v to, čo robíte. Nehovorte len slovami: "Milujem Otca" - podrobte sa skúške, aby ste 

zistili, či ma naozaj milujete. 

20 Hovoril som k vám a moje slovo je pomazaním. Preto som vás povolal, aby ste boli učiteľmi. 

21 Prečo ma ľudia stále viac a viac nesprávne posudzujú, hoci ľudská myseľ je vďaka novým 

výdobytkom osvietená? - Pretože sa snažili pestovať len strom vedy, zanedbávali dokonalosť duše. 

22 Raz som vám povedal: "Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia." Ale dokonca aj na 

modlitbu, ktorá je jazykom, ktorým Duch hovorí so svojím Pánom, sa zabudlo. Je to jazyk, ktorý ľudia v 

tejto dobe nepoznajú. 

23 Keď cítia potrebu modliť sa, nenachádzajú slová, ktorými by sa mi mohli vyjadriť. Napriek tomu 

dokonale chápem, o čo každý žiada bez potreby slov či dokonca myšlienok. Ale keď im môj Duch 

odpovedá, nerozumejú mi, lebo sa na to nepripravili. Hlas ich Majstra, ktorý by im mal byť známy, je pre 

nich neznámy. 

24 Keby sa modlitba, ktorú som učil ľudstvo, uplatňovala s čistým srdcom, ľudia by z generácie na 

generáciu zakaždým dosiahli vyššiu duchovnosť, aby počuli Môj hlas. Potom by im ich duchovné spojenie 

s Božstvom v tomto čase poslúžilo na vytvorenie láskyplnejšieho, spravodlivejšieho a skutočnejšieho 

sveta, než aký vytvorili svojím materializmom. 

25 Prečo ste uverili, že špiritizmus (doktrína spiritualizácie) je niečo, čo odporuje rozvoju vášho 

hmotného života? Kedy som odsúdil vašu vedu, keď bola použitá pre dobro ľudstva? Ak by sa to niekto 

odvážil povedať, nebol by spravodlivý voči svojmu Otcovi. 

26 Prostredníctvom spiritualizácie človek dosiahne stupeň povznesenia, ktorý mu umožní prijímať 

myšlienky presahujúce jeho myseľ a mať moc nad materiálnym. 

27 Na chvíľu sa zamysli: Ak sa duchovné povznesenie duše uplatňuje v praxi pri skúmaní hmotného 

stvorenia, ktoré ti predkladá príroda, alebo pri akomkoľvek inom ľudskom cieli, potom si môžeš 

predstaviť, aké ovocie by si mohol zožať, keby si svoje objavy nepripisoval len skúmaniu pomocou 

intelektu, ale keby si sa podieľal aj na duchovnom zjavení, ktoré by ti dal Ten, ktorý všetko stvoril. 

28 Opäť vám hovorím: bdejte a modlite sa, aby ste sa naučili rozpoznávať Môj hlas, aby k vám prišlo 

Moje vnuknutie a aby ste mu porozumeli, pretože vám ešte musím dať mnoho lekcií. 

29 Zachránim ťa pred tvojím stroskotaním. Som maják, ktorý svieti v temnote. Hľadajte Mňa, 

dôverujte Mi a Ja vám pomôžem premeniť váš život na svet pokoja, cnosti a duchovného povznesenia. 

30 Podeľte sa so mnou o radosť, ktorá napĺňa môjho ducha zakaždým, keď zasadíte jeden zo stromov, 

ktoré budú ľuďom poskytovať svoj tieň. Sedem miest stretávania otvorilo svoje brány v roku 1944 ako 

reprezentácia siedmich miest, ktoré založil Roque Rojas v roku 1866. Ale ak tí prví boli rozdelení a 

nevedeli žiť vo vzájomnej harmónii, vy by ste mali svoje poslanie plniť poslušne a bratsky. Vezmite si za 

príklad šieste miesto stretnutia, z ktorého ste vyšli, a zostaňte verní mojim prikázaniam. Urobte zo 

siedmich jeden ochranný odtieň a dajte všetkým rovnaké plody. Skôr než vaše srdcia zložia sľub, že ma 

budú nasledovať, skúsim vás, očistím a posilním, aby vaše odhodlanie bolo nezlomné a aby vám vaše 

svedomie povedalo, že tento sľub bol napísaný pred archou novej zmluvy. 

31 Zmluva, ktorú so mnou uzatváraš, nie je pozemským záväzkom, je to duchovné poslanie, ktoré si 

bol pripravený prijať od svojho Otca - od Toho, ktorý stvoril všetky stvorené veci. Ukážem vám, ako 

naplniť svoje duchovné poslanie. Zároveň vás však vyzývam, aby ste splnili každý záväzok a sľub, ktorý 

ste dali v ľudských záležitostiach, aby vás poznali podľa pravdivosti vášho ducha a úprimnosti vášho 
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srdca. Nech vaše áno je vždy "áno" a vaše nie je vždy "nie". Potom budete mať istotu, že svoje 

predsavzatia dodržíte. Nikdy neporušujte posvätné zmluvy, ako sú manželstvo, rodičovstvo a priateľstvo. 

32 Ak odmietanie ľudských povinností a sľubov prináša také veľké utrpenie, čo sa stane, keď sa 

otočíte chrbtom k duchovnému poslaniu, ku ktorému ste sa zaviazali svojmu Pánovi? Je pravda, že Moja 

vec si vyžaduje odriekanie a obete, ale zároveň vám hovorím, že je to ideál, ktorý nikdy nesklame toho, 

kto sa oň usiluje. Kto dosiahne cieľ, získa nesmrteľnosť. Teraz vám hovorím: Dôkladne študujte moje 

slovo, aby ste na zemi nevytvárali oddelené skupiny. Dosiahnite taký stupeň pochopenia a vybavenia, 

ktorý vám umožní žiť duchovne so všetkými a nie oddelene. Moje učenie nechce zasievať semená nezhôd. 

33 Blíži sa čas, keď pravda, rozum a svetlo zvíťazia nad mocou, násilím a strachom. Ale kedy bude 

človek ako Kristus schopný povedať: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta" a uvedomí si, že pozemské 

dobrá sú pominuteľné - bez toho, aby mu čokoľvek z toho, čo bolo stvorené, chýbalo, a všetko použije v 

správnej miere. Pochopte, že skutočná moc je v duchovnom, že moc zeme, jej márnosti, jej sláva a lesk jej 

vedy, nech by jej vláda trvala akokoľvek dlho, podľahne tvárou v tvár večnosti. 

34 V honbe za falošnou veľkosťou utrpelo ľudstvo mnohé sklamania a veru, hovorím vám, že utrpí 

ešte väčšie. Čo sa stane s ľuďmi, keď sa v nich prebudí svedomie, ktoré je ich sudcom, a oni budú 

uvažovať o svojich skutkoch? Ich bolesť bude krutá, ich výčitky svedomia veľké a ich reakciou bude 

hľadanie duchovného spôsobu, ako odčiniť svoje previnenia. Toto obdobie bude poznačené náboženskou 

extravaganciou, ktorá dosiahne najvyšší stupeň fanatizmu. Nasledovať budú boje a "bitky" medzi 

náboženskými spoločenstvami a sektami. Vy by ste však mali zostať ostražití a nečakať, kým vás vystraší 

hluk bitky, lebo potom nebudete vedieť, kde sú vaše zbrane na boj. Pozrite sa, ako v súčasnosti zväčšujem 

počet týchto miest zhromažďovania - ktoré symbolicky nazývam "stromy" -, aby sa ich konáre šírili a 

prinášali svoje ovocie. 

35 V súčasnosti budujem chrám Ducha Svätého. Ale keď bude postavený, už nebudú existovať žiadne 

domy stretávania, kostoly a pútnické miesta, alebo stratia zmysel svojej existencie, spolu so svojimi 

náboženskými symbolmi, obradmi a tradíciami. Potom pocítiš moju veľkosť a moju prítomnosť, spoznáš 

vesmír ako cirkev a lásku k blížnemu ako uctievanie. Z lona Matky prírody vychádzajú nové poznatky, 

ktoré z vašej vedy urobia cestu prosperity, pretože ju na správnu cestu nasmeruje svedomie, ktoré je 

hlasom Boha. 

36 Mozog už nebude pánom sveta, ale spolupracovníkom ducha, ktorý ho bude viesť a osvecovať. 

37 V týchto časoch, keď sa láska a milosrdenstvo vytratili z ľudských sŕdc, vám Otec hovorí: Buďte 

pokojní a nestrachujte sa. 

38 Skúšal som vás v každom čase, a ešte viac v tomto. Pýtali ste sa sami seba, čo je príčinou vašej 

bolesti. Pozdvihneš svojho ducha, aby si sa so mnou rozprával, a povieš mi: "Moje utrpenie je väčšie ako 

utrpenie mojich blížnych." Nie, deti moje, vojna so všetkými jej dôsledkami nedosiahla váš národ. Iní trpia 

viac ako vy. Ak cítite bolesť, je to preto, že nesiete bremeno veľkej zodpovednosti a že cítite bolesť 

druhých. Ak pre ne trpíte, buďte požehnaní, lebo vaša práca prinesie dobré ovocie. Pracujte medzi ľuďmi 

a moje slovo vás bude vždy povzbudzovať. 

39 Cítite, že Sudca je vám v tomto čase veľmi blízko a každý je pripravený skladať účty zo svojej 

práce. Vstúpite do vnútorného zberu, spytujte svoje srdce a očakávajte, že vám hlas vášho svedomia ukáže 

vaše chyby. Ale ja vám hovorím: Videl som, že ste vložili svoju myseľ a srdce do svojich skutkov, že ste 

niekedy urobili viac, než bolo vašou povinnosťou, a že ste išli až na hranicu obety, aby ste splnili moje 

pokyny. Za to vám žehnám, ale v skutočnosti som od vás nežiadal, aby ste prinášali obete. Sú práce, ktoré 

za vás urobím, pretože sú nad vaše sily. Mali by ste sa len modliť a dôverovať. 

40 Dnes, keď sa dávam ľuďom spoznať, zisťujem, že oni sami a ich zvyky sa zmenili, a aby ma 

pochopili a nasledovali, musia vynaložiť väčšie úsilie. Hriech sa rozmnožil a životné prostredie je 

znečistené. Špatné vplyvy sa šíria a spôsobujú zmätok, zatemňujú myseľ a srdce a uprostred tejto 

atmosféry sa "izraelský ľud" snaží dosiahnuť svoje oslobodenie a pomôcť ľudstvu. Vaše zásluhy budú 

väčšie, ak budete trpezlivo a pokorne pracovať pre Moje Dielo a prekonáte ťažké životné podmienky, 

ktorými trpíte. 

41 Ak sa cítite pripravení hovoriť o mojom učení, urobte tak. Ak ešte nemáte jasno a vaše slovo nemá 

presvedčivú silu, venujte mu viac času. Počúvajte ma dovtedy, kým si moje učenie neosvojíte. 
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42 Koľko je takých, ktorí, hoci počuli Moje Slovo, dané ľudským rozumovým orgánom, neuverili Mi, 

ani sa nepresvedčili! Koľko ďalších o vás bude pochybovať, ak sa na to nepripravíte! Svet k vám príde so 

svojimi zbraňami, so svojimi teóriami, a ak nebudete pripravení, stanete sa slabými. Budú vás nemilosrdne 

vypočúvať, budú sa vás pýtať, ako ste prijali zjavenie môjho príchodu, akým spôsobom ste prijali moje 

učenie, a vy budete odpovedať na každú ich otázku. Budete láskaví a zhovievaví, budete sa im snažiť čo 

najjednoduchšie vysvetliť pravdu Môjho Slova, aby pochopili jeho význam, a budete im pomáhať, aby 

našli osvietenie. 

43 Zanechávam medzi vami svoj pokoj, užívajte ho, radujte sa z neho, nakoľko vám to váš život 

dovolí, lebo kráľovstvo pokoja ešte nezostúpilo k ľuďom, ale priniesol som vám protilátku na každé zlo a 

sľubujem vám, že sa naplní moje slovo z minulých čias, že pokoj vzíde ako žiarivé svitanie a osvieti vašu 

dušu a že po tomto čase bolesti nezostane ani stopa. 

44 Už sa blíži čas, keď na zemi budú žiť nové generácie plné božskej dobroty a prinesú so sebou 

posvätné poslanie. Potom sa naplní moje slovo, ktoré vám hovorí: "Poslední budú prví a prví poslední." 

Nech každý splní svoje poslanie za svojho života, lebo neviete, či vám umožním vrátiť sa v čase mieru. 

45 Cíťte moju útechu, ľudstvo. Žite vo mne a nebudete sa báť tvrdých skúšok. 

46 Mária, vaša orodovníčka, žehnaj vás. Aj ja vám žehnám. 

47 Kresťanstvo často zabúda na Ježišove duchovné skutky, pretože prikladá väčší význam niektorým 

jeho materiálnym činom. Napríklad zamieňa Jeho ľudskú chudobu s Jeho pokorou a Jeho telesnú bolesť s 

pravým utrpením, ktoré podstúpil v duchu. A myslí si, že jeho fyzická krv je to, čo zmyje hriechy sveta, 

pričom zabúda, že pravá krv, ktorá je večným životom pre dušu, je podstatou jeho Slova. 

48 Majster vám hovorí: Keby to telo malo nejaký dôvod zostať medzi vami naveky, Otec by ho 

ochránil pred jeho katmi, alebo keby bolo po smrti akokoľvek užitočné pre vašu spásu, zanechal by vám 

ho. Ale keď sa jeho úloha na kríži skončila, vaše oči ho už nemohli vidieť, aby ste mohli od Božského 

Majstra hľadať to, čo ste mu mali vziať: Jeho slovo, Jeho skutky, Jeho pokora a všetky Jeho príklady 

dokonalej lásky. 

49 Po tom, čo táto ľudská podoba zmizla zo zeme, vo vedomí zostala len božská podstata "Slova", 

ktoré hovorilo z Ježiša. To je to, po čom by ste mali túžiť: po podstate, duchovnom zmysle tohto posolstva 

života a lásky. 

50 Zdržte sa uctievania svojho Otca prostredníctvom materiálnych foriem uctievania, aby ste sa 

naučili milovať ho priamo duchom. 

51 Keď sa Ježiša niekto opýtal: "Ty si kráľ?", Majster odpovedal: "Preto som prišiel." Ale všetci 

pochybovali - vzhľadom na chudobný odev -, že by mohol byť kráľom. Nikto netušil, že za skromnosťou 

toho človeka sa skrýva majestátnosť Toho, ktorý hovoril, a nikto netušil, že v hĺbke toho slova sa skrýva 

prísľub kráľovstva pokoja, lásky, šťastia a spravodlivosti. 

52 Ľudský pohľad vždy zostáva pripútaný k vonkajším veciam. Nepreniká hlbšie a odtiaľ pochádzajú 

nespravodlivé a falošné interpretácie ľudí. 

53 Viete, že Ježiša vypočúvali, urážali a dokonca úplne odmietli? Viete, že ani jeho vlastní učeníci 

neboli schopní povedať, kto je? Tak isto sa svet v tomto čase bude čudovať, kto je ten, ktorý s vami 

hovoril, a mnohí budú popierať, že to bol Kristus, kto s vami komunikoval. Potom budú niektorí z mojich 

učeníkov zmätení a budú sa pýtať, kto k nim hovoril, či Otec, Slovo alebo Duch Svätý. Na to vám 

hovorím, že tak ako je pravda jedna, tak je jedna aj Božská podstata, ktorú som vám dal v priebehu vekov, 

či už ju nazývate Zákon, Učenie alebo Zjavenie. 

54 Kto miloval túto pravdu a nasledoval toto svetlo, miloval svojho Otca a nasledoval ho. 

55 Duchovne zmýšľajúci učeník by mal vždy hľadať podstatu Mojich diel, aby objavil pravdu v 

Mojich božských posolstvách. Potom zažijete, aké ľahké je objaviť hlboký zmysel všetkého, čo niektorí 

zahalujú tajomstvom a iní komplikujú svojimi teologickými dogmami. 

56 Oduševnenie znamená jednoduchosť. Prečo teda komplikovať to, čo je také jednoduché, jasné a 

priehľadné ako svetlo? 

57 V tomto čase ste sa vydali hľadať Moje Slovo, aby ste v ňom uhasili svoj smäd po spravodlivosti a 

láske. Počúvate ma ako dobrí učeníci a pozorne sledujete, ako okolo vás prechádzajú stránky Knihy 

poučení. Vy ste vyvolení, nebuďte prekvapení, keď vám dávam toto učenie. Ale nie ste jediní, ktorí sú 

zvýhodnení. V Mojom diele rovnosti a lásky som všetky duše obdaril vzácnymi vlastnosťami. Vy, ktorí 
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ste boli povolaní skôr, si nemyslite, že ste lepší. Len sa vnútorne pripravte, aby ste mohli splniť svoju 

úlohu a aby vás vaši blížni pochopili a nasledovali. 

58 Vždy ste ma vyhľadávali, aby ste mi ďakovali za dobrodenia, ktoré vám poskytujem. A Môj Duch, 

ktorého nemôžete vidieť, je ten, ktorý k vám jasne hovorí v tejto súčasnej podobe. Nedovolím, aby 

nositelia hlasu, ktorých používam, klamali. Dám sa im pocítiť vo svedomí a oni budú vedieť, že ich práca 

je príjemná, pretože ich srdcia pocítia pokoj. 

59 Splním vašu túžbu po pokroku. Všetkých vás staviam na začiatok cesty, aby ste mohli začať dennú 

prácu. 

60 Uvedomte si, že dôvodom môjho tretieho príchodu k vám je moja láska k ľudstvu. Prišiel som v 

Duchu, aby som splnil svoj sľub. 

61 Raz som vám povedal: "Kto pozná Syna, pozná Otca." V tomto čase svetlom svojho Ducha 

objasňujem to, čo bolo pre ľudstvo záhadou. Osvetľujem vás, aby ste v jednej knihe spojili Jehovove 

prikázania, Ježišovo Slovo a zjavenia, ktoré vám v tomto čase dáva Môj Svätý Duch, a potvrdzujete, že 

som k vám prišiel, aby som svedčil o Svojej Pravde v troch časoch. 

62 Moje Slovo z minulých čias nebolo správne vyložené, ale semeno je v dušiach a tam ho budem 

pestovať. 

63 Izrael môže hovoriť so svojím Bohom z vysokej duchovnej úrovne. Poďte ku mne, a ak máte 

pochybnosti, pýtajte sa. Mojou vôľou bolo, aby ste zostali v neustálom spoločenstve so Mnou, ale vo  

svojej túžbe po oduševnení ste upadli do pobláznenia alebo fanatizmu. Mojou vôľou však je, aby ste 

pochopili moje slovo, ktoré odporúča jednoduchosť a čistotu vo všetkých vašich skutkoch. 

64 Dnes ma prichádzate počúvať v malom počte, ale duchovné légie, ktoré sa okolo Mňa 

zhromažďujú na týchto manifestáciách, sú nesmierne. Moje slovo je ako očistná voda, ktorá všetko 

očisťuje. Učím vás, aby ste cítili svoju zodpovednosť a neskôr Mi nehovorili: "Nevedel som, čo robím, 

chýbalo mi osvietenie, rodičia mi neporadili, môj domov bol miestom sváru." - Videl som, že deti zle 

posudzujú svojich rodičov, že rodičia nedávajú deťom dobrý príklad, že bratia a sestry medzi sebou 

bojujú, a preto vás prosím: Kedy budete medzi sebou zjednotení? Vždy som vám na Zem posielal cnostné 

bytosti, aby vám radili a inšpirovali vás k duchovnému pokroku vo vašom svete. 

65 Ak ste manželia, uvedomte si, že muž a žena, ktorí sa spojili v manželstve, by si mali zo svojho 

domu urobiť chrám, aby sa v ňom mohli starať o svoje deti a vychovávať ich. Nezanechajte im smutné 

dedičstvo. Každý nájde spravodlivú odmenu za svoje skutky v priebehu svojho života. 

66 Tak ako sa snažíte potešiť priateľa, snažte sa aj vy potešiť mňa. Pros, žiadaj a ja ti dám. Stvoril 

som vás pre radosť svojho Ducha a teší ma, keď vám môžem dať to, čo vám pomáha vo vašom rozvoji. 

67 Pokušenie vo vás vzbudzuje nenávisť a človek, ktorý je od prírody slabý, spôsobuje ničivé škody v 

srdciach svojich blížnych. Ale pýtam sa vás, akým právom ničíte to, čo som vytvoril? Prečo zabíjate vieru, 

prečo súdite? Ľudstvo v tomto čase nekoná skutky, ktoré by sa Mi páčili, ale svetlo Môjho Ducha žiari a 

pripravuje vás na boj proti zlu. Žiadam vás, aby ste zahodili všetko, čo je škodlivé, všetko, čo vás núti 

zaostávať vo vývoji. 

68 Posilňujte sa so mnou. Živte sa mojím Slovom, aby ste nikdy nehladovali. Dnes máte hostinu pri 

mojom stole, požívate môj chlieb a navždy si budete pamätať, že Majster posadil svojich učeníkov k 

svojmu stolu, hovoril s nimi a živil ich pre večnosť. Povedal som vám, že kedykoľvek ma budete vzývať 

čistým srdcom, budem s vami. Počul som vašu prosbu, a preto som zostúpil. Pozerajte na mňa očami 

viery, ktoré som vám pripravil. Som pred vami a urobil som vás hodnými svojej prítomnosti. Poznajte ma 

podľa pravdy môjho slova. Toto je lono, z ktorého ste sa vymanili. Ale ak vás svet odo mňa odvráti, 

musíte sa snažiť vrátiť a toto milujúce Srdce bude vždy otvorené, aby vás prijalo. 

69 Tak ako som k vám prišiel v Druhej ére na znak spojenia s ľudstvom a potom som sa vrátil k 

Otcovi, tak som aj dnes prišiel na určitý čas, ale Môj univerzálny lúč bude v roku 1950 zadržaný. Preto 

som vám povedal, že po tomto roku už nebudete mať tento prejav. Potom sa spojíš so Mnou z ducha do 

ducha a Moja milosť zostúpi na tvoje srdce. Príde deň, keď sa budete cítiť veľmi blízko pri mne, vy, 

jednoduché srdcia môjho ľudu. Slúžte mi tým, že budete slúžiť svojim blížnym. Staňte sa lekármi, a ak 

bude vaša práca lásky odmenená úsmevom, budete spokojní. Na onom svete zapíšem vaše diela. 
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70 Milujte Máriu, svoju milujúcu Matku, hľadajte ju duchovne. Neumiestňujte pred seba obraz, aby 

ste ju cítili blízko seba. Ona je Jehovova materinská láska, ktorú ste videli prejavovať sa v každom čase. Je 

vašou Božskou obhajkyňou. Milujte ju, aby som jej mohol znova povedať: "Matka, toto je tvoj Syn! 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 127  
(vyhlásené 1. januára 1945) 

1 Pri tomto prejave zatvorte svoje fyzické oči, pretože to je váš duch, ku ktorému chcem hovoriť. 

2 Sľúbil som vám, že sa vrátim, a tak som nemohol nebyť prítomný na tomto duchovnom stretnutí s 

vami. 

3 Buď pokojný, aby si ma pozorne počúval a dovolil dlátu môjho Slova, aby mohlo formovať tvoju 

dušu. 

4 Veľa ste blúdili a hľadali miesto, ktoré by vám dalo pokoj, a nenašli ste ho; a keď ste prvýkrát 

prišli do týchto skromných miestností, aby ste počúvali Moje Slovo, nepredstavovali ste si, že v nich - 

chudobných a jednoduchých - nájdete pokoj, po ktorom ste tak túžili. 

5 Chcem si vás získať pre seba láskou. Preto vám dávam toto poučenie, aby ste prostredníctvom 

neho učili svojich blížnych, pocestných, pocestných, s rovnakou starostlivosťou a láskou, s akou som vás 

prijal. 

6 Človek nežije len z chleba, lebo v ňom je hlad a smäd, ktoré nepochádzajú z tela, a aby ich nasýtil, 

musí hľadať duchovnú vodu a chlieb. Je však potrebné, aby vás trápila bolesť, aby ste pochopili moje 

učenie. 

7 Niektorí sa ma pýtajú: "Pane, je azda ľudská láska pred Tebou neprípustná a odporná a Ty 

schvaľuješ len duchovnú lásku?" 

8 Nie, ľudia. Je pravda, že najvyššie a najčistejšie city lásky patria duchu, ale aj ľudskému telu som 

vložil srdce, aby mohlo milovať, a dal som mu city, aby ich prostredníctvom mohlo milovať všetko, čo ho 

obklopuje. 

9 Ľudský život som zveril duchovným bytostiam, aby žili na zemi a aby na nej dokázali svoju lásku 

ku Mne. Na tento účel som rozdelil ľudské bytosti na dve časti a jednej som dal silnejšiu a druhej slabšiu 

vlastnosť. Tieto časti boli muž a žena. Iba spojené bytosti mohli byť silné a šťastné, a preto bolo 

ustanovené manželstvo. Ľudská láska je mnou požehnaná, keď ju podnecuje láska Ducha. 

10 Láska, ktorej korene sú len vo fyzickom, je vlastná bytostiam bez zmyslu, pretože im chýba 

svedomie, ktoré by im osvetľovalo cestu. Okrem toho vám hovorím, že z dobrých zväzkov vždy vzídu 

dobré plody a že sa do nich vtelia duchovia svetla. 

11 Teraz je čas, aby ste očistili svoje semeno, ó, ľudia, aby ste vytvorili rodinu, ktorá bude silná 

duchovne aj fyzicky. Pochopte ma, deti moje, aby ste mohli správne vykladať moju vôľu, lebo rok 1950 sa 

už blíži a vy nesmiete zabudnúť, že je to rok, ktorý som určil ako posledný v mojom prejave. Chcem, aby 

ste boli v ten deň pripravení, pretože len tí, ktorí dosiahli túto prípravu, budú môcť zostať pevní vo svojich 

pozíciách. Títo budú v budúcnosti vydávať pravdivé svedectvo o Mne. 

12 Pamätajte, že len tí, ktorí sa dokázali zduchovniť, môžu zverejniť Moje dielo; pretože tí, ktorí sa 

nepripravili na novú formu spojenia, ako by mohli mať potrebnú inšpiráciu na prijímanie Mojich 

myšlienok a reprodukovanie Mojich posolstiev? 

13 Chcem, aby ste všetci urobili tento pokrok, aby vaše svedectvo bolo pre dobro ľudstva. Hľa, keby 

jedni zmýšľali tak a druhí inak, vniesli by do ľudí len zmätok. 

14 Podstata tohto Slova sa nikdy nezmenila od začiatku jeho prejavu, keď som k vám prehovoril 

prostredníctvom Damiany Oviedo. Význam môjho učenia je stále rovnaký. 

15 Ale kde je podstata týchto slov? Čo sa s nimi stalo? Skryté sú spisy tých Božích posolstiev, ktoré 

boli prvé v tomto čase, keď sa Moje Slovo tak hojne šírilo medzi vami. Je potrebné, aby tieto učenia vyšli 

na svetlo, aby ste zajtra mohli podať svedectvo o tom, ako sa tento prejav začal. Tak sa dozviete dátum 

môjho prvého učenia, jeho obsah a posledného, ktoré vám prinesie rok 1950 - určený rok, ktorým sa 

skončí tento čas zjavenia. 

16 Dnes ešte netušíte, aký chaos zavládne v ľudstve po umlčaní môjho Slova, ani si neviete 

predstaviť, akú smršť rozpúta takáto udalosť medzi národmi. Musíte dbať na to, aby sa vaša zodpovednosť 

zakaždým zvyšovala, pretože s každým novým časom získate viac a viac osvietenia. Vaše dedičstvo je už 

teraz veľmi veľké a je nevyhnutné, aby ste sa oň podelili so svojimi blížnymi, s ľuďmi v núdzi, skôr než 

opustíte túto zem. 
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17 Urobte svoje srdcia citlivými, aby ste pochopili moje slovo, lebo ste ho ešte nepochopili. Ako teda 

budete môcť prijať a pochopiť Moje Slovo, ak vám ho zajtra dám intuíciou? 

18 Spojte sa v pravde a v duchu a nerozdeľujte sa ani v najväčších skúškach. Jeden Boh, jedna vôľa a 

jedno slovo boli s vami. Preto sa v budúcnosti nebudú môcť objaviť žiadne iné pokyny ako tie, ktoré ste 

dostali v súčasnosti. 

19 Odváži sa niekto neposlúchnuť moju vôľu? To by znamenalo, že v lone tohto ľudu by vznikli 

spory a nepriateľstvo, pretože kým jedni by sa držali pravdy, iní by používali falošné slová, aby zviedli 

cirkvi z pravej cesty. 

20 Nebuďte slabí, ľudia, pamätajte v každej chvíli, že som vás nazval "silnými". Ak som neoklamal 

vašu vieru a dokázal som vám, že zmysel môjho Slova je nemenný, ako by ste mohli oklamať svojich 

blížnych tým, že im dáte zlý príklad? Je čas, aby ste pripravili to, čo zanecháte budúcim generáciám. 

21 Mnohí mi v srdci hovoria: "Učiteľ, či predvídaš, že Ti budeme neverní? Ako je to možné?" A ja 

vám odpovedám to isté, čo som povedal svojim apoštolom v druhej ére: "Bdejte a modlite sa, aby ste 

nepadli do pokušenia." Všetci totiž viete, že medzi tými, ktorí ma mali zradiť a predať, bol jeden, a vy 

neviete, kto to robí v tomto čase, hoci sa nazýva mojím učeníkom. 

22 Môj Duch vás volá, môj hlas prichádza ako učiteľ do vašich sŕdc a navždy bude okolo vás Duch 

vášho nebeského Otca, ktorý vás bude hľadať, aby vás pohladil. 

23 Ja som najvyššia úroveň, ku ktorej by mal smerovať každý duch, pretože ten, kto ju dosiahne, bude 

vedieť pozorovať všetku krásu stvorenia a slávu Otcových diel. 

24 Moje Slovo opracúva vaše srdcia ako dláto a formuje vaše duše, až kým ich neurobí podobnými 

môjmu Duchu vo svetle. 

25 Pamätajte, že nie ste pred zmätenými mysľami, ale pred tým, ktorý vám dokazuje dokonalosť a 

pravdu svojho Ducha. Priblížil som vás k stromu života, na ktorého konároch visia dobré plody. Dnes je v 

mojom dome hostina, mnohí sú pri mojom stole. Ale kto z prítomných sa mi zajtra obráti chrbtom? Len ja 

viem. 

26 Každý, kto túži po duchovnom dedičstve, nech príde k môjmu stolu, sadne si so mnou a jedáva 

tento chlieb, aby sa, keď vstane, cítil ako majiteľ môjho pokoja a aby sa jeho duch stal ďalším článkom 

reťaze lásky, ktorú práve tvorím a ktorou zjednocujem svoje deti. 

27 Poďte, poďte a zaklopte na moje dvere. Pristúpte, vy vyhnanci, najedzte sa a oblečte, ale potom 

choďte v mojich šľapajach. Naučte sa zákony, ktoré som vydal, a dodržiavajte ich, aby ste nevypili kalich 

horkosti. Rozumieť: Kto sa odchýli od dokonalej cesty, odchádza z môjho kráľovstva a hrozí mu smrť. 

28 Dávam vám viac, než ktokoľvek môže potrebovať. Prečo? Aby ste mohli dať svojim blížnym z 

mnohých vecí, ktoré som vám zveril. Ale zduchovnite sa, aby ste boli pohnutí nielen utrpením, ktoré vidia 

vaše oči, ale aj tým, ktoré je mimo vášho zraku, pretože nie je mimo sféry vašej láskyplnej činnosti. Vaša 

citlivosť by sa nemala obmedzovať ani na vnímanie utrpenia bytostí tohto sveta. Nie, mali by ste tiež 

vycítiť, keď sa k vám neviditeľne priblíži duša, ktorá túži po láskyplnej pomoci. V týchto prípadoch vám 

ich potreby odhalí iba spiritualizácia. 

29 Aká radosť naplní môjho ducha, keď uvidí, ako prúd života, ktorý vyšiel z môjho lona, prúdi z 

jedného na druhého, uháša ich smäd a obmýva ich od nečistôt. 

30 Využite svoj život naplno, pretože je krátky; rok je okamih stratený v nekonečnom čase. 

Nasledujte ochotne Otcove zámery a nepremárnite ani jeden vzácny okamih života, ktorý vám bol 

zverený. 

31 Povedal som vám, že moje potešenie je na konci a že musíte hlboko premýšľať, aby ste pochopili, 

čo vám chcem povedať. Znášanlivosť, ktorú som mal s vaším sebeckým a zhmotneným životom, dosiahla 

svoje hranice. Napriek tomu vám dám novú láskavosť, ale bude duchovnej povahy. 

32 Kniha je otvorená, to ja som ju otvoril. Jeho stránky vám budú neustále ukazovať svoj božský 

obsah. 

33 Môj pohľad vás objíma v týchto chvíľach, keď ma vaša modlitba dosiahla. Na vášho ducha 

zostúpilo Moje svetlo ako Otec, Majster a Sudca. Áno, ľudia, veď je to deň, keď prichádzam prijať vašu 

obetu, aby som sa vás opýtal, aké je ovocie skutkov, ktoré mi dnes predkladáte. 

34 Tvoja myseľ mlčí, tvoje srdce sa na chvíľu zastaví a tvoje svedomie sa zúčastní tvojho úsudku. 
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35 Už vás nepovažujem za malé deti, lebo ste veľké duše, ktoré som už od Prvej éry postavil na cestu 

duchovnej dokonalosti. Preto som vás nazval prvorodenými a urobil som vás dôverníkmi a dedičmi svojho 

Ducha. Preto od vás teraz žiadam vyúčtovanie a pýtam sa vás, čo ste urobili so svojou dušou a tiež s týmto 

telom, ktoré vám bolo zverené ako nástroj. V tejto tretej ére som vás poslal s ťažkým poslaním zvestovať 

Svetlo šiestej pečate, aby sa okolo vás zhromaždili veľké zástupy, ktoré budú tvoriť Môj ľud. Dal som sa 

poznať prostredníctvom ľudskej mysle, aby som vás učil a vybavil, a určil som rok 1950 ako koniec tohto 

prejavu. Uvedomte si to, lebo ten deň sa blíži a vy sa musíte včas preskúmať vo svetle svedomia, aby ste 

vedeli, či ste využili čas, ktorý vám bol zverený. 

36 Udelil som vám milosť spoločenstva s duchovným svetom svetla, aby vám uľahčilo pracovný deň, 

a poslal som pred vami Eliáša, aby vám pripravil cestu a povzbudil vás v skúškach. Poslal som vám Anjela 

pokoja, aby ste pocítili jeho vplyv, ktorý vás chráni pred hrozbou vojen a rozpútaných prírodných síl. 

37 Hovorím k vám ako Otec, ale nehľadajte ma ako sudcu. Milujem vás a dlho som na vás čakal, ale 

nezabúdajte, že Môj súd nad vesmírom bude neúprosný a že budete vo Mne zjednotení, aby ste všade 

niesli Slovo Majstra. 

38 Ak túžite po pokoji a šťastí a ak chcete mať právo na zdravie a blahobyt, uvedomte si, že tieto dary 

milosti získate len vtedy, ak budete milovať svojich blížnych, odpúšťať tým, ktorí vás urážajú, a deliť sa o 

svoj chlieb s núdznymi - ten nevyčerpateľný chlieb Ducha, ktorý som vám dal v hojnosti. 

39 Buďte duchmi pokoja v týchto vojnových časoch, keď by vaša modlitba mala byť ako plášť 

bratstva rozprestretý nad celou zemou. 

40 Zamýšľam sa nad zemou, ktorá je sfarbená ľudskou krvou, a nad ľuďmi, ktorí nezastavia svoje 

zločiny. Privolajte môj pokoj na svet, lebo inak sa moja spravodlivosť bude konať od národa k národu a aj 

vy sa mi budete musieť zodpovedať za nedostatok lásky. 

41 Nechcem vás pred sebou vidieť ako obvinených, chcem vás vždy považovať za svoje deti, ktorým 

je moja otcovská láska vždy pripravená pomôcť. Stvoril som vás na slávu svojho ducha, aby ste sa vo mne 

občerstvili. 

42 Nezastavujem sa pri pohľade na vaše priestupky, ani sa nechcem pozerať na váš hriech. Chcem vo 

vás vidieť odhodlanie zmeniť sa a duchovný zápal v mojom diele. 

43 Naučte sa ma duchovne milovať tak, ako vás milujem ja, a zotrite svoje škvrny mojím odpustením. 

Ak je pre teba tento život v slzavom údolí vyhnanstvom, plač a uľav si od bolesti so mnou, naber novú 

odvahu, lebo tvoja duša sa tým očisťuje. Neste svoj kríž trpezlivo a odovzdane a nechajte vo svojom srdci 

zažiariť plameň viery a nádeje. 

44 Rozhliadnite sa okolo seba a uvidíte ľudstvo osirelé od mieru. Ale odpusťte jej, ak dôsledky vojny 

pocítite aj vy. 

45 Žehnám tých, ktorí obstáli v skúškach, ktoré som im poslal, žehnám tých, ktorí pracovali na mojej 

vinici. Žehnám ruky, ktoré uzdravili chorých, a mužov a ženy, ktorí sa morálne obnovili. Žehnám chorých, 

ktorí ma uprostred svojich bolestí požehnali, a všetkých, ktorí pripisujú dobrodenia, ktoré dostali, mojej 

láskyplnej starostlivosti. Ja však nepožehnávam len toho, kto ma miluje alebo uznáva, ale rovnakou láskou 

žehnám všetky svoje deti. 

46 Mojou vôľou je, aby ste odstránili všetok fanatizmus a tiež všetko, čo je vo vašom náboženskom 

kulte zbytočné, pretože chcem vo vašom duchu nájsť pravú svätyňu pre Moje Božstvo. 

47 Vkladajte do chorých môj uzdravujúci balzam, ale ak ani pri všetkej vnútornej príprave a láske 

nebudete môcť niektorých z nich uzdraviť, prenechajte túto záležitosť mne a ja za ňu zodpoviem. Hovorím 

vám: Ak by niekto z mojich učeníkov dosiahol dokonalú duchovnosť, bol by ako Ježiš, ktorý uzdravoval 

chorých a kriesil mŕtvych zrakom, hlasom, vôľou alebo len dotykom. 

48 Učeníci, tak ako som zostúpil, aby som prijal plody tohto ľudu, tak budem zbierať úrodu a daň z 

celého vesmíru, zo všetkých prírodných síl, zo všetkých kráľovstiev, zo všetkých svetov a príbytkov, zo 

všetkých bytostí známych i neznámych ľuďom, od najdokonalejších až po tie najvzdialenejšie od 

dokonalosti. Na všetkých vylievam svoje svetlo a dávam im pocítiť svoju prítomnosť. 

49 Ľudstvo žije duchovne v tretej ére. Ale každý, kto nevie, čo znamená "Tretia éra", by mal študovať 

a ponoriť sa do Môjho Slova, ktoré vám prináša veľké zjavenia, hoci mnohé z toho, čo sa ešte musíte 

naučiť pochopiť, v tomto živote nepoznáte, pretože vaša inteligencia nestačí na to, aby ste to pochopili. 

Keď vstúpite do duchovného života, dám vám nové zjavenia. 
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50 V tejto chvíli hovorím k národom zeme. Všetci majú Moje svetlo; s ním budú uvažovať o tom, že 

sa odvážili nakladať so životom, akoby boli jeho vlastníkmi. Veru, hovorím ti, tvoja skaza a bolesť 

vyvolala v mnohých hlboké pokánie a prebudila k svetlu milióny ľudí, ktorí ma hľadajú a vzývajú, a od 

nich sa ku mne dvíha nárek s prosbou: Otče, neskončí sa vojna v roku 1945 a neosušíš naše slzy a 

neprinesieš nám pokoj? 

Proroctvo prijaté 1. januára 1945 

51 Tu som prítomný medzi vami, vy sedem národov! Sedem hláv, vy, ktorí ste povstali predo mnou 

vo svete! 

52 ANGLIČAN: Poučujem vás. Moja spravodlivosť ťa bude ešte ťažko postihovať, ale ja ti dám silu, 

dotknem sa tvojho srdca a poviem ti: tvoje ctižiadostivé ciele padnú, tvoje bohatstvo ti bude odobraté a 

nikomu ho nedám. 

53 NEMECKO: V tejto chvíli prenasledujem tvoju pýchu a hovorím ti: Priprav sa, lebo tvoje 

potomstvo nezahynie. Žiadali ste ma o nové krajiny, ale ľudia zasahovali do mojich vysokých rád. 

Skláňam tvoju šiju a hovorím ti: Prijmite moju silu a dôverujte mi, a ja vás zachránim. ale ak mi nebudeš 

dôverovať a podľahneš svojej pýche, padneš a budeš otrokom sveta. Ale to nie je Moja vôľa, lebo je čas, 

keď zvrhnem pánov a oslobodím otrokov a zajatcov. Vezmi si moje svetlo a vstaň. 

54 RUSKO: Môj duch vidí všetko. Svet nebude tvoj. Ja budem vládnuť nad vami všetkými. Nebudete 

môcť vymazať moje meno, lebo Kristus, ktorý k vám hovorí, bude vládnuť nad všetkými ľuďmi. 

55 Osloboďte sa od materializmu a pripravte sa na nový život, pretože ak sa tak nestane, zlomím vašu 

aroganciu. Dávam vám svoje svetlo. 

56 TALIANSKO: Už nie si pánom ako kedysi; dnes ťa zničil výsmech, nevoľníctvo a vojna. V 

dôsledku vašej degenerácie teraz prechádzate veľkou očistou. Ale ja vám hovorím: obnovte sa, odstráňte 

svoj fanatizmus a modlárstvo a uznajte Mňa za Pána pánov. Vylejem na vás nové inšpirácie a svetlo. 

Vezmite si môj uzdravujúci balzam a odpustite si navzájom. 

57 FRANCÚZSKO: Prinášate predo mňa svoju bolesť. Tvoj nárek dosiahne môj vysoký trón. 

Prijímam vás. Kedysi si sa dvíhal k Pánovi, teraz mi ukazuješ len reťaze, ktoré so sebou vláčiš. 

Nepozorovali ste ani ste sa nemodlili. Oddali ste sa telesným rozkošiam a drak si z vás urobil korisť. ale ja 

vás zachránim, lebo nárek vašich žien a plač vašich detí sa nesie ku mne. Ty sa chceš zachrániť a ja ti 

podávam ruku, ale naozaj ti hovorím: Pozoruj, modli sa a odpúšťaj! 

58 SPOJENÉ ŠTÁTY: V tejto chvíli vás tiež prijímam. Pozerám na tvoje srdce - nie je z kameňa, ale 

z kovu, zo zlata. Váš mozog z kovu vidím stvrdnutý. Nenachádzam v tebe žiadnu lásku, neobjavujem v 

tebe žiadnu duchovnosť. Vidím len megalomániu, ambície a chamtivosť. 

59 Pokračujte, ale pýtam sa vás: Kedy medzi vami zapustí moje semeno hlboké korene? Kedy zbúrate 

svoje "zlaté teľa" a svoju "babylonskú vežu", aby ste namiesto nich postavili pravý Pánov chrám? 

Dotýkam sa vášho svedomia od prvého do posledného a odpúšťam vám. Osvetľujem vás, aby ste v 

najvyššej hodine, keď skúška vyvrcholí, nemali zmätok v mysli, ale aby ste mysleli jasne a pamätali, že 

som prišiel pred vás. 

60 Dávam vám svetlo, moc a autoritu. Nezasahujte do mojich vysokých rád, lebo ak by ste 

neposlúchli moje nariadenia alebo prekročili hranicu, ktorú som určil, postihne vás bolesť, skaza, oheň, 

mor a smrť. 

61 JAPONSKO: Prijímam vás a hovorím s vami. Vstúpil som do tvojej svätyne a pozrel som sa na 

všetky veci. Nechceš byť posledný, vždy si chcel byť prvý, ale naozaj ti hovorím: toto semeno sa mi 

nepáči. Je potrebné, aby ste vypili kalich utrpenia, aby sa vaše srdce očistilo. Je potrebné, aby sa váš jazyk 

miešal s inými jazykmi. Je potrebné, aby sa k vám svet priblížil. Keď sa svet nájde pripravený a čistý, 

prinesie vám semeno, ktoré mu dám, lebo nevidím nikoho pripraveného. 

62 Nevidím v tebe zárodok svojho božstva. Ale ja vám vydláždim cestu. Čoskoro nastane vo vesmíre 

chaos myšlienok, zmätok vied, názorov a teórií; a po tomto chaose sa k vám dostane Svetlo. 

63 Všetkých vás pripravujem, odpúšťam vám a uisťujem sa, že sa vydáte správnou cestou. Keď 

nastane čas a pre národy nastane mier, nebuďte nepoddajní, nezasahujte do Mojich vysokých rád a 

neodporujte Mojej vôli. Keď národy uzavrú mier, nezrádzajte ich, lebo vtedy na vás vynesiem svoj súd. 
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64 Sedem národov! Sedem hláv! Otec vás počal. Pred tebou, pod tvojou vládou, je svet. Si za to 

zodpovedný voči Mne! 

65 Nech je svetlo "Knihy siedmich pečatí" v každom z národov, aby sa ľudia vybavili podľa Mojej 

vôle. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 128  
1 Prinášam vám svoje Slovo, ktoré je rebríkom vedúcim do môjho kráľovstva. Ak si uvedomíte, čo 

vás učím, prebudíte sa do nového života. Každý, kto sa chce zdokonaliť, nájde vydláždenú cestu. Môj hlas 

vás volá, pretože všetci ste moje veľmi milované deti. 

2 Poďte ku mne a zaujmite moje kráľovstvo. Poďte, deti a mládež, lebo sa mi páči vypočuť vaše 

prosby. vy, slobodné ženy, ja som čistý manžel, ktorý vás chce sprevádzať; milovaní muži, patrite mi. 

Vidím vás všetkých porazených skúškami, ale ja vás z nich pozdvihnem. Nebuďte prekvapení, že vás 

kvôli tomu vyhľadávam. či ste nevideli, ako sa láska odráža v Mojej starostlivosti? Či ste nevideli, ako 

Matka plače z lásky k ľudstvu? Kalich, ktorý všetci pijete, je veľmi horký, ale očisťuje vás, lebo tieto slzy, 

ktoré ste vyliali, sú ako esencie, ktoré vyliala Magdaléna, keď pomazala Ježišove nohy. Teraz, ako aj 

vtedy, odpúšťam vaše hriechy. 

3 Prechádzate svetom a stretávate sa so zlobou, ktorú musíte prekonať bez toho, aby ste sa 

poškvrnili. Ale moja sila vás podopiera, aby ste nepadli, lebo bez nej by ste zoslabli. Buďte múdri, bdejte, 

modlite sa a budete neporaziteľní. 

4 Vidím ľudstvo duchovne chudobné, pretože moc, ktorú získalo, je materiálna. V porovnaní s 

duchovným sú hmotné diela malé, tie neurobia dušu nesmrteľnou. Iba zásluhy získané v boji za dobro mu 

dajú večný život a posilnia ho. 

5 Pyšný človek verí, že má silu, hoci návštevy mu na každom kroku pripomínajú, že nie je 

suverénny, že jeho "veľkosť" je klamlivá. Použite silu, ktorú vám dávam, na konanie dobra. 

6 Nepochybujte o mojich slovách. Prinášam vám semienko viery, aby ste ho pestovali a 

prostredníctvom neho sa naučili oceňovať moje zázraky. Vložil som do vášho ducha svetlo svedomia, aby 

ste poznali zákony, ktoré som vám dal, a podľa nich viedli svoju dušu a telo. V mojich pokynoch nájdete 

zdravie, pokoj a radosť. Preto som vám povedal, že kto ochutná tento chlieb, už nikdy nebude hladný. 

7 Ukazujem sa vám, aby ste ma spoznali a neskôr odovzdali poznanie, ktoré vám teraz dávam ako 

dedičstvo. 

8 Žijete v prítomnosti a neviete, čo som vám určil do budúcnosti. Pripravujem veľké légie duchov, 

ktorí budú prebývať na zemi a prinesú so sebou delikátne poslanie, a vy musíte vedieť, že mnohí z vás 

budú rodičmi tých bytostí, do ktorých sa Moji poslovia vtelia. Vašou povinnosťou je vnútorne sa 

pripraviť, aby ste ich vedeli prijať a viesť. 

9 Zem je pripravená Mnou a je taká čistá, ako som ju stvoril. Ak je na ňom niečo zlé, je to ľudská 

práca. Koľko zla ste vytvorili svojím hriechom, ľudskosťou, hoci niekto by mohol povedať, že nie ste 

zodpovední za to, čo sa stalo v minulosti. Ale ja ti odpovedám: Tvoja duša už obývala zem v iných časoch, 

bola neprítomná a znesväcovala zem. Viete, kto ste? Koľko úsilia musíte vynaložiť, aby ste ľudstvu 

odčinili všetko, čo ste mu odopreli. 

10 Keď ste unavení, oprite sa o palicu modlitby, lebo vďaka nej znovu nadobudnete silu. Keď budete 

počúvať Moje Slovo, vznesiete sa do vyšších oblastí, odkiaľ budete cítiť Moju prítomnosť. Pochopte, že 

na naplnenie môjho zákona nestačí pozdvihnúť dušu modlitbou, ale musíte konať aj skutky lásky a 

milosrdenstva. 

11 Už sa blíži čas, keď sa toto zhromaždenie skončí. Vždy si však uvedomujte, že môj Duch od vás 

neodíde. 

12 Keď sa prestanem prejavovať v tejto podobe, bude to znamenie, že obdobie príprav sa skončilo. 

Zapečatím myseľ tých, ktorí mi slúžili, a dám im odpočinok vo veľkom období práce a odmením tých, 

ktorí boli poslušnými služobníkmi v mojej vinici. Im zanechám pokoj svojho Ducha. Budú však naďalej 

nástrojmi vyššieho zjavenia. 

13 Tak ako sa "Slovo" už nestalo telom po tom, čo bolo v Ježišovi, tak sa ani tento prejav môjho 

Ducha prostredníctvom človeka nebude opakovať. Len Moje svetlo bude naďalej vyžarovať z nekonečna, 

aby vás duchovne viedlo po pravej ceste. 

14 Venujte pozornosť tomuto svetlu a nesídlite na správnej ceste. Zachovávajte moje zákony, potom 

bude vaša viera a dôvera vo vaše duchovné dary veľmi veľká. Pochopte, aké sú sily Márie, Ježiša a Eliáša, 

lebo som vám na nich dal účasť. 
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15 Buďte dobrej mysle v plnení mojich nariadení, ktoré nebudú obetou, ale radosťou pre vášho ducha. 

Buďte ako malé deti po boku svojho Otca, dôverujte mu a dúfajte v neho. 

16 Videl som týchto ľudí, ktorí sa modlia za ľudstvo, milujú ho a inšpirujú sa láskou Majstra. Vaša 

bolesť je tiež veľká, ale práve to vás spojí a vytvorí z vás skutočnú rodinu. Budem ťa utešovať počas celej 

tvojej životnej cesty, kým nedosiahneš zasľúbenú krajinu. 

17 Pokoj, v ktorý dúfate, príde a bude rovnako veľký ako bolesť. Príde aj zjednotenie (všetkých 

duchovných spoločenstiev), ale ešte predtým vám pošlem oznámenia, ktoré budú oznamovať blízkosť 

času, keď sa tieto proroctvá naplnia. 

18 Vitajte, vy, ktorí ste prekročili prah nového veku. Počuli ste zvonenie upokojujúceho zvona a 

zhromaždili ste sa pri jeho hlase, pretože ste spoznali, že je to hlas vášho Otca, ktorý vás pozýva, aby ste 

ho počúvali. Táto túžba a poslušnosť spôsobili, že si spoznal môj hlas, keď sa dostal do tvojho srdca. 

19 Keďže nepoznáte dĺžku (pozemského) života, ktorý vám bol daný, je potrebné, aby ste sa od tejto 

chvíle vydali na cestu, pretože nech je vaša životná cesta akokoľvek dlhá, vždy bude plná podnetov, aby 

ste dosiahli cieľ. Zakaždým sa vám pred očami vyjasní záhada. V tomto treťom čase, keď sa moje slovo 

stane duchovným ovocím, ktoré vás bude živiť, vám zjavím to, čo je uchovávané pre vášho ducha. Moje 

Slovo sa vylieva na duchovne pokorných a na tých, ktorí sú jednoduchí vo svojej mysli, lebo je ako prúd 

krištáľovo čistej vody, ktorá, keď preteká mysľou a z mysle do srdca a odtiaľ do ducha, nie je zašpinená 

nečistotami, s ktorými sa stretáva na svojej ceste. 

20 Počas tohto obdobia som sa nedostal do prachu sveta. Iba Môj Duch sa nachádza vo vnútornom 

chráme, ktorý je v hĺbke vašej bytosti, kde zanechávam stopy svojich krokov. Vy, ktorí ste zasadli za stôl 

svojho Pána, poznáte chuť tohto chleba, tohto vína a tohto ovocia, aby ste nikdy neupadli do klamu. 

21 Našiel som tvoju dušu chorú, ale postavil som sa pred ňu a povedal som jej: "Ja som Cesta, 

ponúkam ti svoju pomoc. Riaďte sa mojimi slovami a dosiahnete krajinu, ktorú hľadáte." 

22 Keď ste nemali predstavu o duchovnom živote, rúhali ste sa Bohu, keď ste sa cítili zúfalí a chceli 

ste zomrieť, aby ste si oddýchli - ako ste si mysleli - bez toho, aby ste vedeli, že odpočinok, ako si ho 

predstavujete, neexistuje, pretože duch nachádza dokonalé šťastie len v činnosti. Nečinnosť je egoistická a 

egoizmus patrí telu, nie duchu. Telo nájde pokoj, až keď v ňom vyhasne posledný dych života. Oduševnite 

sa, ó ľudia, aby ste mohli uzrieť tvár svojho Majstra, ktorý sa na vás usmieva s nehou a pokojom. 

23 Ako semeno, ktoré sa rozmnožuje a šíri, aj moje učenie sa bude šíriť po ľudstve, aby ho 

zachránilo. Spasení budú nielen tí, ktorí ma počujú, ale aj tí, ktorí nemali tú česť počuť toto Slovo. 

24 Na tento ľud som vylial duchovné dary, ktoré zajtra zúrodnia polia, na ktorých vzklíči láska, 

svornosť a pokoj, lebo moje semeno budú moji poslovia roznášať do šíreho kraja, do provincií a do miest. 

25 Vyhľadal som vás vo vašej cele, pretože ste boli väzňami materializmu, egoizmu a hriechu. Ale ja 

som vás oslobodil, aby ste priniesli túto dobrú správu srdciam. Nikdy sa odo mňa nebudeš môcť vzdialiť. 

Ste jemnými lístkami na mohutnom strome života, ste vetvami alebo výhonkami. Tvojou dušou prúdi 

miazga stromu. Toto je zmluva, ktorá vás spája so mnou a ktorá sa nikdy nemôže zničiť. Strom je rodina, 

v ktorej sú otec, matka a deti navždy spojení. V ňom sa všetky Pánove deti musia uznať za bratov a sestry: 

Súrodenci nielen z princípu alebo pôvodu, ale aj z lásky. 

26 Symbolom tohto stromu bol kríž, na ktorý si ma pribil. 

27 Tu je Majster, aby vám osladil cestu svojím slovom, lebo tí, ktorí raz pocítili pokoj na tejto ceste, z 

nej sotva zídu alebo sa vrátia do omylov svojho minulého života, kde ich bičovali víchrice. Moje Slovo, 

stále plné nových učení a zjavení, vás oživuje, aby ste nestáli na mieste a neustupovali. 

28 Znova a znova vám hovorím, aby ste využili čas, keď vám dávam svoje učenie so svojím Slovom, 

lebo keď príde hodina môjho odchodu, už nebudete počuť tohto "slávika" biť. 

29 Chcem, aby tí "prví" boli dobrými učiteľmi tých "posledných". Uvedomte si, že medzi nimi budú 

veľkí duchovia, ktorí - po tom, čo prešli krucifixom utrpenia 

- prijmú Moje duchovné dielo s veľkou láskou a s Mojím učením v srdci a s Mojím povzbudením v duchu 

začnú svoj boj medzi ľuďmi. 

30 Dovoľte mi, aby som vás učil, pripravoval a skúšal, aby ste sa stali silnými a aby vaša viera bola 

pravdivá. Použijem vás ako nástroje svojej vôle a prostredníctvom vás vykonám mnohé diela. Cez tvoje 

pery budem hovoriť k zástupom a vyberiem si spomedzi nich tých, ktorí ma budú v tomto čase 

nasledovať. 
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31 Naplňte sa láskou, precíťte tragédiu ľudstva, pochopte jeho skúšky a vykúpenie, aby ste sa zaň 

mohli modliť a bdieť. Pamätajte, že Majster vás neopúšťa v čase krízy, aby ste ako moji učeníci robili to 

isté pre svojich blížnych. 

32 Myslíš si, že si nevyhnutný, aby sa moje posolstvo dostalo k srdciam tvojich blížnych? Nie, ľudia, 

ale musíte splniť poslanie, ktoré som vám zveril a na ktorého splnenie vám dávam všetko, čo je potrebné. 

Viete, čo pre vás môžu zajtra urobiť tí, ktorí vám dnes nemajú čo ponúknuť? 

33 Na ľudstvo dolieha veľká očista a moju spravodlivosť môžete cítiť aj vo vzduchu, ktorý dýchate. 

Ale práve tento kalich utrpenia ľudstvo morálne a duchovne premení. 

34 Usilujte sa o svoju obnovu a nebuďte viac malými deťmi tvárou v tvár môjmu poučeniu, aby ste sa 

postupne stali učeníkmi - nielen vďaka tomu, čo chápete, ale aj vďaka tomu, čo uskutočňujete. 

35 Odpočiňte si v tieni tohto stromu, ó, unavení pútnici, a potom, keď znovu nadobudnete silu, staňte 

sa strážcami stromu a starajte sa oň. Táto starostlivosť a láska k jej zachovaniu bude ako voda, ktorá robí 

zem úrodnou a osviežuje ju. Potom spôsobíš, že vetvy porastú tak, že sa tieň rozšíri a mnohí núdzni pod 

ním nájdu útočisko. Prídu zástupy ľudí túžiacich po zdraví a duchovnom pokoji a vy budete pripravení, 

pretože na tomto strome nájdu ovocie, ktoré by na žiadnom inom mieste nenašli. 

36 Nech z vášho ducha povstane modlitba za pokoj vo svete a za osvietenie tých, ktorí spravujú 

národy, lebo by ste nemali byť tvrdého srdca a ťažkej mysle, aby sa Moje dielo nezastavilo. V súčasnosti 

sadím a šírim Moje "stromy" v mnohých oblastiach, aby som zachránil zablúdené srdcia. Tieto "stromy" 

majú za úlohu odstrániť (náboženský) fanatizmus a modlárstvo ľudí. 

37 Opäť vám hovorím: Ja som Cesta; nekráčaj už po nebezpečných cestách. 

38 Všetky tieto spoločenstvá budú spoločne tvoriť prekážku, ktorú Eliáš predloží svojmu Pánovi. Ale 

vy, ktorí ste poverení strážiť tieto spoločenstvá, majte uši otvorené, aby ste počuli moje slovo, ktoré bude 

svetlom, ktorým narovnáte krivé cesty. 

39 Naozaj vám hovorím, že ma máte veľmi blízko v podstate Môjho Slova a máte pri sebe aj Môj 

"duchovný svet", ktorý vám pomáha, chráni a radí. Moje milosrdenstvo vás posilňuje, aby ste sa na tejto 

ceste nezľakli, pretože poslanie, ktoré ste v tomto čase dostali, je veľmi krehké. Nechávam vás však 

vybavených potrebnými duchovnými darmi, aby ste mohli napredovať. 

40 Neste svoj kríž ako bremeno, ale ako požehnanie. 

41 Nech je s vami moje milosrdenstvo ako Otca a moje pokyny ako Majstra. Cíťte moje teplo a môj 

pokoj a uisťujem vás, že na konci môjho poučenia bude vaša viera väčšia a budete mať viac odvahy čeliť 

boju. 

42 Moje slovo bude štítom vo vašich srdciach a mečom na vašich perách. Ale vedzte, ako ho správne 

používať v boji aj v mieri. 

43 Tu je váš Spasiteľ. Či ste ma nehľadali usilovne na všetkých cestách? Či ste ma nevolali hymnami 

a žalmami, aby som vás zachránil? Tak som tu, hoci teraz som prišiel v podobe, akú ste nečakali. Forma, 

ktorá nie je nová, by vás však nemala odradiť. Skôr sa snažte hľadať podstatu Môjho učenia a presvedčíte 

sa, že tento tón, ktorým k vám hovorím, táto láska, ktorou vás Moje slová ožarujú, a táto múdrosť, ktorá 

žiari v každom z Mojich učení, je jazyk, ktorému váš duch rozumie. 

44 Používajte svetlo môjho Slova a osloboďte sa ním, pretože ste sa dlho zaoberali len pozemskými 

vecami a stali ste sa strážcami pozemských statkov, pričom ste nebrali do úvahy, že duša sa má vrátiť do 

svojho starého domova a že jej musíte pripraviť zásoby a palicu, ktorá jej pomôže na ceste. 

45 Ľudia sa usilujú o nesmrteľnosť vo svete a snažia sa ju dosiahnuť materiálnymi dielami, pretože 

pozemská sláva - aj keď je dočasná - štípe v očiach a zabúdajú na slávu ducha, pretože pochybujú o 

existencii tohto života. Práve nedostatok viery a absencia spiritualizácie položili pred oči ľudí závoj 

skepticizmu. 

46 Keby toto ľudstvo verilo v Moje slovo a nosilo Mňa vo svojom srdci, vždy by malo prítomnú tú 

Moju vetu, ktorú som raz povedal zástupom, ktoré Mňa počúvali: "Veru, hovorím vám, aj keby ste dali len 

pohár vody, nebude to bez odmeny." 

47 Ľudia si však myslia, že ak niečo dajú a nič za to nedostanú, zachovajú si to, čo majú, len pre seba. 

48 Teraz vám hovorím, že v Mojej spravodlivosti je dokonalá rovnováha, aby ste sa nikdy nebáli 

rozdať niečo z toho, čo máte. Vidíte tých ľudí, ktorí zbierajú a hromadia poklady a nikdy nikomu 

nedovolia, aby sa s nimi podelil o ich majetok? Títo ľudia v sebe nosia svojho mŕtveho ducha. 
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49 Na druhej strane tí, ktorí sa zasvätili úlohe dať blížnemu všetko, čo majú, až do posledného dychu 

svojej existencie, až kým sa v poslednej hodine nevideli osamelí, opustení a chudobní - títo boli vždy 

vedení svetlom viery, ktoré im v diaľke ukazovalo blízkosť "zasľúbenej zeme", kde ich čaká Moja láska, 

aby im dala odmenu za všetky ich skutky. 

50 Veru, hovorím vám, že dnešní mocní skončia, aby uvoľnili miesto tým, ktorí budú z lásky a 

milosrdenstva k blížnym veľkí a silní, mocní a múdri. 

51 Učeníci, berte moje slovo ako ďalší dôkaz mojej lásky k vám. Pocíťte vo svojom tele a duši môj 

hojivý balzam. Ale ak ti tvoje svedomie hovorí, že tvoja bolesť je dôsledkom tvojho hriechu, vyžeň ju zo 

svojho bytia, lebo v mojom učení nájdeš silu, aby si premohol slabosť svojho tela. Poďte ku Mne všetci, 

aby som vám dal silu dosiahnuť duchovné oslobodenie. 

52 Nechajte deti prísť ku mne. Nech sa mládež priblíži ku mne. Muži a ženy - niektorí v najlepších 

rokoch a iní v pokročilom veku prichádzajú ku mne, chcem sa tešiť z tvojej prítomnosti, chcem počuť tvoj 

hlas, ktorý ma volá Otče. 

53 Hriešnici, plačte k svojmu Majstrovi, aby vás vaše slzy očistili. Ale váš plač nech je ako pokánie 

Magdalény, aby ma vaša láska dosiahla ako modlitba tej kajúcej hriešnice. 

54 Prekonajte svoju pýchu, aby ste sa stali pokornými voči svojim bratom a sestrám. Pokora je 

víťazstvo, márnivosť je porážka, aj keď si tieto veci vo svete ceníte inak. 

55 Na čo môžeš byť hrdý, keď nič na svete nie je tvoje? Ja som vás neurobil dedičmi na tomto svete. 

Zveril som vám ju tak, ako to robí majiteľ pôdy so svojimi robotníkmi: rozdelí medzi nich zodpovednosť 

za obrábanie a starostlivosť o pole a potom prinesie úrodu a každému dá jeho podiel. 

56 Berte si zo zeme, čo potrebujete, radujte sa a tešte sa zo všetkého dobra, ktoré vám dáva. Nikdy 

však nezachádzajte tak ďaleko, aby ste svoj pozemský život považovali za dokonalý domov ducha, ani 

nepovažujte to, čo máte na svete, za svoj najväčší poklad. 

57 Zem nie je poškvrnená, je požehnaná a čistá. Jej srdce poškvrnili muži. Keby bola zem zhrešila, už 

by som ju bol zničil a poslal vás prebývať do iného sveta, ale nenachádzam na nej žiadnu škvrnu. Preto 

vám hovorím, že to je ľudstvo, na ktorom musíte pracovať - na jeho obnove -, aby vám mohlo priniesť 

nový mier, prosperitu, lásku, hojnosť a skutočný pokrok. 

58 Hľa, s akou trpezlivosťou vás učím, aby ste aj vy mali trpezlivosť, keď budete učiť svojich 

blížnych, a kedykoľvek vám zaklope na dvere človek v núdzi, nikdy mu neodoprite svoju prítomnosť ani 

ho neprijmite s odporom. Čo by mu mohli ponúknuť vaše ruky, ak vo vašom srdci nie je láska? Hovorím 

vám, že ak niekto pociťuje únavu, je to preto, že nemá pravú duchovnosť. Na druhej strane ten, kto je vždy 

pripravený dávať, dokázal pozdvihnúť svoje city nad egoizmus tela. 

59 Niekedy vám odopieram svoje milosrdenstvo, aby ste boli povzbudení myslieť na tých, ktorým ho 

tiež odopieram. Ale nikdy ťa nevydedím, pretože to, čo som ti raz dal, je tvoje. 

60 Myslíte si, že ste od ľudí zažili veľa sklamaní? Stalo sa to, keď ste od nich niečo očakávali a keď 

ste im nemali čo ponúknuť. Ale teraz, keď sa postupne zbavujete hmotného záujmu a sebectva, keď viete, 

že som to Ja, kto nad vami bdie, aj keď vám svet nemá čo ponúknuť, už nemôžete hovoriť o nevďačnosti, 

sklamaní alebo klamstve. Mali by ste zatvoriť oči a srdce pred všetkou ľudskou biedou a otvoriť ich len 

preto, aby ste slúžili svojim blížnym s pravým milosrdenstvom a láskou. 

61 Tí, ktorí vás najviac trápia, vám môžu najviac pomôcť duchovne napredovať. Podporujte túžbu po 

duchovnom pokroku, odstráňte monotónnosť a rutinu svojho života. Nezdá sa vám, že Moje prejavy 

prostredníctvom ľudskej mysle sú najvýznamnejšie? Neuvedomujete si hodnotu všetkých duchovných 

darov, ktoré som vám udelil? 

62 Som to ja, kto prijíma nevďačnosť všetkých; ja, kto vás miluje a dáva vám všetko. Počuli ste však 

niekedy, že som sa vo vás sklamal? Nikdy, deti moje. Kto ťa môže poznať lepšie ako ja, aby si ma 

sklamal, keď vieš, že ma miluješ a dosiahneš mŕtvych môjho kráľovstva? Keby som rozmýšľal tak, ako 

rozmýšľate teraz vy, bolo by to, ako keby som od vás žiadal krv, ktorú som prelial v inom čase ako človek. 

Ale hovorím vám, že práve táto krv vám vydláždila cestu k vzostupu. 

63 Je potrebné, aby ste rozumeli svojej úlohe a mohli ju plniť tak, ako je vašou povinnosťou. Pamätaj: 

Vždy, keď hlboko precítiš bolesť blížneho, urobíš ju svojou vlastnou a predložíš mi ju v modlitbe, staneš 

sa skutočným orodovníkom a prostredníkom medzi Bohom a blížnymi. Na vašu životnú cestu postavím 

toho, kto ešte musí žiť vo svete, a tiež toho, kto z neho musí odísť, pretože budete vedieť prebudiť túžbu 
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po obnove v tom, kto pokračuje vo svojej ceste na zemi, a tomu, kto čoskoro odíde do duchovnej sféry, 

budete vedieť ukázať cestu, ktorá ho vedie k svetlu. Dal som vám duchovné dary, aby ste ich používali pre 

dobro svojich blížnych a pre svoje vlastné dobro, ale nie preto, aby ste ich zo strachu pred svetom 

skrývali, ani aby ste sa nimi chválili a dokonca sa nimi vyťahovali. Uskutočňujte milosrdenstvo tak, aby aj 

nevedomí, núdzni a nevinní pocítili túžbu vlastniť vaše dary v túžbe slúžiť aj svojim blížnym. Potom ich 

budeš učiť a zjavovať im, že každé stvorenie nesie dary Božieho Ducha. 

64 Nech sa nikto neodvažuje pohoršovať učením, ktoré mu Moje Dielo nezjavilo, lebo by bolo 

príčinou prenasledovania Môjho učenia a museli by ste sa za to zodpovedať Mojej spravodlivosti. Hovorte 

o Mojej pravde bez toho, aby ste ju niekedy zmenili. Nikdy nemlčte zo strachu, lebo vám hovorím, že 

keby ste mlčali, kamene by prehovorili. Uvažujte, že štruktúra vašej planéty je z horniny a že z jej vnútra 

by sa ozýval burácajúci zvuk, ktorý by oznamoval čas spravodlivosti. Nečakajte na toto svedectvo, radšej 

hovorte sami. Ale nech tento hlas vychádza z tvojho srdca, lebo v ňom bude hovoriť tvoj duch. 

65 Ľudia, prišiel som osladiť vašu existenciu, dať vám chlieb večného života. Urobte si ma svojím 

dôverníkom a ja do vás vložím svoj pokoj. 

66 Páči sa mi, že vám v tomto čase dávam svoje slovo, ako som vám ho dal v druhom čase: 

jednoduché slovo, aby ste mu rozumeli, a keď ho počujete, nasýtite svoje srdcia odvahou a cnosťami. 

Pozrite sa, ako sa jeho božská podstata zmocnila vášho ducha a bola balzamom na vaše rany, aby ste aj vy 

zajtra uzdravili svojich blížnych tým, že ich prinútite počúvať moje slovo. 

67 Ak sa duchovne pripravíte, uvidíte zázraky, budete uzdravení a vaši blížni dostanú milosti a 

dobrodenia. 

68 Na ľudstvo prichádzajú veľké utrpenia a vy máte byť prorokom a oporou. Modli sa, pracuj a 

prírodné sily ťa obídu bez stopy. Pozdvihnite svoj príhovor a ja vám sľubujem, že plášť lásky a ochrany 

bude chrániť vašich milovaných. Nevyžadujem od vás pokánie ani obety. Aby ste sa mi zapáčili, stačí, 

keď pozdvihnete svojho ducha a ja vás zaplavím pokojom. Milujte sa navzájom a ja vás požehnám. 

69 Nepožiadal som vás, aby ste išli do vzdialených miest šíriť moje učenie; ten čas ešte nenastal. Ale 

príde chvíľa, keď sa so svojimi milovanými presťahujete na iné miesta, kde sa usadíte a budete naďalej 

neúnavnými rozsievačmi vzácneho semena, ktoré som vám zveril. 

70 Môj ľud budú hľadať ľudia rôznych rás a vierovyznaní a je potrebné, aby im moji učeníci ukázali 

najkratšiu cestu ku mne tým, že ich naučia milovať jeden druhého. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 129  
1 Zo svojho kráľovstva prichádzam do domu človeka a hľadám lampu jeho viery. Zaklopal som na 

každé srdce, aby som v každom rozpoznal dobrú vôľu ponáhľať sa na moje volanie. V niektorých som 

našiel svätyňu osvetlenú plameňom lampy, v iných bola len tma. Niektoré sú čisté miesta, kam môžem 

vstúpiť, iné sú poškvrnené a musia sa najprv očistiť, aby ma mohli prijať. Všetkým však žehnám rovnakou 

láskou. 

2 Ten, kto klope na vaše dvere, neprichádza v kráľovskom rúchu, hoci je kráľ. Prichádza v odeve 

pocestného a hľadá hostinec. Vždy, keď vás vidím bdelých, ostražitých a čakajúcich na mňa, moje Slovo 

sa do vás vlieva ako nevyčerpateľný prúd, aby urobilo vaše srdcia plodnými. Toto srdce, ktoré vo vás bije, 

je vhodnou pôdou na zasiatie božského semena. Tvoj duch je chrámom božstva, je mojím domovom. 

Tvoje svedomie je tlmočníkom môjho hlasu spravodlivosti a oporou môjho žezla. Všetky tieto sily vám 

hovoria, že nie ste nezávislí, ale že pochádzate od všemohúcej bytosti, ktorej musíte podriadiť svoju vôľu, 

pretože je dokonalá. 

3 Otec pristupuje k svojim deťom, aby od nich zozbieral ich zásluhy ako najlepšiu úrodu, a nielen 

slzy vášho utrpenia, lebo tie nie sú tým, čo ukladám do svojich sýpok. Takmer vždy je váš plač ovocím 

vašej neposlušnosti voči môjmu zákonu. Len zriedkavo plačete z lásky alebo pokánia. 

4 V tomto čase som našiel tvoje srdce zatvrdnuté. Ale ak som svoj zákon vytesal do kameňa v 

prvom veku, prečo by som ho nevytesal do skaly vášho srdca v tomto čase? Tam ti ukážem moc svojho 

slova a napíšem nielen stránku, ale aj knihu obsahujúcu tajomstvá mojej skrytej múdrosti, ktorú môžem 

odhaliť len ja. 

5 Hovorím k vám ako Otec a Majster, ale keď k vám hovorím ako Sudca, bojte sa mojej 

spravodlivosti, ale neutiekajte pred ňou, lebo aj ten hlas je priateľ, a keď vás volá na zodpovednosť, robí to 

preto, lebo vás miluje. Takto sa vám ukazujem pred očami, aby ste ma spoznali. Ako by si to mohol 

urobiť, keby som žil večne skrytý za závojom tajomstva? Pochopte, že Mojou túžbou bolo postupne sa 

zjaviť pred vaším duchom, aby ste ma nakoniec mohli uzrieť v celej Mojej sláve. Keby som sa na začiatku 

tvojho duchovného vývoja ukázal tvojmu duchu v celej svojej veľkosti, čo by si videl, cítil alebo 

pochopil? Nič! Keby si sa cítil blízko Mňa, vnímal by si nekonečnú prázdnotu, alebo by si v snahe 

pochopiť hlbokú pravdu zistil, že tvoja myseľ je neschopná a tvoj duch príliš slabý. Dnes opäť trochu 

odhrniem závoj svojho tajomstva, aby ste lepšie spoznali svojho Boha. 

6 Kto je slepý, aby ma nevidel? Kto je necitlivý, aby ma nemohol cítiť? Dlho som vás pripravoval, 

aby ste ma počuli v tejto podobe, ktorá je podobná: hľadieť na moju tvár a zároveň ťa pripravovať na časy, 

ktoré prídu, keď budeš potrebovať poznať viac o mne. Ak teda túžiš po svetle, ak hladuješ a žízniš po 

pravde, počúvaj ma všetkými zmyslami a silami svojej duše a uvidíš ma. Nezvyknite si na toto slovo ako 

na niečo bežné, ani neupadnite do rutiny bohoslužobného rituálu. Neberte Moje učenie ako nejakú 

materiálnu ideológiu a nevyužívajte ho na to, aby ste profitovali z dobrej viery alebo telesného či 

duševného utrpenia svojich blížnych. 

7 Prišiel pre vás čas pochopenia, prišiel okamih osvietenia a nie je ďaleko čas, keď by ste sa mali 

vydať na cestu, aby toto svetlo zažiarilo v iných srdciach. Dávam vám citlivosť a dávam vám poznanie, 

aby ste mohli plniť svoje duchovné poslanie. Všetci ste schopní dávať rady plné svetla tým, ktorí to 

potrebujú, aby ste osušili slzy toho, kto plače. Dal som vám v hojnosti vzácny uzdravujúci balzam, ktorý 

nezostane nevyužitý ani jeden deň. Bolesť vás očistila, aby ste mohli rozvinúť svoje duchovné dary. 

Nepoškvrňte sa nanovo hriechom. Tvoje pery a srdce boli tiež očistené - jedno, aby sa stalo prameňom 

lásky a dobrých citov, a druhé, aby vyjadrovalo to, čo je čisté, vznešené. 

8 Tu je moje učenie, jasné, priezračné ako voda, ktorou hasíš svoj smäd. Premenil som vaše srdce na 

prameň, aby mohlo zhromažďovať túto vodu a aby ste vďaka jeho priehľadnosti videli až na dno, akoby 

ste sa pozerali na môjho Ducha bez akejkoľvek formy alebo obalu. 

9 Počúvajte ma, učeníci, lebo zo mňa vychádza všetka múdrosť. Prichádzam k vám so slovami a 

dielami, ktoré vás prekvapia v spánku. Ale veru, hovorím vám: Skôr než prídem k nejakému ľudu alebo k 

nejakému srdcu, pošlem im posla alebo ukazovateľa cesty, aby ma pri svojom príchode spoznali a prijali. 

Teraz sa opýtajte sami seba, ktorý z mojich príchodov ste boli skutočne pripravení prijať ma. 
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10 Proroci prvej éry, ktorí ohlasovali príchod Majstra, boli v mestách vysmievaní, prenasledovaní a 

kameňovaní. Eliáš, ktorý v tomto období hovoril ústami inšpirovaného a spravodlivého muža menom 

Roque Rojas, kázal "na púšti" a len málokto počul jeho hlas. 

11 Ak sa pozriete na Mojžišov boj v tých prvých časoch, uvidíte aj nedostatok viery, nedostatok 

prípravy v rozhodujúcich chvíľach. Nezabudnite: Keď Mojžiš svojmu ľudu na noc vyslobodenia prikázal, 

aby nikto nespal a aby nočné hodiny strávil v stoji na modlitbách, so sandálmi na nohách a s palicami v 

rukách, mnohí sa nechali uspať, a keď sa zobudili, ľud už vyrazil. Keď Mojžiš nechal ľud osamote modliť 

sa na vrchu Sinaj, po návrate našiel veľký zástup oddaný modloslužbe; úplne zabudli na oznámenia svojho 

vodcu a proroka o Jehovových prisľúbeniach. 

12 Nikdy som ťa nechcel nájsť nepripraveného, prekvapiť ťa hriechom alebo spánkom v lone sveta a 

tela. Preto som vám vopred poslal Svojich poslov, aby sa k vám dostal Môj hlas, od najpokornejšej chatrče 

až po najhonosnejší príbytok. Sedem veľkých prorokov som nechal narodiť medzi tým istým ľudom, aby 

mu zvestovali príchod Spasiteľa sveta - sedem mužov, ktorí boli bratmi tohto ľudu a mali jeho krv a jazyk. 

Vložil som do nich svoj hlas, aby boli ako maják nádeje pre chudobných a utláčaných a ako predzvesť 

spravodlivosti pre pyšných, pre bezbožných, pre nespravodlivých. 

13 Keď zasľúbený prišiel k svojmu ľudu, nasledovalo ho len veľmi málo ľudí - len tí, ktorí túžili po 

spravodlivosti. Ale tí, ktorým sa dostalo veľa poct, ktorí boli plní márnivosti a túžby po moci a cítili, že na 

nich ukazuje ukazovák mojej spravodlivosti, títo držali kríž pre Božieho Syna. 

14 Máte ľudstvu priniesť radostnú zvesť, že už žije v čase Ducha Svätého, v čase, ktorý bol ohlásený 

veľkými znameniami v prírode, aby sa vedcom otvorili oči pre pravdu, aby sa srdce hriešnika pohlo k 

pokániu a aby sa svet zamyslel. Ale toto ľudstvo - bez toho, aby chcelo interpretovať tieto hlasy 

(prírodných udalostí) v ich pravom zmysle - keď nemohlo všetko pripísať materiálnym príčinám, podľahlo 

poverčivým obavám. Preto v tomto čase prišlo moje Slovo do sŕdc, ktoré sú skalami, s ktorými sa začala 

nová vášeň pre mňa. 

15 Svetlo, ktoré na vás v tomto čase vylial môj Duch, je krv, ktorú Ježiš vylial na kríži za ľudstvo. 

Ako predzvesť týchto zjavení ste v prvej ére obetovali baránky a ich krvou ste označili dvere svojich 

domovov. Krv je život, obeť je láska. Láska je svetlom ducha. To bola vaša vlastnosť alebo znak po celý 

čas. 

16 Ó, ľudia, ktorí ste nasledovali tento hlas - nikdy nezabúdajte, že Pánova láska vás určila na veľké 

poslanie. Toto božské znamenie je mojím bozkom lásky, je ochrannou silou, zbraňou a štítom. 

17 Život, ktorým dnes prechádzate, je väčšia púšť ako tá, ktorou prechádzal Izrael v prvej ére. Ale ak 

vám pri prechádzaní ním nebude chýbať láska a viera, nebudete mať nedostatok, ani hlad, ani smäd. Na 

ceste životom bude manna a voda, oázy a radosti. Tí, ktorí neutekajú pred horúcim pieskom, neustupujú 

pred nepriateľmi, ani sa neunavia na dlhej ceste, čoskoro pocítia, že prichádzajú do zasľúbenej zeme. Ale 

tí, ktorí na ceste hľadajú pohodlie, pôžitky a prostriedky, aby sa stali veľkými, sa zastavia na svojich 

cestách a zdržia svoj príchod k bráne mesta. Cesta je vývojom smerom nahor, púšť je skúškou viery a 

posilnením ducha. 

18 Nerobte si z tejto cesty cestu podľa svojich predstáv, nesnažte sa prispôsobiť Môj Zákon a Moje 

Dielo svojmu životu, svojim zvykom a vášniam. Musíte sa prispôsobiť môjmu zákonu. 

19 Niekedy nechápeš, prečo ťa tak veľmi milujem, prečo ti odpúšťam všetky tvoje chyby. Potom vám 

ukážem vašich susedov, aby ste im urobili to, čo urobil Majster vám. 

20 Kto môže pochybovať o dobrote môjho učenia v tomto čase? Ako kedysi som povedal ľuďom: 

"Milujte sa navzájom", deťom: "Cti svojich rodičov", mužovi: "Váž si svoju ženu", rodičom: "Buď 

dobrým príkladom pre svoje deti". Toto nie je tma. Moje semeno prináša mier, lásku a harmóniu. Takto 

zastavíte to zadosťučinenie, ktoré od najstarších čias prechádza z rodičov na deti - bolestné 

zadosťučinenie, ktoré bolo semenom, ktoré ste zasievali a znovu a znovu žali. Je potrebné, aby sa každý 

priestupok zmyl, a veru vám hovorím, že žiaden priestupok neunikne Mojej spravodlivosti. Môže prejsť 

rok, storočie, ba aj vek, ale príde čas súdu. 

21 Milujte čistotu, žite podľa zákona, ktorý vám ukazuje svedomie. Využite tieto chvíle výučby na to, 

aby ste v praxi využili to, čo ste sa naučili. Nespite, kým iní plačú, nezvyknite si na správy o vojne. 

Pamätajte, že tieto správy sú plné vzlykov, nárekov a obáv. Pochopte, že tieto správy, ktoré sa k vám 

dostávajú, sú výkriky bolesti vašich bratov a sestier. Bolo by pre teba lepšie, keby si na základe môjho 
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Slova pocítil bolesť týchto ľudí a inšpirovaný súcitom by si sa za nich modlil a získal zásluhy, aby našli 

pokoj a vojna neprekvapila aj tvoj národ, a potom by si pri pití veľmi trpkého pohára zvolal: "Teraz už 

chápem, čím prešli tieto národy!" 

22 Čo by sa stalo s týmto ľudom, ktorý som zhromaždil, keby som ho neučil slovami spravodlivosti, 

pravdy a lásky? Neveríte v Moje slovo tohto času, pretože ho prinášam vašim ušiam prostredníctvom 

Svojich detí? 

23 Ak ste na ceste zabili prorokov prvej éry a neskôr vystavili mučeníctvu mojich apoštolov, hovorím 

vám, že aj týmto nositeľom hlasu spôsobujete smrť, keď neveria slovu, ktoré vychádza z ich úst. Ste tak 

zotročení svojimi hmotnými zmyslami, že necítite božskú podstatu tohto slova? Pamätajte, že som vám 

povedal: "Strom sa pozná po ovocí." 

24 Pripravujem vás na čas, keď už nebudete počúvať moje slovo, lebo vtedy vás ľudia nazvú ľudom 

bez Boha, ľudom bez miesta uctievania, pretože nebudete mať nádherné cirkevné budovy, aby ste ma 

uctievali, ani nebudete sláviť slávnostné bohoslužby, ani ma nebudete hľadať v obrazoch. Ale zanechám 

vám knihu ako testament, ktorá bude vašou obranou v skúškach a cestou, po ktorej budete smerovať svoje 

kroky. Tieto slová, ktoré dnes počúvate prostredníctvom nositeľa hlasu, budú zajtra vychádzať z Písma, 

aby ste si ich mohli opäť osviežiť a aby ich počuli zástupy ľudí, ktorí sa k vám v tom čase pridajú. 

25 Nepohŕdajte tým, čo bolo napísané v iných časoch, lebo by ste boli fanatickí. Nenechajte sa 

ovládať vášňou a naučte sa rešpektovať svojich bratov, ktorí v iných časoch písali svojou láskou, svojou 

vierou a dokonca aj svojou krvou stránky tej knihy, v ktorej sú napísané mená a príklad tých, ktorí vydali 

svedectvo Mojej pravde. 

26 Miluješ ma a poznáš ma? Milujete Máriu, svoju nebeskú Matku? Lebo medzi týmito stránkami je 

jedna napísaná krvou vášho Spasiteľa a slzami Márie - tej, ktorá vo svojom lone drží materinskú lásku 

Boha. 

27 Ak chcete, aby nové generácie rešpektovali Tretí zákon, rešpektujte aj predchádzajúce zákony. 

28 Veľké navštívenia otrasú svetom a vtedy budú ľudia venovať pozornosť novej knihe Zjavenia, 

ktorú stretnú pevnú ako skala, vyrytú do sŕdc ľudí. 

29 Správne pochopte moje slovo. Veľa som vám hovoril o svojej neprítomnosti a svojom odchode. 

Pochopte však, že som k vám hovoril obrazne. Už k vám nebudem hovoriť v tejto podobe, ale viete si 

predstaviť, že by som mohol odísť od jedného z vás, keď som životom vášho ducha a prebývam v ňom 

navždy? Budete schopní prestať počuť hlas svojho Otca vo svojom vnútri? Nikdy, ak viete, ako sa 

pripraviť. 

30 Smerujete k tomuto cieľu, preto som vás prišiel vybaviť týmito prejavmi. Ak ste pripravení, budete 

počuť môj hlas čisto a jasne; ak nie, budete zmätení a neschopní odovzdať nič iné ako svedectvo. Čo teda 

odovzdáte, o čom budete hovoriť po rozlúčení s Mojím slovom? 

31 Chcem, aby ste sa nevzdialili od prirodzeného a jednoduchého života a aby ste neupadli do stavu, 

ktorý by sa dal považovať za niečo, čo nie je normálne, aby ste vždy zostali vybavení a aby ste si 

udržiavali duchovnosť vo svojich srdciach, aby ste boli kedykoľvek povolaní a pripravení splniť svoje 

poslanie. 

32 Povedal som vám, že v roku 1950 zhromaždím na zemi 144 000 označených. Nikto však nevie, v 

ktorom okamihu na zemi nechám narodiť sa tých, ktorí sú ešte v duchovnom, aby mohli splniť moje 

poslanie. 

33 Váš osud je vo mne, lebo ja som vzkriesenie a život. Neskôr sa opäť stretnete v Duchovnom dome 

a odtiaľ dokončíte svoju prácu. 

34 Zduchovnite vykonávanie svojej úlohy. Rok 1950 sa už blíži a vy by ste nemali zostať 

nepripravení. Chcem, aby ste svoje poslanie plnili horlivo, ale nie fanaticky. Využite čas, ktorý je svetlom 

a spásou pre dušu. 

35 Hoci ľudstvo prešlo dlhú cestu, stále zostáva duchovne rozdelené. Bola každému národu oznámená 

iná pravda? Nie, pravda je jedna. 

36 Duchovné rozdelenie ľudí je spôsobené tým, že niektorí si vzali jednu vetvu a iní druhú. Strom je 

len jeden, ale jeho konárov je veľa. Ľudia však nechceli prijať Moje učenie týmto spôsobom a spory ich 

rozdeľovali a prehlbovali ich nezhody. Každý verí, že má pravdu, každý sa cíti byť v práve. Ja vám však 
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hovorím: kým budete ochutnávať ovocie jednej vetvy a odmietať ovocie ostatných, nedospejete k 

poznaniu, že všetky plody pochádzajú z božského stromu, ktorého celok predstavuje absolútnu pravdu. 

37 Keď vám hovorím o týchto pravdách, nemyslite si, že Majster má na mysli vonkajšie formy 

uctievania rôznych náboženstiev, ale základný princíp, na ktorom je každé z nich založené. 

38 Silná búrka sa práve prejavuje. Poryvy vetra, ktoré otriasajú stromom, spôsobia, že jeho rôzne 

plody budú padať a ochutnajú ich tí, ktorí ich predtým nepoznali. Potom si povedia: "Ako sme boli 

pomýlení a slepí, keď sme pod vplyvom nášho fanatizmu odmietali všetky plody, ktoré nám ponúkali naši 

blížni, len preto, že nám boli neznáme!" 

39 Časť môjho svetla je v každej skupine ľudí, v každom spoločenstve. Nech sa teda nikto nechváli, 

že má celú pravdu. Pochopte teda, že ak chcete preniknúť hlbšie do podstaty Večného, ak sa chcete dostať 

ďalej, než kam ste prišli, ak chcete vedieť viac o Mne a o sebe, musíte najprv spojiť poznanie jedného s 

poznaním druhého a rovnako aj všetkých ostatných. Potom z tejto harmónie zažiari jasné a veľmi jasné 

svetlo, ktoré ste doteraz vo svete hľadali a nenašli. 

40 "Milujte sa navzájom", to je moja zásada, moje najvyššie prikázanie pre ľudí bez rozdielu 

vierovyznania alebo náboženstva. 

41 Priblížte sa k sebe navzájom plnením tohto najvyššieho prikázania a nájdete ma prítomného v 

každom z vás. 

42 Buďte pozornými pozorovateľmi a pochopíte, že boj ideí, vierovyznaní a náboženstiev sa už 

začína. Výsledok vašich ľudských bojov vás krok za krokom vedie do tohto nového boja. 

43 Ach, keby len ľudia boli vnímaví, kedykoľvek sa k nim priblíži Moje svetlo - koľko bolesti a 

zmätku by si ušetrili! Zatiaľ však nechápu, ako sa majú pripraviť na prijatie pokoja. Snažia sa len pripraviť 

na vojnu alebo aspoň na obranu. 

44 Keď som vám to všetko oznámil a varoval vás, mohli by ste sa ešte stále báť ako nejaký nevedomý 

človek, keď príde čas boja? 

45 Pošlite sa za mier, za harmóniu, za zmierenie a bratstvo. 

46 Uvidíte, ako na seba útočia veľké náboženstvá, ako zmätené masy ľudí utekajú v divokom úteku. 

V tú hodinu bude tento ľud plne poznať svoju úlohu, bude slobodný od predsudkov, škvŕn a omylov, aby 

mohol vystierať ruku plnú súcitu k tým, ktorí potrebujú pokoj, útechu, svetlo a zdravie. 

47 Obnovte svoj život, zduchovnite svoje skutky, študujte moje Slovo, lebo v ňom vám dávam 

ochutnať všetky plody božského stromu, aby ste, keď vám vaši blížni ponúknu plody, ktoré majú a 

vypestovali, poznajúc chuť ovocia, ktoré som vám dal, mohli prijať jeho plody s láskou, ak ich nájdete 

čisté, alebo ich odmietnuť s láskavosťou, ak ich čisté nenájdete. 

48 Duch má vyšší zmysel, ktorý mu umožňuje objavovať pravdivé, čisté a dokonalé. Je však 

potrebné, aby sa tento dar rozvíjal, aby ste sa nestali obeťou omylu, teda aby ste sa živili nezdravými 

učeniami a odmietali to, čo je skutočnou potravou pre vášho ducha. 

49 Dám ti Svoje učenie, ale najprv polož svoj smútok ku Mne, plakaj pri Majstrovom srdci, zotav sa, 

a keď utíšiš svoju bolesť, keď ti uschnú slzy na lícach, pozdvihni svojho ducha, aby naň prišlo Moje 

učenie. 

50 Nechcem vidieť hlad ani smäd u žiadneho zo svojich učeníkov; chcem vás vidieť sýtych, keď ste 

jedli a pili pri mojom stole. Len tak budete môcť na tomto svete konať skutky hodné Mňa. Nezabúdajte, že 

každým dňom, ktorý uplynie, sa blíži môj odchod, a kto nevyužije tento čas poučenia, bude sa neskôr cítiť 

ako sirota. 

51 Nebola to náhoda, ktorá vás priviedla do Mojej prítomnosti. Môj hlas vás volal na cesty života a 

moje milosrdenstvo vás viedlo. Teraz viete, že ste spoznali úlohu, ktorú som vás poslal plniť na zemi. V 

mojom Slove ste sa dozvedeli, aký je váš pôvod a aký je váš cieľ. Dostali ste zjavenie, že ste súčasťou 

ľudu, ktorý dostal mannu Ducha v troch etapách. 

52 Ak prenesiete všetko, čo sa stalo v izraelskom národe v prvých dvoch obdobiach, do duchovného 

života, zistíte, že to isté sa stalo aj vo vás v súčasnosti. 

53 Život tohto ľudu, jeho dejiny, sú poučením pre celé ľudstvo, sú podobenstvom, sú knihou, ktorej 

kamenným základom bol zákon, ktorý som vám zjavil na Sinaji. Jeho obsah zachováva hlas prorokov, 

vývoj národa, jeho boje, víťazstvá a prehry, radosti a trpkosti. Je v nej tiež dokonalé Kristovo pôsobenie 

medzi ľuďmi a poslanie tých, ktorí ho nasledovali. 
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54 Dnes sa táto kniha otvára pred vaším duchom a vy vidíte, ako z nej vychádzajú nové lúče svetla, 

pretože to, čo nebolo pochopené v tých časoch, vám bolo vysvetlené dnes. Dnes môže váš duch zaklopať 

na brány záhrobia v túžbe po múdrosti. Dnes vám vaše duchovné schopnosti umožňujú priblížiť sa k 

Majstrovi, aby vám mohol ukázať nové lekcie svojich Božských tajomstiev. 

55 Môj ľud, hoci v sláve môjho Ducha je pokoj, nemôžem sa zdržať toho, aby som vám neposlal 

svoju pomoc, lebo vidím, že kráčate po cestách sveta a vláčite so sebou reťaze námahy a nedokonalosti. 

56 Ste na ceste cez púšť a uprostred nej som dal vyrásť palmám, aby ste našli tieň a odpočinok. Z 

pustej skaly tvojho sveta som dal vytrysknúť nevyčerpateľnému prameňu, aby si sa z neho napil a viac 

nežiadal. Dnes vám nedávam polia vo svete, aby ste ich obrábali; svoje polia nájdete v srdciach. Niektorí 

práve začali obrábať, iní dokončujú dávno začaté dielo a ďalší žnú ovocie svojej sejby. 

57 Otcovia rodín by sa nemali vyhovárať na to, že majú veľa detí, že ich čas je venovaný len 

získavaniu každodenného chleba, a preto nemôžu myslieť na to, aby robili dobro iným. 

58 Nech mi ľudia nehovoria, že sa necítia schopní učiť Môj zákon. Všetkým vám hovorím, že na 

vašej životnej ceste je viac než dosť príležitostí, kde môžete zasiať moje semeno bez toho, aby ste strácali 

čas a zanedbávali svoje povinnosti. 

59 Slúžte mi a ja budem slúžiť vám. 

60 Vaše srdce by nemalo byť sklamané, ak zasievate lásku do svojich detí alebo do svojich blížnych a 

žnete z nich len bolesť. Viete presne, čo Kristus zasial vo svete a čo žne. On však vedel, že žatva nie je na 

svete, ale v nebi, keď príde správny čas. Aj vy, učeníci, keď napodobňujete Majstra v trpezlivosti, 

nehľadajte odmenu alebo odplatu na zemi, ale radšej počkajte na hodinu svojej blaženosti na onom svete. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 130  
(Vyhlásenie na Zelený štvrtok Veľkého týždňa) 

1 Svet je hlboko dojatý pri spomienke na moje umučenie. Dnes popoludní, keď si pripomínate tieto 

udalosti a keď zostupuje môj božský lúč, aby priniesol 

Aby ste dali duši človeka vnútorný pokoj, Ježiš vidí vaše emócie. 

2 Ty, ktorý ma miluješ a ponúkaš mi svoj život ako apoštol, ktorý ponúkaš krištáľovo čistú vodu 

svojej lásky žízniacemu Rabínovi - cíť, že v pravde je medzi vami Duch Svätý Majstra. 

3 Teraz je čas, aby zavládol duch pravdy a aby sa zo sŕdc ľudí vytratil náboženský fanatizmus. 

4 V tejto chvíli môj Duch pociťuje veľkú radosť, pretože som medzi svojimi učeníkmi, ktorým 

ponúkam víno pri svojom stole lásky - nie víno z hrozna, ktoré nikdy neprestane byť šťavou z viniča, ale 

svoj vlastný duchovný život. 

5 Prešiel čas, keď som vám povedal, aby ste si pripomínali sväté prijímanie tým, že budete na moju 

pamiatku prijímať chlieb a víno. Dnes učím vášho ducha, aby sa živil významom môjho učenia lásky a 

zriekol sa všetkého symbolizmu. 

6 Nesnažím sa vám pripomínať utrpenie, ktoré patrí do inej éry, a predsa plačete na môj pokyn, ale 

tento plač bude z pokánia. 

7 Svet je kalichom horkosti, ale Kristus, "Slovo" Otca, prichádza plný lásky a pokračuje v učení o 

neobmedzenej láske, ktoré som dal ľuďom. V tomto čase vám ukážem cestu, po ktorej musíte ísť, aby ste 

dosiahli spasenie od svojich hriechov. Nechcem však, aby ste vo svojich myšlienkach nosili iba Krista, ale 

aby ste svedčili o pravdivosti jeho učenia skutkami lásky. 

8 Pozrite sa, ako v dnešný deň mnohé z mojich detí mylne symbolizujú tú večeru, pri ktorej som sa 

naposledy spojil so svojimi učeníkmi; moje slovo, moje učenie lásky boli sfalšované. V tejto chvíli vám 

Božské Slovo v priamom spojení so všetkými dušami dáva svoju lásku, tak ako rozdávalo chlieb svojim 

apoštolom. 

9 Tu je Kristus, Knieža pokoja, o ktorom si zástupy mysleli, že je búrlivák a rebel. Pamätajte, že 

Boh-človek prišiel na svet a povedal: "Toto sú moje deti, za ktoré dám aj poslednú kvapku svojej krvi." 

Dnes k vám, milované deti, hovorím jednoduchým spôsobom. Vtedy som k vám hovoril v podobenstvách 

a často ste mi nerozumeli, pretože ste mojim slovám pripisovali nesprávny význam. 

10 Ľudstvo, Ja ťa nekonečne milujem! Vrátil som sa k vám nie tak, ako ste ma počuli v Prvom čase, 

ani nie tak, ako ste ma videli a počuli v Druhom čase. Dnes vám dávam svoje poučenie prostredníctvom 

mozgu, ktorý pripravila moja múdrosť. 

11 Medzi mojimi ľuďmi boli vždy tak tí, ktorí mali zmysel pre duchovno, ako aj tí, ktorí hľadali len 

materiálne dobrá. V prvej ére boli situácie, keď sa niektorí klaňali zlatému teľaťu, zatiaľ čo iní plakali zo 

strachu pred Jehovom; a v druhej ére bol medzi Mojimi apoštolmi jeden, ktorý chcel odo Mňa dostať moc 

premieňať kamene na zlato, pričom sa vyhováral, že by bolo dobré podporiť peniazmi chudobných, ktorí 

hladujú. Na to som mu povedal: "Ak by sme dali ľuďom peniaze, prestali by si ich vážiť, pretože je ľahké 

ich získať." A dodal som: "Kto ma nasleduje, bude chudobný ako jeho Majster." Preto som sa aj ja 

pokorne sklonil, aby som umyl nohy svojim učeníkom, a povedal som im: "Nikdy sa nepovažujte za 

prvých, ale za posledných pred Otcom." 

12 Vám, mojim novým učeníkom, hovorím: "Čo vidíte, že ja robím vám, robte aj vy svojim bratom." 

13 Pripravili ste svoje srdcia na prijatie podstaty môjho Slova a s ním aj útechy, povzbudenia a svetla, 

ktoré potrebujete. Dôverujete mi, pretože viete, že sa vám ako všetkým bytostiam dostáva Mojej ochrany. 

Povedal som vám však, že žijete v čase nápravy a očisťovania a že ešte stále budete v najväčšej miere 

poznať bolesť. 

14 Budúcnosť stále prináša ľudstvu veľké boje a utrpenie a vy ako súčasť tohto ľudstva musíte tiež 

trpieť. Iba modlitba a "bdenie" urobia utrpenie znesiteľným. Mnohí v týchto skúškach stratia orientáciu, 

zúfajú si a hľadajú riešenie svojho utrpenia iným spôsobom. Ale len ak sa vrátia na cestu dobra, mieru a 

spravodlivosti, získajú späť svoj pokoj. A dokonca aj medzi týmto ľudom, ktorý tu v tomto čase dostal 

svoje znamenie, zo 144 000 ľudí označených na čele - koľkí z nich ma opustia, hoci teraz obklopujú 

Majstra a počúvajú Jeho učenie o nekonečnej láske? 
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15 Preto som prišiel v tomto čase, aby som vám dodal silu vo vašom boji, aby som vám ukázal, že 

máte pracovať pre vysoký ideál, za ktorý som vždy bojoval - pre váš duchovný vyšší rozvoj. 

16 Urobte si všetky svoje duchovné dary vlastnými a vysoko si ich vážte, aby ste obstáli v tejto veľkej 

skúške. Nerozdávajte ich, aby ste sa necítili osirelí, lebo budete nútení nazbierať veľkú zásobu viery, 

duchovnej sily a odvahy, aby ste si nezúfali. 

17 Všetko, čo vám oznamujem, vás však nezničí, ale urobí vás veľkými, pretože nájdete nespočetné 

množstvo príležitostí konať dobro a šíriť svoju činnosť lásky. Ak viete, ako sa pripraviť, zabudnete na 

seba, aby ste prišli na pomoc svojim blížnym, a zistíte, že ich duše sú vnímavé ako panenská pôda, aby 

prijali semeno a blahodarný dážď vašich skutkov lásky. 

18 Takto pripravujem ducha svojich detí, aby, keď príde čas, mohli dosvedčiť, že všetky udalosti, 

ktoré zažili, im hovorili o mne, že cítili, že môj Duch bol okolo nich. 

19 Lebo ja nie som len slovo, ja som skutok. Neustále bojujem v dušiach svojich detí, aby som ich 

premenil, a som pripravený odpovedať na vaše otázky, odpovedať na vaše volania a prísť vám na pomoc, 

aby ste mohli naplniť svoj osud. 

20 Je to čas, keď sa Moje svetlo vylialo na každého ducha. Každý, kto bol ochotný praktizovať moje 

učenie, sa cítil plný sily, oživený vyššou vôľou, a skutky, ktoré vykonal, ho oživili a posilnili jeho vieru. 

Tento človek už nemôže zísť zo správnej cesty, aj keby mal ísť cez tŕnie, pretože sila jeho ducha vzrástla a 

vie, ako prekonať utrpenie, aby dosiahol svoj ideál. Kto ešte nezačal túto cestu práce, mal by ju začať dnes 

a nemal by sa zastaviť. Dokonca aj to najmenšie z jeho diel budem brať do úvahy. Nenájdete na zemi 

väčšie uspokojenie, ako keď prídete na pomoc niektorému zo svojich blížnych, pretože cítite jeho bolesť. 

21 Všetky skutky, ktoré som vykonal v druhej ére, aby som vám ukázal svoje učenie o činnej láske, 

budete opakovať aj teraz. Videli ste, že som slepým vrátil zrak - môžete umožniť, aby slepí tohto času, 

ktorí žijú v temnote tohto veku, videli jasné svetlo môjho učenia. Prinúť ochrnutého, ktorý sa zastavil 

kvôli nedostatku poučenia, chodiť. Vzkries k životu toho, kto zomrel pre život milosti a zduchovnenia. 

Nechajte prehovoriť nemého, ktorý nedokáže vysloviť slová lásky a odpustenia. Všetko, čo chcete 

dosiahnuť, vám dám, lebo som vás obdaril darmi nevyčísliteľnej hodnoty, aby ste vydávali svedectvo o 

mojej pravde. 

22 Moja láska k ľudstvu je stála. Nielen keď som zostúpil na zem, robil som zázraky; moje dielo, 

ktorým dávam ľuďom lásku a ochranu, je večné a moje poučenia sú tiež nevyčerpateľné. Kedy pochopíte 

môj boj, kedy spoznáte Eliáša, ktorý medzi vami neúnavne pracuje? 

23 Už sa blíži koniec časov a ja musím pozbierať úrodu. Iba zrelú pšenicu prijmem, iba dokončené a 

dokonalé diela lásky prinesiem do svojej sýpky. A vy ako moji učeníci mi musíte takto ukázať svoju prácu 

a pomáhať svojim blížnym. Vo všetkých národoch sú moji učeníci, proroci, priekopníci, ktorých duchovné 

dary sa prejavujú podobne ako tvoje. V modlitbe hľadajú balzam, ktorý uzdravuje chorých, duchovne 

komunikujú so Mnou, hľadajú svetlo, ktoré osvetľuje ich cestu, a uznávajú Mňa za svojho Vodcu a 

Majstra. 

24 Nečudujte sa, že toto učenie poznajú aj bez toho, aby im bolo zvestované prostredníctvom 

ľudského intelektuálneho orgánu, lebo som vám už povedal, že duša sa vyvinula a každé stvorenie má 

svoju úlohu. Jeho duša sa očisťovala v bolestiach, a keďže na zemi nenašla pravdivých sprievodcov, 

vyhľadala Mňa, lebo vie, že prebývam v duchovnom a osviecujem a vediem všetky Moje deti. 

25 Tu som - pripravený prijať vaše myšlienky a vaše srdce, aby som vám ponúkol význam svojho 

Slova ako pravého vína večného života, o ktorom vám hovorím, že kto sa z neho napije, už nikdy nepocíti 

smäd. 

26 Nezamieňajte si naďalej moje Slovo, ktoré je Chlebom života, s kultovými formami, ktoré sú len 

jeho obrazom. 

27 Svetlo Ducha Svätého osvetľuje vašu cestu a napĺňa vaše duše pokojom. Aká milosť bude na zemi, 

keď môj ľud, rozptýlený medzi ľuďmi, zasvätí svoje životy úlohe učiť svojich blížnych milovať sa 

navzájom. Vždy, keď vám hovorím o jednote, musíte pochopiť, že vidím vašu nejednotu a nedostatok 

harmónie. Ale vedzte, že túto výčitku adresujem všetkým ľuďom a všetkým národom, pretože semeno 

sváru sa rozmnožilo a preniklo do všetkých sŕdc. 

28 Rozpory nenápadne zaplavujú najhlbšie zákutia ľudských životov a otriasajú ríšami, národmi, 

rodinami, náboženskými spoločenstvami a sektami. Veľmi trpké boli plody, ktoré priniesla absencia 
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harmónie medzi ľuďmi, a stále im chýba ochutnať tie najhoršie plody. Ale nebolo mojou vôľou, aby ľudia 

potrebovali tento kalich utrpenia, aby si uvedomili svoj omyl a otvorili oči pravde. Hoci vás v tejto chvíli 

súdim, nikdy neprestávam byť vaším Otcom a chcem, aby ste sa zamysleli a kajali, aby som vás zachránil 

pred priepasťou, do ktorej sa práve rútite. Ktorí z nich ma nechajú vstúpiť do svojich sŕdc? Ktoré národy 

mi otvoria svoje dvere? Ktorí budú tí, ktorí neuposlúchnu volanie svojho svedomia? 

29 Modlite sa! Čo môžeš urobiť v tejto chvíli, keď ťa ešte stále vidím malého z hľadiska tvojho 

duchovného rozvoja, keď si ešte slabý a nemotorný? Staňte sa silnými praktizovaním môjho učenia! Váš 

život vám deň čo deň ponúka príležitosť získať zásluhy a zdokonaliť sa. Buďte ľuďmi, ktorí odrážajú 

svetlo môjho Ducha v každom svojom diele, a ja vás čoskoro pošlem ako pokorných apoštolov môjho 

učenia, aby ste splnili svoje poslanie. 

30 Ak si myslíte, že som opustil svoj trón, aby som sa vám dal spoznať, ste na omyle, pretože tento 

trón, ktorý si predstavujete, neexistuje. Tróny sú pre márnivých a arogantných. Keďže môj Duch je 

nekonečný a všemohúci, neprebýva na určitom mieste: je všade, na všetkých miestach, v duchovnom i 

hmotnom svete. Kde je tento trón, ktorý mi pripisujete? 

31 Neberte moje slová ako výčitku za vaše slabé chápanie a poznanie pravdy. Neprišiel som za vami, 

aby som vás ponížil a poukázal na vašu nezrelosť. Naopak, prišiel som vám pomôcť vystúpiť na svetlo 

pravdy. 

32 Myslíte si, že si nie som vedomý pokroku a rozvoja, ktorý vaša viera a poznanie dosiahli, odkedy 

ste počuli toto slovo? Veru, hovorím vám, že lepšie ako vy sami rozoznávam kroky, ktoré práve robíte na 

duchovnej ceste. 

33 Keď ste prišli k môjmu zjaveniu, neverili ste v moje poučenie prostredníctvom ľudskej mysle a 

mysleli ste si, že ma môžete nájsť len v obrazoch, symboloch a iných predmetoch, ktoré posvätili vaše 

náboženské spoločenstvá. Keď ste potom napriek nedostatku viery pocítili, že Moje učenie pohlo vaším 

srdcom a že vaša duša pocítila Môj pokoj, uvedomili ste si, že božské svetlo sa prejavuje prostredníctvom 

tých bytostí, ktoré sú určené na odovzdávanie Môjho božského posolstva. Vo vašom srdci sa zrodila nová 

viera, zapálilo sa svetlo, ktoré vás naučilo pochopiť, že človek sa môže spojiť priamo so svojím Bohom. 

Ale to nebolo všetko, ešte ste sa museli naučiť chápať, že ľudská myseľ nie je absolútne potrebná na to, 

aby vám Otec mohol dávať svoje pokyny. Vtedy ste vedeli, že tento božský prejav prostredníctvom 

nositeľa hlasu bude dočasný, pretože neskôr príde čas na spojenie ducha s duchom, keď ľudia odstránia zo 

svojich myslí materializmus, fanatizmus a všetku nevedomosť, ktorú obsahovali ich tradície a obrady. 

Cirkev by sa mala zbaviť svojich bohoslužieb, viery a rituálov. 

34 Niektorí z vás to už pochopili, iní podľa toho žijú. Ešte stále vám však veľa chýba k tomu, aby ste 

dosiahli cieľ, z ktorého by ste ma mohli pochopiť v Mojej pravde a v realite Mojej slávy, a nie už 

prostredníctvom fantázií, ktoré si vymyslela vaša malá ľudská predstavivosť. 

35 Prestaň Mi dávať hmotnú podobu na tróne, aký majú pozemšťania, zbav ma ľudskej podoby, ktorú 

Mi vždy pripisuješ, prestaň snívať o nebi, ktoré tvoja ľudská myseľ nie je schopná pochopiť. Keď sa od 

toho všetkého oslobodíte, bude to, akoby ste pretrhli reťaze, ktoré vás spútavali, akoby sa zdvihla hustá 

hmla a umožnila vám pozrieť sa na obzor bez hraníc a na nekonečnú, žiarivú oblohu, ktorá je však zároveň 

uchopiteľná vaším duchom. 

36 Niektorí hovoria: Boh je v nebi, iní: Boh prebýva na onom svete. Ale oni nevedia, čo hovoria, ani 

nevedia, čomu veria. Je pravda, že "prebývam" v nebi, ale nie na takom mieste, ako si si predstavoval: 

Prebývam na nebesiach svetla, moci, lásky, pravdy, spravodlivosti, blaženosti, dokonalosti. 

37 Áno, som v záhrobí, ale mimo ľudského hriechu, mimo materializmu, pýchy, nevedomosti. Len 

preto vám hovorím, že "prichádzam" k vám, pretože prichádzam k vašej nízkej úrovni, pretože k vám 

hovorím tak, aby ma vaše zmysly mohli cítiť a vaša myseľ pochopiť, nie preto, že prichádzam z iných 

svetov alebo domovov, pretože môj Duch je doma všade. 

38 Dlho ste bojovali a dlho ste sa snažili zmeniť svoje presvedčenie a stále máte čo robiť, aby ste 

dosiahli duchovný cieľ, ku ktorému som vás predurčil, a to je poznať svojho Otca, milovať ho a 

preukazovať mu úctu prostredníctvom Ducha. Potom začnete pociťovať skutočnú slávu ducha, stav 

povznesenia, harmónie, pokoja a blahobytu, ktorý je skutočným rajom, ku ktorému všetci smerujete. 

39 Dnes otvorte dvere svojho srdca a mysle svetlu môjho poučenia. Akými skutkami ma budete 

oslavovať? 
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40 Všetci ste ticho, duch je ticho a telo je ticho predo mnou. Skloňte krky a pokorte sa. Nechcem 

však, aby sa moje deti predo mnou pokorili. Chcem, aby boli hodní pozdvihnúť svoju tvár a pozrieť sa na 

Moju, lebo ja nehľadám ani sluhov, ani otrokov; nehľadám bytosti, ktoré sa cítia ako vyvrheli, vyvrheli. 

Prichádzam k svojim deťom, ktoré tak veľmi milujem, aby počujúc hlas svojho Otca pozdvihli svoje duše 

na ceste duchovného vývoja smerom nahor. 

41 Ale hľa, prichádzam do Jakubovho domu a nachádzam v ňom len strach; dúfam, že nájdem 

hostinu, a je tam len ticho. Prečo, ľud môj? Lebo tvoje svedomie ti vyčíta tvoj priestupok a bráni ti pocítiť 

radosť z môjho príchodu. Dôvodom je, že ste sa nemilovali, že ste nepracovali tak, ako vás učil Ježiš. 

42 Chýba vám duchovná výbava, aby ste vycítili tieň bolesti, ktorý na vás číha, a preto je potrebné, 

aby sa váš Otec stal počuteľným materiálne a hovoril k vám vaším jazykom, aby ste vedeli, že sa blíži 

anjel vojny, že jeho zbrane sú veľmi silné a že oproti nemu vzlyká anjel pokoja. 

43 Na krídlach vetra sa mor približuje čoraz viac a v duchovnom priestore sa vznášajú tisíce bytostí, 

ktoré deň čo deň padajú na polia nenávisti a sváru, a ich pomätenosť zatemňuje vaše mysle a srdcia. 

44 Prírodné sily sa uvoľnili a prebúdzajú vedcov z ich snov, ale oni, tvrdohlaví vo svojej 

domýšľavosti, pokračujú vo svojom ničivom diele medzi ľuďmi. Keď sa zabúdate modliť, neplníte úlohu, 

ktorú vám zveril Otec. 

45 Veľmi dobre vieš, že úloha vytvárať mier je na tvojom duchu od tých čias, keď som povedal 

Jákobovi: "Hľa, dám ti početné potomstvo, ktorým budú požehnané všetky národy zeme." Preto predo 

mnou mlčíte. 

46 Budeš čakať, kým ťa ľudské zákony nevydedia a nedonútia ťa zavrieť svoje pery, ktoré som 

vycvičil, aby o Mne vydávali svedectvo? 

47 Nebuďte ľuďmi malej viery. Ak som si ťa vyvolil, tak preto, lebo viem, že mi budeš môcť slúžiť a 

že vieš, ako to robiť. 

48 V tento deň vám hovorím: Ak národy chcú mier, umožním im ho dosiahnuť podľa ich lásky. Ak 

chcú viac vojny, nech ju majú, ale cez ňu padne na zem žezlo mojej spravodlivosti. 

49 Ak by ľudstvo prenasledovalo mojich nových učeníkov a snažilo sa im zabrániť liečiť chorých a 

hovoriť o mojom učení, medzi ľuďmi by sa rozšírili tie najpodivnejšie choroby. Vedci ochorejú, mnohí 

budú mať zatvorené oči, iní budú trpieť zmätenosťou myšlienok. Brány záhrobia sa otvoria a légie 

zmätených duší spustošia celé regióny a posadnú ľudí. Potom, tvárou v tvár bezmocnosti vedy, povstanú 

Moji pokorní pracovníci a podajú dôkazy o svojom poznaní, vďaka ktorým sa mnohí stanú veriacimi. 

Všetky tieto nešťastia vám už dávno oznámili, ale vy zostávate hluchí a slepí. Ste nevďační. 

50 Niekedy je potrebné, aby som k vám hovoril týmto spôsobom. Nezamieňajte si však moje slovo 

lásky s bičom. Milujem ťa. Pristúpte bližšie, aby ste pocítili moje teplo. Priblížte sa ku Mne, aby ste 

pocítili pokoj môjho kráľovstva. Vy ste tí, ktorí ma hľadali pri prechode "púšťou", vy ste tí, ktorí sa vždy 

hnali za mojím prísľubom. 

51 Unavil vás tento život? Potom si na chvíľu odpočiňte v tieni tohto stromu. Vyrozprávajte mi tu 

svoje bolesti a vyplačte sa mi na prsiach. Kedy budeš so mnou navždy? Už teraz chcem vidieť pokoj v 

každej duši. 

52 Nech "škovránok" teraz rozprestrie svoje krídla nad celým vesmírom, aby ste pocítili jeho pokoj a 

teplo. 

53 Ženy, ste to vy, ktoré svojou modlitbou udržiavate malý pokoj, ktorý existuje na zemi, tie, ktoré 

ako verné strážkyne domova zabezpečujú, aby mu nechýbalo teplo lásky. Takto sa spojíte s Máriou, vašou 

Matkou, aby ste zlomili ľudskú pýchu. 

54 Muži, ustanovil som vás za pánov na tejto zemi, aby ste ma na nej zastupovali. Váš duch je ako 

Otcov duch a vaše telo ako vesmír. Neposudzujte dokonalosť svojho tela podľa jeho rozmerov, ale podľa 

nádherného života, ktorý v ňom existuje, podľa jeho poriadku a harmónie. Ale aj pri najväčšej dokonalosti 

je telo obmedzené a príde čas, keď prestane rásť. Inteligencia a pocity sa však rozvíjajú, až kým ho 

nezastaví smrť. Ale všetka múdrosť a skúsenosti, ktoré získal na zemi, zostávajú vtlačené do duše, ktorá 

rastie a rozvíja sa po celú večnosť. 

55 Urobte si zo svojho domova druhý chrám, zo svojich citov druhé uctievanie Boha. Ak ma chcete 

milovať, milujte svoje ženy a svoje deti, lebo aj z tohto chrámu budú vychádzať veľké skutky, myšlienky a 

príklady. 
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56 V tomto čase ste všetci Eliášovými ovcami. Niektorí žijú v jeho prekážke, iní sú stále stratení. 

Svetlo šiestej pečate osvetľuje všetky duše, ktoré sa v tomto čase inkarnujú aj už neinkarnujú. Kým na 

Zemi niektorí využívajú tento zákon na pokrok a spásu svojej duše, iní ho využívajú na prenikanie do 

tajomstiev vedy a objavovanie nových zázrakov. Sú to profánne a neposlušné ruky, ktoré stále lámu 

ovocie zo stromu vedy, aby otrávili ľudské srdcia. Žijete v šiestom časovom období, ktoré ľudstvo prežije 

na zemi ako odraz cesty, ktorú musí prejsť vo večnosti. 

57 V prvej epoche ma na zemi stelesnil Ábel, v druhej Noe, v tretej Jakub, vo štvrtej Mojžiš, v piatej 

Ježiš, v šiestej súčasný Eliáš a v siedmej bude vládnuť Duch Svätý. 

58 Čo ste urobili Mojim poslom? Prvý padol pod úderom vlastného brata, ktorého k tomu dohnala 

závisť. Druhý bol zle hodnotený a vysmievaný zástupmi neveriacich a modloslužobníkov. 

59 Tretí dal dôkazy o Mojej moci vo svojom živote a dostal za to nevďačnosť aj od svojich 

príbuzných. 

60 Štvrtý musel rozbiť tabule zákona pre malú vieru svojho ľudu, ktorý tak veľmi miloval. 

61 Piaty - hoci jeho príchod bol ohlásený - nebol očakávaný, nenašiel vieru ani lásku a po tom, čo 

svetu odovzdal svoje posolstvo lásky, dostal od ľudí najpotupnejšiu smrť, akú kedy utrpel prorok alebo 

posol. 

62 Šiesty prišiel v tomto čase v duchu. Stále ho však prenasledujú šípy pochybností, ľahostajnosti a 

posmechu. 

63 Keď sa uvoľní siedma pečať a namiesto vyslanca bude ľudí osvecovať sám Duch Večného - kto sa 

ma potom pokúsi zraniť alebo zabiť? 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 131  
(Veľká sobota) 

1 V tento deň, keď zvony oznamujú svetu, že nebo sa otvorilo, aby prijalo Krista, vám hovorím, že 

pre vás sú tieto tradície minulosťou. Namiesto zmätených rečí je teraz pre vás vhodné vnútorné 

zhromaždenie; spomínanie a meditácia namiesto hlučných zhromaždení radosti. Čo by sa stalo, keby 

učeníci Ducha Svätého zhmotnili božské učenie? 

2 Duch je život, a preto nikdy neprestane byť. Musí sa zdokonaliť, aby mohol prebývať v nebeských 

výšinách; vy ste sa vyvinuli, dôkazom toho je, že sa dobrovoľne odvraciate od svätých obrazov alebo 

symbolov, ktorými sa ma ľudia snažia predstaviť, pretože ma už chápete ako Ducha Svätého - 

nekonečného a všemohúceho - a nechcete ma vidieť obmedzeného. Konečne ste pochopili, že niet lepšej 

obety pred vaším Bohom ako vaše dobré skutky. 

3 Povedal som vám, že tretieho dňa vstanem z mŕtvych? Potom som vám symbolicky hovoril aj o 

budúcich udalostiach: Tu som v duchu na začiatku Tretej éry, dávam sa poznať prostredníctvom ľudského 

orgánu chápania a prišiel som aj k mŕtvym - pre duchovný život. Prostredníctvom tohto ohlasovania, ktoré 

bolo oznámené a prisľúbené v iných časoch, ste počuli, že okázalé odevy a obrady sú zbytočné, že by ste 

mali svoju dušu obdarovať čistotou. Už ste pochopili, že tváriť sa navonok čisto a nádherne bez očistenia 

srdca je klamstvo, ktoré nezostane bez povšimnutia Otca. 

4 Ty môžeš ohromiť a dokonca oklamať človeka, svojho brata, ale nie Mňa, pretože Môj prenikavý 

pohľad všetko odhalí a usmerní. Okrem toho zažijete, ako v tomto čase veľkého duchovného svetla ľudia 

odmietajú všetko, čo obsahuje pokrytectvo. Pripravujem vás, aby vás nikto neprekvapil, ani aby nikto 

nezlákal vašich blížnych. 

5 Ak sa niekto objaví a bude tvrdiť, že je prevtelený Kristus, neverte mu, lebo keď som vám 

oznámil, že sa vrátim, dal som vám najavo, že to bude v duchu. Ak vám niekto povie: Ja som posol Boží, 

nedôverujte mu, lebo praví poslovia sa nechvália a netrúbia o poslaní, ktoré som im zveril. Identifikujú sa 

len podľa svojich diel. Je na ľuďoch, aby určili, či je tento človek Pánovým poslom. Pamätáte si, že som 

vám povedal, že strom sa pozná podľa ovocia? 

6 Nezakazujem vám ochutnávať "ovocie stromov", ale musíte vedieť rozoznať dobré ovocie od 

zlého. 

7 Tých, ktorí milujú pravdu, postavím ako svietniky, aby osvetľovali cestu svojim blížnym. 

8 Túžim po tvojej duši, po bytosti neviditeľnej tvojim očiam, kvôli ktorej som sa kedysi stal 

človekom a vylial svoju krv, aby som ju naučil plniť jej úlohu. 

9 Nebojte sa stretnúť na svojej ceste ľudí, ktorí popierajú Moju prítomnosť v tejto podobe. Sú to 

slepí ľudia, ktorí ešte nemajú svetlo v duši. Kedysi ma tiež odmietali, ale keď videli moje zázraky, museli 

vyhlásiť, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš. 

10 V tomto čase uvidíte tých, ktorí ma zapreli, skormútených a kajúcich sa pred vami, bez toho, aby 

našli slová, ktorými by vyznali, že toto učenie pochádza od Boha. 

11 V tento deň, keď sa davy ľudí hrnú do svojich kostolov s veľkým výkrikom slov, aby oslávili 

okamih, keď sa nebo otvorilo, aby ma prijalo, vám hovorím, že to všetko je len tradícia, ktorá má 

zapôsobiť na ľudské srdce. Sú to len rituály, ktoré dnes zhmotňujú moje božské umučenie. 

12 Nesmiete nasledovať túto tendenciu a stavať oltáre a obrazy. Nezobrazujte si posvätné udalosti ani 

nepoužívajte zvláštne odevy na odlíšenie, pretože to všetko je modloslužba. 

13 Vzývajte ma svojím srdcom, pamätajte na moje pokyny a berte si moje príklady za vzor. Ponúknite 

mi svoju nápravu a pocítite, ako sa vám otvárajú nebeské brány. 

14 Verte, že tak ako Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň, aj ja som dnes v tretej ére vstal z mŕtvych 

medzi ľudí, ktorí sú mŕtvi vo viere a milosti, aby som vás prostredníctvom ľudského orgánu chápania učil 

krásam duchovného života. 

15 Zástupom, ktoré ma počúvajú, hovorím: Prečo sa prikrývate svojimi nedeľnými rúchami a 

šperkami, a radšej neoblečiete svoju dušu do čistoty? Chcem vidieť tento odev len medzi vami. 

16 Vyhýbajte sa falošným a hanlivým predstavám o Mne a o Mojom umučení, lebo nikto ma nemôže 

predstavovať. Žite môj príklad a moje učenie. Kto takto koná, bude zastupovať svojho Majstra na zemi. 
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17 Zatiaľ čo niektorí pália kadidlo a myrhu ako obetu Môjmu Božstvu, ja vás učím obetovať Mi 

vnútro svojho srdca, vôňu svojej duše. Túto duchovnú obetu chcem od vás. 

18 V toto milostivé ráno si ľudstvo pripomína tretí deň, keď Kristus vstal z mŕtvych, aby potešil 

svojich apoštolov, a keď prekročil prah smrti, aby vyhľadal tých, ktorí to duchovne potrebujú. Pamätaj, že 

som ti povedal: Ja som Veľký zemepán alebo Pastier. Aj tieto úlohy sú zadané vám. Kto iný ako pastier 

môže viesť duše a usmerňovať národy? A či otec rodiny, ktorý sa stará o srdcia, alebo učiteľ, ktorý vedie 

mysle - či to nie sú pozemšťania? 

19 Každému z nich je pridelený určitý počet duší, ktoré má viesť alebo vychovávať, a táto úloha sa 

nekončí telesnou smrťou. Duša naďalej seje, pestuje a žne v duchovnom svete, ako aj na zemi. Väčšie 

duše vedú tie menšie a tie zasa vedú ďalšie s ešte nižším stupňom vývoja, zatiaľ čo Pán je ten, kto ich 

všetkých vedie k Svojej prekážke. 

20 Ak som vám teraz povedal, že väčšie duše vedú tie menšie, nechcem tým povedať, že tieto duše 

boli od začiatku veľké a že tie druhé musia byť v porovnaní so svojimi bratmi a sestrami vždy malé. Tí, 

ktorí sú teraz veľkí, sú takí preto, lebo sa pozdvihli a rozvinuli pri plnení vznešenej úlohy milovať, slúžiť a 

pomáhať tým, ktorí ešte nedosiahli taký stupeň duchovného rozvoja, tým, ktorí sú ešte slabí, tým, ktorí 

zablúdili, a tým, ktorí trpia. 

21 Tí, ktorí sú dnes malí, budú zajtra veľkí vďaka svojej vytrvalosti na ceste rozvoja. 

22 Rebrík duchovnej dokonalosti, ktorý Jakub videl ako symbol vo svojom prorockom sne, je cesta, 

ktorá sa začína na zemi a končí v nebi, ktorá má svoj začiatok v hmotnom svete a svoj koniec v 

dokonalosti duchovného života. 

23 Svoje deti, svojich žiakov, svoje národy neopustíte ani so smrťou, pretože vzdialenosť medzi 

jedným a druhým svetom je len zdanlivá. Z duchovnej sféry sa budete môcť naďalej starať, viesť a starať 

sa o svoj počet a často potom budete môcť vykonať také veľké diela, ktoré by ste na zemi považovali za 

nemožné. 

24 Požehnaná je cesta vašej duše, ktorá vám každý deň umožňuje jasnejšie si uvedomovať lásku 

vášho Otca a učí vás chápať veľkosť jeho skutkov. 

25 Je možné, že aj po tomto učení bude niekto naďalej dúfať, že ho smrť oslobodí od jeho kríža, alebo 

že sa nájde niekto, kto sa bude obávať, že ho pripraví o jeho semeno? 

26 Všetko žije vo Mne, všetko sa vo Mne udržuje, nič sa nestráca. 

27 V tomto čase vás hľadám vo vašom dome, lebo ak hľadáte mňa, hľadám aj ja vás. Chcem sa s 

vami rozprávať, dovoľte mi preniknúť až na dno vašich sŕdc a nesnažte sa predo mnou ukryť ani svoj 

smútok, ani svoje previnenia. 

28 Pokúste sa ma počuť v tichu, pozdvihnite svojho ducha k Otcovi, a potom čoskoro budete počuť 

môj hlas, ktorý k vám hovorí jazykom, ktorý ste nikdy nepočuli, a predsa mu rozumiete, akoby ste ho 

počuli odjakživa. 

29 Nemalo by vás to prekvapovať, pretože musíte pochopiť, že Ja som "univerzálne Slovo". Hovorím 

k svedomiu, hovorím k srdciam, k dušiam, k rozumu a zmyslom, hovorím vo všetkých bytostiach, Môj 

hlas nikdy neprestáva. 

30 Naučte sa ma počúvať a skúmať moje lekcie. Pamätajte, že som vám povedal, že kto sa napije 

vody z môjho slova, už nikdy nebude žízniť. Vylial som svoju múdrosť na všetko, čo existuje, aby ste ju 

mohli zbierať počas svojej životnej cesty. 

31 Aj keby na svete neexistovali náboženstvá, stačilo by, keby ste sa sústredili na dno svojej bytosti a 

našli Moju prítomnosť vo svojom vnútornom chráme. Tiež vám hovorím, že by stačilo pozorovať všetko, 

čo vám život ponúka, aby ste v ňom objavili knihu múdrosti, ktorá vám neustále ukazuje svoje najkrajšie 

stránky a najhlbšie učenie. 

32 Potom pochopíte, že nie je spravodlivé, aby svet blúdil, hoci vo svojom srdci nosí správnu cestu, 

ani aby blúdil v temnote nevedomosti, hoci žije uprostred toľkého svetla. 

33 Neprišiel som vás súdiť len preto, aby som vyniesol rozsudok nad každým hriešnikom. Prišiel som 

ťa súdiť, ale nie bez toho, aby som ti najprv ponúkol novú príležitosť oslobodiť svoju dušu od všetkých 

priestupkov. 

34 Volám všetkých, lebo sa chcem vidieť obklopený touto veľkou rodinou, ktorá je pre Mňa 

ľudstvom, ktorému som dal toľko láskavosti a nehy, že som sa stal jedným z ich synov. 
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35 Vy, ktorí ste mali možnosť počuť ma v tejto podobe, vedzte, že ste prišli v pravý čas. Ani som 

neprišiel pred alebo po správnom čase, ani ste neprišli príliš neskoro alebo príliš skoro. Toto je čas, ktorý 

bol vášmu duchu prisľúbený od najvzdialenejších čias, aby v ňom mohol pokračovať v poučení, ktoré sa 

sotva začalo v predchádzajúcich časoch. 

36 Nemohli ste sa ku Mne vrátiť bez toho, aby ste predtým neokúsili všetky plody života a neužili si 

všetky radosti. Ako málo je bytostí, ktoré vedeli zostať verné a čisté po Otcovom boku! Vykonali iba Jeho 

vôľu. Ale vy, ktorí ste vo svojich modlitbách mnohokrát opakovali: "Pane, nech sa stane Tvoja vôľa ako v 

nebi, tak aj na zemi!" - je klamstvo, že ste vždy konali podľa Mojej vôle. Pretože ste žili podľa svojej vôle, 

ktorá je nedokonalá, dopustili ste sa takých vážnych chýb, za ktoré teraz platíte veľkou horkosťou, 

chorobami a ťažkosťami. Vy však už nebudete vnucovať svoju vôľu a podriadite sa božskej autorite, ktorá 

všetko riadi múdro a spravodlivo. Potom sa už nebudete dopúšťať chýb a trpieť kvôli nim. 

37 Modlite sa a hľadajte samotu a ticho svojej vnútornej svätyne, potom sa v tejto modlitbe prebudia 

v súčasnosti spiace zmysly a schopnosti vo vašej bytosti a budú vám hovoriť o minulých učeniach a 

budúcich udalostiach, ktoré sú teraz vašej mysli nedostupné. Potom sa dozviete, že musíte dokončiť dielo, 

ktoré ste v minulých životoch nechali nedokončené. V súčasnosti človek začína duchovne spoznávať sám 

seba. Už stojí pred bránou svätyne, kde nájde vysvetlenie všetkých tajomstiev, ktoré ho doteraz 

obklopovali, bez toho, aby si ich dokázal vysvetliť. Ale beda tým, ktorí napriek môjmu neustálemu 

volaniu budú hluchí alebo necitliví na hlas, ktorý neprestajne klope na dvere ich sŕdc, lebo v nich bude 

únava zo života a doteraz nepredstaviteľná skľúčenosť. 

38 Ženy tohto ľudu, ktoré počúvate moje slovo, ktoré sa dotýka najhlbších a najvznešenejších strún 

vašich sŕdc, bdejte nad svojimi, udržujte v nich plameň viery, pestujte cnosti, pokoj a bratstvo. Obraciam 

sa na vás, pretože vaše srdce je vnímavejšie na moje slovo, hoci váš duch je rovnaký ako duch všetkých 

ľudí. 

39 Urobím z vás všetkých milovaných učeníkov, ktorí sa naučia opravovať bez toho, aby niekoho 

zraňovali alebo súdili - tých, ktorí vedia liečiť rany bez toho, aby krvácali, ktorí vedia odpúšťať bez toho, 

aby spôsobili poníženie. Keď budete takto pripravení, pošlem vás k národom ako poradcov, ako poslov 

pokoja, ako hlásateľov tejto dobrej zvesti, ako dôstojných učeníkov toho, ktorý vás toľko naučil. Nesmiete 

však zabúdať, že jediný, kto môže dávať, je Otec, a on je tiež jediný, kto môže duši vrátiť všetko, čo 

stratila. 

40 Po roku 1950, keď sa skončí Moje prejavy v tejto podobe, vás nenechám samých. Budem naďalej 

prítomný v inej podobe, jemnejším spôsobom, a ak budete v pravde bdieť nad učením, ktoré som vám 

zveril, a zduchovniete, pocítite Moju prítomnosť ešte bližšie k sebe. Ak máte vieru, uvidíte ma svojimi 

duchovnými očami, a ak sa spojíte ako bratia a sestry v Mojom diele, ľudia sa k vám budú hrnúť, ako sa 

hrnuli v tomto čase, keď som sa dal poznať prostredníctvom nositeľov hlasu. 

41 Nikto nebude môcť vytrhnúť toto semeno z tvojho srdca, lebo sa bude odovzdávať z pokolenia na 

pokolenie. 

42 Dôjde k boju: Zlí a pokrytci budú na teba ukazovať a prenasledovať ťa, lebo ideš po tejto ceste. 

Ale nič nebude môcť prinútiť tento ľud ustúpiť, pretože toto semeno, ktoré som zasial do vašich sŕdc, 

vyklíči vo chvíľach skúšky ako slovo svetla na perách vašich detí. 

43 Tak ako sa kresťanstvu podarilo presadiť Moje učenie lásky v časoch, keď ľudia ťažko pociťovali 

vzájomnú lásku, tak bude v tejto dobe bojovať špiritizmus v epoche, keď materializmus skamenel srdcia 

ľudí. A ak v tých časoch Kristovo slovo otriaslo samotnými základmi ľudských životov, aj teraz toto 

svetlo rozochveje najcitlivejšie struny ich sŕdc. Budú obdobia, keď sa bude zdať, že moje semeno zmizlo. 

Bude však úspešná a pretrvá uprostred všetkých udalostí na zemi. 

44 Ak sa niektorým podarí utajiť moju pravdu, iní budú pracovať na tom, aby sa o nej dozvedeli. Ak 

rodičia budú mlčať, deti budú hovoriť. Ale moje slovo bude prúdiť z úst mojich učeníkov a svedectvá sa 

budú objavovať všade. Nežiadajte však, aby ste zažili naplnenie všetkého, čo vám teraz oznamujem. 

Najprv nechajte semeno vyklíčiť, potom nechajte rastlinu priniesť vytúžené ovocie, a aj potom nechajte 

ovocie dozrieť. Potom uvidíte, ako sa všetky moje proroctvá jedno po druhom naplnia. Niektorí z vás sú 

usilovní, iní nedbalí, ale hovorím vám, že všetci musíte byť trpezliví a vytrvalí. 
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45 Ak viete, koľko stojí zber ovocia alebo semienka po tom, čo ste ho vypestovali, budete mať k 

nemu skutočnú lásku. Preto chcem, aby moje semeno prešlo vašimi rukami, aby ste ho milovali a uznali 

všetku jeho hodnotu. Aby som vám pomohol splniť vašu úlohu, posilňujem vás v boji. 

46 Pastier s láskou privádza stádo k prekážke svojej lásky, ktorou je Pánovo lono pre duše. 

47 Choďte vpred, hovorí vám môj hlas, nezastavujte sa na ceste. Milujte čas ako vzácny poklad, 

využívajte ho pri plnení povinností svojho ducha a povinností, ktoré vám ukladajú pozemské povinnosti. 

Používajte ho vo všetkom, čo prikazuje môj zákon, a odmenou vám bude svetlo a pokoj pre vášho ducha. 

48 Pre mnohých ľudí tejto doby sa končí ich vykúpenie na zemi. Vy, ktorí počúvate tieto zjavenia a 

neviete, či patríte k tým vyvoleným - využite aj posledný okamih svojej existencie, preskúmajte ho vo 

svetle svojho svedomia. Skúmaj skúšky, ktoré musíš podstúpiť, splácaj čo najviac svojich (duchovných) 

dlhov a vďaka tejto príprave získaš príjemné ovocie, ktoré tvoja duša zožne hneď, ako prekročí prah 

duchovného života. 

49 Nemyslite na smrť, aby sa pre vás neznámo nestalo deprimujúcou fixnou myšlienkou. Pamätaj, že 

budeš žiť, a buď si istý, že keď uvidíš cestu duchovnej sféry, tvoja duša bude jasať radosťou a 

prekvapením: Zdá sa mi, akoby som tu už raz bol! 

50 Študujte a správne si vykladajte Moje učenie, lebo ak by ste to nerobili, upadli by ste do fanatizmu 

v dôsledku slabého oduševnenia Mojich učiteľov, a keďže ide o povznesenie ducha, nepripúšťa omyl. 

51 Žite čisto, pokorne, jednoducho. Naplňte všetko, čo je spravodlivé v ľudskej oblasti, ako aj všetko, 

čo sa týka vášho ducha. Odstráňte zo svojho života to, čo je zbytočné, umelé, škodlivé, a namiesto toho sa 

osviežte všetkým, čo je vo vašej existencii dobré. 

52 Cesta je taká hladká a bremeno kríža také ľahké, ak ste sa už naučili žiť, že sa vám bude zdať 

ľahké splniť svoju povinnosť zmierenia. Ale pre toho, kto nesie ťažké bremená a vláči so sebou reťaze po 

svete, sa zdá nemožné vydať sa na cestu Pána a nasledovať stopy, ktoré zanechal. 

53 Uvedomte si, že Majster od vás nežiada nič nemožné. Ani vám nehovorím, aby ste v okamihu 

zmenili svoj život. Osloboďte svoje srdce od materiálnych vecí, oslobodte ho od sebectva a budete 

napredovať po ceste, ktorú som vám vytýčil s jemnosťou a láskou. 

54 Nie sú mojimi služobníkmi tí, ktorí predstierajú, že mi slúžia márnymi rečami, chvália sa 

vedomosťami alebo posudzujú skutky svojich blížnych. Moji služobníci, moji učeníci, moji vojaci sú tí, 

ktorí čistým, pracovitým a užitočným životom rozsievajú na svojej ceste moje svetlo a zanechávajú po 

sebe stopu cnosti a príklady dobra. 

55 Nikto nemá právo súdiť konanie svojho blížneho, lebo ak to nerobí ten, kto je čistý - prečo by to 

mal robiť ten, kto má v srdci škvrny? 

56 Hovorím ti to preto, lebo vždy túžiš skúmať semeno svojho brata v nádeji, že na ňom nájdeš 

chyby, aby si mu potom mohol ukázať svoje semeno a ponížiť ho tým, že mu povieš, že tvoje dielo je 

čistejšie a dokonalejšie. 

57 Jediný sudca, ktorý vie zvážiť vaše skutky, je váš Otec, ktorý prebýva v nebi. Keď sa objaví so 

svojimi váhami, nebude mať v Jeho očiach väčšie zásluhy ten, kto viac rozumie, ale ten, kto pochopil, ako 

byť bratom pre svojho blížneho a dieťaťom svojho Pána. 

58 Je potrebné, aby sa Môj ľud objavil medzi národmi a dal príklad bratstva, harmónie, lásky a 

porozumenia ako vojak mieru medzi tými, ktorí opäť zneužívajú Božie učenie, aby sa hádali, ubližovali si 

navzájom a brali si životy. 

59 K svojim deťom zo všetkých združení, cirkví a siekt hovorím prostredníctvom ich svedomia. 

Nabádam ich k zmiereniu a inšpirujem ich veľkými myšlienkami plnými svetla. Je však dôležité, aby ste 

vedeli, že im prostredníctvom vás zanechávam posolstvo, ktoré im musíte odovzdať v mojom mene. 

60 Musíte byť pokorní. Nesmie vám vadiť, že sa urážate. Buďte jemní. Čakajú vás poníženia a 

utrpenie. Ale tvoje slovo, ktoré bude mojím posolstvom, nebudú môcť vyhnať zo svojej mysle. Preto vám 

hovorím: Ak niektorí zostanú necitliví a hluchí k vášmu volaniu, iní sa prebudia z dlhého spánku a vydajú 

sa na cestu obnovy a pokánia. 

61 Vyzbrojte sa odvahou, vierou a silou, aby ste mohli čeliť boju. Ale upozorňujem vás: Nedajte sa 

zastrašiť, keď sa rozprávate s niektorým zo svojich blížnych, pretože ho vidíte dobre oblečeného alebo 

preto, že ho oslovujú knieža, pán alebo minister. 
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62 Vezmime si za príklad Pavla a Petra, ktorí pozdvihli svoj hlas pred tými, ktorých svet nazýval 

pánmi. Boli veľkí duchom, ale nikomu sa nechválili, že sú páni, skôr sa vyhlasovali za služobníkov. 

Nasledujte ich príklad a svedčte o mojej pravde láskou k svojim skutkom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 132  
1 Vitajte, vy, ktorí v sebe začínate cítiť plameň lásky k svojmu Majstrovi. Vítam vás, ktorí sa snažíte 

osladiť si život láskou môjho Slova. Vitajte aj vy, ktorí pochybujete o Mojej prítomnosti, lebo vás 

oslobodím od vašich pochybností a tie ustúpia Mojej láske. Vitajte aj vy, ktorí prichádzate so smutným 

srdcom, lebo vám dám útechu, ktorú potrebujete. Moja láska vás všetkých objíma. 

2 Keď ma uvidíš, ako ťa prijímam, z hĺbky srdca mi povieš: "Pane, čakal som na Teba, už dlho som 

túžil po Tvojom príchode, ako aj po Tvojom láskyplnom slove." - Hľadáte Božie kráľovstvo? Budem vás 

k nemu viesť krok za krokom, až kým nedosiahnete najvyššiu úroveň dokonalosti. Mnohí, ktorí vás na 

zemi predišli, už túto vznešenosť dosiahli. Sú to duchovia svetla, Boží poslovia alebo vyslanci, ktorí 

neviditeľne prichádzajú k ľuďom, aby im prinášali posolstvá a inšpirácie. 

3 Ó, žiaci, usilujte sa o pokrok ducha a naučíte sa objasniť všetky tie problémy, ktorých riešenie 

považujete za nemožné, hoci sa nachádza v oblasti vašich možností. Ak ste obdarovaní takým vysokým 

nadaním, prečo chcete, aby 

Robím všetko za vás? Pamätajte, že ku Mne musíte prísť vďaka svojim zásluhám, úsiliu a dokonca aj 

obetiam. Ukazujem vám cestu, ako postupovať na ceste k dosiahnutiu cieľa. 

4 Hľa, moje slovo je ako dobré semeno. Niekedy padá na tvrdú pôdu, pod kamene a tŕnie: je to 

materializmus, ľahostajnosť sŕdc, v ktorých moje učenie nemôže klíčiť. Niekedy rastlina práve začína 

kvitnúť, keď príde nečistá ruka a odreže ju. Stáva sa to vtedy, keď sa srdce nechá viesť zlými vášňami. Ak 

semeno padne do úrodnej pôdy, včas vyklíči, rozkvitne a nasadí púčiky, trvalka sa každý deň rozrastá a 

prináša bohaté plody. 

5 Niekedy sa pýtate: "Prečo si Majster - namiesto toho, aby si vybral svojich služobníkov a učeníkov 

- nevezme všetkých nás, ktorí sme všetci jeho deťmi?" A ja vám odpovedám: Vyberám si tých, pre 

ktorých je ten správny čas, ako pri dozretých semenách. Ostatným nechávam nejaký čas, kým nedosiahnu 

úplnú dospelosť, aby som im mohol slúžiť. Majster sa správa ako dobrý rybár, ktorý sa v skorých ranných 

hodinách nalodí, hodí sieť tam, kde vie, že je veľa rýb, a keď ju vytiahne plnú rýb, nechá zbytočné malé 

ryby prekĺznuť cez sieť, a tak vyberie tie väčšie. Ja som rybár duší, ktorý nastražil svoju sieť, aby do nej 

chytil vaše srdcia. Koľkí, ktorí sa chytili do mojich sietí lásky, sa vrátili do mora svojho nepokoja a vášní! 

Ešte nemôžu patriť k vyvoleným, ktorí Mňa verne a odriekaním nasledujú. Neskôr sa k nim však pridajú. 

6 Snažím sa, aby môj hlas zaznel vo všetkých dušiach, ale materializmus ľudí im umožňuje počuť 

len hlas sveta a tela. Napriek tomu sú tu niektorí, ktorí ma počúvajú, a to sú utrápení, núdzni, chorí, 

opovrhovaní, tí, ktorých svet už nepotrebuje a odsunul ich do zabudnutia, pretože už nemajú čo dať. 

Veľmi dobre ma počujú, lebo vedia, že odo mňa môžu len niečo očakávať. Čo môže znamenať Môj hlas, 

Moje Slovo pre toho, kto vo svete nachádza všetko, po čom túži? Ten vidí len svoje hmotné šťastie, a ak 

niekedy počuje Moje volanie, tiež Mi hovorí, ako sa zvykne hovoriť žobrákovi: "Dnes ti nemám čo dať, 

príď zajtra zas!" Ale kto pozná toto "zajtra"? Kto môže vedieť, ako dlho bude trvať, kým ho opäť 

zavolajú? Môže to byť zajtra, rovnako ako je to možné v inej existencii. Blahoslavený je ten, kto zabúda 

na svoje utrpenie nad bolesťou iných. 

7 Modlite sa a uvedomte si, že teraz je čas, keď moja spravodlivosť a moje svetlo otriasli všetkými 

temnými silami. Toto je ťažký a nebezpečný čas, pretože aj bytosti, ktoré prebývajú v temnote, sa budú 

medzi vami vydávať za bytosti svetla, aby vás zviedli a zmiatli. Dávam vám svoje svetlo, aby ste 

nezablúdili z cesty a nedali sa oklamať tým, ktorí zneužívajú moje meno. 

8 Podvodníci nie sú len neviditeľné bytosti, ale nájdete ich aj stelesnených v ľuďoch, ktorí vám 

hovoria o učení, ktoré sa tvári ako svetlo, ale je v rozpore s Mojím učením. Nemali by ste ich počúvať. 

Moje slovo sa pozná podľa vysokej duchovnosti, významu a božskej "chuti". Každý, komu sa podarí 

spoznať "chuť" môjho Slova a zoznámi sa s ním, neupadne do omylu. Dal som vám právo skúmať a 

skúmať Moje Slovo, aby ste ho poznali od základu. 

9 Keďže nad vami bdiem ako pastier nad svojimi ovečkami, keď hodím svoje siete, aby som 

zachránil vaše duše z rozbúrených vĺn oceánu, vy sa zasa budete modliť za svojich blížnych a vaša 

modlitba sa bude šíriť ako plášť pokoja nad ľudstvom. 

10 Teraz chápete, že som rozdelil Svoje božské zjavenie do troch veľkých období. 
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11 V duchovnom detstve ľudstva mu Otec dal Zákon a prisľúbil mu Mesiáša, ktorý otvorí dvere do 

nového veku. 

12 Mesiášom bol Kristus, ktorý prišiel k ľuďom, keď boli v "duchovnej mladosti". Učil ľudí vyššej 

forme plnenia zákona, ktorý predtým dostali od Otca a nevedeli ho plniť. "Božie slovo" hovorilo 

Ježišovými ústami, a preto vám hovorím, že svet naďalej počúval hlas a prikázanie svojho Otca 

prostredníctvom učenia lásky dokonalého Majstra. 

13 Ježiš ponúkol ľuďom, že im pošle Ducha pravdy, aby pochopili všetko, čo z jeho učenia 

nepochopili. 

14 Milovaní ľudia, toto jednoduché, pokorné slovo, ktoré teraz počúvate, je hlasom Ducha Pravdy, je 

duchovným svetlom Božím, ktoré sa vlieva do vašej bytosti, aby ste mohli otvoriť svoje oči pre novú éru. 

Toto svetlo, ktoré vám začína objasňovať všetky zjavenia vášho Majstra, je svetlo vášho Otca, Ducha 

Svätého, ktoré prekvapuje ľudstvo na vyššom stupni duchovného rozvoja, teda keď sa blíži k dospelosti, 

aby pochopilo Božie zjavenia. 

15 Vo všetkom, čo vám toto svetlo zjavuje, dostanete Otcovo poučenie, lebo "Slovo" je vo mne a 

Duch Svätý je moja vlastná Múdrosť. 

16 Táto forma ohlasovania prostredníctvom ľudských nositeľov hlasu je len úvodom do skutočného 

duchovného spojenia ľudských bytostí s ich Stvoriteľom a Pánom, keď sa vy, naplnení duchom pravdy, 

rozprávate so svojím Otcom z ducha do ducha. 

17 Tým, ktorí ešte neveria v moje zjavenie v tomto čase, hovorím: Nepopierajte, že Majster bude opäť 

komunikovať s ľuďmi, lebo vám sľúbil, že sa vráti, a žiadny z božských prísľubov nezostal nesplnený. 

Nesmiete sa ani vzďaľovať od svojho Otca tým, že budete tvrdiť, že nie je možné mať s ním spoločenstvo. 

V skutočnosti vám hovorím, že Pán bol vždy v kontakte s ľuďmi v rôznych formách podľa ich duchovnej 

zrelosti. 

18 Tento nový vek, pretože je vekom spiritualizácie, sa bude nazývať vekom Ducha Svätého, pretože 

bude osvetlený božským svetlom, ktoré všetko vysvetľuje a učí vás všetko pochopiť. 

19 Nová éra sa už začala a nikdy sa neskončí, pretože vyvrcholenie tohto veku sa spojí s večnosťou. 

20 Ešte nepoznáte veľkosť a zázraky, ktoré vám sľubuje čas svetla? Neradujete sa z myšlienky, že sa 

už blíži čas, keď svet unikne z temnoty a otvorí oči novému dňu? 

21 Zmätené okolnosti sa skončia, klamstvo zmizne, záhady sa rozplynú a žiarivé, ale zároveň krásne a 

mierne svetlo - pretože je to svetlo Božieho Ducha - bude hovoriť ľuďom, ktorí dlho hľadali, pochybovali 

a trápili sa: Tu je pravda. 

22 Pochopte, že Kristus vykladal zákon Otca a že učenie Majstra je osvietené svetlom toho istého 

Otca, ktorého nazývate Duchom Svätým. 

23 Aby ste dosiahli toto svetlo, pozdvihnite svoje myšlienky, nechajte ducha byť slobodným, otvorte 

svoje srdcia, lebo na vás vylejem prúd požehnania. 

24 Ľudia, ktorí ste len dnes prišli k svetlu môjho slova: otvorte svoje potrebné ruky a vezmite si 

chlieb a víno z môjho poučenia. 

25 Skúšky prešli cez všetkých; u niektorých boli krátke, ale ťažké, u iných dlhé a trpké: chvíle, 

hodiny, dni a roky bolesti pre vás pominú a do vašich sŕdc sa vráti pokoj. Z môjho ducha do tvojho prúdi 

môj balzam, moja sila a moje svetlo. 

26 Nechajte sa obklopiť mojou žiarivosťou, aby ste tu zabudli na smútok, žiaľ, biedu a slzy. Teraz je 

čas, aby ste objavili poklad, ktorý v sebe nosíte, a prestali byť vyvrheľmi sveta. 

27 Ľudia, nebojte sa, lebo vám nebudem ukladať žiadne úlohy ani povinnosti, kým nedosiahnete 

pokoj, silu duše a zdravie, ktoré vám chýbajú. Hneď ako sa budeš cítiť silná, tvoje srdce Mi poďakuje a 

zároveň bude žiadať o miesto v Mojej vinici. 

28 "Proste a bude vám dané", hovorím chorým, tým, ktorí potrebujú pokoj, chudobným, tým, ktorí 

hladujú a túžia po spravodlivosti, vdovám, sirotám, tým, ktorí nemajú na svete milujúceho človeka, 

skrátka všetkým, ktorí pijú kalich horkosti. Ale nesľubujte mi nič za moje výhody. Dovoľte mi, aby som 

vás zaplavil svojou láskou, ale máte úplnú slobodu nasledovať ma alebo sa odo mňa odvrátiť. Kto ma 

nasleduje, alebo nie, nechávam na vďačnosti vášho srdca, vášho rozumu, vášho svedomia. 

29 Nie je to príkaz, ktorý vám dávam, ale ani vy si nesmiete klásť podmienky, aby ste ma nasledovali. 
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30 Majte na pamäti, že každému, kto sa obnovuje, kto vedie spravodlivý život a vkladá do svojich 

skutkov iskru cnosti, sú k dispozícii najvzácnejšie poklady ducha, ako je pokoj, zdravie a svetlo múdrosti. 

31 Ak ste poslušní a pokorní, nemáte sa čoho báť. Vo Mne uvidíte len lásku, spravodlivosť a dobrotu 

bez hraníc. 

32 Váš strach bude oprávnený, ak zablúdite. Potom sa však budete musieť obávať následkov svojich 

nedokonalých skutkov. 

33 Medzi vami je niekto, kto mi hovorí: "Pane, prečo si ma povolal, keď vieš, že mám veľmi tvrdé 

srdce, ktoré nikdy k nikomu necítilo lásku?" Hovorím mu, aby sa nebál, lebo moja moc je veľká a 

spôsobuje, že krištáľovo čistá voda vyteká aj zo skál. 

34 Vytrvalo počúvajte moje slovo, to je to jediné, čo od vás žiadam. Vtedy, keď na to myslíš 

najmenej, temnota tvojej mysle sa rozplynie, aby do nej mohlo preniknúť svetlo; a toto srdce, ako mŕtvy v 

rakve, ožije, bude cítiť a milovať, ako sa na každé Božie dieťa patrí. 

35 Naučte sa modliť, hovorí váš Majster. Budem s tebou hovoriť v tvojej tichej komnate. Budem 

hovoriť k svojim chorým, pomažem ich a dám im pocítiť útechu svojho božského uzdravujúceho balzamu. 

Poskytnem vám to, na čo ste dlho čakali. 

36 Učte sa hovoriť s lekárom lekárov, ó, blahoslavení chorí, lebo aj zajtra, keď budete opäť zdraví a 

budú vám zverení iní chorí, budete ma musieť často volať. 

37 Vždy verte, aby sa zázrak stal skutočnosťou, a získavajte zásluhy, aby ste boli vždy hodní toho, o 

čo žiadate. 

38 Aké zásluhy môže získať chorý človek, ktorý nie je schopný žiadneho boja? Jeho zásluhy môžu 

byť mnohé a veľké, ak sa vie vyzbrojiť trpezlivosťou a poddajnosťou, ak vie byť pokorný pred Božou 

vôľou a dokáže ma blahorečiť uprostred svojej bolesti, lebo jeho príklad osvieti mnohé srdcia, ktoré 

prebývajú v temnote, ktoré zúfajú a poddávajú sa neresti alebo myslia na smrť, keď ich prepadne skúška. 

Ak sa títo ľudia na svojej ceste stretnú s príkladom viery, pokory a nádeje, ktorý vyviera zo srdca, ktoré 

tiež veľmi trpí, pretože nesie veľmi ťažký kríž, pocítia, že sa ich srdca dotkol lúč svetla. A tak to naozaj je, 

keďže neboli schopní počuť hlas vlastného svedomia, museli prijať svetlo svedomia, ktoré im poslal iný 

blížny svojím príkladom a vierou. 

39 Nevzdávajte sa, nikdy sa nepokladajte za neúspešných, neskláňajte sa pred ťarchou svojho 

utrpenia. Vždy majte pred očami horiacu lampu svojej viery. Táto viera a vaša láska vás zachránia. 

40 Muži, ktorí mlčky znášate ťažkosti a utrpenie, ktorí deň čo deň pijete kalich poníženia, žehnám 

vaše kroky. Včera ste boli pánmi, a teraz ste sluhami; predtým vás prikrývali slávnostné rúcha, a teraz vás 

obklopuje chudoba. Bývaš v úbohom kúte, z ktorého si spomínaš na svoju minulosť, a tam tajne prelievaš 

svoje slzy, aby ťa nevidela plakať ani tvoja žena, ani tvoje deti. V týchto chvíľach cítite zbabelosť a 

nechcete svojich blízkych privádzať do zúfalstva. Len ja poznám tento smútok, len ja viem, ako osušiť 

tieto slzy. Všetkým vám budem hovoriť a učiť vás, lebo všetku tú bolesť, ktorú ste v sebe nahromadili, 

môžem odstrániť a zanechať vo vašom srdci len to požehnané svetlo skúsenosti. Uisťujem vás, že z tých, 

ktorí trpeli najviac, vyvediem najlepších majstrov. 

41 Musíte spoznať moje Slovo, aby ste sa uzdravili a povstali k pravému životu, vy, ktorí ste mŕtvi 

srdcom a duchom! 

42 Bolesť vyliala na svet celý svoj obsah a prejavuje sa v tisícoch rôznych foriem. 

43 V akom strašnom zhone žiješ, ľudstvo! Ako usilovne miesiš cesto na každodenný chlieb! Preto sa 

muži predčasne skonzumujú, ženy predčasne starnú, dievčatá vädnú v plnom rozkvete a deti v útlom veku 

otupia. 

44 Toto obdobie, v ktorom teraz žijete, je obdobím bolesti, horkosti a skúšok. Chcem, aby ste našli 

pokoj, dosiahli harmóniu, odmietli bolesť. Preto sa vám zjavujem v duchu a posielam vám svoje slovo, 

ktoré je rosou útechy, uzdravenia a pokoja pre vašu dušu. 

45 Počúvajte moje slovo, ktoré je vzkriesenie a život. V ňom znovu získate vieru, zdravie a radosť z 

boja a života. 

46 Dávam vám lásku, ktorá je vo mne a ktorá sa nikdy nevyčerpá. Si mojou súčasťou a ja ťa živím, 

môj blahodarný tieň ťa pokrýva navždy. Ako Otec som vás naučil robiť prvé kroky pri plnení vašej úlohy. 

Ste na úpätí hory dokonalosti, odtiaľ stúpajte nahor. Môj duch je na vrchole a čaká na tvoj návrat. Ľudstvo 

bude nasledovať vaše kroky. Vydávam im Svoju výzvu, hovorím k otcovi rodiny, ktorý je ustanovený za 
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Môjho zástupcu a má za úlohu viesť duše, ktoré sú mu zverené; hovorím aj k tomu, kto je správcom, aby 

každý z nich konal podľa Mojich zákonov a splnil svoju úlohu prekonaním skúšok tohto času. 

47 Od počiatku vekov som založil domov, ktorý pozostáva z muža a ženy, a vlial som doň múdrosť a 

lásku. Obom som uložil kríž a dokonalý osud. Základom tohto domova je láska a vzájomné porozumenie. 

Vedenie patrí mužovi, úcta a poslušnosť žene. Do oboch som vložil vzácne dary, aby sa mohli 

zdokonaľovať. A nie je mojou vôľou, aby táto požehnaná inštitúcia bola nesprávne posudzovaná alebo 

znesväcovaná. Napriek búrkam, ktoré zúria a hrozia všade - buďte ostražití a bráňte tieto zásady. Postavte 

budúcnosť ľudstva na pevných základoch. Ja, ktorý som prítomný vo vašich skutkoch, vás potom 

požehnám a rozmnožím vaše semeno. 

48 Ak vaša duša nie je schopná pochopiť veľké myšlienky alebo inšpirácie, modlite sa, pripravte sa a 

ja vás osvietim. 

49 Všetky úlohy, ktoré vám dávam, sú veľmi dôležité a zodpovedné. Zatiaľ čo jedných poverujem 

opatrovníctvom detí, iných robím duchovnými vodcami veľkého počtu ľudí alebo vládcami početného 

národa. Blahoslavený je ten, kto sa povznesie nad pozemské a hľadá silu a svetlo u mňa, lebo bude v 

spoločenstve so mnou a ja ho budem podporovať pri plnení jeho poslania vo všetkých skúškach. 

50 Cíťte moje teplo ako Otec, počúvajte ma a rozumejte mi. Nech si tí, čo ma počujú po prvý raz, 

nemyslia, že tento človek, skrze ktorého vám dávam svoje slovo, chce, aby ste verili, že on je Pán, 

Majster. Nie, tvoje oči ma nevidia, ale tvoj duch ma prijíma a vo svojom srdci cítiš moju prítomnosť. 

Hovorím k vám z nekonečna a je to sladká ozvena môjho hlasu, ktorú počujete cez tieto pery, ktoré som 

pripravil, aby ste počuli moje sväté slovo. 

51 Prečo je tu toto vyhlásenie? V inom čase som sľúbil, že k vám opäť prídem. Oznámil som, že môj 

príchod bude vtedy, keď sa rozpútajú vojny, keď skazenosť ľudí dosiahne vrchol a keď sa na zemi rozšíria 

pohromy. Okrem toho som dal najavo, že môj príchod bude v duchu. Čas môjho návratu už nastal, čas 

mojej prítomnosti medzi vami je tento, keď vojny otriasajú celou zemou, domy sú zničené, cnosti 

pošliapané a Zákon sfalšovaný. Preto keď si to mnohí uvedomia, pýtajú sa sami seba: "Kedy príde Kristus, 

náš Spasiteľ?" Nevedia, že už som na svete a pripravujem semeno, ktoré im prinesie svetlo a pokoj. Sotva 

som začal plniť svoj sľub. 

52 Znovu som prišiel k pokorným, chudobným a nevedomým, ktorí však túžia a prahnú po 

spravodlivosti, láske a pravde. A keď si tento jednoduchý a neznámy ľud uvedomil, že niekto naň uprel 

svoj zrak a že ten niekto bol jeho Pán, vydal sa - hnaný veľmi veľkou vnútornou silou - hľadať Moje 

Slovo. Prišlo smutné, unavené a choré - v Mojej prítomnosti našlo balzam na všetky svoje choroby. Prišlo 

kajúcne za svoje hriechy, za svoje chyby a neresti, ale keď pocítilo pohladenie, ktoré dáva moje 

odpustenie, vzniklo v ňom pevné rozhodnutie obnoviť sa, napraviť sa. Cítil, že jeho duchu chýbajú skutky 

hodné jeho Otca, a dostal inštrukcie, aby bol schopný konať veľké skutky a zázraky. 

53 Ľudský a duchovný život boli tajomstvá, ktoré ich malé vedomosti nedokázali pochopiť. Keď ma 

tu počúvalo, spoznalo pravdu o všetkých stvorených veciach. Ak v tom čase izraelský ľud očakával 

príchod Mesiáša ako príchod mocného kráľa, bojovného a silného na zemi, ktorý im vráti slobodu, dá im 

zbrane, aby porazili a pokorili svojich utláčateľov, a potom ich zasype pozemskými dobrami, aby sa stali 

najväčšími a najmocnejšími ľuďmi na zemi - v tom čase tento ľud neprišiel, aby som ho urobil bohatým na 

svete, ani aby som ho urobil veľkým a pánom nad ostatnými. Títo prišli ku mne, aby našli pravdu, spásu a 

pokoj. Poskytol som im aj hmotné statky, ale to bolo urobené ako dodatok. 

54 Chlieb chudobných v tomto čase - hoci je taký horký - nie je taký ako ten, ktorý jedia mocní, veľkí 

páni, králi. 

55 Ľudia, vráťte sa ku mne, začnite sa modliť, ako som vás to naučil, aby ste pocítili pokoj môjho 

príchodu. Modlite sa duchovne predo mnou a preciťujte vety, ktoré som vás naučil a ktoré znejú: "Otče 

náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď kráľovstvo tvoje." Koľkokrát ste vyslovili tieto 

slová, ktoré sú prosebnou žiadosťou o môj príchod, bez toho, aby ste pochopili, čo hovoria, čo naznačujú, 

a teda bez toho, aby ste ich pocítili. Kristus vás naučil modliť sa tak, že svoje myšlienky upriamujete na 

nebeského Otca bez toho, aby sa medzi Otca a dieťa postavil obraz alebo akákoľvek forma uctievania. 

Odkedy ste zabudli na tieto pokyny? 

56 Ó, môj nový ľud, Izrael! Zverujem vám túto prácu, akoby to bol strom. Dnes je ešte krehká, zajtra 

bude mocná. Je určený na to, aby poskytoval tieň a ovocie unavenému a chorému pútnikovi. Ale ak vy, 
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ktorí prichádzate z provincií a okresov, z hôr a dedín, túžiac po jeho plodoch, sa oň nebudete starať, tento 

strom uschne, jeho plody opadnú a už nebude poskytovať tieň. Príde deň, keď sa k nemu opäť vrátite, 

pretože budete cítiť hlad a únavu zo života, ale keď potom prídete na miesto, kde bol strom, už po ňom 

nenájdete ani stopu, pretože ste sa oň nevedeli starať, pretože ste sa uspokojili s jeho plodmi, kým ste 

neuspokojili svoj hlad, a potom ste sa mu obrátili chrbtom. Tento strom rastie v srdciach mojich detí. Jeho 

ovocím je láska a milosrdenstvo, vaša dôvera a vďačnosť budú najlepšou zálievkou, akú môžete dať 

svojmu stromu, aby žil, rástol a prinášal ovocie. 

57 Preto som tu uprostred tejto pokory, preto som sa neobrátil na veľkých (tohto sveta), pretože by sa 

Mi snažili zapáčiť tým, že by Mi ponúkali poklady zeme. Nezabúdajte, že Ježiš v tom čase nemal na svete 

ani chatu, v ktorej by sa narodil. Bola to jednoduchá jaskyňa, ktorá mu poskytla prístrešie a slama mu 

poslúžila ako lôžko. "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta," povedal som vám neskôr a dokázal som vám 

to od svojho narodenia. Jednoduchý efód zakrýval moje Telo, ktoré bolo mnohokrát zmáčané slzami 

hriešnikov, tých, ktorí veľmi trpeli, a viera tých, ktorí sa ho dotýkali, na nich robila skutočné zázraky. 

58 Dnes, keď k vám prichádzam v Duchu, vám hovorím, že plášť, ktorý ma prikrýva a ktorým 

prikrývam vás, je plášťom výlučne mojej lásky. Poď ku mne a osuš svoje slzy na tomto požehnanom 

plášti, lebo na tvojej viere zažiari nový zázrak, zázrak tvojej spásy. 

Môj pokoj nech je s vami! 



U 133 

120 

Pokyn 133  
1 Vitajte, moji milovaní, ktorí ste prišli počúvať moje slovo. Tu je Majster ľudstva. Teraz sa dávam 

poznať prostredníctvom týchto hlasateľov, ako som inokedy hovoril k národom ústami prorokov. 

2 Nájdeš medzi ľuďmi niečo väčšie ako to, čo ti zjavil tvoj Boh? - Nie. Prečo teda kráčate po 

klamlivých cestách, keď som vám určil priamu cestu? Len ja vám môžem odhaliť, čo bolo pre vás 

tajomstvom. Kto iný môže sprostredkovať Božie rady? Iba Moje Božské Svetlo vám môže odhaliť, že váš 

súčasný život vám bol udelený na odčinenie minulých previnení, ktoré vaše srdce nepozná. Týmto horkým 

pohárom odčiníte chyby, aby ste očistili svoju dušu a dosiahli vzostupný vývoj. 

3 Nezabúdajte, že vaša existencia nie je obmedzená na hmotné telo. Preto keď prestane žiť, vaša 

duša nezomiera. Zabudli ste, že duša je semenom večnosti? 

4 Neobmedzujte ma ani v podobe Ježiša. Ak si ma chcete pripomenúť alebo sa zamyslieť nad mojím 

zjavom ako človeka, robte to tak, že si pripomínate moje učenie, moje skutky. Pochopte Mňa ako 

nekonečného; uznajte prvý dôkaz lásky, ktorý som vám dal, keď som sa vám pripodobnil, aby ste sa 

cvičením v cnostiach neskôr podobali Môjmu Božstvu napodobňovaním Môjho príkladu. Hovorím k vám 

takto len preto, že ste už schopní mi porozumieť. 

5 Som celý duch, ale vo všetkých svojich dielach som prítomný. Ak ma hľadáte vo všetkom, čo vás 

obklopuje na zemi - vo vzduchu, vo vesmíre, vo svetle - uvidíte ma tam. Ak budeš hľadať Moju 

prítomnosť v tom najnepatrnejšom stvorení - v liste stromu, ktorým pohne vánok, alebo vo vôni kvetu -, 

nájdeš Mňa tam, objavíš tam stopu lásky, ktorou Stvoriteľ pečatí všetky svoje diela. Vaša veda objavila a 

vytvorila mnoho úžasných vecí, ale človek nevytvoril všetko sám, pretože som do neho vložil základné 

pojmy života. Základom všetkého je moja otcovská láska. Duch je prostredníctvom ľudskej mysle 

zrkadlom, ktoré odráža svetlo a silu Božstva. Čím je duch povznesenejší a myseľ rozvinutejšia, tým väčšie 

zjavenia sa v nej odrážajú. Ak vám dnes vaša veda priniesla veľmi trpké ovocie, je to preto, že ste toto 

svetlo nasmerovali len na cestu slobodnej vôle (alebo svojvôle). 

6 Nepovedal som vám, že ste zatúlané ovce? To je dôvod, prečo vás sledujem, aby som vás priviedol 

späť. Ak sa vrátite k Mojej prekážke na pravej ceste, harmónia medzi vami a Otcom spôsobí, že ľudstvu 

prinesiete pravé plody života. Prečo by si mal vždy kráčať po krivolakých cestách, hoci hlas tvojho 

vnútorného Sudcu sa nikdy neunaví k tebe prehovoriť? Prečo by si nemal prijať dobro, keď tvoju dušu - 

kedykoľvek urobíš dobrý skutok - zaplaví radosť? 

7 Ľudstvo, nikdy som nechcel, aby ste sa stratili. Je nespravodlivé, že máte o Mne takúto predstavu, 

že si myslíte, že som stvoril bytosti, ktoré musia nevyhnutne zahynúť, že som tento osud prisúdil Božím 

deťom. Pochopte, že váš osud je iný - máte žiť večne - a nie len niektorí, ale všetci, pretože všetci ste Moje 

deti. Keď som zostúpil na svet a stal sa človekom, bolo to preto, aby som vám na príkladoch tejto obety 

ukázal naplnenie poslania, ktoré bolo dané prostredníctvom Mojej 

Božstvo bolo vyhlásené. Hovorím vám, že táto Krv bola vyliata, aby vyznačila cestu k obnove všetkých 

Mojich detí, a že ak by niektoré z nich nedosiahlo tento úžitok, stal by som sa opäť človekom len pre to 

jedno a dal by som Svoju Krv na jeho záchranu. 

8 Neexistuje taká dokonalá spravodlivosť ako tá moja. Ak sa dnes sťažujete, že sú odsúdení nevinní 

ľudia a že na druhej strane existujú vinníci, ktorých spravodlivosť sveta nepotrestala, netrápte sa, ale 

neodsudzujte ich. Pamätajte, že všetko má svoje hranice, že nič nezostáva predo mnou skryté a že všetko 

má na zemi svoj koniec. Pokračujte, deti moje, nezastavujte sa, ale kráčajte po ceste, ktorú vám vytýčil 

môj Zákon. Povedzte mi, že ma milujete, ale nie slovami, ale skutkami, skutkami lásky k blížnym. 

Nestavajte hmotné oltáre, aby ste sa Mi klaňali. Ak však potrebujete oltár, ktorý by vás inšpiroval, 

kontemplujte túto nádhernú prírodu, ktorá vás obklopuje, a milujte ma v nej; tak prídete ku mne. 

9 Milovaní učeníci, kedykoľvek sa ku mne priblížite, pripravení na duši i na tele, dostanete moju silu 

a útechu, váš smútok odíde a budete sa tešiť z mlieka a medu. Odlož u mňa všetko, čo ťaží tvoje srdce, a ja 

rozhodnem v tvojom živote tak, ako je to moja vôľa. Chcem, aby ste všetci bojovali, aby nikto nepoľavil, 

aby ste boli usilovní a pracovali s oddanosťou a poslušnosťou, pretože teraz je čas naplnenia a nápravy a 

vaše náradie dosiahne nádheru až po pracovnom boji. 

10 Ľudstvo očakáva mojich nových učeníkov, ale ak vy, ktorí ste mojimi robotníkmi, opustíte semeno 

a poľnohospodárske náradie zo strachu pred názorom sveta, čo bude s týmto ľudstvom? Necítili ste 



U 133 

121 

zodpovednosť za svoje poslanie? Vaše svedomie vás nikdy neklame a vždy vám povie, či ste splnili svoju 

povinnosť. Tento nepokoj, ktorý prežívate, je znakom toho, že ste neposlúchali moje prikázania. 

11 Dal som vám dar pokoja a vy ste ho nezasiali do sŕdc svojich blížnych. Svojimi myšlienkami a 

modlitbami ste nemali vplyv na zmiernenie bolesti národov vo vojne. Nebuďte ako slepci, ktorí vedú 

iných slepcov; pamätajte, že som vám povedal, že ste svetlo sveta. Vaše poslanie nebude ťažké, ak máte 

lásku k tejto veci. Ak mi preukážete dobré úmysly, pomôžem vám. Nebude potrebné, aby ste chodili 

hľadať chorých, ale budete vyhľadávaní. Privediem ich k vám, a tak budete môcť plniť túto požehnanú 

úlohu utešovania. Tí, čo k vám prídu, budú mnou pripravení, aby ste sa nestretli s tvrdými srdcami a 

nepovedali mi: "Aká ťažká je úloha, ktorú si mi dal, Otče, a aké ťažké sú polia, na ktorých pracujem." 

Všetko som nariadil, aby ste pracovali s láskou a zdokonaľovali sa. 

12 Vybral som si vás, aby som vám zveril túto úlohu, pretože ma milujete a preukázali ste mi svoju 

pokoru a podriadenosť. Nechcem však, aby ste sa po tom, čo som vás použil ako prostredníkov na vyliatie 

svojho milosrdenstva na núdznych, cítili nadradení nad svojimi blížnymi a odmietali ma. 

13 Ak chcete pozdvihnúť svoju dušu, musíte sa zrieknuť zbytočných pôžitkov tohto sveta. Moja cesta 

je úzka a je potrebné bdieť a modliť sa. Ale ak ma milujete v pravde, nebude pre vás žiadnou obetou 

odlúčiť sa od týchto ľudských nešťastí. Urobil som tvoj kríž ľahkým a osvietil som tých, ktorí ťa 

obklopujú, aby neboli prekážkou na tvojej ceste. 

14 Zajtra sa začne vojna doktrín a ideí. Mnohí z vašich blížnych, unavení falošnými sľubmi, k vám 

prídu hľadať pravdu, a ak nebudete pripravení, prítomnosť týchto ľudí vás zastraší. 

15 Bojujte za spásu ľudí a využite tento čas, pretože rok 1950 sa už blíži a ja už potom nebudem 

hovoriť prostredníctvom nositeľov hlasu. Mnohí z vás mi budú slúžiť pred týmto rokom a iní po ňom. Po 

tomto roku vy, ktorí ste odovzdali Moje Slovo, už nebudete prepadávať vytrženiam a vy, ktorí ste dovolili, 

aby sa "duchovný svet" (duchovia strážcovia) prejavil v tomto čase, budete počúvať jeho výzvy a budete 

sa cítiť chránení v každom okamihu. Budem so všetkými svojimi deťmi, aby ste naďalej šírili moje učenie 

medzi ľuďmi. V tom čase sa vás vaši nepriatelia budú snažiť zničiť a vytvárať prekážky pre rozvíjanie 

Môjho diela. Ak s tým nesúhlasíte, budete sa cítiť oslabení. Ale mnohí z týchto prenasledovateľov, keď 

spoznajú zmysel môjho učenia, uznajú ma, obrátia sa a prinesú moje učenie iným národom a krajinám. 

16 Chcem, aby ste toto svetlo priniesli všetkým Mojim deťom, malým i mocným, aby ste sa starali o 

ich duše, ktoré vzdychajú, a ukázali im cestu, a aby ste vy, ktorí ste neboli vzdelaní, vedeli vykladať Moju 

Vôľu pred svetom. 

17 Každý z nich je na mieste, ktoré som mu určil. Nerúhajte sa tým, ktorých som vám postavil za 

svojich hovorcov, za tých, ktorí sú zodpovední za zástupy, ale pomáhajte im svojimi dobrými 

myšlienkami. Ak som si ich vyvolil, aby som im dal dôležité poslanie, modlite sa za nich, aby mohli splniť 

svoju ťažkú úlohu. 

18 Vy, ktorí ste prešli skúškami, ktoré zocelovali vaše srdcia, môžete teraz pochopiť toho, kto trpí, a 

môžete preniknúť do tajnej komnaty - ktorou je ľudské srdce - a objaviť utrpenie alebo zlo, ktoré ho 

sužuje, aby ste ho potešili. 

19 Pochopte ma, ľudia, a pamätajte si: ak som dal svoje slovo počuť materiálne, bolo to len preto, že 

vás milujem a chcem, aby ste poznali moje želanie, aby ste sa navzájom milovali. 

20 Na dôkaz priateľstva sa chyťte za ruky, ale robte to úprimne. Ako môžete byť bratmi a sestrami, 

keď ste nepochopili, ako byť priateľmi? 

21 Ak chcete, aby Otec prebýval medzi vami, musíte sa naučiť žiť ako bratia a sestry. Ak urobíte 

tento krok na ceste bratstva, odmenou vám bude spojenie ducha s duchom. Mnohé duchovné dary som 

vám udelil a oznamujem vám ich: Keď sa zjednotíte vo vôli a v myšlienkach, umožním vám spojiť sa 

prostredníctvom inšpirácie s vašimi bratmi a sestrami, ktorí žijú mimo vášho sveta. 

22 Moje dielo je zo svetla, moja pravda je jasná, preto vám hovorím, že nikto nemôže chodiť v 

temnote a tvrdiť, že som tam ja. 

23 Vtedy, keď som žil medzi vami ako človek, sa často stávalo, že počas nocí, keď všetci odpočívali, 

ma ľudia znova a znova vyhľadávali a prichádzali ku mne potajomky, pretože sa báli, že ich odhalia. 

Vyhľadali ma, lebo pociťovali výčitky svedomia, že kričali proti Mne a pohoršovali sa, keď som hovoril k 

zástupom, a ich výčitky svedomia boli silnejšie, keď si uvedomili, že Moje Slovo zanechalo v ich srdciach 

dar pokoja a svetla a že som do ich tiel vlial Svoj uzdravujúci balzam. 
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24 So sklonenými hlavami sa ocitli predo mnou a povedali mi: "Učiteľ, odpusť nám, zistili sme, že v 

tvojom slove je pravda." - Odpovedal som im: "Ak ste zistili, že hovorím len pravdu, prečo sa skrývate? 

Nevyjdeš von, aby si prijal lúče slnka, keď sa objaví, a kedy si sa zaň hanbil?" 

25 Kto miluje pravdu, nikdy ju nezatajuje, nepopiera a nehanbí sa za ňu. 

26 Hovorím vám to, lebo vidím, že mnohí prichádzajú tajne, aby ma počuli, ale klamú o tom, kam 

išli, a zatajujú, čo počuli, a niekedy dokonca popierajú, že boli so mnou. Za koho sa hanbíte? 

27 Je potrebné, aby ste sa naučili hovoriť o mojom diele a mojom slove tak, aby ste nedali dôvod 

ľuďom, aby sa vám posmievali alebo na vás ukazovali. Musíte byť úprimní, aby ste o Mne svedčili 

slovami, ktoré vychádzajú zo srdca. Je to semienko, ktoré vždy vyklíči, pretože je pravdivé, dotýka sa 

srdca a zasahuje dušu. 

28 Moje božské posolstvo, keď ho do vás vkladám, sa musí premeniť na bratské posolstvo. Aby to 

však zapôsobilo na materialistické a skeptické srdce dnešných ľudí a pohlo ním, musí to byť preniknuté 

pravdou, ktorú som vám zjavil. Ak niečo zatajíte alebo skryjete, nevydáte úplné svedectvo o tom, čo bolo 

Mojím zjavením v tretej ére, a preto vám nikto neuverí. 

29 Dokázal som vám, že nevedomému alebo oklamanému človeku možno odňať rúško temnoty bez 

toho, aby mu to ublížilo, aby ho to urazilo, urazilo alebo zranilo, a preto chcem, aby ste to urobili aj vy. 

Sám som vám dokázal, že láska, odpustenie, trpezlivosť a zhovievavosť majú väčšiu moc ako prísnosť, 

odsúdenie alebo použitie sily. 

30 Zachovajte si túto lekciu, učeníci, a nezabúdajte, že ak sa chcete právom nazývať bratmi svojich 

blížnych, musíte mať veľa dobra a cností, ktoré im môžete vliať. Sľubujem vám, že keď na zemi zažiari 

svetlo bratstva, mocne pocítim svoju prítomnosť. 

31 Myseľ toho, kto vie, ako sa pripraviť, sa pri rozjímaní o duchovnom učení inšpirovanom slovom 

Majstra dostáva do vytrženia. Pôda vášho 

Srdce nebolo neplodné a čoskoro prinesie pšenicu. 

32 Moje svetlo roztrhlo hustú temnotu vašej nevedomosti, vaše srdce sa rozbúrilo, aby ma milovalo, a 

vaša myseľ sa rozjasnila, aby pochopila moje zjavenie. Toto svetlo ti umožnilo vidieť slávu života, 

dokonalosť stvorenia, zázraky prírody a múdrosť, ktorou bol predurčený každý osud. 

33 Niekedy mi hovoríte: "Učiteľ, je ľahké naučiť sa Tvoju lekciu, ale ťažké ju uviesť do praxe." - 

Preto vás Majster povzbudzuje a svojou láskou vo vás vzbudzuje dôveru. Potom vás podrobí skúškam v 

každodennom živote, v oblasti vašej schopnosti vyrovnať sa s tým. A tak nepozorovane začnete 

praktizovať učenie Majstra. Všetko, čo potrebujete na tejto ceste, je porozumenie, viera a láska. 

34 Nezabudnite: Keď ste prišli do Mojej prítomnosti a predtým, ako som od vás žiadal, aby ste 

okamžite začali plniť nejakú úlohu, dovolil som vám počúvať Mňa, aby ste sa nasýtili Mojím Slovom, 

ktoré je múdrosťou a silou, balzamom a pokojom. Nechal som ťa najprv hľadať Moju Pravdu, kým si ju 

nenašiel, nechal som ťa skúmať Moje Dielo a preniknúť doňho, koľko si chcel; tak ako som povedal 

Tomášovi, aby vložil prsty do rany na Mojom boku, aby uveril. Iba tak budete môcť pevne stáť a vytrvať v 

boji, ktorý vás čaká. 

35 Nespočetnekrát som vám dovolil počuť Moje Slovo a cítiť sa byť poučenými počas Mojich 

vyučovacích hodín. Moja božskosť sa prejavila a dovolil som, aby Môj "duchovný svet" dal dôkaz o 

svojej prítomnosti tým, že som medzi vami robil zázraky. 

36 Keď pochopíte a správne uvidíte všetko, čo som vám udelil, presvedčíte sa, že už nemáte hlad ani 

túžbu po dôkazoch a zázrakoch. 

37 Videli ste zázraky, ktoré sa diali na vás alebo na vašich bratoch a sestrách, a práve tieto zázraky 

zapálili plameň vašej viery a postavili oltár lásky vo vašich srdciach. 

38 Máte všetko, aby ste mohli praktizovať Moje učenie s čistotou a vznešenosťou, ktorú teraz 

chápete. 

39 Dnes mi neustále kladiete otázky, zajtra to budete vy, kto bude odpovedať na otázky, ktoré vám 

kladú vaši blížni. 

40 Ťažká a krásna je úloha, ktorú vám zverujem. Je to kríž lásky, pod ktorým sa zrútite a ktorý vás 

potom svojou silou opäť pozdvihne. 

41 Kto môže prejsť týmto životom bez toho, aby niesol kríž? A kto je ten, kto ho nesie a nezrúti sa, 

niekedy vyčerpaný jeho bremenom? 
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42 Nezabúdajte, že aj ja, váš Mesiáš, váš Vykupiteľ, som mal na zemi svoj kríž a mnohokrát som sa 

musel pod jeho ťarchou zrútiť. Ale naozaj vám hovorím, že telo sa môže ohnúť a zrútiť pod ťarchou 

bolesti, vyčerpania a agónie, ale duch sa nedá poraziť, lebo po každom páde sa vznesie vyššie, v každom 

náreku požehná svojmu osudu a aj v smrti povstane k svetlu pravého života. 

43 Kristus nepohrdol vziať svoj kríž. Tým, že ju niesol na svojich pleciach na Golgotu a vydýchol na 

nej svoj život, dal vám najväčší príklad pokory a potom bol po Otcovej pravici. 

44 Tento kríž bol perom, ktorým som napísal svoje umučenie do ľudských sŕdc. 

45 Ó, ľudia, ktorým som zveril poslanie byť svetlom a spásou pre ľudstvo. Si žiakom Troch časov, 

ktorý sa teraz, v treťom, stane Majstrom. 

46 Dnes ste zjednotení a vytvárate zhromaždenia, zástupy a skupiny; zajtra sa vydáte na rôzne cesty, 

aby ste svedčili a učili moje učenie. Ale duchovne si nebudete vzdialení. 

47 Aj keď vás delia moria a rozľahlé krajiny, vaše srdcia budú biť blízko pri sebe, spojené ideálom 

naplnenia vášho poslania. 

48 Zjednotenie tohto ľudu nastane po roku 1950 a Otcova radosť bude veľmi veľká, keď uvidí, ako sa 

zúrodňuje semeno, ktoré On vypestoval svojím Slovom, ktoré bolo ako úrodná rosa a ktoré ľud prijímal od 

roku 1866 do roku 1950. 

49 Ľudia, už sa blíži čas, keď budete musieť priniesť prvé plody svojho poslania svojmu Otcovi 

Jehovovi na úpätí novej hory Sinaj. 

50 Chcem, aby ste v tejto požehnanej hodine predstavili Otcovi tú jednotu, ktorú ste v minulosti 

stratili a ktorú som od vás v súčasnosti tak veľmi žiadal. Neprichádzajte k nemu s fanatizmom alebo 

modloslužbou vo svojich srdciach a s ovocím klamu vo svojich rukách. 

51 Ako by mohol ten, kto uctieva modly, zistiť svoj omyl, keď príde k vám, keďže aj vy uctievate 

podobné predmety? 

52 Moja starostlivá láska robí všetky polia úrodnými, aby na ne mohlo padnúť semeno oduševnenia. 

53 Nebojte sa svojho osudu, ľudia. V tejto vašej misijnej úlohe nie je žiadne otroctvo, ani táto 

"prekážka" (duchovné spoločenstvo) nie je väzením, ani úlohy, ktoré som vám zveril, nie sú reťazami. 

54 Blahoslavení sú tí, ktorí veriaci a dobrej vôle hľadajú útočisko v tejto arche, lebo budú zachránení 

pred pokušeniami tohto času, budú silní, lebo vo svojej bolesti budú mať hojivý balzam, vo svojej chudobe 

budú mať poklad tohto diela, a keď ich bude prenasledovať nevďačnosť a ohováranie, budú mať útechu z 

môjho slova lásky. 

55 Nežiadam od vás nadľudské obete. Nežiadal som muža, aby prestal byť mužom, aby ma 

nasledoval, ani ženu, aby ním prestala byť, aby plnila duchovnú úlohu. Neoddelil som muža od jeho 

družky, ani som ju neodstránil od jej muža, aby mi mohla slúžiť, ani som nepovedal rodičom, aby opustili 

svoje deti alebo aby sa vzdali svojej práce, aby ma nasledovali. 

56 Keď som ich ustanovil za robotníkov v tejto vinici, dal som im najavo, že ak chcú byť mojimi 

služobníkmi, nesmú prestať byť ľuďmi, a preto musia pochopiť, ako dať Bohu, čo patrí Bohu, a svetu, čo 

mu patrí. 

57 Hovorím vám len, aby ste si nenechali ujsť žiadnu z príležitostí, ktoré vám kladiem na cestu 

životom, aby ste mohli naplniť poslanie lásky, ktoré som vás naučil. 

58 Zistíte, že vaše duchovné a materiálne povinnosti sú navzájom prepojené a často budete plniť oba 

zákony súčasne. 

59 Sedem duchovných stupňov, ktoré musí vaša duša prejsť, aby dosiahla svoju dokonalosť. Dnes, 

keď žijete na zemi, neviete, na ktorom stupni rebríčka vývoja sa nachádzate. 

60 Hoci poznám odpoveď na túto otázku vášho ducha, zatiaľ vám ju nesmiem povedať. 

61 Pracujte s veľkou horlivosťou, aby - keď príde smrť a vy zavriete oči svojho tela pre tento život - 

vaša duša cítila, ako sa dvíha, až kým nedosiahne domov, ktorý získala svojimi zásluhami. 

62 Žiaci tohto diela na začiatku telesnej smrti zažijú, ako ľahko sa pretrhnú putá, ktoré spájajú dušu a 

telo. Nebude ho to bolieť, pretože musí opustiť pozemské pohodlie. Jeho duša nebude blúdiť ako tieň 

medzi ľuďmi, klopať od dverí k dverám, od srdca k srdcu v túžbe po svetle, po láske a pokoji. 

63 Pozorujte a modlite sa, vidíte, ako v iných národoch vojna rozsieva na svojej ceste spustošenie, 

zatiaľ čo medzi vás zostupuje moje slovo plné dobra a pokoja. 
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64 Modlite sa za svet, ľudia. 

65 Vy, muži, keď sa vraciate do svojich domovov uponáhľanými krokmi, pretože chcete objať svoju 

manželku alebo sa vidieť v očiach svojich detí, a máte radosť v srdci, pretože chcete dať plody práce 

svojim blízkym - modlite sa za tých mužov, ktorí sú na poliach smrti a nebudú sa môcť vrátiť na návštevu 

svojich domovov, pretože boli zrovnané so zemou. 

66 Keď prežívate niečo radostné, nemali by ste zabúdať, že v tú istú hodinu je mnoho plačúcich. 

67 Manželky a matky, keď skloníte tvár, aby ste pobozkali na čelo dieťa sladko driemajúce v kolíske, 

myslite na tie matky, ktoré boli kedysi ako škovránky a teraz stratili svoje hniezdo, druha a deti, pretože 

vojna všetko zničila ako hurikán. 

68 Keď zatvoríte dvere domu a pocítite útulné teplo domova a jeho ochranu, myslite aj na tie matky, 

ktoré hľadajú miesto v zemi, aby ochránili svoje deti pred smrťou. Spomeňte si na malé deti, ktoré volajú 

svojich rodičov a nedostávajú odpoveď, a na tie, ktoré koktajú len jedno slovo: Chlieb. 

69 Ale keď sa budú ľudia navzájom ničiť, modlite sa a vaša modlitba bude ako anjel pokoja, ktorý sa 

vznáša nad týmito národmi. 

70 Hovoril som s vami ako Majster s učeníkom a ako Otec s dieťaťom. Uvažujte o mojom slove. 

71 Spoločenstvo, ktoré tvoríte spolu s Mojou Božskosťou, je ako mohutný strom, ktorý pozýva 

pocestného k odpočinku. Ja som koreň a kmeň tohto stromu a vy ste rozrastajúce sa konáre plné lístia. Ja 

ťa živím šťavou a ty ňou získavaš život a silu. Premýšľaj, či by si mohol žiť oddelene odo mňa. - Niekedy 

mi hovoríte, že ste zoslabli a že trpíte, pretože sa zmenili časy. Ale ja vám hovorím, že časy zostali 

rovnaké, zmenilo sa len vaše srdce, pretože nepochopilo, ako žiť a vytrvať v láske, v harmónii a v pokoji, 

a to je príčinou vášho smútku. 

72 Moje poučenie obnovuje vieru vášho ducha, dáva vám novú silu a osvecuje vás. Moje slovo je 

krištáľovo čistá voda, ktorá uhasí tvoj smäd a nevyčerpateľne sa na teba vyleje. Dávam vám "pšenicu" v 

hojnosti, aby ste ju pestovali v srdciach svojich blížnych. Chcem, aby ste sa tak, ako vás milujem, milovali 

navzájom a tiež sami seba, pretože som vám zveril nielen vedenie a riadenie množstva ľudí, ale prvou 

povinnosťou, ktorú máte voči mne, je bdieť nad sebou. Máte sa milovať s vedomím, že ste živým obrazom 

svojho Stvoriteľa. 

73 Žatva, ktorú mi dodnes ponúkate, je bolesť a slabé poznanie môjho zákona, a predsa som vám 

nedal piť tento kalich. Povedal som vám: Ak sejete pšenicu, budete aj žať. O zasiate semeno sa však 

musíte starať. Dnes je čas žatvy a každý bude žať svoju úrodu. Potom bude zem opäť čistá a človek začne 

nový život a ja mu budem veľmi blízko a budem inšpirovať jeho srdce. Bude to kráľovstvo pokoja, o 

ktorom som vám, milovaní učeníci, veľa hovoril a na ktoré v súčasnosti pripravujem všetky duše. 

74 Chcem vás vidieť zhromaždených okolo môjho stola ako malé deti, ako ma počúvate a kŕmite sa, 

ako so mnou komunikujete a ako prijímate moje učenie a dávate si predsavzatia, že ho budete nasledovať. 

Chcem, aby ste slúžili svojim blížnym. Pošlem vás k nim, len čo vo vašich srdciach rozkvitne láska a 

milosrdenstvo. Váš život by mal byť ako čisté zrkadlo, aby sa v ňom odrážali vaše skutky a aby ste vedeli, 

či ste konali správne, alebo ste zlyhali. 

75 Rozvíjanie cností mojich učeníkov bude podnetom pre tých, skrze ktorých sa dávam poznať. 

Inšpirácia bude hojná a na ľudí sa vyleje moja milosť a moje zázraky. Vaši duchovní bratia a sestry, dobre 

naladení vašou výbavou, vám budú pomáhať, uľahčovať vašu cestu a spríjemňovať vašu prácu. Váš vplyv 

presiahne hranice vášho domova, vášho regiónu alebo vášho národa a pomôže iným srdciam. Dobrota má 

moc, o ktorej ešte neviete. 

76 Svoje slovo som dal prostredníctvom jednoduchých a nevedomých ľudí. Ale medzi tými, ktorí ma 

počúvajú, sú aj učenci, tí, ktorí majú vzdelanú myseľ a dokázali objaviť moju božskú podstatu v pokore 

tohto Slova. Deň čo deň som pracoval na vašich srdciach, aby boli vnímavé na Moje prejavy, a Moja 

Láska zvíťazila. Zo skaly, ktorú si mi ukázal vo svojom srdci, som vytvoril chrám, v ktorom mi vzdávaš 

úctu lásky. 

77 Zverujem vám svoje dielo, chráňte ho, lebo je to klenot nevyčísliteľnej hodnoty. Buďte strážcami a 

dbajte na to, aby sa rešpektovali a chápali. Nič vás nesmie prinútiť ustúpiť z cesty. Vždy choďte dopredu. 

78 Kedykoľvek vaše srdce túži po láske, pozdvihnite sa ku mne. Keď je utrpenie ako ťažké bremeno, 

pamätajte, že je tu Otec, ktorý vás miluje a je pripravený vás potešiť. Keď budeš myslieť na mňa, pocítiš, 

ako strach a smútok miznú. Zverte mi svojich chorých a ja ich uzdravím. 
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79 Strom života rozprestrel svoje konáre, aby vám poskytol odpočinok a pohodu, a jeho plody urobili 

vaše srdcia milujúcimi. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 134  
1 Týmto posolstvom lásky prinášam pokoj do tvojho srdca, lebo som videl tvoju svätyňu otvorenú a 

vstúpil som, aby som v nej prebýval. 

2 Kristus sa vám prihovára, Majster, a pripomína vám svoje skutky na zemi, aby ste sa dokázali 

inšpirovať mojím príkladom. 

3 Musíte využiť moju prítomnosť medzi vami, milovaný ľud, pretože čas, ktorý práve prežívate, je 

významný pre vašu dušu. 

4 Táto svetelná bytosť, ktorá vo vás prebýva, vie, že jej práca nie je dokončená, uvedomuje si, že v 

predchádzajúcich existenciách nevyužila čas, ktorý jej bol poskytnutý, ani príležitosti, ktoré mala na 

dosiahnutie duchovného pokroku. Preto vie, že dnes musí vynaložiť úsilie, aby dosiahla úplné splnenie 

svojej úlohy, ako aj rozvinutie všetkých svojich duchovných darov. 

5 Mojou vôľou bolo, aby ste prostredníctvom tejto práce spoznali všetky dary a schopnosti svojho 

ducha. Odovzdal som vám svoje učenie lásky, poskytol som vám dostatok času, aby ste rozvíjali svoje 

duchovné dary a osvetľovali cestu tých, ktorí kráčajú v temnote, svetlom mojej pravdy. 

6 Dal som vám najavo, že toto je čas, keď sa Moji vyvolení zjavia ako proroci, jasnovidci alebo 

osvietení a oznámia svetu, že nastal Vek svetla. Len málo bude tých, ktorí v týchto oznámeniach vycítia 

blízkosť môjho kráľovstva, ktoré bude pripravené zasypať vás zjaveniami, darmi milosti a múdrosti. 

7 Mnohí budú tak zmätení tým, čo vidia, cítia a zažívajú, že sa ma nakoniec budú pýtať: "Pane, čo to 

je, čo vidia moje oči, čo sa deje vo svete a čo znamená toľko zvláštnych prejavov a znamení medzi 

ľuďmi?" 

8 Ale tí, ktorí pre svoju neveru, aroganciu alebo bezcitnosť nie sú schopní vidieť, cítiť alebo 

intuíciou vidieť svetlá poznania tohto veku, budú patriť medzi tých, ktorí nazývajú tmu svetlom a 

klamstvo pravdou. 

9 Nemyslíte si, že vy, ktorí ste sa radovali vo svetle tohto Slova, ktoré povzbudilo vaše srdcia, ktorí 

ste povolaní vysvetľovať dôvod toho všetkého, ohlasovať Dobrú novinu a prinášať Moje učenie 

prostredníctvom Knihy Mojich poučení všetkým, ktorí ho potrebujú? 

10 Dal som vám zákon, sprievodcu, cestu a poznanie toho, čo je spravodlivé a čo je dovolené, aby ste 

nikdy neklopýtli, aby ste nepochybovali vo chvíľach konfliktu a aby ste nepoškvrnili to, čo je sväté. Viem, 

že na všetkých miestach zeme uvidíte mužov a ženy, ktorí budú prorokovať, ktorí budú hlásať zvláštne 

učenia všetkým, ktorí žijú ďaleko od duchovna - mužov, ktorí liečia choroby nazývané nevyliečiteľnými a 

ktorí hlásajú oduševnenie ako jediné učenie schopné dať svetu mier. 

11 Prejavy mnohých z týchto ľudí nebudú ani jasne definovateľné, ani hlasnejšie, pretože im chýbalo 

vedenie Majstra. Ale dovtedy bude tento ľud, ktorý bol mojimi učeníkmi, šíriť moje posolstvo po všetkých 

cestách zeme. 

12 Mnohí budú mať dôvod žasnúť nad tým, že duchovný život bude vodítkom pre skutky ľudí, 

pretože ľudia už dávno zatvorili dvere svojich sŕdc pred mojím posolstvom a mojimi vnuknutiami. V 

tomto dobrovoľnom vyhnanstve počuje ľudská bytosť len hlas svojej vlastnej slobodnej vôle a jej životnú 

cestu osvetľuje len slabé svetlo jej hmotného poznania. Tento hlas je však takmer vždy dlhým nárekom, 

vzlykom alebo oplakávaním a jeho "svetlo" sa prejavuje prostredníctvom jeho vedy, ktorá ho namiesto 

toho, aby ho viedla nahor, ponára ešte hlbšie do jeho utrpenia. 

13 Tí, ktorí vstanú po stáročiach spánku a budú ohlasovať svetlo nového veku, budú "mŕtvi", ktorí 

povstanú k duchovnému životu, keďže predtým boli stuhnutí pre pravý život. Tam, kde je láska, múdrosť a 

spravodlivosť, kde vládne inšpirácia a dobrota, tam je skutočný život. Ale tam, kde vládne hriech a 

neprávosť, kde sú spory, zlá vôľa a sebectvo, tam je len smrť, bieda a temnota. 

14 Vždy, keď ľudia prepadnú materializmu, ich práca namiesto tvorivosti je deštruktívna. Potom sa 

podobajú na hŕbu červov pripravených ohlodávať mŕtvolu, zatiaľ čo svojou tvorivou prácou by sa mohli 

podobať roju včiel, ktoré v dokonalej harmónii stavajú svoje plásty. Práca týchto malých tvorov spočíva v 

hľadaní medu, ktorý neskôr osladí chuťové bunky. Ale vy: kedy konečne objavíte pravú chuť života, aby 

ste ju mohli dať jeden druhému? 

15 Túto chuť tvorí božská láska - lahodný nektár, ktorý som vložil do každého srdca a ktorý ste 

nevedeli pochopiť ani hľadať, a preto ešte neosladil vašu existenciu. 
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16 Dnes sa Otcovo svetlo v hojnosti vylieva na každého ducha, aby sa po prebudení z letargie 

zamyslel nad vlastnou skúsenosťou, ktorá je knihou bohatou na múdrosť a svetlo, a tak si uvedomil 

pravdu. 

17 Ľudia, pripravte sa, premýšľajte o svojej úlohe, zmerajte si svoju zodpovednosť v tomto čase, 

ktorý je taký priaznivý pre duchovné prebudenie, a buďte pripravení pracovať v Mojej vinici, lebo vám 

budem pomáhať pri plnení vášho poslania. 

18 Počujem vaše prosby, vaše sťažnosti. Chcem, aby ste sa naučili rozprávať so svojím Otcom. 

19 Nemyslite si, že som prišiel len k vám: Zostúpil som ku všetkým, pretože nárek tohto ľudstva sa 

dostal až do nebeských výšin ako výkrik úzkosti, ako vnuknutie svetla. 

20 Keď prijímate moje slovo v tejto podobe, vnútorne sa ma pýtate, či prichádzam ako Otec alebo ako 

Sudca, ale ja vám hovorím: Ešte predtým, ako ste v tento deň počuli moje prvé slovo, vaše svedomie vám 

vyčítalo každý váš priestupok, ale aj každý váš dobrý skutok. Ale keby som vás mal súdiť svojím slovom, 

prečo sa bojíte? Nepochádza môj súd z lásky, ktorú k vám mám? 

21 Budím vás, aby vás skúšky neprekvapili a aby vás búrky a víchrice týchto čias nenechali v 

temnote. 

22 Určite je to čas skúšok, preto je potrebné byť silný a pripravený, aby sme nepodľahli. 

23 Život na zemi bol pre človeka vždy plný skúšok a pokánia, ale nikdy nebola táto cesta taká 

bolestná ako dnes a nikdy nebol kalich taký plný horkosti. 

24 V tejto dobe človek nečaká na zrelý vek, aby sa postavil tvárou v tvár životnému zápasu. Koľko 

stvorení už v detstve poznalo sklamania, jarmo, údery, prekážky a neúspechy. Môžem vám povedať ešte 

viac: v tomto čase sa bolesť človeka začína ešte pred jeho narodením, teda už v lone matky. 

25 Veľké je vykúpenie bytostí, ktoré v tomto čase prichádzajú na zem. 

26 Všetka bolesť, ktorá existuje na svete, je dielom ľudí. Existuje väčšia dokonalosť v Mojej 

spravodlivosti, ako dovoliť, aby tí, čo zasievajú na cestu života tŕnie, prišli a žali ho? 

27 Nie všetci majú rovnaký podiel viny na chaose, ktorý prežívate. Ale tí, ktorí nie sú páchateľmi 

vojny, sú zodpovední za mier. 

28 Buďte milosrdní k sebe i k blížnemu. Aby sa toto milosrdenstvo stalo skutkom, rozpoznajte svoje 

dary prostredníctvom štúdia môjho Slova. Lebo kto miluje svojho blížneho, ten ma miluje, lebo jeho 

blížny je moje milované dieťa. 

29 Ste ľudia, ktorých pripravujem na modlitbu, na šírenie môjho slova a na uzdravenie. Život so 

svojou biedou, námahou a trpkosťou je ako púšť, ale neprebývaj v nej, lebo potom nepoznáš pravý pokoj. 

30 Majte na pamäti príklad Izraela, o ktorom sa hovorí v dejinách, ktorý musel dlho putovať púšťou, 

aby sa dostal zo zajatia a modlárstva Egypta a zároveň dosiahol krajinu pokoja a slobody. 

31 Dnes sa celé ľudstvo podobá na ľudí zajatých faraónom. Sú na ňu uvalené vierovyznania, doktríny 

a zákony. Väčšina národov je otrokmi iných, mocnejších národov. Boj o život je ťažký a práca sa 

vykonáva pod bičom hladu a poníženia. Horký je chlieb, ktorý jedia všetci ľudia. 

32 To všetko spôsobuje, že v srdciach ľudí sa čoraz viac formuje túžba po oslobodení, po mieri, aby 

dosiahli lepší život. 

33 Vojnový rev, preliata ľudská krv, sebectvo, túžba po moci a nenávisť, ktoré prinášajú ovocie v 

tisícich podobách, prebúdzajú ľudí z hlbokej letargie. A ak sa zjednotia v jednom ideáli oduševnenia, ako 

sa zjednotil izraelský ľud v Egypte pod Mojžišovým vedením - aká moc by mohla tieto srdcia zastaviť? 

Žiadne, lebo v tejto túžbe bude moje svetlo, v tomto boji bude moja moc a v tomto ideáli budú prítomné 

moje božské prisľúbenia. 

34 Potrebuje svet nového Mojžiša, aby sa oslobodil zo svojich pút? Poučenie, ktoré som vám 

priniesol v tomto čase, je svetlom, ktoré inšpirovalo Mojžiša, je slovom spravodlivosti a proroctva, je 

mocou, ktorá pozdvihuje slabého, bojazlivého, zbabelého a premieňa ho na odvážneho, rozhodného a 

horlivého - je zákonom, ktorý vedie a usmerňuje na ceste pravdy - je božskou nehou, ktorá vás podopiera 

v dlhých dňoch putovania. 

35 Ľudia, moje slovo vás povzbudzuje, akoby na vaše rany pôsobil zázračný balzam. Cítite sa 

posilnení, obnovení, naplnení nádejou do zajtrajška. Nemyslíte si teda, že keby ste toto isté posolstvo 

zaniesli utláčaným národom zeme, urobili by ste s nimi rovnaký zázrak? 
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36 Preto vám hovorím, aby ste sa vystrojili, aby ste neodkladali čas, keď sa máte vydať na cestu ako 

poslovia tohto ohlasovania. 

37 Keď vám hovorím, aby ste sa pripravili, je to preto, že táto dobrá zvesť sa má šíriť tak, aby nikdy 

nebola príležitosťou na spôsobenie bolesti, bratovražedných sporov alebo na preliatie jedinej kvapky krvi. 

38 Moje posolstvo je presvedčivé, láskavé a pravdivé. Dotýka sa srdca i mysle a presvedčuje ducha. 

39 Počúvajte ma, študujte, cvičte sa a budete môcť otvárať priepasti pre vieru, svetlo slobody a 

pokoja. 

40 Viete, že som vždy pripravený dať vám ďalšie zo svojich učení. Dnes začnem a poviem vám, že 

cieľom môjho príchodu medzi vás je naučiť vás, aby ste svoju úlohu vykonávali čisto. 

41 Táto pozemská existencia je určite novou etapou pre vášho ducha, ktorý zanechal nedokončenú 

prácu, ktorá mu bola pridelená, ale teraz má možnosť postúpiť o kúsok ďalej na ceste dokonalosti. 

42 Aj Ja, Božský Majster, som sa musel vrátiť k ľuďom, pretože Moje Dielo zostalo v tom čase 

nedokončené. Niektorí toto tvrdenie popierajú a hovoria, že Ježišovo dielo sa skončilo, keď zomrel na 

kríži. Ale to len preto, že zabudli, že som to oznámil a sľúbil, že sa vrátim. 

43 Vy, ktorým práve zjavujem toto učenie, pochopte, že reinkarnácia pre Mňa nie je potrebná, pretože 

v Mojom duchu je, že sa môžem ľuďom zjavovať tisíckami spôsobov. Ani ja som neprišiel znova hľadať 

dokonalosť svojho ducha. Ak k vám teraz prichádzam, je to len preto, aby som vám ukázal cestu, ktorá vás 

môže priviesť k svetlu. Pamätajte, že proroci vám v prvej ére povedali: sú to "dvere". A či som vám 

nepovedal, keď som bol medzi vami, človeče: "Ja som cesta"? Či vám dnes nehovorím: "Ja som vrchol 

hory, na ktorú vystupujete"? 

44 Vždy som bol dokonalý. 

45 Teším sa, že bezpečne kráčate po mojej ceste. Zajtra bude radosť všeobecná, keď budete všetci žiť 

v duchovnom domove, ktorý už dlho čaká na príchod Pánových detí. 

46 Takto hovorím k vášmu duchu, pretože viem, že už môže pochopiť toto učenie, a môžem mu 

povedať, že nie je dieťaťom tejto zeme, že by sa mal považovať za hosťa len tu na tomto svete, pretože 

jeho pravá vlasť je duchovná. 

47 Pochopte toto slovo v jeho pravom zmysle, lebo inak by ste dospeli k záveru, že Moje učenie je 

proti všetkému ľudskému pokroku, a nebolo by spravodlivé, keby ste takéto omyly pripisovali Otcovi, 

ktorý sa usiluje iba o zdokonalenie svojich detí na rôznych cestách života. 

48 To, čo Moja spravodlivosť nezmieriteľne prenasleduje, je zlo, ktoré má v ľudských srdciach rôzne 

podoby a niekedy sa prejavuje v sebeckých citoch, v nízkych vášňach, inokedy v nemiernej chamtivosti a 

dokonca v nenávisti. 

49 Učeníci, študujte to, čo vám teraz poviem v alegórii: Život je strom, jeho konáre sú nespočetné a z 

týchto konárov nie sú dva rovnaké, ale každý z nich plní svoju úlohu. Ak sa ovocie nepodarí, spadne zo 

stromu, a ak vyrastie konár, je orezaný. Veď zo stromu života budú vyrastať len plody života. 

50 Každú vedu, ktorá spôsobila zlo, a každé náboženstvo, ktoré neprinieslo skutočné svetlo, môžete 

považovať za konáre a plody, cez ktoré už netečie miazga zo stromu života, pretože sú od neho už 

oddelené. 

51 Blahoslavený je ten, kto má vznešený cieľ nasledovať Moju cestu; blahoslavený je ten, kto sa 

usiluje zveľadiť svojho ducha. Prijímam tých, ktorí umlčujú svoje sťažnosti a myslia len na prijímanie 

rosy z môjho Slova - tých, ktorí nenechajú vieru a nádej vo mňa umrieť. Svojím slovom spôsobím, že 

všetci budú konečne spievať chválu viery. 

52 Učím vás spiritualizáciu, pretože vám prinesie duševné a fyzické zdravie. Vďaka tomu sa budete 

mať radi a získate silu a sebadôveru. 

53 Cez toho, kto na mňa myslí a miluje ma, preteká rieka života, v ňom je moje božské zjavenie. Dal 

som vám život, aby ste boli milosrdní a prejavovali svoju schopnosť milovať. Dal som vám ju aj preto, 

aby ste získali múdrosť. Život je odrazom Boha, je veľkým svedectvom mojej existencie. Prežívajte ho a 

užívajte si ho, ale tiež mu rozumejte. Veľmi ste si ju užili bez toho, aby ste jej rozumeli. Chváľte život, ale 

nech vaša pieseň svedčí o porozumení, obdive a láske. Keď sa tvoja duša pozdvihne, bude spievať 

Stvoriteľovi lepší žalm. 

54 Život je beh bez konca. Aby sa duch stal veľkým, múdrym, silným a láskavým, je potrebné, aby žil 

večne. Ľudia, myslíte si, že vás navštevujem, ale pravda je, že prebývam vo vás. Vyhľadávam ťa len v 
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tejto podobe, aby som sa ti dal poznať, aby som sa stal myšlienkou, slovom a duchovnou tvárou, a to 

preto, lebo nevnímaš Môj vnútorný prejav vo svojej bytosti tak jasne ako tlkot svojho srdca. Aby ste totiž 

mohli cítiť Môj tlkot vo svojej bytosti, musíte mať citlivosť. Ale nestrácajte nádej, že sa vám podarí ma 

pocítiť, lebo nádej pochádza z viery, ktorá je svetlom na vašej ceste. Beda tomu, kto stráca vieru! Viera je 

maják, ktorý osvetľuje budúcnosť, viera je sila, ktorá prináša to, čo nazývate zázrakmi. Čo by sa stalo s 

tvojím životom, keby si nemal vieru v Môj zákon? 

55 Dávam vám život, ale hovorím vám: Usilujte sa o svetlo viery vo svojho Boha, viery v seba 

samých, viery v život a v to, čo je stvorené. Nepochybujte o mojom milosrdenstve vo vašich životných 

peripetiách. Moja láska je silnejšia ako tvoje skúšky. Počúvajte ma viac duchom ako uchom. Tým, ktorí sa 

nazývajú vydedenými, tým, ktorí tvrdia, že im nesvieti žiadna hviezda šťastia a že sú zhasnutými lampami, 

a tým, ktorí sa sťažujú, že prišli do života len preto, aby ronili slzy, hovorím: rozhodli ste sa niekedy na 

chvíľu zabudnúť na seba, aby ste potešili svojho blížneho? - Určite nie, pretože ten, kto praktizuje 

milosrdenstvo, robí to isté aj sám sebe. V tomto čase som povolal tých, ktorí nemajú svetu čo dať. 

56 Milujte a dávajte nezištne a čoskoro uvidíte spravodlivú odmenu. Zaklopte na moje dvere a môj 

hlas vám odpovie. Všetci môžete znovu povstať, aj keď ste padli veľmi nízko, aj keď ste celí od blata. 

Dnešní skorumpovaní ľudia budú zajtra dobrými ľuďmi. Na vašich troskách postavím svoj chrám, ale 

človek mi ho pomôže obnoviť. Tu je, vstúpte do skutočného života. Je to ako kráľovstvo, v ktorom máte 

na dosah všetko od nebeského až po to najmenšie v hmotnom. 

57 Odstráňte bolesť. Život, ktorý som si vytvoril, nie je bolestivý. Utrpenie pramení z neposlušnosti a 

previnení Božích detí. Bolesť je charakteristická pre tento život, ktorý si ľudia vytvorili vo svojom 

morálnom rozvrate. Pozdvihnite svoje oči a objavte krásu mojich diel. Vnútorne sa pripravte na počúvanie 

božského koncertu, nevylučujte sa z tejto slávnosti. Ak sa izolujete, ako by ste sa mohli podieľať na tejto 

blaženosti? Žili by ste smutní, utrápení a chorí. 

58 Chcem, aby ste boli harmonickými notami vo vesmírnom koncerte, aby ste pochopili, že ste vyšli 

zo zdroja života, aby ste cítili, že vo všetkých vedomiach je Moje svetlo. Kedy dosiahnete úplnú zrelosť, 

aby ste mi mohli povedať: "Otče, podriaď môjho ducha, ako aj moju vôľu a môj život tebe." Uvedomte si, 

že to nebudete môcť povedať, kým budú vaše zmysly choré a váš duch sebecky odlúčený od správnej 

cesty. Žijete v mukách chorôb alebo v strachu, že sa nimi nakazíte. Čo je však telesná choroba v porovnaní 

s previnením duše? - Nič, ak je schopné povstať, lebo v mojom milosrdenstve vždy nájdeš pomoc. 

59 Tak ako krv prúdi v žilách a oživuje celé telo, tak aj Božia sila preniká do vašej duše ako životný 

prúd. Nie je dôvod byť chorý, ak dodržiavate zákon. Život je zdravie, radosť, šťastie, harmónia. Ak ste 

chorí, nemôžete byť zásobárňou božských dobier. Vy, choré mysle, srdcia alebo telá, hovorí vám Majster: 

Požiadajte svoju dušu, ktorá je dieťaťom Všemohúceho, aby sa vrátila na správnu cestu, vyliečila vaše 

choroby a pomohla vám vo vašich slabostiach. 

60 Čo by mohol Otec odmietnuť svojmu dieťaťu, keď sa duchovne priblíži, aby požiadalo o niečo pre 

svoje telo, malé a krehké hmotné stvorenie? Tak vás učím prosiť, ale keď ide o dávanie, hovorím vám: 

Rozdeľujte a dávajte. Rozdajte materiál a darujte lásku. Veď načo by vám bolo, keby ste dali materiálnu 

časť, keby ste do nej nevložili lásku? Ako ťažké sa vám zdalo správne spravovať statky, ktoré ste vo svete 

vlastnili. Niektorí chcú mať všetko len pre seba, iní, ktorí majú príliš veľa, necítia povinnosť deliť sa o to s 

ostatnými. 

61 Odhaľujem vám zdroj zdravia, ktorý sa nachádza vo vás, vo vašej duši, aby ste sa k nemu mohli 

obrátiť, keď to bude potrebné. Ak viete, ako ju hľadať, nájdete jej vody. Nechcem zničený a smutný svet, 

ľudí, ktorí z nevedomosti o tom, čo vlastnia, neustále ku Mne hovoria so strachom a prosia Mňa so 

zúfalstvom. Chcem svet, ktorý si uvedomuje, koľko toho je a koľko toho má. 

62 Niektorí si teraz myslia: Ale keby bol človek vždy zdravý - ako by zomrel? Na to vám odpovedám, 

že nie je potrebné, aby vaše telo bolo choré, aby prestalo žiť. Stačí, aby sa srdce zastavilo, keď udrie 

hodina, keď prestane byť. 

63 Vlieva sa do vás svetlo môjho Ducha, aby ste mohli povstať. V tejto tretej ére hľadám stratených, 

aby mi mohli slúžiť. Ja som Osloboditeľ duší, ktorý vás vyslobodzuje z otroctva. Vzpurných ľudí 

premieňam na oddaných a pokorných služobníkov. Potom im poviem: Dávajte si pozor, aby vás 

neprekvapili chýry a pokušenia, ktoré vás znovu vedú do záhuby. 
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64 Ten, kto poznal špinu a nižší svet a dokázal sa z neho oslobodiť, je pripravený ísť tam hľadať tých, 

ktorí sú ešte stále stratení. Nikto nie je lepšie kvalifikovaný ako on, aby presvedčil svojím slovom, ktoré je 

svetlom skúsenosti. Kedy sa stanete rybármi sŕdc a osloboditeľmi duší? Kedy budeš pevne kráčať po 

ceste, ktorú som ti pripravil? 

65 Dávajte bez podmienok, neodsudzujte dom svojho blížneho, radšej sa pozrite na svoj vlastný dom, 

aby ste ho, ak ho nájdete špinavý, vyčistili a urobili ho hodným prijať ma. Nepozerajte sa na to, či je jeho 

špajza plná alebo prázdna, ani na to, či je jeho telo pokryté sviatočným odevom alebo handrami. Nech 

moja láska vymaže všetky zlozvyky, ktoré by mohli zatemniť svetlo, ktoré máš odrážať. 

66 Vidíte, že zostupujem zo Sídla dokonalosti do vášho príbytku, aby som vám ukázal slávu 

duchovného života, aby som vám zjavil lekciu, ktorá vás naučí spoznať samých seba, svojho Stvoriteľa a 

svoj osud. 

67 Otec nechce, aby jeho deti plakali, hoci vám povedal: "Blahoslavení sú tí, čo smútia." Môj zákon 

vás neučí plakať, ale spôsobu, ako sa vyhnúť bolesti. Keby sa mi páčilo vidieť vás trpieť, neprišiel by som 

k vám ako lekár a na každú ranu by som nenaniesol svoj hojivý balzam. Kto nesie svoj kríž utrpenia s 

pokorou, je mi milý, lebo si ma berie za príklad. Ale od toho, kto vo svojom náboženskom fanatizme a 

nevedomosti trápi a umŕtvuje svoje telo, prijímam jeho dobrý úmysel, ktorým je očistiť sa alebo sa 

pokúsiť napodobniť ma v mojom utrpení, ale tento čin neschvaľujem. 

68 Stačí, ak trpezlivo vyprázdniš pohár, ktorý ti život každý deň ponúka, a aby si, prekonávajúc svoj 

vlastný smútok, mal dosť síl myslieť na blížneho a urobiť mu toľko dobra, koľko môžeš, aby si splnil 

svoju úlohu. 

69 Už sa nesťažujete na utrpenie, prijali ste dar mojej lásky a tešíte sa z môjho slova. Spoznajte ju 

podľa jej božskej podstaty a podľa prípravy nositeľa hlasu, podľa dobroty a pevnosti jeho hlasu. Potom 

nechajte svojho ducha putovať po krajoch, do ktorých sa môže dostať len on sám, aby sa tam nasýtil 

svetlom, zatiaľ čo jeho myseľ zostane uchvátená a srdce bude biť v obdive a láske. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 135  
1 Prichádzam plný lásky a vyzbrojený trpezlivosťou, aby ma všetci pochopili. Nájdite útechu vo 

mne. Jedzte apite, aby ste uhasili svoj smäd po spravodlivosti. Chcem, aby ten, kto je ľuďmi nepochopený, 

cítil, že mi rozumie, a ten, kto cítil, že jeho ruka je prázdna, keď odchádza, keď ma počul, aby cítil, že si 

so sebou nesie dary. aby ten, kto prišiel do Mojej prítomnosti s výčitkami svedomia v duši a počúval Mňa, 

pocítil úľavu od toho všetkého a mohol zdvihnúť tvár ako tá cudzoložnica v druhom veku, keď som jej 

povedal: "Kde sú tí, čo ťa prenasledujú? Odpúšťam ti, choď v pokoji a už nehreš." 

2 Ja som Božský Sudca, ktorý nikdy nevynesie ťažší trest, než je previnenie. Koľkých z tých, ktorí 

sa predo mnou obviňujú, považujem za čistých. Na druhej strane, koľkí sa oháňajú svojou čistotou, a ja ich 

považujem za skazených a vinných. 

3 Aká nespravodlivá je ľudská spravodlivosť! Koľko obetí zlých sudcov odčinilo zločiny iných ľudí! 

Koľko nevinných ľudí videlo, ako sa im pred očami zatvárajú mreže väzenia, zatiaľ čo vinník chodí na 

slobode a neviditeľne nesie svoje bremeno krádeží a zločinov. 

4 Váš svet je z duchovného hľadiska nedokonalý. Mali by ste mu pomôcť zlepšiť sa. 

5 Hmotný svet, táto planéta, nie je blízko svojho zániku, ale koniec tohto sveta omylov a hriechov, 

temnoty a zlej vedy bude spôsobený svetlom Mojej náuky a na jeho troskách vybudujem nový svet 

pokroku a mieru. 

6 Vaša úloha ako pracovníkov sa neskončí v roku 1950. Naopak, práve vtedy postupne prestanete 

byť žiakmi a stanete sa učiteľmi, ktorí slovom lásky vedú ľudí na cestu svetla. 

7 Veľké duchovné légie len čakajú na toto očistenie medzi ľuďmi, aby sa mohli vteliť a opäť 

prebývať na zemi. Majú veľké poslanie a čakajú, že im dáte svoje miesto, aby ho mohli zaujať. 

8 Vysvetlím vám svoje učenie, aby ste materiálne počuli moje slovo a pochopili, kto ste. 

9 Nikdy sa nenechajte zastrašiť bremenom zodpovednosti, ktoré som na vás vložil; bremeno hriechu 

je ťažšie. Bolestivejšia je priepasť so svojou temnotou ako svetlo prítomné na vrchole hory, kde prebýva 

Majster. Opäť vám hovorím, že "Ježišovo jarmo je ľahké". 

10 Nazval som vás Izraelom, pretože vo vašom duchu je poslanie mieru, osud duchovnej harmónie s 

celým ľudstvom. Veď ty si prvorodený, lebo si sa narodil nielen z Jakuba, ale tvoja dohoda siaha aj za 

neho, dokonca za Abraháma. Tvoje východisko (ako duchovnej bytosti) je ešte pred časom, keď som na 

zem poslal prvého človeka, ktorý založil rodinu, z ktorej som vybral semeno, aby som vytvoril svoj ľud, 

silný vo viere, poslušnosti a láske k neviditeľnému Bohu. Tak som ju pripravil a požehnal a bola ako 

maják uprostred ľudstva. 

11 Nič ti nechýbalo k naplneniu tvojho osudu, a predsa si videl, ako sa iné národy dostali vyššie ako 

ty a následne ťa pokorili reťazami otroctva. 

12 Boli to národy nadradené vašim? Ani v materiálnom, ani v duchovnom neboli lepší ako vy, 

ktorých Otec obdaril vzácnymi darmi inšpirácie, pravdy, krásy, lásky, zdravia a sily. Pripravil som vás, 

aby ste boli ako zrkadlo mojej lásky ku všetkým stvoreným veciam, v ktorom by ma ľudstvo mohlo 

kontemplovať, a ako prameň krištáľovo čistej vody, v ktorom by tí, čo túžia po pravde, uhasili svoj smäd. 

13 Nakoniec ste sa však, ľudské bytosti, stali slabými a vo svojom úpadku ste boli podrobení inými 

národmi. 

14 V tomto čase ťa hľadám a som ti veľmi blízko. Pripomínam vám svoj zákon a prebúdzam vášho 

ducha, aby počul hlas svedomia, a hovorím vašim srdciam: Prebuďte sa, reťaze, ktoré vás ťažili, zlomila 

smrť a život vám dnes vrátil slobodu. Práve preto som k vám prišiel v tretej ére. 

15 Nemyslite si, že len v lone izraelského ľudu boli proroci, predchodcovia a duchovia svetla. 

Niektorých z nich som poslal aj k iným národom, ale títo ľudia ich považovali za bohov, a nie za 

vyslancov, a na základe ich učenia vytvorili náboženstvá a kulty. 

16 Izraelský ľud nepochopil poslanie, ktoré mal voči iným národom, a zaspal na mieste odpočinku 

požehnania a darov milosti. Otec ho vytvoril ako dokonalú rodinu, v ktorej jeden kmeň mal za úlohu 

brániť ľudí a udržiavať mier, iný obrábal pôdu a ďalší kmeň tvorili rybári a námorníci. Inému kmeňu bola 

zverená duchovná prax uctievania, a tak sa postupne každý z dvanástich kmeňov, ktoré tvorili ľud, 

venoval inej úlohe, čo spolu vytváralo príklad harmónie. Ale veru vám hovorím, že duchovné dary, ktoré 

ste mali v tých dávnych časoch, máte aj teraz. 
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17 Spoznajte medzi sebou prorokov, pozrite sa na mužov, ženy, starcov a dokonca aj deti, ktorí 

svojimi zjaveniami svedčia o Mojej pravde. Máte duchovnú vznešenosť, aby ste sa mohli modliť, autoritu, 

aby vás prírodné sily počúvali a poslúchali, čoho príkladom je Noe, ktorý premohol vody; Jozueho, 

ktorému pripisujete, že zastavil beh slnka - na to vám hovorím, že hviezdy nikdy nezastavili svoj beh a že 

to bolo Moje Božské svetlo, ktoré ako žiarivé slnko predĺžilo deň a skrylo noc, aby ľudia mohli zvíťaziť, 

zatiaľ čo vesmír pokračoval vo svojom behu bez toho, aby sa odchýlil od svojich zákonov harmónie. 

18 Mojžiš mal moc aj nad prírodnými silami a vody, vetry a skaly poslúchali jeho hlas. Túto prírodu 

som zveril človeku, aby ju využíval, ale on narušil poriadok stvorenia a stal sa otrokom prírody, v ktorej 

často hľadal svojho Boha. 

19 V druhej ére som vám dal ďalšiu lekciu o týchto učeniach, keď som utíšil búrku vystretím svojej 

ruky, tiež keď som chodil po vode alebo keď som vzkriesil mŕtvych. Zázraky, ktoré som vtedy robil, sa 

diali, aby som zachránil stratených, aby som premenil tmu na svetlo a nenávisť na lásku. Nechcel som 

udivovať ľudí takýmito skutkami ani nimi vzbudzovať ich údiv, čo by slúžilo len obdivu mysle, ako 

niektorí, ktorí sa nechávajú obdivovať ľuďmi ako nadradené bytosti tým, že robia zdanlivé zázraky, a 

napriek tomu nie sú schopní obrátiť hriešnika. Neprišiel som vás učiť zbytočné alebo mätúce vedomosti: 

Zjavil som vám svoju existenciu a dôvod vašej existencie. Odhalil som vám tajomstvo, že sila, ktorá dáva 

život a oživuje všetko, je láska; je to prvotná sila, z ktorej vznikli všetky bytosti. 

20 Uvedomte si, že ste sa narodili z lásky, existujete vďaka láske, prijímate odpustenie vďaka láske a 

vďaka láske budete vo večnosti. 

21 Pripravte sa na to, že keď sa Moje Slovo skončí, pôjdete k rôznym národom zeme, kde nájdete 

národy, ktorých pôvod sa stratil v dávnych časoch a ktorých obyvatelia praktizujú kulty a vedy, v ktorých 

sa zjavil duchovný svet. Tam budete počuť o premenách, o znameniach a zázrakoch, ktoré vás ohromia. 

22 Potom budete vyzbrojení, lebo budete musieť znášať veľké skúšky. Budete sa cítiť dočasne 

zmätení, keď v kruhu týchto ľudí zažijete, ako sa spájajú s duchovným svetom a robia zázraky, ktoré by 

ste vy nemohli vykonať. Keď vám predložia spisy, ktoré obsahujú ich históriu, ich zákony a prikázania, 

mali by ste otvoriť oči, aby ste sa nenechali zmiasť materiálnym zázrakom, úžasnou skúsenosťou, ale aj 

preto, aby ste ich obdivovali a brali si z nich príklad vo všetkom, čo vám vaše svedomie a intuícia hovoria, 

že obsahuje pravdu. 

23 Nájdete v nich aj túžbu nájsť cestu, ktorá vedie k dokonalosti - túžbu po večnosti. 

24 Iných nájdete v ich duchovnom vytržení, z ktorého si urobili nadšený kult. Sú ako parazitické 

rastliny, pretože neplnia zákony lásky, ktoré prikázal Boh, ani neuspokojujú povinnosti zeme. Toto učenie 

by sa nemalo šíriť do iných krajín, pretože skutočná spiritualizácia odstráni fanatizmus a nadšenie. 

25 Od najstarších čias som vás učil zákonu, ktorý je spravodlivý pre ducha i pre hmotu. Spomeňte si, 

že pri istej príležitosti som povedal: "Odovzdávajte Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo." 

26 Mnohí budú prekvapení a dokonca vás zle odsúdia, keď sa dozvedia, že sa ako moji učeníci riadite 

zákonom hmotnej práce, keď uvidia, že máte manželov, že máte deti a rodinu, že sa viete tešiť z 

kontemplácie a plodov prírody, ktorú milujete ako matka. Potom sa vás spýtajú: Prečo - ak ste Pánovi 

služobníci - nežijete len v rozjímaní o duchovnom? Stretnete sa aj s tými, ktorí majú dar proroctva, a 

budete nad tým žasnúť, lebo medzi nimi sú naozaj pokročilí duchovia. 

27 Pripravte sa na to, že keď budete vystavení skúške, budem hovoriť prostredníctvom vás, a ak bude 

táto príprava čistá, jednoduchá a nefalšovaná, zažijete moje zázraky. 

28 Teraz hovorím tým, ktorí majú plniť svoje poslanie apoštolov a prorokov v iných krajinách, aby sa 

nechválili poslaním, ktoré som im zveril. Tie nesmú vyvolávať rozruch bojom proti náboženským 

komunitám alebo vierovyznaniam. Iní budú tí, ktorí proti vám vzbudzujú rozhorčenie bez toho, aby si 

uvedomovali, že vám pomáhajú šíriť Moje učenie tým, že vzbudzujú zvedavosť mnohých, ktorá sa 

následne zmení na vieru. 

29 Pre niektorých bude súčasná existencia ich poslednou inkarnáciou. Je čas, aby ste sa pripravili na 

cestu do záhrobia. Naplňte svoju sýpku dobrým semenom, aby ste pevným krokom nasledovali pozvanie 

do duchovného údolia, ktoré vám posielam, ktoré na vás čaká a z ktorého nikto nemôže uniknúť. 

30 Každému z vás bol pridelený určitý počet duší, aby ste ich pomáhali vychovávať a viesť na ceste 

Mojej pravdy. Nikto nesmie prísť bez tých, ktorí mu boli zverení, lebo potom by nebol prijatý. 
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31 Bojujte a pracujte, majte radosť z učenia a vyučovania. Urobím polia úrodnými a odstránim z nich 

všetku burinu, aby ich moji rozsievači našli pripravené z môjho milosrdenstva. 

32 Potom sa pred vašimi očami otvorí cesta cez púšť, ktorá vám ponúkne svoje oázy, a ďaleko na 

obzore sa objaví jasná silueta zasľúbenej zeme, ktorej otvorené brány vás budú pozývať, aby ste do nej 

vstúpili spolu s tými, ktorí vám boli zverení, a so zástupmi ľudí, ktorí budú nielen milovať toho istého 

Boha, ale ktorí budú aj praktizovať to isté duchovné uctievanie Boha. 

33 Svojou modlitbou obráťte bytosti v temnote, ktoré bojujú a bojujú ako armády, kým vy spíte. 

Uvedomte si, že okolo vás a nad vami sa vznáša a búri neznámy svet, kde svetlo bojuje proti temnote vo 

vojne, ktorej rev a vplyv mätie váš svet, vaše srdce a vašu myseľ. 

34 Preto sa pokoj a mier vytratili zo sŕdc ľudí, ale blahoslavený je ten, kto cíti ten boj a modlí sa, lebo 

sa mu bude dariť. 

35 Tí, ktorí považujú súd tohto času za náhodu, nevedia, že budú ponechaní napospas smrti, 

epidémiám, moru a hladu. 

36 Odpočívajte na bezpečnej zemi. Zostaňte v tieni tejto palmy a počúvajte moje slovo, aby ste sa 

uzdravili zo všetkých svojich chorôb a získali silu pokračovať v ceste. 

37 Nemusíš mi hovoriť, čo máš na mysli, ani odkiaľ pochádzaš, lebo ja to všetko viem. Viem, že 

tvoja duša pristupuje k Otcovi po tom, čo zvíťazila v ťažkom boji, ktorý absolvovala, aby sa odvrátila od 

nesprávnej cesty - že prichádzaš hľadať pomoc a silu u mňa, aby si nezúfala. Keď si bol blízko straty 

srdca, keď ti už dochádzali sily, obrátil si sa na mňa v myšlienkach, aby si ma požiadal o pomoc, a ja som 

ti hneď odpovedal a pozval ťa do tejto oázy pokoja, aby si našiel odpočinok vďaka nekonečnému 

milosrdenstvu tvojho Otca. 

38 Koľko zjavení si pochopil, odkedy si prvýkrát počul toto slovo! Prostredníctvom nich ste 

pochopili, že duša sa nezdokonalí za deň, rok ani za celý život, lebo keďže je večnej povahy, jej cesta 

rozvoja musí zodpovedať vysokej odmene, ktorá ju čaká. 

39 Naučili ste sa rozlišovať medzi hlasom svedomia, ktorý vždy hovorí o zákone, láske, dobre, 

spravodlivosti a čistote, a tým druhým hlasom, ktorý vychádza zo zmyslov tela alebo vášní srdca a ktorý 

nie vždy vzbudzuje dobro. 

40 Už viete, že máte zbrane na svoju obranu a viete, aké sú. Viete tiež, ktorý štít vás chráni, a začnete 

využívať modlitbu, vieru, dobré myšlienky a silu vôle. 

41 Naučili ste sa dať v živote správne miesto rôznym hodnotovým zložkám, ktoré tvoria vašu bytosť. 

Viete, že podstatný je duch a až za ním - ale na dôstojnom mieste v ľudskej bytosti - sú city, myseľ (t. j. 

duša) a telesné potreby. 

42 Teraz už chápete, že pravé zduchovnenie človeka nespočíva v odvrátení sa od tela alebo v 

zavrhnutí hmotného, ale v zosúladení svojho života s celým Stvorením; napriek tomu - aby duch dosiahol 

túto harmóniu, je potrebné, aby vždy viedol, aby bol nad človekom, aby bol jeho sprievodcom. Ak to tak 

nie je, potom duch nie je slobodný a stáva sa otrokom tela alebo jeho nepriateľom. 

43 Viete, že na Mojej ceste nemôžete predstierať lásku, čistotu a poznanie, pretože na sebe cítite 

pohľad, ktorý všetko vidí a všetko posudzuje. 

44 Dnes viete, že vaše cnosti a skutky musia byť pravdivé a inšpirované láskou k blížnym, aby vaše 

zásluhy boli skutočné. 

45 Nebojte sa, keď k vám takto hovorím. Znovu vám opakujem, že od vás nevyžadujem najvyššiu 

dokonalosť, ale neustále úsilie o jej dosiahnutie. 

46 Ak dnes trpíš, ak prechádzaš ťažkou skúškou, ak si na lôžku bolesti, vieš, že ten kalich utrpenia ťa 

očisťuje a obnovuje, že tá bolesť ťa núti odčiniť nejakú krivdu, že je to múdra lekcia - potom ju vypiješ s 

trpezlivosťou a odovzdanosťou. 

47 Naučili ste sa chápať, že v každom z vás práve budujem chrám, a vy sa už neodvažujete ničiť to, 

čo bolo vybudované, ale naopak, snažíte sa Mi v tomto diele pomáhať. 

48 Pochopili ste, že zásluhy si nemáte získavať pred ľuďmi, aby ste od nich dostali pochvalu alebo 

odmenu, ale pred svojím Otcom, ktorý jediný je schopný posúdiť vaše skutky. 

49 Nech by sa vaše vášne akokoľvek zakorenili, keď pochopíte všetky tieto vysvetlenia, musia 

priniesť podriadenie tela duchu, čo bude začiatkom tej harmónie a toho poriadku, ktorý musí v človeku 

existovať, aby bol dieťaťom hodným Mňa. 
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50 Od vašej prítomnosti závisí budúcnosť mnohých ľudí, milovaní ľudia, ani na chvíľu o tom 

nepochybujte. Preto keď myslíte na túto pravdu, zbavte sa posledného zvyšku sebectva a prineste 

zajtrajšku mier, jednotu, morálku a duchovnosť. 

51 Nepochybujte o tom, že môžete vykonať toto dielo vo svete, pretože to nie je po prvýkrát, čo som 

vám zveril svoje semeno na vašej ceste. Dôkazom je, že k vám takto hovorím a vy mi rozumiete. 

52 Toto je pokračovanie môjho učenia, ale nie je to koniec tejto planéty. Svet sa bude naďalej točiť vo 

vesmíre, duše budú stále prichádzať na Zem, aby sa vtelili a naplnili svoj osud. Ľudia budú naďalej obývať 

Zem, zmení sa len spôsob života. 

53 Premeny, ktorými prejde ľudský život, budú také veľké, že sa vám bude zdať, akoby jeden svet 

končil a druhý sa rodil. Tak ako sa vo všetkých dobách život ľudí delil na epochy alebo vekové obdobia a 

každé z nich sa niečím vyznačovalo - či už svojimi objavmi, božskými zjaveniami, ktoré prijalo, alebo 

rozvojom zmyslu pre krásne, ktorý sa nazýva umenie, alebo jeho vedou - tak sa začínajúci čas, vek, ktorý 

sa už vynára ako nový úsvit, bude vyznačovať rozvinutím darov ducha, tej stránky vašej bytosti, ktorú ste 

mali pestovať, aby ste si ušetrili toľko zla, a ktorú ste vždy odkladali na neskôr. 

54 Neveríte, že ľudský život možno úplne premeniť, rozvinúť duchovnosť, rozvíjať dary ducha a 

obnoviť zákon, ktorý v tomto svete diktuje svedomie? 

55 Ach, keby ste vedeli, koľko toho v sebe ukrýva váš duch! Vy to však napriek tisícročiam, ktoré ste 

prežili na svete, neviete, pretože vo vašom sebectve, ktoré je láskou k sebe samým, bola pre vás dôležitá 

len veda v službe každému jednotlivcovi. 

56 Budem to ja, kto vám odhalí cnosti, dary, krásy, silu a všetky zázraky, ktoré sú ukryté vo vašom 

duchu. Teraz, keď žnete posledné plody sveta alebo života, ktorý sa chýli ku koncu, je na to vhodný čas. 

57 Čoskoro všetky národy pochopia, že Boh k nim hovoril v každom veku, že Božie zjavenia boli 

rebríkom, ktorý Pán spustil k ľuďom, aby k nemu mohli vystúpiť. 

58 Tento nový čas niektorí nazývajú časom svetla, iní vekom Ducha Svätého a ďalší časom pravdy. 

Ale ja vám hovorím, že to bude čas duchovného pozdvihnutia, duchovnej rekultivácie, znovuzískania. 

59 Je to epocha, ktorú som si dlho želal prežiť v srdci človeka a s ktorou neustále bojoval a ktorú sám 

ničil. Čas, ktorého jas vidia všetci a pod ktorého svetlom sa zjednocujú všetky Pánove deti - nie do 

náboženského spoločenstva ľudí, ktorí jedných prijímajú a druhých odmietajú, ktorí hlásajú svoju pravdu a 

druhým ju upierajú, ktorí nedôstojne používajú zbrane, aby sa presadili, alebo ktorí namiesto svetla 

rozdávajú tmu. 

60 Ľudia, keď príde hodina, keď sa máte vydať na cestu, aby ste sa podelili o dobrú zvesť, mali by ste 

hlásať pokoj, lásku, milosrdenstvo, jednotu a bratstvo skutkami. Ak by ste na svojej ceste narazili na 

iných, ktorí by to isté hlásali pokrytecky a len predstierajúco, odhaľte ich lož svojimi skutkami. Ak však 

namiesto toho zistíte, že svojím príkladom hlásajú pravdu, lásku a milosrdenstvo, duchovne sa s nimi 

spojte, pretože ich boj bude aj vaším bojom. 

61 Nemôžem sa zdržať toho, aby som vám nepovedal: Ak ste nečestní, nepripravení a nehodní 

vykonávať túto prácu a videli by ste, že iní sa pustili do boja s potrebnou úprimnosťou, nebráňte im v 

ceste, pretože potom by vaša zodpovednosť bola dvakrát taká veľká. 

62 Hovorím vám o všetkom, učeníci, aby vás nič neprekvapilo, a keď sa pustíte do tohto boja, aby ste 

naozaj vedeli, ako v srdciach prebudiť ideál duchovného povznesenia. 

63 Táto zem, ktorá vždy posielala svoju úrodu chorých, unavených, narušených, zmätených duší 

alebo duší s malým pokrokom do záhrobia, mi okamžite ponúkne úrodu hodnú mojej lásky k vám. 

64 Choroba a bolesť sa postupne vytratia z vášho života, a keď budete žiť zdravo a povznesene, smrť 

vás pri svojom príchode nájde pripravených na cestu do duchovného domova. 

65 Kto by mohol byť prekvapený alebo sa stratiť pri vstupe do neznámeho príbytku, ak mu ho už v 

tomto živote ukázal jeho Majster vo chvíľach modlitby, meditácie, snívania alebo inšpirácie? 

66 V súčasnosti sa vám zdá, že toľko pokoja a toľko hmotného a duchovného blahobytu je 

nedosiahnuteľných, pretože vidíte všetok ten zmätok, ktorý vás obklopuje - zmätok, ktorý sa neustále 

zväčšuje vo všetkých oblastiach ľudského života. Ale potom, keď táto búrlivá noc prinesie svetlo nového 

úsvitu, tá istá zem pocíti, že jej noví obyvatelia zasievajú pravý život ušľachtilými skutkami, ktoré obnovia 

a prebudujú, a že ničitelia a znesväcovatelia, ako aj bezbožníci už odchádzajú, aby našli svoje očistenie. 
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67 Ľudia, dnes som vám zjavil niečo z Otcových božských plánov s vami. Predpovedal som vám to, 

čo patrí budúcnosti, a pripravil som vás na boj, ktorý čaká celé ľudstvo. Zamyslite sa nad týmto učením a 

pocítite povzbudenie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 136  
1 Vychutnajte si moje slovo, nechajte telesnú schránku odpočívať, kým váš duch bude hodovať na 

mojej nebeskej hostine. Na pár okamihov oddeľte svoju myseľ od jej ambicióznych pozemských záujmov 

a nechajte otvoriť oči ducha. 

2 Myslite a duchovne žite v týchto minútach, aby môj prejav trval medzi vami. Prinášam skutočné 

poklady pre vášho ducha. Nepovažujte tieto chvíle za stratené. Nezabúdajte, že to, čo potrebujete zo zeme, 

vám bude dané navrch, a že to teda nie je to podstatné vo vašej existencii. 

3 Aby ste skutočne pochopili toto učenie, je potrebné mať absolútnu vieru vo Mňa. 

4 Chcem, aby ste vedeli, čo je viera, aby ste pochopili, že kto ju má, je vlastníkom neporovnateľného 

pokladu. 

5 Kto žije osvietený týmto vnútorným svetlom - nech je svet akokoľvek chudobný - nikdy sa nebude 

cítiť vylúčený, opustený, slabý alebo stratený. Jeho viera v Otca, v život, v svoj osud a tiež v seba samého 

ho nikdy nenechá klesnúť v životnom zápase a navyše bude vždy schopný vykonať veľké a úžasné skutky. 

6 Keď počúvate toto učenie, povzdychnete si pri myšlienke, že ešte nie ste pravými deťmi viery. 

7 Muži, ženy, starci a deti ku Mne duchovne povstávajú a prosia Mňa, aby som v ich srdciach zapálil 

tento božský plameň; to som prišiel urobiť a preto k vám hovorím. 

8 Nechýba vám celkom viera, deti moje, dôkazom je, keď ku mne prichádzate, že v mojej 

prítomnosti odkladáte všetky svoje sťažnosti, bolesti, ťažký kríž; srdcia sa otvárajú a ukazujú mi svoje 

starosti, problémy, sklamania, únavu, slabosti, utrpenia a mnohé ďalšie ťažkosti. 

9 Čo teda chýba vašej viere, aby ste mohli robiť zázraky? Aby rástla, aby sa zväčšovala, aby sa 

prelievala: potom to nebudú ťažkosti, ktoré mi predložíte, ani slzy, ktoré mi ponúknete, ale vďačnosť, 

spokojnosť, odovzdanosť, dôvera, radosť, sila a nádej. 

10 Vždy, keď vám chýba viera alebo je veľmi slabá, popierate ma na každom kroku bez toho, aby ste 

si to uvedomovali, a mnohými svojimi slovami svedčíte proti mne. Hovorím vám to preto, aby ste dobre 

pozorovali svoje činy a merali ich účinky - nielen materiálne, ale aj duchovné. 

11 Vy ste Moji učeníci, ktorých pripravujem, aby v tomto čase vydali veľké svedectvo o Mojom 

zjavení, ktoré bude ľudstvo vyžadovať od tých, ktorí zjavenia prijali. 

12 Medzi Mojimi učeníkmi nie je nikto, kto by horlivo netúžil po rozkvete a plodnosti tohto učenia na 

zemi, a vy spoznáte, že to čiastočne závisí od vašej práce, od vašej úprimnosti a od lásky, ktorú vkladáte 

do svojich činov; ak tak urobíte, zažijete triumf oduševnenia medzi ľuďmi. 

13 Vidím, že mnohí z vás si myslia, že toto zduchovnenie je na tomto svete nemožné, a obmedzujú sa 

na počúvanie Môjho Slova, ako keď niekto počúva krásny koncert a teší sa z neho krátky čas. 

14 Pýtam sa ich, kedy chcú vyraziť do boja. Ale oni odpovedajú, len keď žijú v duchovnej sfére, 

pretože v tomto svete je všetko proti duchovnosti, dobru a spravodlivosti. 

15 Ó, vy bojazliví ľudia, ktorí nechápete, že ste prišli získať zásluhy, aby ste dosiahli vyšší stupeň v 

duchovnom živote a získali nápravu v tomto vtelení v prospech svojho ducha. 

16 Kedy pochopíte, že práve uprostred nepokojných čias, ktoré teraz panujú, môžete získať najväčšie 

zásluhy a kde nájdete najúrodnejšie a najvhodnejšie polia na zasiatie môjho semena? 

17 Snažte sa zanechať na tomto svete bremeno nedokonalosti, ktoré leží na vašej duši. Osloboďte 

svoju dušu od tunajších chýb a zabezpečte, aby do duchovnej ríše vstúpila bez sĺz, bez škvŕn. 

18 Nečakajte, kým spoznáte Boží pokoj, kým nebudete v duchu. Nie, už tu, na tejto zemi, ktorá sa pre 

vaše chyby zmenila na slzavé údolie, budete môcť vopred získať kúsok tohto dokonalého pokoja. 

19 Nikdy sa nezastavujte vo svojom duchovnom napredovaní, či už ste na tomto alebo inom svete. 

20 Dosiahli ste duchovný rozvoj. Ak chceš, aby som ti to dokázal, žiadam ťa o to: Kde sú bohovia, 

ktorých ste včera uctievali? Kde sú obety a obetné dary? Koľko zmien sa udialo vo vašom myslení, vo 

vašej viere, vo formách uctievania a v kultových aktivitách, odkedy ste spoznali pravého Boha! 

21 Z tohto dôvodu a ako ďalší dôkaz toho, že ste sa určite vyvinuli, som k vám prišiel v tejto Novej 

ére, v ktorej bude duch vo všetkom prevládať nad hmotou, kým nedosiahne priame spojenie s Tým, ktorý 

mu dal existenciu. 

22 Poslal som vás sem v tomto treťom veku, aby ste opäť žili na zemi - na túto zem, na ktorú predtým 

padlo Božie požehnanie, aby ste na nej potom mohli prebývať a plniť Zákon. 
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23 Spomedzi všetkých krajín, veľkých i malých, som si vybral túto, aby som vás v nej poučil a aby sa 

stala dejiskom môjho nového zjavenia. 

24 Ako málo je tých, ktorí sa pozastavili nad históriou tohto národa, nad podmienkami, v ktorých žil 

storočie za storočím! 

25 Iní ľudia zo vzdialených krajín spoznajú jasnejšie ako vy všetky znamenia, ktoré ľudstvu 

zviditeľnili moju prítomnosť a príchod novej éry. Moje kráľovské slovo sa muselo splniť, lebo len ľudské 

slovo je premenlivé. 

26 Tu som, ľudia, nielen pre vás, lebo v podstate svojho slova som so všetkými. 

27 Bolestné bolo tvoje pokánie, aby si prijal príchod tohto času; život bol ako téglik, v ktorom sa 

tavila tvoja duša, a ako kovadlina, na ktorej sa kuje tvoje srdce. 

28 Na tvoju myseľ a telo dopadol bič arogancie, otroctvo s reťazou poníženia, biedy a nevedomosti. 

29 Vojny, útlak, utrpenie tvorili tvoj kalich horkosti; to všetko nebolo duchovne neplodné, lebo si bol 

posilnený pre boj plný viery a mohol si cítiť a chápať utrpenie iných. 

30 Všetko bolo predpovedané, proroctvá boli napísané vo vašich knihách. Preto keď sa naplnili 

všetky predchádzajúce znamenia, nastal čas otvoriť brány novej éry a dotknúť sa orgánu ľudskej mysle 

prostredníctvom Mojej lásky, nechať Moje svetlo vibrovať jeho duchom a osvietiť ním ľudstvo. 

31 Rovnako bol v minulosti ľud pripravený prijať vo svojom lone prítomnosť Syna Najvyššieho. 

Túžba po Jeho príchode pramenila z ich smútku, zo zármutku nad otroctvom a ponížením, do ktorého 

upadli, a Pánov prísľub tomuto ľudu sa splnil. Keďže mu bolo prisľúbené, že ako Spasiteľ bude 

spravodlivý, čistý a bezúhonný, bolo prirodzené, že jeho telo sa narodí z čistého lona. A tak sa aj stalo, 

lebo Mária, nazývaná "požehnaná medzi ženami", bola nebeským kvetom, presadeným na zem z Božej 

vôle, aby zanechala vôňu svojej materinskej nehy, svojej božskej útechy v poznačených a zarmútených 

ľudských srdciach. 

32 Ježiš sa narodil a vyrastal medzi ľuďmi. Keď sa však priblížila hodina jeho kázania, muž menom 

Ján, ktorý žil na púšti, zostúpil do miest, aby ľuďom oznámil príchod nebeského kráľovstva. Pripravoval 

ich a nabádal ich, aby sa mali lepšie, aby ich jeho Majster našiel pripravených. 

33 Bol hlasom volajúcim na púšti, najväčším prorokom, predchodcom. Bol to Eliášov duch, ktorý 

oznamoval ľuďom, že sa pred ich materiálnymi a duchovnými očami otvárajú brány novej éry. 

34 Ján vylial vodu z Jordánu na hlavy ľudí ako symbolický akt, aby sa očistili pre príchod Majstra. Aj 

ja som podrobil svoje telo tomuto činu ako príklad pokory a miernosti, ktorým som chcel, aby ste 

pochopili, že keď človek pocíti, že všetky jeho schopnosti dosiahli úplný rozvoj a že jeho bytosť dosiahla 

harmóniu medzi dušou a telesnou schránkou, je to správna hodina na vykonanie najväčších a 

najvznešenejších skutkov v živote, pretože dosiahol zrelosť, silu duše, ideál, vnútorný pokoj. 

35 Tým, že vám pripomínam minulé lekcie, vás učím nové. V tom čase mal Môj príchod aj 

predchodcu, ktorý bol hmotne stelesnený v mužovi menom Roque Rojas, ktorý bol duchovne osvietený 

Eliášovým duchom, ktorý sa dal poznať prostredníctvom mysle tohto muža a hovoril jeho ústami. 

36 Eliáš tu bol už predtým a musel byť opäť prítomný, pretože je Božím lúčom, ktorý nadväzuje 

spojenie medzi deťmi a Otcom, ktorý pripravuje a vyrovnáva cesty, ktorý dáva duše do poriadku a 

udržiava srdcia bdelé a čakajúce. 

37 Dnes nepotrebujete symboly, ale len svetlo, vieru, vôľu a lásku. To všetko bude najlepšia, 

najdokonalejšia očista duše a tela, ktorá vás uvedie na svetlú cestu oduševnenia. 

38 Milovaní učeníci, dnes mi ukazujete svoje srdce, ktoré žízni po pravde, a preto vás pozývam, aby 

ste sa priblížili k tomuto prameňu lásky a pili, kým sa nenasýtite. 

39 Pamätajte, že sa vo svojich slovách zhmotňujem len do určitej hranice. Preto je na vás, aby ste 

pochopili Moje učenie a premýšľali o všetkom, čo ste počuli. 

40 Modli sa, pýtaj sa svojho Otca v modlitbe, potom vo svojej meditácii dostaneš iskru môjho 

nekonečného svetla. Neočakávajte, že v jednom okamihu dostanete celú pravdu. Sú duše, ktoré už dlho 

hľadajú pravdu, skúmajú a snažia sa preniknúť do všetkých tajomstiev, ale nedosiahli vytúžený cieľ. 

41 Kristus, Pomazaný, vám ukázal cestu slovami: "Milujte sa navzájom". Viete si predstaviť dôsledky 

tohto vznešeného prikázania? Celý život človeka by sa zmenil, keby ste žili podľa tohto učenia. Iba láska 

vám dokáže odhaliť pravdy Božských tajomstiev, pretože je zdrojom vášho života a všetkého stvoreného. 
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42 Horlivo hľadajte pravdu, hľadajte zmysel života, milujte a posilňujte sa v dobre a zažijete, ako z 

vášho bytia krok za krokom odpadne všetko, čo bolo falošné, nečestné alebo nedokonalé. Buďte každým 

dňom citlivejší na svetlo Božej milosti, potom budete schopní požiadať svojho Pána priamo o všetko, čo 

chcete vedieť a čo váš duch potrebuje, aby dosiahol najvyššiu pravdu. 

43 Pracujte na zemi ako predtým a verne sa venujte svojim povinnostiam. Vždy však hľadajte 

podstatu alebo zmysel všetkého, čo vás stretáva alebo čo robíte na svojej životnej ceste, aby váš pozemský 

život nebol pre vášho ducha neplodný. 

44 Modli sa jednoduchú modlitbu, ktorá vyviera z najvyššej čistoty tvojej duše, skúmaj svoje skutky s 

pomocou svojho svedomia a teš sa z Mojej prítomnosti. 

45 V tomto duchovnom spojení dostanete viac svetla, aby ste lepšie pochopili život, budete mať 

inšpiráciu, ktorá vás podnieti k tomu, aby ste sa zlepšili očistením svojich citov a prebudením svojho srdca 

k dobročinnosti. V týchto chvíľach sa prebúdzajú schopnosti a dary ducha a pripravujú sa na plnenie 

rôznych úloh prostredníctvom toho, kto ich má. 

46 Intuícia, ktorá je duchovným videním, predvídaním a proroctvom, osvieti myseľ a prinúti srdce biť 

rýchlejšie pre posolstvá a hlasy, ktoré dostáva z nekonečna. 

47 Keď sa človek naučí spojiť sa s Otcom prostredníctvom Ducha, určite už nepotrebuje siahať po 

knihách ani po ničom na zemi. 

48 Aj dnes sa ľudia pýtajú tých, o ktorých si myslia, že vedia viac, alebo v túžbe nájsť pravdu hľadajú 

texty a dokumenty. Ale ja vám prinášam pravé duchovné bohatstvo, aby ste už nikdy nepocítili hlad ani 

smäd vo svojom duchu. 

49 Ako dúha pokoja som prišiel "na oblaku" k ľuďom, ktorých som našiel rozhádaných, 

zaneprázdnených vzájomnými vojnami národov. 

50 Tu som, učím ťa, aby si ma hľadal duchom a odstraňujem škodlivé návyky z tvojho srdca. Zjavil 

som vám duchovné zbrane, ktoré máte na porazenie zla a odvrátenie pokušení. 

51 Iba praví apoštoli, praví "lekári", budú schopní zachrániť ľudstvo v tomto čase. Svojimi pokynmi 

pripravujem veľké zástupy, z ktorých vyjdú dobrí vojaci. Títo opustia svojich rodičov, manželky a deti, 

aby išli do iných krajín a priniesli dobrú zvesť. Ale keď vám hovorím, aby ste opustili svoje, chcem, aby 

ste pochopili, že sa musíte vzdať pohodlia a uspokojenia, ktoré vám dávajú city, ale nie, aby ste opustili 

svoje v bezbrannosti a opustenosti. Predtým, ako zasiate moje semeno, dôkladne ho preskúmajte, aby ste 

sa presvedčili o dobre, ktoré konáte. Ak zasievate moje semená podľa mojej vôle, vaša úroda bude 

uspokojivá a radostná. 

52 Od roku 1866 vám tento pokyn znie v ušiach. Eliáš, dobrý pastier tých, ktorí žijú v tele i mimo 

neho, pripravil a uvoľnil cestu tým, že dal do poriadku vaše srdcia a duše, aby ste pocítili blízkosť 

nebeského kráľovstva. Odvtedy sa moje semeno veľmi rozmnožilo, zástupy narástli, počet označených sa 

každým dňom zvyšuje a všade - v krajoch, provinciách a dedinách - sa vytvárajú miestnosti na vaše 

stretnutia a na počúvanie každodenného učenia. 

53 Prišiel som dať svetu život, aby otvoril oči pre svetlo tejto doby. 

54 Zatiaľ čo veľké národy sú vo vojne, tento ľud som udržal v pokoji, aby mohol prijať moje 

posolstvo a aby sa pripravil, lebo tu v jeho strede budú hľadať útočisko takzvaní cudzinci. 

55 Povstaňte prostredníctvom svojej poslušnosti. Nečakajte, kým váš národ postihnú prírodné sily, 

aby vám pripomenuli vaše povinnosti, ani nečakajte, kým vás obklopí smrť a vojna, aby ste si na mňa 

spomenuli. Využite tieto chvíle, pretože neviete, či sa ešte niekedy vrátia. 

56 Blíži sa rok 1950, ktorý bol podľa mojej vôle určený na môj odchod. Ak budete v tom čase 

vybavení, budete môcť konať veľké skutky a hmatateľne zažívať veľké zázraky. Ale ja vám hovorím: 

Zatiaľ čo niektorí sa budú radovať, pretože splnili svoju povinnosť, iní budú plakať. Už teraz vám 

oznamujem, že môj odchod sa uskutoční na všetkých miestach zhromaždenia a že ho bude cítiť na 

všetkých miestach - v mestách, na uliciach a dokonca aj na horách. Vtedy vám poviem: Necíťte sa osirelí, 

len váš hmotný sluch už nebude počuť moje slovo, ale vaša duša spolu s telesným obalom bude naďalej 

inšpirovaná pre svoje povznesenie. V ten deň nebude potrebné roniť slzy. Majster vás pripravuje, lebo v 

tom čase k vám budem hovoriť takto. V súčasnosti trénujem mysle, prostredníctvom ktorých budete počuť 

Moje posledné slovo. Preto od nich vyžadujem v každom okamihu viac duchovného povznesenia. 
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57 Neskôr príde čas, keď zo sveta zmiznú sekty a náboženské spoločenstvá a v srdciach ľudí zostane 

len Kristovo učenie, ktorým je láska, spravodlivosť a pokoj. 

58 Niektorí vo svete veria, že sa chystám prísť, bez toho, aby vedeli, že hodina Môjho odchodu v tejto 

forme prejavu je už blízko. Keď sa ľudstvo dozvie, že som sa medzi vami zjavil prostredníctvom ľudského 

intelektuálneho orgánu, bude sa pýtať: "Ako je možné, že títo počuli Boha?" - Potom vysvetlíte, ako som 

sa dal spoznať, a podáte dôkazy o svojom pokroku a obnove svojimi skutkami lásky. 

59 Povedzte svetu: Ak sa Kristus v tom čase stal človekom, aby žil s vami na vašom svete, teraz 

odtiaľto povstanete, aby ste duchovne postúpili do oblasti, kde prebýva On. Hľa, cesta, ktorú som pre teba 

vytýčil krvou, sa teraz zmenila na cestu svetla. 

60 Tak ako v druhej ére, aj teraz moje slovo sprevádzali veľké skutky, aby sa vo vás prebudila viera, 

ale boli to skôr duchovné zázraky než materiálne, lebo teraz ste lepšie schopní veriť mi a chápať ma 

vyšším spôsobom. 

61 Niektorí očakávajú, že Duch Svätý sa v tomto čase zjaví v synagógach alebo kostoloch, ale ja som 

prišiel hľadať skromnosť a jednoduchosť, lebo zlato, bohatstvo ani márnosť nelichotia Tomu, ktorý je 

majiteľom všetkého stvorenia. 

62 Spomeňte si, že prorok Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval srdcia, aby do nich mohlo vstúpiť nebeské 

kráľovstvo, povedal ľuďom: "Príde Kristus." Vedel totiž, že Majster príde postaviť svoj chrám v ľudských 

srdciach. 

63 Tu som, hľadám útočisko v najčistejšej časti tvojho bytia. Pamätajte, že musíte pripraviť miesto 

tak, aby bolo vždy hodné mojej prítomnosti. Ako často to bude musieť byť bolesť, ktorá vás očistí, ktorá 

zmyje vaše škvrny? Oblečiem ťa do bieleho rúcha, ale najprv sa tvoja duša musí očistiť, aby ho bola 

hodná. 

64 učeníci, v druhej ére sa ma moji apoštoli pýtali, ako sa majú modliť, a ja som ich naučil dokonalú 

modlitbu, ktorú vy nazývate "Otče náš". Teraz vám hovorím: Nadchnite sa touto modlitbou, jej 

významom, pokorou a vierou, aby sa váš duch spojil s mojím, lebo to už nebudú fyzické pery, ktoré 

vyslovia tieto požehnané slová, ale duch, ktorý sa so mnou rozpráva svojím vlastným jazykom. 

65 Môj lúč zostúpil k vám, Môj milovaný ľud, jeho svetlo sa premenilo na ľudské slovo a žiara tohto 

prejavu je v podstate Mojej učiteľskej reči. Toto Slovo je ako krištáľovo čistá voda, ale ak by sa pri 

prechode cez ľudského nositeľa hlasu zmiešalo s nejakou nečistotou, nech je vaša myseľ ako filter, aby sa 

Moje učenie dostalo k duchu v jeho pôvodnej čistote. 

66 Prinášam tvojej duši vodu, ktorá ju oživí, lebo smäd ju vyprahuje na dlhej ceste púšťou. 

67 Ozvenu mojich krokov počuli len tí, ktorí ma pozorovali a očakávali. Ako môžu materialisti 

očakávať, že Môj návrat bude okázalý, keď prichádzam v duchu? 

68 Zadržal som pre vás blaženosť svojho zjavenia, ale musela k vám prísť v správnom čase. 

69 Slovo môjho Otca je medzi vami, ktorí ste sa trápili, plakali a cítili sa osamelí, zatiaľ čo vy ste 

nikdy neboli. Ale toto je čas, ktorý je podľa Mojej vôle určený na to, aby ste prostredníctvom svojho 

svedomia počuli Môj hlas v celej jeho účinnosti. 

70 Doteraz som bol viac tvojím sluhom ako pánom. Počul som tvoj hlas, ktorý sa sťažoval, 

rozkazoval a žiadal, dostával som urážky a rúhania, ktoré boli ako bičovanie. 

71 Dnes sa Môj univerzálny jazyk dostáva k všetkým, aby im povedal: Hoci som v každom z vás, 

nech nikto nehovorí, že Boh je v človeku, lebo v Bohu sú bytosti a všetky stvorené veci. 

72 Ja som Pán, vy ste jeho stvorenia. Nebudem vás nazývať sluhami, ale deťmi, ale uvedomte si, že 

som pred vami. Milujte Moju vôľu a zachovávajte Môj zákon, buďte si vedomí, že v Mojich nariadeniach 

nie je možná žiadna nedokonalosť ani chyba. 

73 Máte možnosť urobiť rozhodujúci krok, vzlietnuť a vystúpiť veľmi vysoko; váš vývoj vám to 

umožňuje. 

74 Moja tajná komnata pokladov je otvorená. Poďte sa pozrieť, vstúpte. Nebudem súdiť, či si bol 

predtým z tých, čo proti mne pozdvihli svoju vôľu alebo svoj hlas. 

75 Kajajte sa za svoju minulosť, zmyte svoje škvrny a potom nazrite do Mojej tajnej pokladnice, aby 

ste videli život v celej jeho pravde. 

76 Neváhajte, pretože si myslíte, že nie ste hodní mojej milosti. 
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77 Na vyšších priečkach rebríčka vývoja sú mnohí, ktorí boli na zemi bratovrahovia, zradcovia, 

odpadlíci a rúhači. Prečo sa im podarilo vystúpiť? Pretože nasledovali cestu pokánia, obnovy a 

milosrdenstva. Vezmite si z nich príklad, hovorí vám Majster. 

78 Ako blízko k tvojim očiam sa otvára kniha života a koľko svetla máš, aby si pochopil jej znamenia. 

79 V dávnych časoch vášho duchovného koktania ste dostali Božský zákon vytesaný do kameňa, 

pretože zodpovedal vášmu malému vývoju. Prešli časy a ten zákon, ktorý bol vytesaný do kameňa, sa v 

Ježišovi stal človekom a hovoril vám o láske. Teraz sa pripravujete na prijatie môjho večného zákona 

prostredníctvom inšpirácie Ducha. Tam, vo vašom svedomí, napíšem v tomto čase svoje slovo. 

80 Ó, pokorní maličkí, ktorí ste pre nedostatok štúdia pozemských kníh mali život, aby ste prijali 

Moju lásku a naučili sa pochopiť konečný cieľ svojho osudu! 

81 Prijmite moju otcovskú lásku. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 137  
1 Moje svetlo a moja moc sa zjavujú medzi vami. Svetlo môjho Ducha od počiatku osvecuje cestu 

ľudí. Každý vek, každý život bol svedkom Mojich zjavení. Váš duch vie, že som k nemu hovoril v 

mnohých podobách. Toto svetlo vám ukazuje cestu, ktorú vám pripravilo Moje milosrdenstvo, aby ste na 

nej dosiahli Moje Božstvo, kde bol váš pôvod. 

2 V človeku je duch. Duch je svetlom Božstva. Preto som vo vašom duchu v každom z vás. Ak dnes 

nechápete veľkosť spôsobu, akým sa teraz prejavujem, zajtra to pochopíte. Tu máte cestu, čistú od ľudskej 

nepoctivosti. Nechcem vám povedať, že vaše náboženstvá sú zlé. Nechcem vás rozdeľovať, lebo ak by 

každý naozaj plnil to, čo mu prikazuje jeho náboženstvo, našiel by spásu. Neučia vás všetky milovať Boha 

a blížneho? Vidím však, že mnohokrát používate dokonca aj pravdu, aby ste sa navzájom nesprávne 

posudzovali. 

3 To, čo vás učím, je láska, pretože z nej pramenia najčistejšie a najvznešenejšie city, najvyššie 

inšpirácie. Chýba vám láska, preto kráčate v temnote. Keď zvrhávam modly a zavrhujem obrady, je to 

preto, aby ste jasnejšie videli svetlo pravdy. Ako Majster vám dávam svoje učenie. Jedným z nich je, že v 

súčasnosti vám dávam svoje učenie prostredníctvom ľudí, pričom nie je nevyhnutné, aby boli spravodliví a 

čistého srdca. Ako často môže byť v mojich očiach nositeľ hlasu, ktorého používam, hriešnejší ako tí, 

ktorých učím. Moja moc a Moja múdrosť ho inšpirujú, aby z jeho úst vychádzali sväté, spravodlivé a čisté 

myšlienky. Preto keď tieto orgány chápania komunikujú so svojím Pánom, odráža sa v nich duchovný 

život a odhaľujú vám mnohé z toho, čo je nad vaším životom. 

4 Na to, aby ste uverili, nebolo potrebné, aby ste ma videli alebo sa ma dotkli, pretože váš duch bol 

pripravený vo svojom vývoji cítiť moju prítomnosť v duchovnej podobe. 

5 Vaše srdce je prekvapené, že je schopné prijímať určité myšlienky. Dôvodom je, že nepozná cestu, 

ktorú duch prešiel. Rovnako vás prekvapuje predčasná inteligencia detí tejto doby, ktoré vám kladú 

otázky, ktoré dokazujú, že majú vedomosti, ktoré sa v tejto fáze svojho duchovného života nenaučili. Je to 

svetlo, ktoré duch nazbieral na svojej dlhej ceste a ktoré sa odráža v každej existencii. Pýtaš sa ma: "Ak sa 

dávaš poznať s takou veľkou múdrosťou a ak je náš duch pripravený - prečo nám nepovieš všetko, čo nám 

Tvoj návod ešte vyhradzuje?" - Je veľmi dôležité, čo mám pre vás ešte pripravené, ale nemôžem vám to 

dať všetko naraz, aby som nespôsobil zmätok vo vašom duchu alebo mysli. 

6 Vždy vám budem hovoriť: Ak nechcete, aby sa svetlo zjavenia zdržalo, je potrebné, aby ste 

vytrvali na tejto ceste lásky k svojmu Otcovi a k svojim blížnym. 

7 Kráčaj po ceste miernym a pevným krokom, neponáhľaj sa a neponáhľaj, lebo by si sa potkol a 

nakoniec by si ani nevedel, ktorou cestou si išiel. 

8 Učeníci, z času na čas vám musím povedať, aby ste nepovažovali učenie na jednom mieste 

zhromaždenia za lepšie ako na inom, ani aby ste neposudzovali prácu jedného nositeľa hlasu ako lepšiu 

alebo horšiu v porovnaní s tým či oným. Význam môjho učenia je vo všetkých jeden a rozdiel je vonkajší, 

povrchný, je v spôsobe reči. Vždy vám poviem, aby ste hľadali Moju pravdu v duchovnom zmysle tohto 

slova. 

9 Ľudstvo nachádza vieru, moje dielo sa rozšíri po celom svete. Začnem so 144 000 označenými, 

ktorí budú bojovať s poslušnosťou, s láskou a horlivosťou v čase stretov vierovyznaní a doktrín a 

uprostred tohto boja budú ako článok, ktorý navrhne svetu nie reťaz zotročenia, ale duchovnú zmluvu, 

ktorá bude slobodou a bratstvom. Títo vojaci nebudú sami, moje duchovné zástupy svetla ich budú 

sprevádzať a chrániť; na svojich cestách budú robiť zázraky a tak vydávať svedectvo o mojej pravde. 

10 Nes svoj kríž trpezlivo a odovzdane až do konca, potom ťa od neho oslobodí moja milosť, keď 

prídeš k bráne domu, ktorý som ti prisľúbil a kde sa budeš tešiť z pravého pokoja. Teraz ste pútnikmi, ste 

vojakmi, bojovníkmi, ktorí sa ženú za ideálom, ktorí sa usilujú o dobytie lepšej vlasti. 

11 Ale vo svojom boji nie ste sami, človek nikdy nebol taký, lebo som mu vždy ukázal najlepšiu 

cestu. 

12 Keby sa ma niekto spýtal, ako sa Pánov ľud riadil predtým, než poznal Zákon, ktorý dostal Mojžiš 

od Pána, odpovedal by som mu, že som sa riadil už predtým. 

Mojžiš poslal na svet duchov veľkého svetla, patriarchov a prorokov, ktorí nosili zákon vo svetle svojho 

svedomia, aby ho svojimi skutkami naučili všetkých svojich blížnych. 
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13 Títo muži si ma uctili svojím životom. Neboli to modloslužobníci, lebo už poznali oduševnenie; 

mali cit pre lásku a milosrdenstvo s druhými, vedeli prijať cudzinca na svojom vidieckom sídle a vo 

svojom dome boli pohostinní k unavenému pocestnému. Pre všetkých mali pripravené dobré slovo a 

múdre rady. 

14 Ale nie všetci ľudia pochopili, ako sa majú riadiť hlasom svojho svedomia, pretože to si vyžaduje 

duchovnosť, zatiaľ čo zmysly tela tomu nerozumejú. Preto bolo potrebné, aby sa váš Otec dal ľuďom 

poznať mnohými spôsobmi, aby im vysvetlil Zákon a zjavil božské učenie. 

15 Vy, Môj ľud, ktorí počúvate toto Slovo v tretej ére a ktorí ste si ešte zachovali niečo z toho 

semena, ktoré som vám zveril v minulých časoch, pochopte, že musíte očistiť svoje srdce od sebectva a 

materializmu, aby ste dosiahli šťastný čas, od ktorého sa opäť necháte viesť pokynmi svojho svedomia, 

ako to robili tí osvietení, ako napríklad Abrahám, z ktorého vzišli ľudia, ktorí boli správcami Mojich 

zjavení počas vekov. 

16 Chcem, aby ste, keď príde čas, keď sa skončí Moje zjavenie v podobe, v akej sa teraz prejavuje, 

boli tak vybavení, že každý duch ľudí, ktorí tu tvoria tento národ, bude pre Mňa ako chrám, každé srdce 

ako svätyňa, každý dom ako oltár, ako patriarchálny dom, pohostinný a plný lásky. Aký hlboký bude 

potom váš pokoj. Ako odvážne potom bude tvoje srdce obstáť vo všetkých skúškach. 

17 Chlieb bude potom požehnaný nielen mnou, ale aj vami, lebo vtedy sa ho naučíte pripravovať s 

láskou, s vierou a s pokojom. 

18 Duchovná sila, ktorou som vás obdaril, nie je nič iné ako semeno oduševnenia. V skutočnosti vám 

hovorím, že kto pestuje toto semeno vo svojom srdci a stará sa oň s pravou láskou, nestane sa obeťou 

morových rán ani besov rozpútaných prírodných síl, ani ho nebudú deprimujúco trápiť hmotné potreby. 

19 Vy však nebudete čakať, kým na vás prídu tie dni. Nie, ľudia, svojím zduchovnením sa zaradíte 

medzi tých, ktorí svojou modlitbou získajú odpustenie od svojho Otca a ktorí pochopia, čoho všetkého je 

duch schopný, keď sa dokáže povzniesť nad blato, prach a špinu zhmotneného a nečistého života. 

20 Nezabúdajte, učeníci, že spiritualizácia nemôže pripustiť fanatizmus akéhokoľvek druhu, 

modlárstvo alebo predsudky, pretože potom by to už nebola spiritualizácia. 

21 Kto nosí úprimnosť vo svojom srdci a usiluje sa ma uctievať skutkami svojho života, nepotrebuje 

vonkajšie kulty, aby mal pocit, že splnil zákony svojho Otca a Pána. Na druhej strane každý, kto nosí v 

srdci nepokoj, ktorý v ňom vyvoláva jeho súdiace svedomie, horlivo vyhľadáva vonkajšie kulty a obrady v 

mylnom presvedčení, že sa ich prostredníctvom môže zmieriť so svojím Stvoriteľom. 

22 Buď jednoduchý ako kvety a bez klamstva ako vtáci, buď priezračný ako vzduch a čistý ako čistá 

voda, potom dosiahneš čistotu a vznešenosť, vďaka ktorej si uvedomíš všetku pravdu, ktorú život 

obsahuje. 

23 Tí, ktorí tvrdia, že Moje učenie je nebezpečenstvom pre hmotný pokrok ľudstva, sa dopúšťajú 

veľkého omylu, pretože keď Ja, Najvyšší Učiteľ, ukazujem duchu cestu k jeho náprave, hovorím aj k 

intelektu, rozumu a dokonca aj k zmyslom. Moje učenie vás nielen inšpiruje a poučuje o duchovnom 

živote, ale vnáša svetlo do každej vedy a do všetkých ľudských ciest, pretože moje poučenie sa 

neobmedzuje len na to, aby duše priviedlo na cestu do domova, ktorý je mimo tohto bytia, ale zasahuje aj 

srdce človeka, aby ho inšpirovalo k láskavému, dôstojnému a užitočnému životu na tejto zemi. 

24 Ak som vám v druhej ére povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, teraz vám hovorím, že 

ani vaše kráľovstvo nie je z tohto sveta, pretože tento pozemský domov je - ako už viete - pre človeka len 

dočasný. 

25 Učím vás pravý život, ktorý nikdy nebol založený na materializme. Preto sa páni zeme opäť 

postavia proti môjmu učeniu. Prichádzam k vám so svojím večným učením, so svojím večne existujúcim 

učením, ktoré hovorí o láske, pravde a spravodlivosti. Napriek tomu to nebude pochopené okamžite. Svet 

ma opäť odsúdi, toto ľudstvo mi opäť naloží kríž na plecia. Ja však už viem, že Moje učenie musí prejsť 

všetkými týmito bojmi, aby bolo uznané a milované. Viem, že Moji najodolnejší prenasledovatelia budú 

Mojimi najvernejšími a najobetavejšími rozsievačmi, lebo im dám veľmi veľké dôkazy o Mojej Pravde. 

26 Nikodém, knieža medzi kňazmi v druhej ére - ten, ktorý vyhľadal Ježiša, aby sa s Ním rozprával o 

témach vysokej múdrosti - sa v tomto čase znovu objaví, aby chápavo skúmal Moje Dielo a obrátil sa k 

Nemu. 
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27 Šavol, neskôr nazývaný Pavol, ktorý sa stal jedným z mojich najväčších apoštolov po tom, čo ma 

kruto prenasledoval, sa opäť objaví na mojej ceste a všade sa objavia moji noví učeníci, niektorí horliví, 

iní obetaví. Súčasnosť je veľmi dôležitá. Čas, o ktorom vám hovorím, sa blíži. 

28 Táto vojna ideí, tieto bitky, ktorých ste teraz svedkami, a tieto udalosti, ktorých ste dennodenne 

očitými svedkami - nehovoria vám o niečom, čo sa blíži, nedávajú vám tušiť, že sa vaša éra končí a že sa 

začína šíriť svetlo nového veku? 

29 Chcem len, aby ste vy, svedkovia môjho Slova v tomto čase, zostali pevní vo chvíľach skúšky, 

ktorá bude predchádzať nastoleniu môjho zákona, môjho kráľovstva medzi vami. Vtedy budem ako 

víchor, pod ktorého náporom sa musí speniť zem a moria, na ktorých toto ľudstvo žije a búri sa, a začať sa 

hýbať vo svojich hlbinách, aby zo seba vyhnali všetko, čo v sebe ukrývajú nečistoty. 

30 Nebojte sa, keď tieto udalosti nastanú. Pochopte, že nastal začiatok konca jedného veku a že sa 

blíži úsvit éry mieru. 

31 Zloba, nespravodlivosť, arogancia, otroctvo, nevedomosť, pozemské násilie zaniknú, aby uvoľnili 

miesto pre nastolenie kráľovstva lásky, svetla a pokoja medzi ľuďmi. Nemali by ste teda zúfať, nemali by 

ste zhasínať svoju lampu, aj keď máte pocit, že skúška je veľmi ťažká a že kalich, ktorý musíte piť, je 

veľmi horký. Naopak, musíte vtedy zapáliť a oživiť plameň nádeje, ako to robí vojak v hustom boji, keď 

cíti, že je blízko k víťazstvu nad nepriateľom a že víťazstvo je už na dosah. 

32 Keď vidíte, že ste obklopení nepriateľskými zástupmi, ktorých jazyky na vás chrlia jed a ktorých 

oči na vás vrhajú plamene nenávisti, nepochybujte o mojich prísľuboch. V týchto chvíľach ti dám pocítiť 

svoju upokojujúcu prítomnosť a nechám ťa počuť môj milujúci hlas, ktorý ti znova hovorí: "Ja som s 

tebou." 

33 Často zažijete, ako sa medzi týmito zástupmi objaví srdce, ktoré vám rozumie a ktoré je pre vás 

ako štít. To však dosiahnete len vtedy, ak mi budete dôverovať a veriť. 

34 Spomeňte si na Daniela, toho verného proroka, ktorý v Babylónii tak dôrazne bránil pravdu o 

Bohu a ktorého som zachránil pred jeho nepriateľmi. 

35 Pred začiatkom boja ešte raz zalej semeno, ktoré Večný zasial do ducha ľudí. Nech je burina 

odrezaná srpom mojej spravodlivosti a nech je pole zorané, aby bolo vhodné na pestovanie učenia lásky. 

36 Ľuďom, ktorí sú pripútaní k pozemským statkom, treba dopriať ešte niekoľko chvíľ, aby ich 

sklamanie bolo absolútne a aby sa presvedčili, že zlato, moc, tituly a telesné pôžitky nikdy nedajú duši 

pokoj a blahobyt. 

37 Blíži sa hodina, keď budú skutky celého ľudstva posudzované vo svetle svedomia. Potom sa 

učenci, teológovia, vedci, vládcovia, boháči a sudcovia budú pýtať sami seba, aké duchovné, morálne 

alebo materiálne ovocie nazbierali. Potom, keď uvidia, aká bezvýznamná je ich úroda, mnohí sa ku mne 

vrátia, lebo si uvedomia, že napriek sláve, ktorú mali na zemi, im chýbalo niečo, čo by vyplnilo prázdnotu, 

do ktorej sa dostala ich duša, ktorá sa môže živiť len plodmi duchovného života. 

38 Pre tieto duše som už pripravil oázu uprostred púšte, pretože viem, že počas svojej existencie 

klopali od dverí k dverám a prešli cestu za cestou, niektorí hľadali pravdu, iní moc a ďalší šťastie. Ale na 

konci cesty, ktorú prešli na zemi, boli blízko k tomu, aby všetko popreli; vtedy k nim natiahnem svoju 

náruč, aby spočinuli na mojej hrudi. Uteším ich a ukážem im, ktorá je tá pravá cesta, aby na nej našli 

polia, kde môžu zasiať plodné semeno svojej skúsenosti. 

39 Oáza je duchovná a po všetkých cestách púšte sa k nej dostanú ľudia všetkých rás - niektorí 

vyčerpaní, iní plní rán, siví a spotení, a mnohí s prázdnym cestovným vakom, zahanbení neplodnosťou 

boja, ktorý podstúpili. Tam budú počuť môj hlas a keď ho spoznajú, budú kričať: "To je Pán." A v tejto 

vete sa bude odrážať pokora, s akou ma napokon budú hľadať. Všetci totiž budú musieť prísť vlastnými 

nohami, bez vozov, lebo s nimi by nemohli prejsť púšť, a bez tiav, lebo tie už na dlhej ceste zahynuli od 

smädu. 

40 Ale táto hodina nekonečnej blaženosti, zmierenia a pokory bude aj hodinou božského odpustenia 

pre "márnotratných synov", ktorí sa nakoniec vrátili do Otcovho domu a túžia po milujúcej náruči toho, 

ktorý im dal život a dedičstvo. 

41 Prijmite dnes moje slovo lásky, odpustenia a spravodlivosti a ukážte mi svoje srdce. Nesnažte sa 

skrývať svoje previnenia, lebo ja viem všetko. Sľúbili ste, že sa budete navzájom milovať, ale ja stále 

čakám na vaše naplnenie. Zveril som vám do starostlivosti jeden strom, ale vy mi ponúkate rôzne plody. 
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Pripravil som vás pokorných, oddaných a poslušných, aby ste slúžili svojim blížnym, ale toto semeno 

nenachádzam vo vašich skutkoch. 

42 Syn sa neklania rodičom, žena sa búri proti manželovi, bratia a sestry sa navzájom vylučujú, všetci 

sa dopúšťajú činov, ktoré prezrádzajú pýchu a márnivosť, všetci sa cítia nadradení, zatiaľ čo ja naďalej 

učím všetkých ľudí len láske a pokoju. 

43 Národy uzavreli mier, ale ich slová neukazujú lásku ani dobré úmysly. Za týmto zdanlivým 

pokojom sa skrýva odpor, túžba po pomste a vojna v očakávaní. Kde je ten, kto vie odpustiť, kto prenechal 

svoju vec mne, aby som ju posúdil? 

44 Ľudské srdce je zatvrdnuté a neotrasie ním bolesť detí, utrpenie žien a tragický osud mladíkov a 

mužov, ktorí boli bez milosti zahnaní do vojny. Ale boli medzi nimi aj takí, ktorí ma milovali a cítili lásku 

k blížnym, ktorí sa vedeli modliť a konali skutky milosrdenstva. Navštívenie bolo pre tieto národy veľmi 

ťažké, ich arogancia bola potrestaná, oni sami ničia svoje bohatstvo. Len bolesť ich dokáže ohnúť a 

priviesť k rozumu. Bol som veľmi blízko každej duši, aby som ju posilnil v skúške, a tí, ktorí sa pripravili, 

pocítili moju prítomnosť. 

45 Dôsledky vojny zasiahli všade a zasiali skazu. Od malého domova až po veľké národy, ktoré 

nestrážia, všetci sa chytili do jeho sietí a nevedia, ako sa z tohto jarma vyslobodiť. 

46 Učil som vás, dal som vám tajomstvo pokoja: Milujte Mňa, milujte sa navzájom, inšpirujte sa vo 

Mne, plňte svoje povinnosti, podriaďte sa svojmu osudu a budete mať pokoj a požehnanie. 

47 Dostal som pieseň radosti tých, ktorí sa po bitke vrátili domov, do svojej vlasti. Ale prijímam aj 

bolesť matiek, ktoré sa nedočkali návratu syna, bolesť detí, ktoré už nevideli otca, a bolesť ženy, ktorá 

ovdovela. Všetkým im žehnám. Nech Izrael prejaví účasť na svojom súcite s týmito národmi. A túto 

modlitbu, ktorú ste vyslali za pokoj sveta, budete naďalej prednášať a urobíte z nej ochrannú pieseň pre 

všetky národy. 

48 Vy, duše, ktoré ste opustili svoje telá na zemi, dosiahnite osvietenie. Počal som ťa. Dôverujte mi a 

budete vedení k pravému životu. Nezomreli ste, pretože duša má večný život. Pozývam vás k pravému 

pokoju a spravodlivosti. Lebo ja som život a ponúkam vám chlieb večného života. Vidím vás však 

hladných, pretože ste nepochopili, že podstata je ukrytá v hĺbke môjho Slova. Ak sa na ňu pozeráte len 

povrchne, nemôžete sa ňou živiť. Obsahuje moju lásku, tú božskú esenciu, ktorá je životom, radosťou a 

pokojom pre ducha. 

49 Zatiaľ čo vy neštudujete Moje Slovo, v tomto a iných národoch je mnoho ľudí, ktorí čakajú na 

Dobrú novinu, aby splnili Moje príkazy. Ale príde deň, keď medzi vami povstanú dobrí apoštoli, aby 

prešli krajinami a národmi a hlásali moje učenie. A budem hovoriť prostredníctvom ich orgánu chápania, 

ako som hovoril k tým, ktorí ma nasledovali v druhej ére. Každý, kto takto pracuje, nech je plný odvahy a 

dôvery vo mňa. 

50 Keď narazíte na prekážky, urobte to ako Mojžiš: prikážte živlom, aby splnili váš rozkaz, a ony vás 

ochotne poslúchnu. 

51 Ak chcete vidieť zázraky, pripravte sa na to, ale nečakajte, že vám všetci uveria. Povedal som vám, 

že v tomto čase nie všetci uveria v moje slovo. Potom nechajte túto záležitosť na Mňa a choďte ďalej. 

Spoznajú ma, keď budú v duchu. 

52 Rešpektujte myšlienky a city, ale hovorte, ako som vás naučil, týmto slovom, ktoré neubližuje, a 

odstráňte závoje, ktoré zakrývajú Moje svetlo pred dušami. 

53 Pre každého ducha je určený čas prebudenia. Sľubujem vám, že každý, kto sa pripraví, ma uvidí v 

celej mojej sláve. 

54 Požiadajte a bude vám to dané. Všetko, po čom túžite v láske k svojim blížnym, si vypýtajte odo 

mňa. Modlite sa, spojte svoju prosbu s prosbou núdznych a ja vám splním, o čo budete prosiť. 

55 Svetlo môjho Slova bude bielym odevom, ktorý vás všetkých prikryje. 

56 Z lásky k vám som prišiel v oblaku, symbole duchovného, aby som sa dal spoznať vášmu duchu. 

Najprv sa však tento svetelný oblak musel usadiť na orgáne mysle nositeľa hlasu ako príprava na čas, keď 

budeš vedieť hovoriť so Mnou priamo a bude to tvoj duch, na ktorom sa tento oblak usadí. 

57 Oblak som si vybral ako symbol, aby ste v ňom videli môj príchod na svet v tretej ére. 

58 Nie je oblak poslom, ktorý prechádza cez hory, údolia a mestá? Či to nie je ona, kto svojím 

dažďom zúrodňuje polia a dáva blahodarný tieň? Či nevydáva blesky, ktoré ohlasujú búrku, a iskrivé lúče, 
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ktoré otriasajú? Preto som si vybral oblak ako symbol, preto Moji apoštoli pochopili význam Mojej 

prítomnosti v "oblaku", keď ma naposledy videli v duchu, a Roque Rojas v tomto treťom čase, keď som 

mu dal uzrieť symbol, ktorý bol znamením Môjho nového príchodu. 

59 Odvtedy jemný tieň obklopoval ľudí, ktorí sa postupne zhromažďovali okolo môjho zjavenia. 

Moje Slovo bolo plodným dažďom na vyprahnutých poliach duchovnosti a lúč, ktorý pri každom ohlásení 

zostupuje na ľudský orgán chápania, rozrýva temnotu vášho hriechu a nevedomosti, spôsobuje, že sa 

chvejete vo všetkých vláknach a prebúdza sa váš duch. Aká strašná bola pre mnohých z vás búrka, ktorá sa 

rozpútala vo vašej duši, keď ste počuli moje Božské slovo! 

60 Aký majestát a akú obdivuhodnú krásu ste videli v tej búrke svetla, ktorá vychádza z Môjho Slova 

vo chvíľach jeho zjavenia! Zástupy, premožené obdivom, bázňou a chvením, mlčia a nechávajú sa 

obklopiť a očistiť búrkou lásky, spravodlivosti a múdrosti. 

61 Ó, milovaný ľud, ktorý som nazval Izraelom, pretože vás ustanovujem za strážcov svojich 

posolstiev a zjavení, kedy sa naučíte správne vykladať a interpretovať moje slovo? 

62 Svoj sľub, že sa vrátim, ktorý som dal v Druhej ére, som dodržal. Apoštoli ma v Betánii videli 

vystúpiť zo zeme do nekonečna a vy ste ma videli vrátiť sa z nekonečna do vašich sŕdc. Nevidíte v tom 

podobnosť s mrakmi, ktoré vystupujú z mora a stúpajú, aby vyliali svoj blahodarný dážď na iné miesta, 

kde si ho žiadajú smädné polia? 

63 Vaša bolesť ma prilákala, môj Duch sa cítil byť prosebne oslovený vašou bolesťou a ja som sa 

ponáhľal v oblaku lásky a spravodlivosti, aby som ľudí zasypal svojím milosrdenstvom. 

64 Nie všetky národy ma volajú a je veľmi málo sŕdc, ktoré ma očakávajú. Duchovný oblak príde a 

ako plášť pokoja bude chrániť národy, ktoré oň prosia a ktoré ho očakávajú. Všetkých, ktorí sa snažia 

uhasiť smäd duše pôžitkami sveta, mrak prekvapí jasom svojho blesku a hrom jeho búrky ich naplní 

strachom, lebo vtedy si spomenú, že existuje Božia spravodlivosť a že každý človek je nositeľom ducha, 

ktorý sa musí Bohu zodpovedať za všetky svoje skutky. 

65 Oblak lásky, svetla, milosrdenstva a spravodlivosti je tiež obrovská légia duchov, Mojich 

služobníkov, duchov svetla, ktorí žijú, aby plnili Moje zámery a množili sa vo vesmíre, plniac svoju úlohu 

milovať sa navzájom v dokonalej harmónii. Veď to Božské prikázanie, ten Najvyšší princíp, ktorý som 

svetu zjavil v Druhej ére, nebol určený len ľuďom - táto maxima je Zákon, ktorý riadi všetkých 

existujúcich duchov. 

66 Milovaní ľudia: Na tomto svetelnom oblaku, ktorý je duchovnou veľkou silou lásky a bratstva 

medzi všetkými svetmi, som v tejto tretej ére zostúpil prostredníctvom svojho lúča a priniesol som vám 

nové posolstvo múdrosti, nekonečnú útechu pre vašu bolesť a svetlo, ktoré vám poslúži ako sprievodca pri 

hľadaní zabudnutej cesty, aby ste po jej objavení mohli prísť ku Mne - krok za krokom, od zásluhy k 

zásluhe, vedome a vytrvalo, v snahe o svoju duchovnú dokonalosť. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 138  
1 Milovaní učeníci, každý okamih vášho života je krokom, ktorý vás približuje k vášmu Otcovi. 

Pomaly, krok za krokom, kráčate po ceste, ktorá vedie do kráľovstva svetla. 

2 Postupne sa blížite k času, keď pochopíte, ako dať duchovnému to, čo mu právom patrí, a svetu to, 

čo mu patrí, k času pravej modlitby, uctievania Boha bez fanatizmu, keď sa budete vedieť modliť pred 

každým podnikom, keď budete bdieť nad tým, čo vám bolo zverené. 

3 Ako bude môcť človek zablúdiť, ak sa bude v modlitbe pýtať Otca skôr, ako začne konať jeho 

vôľu? Človek, ktorý sa vie modliť, žije v jednote s Bohom, uvedomuje si hodnotu dobrodení, ktoré 

dostáva od svojho Otca, a zároveň chápe zmysel alebo cieľ skúšok, ktorými prechádza. 

4 Človek, ktorý sa modlí k Bohu, je zduchovnený človek, ktorý nemá pred očami temnú pásku a 

ktorý je schopný objavovať v sebe i mimo seba neznáme svety, neznáme aspekty života, poznania a 

pravdy, ktoré obklopujú život človeka bez toho, aby si ich uvedomoval. 

5 Tí, ktorým sa podarí objaviť túto cestu, sa nemôžu zastaviť, pretože ich zmysly sa prebudili a ich 

duchovné schopnosti sa stali citlivými. Dnes počujú hlasy prírody, zajtra budú schopní vnímať posolstvá 

duchovného kráľovstva, neskôr budú počuť hlas svojho Pána v spojení ducha s duchom, ovocie lásky 

medzi Otcom a jeho deťmi. 

6 Ľudia, nezáviďte týmto nositeľom hlasu, skrze ktorých sa dávam poznať, lebo ak sa budete poctivo 

fyzicky a duchovne pripravovať, po skončení tohto prejavu ich prekonáte. 

7 Čas zázrakov, skúšok a mimoriadnych udalostí je v súčasnosti vyhradený pre tento ľud, svedkov 

môjho zjavenia v tejto tretej ére. 

8 Ešte som nepovedal svoje posledné slovo, to znamená, že som vám dal svoje posledné učenie, v 

ktorom vám ešte odhalím mnohé tajomstvá. Ale moja vôľa a moje nariadenia sú zapísané vo svedomí 

celého tohto ľudu, aby plne poznali, ako sa skončí moje zjavenie. 

9 Musíte pochopiť, že som vás naučil všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli vstúpiť do svetov 

a domovov, ktoré na vás čakajú. Tak ako sa vaša duša musela pripraviť v predchádzajúcej sfére, v ktorej 

prebývala, aby sa mohla vteliť a žiť na zemi, tak sa musí pripraviť aj na návrat do sféry záhrobia, ktorú 

opustila, aj keď ide do domovov, ktoré sú vyššie v láske, čistote a múdrosti. 

10 Nepochybujte o mojom slove. V prvej ére som splnil svoj sľub, že vyslobodím Izrael z egyptského 

otroctva, ktoré znamenalo modloslužbu a temnotu, a dovediem vás do Kanaánu, krajiny slobody a 

uctievania živého Boha. Tam vám bol oznámený môj príchod ako človeka a proroctvo sa naplnilo slovo za 

slovom v Kristovi. Ja, ten Majster, ktorý prebýval v Ježišovi a miloval vás v ňom, som prisľúbil svetu, že 

k nemu prehovorím v inom čase a zjavím sa v duchu. A tu je naplnenie môjho prísľubu. 

11 Dnes vám oznamujem, že som pre vášho ducha vyhradil nádherné oblasti, príbytky, duchovné 

domy, kde môžete nájsť skutočnú slobodu milovať, konať dobro a šíriť Moje svetlo. Môžeš o tom 

pochybovať po tom, čo som ti splnil svoje predchádzajúce sľuby? 

12 Vedzte, že veľkí duchovia večne pracujú v Mojom diele. Eliáš, určený na to, aby ohlasoval príchod 

Majstra svojim učeníkom, je svetlom, ktoré sa prediera dušami a zostupuje k tým, ktorí zišli z cesty, k 

tým, ktorí spia alebo ktorých viera v duchovný život vyhasla, aby ich obklopil ohňom lásky, ktorý z neho 

vyžaruje, ohňom, ktorý je vierou, odstránením zla a očistením. Jeho hlas znie v každom národe, jeho 

očistný oheň postupuje a ničí kúkoľ. Je pravda, že očisťovanie zanecháva na svojej ceste stopy bolesti, ale 

čoskoro prichádza božská útecha, stelesnená v Márii, ktorá vlieva svoj liečivý balzam do každého 

vzlykajúceho srdca, do každého stvorenia sužovaného bolesťou. 

13 Prídem a budem skúmať srdce za srdcom, aby ľudia počuli moje božské volanie, a poviem im len: 

"Nasleduj ma!" 

14 Utešujem vás vo vašich skúškach a hovorím vám: Keď je kalich vo vašich ústach veľmi horký, 

mali by ste povedať svojmu Otcovi, ktorý prebýva v nebi, ako to urobil Ježiš v Getsemanskej záhrade: 

"Otče, ak je možné, aby si odo mňa vzal tento kalich, urob tak, ale predovšetkým nech sa stane tvoja vôľa, 

a nie moja." 

15 Ak sa budete takto modliť a bdieť, zadržím anjela, ktorý sa priblíži, aby vám podal kalich skúšky. 

Ale ak je to Božia vôľa, aby ste ju vypili, budem s vami, aby som vám dal silu víťazne prejsť skúškou. 
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Nezabúdajte, že pre toho, kto trpí a blahoslaví ma, je mnoho odpustkov. Teraz pochopíte, prečo tí, ktorí sú 

slobodní od hriechu, v sebe nosia bolesť, lebo sú hodní pomáhať zmývať škvrny svojich blížnych. 

16 Nebolo mojím prianím, aby človek na zemi trpel bolesťou. Ale keďže to tak chceli, od prvého 

človeka až po súčasnosť, znášajte svoje bremeno s trpezlivosťou a láskou a s pokorou mi obetujte svoje 

utrpenie. Vaša bolesť bude plodná vo vás a tiež v niektorých vašich blížnych. 

17 Koľko ľudí tohto sveta trpelo zbytočne! Koľko plakali bez toho, aby dostali odmenu a zožali 

semeno! Na druhej strane tí, ktorí vedeli trpezlivo niesť svoj kríž - keď pre nich prišla posledná chvíľa a 

mysleli si, že sú v priepasti -, otvorili oči svojho ducha a pozreli sa na seba, ako stoja na vrchole hory. 

18 Ľudstvo nezachráni krv, ktorú ste preliali vo svojich bratovražedných vojnách. Skôr je to vaša 

modlitba plná lásky a milosrdenstva a vaše cnosti, ktoré urobia vašich blížnych hodnými pocítiť môj 

pokoj. 

19 Nehlásajte nahlas, že tento mier, ktorý národy uzavreli, je ten pravý. Bdejte a modlite sa, aby mier 

vznikol na základoch duchovnej a ľudskej lásky, a nie na základoch teroru alebo smrteľného ohrozenia. 

20 Tento falošný mier, ktorý vytvoril človek, je ako hrad postavený na pohyblivom piesku mora, 

ktorý sa čoskoro zrúti, keď ho rozbúria vlny. 

21 Ja, Duch pokoja, som ho ponúkol ľuďom a povedal som im skrze svedomie: Tu som, milujte sa 

navzájom a budete spasení. 

22 Ľudia chcú naďalej žiť v detstve, nechcú dospieť, pretože po takom dlhom živote na zemi, ktorý 

zalievali svojou krvou a slzami, ešte stále nepochopili, ako žať ovocie skúsenosti, a preto stále nevedia, čo 

znamená pokoj ducha. Ich srdcia sú zatvrdnuté, a preto v nich nerezonuje ich najušľachtilejší cit, ktorým je 

láska. Preto sa kalich utrpenia prejavil v každom z mojich detí. 

23 Všetka bolesť spôsobená ľuďmi sa zhromaždí v jednom pohári, ktorý vypijú vinníci. Takto sa 

prebudí ich ukolísaná myseľ. Potom uvidíte, ako vážení a mocní muži tvárou v tvár nepredvídaným 

udalostiam opúšťajú svoje pozície alebo svojich ľudí, aby sa skryli s dušou rozorvanou výčitkami 

svedomia. Iní budú mať pocit, že ich rozum a schopnosť reči sú zmätené. 

24 Čo na to hovoríte, ľudia? Cítiš sa už pripravený vyhľadávať ľudí, ktorí sa stratili v spleti svojich 

životov? 

25 uvážte, v akom krátkom čase národy pripravujú vojnu a robia z každého človeka vojaka, zatiaľ čo 

ja vás pripravujem od roku 1866, aby ste sa stali vojakmi tejto veci, a ešte nevidím ani jedno z mojich detí 

úplne pripravené. 

26 Tentoraz je to iné ako v prvom a druhom prípade. Dnes žijete v chaose rozpútaných viditeľných a 

neviditeľných živlov. Beda tomu, kto sa neprebudil, lebo bude porazený, a ten, kto je vybavený, musí 

bojovať! 

27 Sledujú vás tisíce neviditeľných očí; niektoré vás na ceste prepadnú a zničia, iné vás chránia. 

28 Nejednota rastie a šíri sa medzi ľuďmi a národmi, preniká do sŕdc a rodín. 

29 Morálka degeneruje a muži, ženy a deti si zvykajú na skazenosť. 

30 Tvárou v tvár všetkým týmto potupám si nezakrývajte oči ani si nezapchávajte uši, pretože ak je 

vaše srdce skľúčené, nebude súcitné rozdávať lásku a prejavovať milosrdenstvo, a tak svedčiť o Mojom 

Diele medzi blížnymi. 

31 Samozrejme, musím vidieť všetko, lebo ťa milujem, ale keď ťa posúdim, zachránim ťa. 

32 Prichádzajú časy najväčšej horkosti. Vtedy vás pripravím, aby ste nepovedali, že Majster k vám 

nehovoril prorocky. Ak ste na tento čas pripravení, dobre prežijete každú situáciu. 

33 Prostredníctvom svojich poslov nastoľujem medzi ľuďmi pokoj. Ako chcete nastoliť mier vo svete 

na základe nenávisti, snahy o moc a strachu? Ale ešte predtým vzplanie oheň, vody sa očistia a sneh očistí. 

34 Učeníci, buďte silní, aby ste odolali ľudskej nevere, aby vás prenasledovanie, ohováranie alebo 

útoky neznechutili. Moje slovo rozochveje ducha ľudí. Teológ sa bude cítiť nútený spochybniť svoju vedu, 

filozof sa bude pýtať svojich najväčších učiteľov a každá sekta alebo náboženské spoločenstvo sa tvárou v 

tvár mojim novým zjaveniam hlboko otrasie. Vtedy vypukne boj ideí, pretože kým jedni sa prebudia k 

pravde, iní budú chcieť zotrvať vo svojom fanatizme a tradíciách a budú bojovať proti sebe. Uprostred 

tohto boja sa ozve hlas mojich detí a povie vášnivo vzbúreným masám: Nerobte z ovocia života kosť 

sváru. 
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35 Teraz sa ešte cítite malí a slabí, ale zajtra budete silní a budete ma milovať v pravde, lebo vám 

zjavím to, čo teológovia nebudú schopní objaviť, a pochopíte to, čo učenci nebudú schopní pochopiť. Ale 

nie preto, že by ste boli väčší alebo milovanejší ako ostatní, ale preto, že od prvej éry viete otvoriť svoje 

srdce ako svätostánok, do ktorého som v každej dobe vložil Zákon, Múdrosť a Zjavenie. 

36 V prvej ére ste poznali symboly: svätostánok alebo svätyňu, v ktorej sa nachádzala archa zmluvy, 

ktorá obsahovala tabule zákona. Keď tieto symboly splnili svoj účel, Moja vôľa spôsobila, že zmizli zo 

zeme; boli stiahnuté z očí ľudí, aby svet neupadol do modloslužby, ale význam alebo podstata týchto lekcií 

zostala zapísaná vo vedomí Mojich služobníkov. V druhej ére, po uskutočnení Kristovej obety, som nechal 

zmiznúť najväčší symbol kresťanstva: kríž spolu s tŕňovou korunou, kalichom a všetkým, čo sa mohlo stať 

predmetom fanatického uctievania zo strany ľudstva. 

37 V tomto treťom čase som sa zjavil v stánku vášho ducha, aby som tam uložil svoje nové zjavenia 

do archy zmluvy. 

38 V tom čase ste prišli do Otcovho domu ako "márnotratní synovia" a ja som vám povedal: Hľa, 

počas vašej neprítomnosti sa vaši mladší bratia a sestry rozutekali a ja som zostal sám vo svojej komore a 

pri svojom stole. Ľudia sa vo svojej nevďačnosti rozdelili a mnohí zapreli svojho Otca. Dnes vám však 

vraciam vaše bohatstvo, kŕmim vás, aby ste mohli ísť hľadať tých, ktorí za vami zblúdili, a vy ich 

privediete do Mojej prítomnosti. Potom budete mať pokoj. 

39 Nevyčítam vašej hmotnej bytosti bratovražednú vojnu, ktorá rozohnila ľudstvo, ani nezhody, ktoré 

stále existujú medzi izraelským ľudom. Obraciam sa na tvojho ducha, lebo na ňom spočívajú rozpory a 

rozkoly, ktoré trpia kmene tohto národa vo svojom lone odo dňa, keď Jakubove deti naplnili srdce toho 

otca bolesťou, keď mu povedali, že divá zver na púšti zožrala Jozefa, hoci ho predali kupcom. 

40 Odvtedy toto zlé semeno klíči v srdci tohto ľudu, ktorý má dnes pred sebou nový čas, aby si uctil 

svojho Pána plnením zákona milovať svojich blížnych bez ohľadu na rasu alebo jazyk a byť spásou a 

požehnaním pre všetky národy zeme. 

41 Meno Izrael vám dal váš Otec, ale je to duchovné meno. Urobil som vám veľké zjavenia a 

poskytol som vám silu, aby ste sa necítili nehodní, keď vás tak nazývam. 

42 Hľadám vášho ducha, ako som to robil vždy. 

43 Moje učenie vám ukazuje dokonalú, duchovnú a čistú úctu k Otcovi, pretože duch ľudstva, bez 

toho, aby si to uvedomoval, prišiel na prah chrámu Pána, kam vstúpi, aby pocítil Moju prítomnosť, aby 

počul Môj hlas prostredníctvom svojho svedomia a aby Mňa uzrel vo svetle, ktoré zostupuje na jeho 

myseľ. 

44 Prázdnota, ktorú ľudia v tomto období pociťujú vo svojich rôznych náboženských spoločenstvách, 

je spôsobená tým, že duch túži po zduchovnení. Obrady a tradície mu nestačia, túži poznať Moju pravdu. 

45 V najhlbšom rozume mnohých ľudí objavujem vnútorný boj medzi duchom a hmotou. Chce 

prekročiť nádheru obradného kultu a objaviť krásu duchovného. Zapálil som toto svetlo, ktoré vás 

osvecuje a trápi. Ja som ten hlas, ktorý vás volá. Nikto nedokázal vysvetliť vašu úzkosť ani pochopiť váš 

vnútorný boj. Len ja, ktorý prenikám do tvojho srdca, poznám tvoju túžbu a tvoj smäd. Som to tiež ja, kto 

vám ukazuje cestu, po ktorej musíte ísť, aby ste našli to, čo hľadáte. 

46 Koľkí z tých, čo ma počúvajú, boli pokarhaní, nesprávne posúdení alebo zranení v najvznešenejšej 

časti svojej duše, pretože boli úprimní a niekomu sa zverili so svojimi pocitmi! 

47 Vy, ktorí počúvate moje slová, sa ma pýtate, prečo som prišiel k tým najbezvýznamnejším a 

najhriešnejším, aby som prostredníctvom nich zjavil učenie svojho Ducha; na to vám odpovedám: Konám 

rovnako ako vy, keď ste rodičmi na zemi. Viac pozornosti a starostlivosti venujete tomu zo svojich detí, 

ktoré je najslabšie, najchoršie alebo ktorému hrozí, že zblúdi. 

48 Ak to ľudia robia - čo by váš nebeský Otec nemal robiť pre svoje deti? 

49 Svetlo môjho Slova sa medzi vami objavilo ako oáza v duchovnej púšti tohto ľudstva, aby sa k 

nemu mohli priblížiť všetci pútnici, ktorí hľadajú vodu a pokoj Ducha. 

50 Je potrebné, aby sa toto učenie dostalo ku všetkým ľuďom. Vnesie svetlo do temnoty zmätených, 

nevedomých a arogantných ľudí, ktorí si myslia, že vedia všetko. 

51 Moje Slovo zmieri ducha s hmotou, pretože medzi nimi dlho panovalo nepriateľstvo, a vy 

spoznáte, že vaše telo, ktoré ste považovali za prekážku a pokušenie pre rozvoj ducha, môže byť najlepším 

nástrojom na plnenie vašich úloh na zemi. 
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52 Obmývajte svoju dušu a svoje telo v záplave svetla, ktoré sa na vás valí v tejto tretej ére, aby ste 

pochopili Moje pokyny. Kto je čistý, môže preniknúť k tomu, čo bolo predtým tajomstvom, pretože 

výčitky svedomia ho na jeho ceste nezastavia. 

53 Vyznajte sa predo mnou, pred ktorým nemôžete nič sfalšovať ani zatajiť, z toho, čo nosíte vo 

svojich srdciach, a pocítite moje božské odpustenie prostredníctvom svojho svedomia. Dôstojnosť bude 

vaším odevom, v ktorom sa nebudete hanbiť pred žiadnym človekom, pred ktorého sa postavíte, nech by 

bol akokoľvek veľký, či už v moci, alebo v poznaní. 

54 Zasejte moje semeno lásky. Ste na zemi, ktorá je tiež učiteľkou ľudí a učí vás, že čo na nej zasiate, 

to sa vám vráti znásobené ako dôkaz vďačnosti a lásky. 

55 Taký je aj duch vášho Otca. Je to najvyššia a božská odmena. Ale vaše semeno by malo byť vždy 

dobré a čisté, aby ste ho mohli žať rozmnožené v dobrých plodoch. Aby tvoja duša, ktorá sa na svojej 

ceste poškvrnila hriechom, prišla do Božej náruče čistá, musí prejsť mnohými vecami a očistiť sa, pretože 

musí prísť k svojmu Otcovi bez najmenšej stopy zla, ani bez najmenšieho tieňa svojich minulých 

nedokonalostí. 

56 Ak sa na zemi rúhala Bohu, až keď sa priblíži k prítomnosti svojho Stvoriteľa, zaznie z nej pieseň 

lásky. 

57 Duša, ako dlho ma necháš čakať na svoj príchod na vrchol hory? 

58 Tam, kde som vystúpil z kríža, vás očakávam. 

59 Pomaly sa približujete. Bolo potrebné, aby ste sa oslobodili tak, že sa najprv zbavíte svojich 

pozemských statkov, pretože tieto statky ma obrali o vašu dušu. 

60 Poďte ku mne na hostinu, ktorú vám pripravil váš Otec, aby ste na nej dostali učenie, ktoré vám 

patrí a ktoré je vaším dedičstvom. 

61 Myslite vážne na generácie, ktoré prídu po vás, myslite na svoje deti. Tak ako ste im dali telesné 

bytie, máte povinnosť dať im aj duchovný život - vieru, cnosť a oduševnenie. 

62 Keď žiari moje svetlo nad mojím milovaným ľudom, zostupujem k vám, aby som vám priniesol 

pokoj svojho Ducha. Je vás málo, ale vaša láska ku mne je veľká. 

63 Počúvajte ma teraz prostredníctvom nositeľa hlasu, pretože ešte nie ste schopní prijímať božskú 

inšpiráciu priamo. 

64 Najprv som musel pripraviť tieto telá, aby mohli čo najvernejšie prijímať vibrácie Mojich 

myšlienok a prenášať ich na poslucháčov. Všimnite si, že keď hovoria, vysvetľujú vám, že to nie sú oni, 

kto vám dáva pokyny; ich hlas vám povedal: Ja som Božský Majster, ktorý k vám hovorí. 

65 Forma môjho ohlasovania sa bude môcť meniť, ale duchovná podstata môjho učenia je rovnaká: 

absolútna, nemenná, mimo času a priestoru. Nekonečno je večné. 

66 Len láska vášho ducha dokáže toto učenie pochopiť. Prečo je to tak? Pretože je úplne pohltený 

duchovnom, jeho podstatou, ktorou je večnosť. 

67 Ak človek neprejavuje záujem o poznanie seba samého, odďaľuje svoj vzostupný vývoj a 

pochopenie toho, v čom spočíva večný život, a to je dôvod, prečo nebol schopný dosiahnuť realizáciu 

svojho najväčšieho diela. 

68 Narodili ste sa vo mne. Od Otca ste dostali duchovný a hmotný život. A v prenesenom zmysle vám 

môžem povedať, že v tom istom čase, ako ste sa vy narodili vo mne, som sa ja narodil vo vás. 

69 Rodím sa vo vašom svedomí, rastiem vo vašom rozvoji a plne sa zjavujem vo vašich skutkoch 

lásky, aby ste s radosťou hovorili: Pán je so mnou. 

70 Pripravujem vás ako malé deti, pretože sa blíži hodina, keď sa zvon radostne rozozvučí, bude 

zvoniť na víťazstvo a radostne ohlasovať duchovné prebudenie ľudstva. 

71 Počúvajte ma v tichu a ticho rozjímajte, ľudia. Čaká ťa zajtrajšok, je to cesta, ktorú musíš prejsť, 

aby si ma dosiahol. Ale keďže ste už boli osvietení svetlom Môjho poučenia, budete sa môcť riadiť tým, 

čo ste sa naučili a čo ste pochopili. Zaklopte na Moje dvere, Ja jediný ich otváram, Ja som zjavujúci 

Majster. Pýtajte sa, pýtajte sa a bude vám to dané. 

72 Na púšti dlhej životnej cesty je Kristus oázou. Je však potrebné, aby ste mali vieru, aby ste ho 

vedeli nájsť v hodinách osamelosti alebo strachu. 



U 138 

150 

73 Učil som vás sebazapieraniu a zriekaniu sa všetkej falošnej slávy sveta. Mnohí však túto lekciu 

nedokázali pochopiť, pretože sa im zdá nemožné predstaviť si život bez luxusu, bez pôžitkov a bez 

bohatstva. Ale v tomto čase plnom bolesti a skúseností získaných v lekciách života sa sami od seba 

prebudia k svetlu pravdy. Aký veľký bude údiv ľudstva, keď zistí, že ak sa oslobodí od hmotného a 

jednoducho sa oddelí od zbytočného, pocíti v sebe, ako vzniká nová bytosť k novému životu. 

74 Milovaní učeníci, medzi ktorých ja sám počítam tých, ktorí prišli poslední: Po mojom odchode 

pocítia moju prítomnosť len tí, ktorí sa na to pripravili. Niektorí sú ľahostajní, keď vám o tom hovorím, 

pretože si myslia, že dovtedy uplynú roky. Tento čas bude ako chvíľa. Budem plniť Svoju úlohu Učiteľa, 

ale keď koncom roku 1950 naposledy zostúpi Môj lúč, už nikdy nepoužijem ľudský orgán chápania na to, 

aby som sa v tejto podobe prejavil. Dôverujte mi, učeníci, lebo ja dodržím svoje slovo, ktoré som vám dal, 

že vás nenechám samých. Dám ti pocítiť svoju prítomnosť, budem ťa inšpirovať, poteším ťa. Bdejte teraz 

a bdejte aj potom, aby ste sa nikdy nenechali zaskočiť: aby vás ten, kto sa vás tajne pokúša obrať o 

dedičstvo, našiel v strehu, alebo aj chorý, ktorý vás uprostred noci zavolá k svojej posteli, aby ste mu dali 

balzam svojej lásky. 

75 S veľkou jasnosťou som k vám hovoril, aby ste mi rozumeli. Vy ste však spôsobili, že už nejaký 

čas posúvam svoje Slovo na hmotnú úroveň, pretože ste ešte stále príliš málo duchovne vyvinutí, aby ste 

Mi rozumeli. Ale keď sa blíži môj odchod, moje slovo bude mať na perách nositeľov hlasu vyšší 

duchovný význam. 

76 Pokiaľ Moje učenie prináša ešte väčšie zjavenia, mali by ste sa snažiť napraviť svoje chyby, 

obnoviť svoj život a odlúčiť sa od každej neresti a každého zlého sklonu. Ak ste sa stali čistými v srdci a 

hovoríte o Mojom diele, treba vám veriť a považovať vás za Ježišových učeníkov, ktorí skutočne hlásajú 

Jeho učenie príkladom a skutkami lásky. Toto je odev milosti, ktorý by ste mali vždy nosiť a ktorým sa 

môžete odlíšiť od svojich blížnych. 

77 Rozprestrite sa po zemi ako proroci môjho božstva, prebuďte ospalé ľudstvo, ohláste mu, že 

spravodlivosť je na dosah. Povedzte jej, že Sodoma bola varovaná, ale nepočúvala Božieho proroka a deň 

jej súdu prišiel neúprosne. 

78 Prírodné sily len čakajú na vhodnú hodinu, aby sa uvoľnili na svete a očistili a vyčistili zem. Čím 

je národ hriešnejší a arogantnejší, tým prísnejšia bude moja spravodlivosť. 

79 Tvrdé a hluché je srdce tejto ľudskosti. Bude potrebné, aby k nemu prišiel kalich horkosti, aby 

počul hlas svedomia, hlas zákona a božskej spravodlivosti. Všetko bude pre spásu a večný život duší. To 

oni sú tí, ktorých hľadám. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 139  
(od roku 1945) 

1 Vitajte, vy, členovia môjho ľudu, lebo viete, ako odolávať búrkam a skúškam s trpezlivosťou a 

duchaprítomnosťou. Videl som vás modliť sa a bdieť v ťažkých hodinách a tiež som vás počul dobrorečiť 

Mojej vôli, keď na vás prišlo utrpenie. Potom som odmenil tvoju vieru a dobrú vôľu a poslal som ti svoj 

pokoj, pretože si bol loďou, ktorá prežila búrku bez toho, aby sa prevrátila. 

2 Žehnám aj tých, ktorí zabúdajú na vlastné utrpenie a "bdejú" nad pokojom sveta alebo navštevujú 

chorých na lôžku bolesti, lebo tieto zásluhy nenechám bez odmeny. 

3 Počas tejto vojny, v ktorej svet žil, ste boli deň čo deň zjednotení v modlitbe a v pravde vám 

hovorím, že som neprestával robiť mnohé zázraky medzi vašimi blížnymi, za ktorých ma tak veľmi 

prosíte. Nedovoľte, aby vaša modlitba ochabla, môj ľud. Hovorím vám, že "pôst" sa ešte neskončil, hoci 

národy hovoria, že vojna sa skončila. Nie, Izrael, kým mier medzi národmi nebude založený na vzájomnej 

láske, musíš naďalej bdieť, modliť sa a získavať srdcia pre toto dielo pokoja a bratstva. 

4 Čoskoro si uvedomíte, že mier, o ktorom ľudia v súčasnosti hovoria, bol falošný, že priniesol len 

prímerie uprostred ich neľudského boja, aby neskôr pokračovali v diele skazy. 

5 Po celom svete sú roztrúsení tí, ktorí majú za úlohu modliť sa a bdieť nad pokojom ľudstva. Medzi 

nimi je aj môj ľud, ktorý poučujem svojím slovom. Vy všetci máte povinnosť budovať chrám 

oduševnenia, svätyňu pokoja, v srdciach ľudí, ktorí sú vašimi bratmi a sestrami. Keď táto duchovná 

svätyňa vystúpi do nebeských výšin a ľudia v nej nájdu priame spojenie so svojím Pánom, budete môcť 

povedať, že ste vo svete zasiali semeno, ktoré som vám v tomto čase zveril. 

6 Ľudia, posilňujte sa v mojom Slove a verte, že vaše svedomie vám povie, či to, čo robíte, je v 

súlade s učením môjho učenia. Modlite sa, aby váš duch a myseľ bojovali za vyhnanie vojny. Nebuďte 

skľúčení, aby jej vplyv nezmátol váš rozum alebo vaše city. 

7 Keď sa niekto z vás modlí, neuvedomuje si, čo svojimi myšlienkami dosahuje v duchovnom; preto 

keď sa modlíte za svojich blížnych - za národy, ktoré sa ničia vo vojne -, mali by ste vedieť, že v týchto 

chvíľach duch vedie aj duševný boj proti zlu a že váš meč, ktorým je mier, rozum, spravodlivosť a túžba 

po dobre pre nich, sa stretáva so zbraňami armády pomsty, arogancie. 

8 To bude čas, keď si ľudia uvedomia silu modlitby. Aby modlitba mala skutočnú silu a svetlo, je 

potrebné, aby ste ju ku Mne vysielali s láskou. 

9 Nehovorím o tom, že by ste mali posielať svojmu blížnemu myšlienku so zlými úmyslami, pretože 

som vám nikdy nedal zbrane, aby ste ich používali na nečestné účely, pretože potom, keď vás zaslepí 

ctižiadosť alebo nenávisť, využijete to, čo je pre vás najsvätejšie, a použijete to na to, aby ste si ublížili, ba 

dokonca sa zabili. Inšpirujem vás pre skutočný boj proti zlu a odhaľujem vám, ktorá zbraň je najsilnejšia a 

nepremožiteľná, aby ste mohli zvíťaziť. Preto vám radím, aby ste najprv očistili svoje srdce a potom sa 

pozdvihli ku Mne, kde sa naplníte svetlom a silou, a potom vyslali svoje myšlienky ako záblesky svetla 

medzi národy bez pokoja a medzi ľudí bez nádeje. 

10 Prijmite Moje milosrdenstvo, ó, ľudia! Vy, muži a ženy, pre ktorých boli tieto posledné časy veľmi 

kruté, vy, domovy sužované bolesťou, pocíťte môj pokoj tam, kde sa každodenný chlieb zmenil na 

horkosť, pocíťte nežnosť môjho pohladenia. 

11 Ľudia dnes musia tvrdo bojovať o živobytie. Ale Otec vám hovorí: Strojnásobím tvoju silu, aby si 

nestratil srdce. 

12 Zapáľte v mladých lásku k blížnemu, dajte im veľké a ušľachtilé ideály, pretože to bude mládež, 

ktorá bude zajtra bojovať za dosiahnutie existencie, v ktorej bude žiariť spravodlivosť, láska a svätá 

sloboda ducha. Pripravte sa, lebo veľká bitka, o ktorej hovoria proroctvá, ešte nenastala. 

13 Uvážte, že čím väčší rozvoj ľudstvo dosiahne, tým väčšie sú zbrane, s ktorými počíta vo svojom 

boji. Nespite, milovaní ľudia, a buďte pripravení pracovať pre moju vec. 

14 Blíži sa nová "vojna". Zúčastnia sa na nej všetky schopnosti a sily človeka a je potrebné, aby deti 

tohto národa, ktorým bude dopriate žiť v tejto skúške, vedeli, ako ju absolvovať so svojím meradlom 

pravdy a zanechať hlbokú stopu oduševnenia. 

15 Vedci, teológovia, učenci, filozofi - tí všetci sa pripravia na veľký boj, v ktorom bude lož a zlo 

zničené a dobro a pravda zvíťazia. 
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16 Veľký bude zmätok medzi ľuďmi, kým k nim príde osvietenie, lebo medzi ľuďmi budú takí, ktorí 

mali veľkú vieru a stratia ju, iní zmenia vierovyznanie a niektorí budú chodiť od dverí k dverám, od 

náboženstva k náboženstvu, aby hľadali pravdu pre svojho ducha. Je potrebné prejsť celú cestu, aby sa 

všetko zlo vyhnalo z duší a zmizlo zo sŕdc. 

17 Na uliciach, v mestách a dedinách uvidíte mužov a ženy, ktorí sa budú verejne vyhlasovať za 

Božích poslov a tvrdiť, že sú proroci alebo Boží poslovia. Ale aj dnes vám hovorím, aby ste boli opatrní, 

aby ste ich spoznali podľa ich skutkov. Nikdy nehovorte, že ste proroci, vidiaci alebo apoštoli, ale vždy 

vydávajte dôkazy o mojej milosti svojimi skutkami, o všetkom, čo som vám zveril, a o učení, ktoré som 

vám vložil do srdca. Potom to už nebudú vaše pery, ktoré povedia, či ste moji proroci, apoštoli alebo 

učeníci - vaši spolubratia to povedia pre skutky, ktoré vidia, že konáte. Opäť vám hovorím, aby ste zotrvali 

na modlitbách, kým neuvidíte, že sa do národov vracia pokoj a do všetkých domov sveta radosť. 

18 V tejto epoche sa duch vášho Otca predstavuje, keď počuje vaše volanie. Počúvajte teraz moje 

slovo, ktoré je pokrmom pre vášho ducha. Odo dňa, keď sa moje slovo skončí, si budete navzájom 

pomáhať, ako ste to robili doteraz, ale potom sa naučíte mávať krídlami a budete samostatnejší ako vtáci, 

keď sa vznesú na krídla. Potom sa vďaka svojmu duchovnému povzneseniu budete môcť dostať ku Mne, 

aby ste získali inšpiráciu a pokoj. 

19 Dávaj pozor, nedovoľ, aby sa tvojho srdca zmocnil spánok a ovládol tvojho ducha, lebo čas plynie 

a príde deň, keď sa prebudíš a budeš plakať nad strateným časom. Potom budete chcieť nahradiť tieto 

nevyužité chvíle a príležitosti, ale nebudete to môcť urobiť, pretože kým jedni budú v starobe, druhí budú 

v duchu na onom svete. Potom budete prosiť svojho Otca o milosrdenstvo a zľutovanie bez toho, aby ste si 

uvedomili, že ste to boli vy sami, kto nemal zľutovanie ani milosrdenstvo s vašou vlastnou dušou. 

20 Zmilujte sa nad svojimi blížnymi, čo je to isté, ako keby ste sa zmilovali sami nad sebou. Ak túto 

úlohu nesplníš, budeš prvý, kto bude plakať, lebo uvidíš, že tvoja ruka, ktorá bola plná darov, bude 

prázdna, že liečivý balzam, ktorým si uzdravoval chorých, zmizne a odídu aj tie schopnosti, ktorými si 

oslobodzoval posadnutých. Buďte pokorní, aby ste nesúdili, že strácate svoje duchovné dary, nesnažte sa 

vyzerať vyššie ako vaši spolubratia. Robte to, čo som urobil svojim učeníkom pri svätom prijímaní. 

21 Ukazujem vám vaše chyby - nie preto, aby som vás súdil, ale aby ste sa napravili a stali sa ľuďmi, 

ktorí sú poslušní a nasledujú moje učenie. 

22 To, čo s vami urobím, bude pre dobro budúcich generácií. Ale nezabúdajte, že - aby som vás 

poučil - nikdy som vás neurážal a nikdy som nezakrvácal vaše srdcia. Naučte sa narovnávať strom, ktorý 

vyrástol krivo, a tiež dávať do poriadku cesty. 

23 Moja spravodlivosť je skvelá. Ale keď vám o tom hovorím, nevyhrážam sa vám, len chcem 

naplniť vaše srdcia strachom. Hovorím vám pravdivo, lebo moja spravodlivosť bude v každom z vás, a ak 

nechcete zajtra roniť slzy, získajte zásluhy už dnes. 

24 Každý váš skutok je mnou zaznamenaný a skutky, ktoré sa mi páčia, používam ako semeno, o 

ktoré sa musím starať, kým sa nerozmnoží medzi ľuďmi. 

25 Nehľadajte ma ako sudcu, lebo potom by ste počuli môj hlas plný spravodlivosti a prísnosti; 

hľadajte ma ako 

Majster a otec. Čo očakávate zajtra? Chcete odčiniť svoje previnenia na onom svete? Chcete si už teraz 

pripraviť cestu plnú tŕnia pre svoju dušu? Nepopieram vaše zásluhy, ale stále sú ako mladá pšenica, vedľa 

ktorej rastie burina. 

26 Praktizujte moje učenie a dôverujte mi, lebo keď budete plniť moje slovo, budem bdieť nad vami a 

nad vašimi. Prečo vidím niektorých silných a iných slabých? Pretože silní nevedia, ako svoju silu 

odovzdať slabším. 

27 Spojte všetkých a všetci budú silní. Milujte sa navzájom a buďte bratsky spojení, potom uvidíte, 

ako sa zo slabých kríkov stanú husto olistené stromy. Prijmite všetkých, lebo nikto nevie, akú úlohu so 

sebou prináša jeho blížny. Nikto nepozná jeho minulosť, preto sa od vás nesmie nikto odvrátiť. Čím 

nemotornejší alebo hlúpejší sú vaši blížni, tým viac milosrdenstva a súcitu by ste k nim mali mať, 

pamätajúc na to, že oni sú tí, ktorí padli, tí, ktorí nepochopili, ako sa postaviť na bezpečné chodníky. Zo 

sŕdc tvrdých ako skaly viem vytvoriť srdcia, ktoré vyžarujú nehu; môžete to urobiť aj vy. 

28 Očistite svoje srdcia, aby vaše skutky boli čisté. Pamätajte, že zlý strom nikdy nemôže priniesť 

dobré ovocie. 
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29 Preto som vás v tomto čase povolal, aby som z vás urobil stromy, ktoré ponúkajú svoj tieň a 

ochranu pocestnému; tí, ktorí to pochopili, otvorili svoje srdcia a povedali Mi: Dnes viem, že som Tvoje 

stvorenie a že som bol poslaný splniť ťažkú a vznešenú úlohu. Viem, že v Tebe mám svoj pôvod a u Teba 

je môj koniec. 

30 Áno, ja som cesta. Každý, kto chce po ňom kráčať, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Aby ste 

mohli kráčať po tejto ceste, žiadam vás len, aby ste milovali svojho Otca vo svojich vlastných bratoch a 

sestrách. Toto je zákon alebo cesta: milovať Boha a milovať sa navzájom. Je to zákon, ktorý osvetľoval 

cestu ľudí v každej dobe. 

31 Jedinou láskou som vás všetkých miloval. Prečo by ste sa nemali všetci milovať rovnako? Národy 

očakávajú príchod poslov mieru. Národy zeme nariekajú nad svojou biedou ako zatúlané ovce, ktoré 

čakajú na príchod Pastiera, toho, ktorý ich spojí do jednej prekážky. 

32 Pripravte sa, lebo sa blíži čas, keď dostanete tieto pokyny (priamo) od Môjho Ducha, pretože ich 

už nebude dávať žiadna ľudská bytosť na zemi. Nikto sa do ničoho nepustí bez toho, aby predtým nedostal 

božské inštrukcie. Poznám cestu a nechcem, aby ste nad ňou ronili slzy. Vopred vás pripravím a ukážem 

vám čas, kedy máte začať "dennú prácu". 

33 Veľké náboženské spoločenstvá a sekty sa medzi sebou radia, pripravujú sa na konfrontáciu, 

pretože očakávajú boj. Aj vy sa poraďte, pripravte sa a modlite sa, aby ste neboli prekvapení, lebo keby ste 

to neurobili, ľudia by odsúdili a ohovárali Moje učenie, Môj Duch by dostal všetky urážky a Ja by som 

vám ukázal zázraky, podobne ako Ježiš na Golgote. 

34 Váš duch sa prebúdza k vyššiemu životu. Už teraz sa v ňom začína formovať ideál lepšieho sveta. 

35 Učím vás získať pokoj mysle a zachovať si ho ako skutočný poklad ducha. Moje Slovo vás v 

tomto treťom čase oslobodí od zla a ochráni vás pred neistými cestami, po ktorých ste tak dlho blúdili a 

trpeli. 

36 Môj hlas bude volať pri dverách každého srdca a bude to Duch, ktorý odpovie z vnútra každého 

človeka. 

37 Niektorí okamžite spoznajú moje volanie. Iní sa budú neisto pýtať, kto ich volá. A tak sa postupne, 

jeden po druhom, vydajú na cestu k svetlu. 

38 Aké slávne je prebudenie ducha, keď sa človek sám seba pýta: Kto sa vo mne hýbe? Odkiaľ 

pochádza moja inšpirácia a kto ma inšpiruje ku konaniu dobra? 

39 Moje Slovo vás tiež učí čítať vo svojom duchu, preniknúť do neho a objaviť jeho podstatu, ktorou 

je svetlo, pravda, láska, poslušnosť a čistota. 

40 Keď človek duchovne objaví sám seba, pocíti v sebe prítomnosť svojho Otca. Ale ak nevie, kto je 

a odkiaľ pochádza, cíti sa mi vzdialený, cudzí, nedosiahnuteľný, alebo zostáva otupený. 

41 Len prebudený duch môže preniknúť do ríše pravdy. Človek ho nebude schopný rozpoznať len 

pomocou svojej vedy. 

42 Vidím, že ľudia túžia po poznaní, sláve, sile, bohatstve a moci, a ponúkam im prostriedky, ako to 

všetko dosiahnuť - ale v pravých, podstatných vlastnostiach, v duchovnej pravde, nie vo vonkajšom a 

ľstivom svete, nie v pominuteľnom a klamlivom. 

43 Keď sa človek venuje materiálnemu a uzavrie sa do malého priestoru sveta, ako je ten váš, 

ochudobnie, obmedzí a potlačí svoju dušu, nezostane mu nič okrem toho, čo vlastní alebo čo vie. Vtedy je 

potrebné, aby človek všetko stratil, aby mohol otvoriť oči pravde a po uvedomení si svojho omylu opäť 

obrátiť svoj pohľad k Večnému. 

44 Nič nie je lepšie ako Moje učenie, ktoré je inšpirované božskou láskou k vám a ukazuje vám pravú 

cestu. Kto iný ako ja by vás mohol naučiť dávať Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo? 

45 To je dôvod, prečo som dal svoj hlas opäť zaznieť vo vašom svete, pretože som vás videl 

stratených v mori temnoty a omylov. 

46 Moje svetlo lásky zapáli lampu viery v srdciach, ktoré sú v temnote, a moje milosrdenstvo prebudí 

tých, ktorí zomreli pre moje kráľovstvo. 

47 Každý, kto nechápe, ako objaviť význam tohto Slova, môže dospieť k názoru, že Moje učenie je 

jarmo, ktoré človeka zvierajú a zotročujú. Ale každý, kto ju dokáže správne interpretovať, pocíti, ako celú 

jeho bytosť zaplavuje svetlo, a jeho radosť bude bezhraničná. Z jeho duše bude vychádzať vnútorná pieseň 

chvály, ktorá ho povedie k harmonickému životu, ktorý bude najlepšou formou uctievania Mňa. 
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48 Kto kráča podľa môjho zákona, nepadne, nech je akokoľvek skúšaný. Viera mu dá potrebnú silu, 

aby zvíťazil. Nech je jeho pohár akokoľvek horký, nikdy sa nebude rúhať. Bude trpezlivý a bude vedieť 

dúfať, ako to chce jeho Pán. Kto takto praktizuje Moje učenie, získa zásluhy, aby sa na ňom zjavili Moje 

zázraky. 

49 Viera, oddanosť a pokora voči tomu, čo som nariadil, vám skráti cestu skúšky, pretože potom 

neprejdete cestou utrpenia viackrát. Ak sa však v skúškach objaví vzbura, nespokojnosť a dokonca 

rúhanie, navštívenie bude trvať dlhšie, pretože potom budete musieť znova prejsť touto cestou, kým sa 

nenaučíte lekciu. 

50 Život je pre duše neustálou lekciou. Keď sa vesmír pod Mojím vedením formoval, nemal inú úlohu 

ako túto: učiť. Život je tyglik a boj o dušu. Nie je to absolútna blaženosť, ako by si mnohí želali. Radosť, 

triumf, mier alebo blaženosť sú mimo všetkého boja, mimo tohto kameňa. Blaženosť ducha so všetkým 

jeho šťastím spočíva v dokonalosti ducha. 

51 Pochop túto pravdu, aby si bezstarostne neminul knihu, ktorá ti deň čo deň ukazuje nové stránky 

múdrosti. Vzdelávajte svoju dušu tak, aby sa stala dobrým pozorovateľom. Vzdelávajte svoju myseľ 

rozjímaním, modlite sa modlitbou, ktorá je vlastná duchu, vnímajte myseľ a srdce, aby ste mohli prijímať 

Moje božské posolstvá, a naučte sa duchovný jazyk života, ktorý vás obklopuje a ktorý vám ukáže cestu k 

dokonalosti. 

52 Aby som vám pomohol, zostupujem k vašim unaveným srdciam a dávam im nový život. 

53 Keď sa myseľ týchto nositeľov hlasu v čistote pozdvihne ku Mne, Moje Slovo sa dostane priamo k 

duchu. Jednoduché Slovo, ktoré už pohlo veľkými ľuďmi, urobí zázrak a vráti vás ku Mne, milovaný ľud, 

pretože ste už dávno zišli z cesty pravdy. Zabudli ste, že ma nosíte v sebe, a keď ste si ma prišli vypočuť, 

pocítili ste moju prítomnosť, ktorá nanovo zažiarila ako jasná hviezda osvetľujúca vaše srdcia. 

54 Prijímam ťa, ale skôr než tak urobím s tvojou ľudskou časťou, obrátim sa k tvojmu duchu, ktorý je 

pravým dieťaťom môjho božstva. V duchu je svedomie, inteligencia, a cez ňu nechám svoju inšpiráciu a 

myšlienky preniknúť k človeku. 

55 ľudí, ktorých nekonečne milujem, je moja myšlienka, ktorá sa stala slovom na perách týchto 

nositeľov hlasu, ako cesta plná svetiel pre vášho ducha. 

56 Počúvajte ma: Buďte pokorní vo svete a rozsievajte v ňom dobro, aby ste mohli žať jeho ovocie v 

nebi. Ak ti nie je príjemné mať svedkov, keď konáš zlo, prečo ti je príjemné mať ich, keď konáš dobré 

skutky? Čím sa môžeš chváliť, keď si len splnil svoju povinnosť? 

57 Pochopte, že chvály škodia vašej duši, pretože ste ešte veľmi neskúsení a ľudskí. Prečo očakávate, 

že vás Otec odmení hneď po vykonaní dobrého skutku? Kto takto zmýšľa, nekoná nesebecky, a preto je 

jeho láska falošná a jeho láska má ďaleko od pravdy. 

58 Nech svet vidí, že konáte dobré skutky, ale nie s úmyslom získať pocty, ale len preto, aby ste 

dávali dobré príklady a učenie a svedčili o Mojej pravde. 

59 Na všetkých miestach vesmíru sú Pánovi anjeli, ktorí rozdávajú svoju milosť a lásku všetkým 

Božím deťom. V duchovnom mlčaní sú neprestajne aktívni v konaní dobra pre svojich bratov a sestry. 

Kedy ste ich videli, aby sa prišli na Zem pochváliť tým, čo vám dali, alebo pomocou, ktorú vám poskytli? 

60 Buďte pokorní, lebo ľudské ilúzie o veľkosti, jeho arogancia a márnivosť patria k zemi, sú to 

materiálne vlastnosti a s nimi klesáte do hrobu. Duch si uchováva len to, čo môže vziať so sebou do 

nebeských výšin, čo môže žiariť vo svetle. Ak veľkosť nie je duchovná, ak je to len márnosť, zajtra bude 

trpieť utrpením v duši. 

61 Existuje pravda a lož a je potrebné, aby ste poznali obe cesty, aby ste sa mohli rozhodnúť pre 

pravú cestu. Otvorte svoje oči, prebuďte svojho ducha, zdokonaľte svoje zmysly, aby ste mohli vnímať 

lásku svojho Otca vo všetkom, čo je stvorené. Dal som vám všetko bez toho, aby som od vás niečo žiadal. 

Ak by ste vo svojej nechápavosti povedali, že je to veľa, čo žiadam za všetko, čo som vám dal, ste na 

omyle. Ak od vás niečo alebo veľa žiadam, je to len pre vaše dobro, pre vašu blaženosť vo večnosti. 

62 Budete musieť skladať účty svojmu Otcovi za všetko, čo ste v živote urobili. Ale ako v tej 

najdôležitejšej hodine umlčíte hlas svedomia? Čo odpovieš, keď tvoj duch počuje hlas Pána, ktorý mu 

hovorí, že nikdy nemôžeš ospravedlniť zlo? 

63 Iba úsilie o obnovu po páde, láska a horlivosť, s ktorými kráčaš po ceste nápravy, spôsobia, že z 

tvojej bytosti zmiznú stopy a škvrny hriechu, aby si sa ukázal čistý pred Božím Sudcom. 
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64 To všetko sa dozviete už tu. Pamätajte, že tam, kde sú vaše záujmy, sú aj vaše myšlienky a vaše 

srdce. Ak sú hmotné, budete zhmotnení, ak sú duchovné, budete na ceste k dokonalosti. 

65 Žite na zemi tak, ako vás to naučilo moje Slovo. Prežívaj boj, miluj a usiluj sa o dobro, užívaj si 

všetko, čo som ti zveril, ale nechaj svojho ducha plávať ako oblaky v nekonečných priestoroch plných 

čistoty a lásky. 

66 Je márne, že ľudia hľadajú dokonalé potešenie v skazenom materializme. Bez prítomnosti Otca je 

všetko smutné a prázdne. On je skutočná radosť. 

67 Nech od vás odídu všetky zlé myšlienky a oblečte si ušľachtilé myšlienky. Šťastie nespočíva v 

tom, čo človek vlastní materiálne, ale v tom, čo pozná duchovne. Vedieť znamená mať a konať podľa 

toho. 

68 Ten, kto má skutočné poznanie, je pokorný v duchu. Nie je hrdý na poznanie zeme, kto sa len snaží 

poznať všetko (pozemské) a popiera všetko, čo človek nepochopil. Ten, kto v sebe nosí svetlo 

inšpirovaného poznania, je schopný prijímať zjavenia v pravý čas, rovnako ako ich vie očakávať. Mnohí 

sa nazývali učencami, ale slnko, ktoré deň čo deň svieti v plnom svetle, bolo pre nich záhadou. 

69 Mnohí si mysleli, že vedia všetko, ale naozaj vám hovorím, že aj mravec, ktorý im nenápadne 

skríži cestu, obsahuje pre nich nepochopiteľné tajomstvo. 

70 Ľudia budú môcť objavovať mnohé zázraky prírody, ale pokiaľ to nebudú robiť na ceste božskej 

lásky, nedosiahnu pravú múdrosť, ktorá je v nesmrteľnom živote duše. 

71 Ľudia, priblížte sa ku mne. Nemusíte si lámať hlavu, aby ste objavili tajomstvá a záhady. Stačí 

otvoriť svoje srdce kľúčom viery. 

72 Majte pevnú vôľu ísť k Otcovi, byť s Ním, vstúpiť do Jeho príbytku a budete žasnúť a neskôr 

budete robiť aj zázraky, keď budete vo svojom živote uplatňovať Moju lásku a odpustenie. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 140  
1 Som medzi vami, aby som učil vášho ducha ceste pokoja, svetla a dobra. 

2 Prichádzam k vám, pretože len ja viem, že bolesť a utrpenie, v ktorých ľudia žijú, nie sú ničím 

iným ako hladom, smädom a biedou ducha. 

3 Jeden človek dnes a druhý zajtra, otvoria oči svetlu pravdy a nakoniec sa presvedčia, že s 

pôžitkami, bohatstvom a svetským uspokojením nikdy nedosiahnu svoju dokonalosť, tušiac, že existuje 

niečo mimo hmotného, čoho podstata, krása a pravda je tým chlebom, tou potravou a tou radosťou, ktorá 

tak chýba duchu. 

4 Aby sa srdcia ľudí naplnili Mojím svetlom, musia sa najprv očistiť od všetkého, čo je v nich. Ako 

naplníte Môj Zákon, ak je celá vaša bytosť preniknutá materializmom? Najprv sa musí zbaviť každej 

bolesti, zla a nenávisti, ktoré v sebe nosí, až kým nebude čistá, a potom do nej vstúpi moja milosť. 

5 Vedzte, že som v každom človeku stvoril miesto určené pre Mňa, ale vy ste sa ho zmocnili a 

naplnili ste ho nečistotami, nedokonalosťami a poškvrnami. Toto je pravda, človek v sebe znesvätil to 

najsvätejšie, čo som jeho duchu udelil. 

6 Iba ja som mohol mať súcit s ľuďmi, lebo láska od nich odišla. Dnes to už nevedia, a tak som im 

prišiel ukázať všetky ich chyby, ktoré sú príčinou ich zatrpknutosti. 

7 Načo sú ľuďom náboženstvá? Vidím, že všetci majú vieru v Boha ako princíp a dobro ako zákon. 

Riadite sa tým, čo vás vaše náboženstvá učia a prikazujú? Nemôžete mi povedať, že ho plníte, lebo by ste 

to dokázali nedokonalými skutkami, ktoré denne konáte vo svete. 

8 Ľudia vo mňa neveria, nemilujú ma a neposlúchajú ma. Životy ľudí na zemi by boli iné, keby mi 

verili, milovali ma a boli mi poslušní. 

9 Ukázal som sa svetu a dal som mu dôkazy svojej prítomnosti, svojej pravdy a svojej moci, aby ma 

nasledoval. A najväčší dôkaz svojej múdrosti som jej zjavil slovom: "Milujte sa navzájom" - jednoduchá 

veta, ktorá však obsahuje tajomstvo skutočnej veľkosti, ktorá je vyhradená pre oduševnených ľudí. 

10 "Milujte sa navzájom" bolo posledné prikázanie, ktoré som vtedy zanechal svojim učeníkom. 

Prikázanie je to isté ako zákon, preto som v tomto zákone milovať vás ako bratov a sestry v Bohu spojil 

všetky prikázania, všetky najvyššie náuky a múdre výroky, aby ste vedeli, že láska je zákon, ktorý riadi 

život. 

11 Iba Kristus, Baránok, zjavil svetu toto svetlo, a preto vám hovorím, že príde hodina, keď sa všetci 

ľudia zjednotia v pravde tohto prikázania. 

12 Teraz je čas, aby Mi človek vzdal hold lásky, ako to robia všetky bytosti stvorenia. Doteraz mi 

ľudstvo ponúkalo len žlč a ocot, ktoré mi stotník držal pri perách počas môjho utrpenia. 

13 Neviete, že horkosť nikdy neuhasí smäd po láske? A predsa ste mi to vždy ponúkali. Na druhej 

strane prinášam plášť nekonečného milosrdenstva, aby vás prikryl, pohár vína života a chlieb Ducha, 

chlieb múdrosti, viery, lásky a pravdy, aby vás pozdvihol - nie na kríž bolesti, ale na vrch dokonalosti. 

14 Moji učeníci nemajú svoje praktiky v rámci môjho učenia obklopovať tajomstvom. Je jednoduchá, 

taká jednoduchá, akú nájdete v prírode. Modlitba, ktorú vás učím, vychádza zo srdca. Čo môžeš predo 

mnou skrývať, o čom neviem? Keď v tvojej duši zúri búrka, ako mi môžeš v modlitbe, ktorá nie je tvoja, 

povedať, že si pokojný a nepotrebuješ pomoc? Sformulujte si svoju vlastnú modlitbu podľa svojich 

potrieb. Cíťte Moju blízkosť, a keď vás tento svet unaví svojimi problémami a útrapami, príďte ku Mne, 

obráťte sa aj na duchovný svet, kde nájdete ochrancov a priateľov, pravú lásku, čistú náklonnosť a pocítite 

jeho spoločnosť a útechu. 

15 Riadim a uvažujem o všetkých svetoch a s láskou budem sledovať, ako sa bratia a sestry, ktorí žijú 

v rôznych sférach, navzájom priblížia, aby sa dohodli a spojili. Neskôr budete len duchmi, 

napodobňujúcimi tých, ktorí boli príkladom cnosti - týchto vašich ochrancov a orodovníkov, ktorým som 

dovolil, aby sa v tomto čase predstavili izraelskému ľudu, aby mohli splniť veľké poslanie medzi 

ľudstvom. 

16 Naučte sa žiť krátky čas vo vyšších sférach. Leťte do tých oblastí, kde vládne pokoj a harmónia, 

potom sa budete po návrate cítiť silnejší a spokojnejší. 



U 140 

157 

17 Máte všetko, čo je potrebné na život podľa mojich zákonov. Nemôžete mi povedať, že vaše 

životné podmienky vám neumožňujú ich splniť. Aj uprostred životných zápasov sa môžete modliť, 

milovať a konať dobro svojim blížnym. 

18 Dvere môjho Srdca sú otvorené, aby ste mohli vstúpiť a študovať moje Slovo. 

19 Ste duchovia, ktorí dostali poslanie od počiatku stvorenia. Ste iskry môjho Ducha a boli ste 

obdarení rozumom, vôľou a inteligenciou. Stvoril som vás na svoj obraz a podobu, a preto ste schopní 

myslieť, cítiť a milovať. 

20 Ste ako drahé kamene, ktoré budú v tomto čase žiariť, aby šírili svetlo medzi ľuďmi, ako 

drahokamy vás milujem. Pre mňa máš neoceniteľnú hodnotu. Prebuďte sa a dovoľte, aby vás Moje dláto 

vyhladilo, aby ste už pripravení mohli usilovne pracovať v provinciách, ohlasovať Moju Pravdu a vydávať 

o nej svedectvo prostredníctvom pravých skutkov lásky. 

21 Myslíte si, že po roku 1950 sa prestanem zjavovať medzi vami? Je pravda, že moje slovo skončí v 

ľudskej mysli, ale moje dary vo vás zostanú. Povedal som vám, že ste základom sveta lásky, a chcem, aby 

ste boli silní, aby ste stavali tehlu po tehle a zanechali toto dedičstvo budúcim generáciám. 

22 Splňte svoje poslanie, lebo za každý váš skutok zaplatím prírastkom. Cesta k cieľu je stále dlhá, ale 

môžete si ju skrátiť dobrou vôľou. 

23 Prijímam tvojho ducha, lebo práve on sa môže vzniesť do výšin dokonalosti. Očakávam od vás, že 

sa zduchovňujete, aby sme boli jedno, pretože všetci splyniete so Mnou. Medzitým osviežujem vášho 

ducha. 

24 Zvíťazíte vo svojich skúškach a ja vás prijmem. Bude to moja láska, ktorá vás príde privítať. Moja 

láska sa nepýta, ako prídeš, len hovorí: príď. 

25 Aby ste mohli vstúpiť do Mojej prítomnosti s pokojným duchom, starajte sa oň, pretože je vašou 

pravou bytosťou. Nezabúdajte na neho, lebo by to bolo ako zabudnúť na seba a na Boha. Prestaňte sa príliš 

zaoberať uspokojením, pohodlím, uctievaním osobnosti a ľudskými radosťami. 

26 Hovorím k tým, ktorí zanedbávajú svojho ducha, a pýtam sa ich: Čo ste dali za svoj večný život, za 

to, čo je dnes a nebude zajtra, za život neustálych zmien, kde víťazstvo je krátkodobé, ale bolesť je jeho 

bezprostredným dôsledkom. 

27 Hlboko sa zamyslite nad týmito slovami. Môj Zákon a Moje učenie pre vás vždy zostávajú 

nemenné, pripomínajú vám a učia vás vašim duchovným a tiež ľudským povinnostiam. Už som vám 

povedal, že váš život zodpovedá vašim skutkom. Ak ľudstvo so sebou ťahá reťaz bolesti, tak som ju 

nenasadil ja, ale ono samo. Stále budete prežívať veľa plaču a utrpenia. Študujte moje slová, aby ste 

nepredlžovali reťaz trpkosti a ľudských skúšok. Zľutujte sa nad sebou, lebo ja som vám už odpustil. 

28 V čase, keď som bol na zemi ako Ježiš, mi hriešne srdcia hovorili: "Rabbi, aké zvláštne je tvoje 

učenie, ktoré nám, hriešnikom, dáva poznať Božie odpustenie." Moje slovo sa im zdalo čudné, lebo vedeli, 

že sú zločinci alebo cudzoložníci a že jediný zákon, ktorý poznajú, je: oko za oko a zub za zub. Preto sa 

ma s údivom pýtali: "Prečo hovoríš o odpustení hriechov? Prečo, rabbi, prejavuješ lásku k zavrhnutým? 

Keď hovoria tvoje pery, žiaria nebeským jasom a tvoje učenie je horiacim posolstvom najčistejšej lásky." 

Odpovedám im každým svojím dielom. 

29 Moje učenie nie je zvláštne učenie, je to učenie lásky, cesta, na ktorej sa duša môže rozvíjať, na 

ktorej môže dať pravý smer svojim myšlienkam, slovám a skutkom a ktorá ju bude sprevádzať až do 

konca jej cesty odčinenia. 

30 Je potrebné, aby ten, kto zhrešil, vstúpil do chrámu a tam sa naplnený pokáním zúčastnil na hostine 

Božej lásky. 

31 Svoju cestu nástrahami života si môžeš skrátiť s menším počtom pádov ako iní, s menším počtom 

chybných krokov, ak vieš, ako používať kľúč, ktorý otvára dvere chrámu k tvojmu duchovnému 

vybaveniu. 

32 Ak budete skutočne ľutovať zlo, ktoré ste spôsobili, budete vždy vítaní. Je však potrebné, aby ste 

svoje pokánie dokázali skutkami, lebo len nimi sa očistíte. 

33 Tri cnosti, o ktoré sa musíte usilovať: Pokánie, odpustenie a láska. Ak tieto city, tieto cnosti 

nezárajú vo vašej bytosti, ako dosiahnete pre svojho ducha svetlo môjho kráľovstva? Ako si budete užívať 

blaženosť vyhradenú pre tých, ktorí sa vedia pozdvihnúť, aby ju dosiahli? 
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34 Kto dosiahne túto blaženosť, nesie v sebe Otcovu slávu. Iba cestou lásky sa dostanete do svojho 

pravého domova, do kráľovstva, ktoré nikto nemôže dosiahnuť iným spôsobom a ktoré si nemôžete kúpiť 

za žiadnu cenu, ak ho nezískate srdcom. 

35 Láska odľahčuje bremeno na ceste životom a každá bolesť pominie. Slovo "láska" znamená život. 

Láska a život sú mojím učením. 

36 Moji učeníci potrebujú tri vlastnosti, aby zmenili svoj život: Prvým je počúvať ma, druhým je 

chápať ma a tretím je uplatňovať moje pokyny v praxi. 

37 Ak sa vymaníte z víru svojho života a prídete s najčistejšími myšlienkami, Moje slovo bude 

svetlom vo vašej mysli. Ale vy ste zmätení životným bojom a svojimi skutkami, ktoré nie vždy 

zodpovedajú tomu, čo vám prikázal Otec. Pripomínam vám najmä prácu, ktorú ste nechali nedokončenú 

alebo zabudnutú: duchovnú prácu, na ktorú ste zabudli, keď ste prišli na svet alebo neskôr. 

38 Vaše oči zažijú nádherné povznesenie, keď budete svedkami východu slnka v celej jeho nádhere 

za úsvitu. Ale vy neviete, aká je to radosť pre ducha, keď sa mu zjaví Moje Božské svetlo ako slnko 

nekonečnej lásky. 

39 Ach, keby ste len mohli prebudiť svoje vnútorné zmysly, aby ste uvideli Toho, ktorý vás očakáva a 

ktorého máte v sebe! Aké veľké bude prekvapenie tých, ktorí ma jedného dňa objavia v sebe, keď ma 

budú hľadať toľkými spôsobmi. 

40 Dobre počúvajte: prameň s krištáľovo čistou vodou bude verne odrážať slnečné svetlo, zatiaľ čo 

iný prameň s kalnou vodou ho nedokáže odrážať rovnako jasne. Taká je vaša duša; vašou úlohou je očistiť 

prameň a potom ho naplniť čistou vodou. 

41 Kráľovstvo nebeské nemôžete získať v jednom okamihu, je potrebné k nemu dospieť krok za 

krokom. Svetlo slnka nezaplaví zem náhle; objavuje sa postupne a jemne, bez násilia, až vás nežne 

prebudí zo spánku. Vaše duchovné prebudenie by malo byť rovnaké. 

42 Učeníci, budem vám hovoriť o Márii, mojej ľudskej Matke a vašej duchovnej Matke. 

43 Je potrebné, aby ľudské srdce od základu spoznalo vzácne posolstvo, ktoré jej Duch priniesol 

svetu, a keď spoznáte celú pravdu, mali by ste zo svojho srdca očistiť každé modlárske a vzletné 

uctievanie, ktoré ste jej zasvätili, a namiesto toho jej ponúknuť svoju duchovnú lásku. 

44 Máriino posolstvo bolo posolstvom útechy, materstva, pokory a nádeje. Musela prísť na zem, aby 

dala najavo svoju materskú prirodzenosť a ponúkla svoje panenské lono, aby sa v ňom "Slovo" stalo 

človekom. Jej misia sa však neskončila na zemi. Za týmto svetom bol jej pravý domov, odkiaľ môže 

rozprestrieť plášť súcitu a materstva nad všetkými svojimi deťmi, odkiaľ môže nasledovať kroky 

stratených a vylievať svoju nebeskú útechu na trpiacich. 

45 Mnoho storočí pred tým, ako mala Mária prísť na svet a stať sa telom ženy, aby naplnila božský 

osud, ju ohlásil Boží prorok. Skrze neho ste sa dozvedeli, že panna počne a porodí Syna, ktorý sa bude 

volať Imanuel, teda Boh s nami. 

46 V Márii, žene bez poškvrny, na ktorú zostúpil Duch nebeského materstva, sa naplnil božský 

prísľub ohlásený prorokom. 

47 Odvtedy ju pozná celý svet, ľudia a národy s láskou vyslovujú jej meno a vo svojej bolesti túžia po 

nej ako po Matke. 

48 Nazývaš ju Matkou bolestí, lebo vieš, že svet jej vrazil do srdca meč bolesti, a z tvojho vedomia sa 

nevytratí ten smutný výraz tváre a ten výraz nekonečného žiaľu. 

49 Dnes vám chcem povedať, aby ste odstránili zo svojho srdca tento večný obraz bolesti a namiesto 

toho mysleli na Máriu ako na jemne sa usmievajúcu a milujúcu Matku, ktorá duchovne pracuje a pomáha 

všetkým svojim stvoreniam rozvíjať sa smerom nahor po ceste vytýčenej Majstrom. 

50 Uvedomujete si teraz, že Máriino poslanie sa neobmedzovalo len na materstvo na zemi? Ani jej 

prejav v druhej ére nebol jediný, ale je pre ňu vyhradená nová éra, v ktorej bude hovoriť k ľuďom z ducha 

do ducha. 

51 Môj učeník Ján, prorok a videc, vo svojom vytržení uvidel ženu odetú slnkom, pannu žiariacu 

svetlom. 

52 Táto žena, táto Panna, je Mária, ktorá vo svojom lone počne nielen nového Spasiteľa, ale celý svet 

ľudí, ktorí sa v nej budú živiť láskou, vierou a pokorou, aby nasledovali božské kroky Krista, Majstra 

všetkej dokonalosti. Prorok videl tú ženu, ktorá trpela, akoby rodila, ale táto bolesť bola bolesťou 
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očisťovania ľudí, odčinenia duší. Keď sa bolesť skončí, v ľuďoch sa objaví svetlo a ducha vašej 

univerzálnej Matky naplní radosť. 

53 Poďte dnes ku mne, milovaní učeníci, poďte a zaujmite miesto, ktoré vám patrí. A vy, začiatočníci, 

aj vy ste so mnou. Dnes, keď robíte svoje prvé kroky, začnite cestu rozvoja smerom nahor. Prijímam toho, 

kto po prvýkrát prichádza počúvať moje slovo, hľadá útechu pre svoje srdce a svetlo pre svojho ducha, a 

všetkých vítam. 

54 Nazývam vás blahoslavenými, pretože v tejto dobe materializmu, v ktorej ľudstvo žije, vy 

vychádzate a hľadáte Moje kroky, zatvárate si uši pred rečami a prinášate si len nádej, ktorú ste vložili do 

Mňa. Tak ako ťa vidím teraz - nevinnú a čistú - chcem ťa vidieť navždy. A ako vás prijímam v tento deň, 

keď pociťujete môj pokoj, tak vás budem prijímať vždy. 

55 Môj duch je zarmútený, keď vidí, že nie všetci sa pripravujú rovnako. Sú ľudia, ktorí nemajú vieru. 

Ostatní, ktorí veria, nie sú pripravení čeliť nadchádzajúcim konfrontáciám. Niektorí sa vo svojej 

sebeckosti necítia byť spojení so svojimi bratmi a sestrami a oddelili sa. Ale ja vám hovorím: Len láska 

vás posilní a viera vás zachráni. Stále sa majte na pozore, aby vás to zrazu neprekvapilo. 

56 Prebuďte sa, vy, ktorí ešte spíte, uvidíte svetlo, ktoré osvecuje svet, a pripravte sa, aby ste v tomto 

čase spoznali môj príchod. Mnohí z vašich blížnych vás chcú od tejto cesty odkloniť tým, že vám 

ponúkajú blahobyt v pozemskom živote a pokrok pre vášho ducha. Ale nie je v nich ani láska, ani 

úprimnosť, a preto vás prosím: Kto na svete vám v tomto čase dokáže dať skutočný pokoj? Národy, ktoré 

hovoria, že sa vrátili k mieru, si neodpustili, vládcovia sa nezmierili, a preto nepoložili základy trvalého 

mieru. 

57 Predtým, ako ste ma prišli počúvať, ste sa plavili na krehkej lodi a vaša viera kolísala. Duchovné 

učenie, ktoré si dostala, bolo veľmi slabé a tvoj duch nemal pokoj a radosť, ktorú si prežívala, keď si 

počúvala Moje Slovo. Ak sa cítite zranení vo svojej viere, nemlčte zo strachu, ale vyznajte, že ste moji 

učeníci. Lebo ak vy, ktorí ste ma počuli, budete mlčať, potom budú hovoriť kamene, sily prírody budú 

svedčiť o tomto učení. Nechcem vo vás vidieť zbabelosť, ktorá vás núti popierať všetko, čo som vám dal. 

Ak to urobíš, budeš mať v srdci veľkú bolesť. Ak vás tí, čo sa na vás obrátili chorí a núdzni, po svojom 

uzdravení odmietnu, neplačte. Radujte sa z toho, že ste splnili svoju povinnosť a že ich utrpenie je 

uspokojené. Mnohí, ktorí vám odopreli svoju vďačnosť, vás vyhľadajú a uznajú vaše dary. 

58 Zázraky môžu robiť len tí, ktorí vo mňa veria. A Ja využívam tých, ktorí takto veria, aby som 

poskytol výhody tým, ktorí odo Mňa požadujú dôkazy. Chcem vo vás vidieť lásku, pravú lásku, ktorá 

obnoví všetky sily a vráti milosť ľudstvu tým, že naučí ľudí milovať sa navzájom. 

59 Svetlo môjho učenia osvieti svet. Moja moc sa zjaví prostredníctvom mojich pracovníkov a tak 

ako bolo veľmi veľké utrpenie, tak budú ešte väčšie zázraky, ktoré urobím medzi svojimi deťmi. 

60 Ak sa pripravíte, budete žasnúť nad Mojimi skutkami a krok za krokom vystúpite na vrchol 

dokonalosti. 

61 Mládež, modlite sa a zachovávajte moje zákony, lebo vás využijem. Neupútajte svoje duše 

falošnou slávou sveta. Buďte slobodní, s tou slobodou, ktorú dávam ľuďom v rámci mojich prikázaní. 

Nezasievajte bolesť, aby ste nezožali toto semeno. 

62 Vám, otcovia rodín, hovorím: Veďte svoje deti s láskou, učte ich pravej láske k blížnemu, bedlite 

usilovne nad ich cnosťou, potom dosiahnete pokoj. 

63 Dávajte pozor na svojich vládcov a rešpektujte ich rozhodnutia. Zachoval som tento národ v 

pokoji, pretože chcem, aby bol útočiskom pre unavené srdcia a domovom pokoja na zemi. Nedovoľte, aby 

sa jej zmocnila vojna. Ale ak to voláte, ak to chcete, nie je to moja vôľa, ktorá sa plní, ale vaša. Ak je 

potrebné, aby ste spoznali krutosť skúšok, aby ste sa stali citlivými, aby ste sa naučili milosrdne znášať 

cudziu bolesť, nech sa stane, ako žiadate. Pamätajte, že vojnový živel čaká len na vaše volanie, aby sa 

pustil do okupácie krajín a národov. Zatiaľ čo niektorí vyzývali na vojnu, iní sa modlili za mier vo svete. 

Tento váš národ sa podelil o svoj chlieb a odev s tými, ktorí prešli veľkým súžením. Umožnil som, aby 

tvoja krajina, bohatá na ovocie, ponúkla svoju pomoc tým, ktorým sa jej nedostáva. 

64 Mnohí mocní muži v týchto národoch sa považovali za núdznych, ktorých osud spája s tými, ktorí 

nič nemajú. Mali príležitosť spoznať biedu a ľudskú bolesť a premýšľali o tom, čo znamená veľkosť a 

majetok na zemi. Tí, ktorí nemysleli na duchovný život, nech sa dnes pripravia a pozdvihnú svojho ducha 

ku Mne, lebo bolesť ich očistila. 
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65 Pracovníci, pripravte sa na čas, keď vám dám poslanie niesť toto posolstvo do iných provincií a 

národov. 

66 Príďte si dnes oddýchnuť, upokojiť svoju myseľ, aby ste mohli prijať slovo, ktoré pochádza z 

Ducha Svätého. Je to Slovo, ktoré zjavuje, osvetľuje a vysvetľuje ľuďom pravdu, ktorá naplní srdcia 

útechou a duše zaplaví pokojom. 

67 je to prisľúbený Tešiteľ, ktorý k vám hovorí, ó, ľud, je to moja prítomnosť v Duchu, ktorá napĺňa 

zasľúbenie, ktoré som vám dal v minulých časoch. Keď prídem, privítate ma, milované zástupy, a vaše 

srdcia hneď začnú predo mňa prednášať svoje horkosti a bolesti. 

68 Kedy mi - namiesto súženia - vyjadríte svoju spokojnosť slovami: Majstre, príď a poteš sa z našich 

skutkov, príď a zožeň kvety zasadené v našom vlastnom duchu. Vtedy vstúpim ako záhradník, prídem do 

vašich sŕdc a odtiaľ, akoby to boli krásne kvety, budem žať vaše myšlienky a vaše dobré skutky. 

69 Je to jediný Mesiáš, jediný Rabín, ktorý k vám dnes hovorí prostredníctvom týchto nositeľov 

hlasu. Moje slovo vám odovzdávajú vaši bratia a sestry. 

70 Každé z mojich detí bude mať tri schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa ich slová dostali do 

srdca ľudstva. Sú to: Autorita, láska a múdrosť. 

71 Keď navštívite jedno alebo druhé zhromaždenie a počujete to isté slovo prostredníctvom ich 

hovorcov, vaše srdce je naplnené radosťou a vierou a beriete túto lekciu ako skutočný dôkaz, že tieto 

spoločenstvá sú zjednotené vďaka svojej duchovnosti. Keď sa však zúčastníte chybného prejavu, cítite, že 

ste boli zranení vo svojich srdciach a chápete, že v týchto ľuďoch nie je prítomná jednota alebo prejav, 

ktorý by mal byť prítomný. 

72 Toto je pravda. Nie všetci sa milujú v Mojom diele, hoci v ňom sú, ani ho všetci nepochopili. Preto 

vám môžem povedať, že niektorí patria k môjmu dielu a iní robia svoje. 

73 Tí, ktorí ma nasledujú z lásky, milujú moje slovo, lebo vedia, že ich napravuje bez toho, aby im 

ublížilo, a ukazuje im ich chyby bez toho, aby ich odhalilo. To ich núti vytrvalo zdokonaľovať svoj spôsob 

života. 

74 Tí, ktorí namiesto snahy o dokonalosť hľadajú len obdiv, nadradenosť, lichotenie alebo svoje 

živobytie, namiesto dokonalosti duše, tí neznesú Moje slovo, keď im ukáže ich chyby. Potom si musia 

vybudovať dielo odlišné od môjho, kde môžu slobodne konať podľa svojej vôle. Ešte nepochopili, že 

jediné, čo musia poslucháči počas Mojich ohlasovaní robiť, je počúvať Mňa s najväčším povznesením, 

aby potom mohli pochopiť Moje posolstvo. 

75 Keď som vám toľko hovoril, čo ste doteraz pochopili? Veľmi málo, pretože ste sa rozptýlili 

mnohými povrchnými úkonmi uctievania, ktoré vás Moja náuka neučí, a navyše ste zmätení rôznymi 

výkladmi, ktoré ste dali učeniu, ktoré ste dostali. 

76 Je to príležitosť naučiť sa lekciu, ktorú vám Zem nikdy nemôže dať. V ľudských knihách sa môžeš 

naučiť hmotnú vedu, ale Božské, ktoré k tebe hovorí o večnom živote, ťa môže naučiť iba "Slovo", ktoré 

je knihou pravej múdrosti. 

77 Táto útecha, tento súcit, toto pochopenie, slovom, táto láska, ktorú vám dnes vlievam, je to, čo 

vám svet nemôže dať. Keď si smutný, s láskou zbieram tvoje slzy, keď ťa trápi utrpenie, prichádzam k 

tebe, aby som ti ho zmiernil. Mojou úlohou je zachrániť ľudstvo a vykúpiť ho do posledného z ľudí. 

Nebuďte prekvapení, že občas zaklopem na vaše dvere a požiadam vás, aby ste mi poskytli prístrešie. 

78 Blahoslavení, ktorí počujúc moje volanie, majú v srdci predtuchu môjho príchodu a hovoria mi: 

Vstúp do môjho skromného domu, Pane, je tvoj, lebo v ňom ti dám svoje posolstvo. 

79 Zajtra budú mnohí z vás poslaní do iných krajín a národov, aby zaujali miesto mojich nových 

vyslancov. Budete sa môcť rozprávať so Mnou a potom odovzdávať Moje učenie svojim blížnym slovami, 

ktoré vyjadrujú pokoj, múdrosť a bratstvo. Z tvojich rúk bude vychádzať hojivý balzam a útecha, ktorá 

dokáže vzkriesiť mŕtvych. Tvoj príklad prebudí mnohé z mojich detí, aby ma nasledovali, povzbudené 

tvojím príkladom. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 141  
1 Ľudia, vidím váš boj a vaše úsilie, vidím aj vašu trpezlivosť v utrpení a plnenie lekcií môjho 

učenia. Boj sa odohráva na všetkých cestách, ktorými musí človek prejsť. Pochopte, že to nezažívate len 

vy. Teraz musíte byť silnejší ako kedykoľvek predtým. Bdejte, modlite sa a buďte so mnou pri každom 

svitaní a ja vás v tejto chvíli osvietim, aby vás moje svetlo sprevádzalo vo všetkých skutkoch, ktoré budete 

v tento deň konať. 

2 Nezáleží na tom, či nemáte slová alebo myšlienky na sformulovanie modlitby. Mne stačí, ak svoje 

myšlienky pozdvihneš do nekonečna, lebo Ja budem vedieť vyložiť jazyk tvojho srdca. 

3 Duchovný boj tohto obdobia sa odráža v mnohých domácnostiach: Páry, ktoré nemajú rovnaké 

ideály. V niektorých prípadoch ma nasleduje manžel, v iných je to manželka, ktorá sa vzpiera všetkému, 

aby ma nasledovala plná viery, zatiaľ čo jej druh na každom kroku ubližuje svojím výsmechom a 

nedôverou. Často, keď sú spolu v spálni, ich duše žijú oddelene. Pozornosť a náklonnosť z minulosti 

ustúpili ostrým slovám a zraňujúcim výrazom. Vtedy plameň viery, ktorý horí v srdci, bičovaný búrkou 

vášní a rozbúrených citov, bliká. 

4 Sú rodiny, v ktorých na deti - niektoré už ako batoľatá, iné ako dospievajúci - zapôsobí, keď sú 

svedkami tohto boja medzi rodičmi, a aj ony pocítia nepokoj, pochybnosti, ktoré sa v ich srdciach 

vznášajú, a pýtajú sa samých seba: S kým mám súhlasiť? Kto má pravdu? Ktoré z nich by som mal 

nasledovať a ktorými radami by som sa mal riadiť? 

5 Tento boj je trpký a bolestivý, ale musel medzi vami vypuknúť, pretože ste neboli dostatočne 

pripravení pochopiť moje nové učenie. To isté sa stalo v druhej ére v lone rodín, pretože kým niektorí 

členovia rodín položili svoje životy za tvrdenie, že Ježiš Kristus je Mesiáš, iní im odopierali akúkoľvek 

pravdu a horlivo si želali, aby bolo jeho učenie vykorenené. 

6 Vám, ktorí ma počúvate a ktorí vediete tento boj vo svojich domovoch, hovorím, aby ste si vzali 

svetlo z môjho učenia, aby ste mali potrebný takt na správne konanie; aby vo vašom srdci bola láska; aby 

vaše správanie vo vašich domovoch usmerňovala inteligencia a láska; aby ste sa posilnili mojím Slovom, 

aby ste mali trpezlivosť v ťažkej skúške, ktorá je vaším vykúpením. 

7 Nebojte sa, lebo ak si splníte svoju úlohu tak, ako vás to v tomto čase učím, zažijete zázraky medzi 

svojimi a občas sa stane, že aj tí najneposlušnejší, najnevernejší, budú potom najhorlivejší. Dotýkam sa 

týchto sŕdc a dávam im dôkaz, ktorý potrebujú, aby uverili. 

8 Neplačte, ľudia, choďte s láskou na dno tejto skúšky, lebo trpezlivosť a viera, s ktorými ju znášate, 

budú vašou odmenou. 

9 Nakoniec pochopte, že všetci milujete toho istého Boha a nehádajte sa pre rozdiel v tom, v akej 

forme jeden alebo druhý túto lásku realizuje. Musíte sa naučiť chápať, že existujú bytosti, v ktorých viera, 

tradície a zvyky zapustili také hlboké korene, že pre vás nebude ľahké vykoreniť ich v prvej chvíli, keď 

ich budete učiť. Buďte trpezliví a v priebehu rokov to dosiahnete. 

10 Niektorí ma raz počujú a od tej chvíle sa mi odovzdávajú plní viery. Na druhej strane sú aj iní, 

ktorí túžia po Mojom Slove, prichádzajú sem raz, dvakrát a mnohokrát, ale nedokážu pocítiť vnútorné 

osvietenie. Dôvodom je skutočnosť, že nie všetky duše kráčajú krokom. Lebo zatiaľ čo niektorí sú už 

blízko k tomu, aby ma cítili, iní sa ešte musia vyvíjať a silnieť v skúškach, ktoré očisťujú dušu, aby 

pochopila Moje zjavenia. 

11 Špiritizmus vyvoláva celosvetový boj medzi ideológiami, vierovyznaniami a náboženskými 

kultmi. Po tomto konflikte však toto učenie prinesie ľuďom požehnaný pokoj, ktorý tak veľmi potrebujú, a 

spôsobí, že slnko mojej božskej spravodlivosti zažiari na všetky duše. 

12 Táto epocha svetla - pretože to bol Môj duchovný prejav - prejde bez povšimnutia mnohých. 

Napriek tomu zostanú mimoriadne jasné znamenia a udalosti ako nezmazateľná stopa, ktorá označí dve 

významné udalosti pre ľudstvo: začiatok a koniec môjho zjavenia, aby ľudia mohli študovať, skúmať a 

nakoniec uznať, že Pán bol opäť medzi nimi. Pripravím Svoje deti na formovanie knihy, ktorá bude 

obsahovať Moje doktrinálne rozhovory a učenie a ktorá sa stane prúdom krištáľovo čistej vody, riekou 

života, ktorá uhasí smäd po oduševnení a túžbu po svetle v tomto ľudstve. 

13 Teraz, keď nad vami uplynuli dva veky a začína sa tretí, prichádzam v duchu hľadať vaše ovocie a 

v tichu vašich sŕdc vás počujem, ako mi hovoríte: "Otče, ako málo dobrého ti máme ukázať a ako málo 
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sme pokročili na ceste." - Čas, v ktorom k vám budem takto hovoriť, sa už kráti a vy musíte urýchliť svoje 

kroky a zlepšiť svoje skutky, pretože náboženské spoločenstvá sledujú váš príklad. Masy sú pripravené 

nasledovať vás a napodobňovať vás, ale vy musíte svedčiť svojimi skutkami lásky, aby ste našli vieru. 

14 Dôkladne študujte Moje učenie a premýšľajte o Mojich príkazoch, aby ste sa, keď príde čas, mohli 

vydať na cesty, ktoré vám ukazuje vaše poslanie, a aby ste vyviedli z letargie tých, ktorí zostali stáť, a 

zároveň zachránili toho, kto zablúdil na križovatke ciest. Chcem, aby ste poznali cestu skôr, ako po nej 

vykročíte. Či som vám nepovedal, že moje slovo je cesta? Preto ma počúvajte a študujte. 

15 Nech sa nikto nepúšťa do určovania cesty podľa svojej vôle, nech nevytvára zákony a nefalšuje 

Moje nariadenia, lebo pôjde do záhuby spolu s tými, ktorých oklame. 

16 Ak ste presvedčení a veríte, že ste Pánov ľud, ktorý už dlho prechádza púšťou tohto života, ani na 

chvíľu nezabúdajte na Zákon, nebuďte neverní svojmu Otcovi a nestrácajte cestu, ktorá vedie k cieľu, o 

ktorý váš duch usiluje - k tomu, čo nazývate "zasľúbenou krajinou" a čo je miesto dokonalého svetla, kde 

vás očakáva váš Otec. 

17 Kto môže povedať, že je slabý, keď v každej chvíli prijíma moju silu? Kto môže povedať, že je 

hladný, keď toľkokrát sedel pri mojom stole a jedol chlieb pravého života? Všetci máte dedičstvo, dary, a 

ak sa niekedy cítite slabí alebo chudobní, je to preto, že vaša viera je ešte malá. Tvoje telo je príliš 

tvrdohlavé na to, aby ti dovolilo spoznať všetky dobré veci, ktoré má duša. Na druhej strane, ako ľahko sa 

v nej prejavujú zlé sklony alebo nezdravé tendencie, ktoré duša prechováva. Overte si to u malých detí, 

ktoré samy od seba strhávajú závoj svojej nevinnosti alebo sa tvárou v tvár dobrým skutkom prejavujú 

vzdorovito. Nie všetci, ktorí sa vracajú na zem, prichádzajú očistení. Niektorí musia vypiť najhoršie 

poháre utrpenia, ktoré život prináša so svojimi lekciami, a znášať najťažšie skúšky, aby sa mohli skloniť, 

upokojiť a obrátiť. 

18 Svet sa zachveje svetlom mojich nových zjavení a ľudia spoznajú pravdu. 

19 Keď k vám hovorím ako Otec, otvára sa pred vami Kniha zákona. Keď k vám hovorím ako 

Majster, je to Kniha lásky, ktorú ukazujem svojim učeníkom. Keď k vám hovorím ako Duch Svätý, je to 

Kniha múdrosti, ktorá vás osvieti mojím učením. Tvoria jedno učenie, lebo pochádzajú od jedného Boha. 

20 Deň, keď sa tento prejav skončí, je už blízko. Preto hlásam svoje slovo v hojnosti, aby bol ľud 

silný a vyzbrojený. 

21 Všetci môžete povedať, že ste ma v tomto čase videli, niektorí srdcom, iní mysľou a ďalší duchom. 

Keď ste sa osviežili Mojím božským učením, videli ste Mňa; keď ste zažili naplnenie jedného z Mojich 

proroctiev, videli ste Mňa; a keď ste vo svojom vnútri pocítili prítomnosť duchovnej komunikácie, videli 

ste Mňa. Dal som sa vidieť rôznymi spôsobmi, aby ste mohli svedčiť o mojom príchode v tejto tretej ére. 

Myslíš si, že jediný spôsob, ako ma vidieť, je očami tvojho tela? Z duchovného hľadiska sú vaše hmotné 

oči najobmedzenejšou formou videnia. Mysleli ste si, že je nevyhnutné vidieť ma ako človeka, ako ma 

svet videl v druhej ére, aby ste mohli povedať: "Videl som Ho?" - Nie, učeníci, duch cíti dokonalejšie ako 

srdce, myseľ alebo zmysly a je to On, kto ma pochopil. Moje Slovo niektorých prebúdza k pravde a iných 

povznáša k pravému životu, lebo materializmus je smrť. 

22 Kniha poznania sa otvára, aby vám odhalila, koľko duchovných darov a vlastností máte, pričom 

mnohé z nich ešte nepoznáte. 

23 Vieš, že ti dám ďalšie zo svojich učení, aby som ťa potom poslal prinášať ľuďom radostnú zvesť. 

Očakávate, že vstúpite do srdca niektorého zo svojich bratov a sestier bez toho, aby ste vedeli, čo je srdce 

a čo je duch? Koľko času uplynulo, odkedy ste dostali dedičstvo od Otca, a stále neviete, čo váš duch 

vlastní. Ale konečne nastal vek oduševnenia ľudstva. Všetko, čo je neznáme, bude poznané, čo je skryté, 

vyjde na svetlo a každé tajomstvo bude objasnené, pretože Duch pravdy sa vyleje na každého ducha a na 

každé telo. 

24 Keď ľudia duchovne spoznajú, kto sú, a spoznajú svoj pôvod, nebudú mať dosť sĺz na to, aby 

plakali nad chybami, ktorých sa dopustili svojou bezohľadnosťou z nevedomosti a arogancie. Po očistení 

však svet prikryje môj plášť odpustenia a začne sa nový vek. Nemyslíte si, že keď sa v živote ľudí objaví 

svetlo a osvieti ich svedomie, ich život sa zmení? Áno, pretože súženia, vojny - všetko, čo jedných trápi a 

druhých ničí, je spôsobené nedostatkom duchovného svetla, toho, čo môžete nazvať svedomím, 

spravodlivosťou, láskou. 
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25 Ó, ľudia, už sa blíži deň, keď k vám nebudem viac hovoriť v tejto podobe. Používajte moje učenie, 

aby ste odolali víchrici, ktorá vás ohrozuje. Ľudia budú za vami prichádzať a žiadať dôkaz, že ste hovorili 

s Ježišom a že ste od neho prijali jeho učenie. 

26 Listuješ v Knihe mojich pokynov, v ktorej je zapísaný Zákon, Proroci a moje Slovo dané vo 

všetkých časoch, ktoré sa napokon vryje do tvojho ducha. Toto je dedičstvo, ktoré vám zanechávam. 

Skúmajte, testujte a študujte Moju prácu, dôkladne ju preskúmajte. Keď objavíte a spoznáte jeho podstatu, 

budete sa cítiť Otcom nekonečne milovaní a budete milovať aj mňa. 

27 Ak sa o vás vaši blížni vyjadrujú pohŕdavo, pretože ste prijali moje volanie, zatvorte si uši a mlčte; 

sú nevedomí. Ak by ste však túto záležitosť brali ako príležitosť, aby ste ich súdili, potom beda vám, 

pretože ste už osvietení svetlom svojho svedomia a viete, čo robíte. 

28 Ja som Sudca každého ducha a viem, kto ma miluje v pravde. Nie každý, kto ma nazýva Otcom, je 

so mnou. Mnohí z tých, ktorí tvrdia, že sú Moji vyvolení a že Mi slúžia, Mi nerozumejú. Vy sa môžete 

oklamať navzájom, ale kto by mohol oklamať mňa? 

29 Učil som vás rovnosti, láske a pokore. Aj keď je váš osud zdanlivo iný, konečný cieľ, ktorý som 

ukázal všetkým, je rovnaký. 

30 Nech je vaším vodcom vaše svedomie, vždy sa vám prihovorí spravodlivosťou a vy budete vedieť, 

či žijete v rámci môjho zákona, či ste konali skutky hodné obetovať ich svojmu Otcovi. Milujem čistých, a 

ak sa mi chcete páčiť, buďte čistí. 

31 Príde čas, keď vás svet bude trápiť, bude od vás žiadať mocné skutky, ktoré budú hovoriť o vašich 

veľkých duchovných daroch, a ak na to nebudete vybavení, mnohí ma zaprú ako Otca a povedia, že ma 

nikdy nepočuli, že ma nepoznajú, ale vy viete, že moje slovo je už dlho vašou potravou a útechou. 

32 O čo ste ma prosili, čo som vám nedoprial? Dal som vám mnoho dôkazov lásky, aby som posilnil 

vašu vieru. Blahoslavení sú tichí a pokorní, ktorí vedia prijímať životné skúšky odovzdane, bez zúfalstva. 

33 Vnímajte moje slovo, preciťujte ho a uvádzajte do praxe, aby vaša viera denne rástla. 

34 Dnes otvorte dvere svojho srdca a mysle svetlu môjho poučenia. Akými skutkami ma budete 

oslavovať? Všetci mlčíte, duch mlčí a telo mlčí predo mnou. Skloníte krk a pokoríte sa. Nechcem však, 

aby sa moje deti predo mnou pokorili. Chcem, aby boli hodní pozdvihnúť svoju tvár a pozrieť sa na Moju, 

lebo ja nehľadám ani sluhov, ani otrokov; nehľadám bytosti, ktoré sa cítia ako vyvrheli, vyvrheli. 

Prichádzam k svojim deťom, ktoré tak veľmi milujem, aby počujúc hlas svojho Otca pozdvihli svoje duše 

na ceste duchovného vývoja smerom nahor. 

35 Ale hľa, prichádzam do Jakubovho domu a nachádzam v ňom len strach; dúfam, že nájdem 

hostinu, a je tam len ticho. Prečo, ľud môj? Lebo tvoje svedomie ti vyčíta tvoj priestupok a bráni ti pocítiť 

radosť z môjho príchodu. Dôvodom je, že ste sa nemilovali, že ste nepracovali tak, ako vás učil Ježiš. 

36 Chýba vám duchovná výbava, aby ste vycítili tieň bolesti, ktorý na vás číha, a preto je potrebné, 

aby sa váš Otec stal počuteľným materiálne a hovoril k vám vaším jazykom, aby ste vedeli, že sa blíži 

anjel vojny, že jeho zbrane sú veľmi silné a že oproti nemu vzlyká anjel pokoja. 

37 Na krídlach vetra sa mor približuje čoraz viac a v duchovnom priestore sa vznášajú tisíce bytostí, 

ktoré deň čo deň padajú na polia nenávisti a sváru, a ich pomätenosť zatemňuje vaše mysle a srdcia. 

38 Prírodné sily sa uvoľnili a prebúdzajú vedcov z ich snov, ale oni, tvrdohlaví vo svojej 

domýšľavosti, pokračujú vo svojom ničivom diele medzi ľuďmi. Keď sa zabúdate modliť, neplníte úlohu, 

ktorú vám zveril Otec. 

39 Veľmi dobre vieš, že úloha vytvárať mier je na tvojom duchu od tých čias, keď som povedal 

Jákobovi: "Hľa, dám ti početné potomstvo, ktorým budú požehnané všetky národy zeme." Preto predo 

mnou mlčíte. 

40 Budeš čakať, kým ťa ľudské zákony nevydedia a nedonútia ťa zavrieť svoje pery, ktoré som 

vycvičil, aby o Mne vydávali svedectvo? 

41 Nebuďte ľuďmi malej viery. Ak som si ťa vyvolil, tak preto, lebo viem, že mi budeš môcť slúžiť a 

že vieš, ako to robiť. 

42 V tento deň vám hovorím: Ak národy chcú mier, umožním im ho dosiahnuť podľa ich lásky. Ak 

chcú viac vojny, nech ju majú, ale cez ňu padne na zem žezlo mojej spravodlivosti. 

43 Ak by ľudstvo prenasledovalo mojich nových učeníkov a snažilo sa im zabrániť liečiť chorých a 

hovoriť o mojom učení, medzi ľuďmi by sa rozšírili tie najpodivnejšie choroby. Vedci ochorejú, mnohí 

budú mať zatvorené oči, iní budú trpieť zmätenosťou myšlienok. 
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44 Brány záhrobia sa otvoria a légie zmätených duší spustošia celé regióny a posadnú ľudí. Potom, 

tvárou v tvár bezmocnosti vedy, povstanú Moji pokorní pracovníci a podajú dôkazy o svojom poznaní, 

vďaka ktorým sa mnohí stanú veriacimi. Všetky tieto nešťastia vám už dávno oznámili, ale vy zostávate 

hluchí a slepí. Ste nevďační. 

45 Niekedy je potrebné, aby som k vám hovoril týmto spôsobom. Nezamieňajte si však moje slovo 

lásky s bičom. Milujem ťa. Pristúpte bližšie, aby ste pocítili moje teplo. Priblížte sa ku Mne, aby ste 

pocítili pokoj môjho kráľovstva. Vy ste tí, ktorí ma hľadali pri prechode "púšťou", vy ste tí, ktorí sa vždy 

hnali za mojím prísľubom. 

46 Unavil vás tento život? Potom si na chvíľu odpočiňte v tieni tohto stromu. Vyrozprávajte mi tu 

svoje bolesti a vyplačte sa mi na prsiach. Kedy budeš so mnou navždy? Už teraz chcem vidieť pokoj v 

každej duši. 

47 Nech "škovránok" teraz rozprestrie svoje krídla nad celým vesmírom, aby ste pocítili jeho pokoj a 

teplo. 

48 Ženy, ste to vy, ktoré svojou modlitbou udržiavate malý pokoj, ktorý existuje na zemi, tie, ktoré 

ako verné strážkyne domova zabezpečujú, aby mu nechýbalo teplo lásky. Takto sa spojíte s Máriou, vašou 

Matkou, aby ste zlomili ľudskú pýchu. 

49 Muži, ustanovil som vás za pánov na tejto zemi, aby ste ma na nej zastupovali. Váš duch je ako 

Otcov duch a vaše telo ako vesmír. Neposudzujte dokonalosť svojho tela podľa jeho rozmerov, ale podľa 

nádherného života, ktorý v ňom existuje, podľa jeho poriadku a harmónie. Ale aj pri najväčšej dokonalosti 

je telo obmedzené a príde čas, keď prestane rásť. Inteligencia a pocity sa však rozvíjajú, až kým ho 

nezastaví smrť. Ale všetka múdrosť a skúsenosti, ktoré získal na zemi, zostávajú vtlačené do duše, ktorá 

rastie a rozvíja sa po celú večnosť. 

50 Urobte si zo svojho domova druhý chrám, zo svojich citov druhé uctievanie Boha. Ak ma chcete 

milovať, milujte svoje ženy a svoje deti, lebo aj z tohto chrámu budú vychádzať veľké skutky, myšlienky a 

príklady. 

51 V tomto čase ste všetci Eliášovými ovcami. Niektorí žijú v jeho prekážke, iní sú stále stratení. 

Svetlo šiestej pečate osvetľuje všetky duše, ktoré sa v tomto čase inkarnujú aj už neinkarnujú. Kým na 

Zemi niektorí využívajú tento zákon na pokrok a spásu svojej duše, iní ho využívajú na prenikanie do 

tajomstiev vedy a objavovanie nových zázrakov. Sú to profánne a neposlušné ruky, ktoré stále lámu 

ovocie zo stromu vedy, aby otrávili srdcia ľudí. Žijete v šiestom časovom období, ktoré ľudstvo prežije na 

zemi ako odraz cesty, ktorú musí prejsť vo večnosti. 

52 V tejto chvíli vám v prítomnosti Eliáša hovorím, že žijete v šiestej epoche, ktorou ľudstvo na zemi 

prejde, ako symbol jedného zo siedmich stupňov, po ktorých bude váš duch stúpať v posmrtnom živote. 

53 V prvej epoche ma na zemi stelesnil Ábel, v druhej Noe, v tretej Jakub, vo štvrtej Mojžiš, v piatej 

Ježiš, v šiestej súčasný Eliáš a v siedmej bude vládnuť Duch Svätý. 

54 Čo ste urobili Mojim poslom? Prvý padol pod úderom vlastného brata, ktorého k tomu dohnala 

závisť. Druhý bol zle hodnotený a vysmievaný zástupmi neveriacich a modloslužobníkov. 

55 Tretí dal dôkazy o Mojej moci vo svojom živote a dostal za to nevďak aj od svojich príbuzných. 

56 Štvrtý musel rozbiť tabule zákona pre malú vieru svojho ľudu, ktorý tak veľmi miloval. 

57 Piaty - hoci jeho príchod bol ohlásený - nebol očakávaný, nenašiel vieru ani lásku a po tom, čo 

svetu odovzdal svoje posolstvo lásky, dostal od ľudí najpotupnejšiu smrť, akú kedy utrpel prorok alebo 

posol. 

58 Šiesty prišiel v tomto čase v duchu. Stále ho však prenasledujú šípy pochybností, ľahostajnosti a 

posmechu. 

59 Keď sa uvoľní siedma pečať a namiesto vyslanca bude ľudí osvecovať sám Duch Večného - kto sa 

ma potom pokúsi zraniť alebo zabiť? 

60 Hovorím vám takto, aby ste zajtra neboli zmätení teológmi. 

61 Každá pečať mala vo svojej dobe svoj lesk a zanechala svoje svetlo v duchu mojich detí. Tak aj pri 

šiestej pečati bolo počuť hlas Slova na zemi. 

62 Ľudia, modlite sa k Márii, ona je Božská Nežnosť, ktorá sa stala ženou v druhom veku - čistota, 

ktorú materializované ľudstvo nechápe, panenstvo, ktoré ľudská myseľ nedokáže pochopiť a ktoré môžu 

cítiť len tí, ktorých zmysly sú očistené. 
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63 Plášť vašej nebeskej Matky od večnosti dáva svetu tieň a s láskou chráni moje deti, ktoré sú z nej. 

Mária sa ako duch nenarodila na svete, jej materská podstata bola vždy mojou súčasťou. 

64 Ona je manželkou mojej čistoty, mojej svätosti. Je mojou dcérou, keď sa stala ženou, a mojou 

Matkou, keď prijala "vtelené Slovo". 

65 Majster vám hovorí: Boli ste veľmi zaneprázdnení sami sebou, a preto ste zabudli na iných. Je 

potrebné zanechať ľahostajnosť voči bolesti a potrebám druhých a odpútať sa od svojho sebectva. 

66 Ak sa na vašej ceste objaví bolesť, buďte pripravení ju prijať. Keď vidíte, že skúška je veľmi 

blízko, modlite sa ako Ježiš v záhrade v predvečer svojej smrti a povedzte ako on: "Otče môj, ak je to 

možné, odním odo mňa tento kalich, ale nech sa stane tvoja vôľa, a nie moja." - Dávajte pozor, deti moje, 

lebo ak sa pripravíte, v mnohých prípadoch vám odoberiem kalich utrpenia z úst. Ale ak bude potrebné, 

aby ste ju pili, poskytnem vám - na základe vašej odovzdanosti a podriadenosti Božej vôli - silu vytrvať. 

67 Nezabúdajte, že bolesť očisťuje a že ak ju znášate s láskou a duchovným povznesením, zmyje 

nielen vaše vlastné škvrny, ale aj škvrny iných. 

68 Nechajte svoju bolesť na mňa a nebude neplodná. Koľko zbytočnej bolesti bolo medzi ľuďmi! Ale 

tí, ktorí dokázali trpieť a niesť svoj kríž až do konca svojho pokánia, dosiahli výšku hory, keď si mysleli, 

že navždy padnú. 

69 Svet nezískal pokoj, ktorý by mal získať v skúškach vďaka vašim modlitbám a zásluhám. Lebo 

keď ste vystavení týmto skúškam, myslíte len na seba, ľutujete sa a búrite sa, namiesto toho, aby ste sa 

modlili k Otcovi a hovorili mu: Ak čo len jeden z mojich blížnych získa atóm pokoja z horkého kalicha, 

ktorý pijem - s akým uspokojením ho vypijem do poslednej kvapky! A Majster vám hovorí: Kto sa takto 

modlí a cíti, dosiahne, že jeho láska bude môcť konať dobro mnohým jeho blížnym. 

70 Ľudia, v národoch teraz vládne zdanlivý pokoj, ale vy nebudete hlásať, že nastal pokoj. Zatvorte 

pery. Skutočný pokoj nemôže vzniknúť na základoch strachu alebo materiálneho pohodlia. Mier musí 

prameniť z lásky, z bratstva. 

71 Ľudia v súčasnosti stavajú na piesku a nie na skale, a keď sa vlny opäť spenia a narazia na tieto 

steny, budova sa zrúti. 

72 Navrhol som ľuďom svoj pokoj prostredníctvom ich svedomia a povedal som im: Tu som, ale oni 

ma nechceli počúvať. Niekedy sa správajú ako malé deti a ako hlupáci. Hovorím vám, že sa správajú ako 

deti, pretože vo svojom konaní neodhaľujú svetlo, ktoré duch získal počas dlhého obdobia vývoja. Hoci 

žijú v tretej ére, ešte si neuvedomili, čo znamená mier. Ich duch je pomalý, a ešte viac ich srdce necíti, čo 

je to pravé milosrdenstvo, a nebije v láske k ľuďom. Ale zachváti ich ešte trpkejšia bolesť ako palina, 

vďaka ktorej sa prebudia a stanú sa citlivejšími. Nebudem to ja, kto odovzdá tento kalich ľuďom, lebo vo 

mne táto horkosť nemôže existovať. 

73 Všetka bolesť spôsobená ľuďmi bude zhrnutá do jedného pohára, ktorý vypijú tí, ktorí ju spôsobili. 

A tí, ktorí sa nikdy nezachveli tvárou v tvár bolesti, sa teraz budú triasť na duchu i na tele. 

74 Blíži sa hodina, keď uvidíte národy otrasené zvláštnymi a prekvapujúcimi udalosťami. Dozviete sa 

o ľuďoch, ktorí boli vo svete veľkí a ktorí opustia svoje národy a krajiny, aby hľadali pokoj so svojím 

svedomím v pustatine, v samote. Iní, ktorí boli známi svojou nenávisťou a túžbou po moci, prekvapia svet, 

pretože ich ústa budú zrazu hovoriť slová lásky a pokoja. Dôvodom je, že ich zahalí moje svetlo a môj 

Duch bude hovoriť ich ústami. 

75 Ste pripravení na tieto udalosti, aby ste našli správne riešenie a vysvetlenie na otázky a vniesli 

svetlo do zmätených a dezorientovaných myslí ľudí? 

76 Dlho som vás cvičil, ale stále nemôžete byť vojakmi mieru. Pozrite sa na národy, ako málo času 

majú na prípravu na vojnu a ako otriasajú aj vnútrom zeme. Pozrite sa, ako sily ich nenávisti pôsobia až do 

najvzdialenejších miest, zatiaľ čo vy nie ste schopní dať im pocítiť Môj pokoj. 

77 Je nenávisť silnejšia ako láska? Je tma silnejšia ako svetlo? Má zlo väčší účinok ako dobro? - Nie, 

deti moje. 

78 Nekarhám vás, len vás s láskou prebúdzam, aby som vám povedal, že nie je ťažké pracovať v 

Ježišovej vinici a že by ste mali vytrvať vo svojom zdokonaľovaní. Ak v sebe na chvíľu nosíte 

predsavzatie obnoviť sa, váš duch sa raduje a cíti sa bližšie k svojmu Otcovi. Ale pokušenia číhajú na vaše 

kroky a zrážajú vás. 

79 Pozdvihnite sa k dobru, uvedomte si, že žijete v čase, ktorý sa líši od prvého a druhého, v ktorom 

sa všade miešajú materiálne a duchovné prvky. Je to boj, ktorý je viditeľný len pre tých, ktorí sú duchovne 
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pripravení, a neviditeľný pre tých, ktorí nie sú. V tomto víre sa pohybujú milióny ľudských a duchovných 

bytostí, niektoré zapaľujú svetlo, iné ho hľadajú, niektoré šíria tmu, iné pred ňou utekajú. 

80 Beda tomu, kto v tomto čase slabne pri hľadaní Svetla! Sledujú vás milióny neviditeľných očí, aby 

vás zničili. Chcem, aby ste boli dobrým semenom, ktoré porazí polia, na ktorých vyrástla burina. Zlo sa 

ako more, ktoré sa vylieva z brehov, tlačí dopredu a mätie jedno srdce za druhým, jeho nečisté vody 

zaplavujú domovy, srdcia detí, myseľ mladých, najčistejšie city ženy. Vaše najvznešenejšie inštitúcie sú 

degradované, rovnako ako tie najsvätejšie. Čo zatiaľ robíte vy? Patríte aj vy medzi slepcov, ktorí si nič 

nevšimli? Uzatvárate sa do svojho sebectva, aby ste hľadali trochu pokoja pre svoje srdce? Uzatvárate sa 

medzi štyri steny svojej spálne, aby ste zabránili vojnovému rachotu a náreku ľudí? 

81 Nehovorte, že Majster k vám nehovoril prorocky, keď teraz vidíte, že prichádza čas, ktorý vám 

oznamujem. Ale skôr ako nastane pokoj medzi ľuďmi, oheň spáli kúkoľ na celom povrchu zeme, 

rozpútané záplavy vody ju umyjú a sneh ju očistí. 

82 Prebuďte sa, učeníci, buďte pripravení, aby ste neboli zaskočení, lebo sa vám bude odporovať 

slovami, skutkami i knihami. Pripravujú sa proti vám zbrane a ohováranie. Budete tiež svedkami súboja 

ideológií, doktrín a teórií. Teológovia sa pokúsia preskúmať viac, ako doteraz. Filozofi prinesú do sveta 

nové myšlienky. Vedci budú vyhlasovať svoje poznatky za jedinú pravdu. Fanatici náboženstiev sa 

objavia ako strany a stretnú sa. 

83 Bude to čas, na ktorý musíte byť pripravení, pretože váš hlas bude jediný, ktorý bude počuť ako 

pokojný a vedomý. 

84 Už vidíš, ako veľmi ti to vyčítam? Vidíš teraz, aký si malý a koľko máš ešte chýb a nedokonalostí? 

Ty Mi však budeš slúžiť a tvoja obeta bude príjemná a voňavá pred Mojou Božskosťou. 

85 Stánok, archa zmluvy a zákon sú vo vašom srdci. Vám, ktorí ste pokorní, odhalím to, čo učenci nie 

sú schopní pochopiť. 

86 Ľudia, v tomto čase sa vraciate ako márnotratný syn do Otcovho domu. Počal som ťa a povedal 

som ti: Ty si prvorodený, ale v tvojej neprítomnosti sa ostatní bratia a sestry rozutekali. Zostal som sám a 

plakal som vo svojej samote. Teraz ste sa vrátili a ja vám hovorím: Sadnite si k môjmu stolu, je tam 

chlieb, ovocie a víno. Vo vedľajšej miestnosti je náradie. Potom ste plakali nad svojou nevďačnosťou a 

neposlušnosťou a uvedomovali ste si, že ste medzi ostatnými národmi, ktoré nedostali to, čo vy, 

vyvrheľmi. Žiadali ste, aby vám boli vrátené vaše duchovné dary, a bolo vám vrátené aj vaše bohatstvo. 

87 Upozornil som vás, že nesiete veľkú zodpovednosť za nesúlad ľudstva. Potom som vám zveril meč 

lásky, aby ste ním potlačili tých, ktorí vyvolávajú bratovražedné vojny, a priviedli ich do mojej 

prítomnosti. 

88 Vaším poslaním je mier, bratstvo a oduševnenie. Nevyčítam vášmu srdcu jeho súčasné skutky, ale 

pripomínam vašej mysli jeho minulosť a nech pochopí vznešené poslanie, ktoré ho čaká vo večnosti. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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Pokyn 142  
1 Moja láska zostupuje na vás, aby od vás vyžadovala plnenie prikázaní, ktoré som vás naučil počas 

vašej existencie. Vidím, že ste plní milosti, pomazaní a pripravení na splnenie svojho poslania, a chcem, 

aby ste žali ovocie semena, ktoré som vám dal. Chcem sa tešiť z vašej pokory a dobrej vôle. Ak som vám 

ponúkol, že svet bude plný milosti a požehnania na váš príhovor, je to preto, že som vám dal moc, aby sa 

vaše dobré skutky rozmnožili aj mimo tejto zeme. Na tvoj príhovor dostanú duše v núdzi svetlo. Veru, 

hovorím vám, že nielen tento svet prechádza obdobím ťažkostí a skúšok, aby sa očistil, ale aj v iných 

sférach dochádza k odčineniu a bolesti. 

2 Urobte si moje učenie vlastným, precíťte moje slovo; ako je jemné a láskavé, tak je aj prísne. 

Pochopíš to a pochopíš to! Nedovoľ, aby toto semienko odvial vietor a nezapustilo korene v tvojom srdci, 

lebo zajtra ti bude chýbať. Na čo čakáte, aby ste upravili svoj život podľa Mojich zákonov? Nečakajte, 

kým vás postihnú skúšky, lebo by to bolo pre vás veľmi smutné. Robte to z lásky a presvedčenia, plňte 

prikázanie, ktoré vám hovorí: Milujte sa navzájom. 

3 Využite tento čas, keď k vám hovorím s najväčšou jasnosťou, a dovoľte Mi, aby som vás viedol. 

Pamätajte, že vaša budúcnosť bude pokojná, ak budete poslúchať môj zákon. 

4 Obráťte sa do svojho vnútra, skúmajte sa vo svetle svojho svedomia a uvidíte, že k vám hovorím 

spravodlivo, že nešírim hrôzu, ale varujem vás, aby ste žili ostražito. 

5 Moje slovo je potravou pre ducha. Vždy som sa s vami rozprával. V súčasnosti som zanechal toto 

posolstvo pre ľudstvo, slúžiac si skrze vás. Dávam pozor na svet, kým spí. Zjavil som sa vám a tak ako 

som sa v druhej ére, niekoľko dní po svojom zmŕtvychvstaní, vznášal pred svojimi učeníkmi a oni ma 

videli odchádzať v duchu, tak teraz prichádzam k vám plný slávy, aby som súdil všetky bytosti. 

6 Dnes sa moje svetlo šíri po celom ľudstve. Z národov a provincií prídu do tejto krajiny vaši 

spoluobčania, aby hľadali Moje Slovo, keď sa dozvedia o týchto učeniach. V tom čase sa už nebudem 

prejavovať prostredníctvom ľudskej mysle, ako to robím dnes, a vy, veriaci, si zvyknete pozdvihnúť 

svojho ducha, aby ste mali spoločenstvo so Mnou, a budete všetkým ukazovať Moje tlačené Slovo a 

vydávať svedectvo o tom, čo ste prijali v Mojom učení. Povieš im, že som sa nestal človekom, ale že som 

prišiel v duchu a že v tejto podobe som medzi vami zostal naveky. 

7 Dnes, keď si pripomínate moje umučenie, vám hovorím, že som išiel na Kalváriu ešte raz, že moje 

umučenie sa obnovuje každú chvíľu, že vojna, hriech a materializmus tvoria kríž urážajúci vášho Boha. 

Vy, ktorí ste pochopili moje slovo, sa spojíte so mnou vo veľkom boji proti hriechu. Duchovné zástupy 

začali svoj boj a vy sa k nim pridáte. 

8 Návštevy otrasú svetom. Dobrá správa sa dostane ku všetkým a oni sa dozvedia, že som prišiel 

zanechať ďalšie svedectvo a posúdiť ich skutky. 

9 Nechcem, aby ste vy, Moji poslucháči, neskôr ronili slzy, pretože ste nepochopili Môj božský 

prejav. Modlite sa a vo svojej modlitbe dostanete svetlo, aby ste prenikli do tohto nového zjavenia, ktoré 

vám v tomto čase dávam. 

10 Udeľujem vám dar pokoja. Ak zostanete pripravení, budete ho šíriť svojimi myšlienkami a 

skutkami. Tie vzácne chvíle, keď sa stretávate, aby ste pozdvihli svojho ducha a prebývali v duchovných 

oblastiach, odkiaľ komunikujete so Mnou, sa už nevrátia. Ani po Mnou určenom čase nebudete počúvať 

Moje slovo prostredníctvom ľudí. 

11 Sledujte a modlite sa a uvidíte, ako sa moje slovo stane skutočnosťou. 

12 Dávam vám novú lekciu. Každá z nich vás má pripraviť na splnenie vašej úlohy. Začínate chápať, 

že ste neprišli na Zem len preto, aby ste si zachovali svoju telesnú schránku, nahromadili bohatstvo alebo 

získali pocty. Na ceste životom netrpíte žiadnymi ťažkosťami. Ak ste sa považovali za chudobných, bolo 

to preto, že ste sa nesnažili uvedomiť si, čo nosíte vo svojom duchu. Je potrebné, aby ste stratili všetko, čo 

máte, aby ste sa naučili vážiť si to, čo máte? Nie, deti moje, je lepšie, aby ste dnes, keď ešte máte svoje 

dary, o nich vedeli, aby ste ich mohli použiť pre dobro svojho ducha. 

13 Ak sa vám moje učenie zdá čudné, hovorím vám, že čudní ste vy, lebo ja aj môj zákon sme 

nemenní a veční. Zakaždým, keď k vám prídem, zistím, že ste vzdialenejší, zašpinenejší, a teda ďalej od 

správnej cesty. Zdá sa vám forma, v ktorej sa vám teraz dávam poznať, nová? Nie je to novinka. Chceš, 

aby bol Môj hlas počuteľný v nekonečne bez sprostredkovania ľudí? Ani táto forma by nebola nová. Už v 
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prvej ére som dal počuť svoj hlas ľudu zhromaždenému na úpätí hory Sinaj. Čo sa však stalo s týmto 

ľudom, keď takto počul hlas svojho Otca? Ich uši, ich srdcia a ich mysle neboli schopné prijať tento prejav 

moci do takej miery, že si museli zakrývať uši, aby nepočuli, a žiadali Mojžiša, aby sprostredkoval 

Jehovovi, aby prestal hovoriť, lebo jeho hlas bol ako hrom. Môj hlas vtedy zostúpil z Môjho Ducha na 

vašu hmotu, zatiaľ čo teraz vás pripravujem, aby ste povstali tam, kde vás čaká láska Môjho Otca, a vy ma 

počujete z ducha do ducha. 

14 Hoci som sa vždy zjavoval s úplnou jasnosťou, človek pochyboval kvôli svojmu materializmu. 

Dokonca aj tam na Sinaji, pri vznešených dôkazoch a prejavoch, ktoré Pán dal ľuďom, tieto srdcia 

pochybovali, váhali a boli pripravené na každom kroku obrátiť sa chrbtom k Otcovi. Pri každej slabosti 

ľudu sa prejavilo Pánovo milosrdenstvo a nakoniec zažiarila len jeho pravda. 

15 Keď vám hovorím o svojom zjavení ako človek, musím vám povedať, že hoci to bolo ohlásené 

dlho vopred, svet spal a nebol schopný ma spoznať. Od chvíle, keď Ježiš otvoril svoje oči na tomto svete, 

až do chvíle, keď ich zavrel visiac na kríži, bolo moje Srdce zranené pochybnosťami ľudí počas celej Jeho 

životnej cesty. 

16 Pochybovali o Ježišovom božstve, pretože ho posudzovali podľa jeho skromnosti, podľa 

skromnosti jeho odevu a nedostatku materiálnej moci a pozemských pokladov. A aj v boji na smrť sa 

pochybnosti týchto ľudí zabodávali do Ježišovho srdca, akoby každá ich otázka bola kopijou: "Ako je 

možné, že jeho telo krváca, keď je Boh?" 

"Ako je možné, že Boží Syn zomrel?" 

17 Uplynulo dvetisíc rokov, kým niektorí pochopili tieto lekcie, a musí uplynúť ešte mnoho rokov, 

aby ich pochopili všetci. 

18 Ak by dnes niekto povedal, že som prišiel nečakane, nehovorí pravdu, lebo som vám ohlásil svoj 

návrat a predpovedal som vám znamenia, ktoré vám dám. Ale ak ste spali, keď som vám dával znamenia, 

ako ste si ich mohli všimnúť? 

19 Tak ako v druhej ére Moja prítomnosť nebola rovnakého druhu ako v prvej ére, tak aj v tejto ére je 

Moje zjavenie iné, hoci je to stále to isté učenie. Svoj príchod som vždy ohlasoval niekoľko storočí 

vopred, aby som vás našiel pripravených, aby som nenašiel váš dom v neporiadku a nezahanbil vás svojou 

návštevou. Chcel som, aby ste pri mojom príchode mali všetko pripravené, aby ste mi, keď zaklopete na 

dvere, mohli povedať ako panny z môjho podobenstva: "Vojdi, Majstre, buď vítaný vo svojom dome." 

Boli to však vaše pochybnosti, ktoré ma prijali - pochybnosti o forme mojich zjavení a môjho ohlasovania, 

pochybnosti o zázrakoch, ktoré vám udeľujem a ktoré pripisujete zlým silám, pochybnosti o chudobe a 

pokore mojich nových služobníkov a o miestach, kde sa zjavujem. Viem však, že po skončení môjho 

prejavu príde viera a jej pochopenie, tak ako sa to stalo v minulosti, napriek vášmu chladu, pochybnostiam 

a materializmu. 

20 Prichádzam k vám, pretože vás milujem, pretože som vedel, že v čase svojho nového zjavenia vás 

nájdem ako stádo bez pastiera, ako chorých bez lekára a ako študentov bez učiteľa. Prišiel som pripraviť 

určitý počet ľudí, aby zasiali dobré semeno na nových poliach, pretože ste vstúpili do nového veku, do 

veku spiritualizácie. 

21 Odteraz až do roku 1950 používajte moje slovo, ktoré sa ako vodopád vylieva z nebies na vaše 

srdcia. Uchovávajte si ju, aby ste ju po mojom odchode mohli hojne odovzdávať ďalej. Posilňujte sa v 

mojom učení, aby vaša duša nezakolísala. Pamätajte, že niektorí budú musieť za toto učenie stáť pred 

súdom. Obmedzíte sa na to, aby ste úplne pravdivo hovorili to, čo som vás naučil. Po roku 1950 sa vaša 

pamäť vyčistí a budete si pamätať Moje učenie, ale prostredníctvom zjavenia dostanete aj nové a neznáme 

učenie. 

22 Niekto mi v tejto chvíli z hĺbky srdca povie: "Pane, prečo na mojej životnej ceste nerobíš tie 

zázraky, ktoré si robil v časoch, keď som Ťa začal nasledovať, keď som teraz lepšie pripravený a mám 

väčšiu vieru?" - Dôvodom je to, že ste nepochopili, že treba pozorovať. Ani dnes nerobím také zázraky 

ako v Prvom čase. V tom čase ste sa prebudili k životu ducha. Bolo to obdobie dôkazov a materiálnych 

zázrakov. Dnes je čas duchovných zázrakov. Ako by bolo možné, aby váš duch zostal stále na rovnakej 

úrovni a aby som vám opakoval tú istú lekciu? 
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23 Keď ste prišli do Mojej prítomnosti, aby ste počúvali Moje slovo, urobil som prekvapujúce 

zázraky, aby som oživil vašu vieru. Prečo sa dnes pýtate, keď už máte toto svetlo, čo je vhodné len pre 

slabých? Teraz je rad na vás, aby ste svojim blížnym urobili to, čo som ja urobil vám. 

24 Dnes vás učím svojmu zákonu a hovorím vám: Môj pokoj nech je s vami, ako aj čistota vo vašich 

myšlienkach, aby ste dbali na to, čo vám dnes hovorí "Slovo". Pokoj prinášam tým, ktorí na zemi robia 

zmierenie, niektorým s láskou, iným s bolesťou. Odkrývam ti pred očami tie škvrny duše, ktoré tvoje srdce 

nepozná, aby si ich trpezlivo zmyl. Dávam vám tiež pocítiť veľkú zodpovednosť, ktorú ste prevzali voči 

Môjmu dielu. 

25 Do pokorných a jednoduchých, ale horlivých rúk som vložil svoje dielo v tretej ére, aby ste ho 

svojimi skutkami ctili a oslavovali. 

26 Dávam vám svoje slovo v intimite týchto domov, ktoré nazývam "miestami zhromaždenia", a nie 

"chrámami", aby ste si ich nemýlili s tými, v ktorých existujú obrady a ceremónie. Viete, že týmto mojím 

učením budujem vo vašom srdci pravý chrám živého Boha. Každé zhromaždenie tých, ktorí sa 

zhromažďujú na miestach zhromaždenia, duchovne vzrastie podľa ich lásky, poslušnosti a dobrej vôle, 

keď budú nasledovať moje pokyny. 

27 Mojou vôľou je, aby ste všetci pracovali na vznešenosti Môjho diela, pretože sa blížia časy, ktoré 

sú pre vášho ducha veľmi dôležité. Sú to tie, v ktorých Moje svetlo, ktoré sa stalo hlasom a myšlienkou, 

preniká do vášho ducha z nekonečna, v najvyššom spojení, aké môžete dosiahnuť. Nemôžete povedať, že 

v tejto chvíli vstúpil Duch Pána do mozgu nositeľa hlasu, pretože ľudská bytosť nie je schopná ukrývať to, 

čo je Najvyššia sila. Bol to lúč Božského svetla, ktorý zostúpil na myseľ toho, kto je určený na 

odovzdávanie Môjho učenia. Týmto spôsobom prúdi Pravda cez tieto nevedomé pery, a to bude začiatok 

zničenia modlárstva a náboženského fanatizmu. 

28 Títo ľudia majú najvyššiu milosť slúžiť ako sídlo alebo základňa Božského lúča a ich mozog a 

pery ako vysielače Slova, a predsa majú zostať jednoduchými ľuďmi ako ostatní. 

29 Zajtra sa tieto miesta stretnutí rozmnožia a zástupy sa na nich budú spájať, aby počúvali 

zvestovanie Pána z ducha do ducha Jeho služobníkom, bez toho, aby sa niekto snažil rozlišovať tých, ktorí 

slúžia Pánovi ako nástroje. Chcem jednoduchosť vo všetkých vašich dielach. Mám rád tých, ktorí majú 

pokorné srdce. Pamätajte, že som sa narodil v maštali medzi pastiermi, lebo medzi nimi som našiel čistotu, 

aby ma cítili a verili vo mňa. Nikto z vás ešte nemal kolísku v jasliach, ale muselo sa to stať s vaším 

Kráľom, aby vám dal príklad pokory. 

30 Prečo prichádzam znova k ľuďom po tom, čo som im dal lekcie večného života? Pretože ľudia si z 

každého môjho príkladu učenia urobili rituály. Cíťte ma a nesnažte sa ma predstaviť v tej či onej podobe, 

lebo každá z nich vás odvedie od pravdy. Nesnažte sa predstaviť si Mňa ako večného Otca ako starca, ako 

ma maľujete, lebo ani čas, ani boj nezanechávajú stopy v mysli Stvoriteľa, pretože som nad časom a 

nepodlieham mu ako vy. 

31 Moje slovo bude ľuďom opäť nepríjemné ako kedysi, ale poviem im pravdu. Bez toho, aby som 

niekoho odhalil, nazval som pokrytca pokrytcom, cudzoložníka cudzoložníkom a zlo zloduchom. Pravda 

bola prekrútená, a preto bolo potrebné, aby opäť zažiarila, tak ako teraz bola pravda skrytá, a preto sa musí 

opäť objaviť pred očami ľudí. Čo vás teraz učím? - Žehnať všetko a všetkých srdcom a duchom, lebo kto 

takto žehná, podobá sa svojmu Otcovi, keď všetkým dáva svoje teplo. Preto vám hovorím: Naučte sa 

žehnať duchom, myšlienkou, srdcom a váš pokoj, vaša sila a vaše srdečné teplo dosiahnu toho, komu ich 

posielate, nech sa vám zdá, že ste od neho akokoľvek vzdialení. Čo by sa stalo, keby sa všetci ľudia 

navzájom požehnali, aj keď sa nepoznajú a nikdy sa nevideli? Že na zemi zavládne dokonalý mier, že 

vojna bude nepredstaviteľná. Aby sa tento zázrak stal skutočnosťou, musíte svoju myseľ nasmerovať 

nahor prostredníctvom vytrvalosti v cnosti. Myslíte si, že je to nemožné? 

32 Koľko obrátených hriešnikov dosiahlo stupeň, ktorý nazývate svätosťou! Pôvodne neboli lepší ako 

vy, ale vy ste ešte nedosiahli taký stupeň dokonalosti. Začínaš milovať, dar intuície začína prinášať ovocie 

a už máš inšpiráciu, lebo keď sa ťa dotknem, reaguješ. Nie všetky dvere reagujú na moje klopanie, ale tie, 

ktoré sa otvoria, umožňujú môjmu svetlu prísť k vám. Premena hriešnika nie je nemožná. Spomeňte si na 

niektoré mená z druhej éry: Magdaléna, Pavol, Augustín, František z Assisi. Prečo by ste si mali pamätať 

len tých z prvej éry? 
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33 Títo, ktorých som spomenul, poznali hriech a bahno vášní, ale teraz žiaria ako nebeské svetlá a ako 

osvietitelia ľudí vám posielajú svoje svetlo. 

34 Iba ja vám môžem odhaliť neznáme. Preto vám môžem povedať, že ľudia sa dnes márne snažia 

spoznať Ježišovu mladosť na zemi. Skúmajú a predstavujú si, ale poznajú len moje detstvo a čas môjho 

ohlasovania. Hovorím vám: Ježiš, skôr než sa vydal ohlasovať nebeské kráľovstvo, sa od ľudí ničomu 

nenaučil. Čo sa mal naučiť od tých, ktorí už v Jeho detstve mátali učiteľov Zákona? Ten čas, o ktorom 

ľudia nič nevedia, bol len časom čakania. 

35 Ak sa odo Mňa učíte s láskou v srdci, je nemožné, aby ste sa mýlili. 

36 Takto vás pripravujem. Dnes prichádzajú jedni a cez nich prichádzajú druhí a cez nich sa opäť 

približujú ďalší. Každý deň a každá generácia ma bude cítiť bližšie, pretože ich oduševnenie bude väčšie. 

37 Konajte milosrdenstvo každý deň, to bude pre mňa najlepším pozdvihnutím. Dávať, pomáhať, 

utešovať, to bude najlepšia každodenná modlitba, lebo vtedy budeš hovoriť s Otcom skutkami, a nie 

slovami, ktoré - aj keď už majú svoju formu - sú v jadre prázdne. 

38 Modlite sa ku mne svojimi myšlienkami. Nepotrebujete na to konkrétne miesto a poloha vášho tela 

je ľahostajná. Pozdvihnite svoje myšlienky v pokoji k nebeským výšinám a potom čakajte na moju 

inšpiráciu. 

39 Čo vám poviem v ten deň, nevedia ani proroci. Iba Ja sám vám to môžem vo Svojich vysokých 

radách zjaviť. Nebojte sa, že nepoznáte dôverné rady svojho Otca. Buďte šťastní z vedomia, že Ja ako 

Majster vám vždy odhalím nové lekcie. Ako si môžeš myslieť, že pred tebou chcem niečo skrývať len s 

úmyslom, aby si o tom nevedel? Milujem vás a v Srdci môjho Otca nemôže existovať sebectvo. Keď sa k 

vám približujem, je to preto, aby som osvietil vášho ducha, aby ma pochopil a miloval. 

40 Prišiel som k vám v duchu, ale nie všetci vo mňa uverili, nie všetci ma pocítili. Mnohí ma zapreli a 

ďalší ma ešte zaprú. Keby som sa zjavil tým, ktorí Mňa popierajú v tisícich rôznych podobách, nespoznali 

by Mňa v žiadnej z nich, pretože podoba, v ktorej si Mňa predstavujú, ich udržiava v omyle. 

41 Nikdy som sa neskrýval za masku, keď som sa ukazoval svetu, ale obmedzoval som sa vo svojej 

moci, aby ma ľudia videli, počuli a pochopili. 

42 Prečo nepokračujete na ceste svojho duchovného rozvoja? Mám sa ukázať podľa vašej zaostalosti? 

Keby ste boli pripravení a Ja by som sa zjavil v kameni, aby som k vám prostredníctvom neho prehovoril, 

spoznali by ste ma aj v tejto podobe. Tí, ktorí poznajú Moju podstatu, ma môžu cítiť všade. Na druhej 

strane tí, ktorí si vytvorili falošnú predstavu o mojom božstve, by ma nedokázali spoznať a dokonca by ma 

zapreli, aj keby ma mali vidieť v celej mojej sláve. 

43 Čo je zvláštne na tom, že sa dávam spoznať prostredníctvom orgánu ľudskej mysle? Neskrývam 

sa, som prítomný. Kto to chce dokázať, mal by očistiť svoje srdce aj myseľ, potom uvidí pravdu 

duchovnými očami. 

44 Nikto okrem človeka nemôže odrážať Božskú myseľ. Ľudská myseľ je zrkadlom Božieho 

Rozumu. Jeho srdce je zdrojom, v ktorom uchovávam lásku. Jeho svedomie je svetlo z môjho Ducha. Ak 

pochybujete o tom, že máte také veľké dary, a necítite sa ich hodní, nie je to chyba vášho Otca, ale vaša, 

pretože ste ešte nepochopili nekonečnú lásku, ktorú k vám mám. Hľa, vaše škvrny neboli prekážkou, aby 

som sa vám zjavil v tejto podobe. Ale ak zajtra vedci posúdia tieto prejavy ako zlé, nebudem to ja, koho 

budú súdiť, ale oni sami. 

45 Stvoril som človeka takého dokonalého, že keď sa pozrie na seba, vidí odraz toho, aký je jeho 

Otec. Človek sa však nevedel pozrieť na seba, ani preniknúť do svojho vnútra, a preto ma nespoznal. 

46 V rôznych vekových obdobiach som sa ľuďom dával poznať nečakanými spôsobmi. Kto by vám 

bol povedal, že zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, nebude mať počas druhej éry ani skromný dom, v ktorom by 

sa narodil? Kto by vám povedal, že Mária, tesárova žena, bude Ježišovou matkou? 

47 Od začiatku svojich prvých krokov na zemi som dával znamenia svojej moci, a predsa ma mnohí 

ani len netušili. 

48 Tentoraz som neprišiel, aby som vás prekvapil. Keby ste sa boli pripravili a odovzdávali si prísľub 

môjho návratu z rodičov na deti, z pokolenia na pokolenie, bol by som vás našiel v očakávaní môjho 

príchodu, ale nikto ma neočakával. Niektorí z vás na tieto proroctvá zabudli, iní ich nepoznali, pretože boli 

tajné. Ako málo ľudí skúmalo oblohu a pozorovalo svetové udalosti, aby hľadali znamenia, ktoré by 

ohlasovali čas môjho príchodu. 
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49 Napriek tomu tí, ktorí očakávali môj príchod ako Ducha Utešiteľa, cítia, že ten čas nastal a že 

Kristus prišiel duchovne k ľudstvu. Iní počuli chýry o mojom príchode a neuverili. 

50 Ježiš povedal svojim učeníkom: "Len na čas budem od vás vzdialený. Ešte prídem." Potom im 

bolo zjavené, že Majster príde na zem "na oblaku", obklopený anjelmi, a bude posielať na zem lúče svetla. 

51 Hľa, tu som "na oblaku" obklopený anjelmi, ktorí sú duchovnými bytosťami, ktoré sa vám zjavili 

ako poslovia môjho božstva a vaši dobrí radcovia. Lúče svetla sú Moje Slovo, ktoré vám prináša Moje 

zjavenia a ktoré zaplavuje každú myseľ múdrosťou. 

52 Blahoslavení sú tí, ktorí uverili bez toho, aby videli, lebo práve oni cítia moju prítomnosť. 

53 Dávajte pozor, lebo v tomto čase pokušenie neúnavne bojuje, aby vás porazilo. Cíti, že sa blíži čas, 

keď bude viazaná. Má tisíce zbraní, aby ťa odo mňa oddelila. Musíte sa však modliť a bdieť, aby sa vám 

zjavil spôsob, ako sa vyhnúť každej nástrahe. Naučil som vás spoznať pravú chuť božského ovocia, ktoré 

je zmyslom Mojej práce. Učil som vás ceste cnosti a plneniu vašich duchovných a ľudských povinností. 

Toto je cesta. Ako by ste mohli zablúdiť? 

54 Neutekajte pred skúškami, naučte sa im čeliť. Na to, aby ste boli v bezpečí, nestačí zavrieť dvere. 

Pri zatvorených dverách hrozí nebezpečenstvo. Nenechajte sa pokúšať nižšími vášňami. 

55 Pripravte sa, lebo sa vám postavia proti teóriám, na ktorých sa pracuje. Buďte ostražití, lebo sa 

objavia falošní proroci. Nezaspávajte v domnení, že ste vyhrali bitku bez toho, aby ste prešli prvou 

skúškou. 

56 Nebojte sa boja, sledujte a zvíťazíte. Duch je nezraniteľný, každá iná zbraň je krehká. Preto bojuj 

duchom, nech tvoje oči vidia vždy jasne a tvoj protivník ti bude vydaný na milosť a nemilosť, lebo hnev 

ho zaslepí, pretože nepozná oduševnenie. 

57 Nechcem pastierov ani kňazov spiritualizmu. Jednoducho chcem apoštolov. Nechcem, aby ste 

svetu povedali, že budete majstrami. Nie, buďte Mojimi dobrými učeníkmi a prostredníctvom vás vám 

odovzdám veľké učenie. 

58 Ak sa pripravíte, tento čas boja bude namiesto bolesti časom odpočinku, lebo v ňom zažijete 

znamenia a zázraky. 

59 Moje slovo zaznelo na nebesiach a jeho ozvena zaznela na vašej zemi. 

60 Prijímam vás v tento deň milosti. Vy ste Ježišovi učeníci, vždy malí tvárou v tvár veľkosti môjho 

učenia. Zapálim svetlo vašej lampy a odstránim tŕnie, ktoré ste si sami vypestovali, takže vám krvácajú 

nohy. Prijmite hojivý balzam, ktorý lieči všetky rany, a vďaka nemu prestaňte trpieť. 

61 Počúvajte ma a potom sa zahĺbte do môjho slova, ktoré vám dávam v úplnej jednoduchosti, ale 

ktoré má hlboký význam. Nájdete v ňom moje poučenie, ktoré je plné lásky a spravodlivosti. 

62 Daroval som sa vám, keď som vám poslal Svoju Božskú Žiarivosť. Zjavil som vám Svojho Ducha 

útechy, ale vy ste doteraz neboli schopní pochopiť význam tohto prejavu, a tým ste zabránili, aby bol ešte 

jasnejší, lebo keď zle posudzujete svojich bratov a sestry, vytvárate nejednotu a bránite alebo uzatvárate 

kanál prenosu, ktorým prijímate Moje posolstvá. Keďže medzi mojím ľudom nie je jednota ani láska, 

vzdialili ste sa od zdroja milosti. Nemôžete ma totiž uistiť, že ma milujete, ak to nerobíte so svojimi 

blížnymi. 

63 Moje zákony sú spravodlivé a neposlušnosť voči jednému z nich stačí na to, aby svet stratil svoj 

pokoj. Moje zákony sú väčšie a oveľa jemnejšie, než si predpokladal. Preto skutky, ktoré ľudia vykonali 

od počiatku ľudstva, stále pôsobia a šíria sa ako víchrica, ktorá vás zasiahne. 

64 Národy nie sú ničím iným ako vymedzením hraníc, ktoré vytvorili ľudia. Národy, náboženstvá, 

veľké či malé skupiny sú mimo Mojich zákonov, pretože sa navzájom neuznávajú, posudzujú cudzie činy, 

ktoré im neprináleží posudzovať. Každá z nich má na sebe čo zlepšovať, a to rovnako alebo viac ako to, čo 

považuje za zlé na svojich susedoch. 

65 Ľudia hovoria o zákonoch, ale nenosia ich v srdci, necítia ich a ani sa nimi neriadia. Pre ducha 

nastal čas prebudenia. Chystám sa vyleštiť srdcia, ktoré sú ako skaly, lebo nezárajú tak, ako by mali - totiž 

ako klenoty, ktoré ich Stvoriteľ veľmi miluje. Ako málo je tých, ktorí majú skutočnú hodnotu, ale moja 

trpezlivosť je nesmierna. Som Majster, ktorý večne učí, leští a zdokonaľuje vašu dušu. 

66 Neberte si človeka za vzor dokonalosti, hľadajte Otca ako svoj vzor a nezúfajte, keď zažijete, že sa 

niektorý z vašich bratov dopustí zlého skutku. Nedovoľte, aby vaša viera ochabla, pretože všetci raz na 

dlhej ceste zmierenia padnete a opäť povstanete; niekedy je dokonca potrebné, aby ste túto cestu začali 
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odznova. Vstaňte a chopte sa vôle žiť vo mne. Ak ti chýba sila, aby si zvládol životný zápas, vezmi si ju 

odo mňa a opri sa o svojho Otca. 

67 Prečo si dovolil, aby zdroj lásky, ktorý som do teba vložil, vyschol? Či neviete, že láska je život a 

spása? Hovorte slovami lásky, šírte moje prikázania a pociťujte moju moc, lebo spoznáte, že som prišiel 

dať všetky svoje schopnosti Duchu, a čím viac budete pracovať, tým silnejší budete. 

68 Prišiel som vás učiť a chcem vás aj zlepšiť. Spoznajte sa tým, že preniknete do svojho vnútra. 

Nenechajte sa oklamať a nemyslite si, že ste urobili veľký pokrok, ak sa najprv nenaučíte odpúšťať a 

milovať. Musíte byť úprimní a praktizovať pokoru, len vtedy sa môžete cítiť pánmi svojich duchovných 

darov, môžete konať veľké skutky a ísť všade. Potom už nebude žiadna prekážka, ktorá by vás zastavila, a 

všetko nebezpečenstvo zmizne. Budeš môcť zostúpiť do tmy a nebudeš v zmätku, naopak, budeš potom 

žiariť jasnejším svetlom a budeš môcť zachrániť tých, ktorí tam prebývajú. 

69 Od počiatku vekov som vám dal poznať tieto prikázania: "Milovať budeš Boha z celého svojho 

srdca a z celej svojej duše" a "Milovať svojho blížneho ako seba samého". - Dodržiavanie týchto zákonov, 

ktoré vo svojej dualite tvoria jeden celok, by naplnilo tento svet radosťou, pokojom a šťastím. Keď si 

uvedomíte, že človek trpel a stratil svoj smer, pretože nedodržiaval tieto zákony, pocítite povzbudenie 

začať nový život a uvedomíte si, že je toho veľa, čo treba urobiť vo vašom vnútornom svete a tiež s vašimi 

blížnymi. 

70 Láska dokáže v jedinom okamihu zapáliť vieru, zjednotiť ľudí, prebudiť v nich mnohé schopnosti, 

ktoré sú dnes ešte v útlme, dať nové svetlo očiam tela a ducha. Keď máte v srdci lásku, máte v sebe nebo. 

71 Keď svet miluje, zostúpi naň mier, Moje kráľovstvo a Moja prítomnosť budú v každom duchu a vy 

budete pripravení užívať si duchovný život, v ktorom dosiahnete dokonalé šťastie. 

72 Koľkokrát sa budete musieť vrátiť na zem, aby ste mali telo, prostredníctvom ktorého sa posolstvo, 

ktoré prinášate svetu, zjavuje stále jasnejšie? Dovoľte svojej duši, aby ako škovránok v tomto živote zažila 

a užila si svoju jar a na svojej púti našla skúsenosti potrebné na návrat ku Mne. Kým bohatí zhromažďujú 

poklady, ktoré sú príliš pominuteľné, vy budete zbierať skúsenosti, pravé poznanie. 

73 Chcem, aby ste vytvárali domovy, ktoré veria v jediného Boha - domovy, ktoré sú chrámom, kde 

sa praktizuje láska, trpezlivosť a sebazaprenie. V nich budete učiteľmi detí, ktoré budete obklopovať 

nehou a porozumením, nad ktorými budete bdieť a so súcitom sledovať všetky ich kroky. Obdarujte 

svojou láskou tých, ktorí sú obdarení krásou, aj tých, ktorí sú zdanlivo škaredí. Krásna tvár nie je vždy 

odrazom rovnako krásnej duše. Na druhej strane sa za týmito zdanlivo škaredými bytosťami môže skrývať 

duša plná cností, ktorú by ste si mali vážiť. 

74 Modlite sa s pokorou a dovoľte, aby sa vám splnila moja vôľa, pretože to, o čo žiadate, nie je vždy 

spravodlivé, vznešené a dobré. Potom vám dám, čo je pre vás dobré, aby ste mali pokojný a šťastný život. 

Môj pokoj nech je s vami! 
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 Prečo je bolesť v našom živote?   57 

inštrukcia 135 

 Ľudská spravodlivosť nie je spravodlivá1-4 

Zánik planéty Zem nie je blízko, ale 

Pád tohto sveta omylov a hriechov je prostredníctvom 

 Pečatenie svetla tretej éry  5-7 

 Kristus vysvetľuje vývoj duchovného Izraela  10-16 

Noe, Jozue a Mojžiš poskytli dôkazy o ich 

 Moc nad prírodnými silami  17-20 

Kristovými poslami sa stávajú skupiny ľudí 

 Stretnutie so zvláštnymi duchovnými kultmi  21-28 

Kristus vysvetľuje duchovno-psychický vývoj 

 človeka  36-49 

Tri hodnotové zložky nášho bytia: Duch, 

 Duša a telo  41 

Nebeský Otec vopred ukazuje a vysvetľuje svoje 

 Plány, ktoré má so svojimi deťmi v budúcnosti  52-67 

inštrukcia 136 

 O viere  1-10 

 Výzva na dosiahnutie duchovnosti  11-21 

O histórii Mexika, krajiny, ktorú Boh 

 vyvolený pre svoje prejavy  22-30 

Kristus porovnáva svoje narodenie a svoju pedagogickú činnosť 

v druhej ére s jeho duchovným príchodom a 

 Napomína nás, aby sme rozvíjali duchovné dary  31-55 

1950 Kristus končí svoje vyhlásenia prostredníctvom 

 Nositeľ hlasu, ale jeho inšpirácie pokračujú  56 

Po veľkej očiste budú náboženské komunity 

 a sekty zaniknú, zostane len Kristovo učenie  57 
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Kristus vysvetľuje, "Otče náš" dnes duchovne 

 modliť sa a už nie perami  64 

Boh nie je v ľudskej bytosti, pretože všetky bytosti a 

 celé stvorenie je v Bohu  71 

 Náš rozvoj nám umožňuje duchovne stúpať vysoko  73 

 Božský zákon v troch časoch  79 

Pokyn 137 

Svetlo Božieho Ducha nám ukazuje 

 Cesta k Otcovi  1 

Ak každý plní to, čo mu prikazuje jeho náboženstvo, 

 nájde spásu  2 

Ako Boh viedol svoj ľud pred prijatím Zákona? 

 Mojžiš bol prítomný?   12-14 

Kristus nás nabáda, aby sme zduchovnili svoj život15-22 

márne bojujú proti Božiemu učeniu, 

 pretože prelomí  23-27 

Duchovné konfrontácie a otrasy 

znamenajú koniec jednej éry 

 a začiatok nového roka  28-36 

Blíži sa čas, keď budú diela ľudstva 

 byť posudzovaný vo svetle svedomia37-40 

 Kristus pripomína veľké utrpenie poslednej vojny  43-48 

Symbol "oblaku" a duchovného 

 Druhý príchod Krista  56-66 

 

Pokyn 138 (vyhlásený v roku 1945) 

 Prostredníctvom modlitby máme spojenie s Bohom  1~-5 

Boh splnil všetky zasľúbenia, ktoré dal izraelskému ľudu. 

a urobí aj tých, ktorí sú duchovní pre Izrael. 

 plnenie vykonané  9-11 

 Veľká duchovná úloha proroka Eliáša12 

Bolestivé skúšky sú uzdravením pre náš život 14-17 

 Vypukne súboj myšlienok  34-35 

Boh dal zmiznúť všetkým symbolom, aby sa zabránilo modloslužbe. 

 zabrániť  36-37 
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Izrael musí skoncovať s nejednotou, aby bol požehnaním. 

 byť pre celé ľudstvo  38-41 

Kristovo učenie premôže nepriateľstvo 

 medzi duchom a hmotou. .  51-52 

 Kristovo spojenie s nami po roku 1950  74 

Kristovo varovanie ľudstvu: Deň 

 Jeho spravodlivosť sa priblížila  77-79 

Pokyn 139 

 Modlitba a duchovný boj za mier1-9 

Stret myšlienok a presvedčení 

 odsúdenia13-16  + 33 

 Vystúpenie falošných Božích poslov17 

 Cesta, po ktorej majú kráčať Božie deti  30 

 Prebudenie ľudského ducha  34-41 

Materializmus je zlá cesta ─ duchovné učenie o láske 

 ukazuje skutočnú cestu  42-49 

Celý vesmír bol vnímaný ako božský 

Vytvorená vzdelávacia inštitúcia  50-51 

 Konanie dobra ─ bez očakávania odmeny  56-58 

inštrukcia 140 

Až po odstránení materializmu v nás môže 

 kráčame po duchovnej ceste  1-8 

 Láska je zákon, ktorý riadi život  9-13 

Duchovia pravých Božích detí majú poslanie 

 zachované od počiatku stvorenia. .  19-20 

 

Pravda o Márii ako ľudskej matke Ježiša 

 a ako duchovná matka všetkých ľudí42-52 

Kristovo napomenutie: Odvážne vyznávajte jeho učenie 

 a šíri ich s láskou  57-67 

inštrukcia 141 

Podstatou modlitby nie sú krásne slová, 

 ale čisté myšlienky srdca ....  2 

Boj o život musí byť, pretože je súčasťou 
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 skúmania našej reštitúcie  3-8 

Dve významné udalosti v tomto období sú: 

 začiatok a koniec božských prejavov  12-16 

 Kristus vysvetľuje duchovné videnie  21 

 Boží Duch nás vedie do všetkej pravdy  22-27 

 Mária, Božská Nežnosť, ktorá sa stala ženou  64 

 Božie myšlienky o bolesti a skúškach  66-68 

 Zdanlivý a skutočný mier  69-72 

 Kristus zjavuje naše duchovné poslanie85-88 

Pokyn 142 

Kristove slová sú pokrmom pre ducha 

 a riadenie toho istého  2-12 

Rôzne typy božskej komunikácie s nami 

v rôznych obdobiach a pri rôznych príležitostiach13-20 

Je to čas duchovných zázrakov, už nie 

 materiál  22-23 

Poslanie nositeľov hlasu (alebo hovorcov) 

 Boží  27-29 

Boha si nemáme predstavovať v akejkoľvek podobe, 

 ale cítiť ho  30 

 Našou úlohou je: žehnať všetkých a všetko31 

 O správnej modlitbe  37-38 

 Kristus hovorí o svojom duchovnom návrate48-52 

Pokušenie tuší, že sa blíži čas, 

 s ktorým je spojená  53 

 

V špiritizme by nemali byť žiadni pastori ani 

 Kňazi dávajú  57 

Dodržiavanie dvojitého prikázania lásky by 

 Priniesť svetu mier a prosperitu69 
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Božie učenie v Mexiku 1866-1950 
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