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Poznámka k tomuto tématu:  
 

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

DeepL, ProVersion, který překládá do 12 jazyků.  

Dosud s ním byly přeloženy tyto svazky: Stav: prosinec 2020 

 

Třetí zákon  

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

brazilština,. Následuje: Japonština a čínština 

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

francouzština  

Kniha o skutečném životě 

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

dispozici v angličtině. 

Další překlady budou následovat.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

očisty a vzestupu a návratu do lůna Otce.  

 

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

Hosta, řekl mi Pán, má následující význam:  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Pokojný Kristus na Zemi 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Předmluva 
Ve všech dobách promlouval Duch Stvořitel ke svým stvořením různými způsoby. 

"Poprvé" se Otec dal svým dětem poznat přímo skrze svědomí a kromě toho promlouval ústy poslů, 

průvodců a proroků. Předpovědi a zjevení služebníků Páně ohlašovaly vzestupný vývoj lidského ducha a 

příchod Mistra. 

Narozením Ježíše v Palestině začala "druhá éra", v níž se "Slovo" vtělilo do božského dítěte, aby 

promluvilo k lidstvu: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." Během 33 let svého života mezi lidmi vydal Ježíš 

Kristus svědectví o svém božském původu a při přípravě svých učedníků na svůj odchod řekl, že se vrátí, 

ale ne v těle, nýbrž v oblaku, symbolu duchovního, obklopen zástupy svých andělů. 

A tak 1. září 1866 začala "třetí doba" tím, co se stalo v Mexiku, předurčené zemi na Západě. Tam došlo 

ke zjevení Ducha ohledně lidské schopnosti myslet a mluvit, které neodvolatelně skončilo 31. prosince 

1950, aby se lidé po tomto přípravném období stali schopnými dokonalejší formy přímého dialogu 

lidského ducha s Božím Duchem a s duchovním světem vůbec. 

Pro zjevení zaslíbeného Vykupitele a jeho andělů použil Pán podle své nejvyšší vůle lidské nástroje, ty, 

které sám vyvolil a připravil a skrze jejichž intelekt se projevil paprsek božského Ducha. 

Během posledních zhruba 20 let období Zjevení, počínaje rokem 1930, byla většina Pánova učení 

zaznamenána ve zkratce. Hojná učení, doktríny, proroctví, zjevení atd. se konala na mnoha různých 

místech setkávání, která vznikla po celé zemi. Malá skupina, která předtím sloužila jako "hlasatelé" a která 

jednala na základě jasného pokynu Božího Ducha, sestavila 12 svazků z 366 zvěstovaných učení. Dali jim 

titul: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" v němčině: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Pozdrav z Mexika 
Abychom čtenářům přiblížili, jak se v Mexiku v letech 1866-1950 odehrávaly projevy zjevujícího se 

Krista v Duchu ─ nejprve připravené Duchem Eliášovým ─, přinášíme pozdrav Němcům od Mexičana, 

který byl sám nástrojem "Slova". Je lidsky prostého původu, začal svůj život jako toreador, pak si 

vydělával na chléb vezdejší jako fotograf pro sebe a svou rodinu a žil prostě a ve skromných poměrech. 

"Bylo mi právě 21 let. Dlouhá léta jsem byla zavřená doma jako oběť velmi nepříjemného kožního 

onemocnění, které mi nedovolilo ani na chvíli si užívat slunečních paprsků nebo čerstvého vzduchu. 

V těch letech samoty, která mi připadala jako věčnost, tím spíš, že jsem byl na úsvitu mládí, kdy se 

člověk honí za těmi nejmarnějšími sny, jsem prožíval nemalé krize netrpělivosti a zoufalství. Musím se 

přiznat, že morální podporu v této zkoušce mi poskytla pouze laskavá podpora rodičů a sourozenců a 

samozřejmě i slabá naděje, že se mi jednoho dne vrátí zdraví. 

Mým případem se zabývalo mnoho lékařů a podstoupil jsem nespočet druhů léčby - vše bezvýsledně. 

Pamatuji si jen, že po každém neúspěchu moje beznaděj rostla. 

Když se moje izolace, mlčení a osamělost stávaly den ode dne nesnesitelnějšími, utíkal jsem se k 

modlitbě a všiml jsem si, že v ní můj duch nachází nevýslovný pokoj a že v mém srdci se objevuje 

předtucha, že se v krátké době dočkám osvobození ze svého zajetí. 

Moje modlitby byly stále delší a moje duchovní soustředění se prohlubovalo. Snažil jsem se meditovat 

co nejčastěji, protože dokud jsem se modlil, byl jsem osvobozen od všeho utrpení. Když pak blaženost 

skončila a já se vrátil do reality svého osamělého, tichého a uniformního života, měl jsem vždy pocit, jako 

bych přišel z jiného světa, v němž můj duch posílil a inspiroval se. Zde musím podotknout, že jsem své 

modlitby tvořil z nepromyšlených momentálních myšlenek. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem během 

takových vytržení ztratil pojem o čase a byly chvíle, kdy všechno, co mě obklopovalo, zmizelo. 

Vzpomínám si však, že jsem se v dětství - asi od 12 let -, aniž bych si to dokázal vysvětlit, téměř denně 

ocital v jakémsi několikaminutovém odloučení duše, během něhož jsem se musel chovat jako automat, 

snad řízený podvědomím. Dokud tento podivný stav trval, nikdy nenastaly sebemenší potíže. Kupodivu mi 

to zpočátku nahánělo strach, ale postupně jsem se s tím seznámil, přičemž tento jev časem zesílil. 

Moje nemoc dosáhla vrcholu. Někdy jsem měl pocit, že mě pálí kůže pod vlivem vnitřního ohně, který 

nic nedokáže utlumit. Zároveň se můj vzhled stával stále žalostnějším. 

Jednoho dne se objevil můj otec se zprávou, že slyšel slovo božského Mistra z úst prostého muže, který 

byl jistě jedním z Božích vyvolených. Bylo to na chudém místě setkání v odlehlé části Mexika. Dobrý 

přítel, který tyto proklamace dlouho obdivoval, ho vzal s sebou. 

V jednom okamžiku jsem si byl jistý, že to byl ON, Mistr, kdo mluvil s pomocí lidského vnímání, aby 

se přiblížil k lidem a hledal ty, kteří touží po světle a žízní po spravedlnosti. 

Zázrak, na který jsem den co den čekal, byl přede mnou. ON, s nímž jsem tak často hovořil v hodinách 

bolesti, mi byl nyní velmi blízko a čekal na mě, aby mi dopřál uzdravení těla i duše. 

Následoval jsem Pánovo volání! V neděli 14. února 1934 jsem poprvé vstoupil do této skromné 

shromažďovací místnosti, jedné z mnoha, kde bylo možné slyšet Boží poselství. Velký dojem na mě 

udělala introspekce a hluboké soustředění, s nimiž se přítomní připravovali na příchod "božského 

paprsku", který měl inspirovat vnitřní sluch "nositele slova", jenž měl poté předat nebeské slovo. 

"Nositelem slova" nebo "nástrojem" byla v tomto případě žena. Prostá žena, dalo by se říci obyčejného 

vzhledu, od narození slepá. Musím přiznat, že její vzhled na mě nepůsobil zrovna příjemným dojmem. O 

to větší byl můj údiv, když její ústa otevřela kázání tak hluboké, tak podivuhodné a tak moudré, jaké si lze 

jen stěží představit, pronesené líbezným hlasem plným překvapivých přízvuků, které dodávaly poselství 

hluboký dojem a působivost. 

V dalším průběhu hlásání přítomní zcela zapomněli na přítomnost Nositele slova, aby se povznesli do 

oblastí ducha a plně si vychutnali božské poučení. Kdyby však někdo během proklamace náhodou otevřel 

oči a pozoroval řečníka, mohl by si všimnout, jak se tato ubohá a obyčejná bytost proměnila v povznesení 

mysli, ba jak z ní v takových chvílích vyzařuje nesmírná krása a vznešenost vzbuzující úctu. 
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Božské slovo jí teklo ze rtů jako nevyčerpatelná přílivová vlna, hodinu, dvě hodiny, tři a více. Všechno 

to bylo bez zaváhání, bez přerušení, bezchybně, aniž by se projevila sebemenší únava nebo hlas ochraptěl 

či zkřehl. Naopak, čím déle rallye trvala, tím dokonalejší se zdála být inspirace. 

Přítomnost Božského Mistra byla v těchto chvílích komunikace tak silná, že člověk zcela hmatatelně 

cítil jeho blízkost a přátelství. Promluvil ke každému srdci! Četl nejskrytější myšlenky přítomných a 

dotýkal se nejtajnějších vláken svých posluchačů, a to aniž by někoho zranil nebo obvinil. Každý z nich 

cítil ve svém srdci, jaká slova mu Mistr adresuje s pátravým pohledem lásky a moudrosti. 

Božské sdělení nabývalo na rtech nositele slova různých tónů a barev. Když Pán mluvil jako Otec, jeho 

hlas vyjadřoval něhu, odpuštění a pohlazení; Když Pán mluvil jako Otec, jeho hlas vyjadřoval něhu, 

odpuštění a lásku; když mluvil jako Mistr, jeho hlas byl hluboký a moudrý; a když mluvil jako Soudce, 

hlas nositele Slova zněl nekonečnou autoritou a mocí, spravedlností a božskou horlivostí, která byla tak 

úderná, že posluchače skutečně zničila, donutila je k slzám lítosti a k rozhodnutí činit pokání a nápravu. 

Před takovou velikostí jsem si připadal velmi malý a jako poslední ze všech shromážděných. Ve své 

nevědomosti jsem si myslel, že si Pán mé bezvýznamné přítomnosti jistě nevšiml. Brzy jsem se však 

musel přesvědčit o svém omylu a zjistit, že Mistrův pohled objeví každého. Po několika měsících častých 

návštěv, při kterých jsem neměl jiný cíl než si užít tuto duchovní hostinu, mě Pán povolal jednoho 

nezapomenutelného odpoledne. Bylo to 9. srpna 1934, kdy jsem, aniž bych vyšel z úžasu, byl označen a 

pomazán, abych sloužil Božímu Slovu jako nositel Slova. 

Nejhlubší pohnutí, nejušlechtilejší a nejhlubší pocity se zmocnily mého srdce v tom vrcholném 

okamžiku. Co bych mohl v té vznešené chvíli odmítnout tomu, kdo má neomezené právo nad svými tvory? 

Můj osud byl předurčen. Od toho dne nežiji ničím jiným než zasvěcením svého života této náročné a 

delikátní službě. 

Několik měsíců příprav, které mi zároveň přinesly úplné fyzické uzdravení, mi posloužilo k tomu, 

abych se vycvičil jako mluvčí Božského Mistra, jemuž jsem se od té hodiny odevzdal tělem i duší až do 

31. prosince 1950, kdy se Světlo Božství přestalo projevovat v této podobě. 

Kdybychom se my, kteří jsme byli nositeli slova, měli pokusit vylíčit zážitky, dojmy a ponaučení z 

těchto let nezapomenutelného boje před davy lidí na různých shromaždištích rozesetých po celé naší zemi, 

museli bychom naplnit celé svazky, protože naše kariéra byla nepřetržitým sledem nejpodivuhodnějších 

událostí a nebylo by možné je vylíčit na omezeném prostoru, který mám k dispozici. 

Je však nanejvýš důležité zdůraznit, že jsme pro přípravu neměli jinou knihu než slovo, které 

vycházelo z našich vlastních úst. Do naší mysli totiž nesměl proniknout žádný vliv, abychom mohli co 

nejvěrněji přijmout božské poselství. Pokud zůstaneme pokorní, Pán nás vyznamená láskou a přízní před 

svým lidem. Pokud jsme se však jednou nechali ovládnout marnivostí nebo sobectvím, dotkl se nás svou 

spravedlností, když od nás na čas odňal své vnuknutí, aby nám ukázal, že bez Něho nemůžeme nic dělat, 

protože bez Něho nejsme nic. 

Od posledního Mistrova sdělení na konci roku 1950 jsem už nikdy nepocítil žádný z těch zvláštních 

pocitů, které jsem rok co rok nosil ve své bytosti při plnění poslání nositele Slova. 

Od toho dne se velká skupina bratří věnovala úkolu shromáždit co největší počet projevů a zjevení, 

které nám Pán dal a které byly naštěstí zapsány. Z nich byla sestavena kniha, která měla být zpřístupněna 

široké veřejnosti a která je dodnes zdrojem, z něhož může lidstvo pít vodu pravdy, kterou Mistr zanechal 

lidem této i budoucí doby jako dar lásky, světla, spravedlnosti a míru. 

O svědectví jsem byl požádán já, který jsem byl nezaslouženě mluvčím Mistra během jeho projevu v 

této podobě, a pokusil jsem se o to těmito řádky. Učinil jsem tak s veškerou upřímností, které jsem 

schopen, s vroucím přáním, aby toto svědectví posloužilo jako podnět a dosáhlo toho, že vzbudí důvěru a 

víru u těch, kdo vezmou do rukou tuto knihu, která obsahuje poselství zjevená Božským Mistrem v Jeho 

dobrotě lidstvu této doby prostřednictvím prostředníků stejně prostých jako nehodných. 

Zároveň z hloubi své duše posílám bratrský pozdrav ve jménu Pána svým bratřím a sestrám v 

Německu, jejichž úžasné duchovní probuzení nám Mistr naznačil prostřednictvím svých lidských 

prostředníků." 

 



 

9 

Pokyn 143  
1 Posiluji vašeho ducha, aby obstál v nadcházející bitvě, neboť to bude velká bitva ideologií, doktrín 

a vyznání. Vpravdě vám říkám, že až začne pronásledování spiritistů, povstanou noví apoštolové plní víry 

a odvahy. Budou to oni, kdo budou hlásat, že jsem byl v tomto čase skutečně s vámi, a budou průkopníky 

a proroky ve svých národech. Mezi nimi se objeví ti, kdo zapisují mé inspirace, kdo chápou mé učení a 

vidí duchovní vize. 

2 V té době se zjevím v mužích i v ženách, v mladících i v dětech a ve starcích. 

3 Celý svět obdrží zjevení, projevy a vidění, neboť je psáno, že mě spatří každé oko. 

4 Ukázal jsem se na pracovišti tohoto vědce a Moje přítomnost ho ohromila. Překvapil jsem válečná 

vojska uprostřed bitvy tím, že jsem zastavil jejich postup prostřednictvím přírodních sil. Projevil jsem se 

tím, že jsem vylil své milosrdenství na zbídačené domy, kde už nebyl chléb. Ke dveřím domu přišel 

mladík a přinesl v rukou bochník chleba.Muži i ženy se divili: "Kdo je to?" 

5 Studujte mé dílo, učedníci, neboť musíte být silní, abyste, až se rozbouří všechny viditelné i 

neviditelné živly, mohli vydávat svědectví o mém učení lásky. V této době jsem vám svěřil sedm darů pro 

rozvoj vašeho ducha a pro naplnění vašeho poslání:  

Zde máme Vůdce, Základní kámen, Nositele hlasu, Zmocněnce, Věštce, Zlaté peří a Pilíř*. Není to však 

poprvé, co jsem tyto dary udělil izraelskému lidu. I když jste šli přes poušť a hledali zaslíbenou zemi, dal 

jsem vám stejné dary. Mojžíš byl průvodcem a zároveň předával mé slovo a ukazoval mou vůli lidu. Do 

jeho rukou jsem vložil základní kámen svého Zákona, který je základem chrámu, který máte stavět ve 

svých srdcích. Kmen Juda byl pevným pilířem, který podepíral odvahu a důvěru mas. Kmen Lévi byl legií 

duchovních pracovníků, kteří díky mně mohli udržovat víru v Pána. Dějiny, proroctví a zjevení byly 

zapsány určenou rukou a proroci díky mé inspiraci viděli budoucnost očima Ducha. 
* 1. vedoucí: hlava sboru. 
2. Základní kámen: Zkušený, poradenský starší pracovník. 
3. Nositel hlasu: vysílač projevů. 
4. Zmocněnec: Odpovídá zejména za uzdravování nemocných. 
5. Vidoucí: člověk obzvlášť obdařený darem duchovního vidění. 
6. Zlaté peří: Osoby odpovědné za zapisování (stenografický přepis) oznámení. 
7. Pilíř: Sedm osvědčených starších sboru. 
Viz také: Pokyn 246, 31 (v 9. svazku), podle něhož budou vůdci té doby poslední. 

6 Pro tvého ducha v tuto chvíli neexistují žádné nové dary, vše v sobě nosíš od chvíle, kdy jsi ze mě 

povstal. 

7 Blíží se dny, kdy vám zjevím velká učení, která jste dosud neznali, neboť to nebudou lidé, kdo 

vám je zjeví. Je pravda, že v každém náboženském společenství jsou poslové ode Mne, ale nebudou to oni, 

kdo otevřou Mou pokladnici, a tím méně to mohou být ti, kdo se tohoto úkolu ujali sami od sebe, aniž by k 

tomu byli předurčeni. Ti, které jsem vyslal k této službě, mají moudrost z vnuknutí. Ti, kdo nejsou Mými 

služebníky, čerpali vědomosti z knih. Zatímco jedni se modlí a milují*, druzí čtou a studují, ale jejich mysl 

nikdy nedosáhne vysokého vidění ducha**. Když ti první mluví, přesvědčují, otřásají, hladí a léčí. Ty 

druhé udivují, nutí k obdivu, ale nepotěší a nezachrání. 
* Dodatky v závorkách v textu byly rovněž vloženy překladateli. 

** V současném originálním španělském textu se nerozlišuje mezi pojmy duch a duše. Tam je vždy "espiritu" = 

duch. V němčině je často vhodnější a někdy i nezbytné používat termín duše. Pokud se to zdálo vhodné, např. 

poprvé v nauce, nebo pokud by oba termíny měly v určitém smyslu své opodstatnění, ale překladatel se po zvážení 

rozhodl pro termín duše, je na to upozorněno v poznámce nad touto poznámkou. (Viz také: Dodatek ve svazku II) 

8 Buďte pokorní, učedníci, pracujte bez očekávání odměny. Radujte se z lásky a z vědomí, že jste 

milováni svým nebeským Otcem. Nepředstavujte si svou odměnu, protože ji vaše mysl nikdy nemůže 

pochopit. 

9 Opět vám říkám: Připravte se. Nevíte, jestli vás letos nepřekvapím velkými odhaleními. V této 

době vás osvěcuje světlo šesté pečeti a je dobré, abyste se nyní seznámili s obsahem tohoto tajemství. Tyto 

lekce vysvětlím prostřednictvím svých hlasatelů. 



 

10 

10 Jan, můj apoštol, slyšel a zapsal, co viděl ve viděních, aniž by jim rozuměl. Požehnaná ruka onoho 

proroka zanechala má zaslíbení a zjevení popsaná v alegoriích. A v této době vám podávám vysvětlení 

těchto slov a vnuknutí, neboť jen já sám jsem toho schopen. Abych vám však mohl předat toto světlo a 

abyste porozuměli tomuto slovu, očistěte se, bděte a modlete se. 
* Zpravidla vedle výzvy k modlitbě ─ dokonce jako první. 

pasáž ─ často opomíjené "hodinky". Je třeba ji chápat několika způsoby: Za prvé připomíná Ježíšovu prosbu třem 

učedníkům v oné těžké hodině v Getsemanech krátce před jeho zatčením, aby zůstali vzhůru (Mt 26,36-46 a 

další). Je to také platná žádost podílet se na osudu druhých s bdělým vědomím laskavým, a tedy podpůrným 

způsobem, jak se to děje také v přímluvné modlitbě. Dále to znamená také duchovní bdělost, stálou připravenost 

věnovat pozornost často tichým, slabým podnětům ducha a svědomí, včas si je uvědomit a myslet, cítit a jednat z 

vnitřního popudu lásky k bližnímu a milosrdenství; nenechat se určovat egoistickým, neláskyplným intelektuálním 

myšlením, jehož rozhodnutí, viděno z vyššího duchovního hlediska, jsou špatná, tj. škodí duši, což se obvykle 

pozná až později, když se projeví důsledky. Rozjímáním nebo meditací ─ zejména vnitřním, mentálním a také 

emocionálním ─ lze získat klid a pozornost, aby se myšlenky a intuice z tohoto i budoucího světa s jejich vlivem 

na emoce a činy staly okamžitě vědomými a bylo možné je ovládat. (Viz také: Pokyn 146, 60) V tomto světle je 

třeba vidět i částečně protichůdné studie o účincích písma a obrazů v různých médiích, od komiksů po televizi a 

internet, zejména u dětí a mládeže. Být bdělý znamená být pozorný, což také znamená být vnímavý, a to jak ve 

vztahu k okolí a bližnímu, tak ve vnitřní duchovní komunikaci, v vnímání Boží vůle (hlas svědomí/inspirace). V 

této souvislosti je třeba zmínit i sny, které se do vědomí dostávají prostřednictvím paměti, a je dokonce možné je 

během běžného spánku doprovázet jakýmsi bdělým vědomím, d. 
tj. probudit se, když tělo spí. Význam snů jako možného zdroje hlubších vhledů vyplývá i z dalších pasáží nauky 

(např. U 159, 3; U 162, 4; U 167, 47) a z biblických textů. Jsou také závislé na rozvoji duše a duchovním 

povznesení či postoji (U 100, 30). 

11 Vpravdě vám říkám, že pokud jste dosud neslyšeli vyšší učení, je to jen proto, že vám chybí 

vznešenost a čistota. Učiňte se hodnými, abyste prostřednictvím dobročinnosti přijali do svých srdcí 

stránky, které obsahuje Kniha sedmi pečetí. 

12 Přicházím ke svým dětem, abych vás naučil ctnostem, aby váš duch byl silný a vy jste přemohli 

pokušení, která jsou sklony vašeho těla. Otevřete své duchovní oči a uvidíte mnoho věcí, které pro vás 

mám připravené ve své pokladnici. 

13 Působím na vaše srdce svým slovem, abyste tvořili součást chrámu mého Ducha svatého. 

14 Milovaní lidé: Mistr vám dává učení a v jeho významu je světlo, které osvěcuje vašeho ducha. 

15 Vznášejte se ke mně ve své modlitbě a vězte, že vás skrze ni vyslyší váš Otec, který vám dá sílu a 

pomůže vám jako Šimonovi z Kyrény nést váš kříž. 

16 V mém Slově naleznete štít a zářivou zbraň, která vám pomůže zvítězit ve vašem boji. Připravuji 

vás, abyste díky rozvoji své duše a rozvíjení svých duchovních darů dokázali odolávat pokušením. 

17 Žijte bděle, milovaní lidé, chovejte se jako moudré panny z podobenství, které bylo dáno mým 

učedníkům ve Druhém věku. Buďte jako oni, s hořícími lampami, abyste vždycky vkládali svou víru a 

naději ve Mne. V tobě je svatyně, kterou jsem s velkou láskou připravil v této třetí éře. Jste strážci Mého 

Slova a Já jsem proměnil každou mysl a srdce v pramen lásky, ctnosti a léčivého balzámu, který bude 

proudit mezi lidmi jako křišťálově čistá voda. 

18 Velká je tvá radost, Izraeli, protože jsi viděl, že jsi mohl přinést útěchu zarmouceným srdcím a že 

ti, kdo byli skleslí bolestí, se cítili povzbuzeni tvým slovem, když jsi je vybavil. Blahoslavení jste vy, kteří 

takto plníte svůj úkol. Pokračujte v boji, abyste lidem přinesli mé milosrdenství. Přicházím se svým 

slovem, abych vás v tomto boji povzbudil. Učím vás budovat a obnovovat to, co lidstvo svým 

materialismem časem zničilo. Tvůj duch zná dobu, ve které žije, učí se lépe a lépe odolávat zkouškám, 

které ho na jeho cestě potkávají, protože jeho víra a láska k mému Dílu jsou velké. 

19 Milované děti, na konci vašeho boje vám dám odměnu. Zatím nevíte, kdy a jak se to stane, ale 

vpravdě vám říkám, že Mé slovo se naplňuje a že jsem vám nabídl zaslíbenou zemi, kde zažijete 

blaženost, osvěžení a štěstí. Plně pocítíš Můj pokoj, protože pak tvůj duch zvítězí. 

20 Znovu vám ukazuji cestu, po které musí váš duch jít; na ní je mé světlo, ctnosti a duchovní ideály, 

s nimiž musíte jít svou cestou. V této době jsem přišel s plamenným mečem - ne abych zabil ducha, ale 

abych bojoval s temnotou, která se kolem vás rozšířila. 
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21 Hle, toto je síla Mého Slova, kterou před vámi zjevuji ve skutcích lásky! Svědčím jím o sobě. 

Dělám zázraky v každém srdci, abych vás proměnil v děti světla, neboť váš Otec je Světlo a nekonečná 

Moudrost. Každému dávám své slovo, které je zákonem. Uvědomte si však, že vás svou mocí nenutím, 

abyste ji poslouchali, a viděli v Mém Slově bič, který zraňuje vaše srdce. Copak nevíte, že Já jako Otec 

nechci pro své děti bolest? Uvědomte si, že vás očišťuji Svým učením a uzdravuji vás z ran, které přede 

Mne přinášíte, a jestliže vás Mé slovo na chvíli soudí, je to proto, že jsem dokonalá spravedlnost, a tak vás 

ušetřím bolesti, kterou si sami způsobujete, když zapomínáte na plnění Mého zákona. 

22 Chci, abyste byli duchovně svobodní. Nepodléhejte však rozmařilosti, k níž vás podněcuje tělo, 

neboť jsem vám je svěřil, aby bylo ochotným nástrojem, který podporuje vaši duši v jejím vzestupném 

vývoji. Stala se však otrokem toho, komu má vládnout. Učím vás svým slovem, abyste se nenechali 

strhnout bouří svých vášní a uměli se ovládat. 

23 Můj lide, miluj mě a vydávej o mně svědectví v každém svém skutku. Praktikujte ctnosti a šiřte mé 

světlo. Dávám mu proudit do tvého ducha a živím ho chlebem věčného života; hoduje na ovoci života, 

přijímá mou moudrost. To je podstata mého slova. Připravili jste svá srdce jako čistý kalich a já do něj 

nechávám kapku po kapce proudit svou Krev. 

24 Můj lide, pochop alegorický význam mého slova a osvěž se jím. 

25 Tvé hmotné oči nemohou vidět mou zářivou tvář, ale rozumíš mi díky slovu, které přijímá tvůj 

duch. Mé Slovo je vibrace, která udává rytmus všemu stvořenému, takže vše je v dokonalé harmonii. Tak 

se váš duch podvolí síle mého Slova, abyste mohli dosáhnout brány spásy a poté zaslíbené země. 

26 Zde je má přítomnost! Hle, moc mého Ducha se ve vás stala zákonem, zákonem, který vám říká: 

Milujte se navzájem. Tímto neviditelným zákonem spojuji všechny své děti. Nechám ze všech srdcí 

vyšlehnout plamen lásky, aby všichni splynuli v jeden ideál. 

27 Váš Mistr vám přináší poselství míru a spásy, na které jste tak dlouho čekali. Jen já vám mohu 

svým učením pomoci najít cestu, která vás dovede do duchovního domova. 

28 Slyšíte mé slovo lidskými rty. 

29 Co potřebujete k tomu, abyste prošli cestou spiritualizace? Budete-li mít lásku, povznesete se 

velmi vysoko, a budete-li mi důvěřovat, nebudete ve svém životě klopýtat a schopnosti léčit, mluvit a 

přesvědčovat, které jsou ve vás, se rozvinou, a to vše bude sloužit pokroku vašeho ducha. 

30 Všichni můžete jít v mých stopách, neboť jste všichni vybaveni k tomu, abyste mohli vystoupit a 

dosáhnout mě. Kdo vám řekl, že někteří se tam dostanou a jiní ne? 

31 Nestvořil jsem duchy různých hierarchií; všichni jsou stvořeni stejným způsobem a všichni máte 

Mé božské pomazání. Dnes však nejste všichni čistí, jako když jste byli stvořeni, a proto vám říkám, že se 

musíte očistit. Chci totiž, aby to, co vychází z vašich srdcí, bylo čisté, abyste byli poslušní mých vnuknutí, 

aby vaše práce byla nezištná a aby se vaše spravedlnost odrážela ve všech vašich skutcích. Sobeckost nebo 

závist nejsou projevy vznešeného ducha. Až očistíte své srdce a uvolníte prostor pro světlo, budete 

připraveni zveřejnit mé dílo a teprve pak se můžete stát hlasateli, věštci a proroky pravdy. 

32 Můj univerzální paprsek osvěcuje ducha lidí, očišťuje je a povznáší, neboť chci, abyste byli nad 

pouhými lidmi a konali zázraky, jak jsem vás učil. 

33 Pamatujte, že jsem laskavý a že jsem vaše skutky neodsuzoval. Dávám vám svou pomoc, 

přicházím na pomoc těm, kdo trpí, těm, kdo sešli z cesty, a neodsuzuji je, protože stále mohou činit pokání 

a vyhnout se novým pádům. Nikoho jsem neodhalil, pouze jsem vybavil vašeho ducha, abyste cítili 

odpovědnost za každý svůj čin a abyste se mohli povznést tím, že napravíte své prohřešky a budete od 

nynějška stavět na pevných základech. 

34 Uzdravujte nemocné skrze víru a lásku. Rozvíjejte své schopnosti, abyste poznali, kolik milostí 

jsem vám připravil, a neříkali, že to, co od vás žádám, je nad vaše síly. 

35 Upřímně si přejte mou přítomnost a vydejte se na cestu plni síly, kázat lásku. Učte a dokazujte, že 

láska může nemocnému člověku navrátit zdraví, protože je nejmocnějším známým lékem. 

36 Pozvedněte svého ducha a myslete na miliony nemocných lidí na světě a vylijte na ně balzám své 

modlitby. 
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37 Kristus není mrtvý; žije věčně, aby duším dával život a vzkříšení. Jestliže jste ke mně přišli s 

utrpením, a když opouštíte toto místo setkání, hledáte svou bolest a už ji nenacházíte, je to proto, že jste 

pronikli do mého Slova a našli v něm uzdravující balzám, který vám navrátil zdraví a pokoj. 

38 Přišel jsem v tomto čase, abych vám ukázal svůj Zákon navzdory nevíře lidí. Ti, které jsem si 

vyvolil, aby spolu se mnou tvořili Mé apoštolstvo, uvěřili, když slyšeli Mé Slovo, a jejich víra je 

neotřesitelná. Ale ti, kdo po Mém vyslyšení odešli a popírají, že jsem to Já, kdo se dává poznat, již nesou 

ve svém duchu sémě Mé lásky a dříve či později se ke Mně vrátí. 

39 Kdybyste byli kvůli mé věci špatně posouzeni a byli přesvědčeni, že jste se mýlili - co byste 

odpověděli? 

40 Říkáš mi, že mě budeš následovat až do konce, že jsi ve svém srdci zažehla světlo lásky a že 

sneseš i ty největší zkoušky, abys o mně vydala svědectví; a já ti dávám vytrvalost, protože se zvednou 

velké bouře, aby zhasly světlo tvé víry. 

41 Pokud ukážete na svůj prostý a poctivý život jako na svědectví této pravdy a necháte Ducha mluvit 

s autoritou, obhájíte svou víru a oni mi uvěří. Nejsilnějšími zbraněmi, kterými můžete porazit své 

nepřátele, jsou láska, rozvaha a spravedlnost. Respektujte víru svých bližních, ale v jejich duchu si dělejte 

legraci. Buďte pokorní a nedělejte si kvůli mému učení nepřátele. Všichni říkají, že poslouchají má 

přikázání a konají skutky, které jsou přede mnou nedůstojné. Připravte se a nejednejte v rozporu se svými 

povinnostmi. Skrze vás budu mluvit k lidstvu, neboť každý z mých vyvolených bude mluvčím mého 

učení, vyslancem dobré vůle. 

42 Chcete-li, aby mě vaši bližní přijali, noste mě s sebou ve svatyni svého srdce. Nechávám knihu své 

pravdy otevřenou, aby si ji mohl přečíst celý svět. 

43 Chci vás zanechat duchovně připravené před rokem 1950, chci vám dát svůj pokoj, když se s vámi 

loučím. Je mou vůlí, abyste získali právo obdržet mé poslední příkazy a pokyny. 

44 Po onom roce, v němž bude 144 000 lidí označených ohněm mé lásky sjednoceno, jedni hmotně, 

druzí duchovně, budou vybaveni a nebude lidské moci, která by jim mohla vzít mnou udělené duchovní 

dary nebo jim poskytnout jiné dary. 

45 Požehnaní jsou ti, kteří se do této doby zduchovnili, kteří umožnili své duši rozvíjet se cestou 

vzhůru, neboť budou připraveni na dobu proměny, která vás čeká, a budou dostatečně silní, aby se 

postavili sektám a náboženským společenstvím. 

46 Upozornil jsem vás na své učení, které je jako povzbuzující proud vycházející ze mne. Nikdo 

nebude schopen zastavit její průběh. Stéká z vysoké hory, aby zúrodnila žíznivou zemi. 

47 Jsem s vámi a nemusíte se ničeho bát. Moje inspirace proudí věčně a navždy se mnou můžete živit. 

Stejně jako onen anděl vám dnes říkám: Sláva Bohu ve vědomí oduševnělého člověka a mír na zemi 

lidstvu, které se snaží nastolit mír ve světě. 

48 Milovaní lidé, vlévám do vás očistný oheň svého Slova, abyste měli sílu, světlo a život. Posílám 

vám své myšlenky prostřednictvím tohoto hlasového nosiče, aniž by mohly být poskvrněny, když jím 

procházejí. Božství není poskvrněno, když se projevuje skrze lidský mozek, i když není oduševnělé. 

49 Musím často opakovat své učení, aby "poslední", kteří přede mnou neustále přicházejí, udělali 

první krok a od tohoto okamžiku, od této první lekce, poznali podstatu tohoto projevu. 

50 Vězte, že ti, kdo se milují, spolu mohou komunikovat i na největší vzdálenosti: Miluji tě a ty mě 

také. Pro ducha neexistují žádné překážky; na své cestě životem máte mnoho příležitostí to zažít. Učíte se 

mě milovat a jsou chvíle, kdy cítíte, že jste dosáhli pravé lásky, kterou jsem vám určil, aby osvítila vaše 

srdce a dala vám sílu na vaší cestě životem. 

51 Nežádám vás, abyste dělali to, co neznáte nebo čeho nejste schopni. Kdybych to udělal, byl bych k 

vám nespravedlivý. Pokud někdo ví, jakého stupně vývoje jste dosáhli, jsem to já. Všimněte si, že vás 

nežádám, abyste se Mnou rozmlouvali z ducha do ducha, aniž byste se na to předem připravili. Dávám 

vám tuto přípravu, když s vámi komunikuji prostřednictvím hlasatelů, jejichž mozkem vám posílám svá 

učení. 

52 Učte se naslouchat, učedníci, neboť naslouchat není totéž co slyšet. Všichni slyší, ale je jen velmi 

málo těch, kteří umějí naslouchat, a jen tak lze pochopit pravdu mého učení. 
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53 Vězte, že Mistr na sebe bere tuto starost o duchovní sblížení mezi člověkem a jeho Bohem, když 

vám posílá své myšlenky, aby vás osvítily, když budou zářit dolů. Jazyk, který vychází ze rtů vysílačů, je 

navenek až příliš prostý, ale jeho smysl je dokonalý jako smysl vašeho Otce, který vám ho posílá. Smysl 

tohoto díla přesahuje to, co si představujete a chápete, a proto si jej představujte jako božský, velký a 

věčný. Je víc než útěchou pro unavené, víc než balzámem pro nemocné. Je to nejvyšší dar pro ducha, který 

vám dává štěstí z lásky k Bohu a který vám dává poznání pravého života. 

54 Vězte, že ten, kdo chápe a poznává něco z toho, co je vyhrazeno těm, kdo duchovně povstávají, 

nemůže již svého ducha odtrhnout od světla, které mu bylo zjeveno. Ať už vstoupí do neznámých světů, 

nebo se znovu a znovu vrací na zem - to, co kdysi přijal jako božskou jiskru světla, vždy znovu povstane z 

nejčistšího nitra jeho bytosti jako předtucha, jako božská inspirace. Občas ožije jako sladké probuzení 

nebo jako nebeská píseň, která zaplaví srdce rozkoší, jako touha vrátit se do duchovního domova. To je to, 

co mé učení znamená pro duše, které se vracejí do tohoto života. Duch zdánlivě zapomíná na svou 

minulost, ale ve skutečnosti neztrácí znalosti mého učení. 

55 Těm, kteří pochybují, že k vám v této chvíli a v této podobě promlouvá Božské "Slovo", říkám, že 

pokud Mi nechtějí dát toto jméno, pokud nechtějí toto Slovo přisoudit Božskému Mistru, měli by se 

ujmout významu tohoto učení a jít na dřeň každé jeho myšlence; pokud při přemýšlení o tom, co slyšeli, 

dojdou k závěru, že obsahuje světlo a pravdu pro lidstvo, měli by ho použít jako měřítko pro své kroky na 

zemi a proměnit jím svůj život. 

56 Vím, že vám předávám pravou moudrost; to, čemu lidé věří, nic nemění na Mé pravdě. Je však 

nutné, aby si člověk byl jistý tím, čemu věří, co zná a co miluje. Jen proto se někdy ve Svých projevech 

snižuju na úroveň lidí, aby Mě poznali. 

57 Těm, které již nazývám učedníky, musím říci, že mají svatou povinnost učit a přivádět k 

pochopení této nauky ty, které nazývám "malými dětmi", neboť ještě nechápou, co vidí a co slyší v Mém 

učení. Aby byli Mými učedníky, nestačí jen rozumět, ale musí také cítit. Je totiž mnoho těch, kteří sice 

dostatečně rozumí učení, které jsem jim dal ve svém Slově, ale nejsou schopni oslovit ty, kteří dosud 

nebyli schopni pochopit Boží učení. Uvědomte si, že mé děti často potřebují vaše vysvětlení a vaše 

zkušenosti. Vzdělávejte se, abyste je mohli učit, a zažijete, jak se v nich rozvíjí víra a ve vás dar Slova. 

Měli byste v sobě zažehnout hlubokou víru, která má také rozum a pochopení. 
* Zde je třeba připomenout, že v dřívějších dobách, a dokonce i dnes, byly a jsou mnohé zákony neznámé. Kvůli 

nevědomosti a omylům vznikl rozpor mezi vírou a poznáním, mezi náboženstvím a vědou. Tento rozpor 

odstraňuje nauka o duchu, protože místo "slepé" víry umožňuje víru založenou na duchovním poznání a vhledu ─ 

víru poznávající, a tím i vědu rozšířenou a osvícenou směrem k duchovní a nadpozemské skutečnosti. 

58 Není pravda, že jste všichni tvrdého srdce. Často jsem vás viděl plakat kvůli druhým a zažil jsem, 

jak vaše srdce trhá cizí bolest. 

59 Tato éra byla zahájena projevem Mého paprsku skrze orgány mysli*, které k tomu byly vybrány, 

protože v sobě nesly toto poslání. Nemyslete si, že byli vybráni kvůli své čistotě, protože kdyby tomu tak 

bylo, nenašel bych ani jednoho. 
* Schopnost myšlení a mluvení "nositelů hlasu". 

60 Uspokojte se mým božským posílením a ciťte se v bezpečí, protože jste se mnou. Zítra, až se vaše 

srdce probudí k lásce a bude oživeno pocitem lásky k bližnímu, ať bez ustání dělá vašemu bližnímu to, co 

jsem já dělal jemu. 

61 Vzpomeňte si na onen den plný světla a radosti, kdy se poprvé sešli učedníci tohoto díla. Bylo 1. 

září 1866, když se Eliášovo světlo rozlilo jako inspirace na ty, kdo se shromáždili kolem Roqueho 

Rojase*. 
* Jméno tohoto prvního hlasujícího a zmocněnce se vyslovuje "Roke Rochas" (švýcarské "ch"). 

62 Toho dne byli vysvěceni ti, kteří se měli stát prvními vůdci a prvními nositeli hlasu. Byl to den 

plný inspirace, zjevení, slibů a smluv. 

63 Tito učedníci se cítili duchovně přeneseni na Sinaj nebo horu Tábor, vzpomínali na velká zjevení 

první a druhé éry. A nemýlili se ve své předtuše, neboť duchovní přítomnost Mojžíše, má přítomnost a 
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přítomnost Eliáše byla s nimi, stejně jako byla na hoře Tábor v duchovním vidění, které viděli někteří z 

mých učedníků - zjevení, které lidé nazývali "Ježíšovo proměnění". 

64 Vám, kteří mě dnes posloucháte, říkám vpravdě, že je s vámi duchovní přítomnost Mojžíšova, má 

a Eliášova. Co měli lidé druhé éry, co vy nemáte? Máte stejnou víru jako oni, stejně jako vám říkám, že je 

mezi vámi nedokonalost a hřích, stejně jako tomu bylo v té době. 

65 Zde je přítomnost tří poslů: Mojžíše, Ježíše a Eliáše - duchovní přítomnost, neviditelná lidským 

očím a vnímatelná pouze smysly ducha. Proto vám říkám: Připravte se na to, abyste se mohli těšit ze 

světla, které se v tuto chvíli rozlévá na vašeho ducha. 

66 Otevřete své srdce a pociťte v něm Mojžíšovu přítomnost. Staňte se vnímavými a slyšte jeho 

duchovní hlas, který vás povzbuzuje k další cestě, stejně jako on povzbuzoval svůj lid, když poprvé přešel 

poušť. 

67 Mojžíš v Otcově lůně nezahálí, jeho Duch působí bez ustání a způsobuje, že hlas Zákona je slyšet 

v každém duchu. Říká vám, abyste byli pravými dětmi víry, abyste mohli dosáhnout země zaslíbené 

duchu. 

68 Lidé, uchovejte si ve svých srdcích lekci, kterou jste slyšeli, abyste se mohli stále těšit z mé 

duchovní přítomnosti, která vás provází po celou dobu života. 

69 Modlete se, neboť přijímám vaše myšlenky, a dokud vaše přímluva trvá, zasypávám lidstvo svým 

požehnáním. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 144  
1 Pozvedněte svého ducha a překročte prahy hmotného, abyste se spojili s mým Božským Duchem. 

2 Proč chcete svého ducha podřídit zemi a připravit ho tak o duchovní radosti? Nezapomeňte, že 

patří do jiného světa. 

3 Nechť tvůj duch vstoupí do mé svatyně, aby se tam nasytil světlem a byl pak průvodcem tvých 

kroků, mistrem a vnitřním soudcem. 

4 Tyto zástupy lidí, kteří zde naslouchají Mému Slovu, otevřely v této době své duchovní oči světlu, 

neboť dosud žádný člověk nekázal s takovou čistotou, pravdou a upřímností, s jakou jsem vám dával svá 

poučení. Ve všech dobách lidé falšovali Mou pravdu a skrývali před lidstvem Můj zákon. 

5 Viděl jsem, že učení, které jsem vás učil ve Druhé éře, je skryté, nedokonalé a není vykládáno 

podle duchovního vývoje, který máte dnes, ale podle chápání lidí před mnoha staletími. Přesto jsem k vám 

přišel, a když jsem vás viděl hladové, dal jsem vám "chléb" v hojnosti, abyste se nasytili a potom ho 

předali lidem, kteří teprve přijdou. 

6 Pamatujte, že vás čeká nový čas, že mé slovo skončí a že zůstanete sami s mým učením. Když se 

tedy budete umět připravit, budete o mně moci mluvit. Jestliže však navzdory svému poznání upadnete do 

pokušení, jestliže překroutíte mé slovo nebo je nebudete správně vykládat, pak mé učení na vašich rtech 

nebude potravou pro vaše bližní. 

7 Ještě je čas, abyste se modlili a připravili se na svou povinnost. Nečekejte, až vás postihne má 

spravedlnost, nečekejte, až vás bude bičovat bolest a válka jako ty vaše bratrské národy, které zalévají pole 

krví a zanechávají domovy v bídě. Podporujte svůj národ modlitbami a nedovolte, aby byl zničen jako 

Jeruzalém. Pěstujte svými skutky zahradu, jejímiž květy jsou odpuštění, láska, modlitba a láska. Tato 

zahrada začne ve vašich srdcích a skončí ve vašich duších. Věnujte několik okamžiků dne rozjímání, ať se 

váš duch povznese, aby vás oslovila má inspirace. Vidíte, že nemáte po ruce žádné knihy, a jen díky této 

inspiraci budete moci v této době přijmout světlo. Pamatujte, že přijde chvíle, kdy budete muset vydat 

svědectví o mé pravdě, a že se pak budete muset uchýlit ke knize, kterou máte ve svém srdci. Naučte se 

číst tuto neviditelnou knihu, aby se vaše mysl nezatemnila. Ponořte se do sebe, aby hlas vašeho ducha 

zazněl na vašich rtech. 

8 Každé náboženské společenství a každá sekta se připravuje, protože očekává blízkost konfrontace. 

Budeš stát mezi nimi, ale pak budeš vybaven, neboť použiji tvůj intelekt, abych se dal poznat. 

9 Dnes tě vidím ještě slabou, neboť když jsi přijala nevděk svých bližních jako poděkování za své 

skutky lásky, tiše jsi plakala a řekla jsi mi: "To je ten kříž, který jsi mi vložila na ramena?" "To je ten kříž, 

který jsi mi vložila na ramena?" odpověděla jsem. Na to vám odpovídám další otázkou: Zapomněli jste už 

na Ježíšův příklad mezi lidmi? Pokud tě svět zraní, neobviňuj mě, slituj se nad ním, já ti ránu zase zacelím. 

10 Ať si lidé myslí, že jsi chudý; jsi-li pokorný, učiním tě velkým v duchu. Mlčte, kdykoli můžete, ale 

tvrdě pracujte. Vydejte o mně svědectví, neboť i já vydám svědectví o vás. 

11 Pokud váš duch cítí potřebu vzlétnout, je to proto, že jsou chvíle, kdy se v tomto světě cítí cizí, kdy 

se cítí jako cizinec. Chápe, že jeho pravá vlast, jeho domov, leží na onom světě. 

12 Dvanáct izraelských kmenů je rozptýleno po celém světě. Spojí se při plnění svého poslání, i když 

jsou od sebe vzdáleni. V očekávání mého nového zjevení pátrají v nekonečnu. Proroctví se však naplní a 

oni spatří světlo. Mezi nimi jsou velcí duchové, ti, kteří mají vycvičenou mysl, srdce s velkou ušlechtilostí 

a silnou inspirací. Mnozí z nich k vám přijdou a vy budete žasnout nad jejich vysokou duchovností - 

ačkoli mě v tuto chvíli ještě neslyšeli. Nenechte se překvapit vaší malou přípravou. 

13 Blíží se doba, kdy se objeví společenství, která vás překvapí svou duchovností a rozvinutím svých 

duchovních darů, a kdy se objeví proroci, neboť světlo mého Ducha svatého ozařuje každého ducha a 

každou inteligenci, aby jí odhalilo dobu, ve které žije, a každému z nich naznačilo jeho poslání. 

14 Brány tohoto národa se brzy otevřou, aby poskytly útočiště mužům a ženám, kteří přijdou z cizích 

národů. Všichni s sebou přinesou hlad, bolest a nouzi a u vás najdou teplo, chléb a útěchu. Připravte svá 

srdce, aby je přijala s láskou. 

15 Kolik z vás bude muset odejít do cizích zemí a pak budete muset spoléhat na to, že vás přijmou 

jako bratry! 
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16 Až od vás odejdu, vytvoříte jedno srdce. 

17 Mluvte spolu s duchy světla: "Sláva na výsostech Bohu a pokoj na zemi lidem dobré vůle." Tak zní 

píseň chvály andělů. 

18 Lidé, připravte se naslouchat mým slovům s naprostou oddaností, pak si uvědomíte, že je to milost, 

že jste opět spatřili světlo Mistra. Moje inspirace se stala lidským slovem a hledá duše, které ji potřebují 

nebo žízní po světle. Sladká útěcha, která vám byla kdysi slíbena, se skrývá v podstatě tohoto pokorného a 

něžného slova, které se vás snaží přesvědčit. Je v ní nebeská vůně a srdce se při ní rozbuší rychleji, jako se 

rozbušilo srdce mých učedníků z druhé éry v noci Poslední večeře. 

19 Vítejte u mého vyučování. Přicházíte kvůli zaslíbení spasení, přicházíte kvůli Slovu, které vám 

ukazuje pravý život. Vezměte si mě za příklad, milujte svůj kříž, líbejte kříž svého života, žehnejte vůli 

svého Otce. 

20 Říkám vám, abyste milovali svůj kříž, protože pokud se proti němu vzpouzíte, zatímco ho nesete 

na svých bedrech, bolest vám v srdci vyryje hlubokou ránu. Svůj kříž vskutku miluji, ó lidé, ale víte, jak 

nazývám svůj kříž? Můj kříž tvoříte vy, lidé, které tolik miluji. 

21 Nebudeš se rouhat těžkému putování; každá nová bolest je novým světlem ve tvém srdci, každá 

zkouška způsobí, že ve tvé bytosti vyraší květy zkušenosti. Rozumíme: Když vás zasáhne bolest, je to 

proto, že ji potřebujete. Musíte také pochopit, že když se vás zmocní radost, potřebovali jste ji i vy. 

22 Blahoslavení jsou ti, kdo skrývají své utrpení a dělí se o všechny své radosti se svými bližními, i 

když jsou velmi malé. 

23 Blahoslavený je ten, kdo přijímá bolest a ví, že ho zdokonalí a dovede na vrchol, protože si 

uvědomil, že bolest je dědictvím člověka a že ho očistí, aby se mohl vrátit k Otci. 

24 Poskytl jsem člověku všechny potřebné prostředky, aby si s nimi prostřednictvím skutků lásky 

vybudoval žebřík, který ho dovede až ke mně. Dal jsem mu jako dědictví svou moudrost a lásku. Protože 

však těchto darů nevyužil, nastoupila bolest, která zaplnila prázdnotu. 

25 Kolébka je počátkem lidstva, hrob je jeho koncem, a vidím, že v období své existence, které tyto 

dva krajní okamžiky spojuje, více trpíte, než se radujete. Pláčeš, když se narodíš, dokud žiješ, a nakonec, 

když zemřeš. Já, který následuji tvé kroky, tě chci a musím zachránit. Mé učení je hlasem, který vás volá k 

nalezení cesty míru. Můj zákon byl vždy zákonem spravedlnosti, lásky a míru. Ukázal vám cestu a 

umožnil vám, abyste se zachránili. 

26 Mnozí lidé této doby, když v mém učení slyší často opakovat slovo láska, si řeknou: "Co je to asi 

za lásku, že tak vytrvale kážou?" A já se ptám: "Co je to za lásku?" "Láska? Moji následovníci pak musí 

konat skutky, které vysvětlí a objasní, co je láska, kterou jsem vás učil a inspiroval. Také ve Druhém věku 

se mě lidé ptali, jaká je podstata lásky, o níž Ježíš tolik mluvil k lidem; Mistr, který si právě sedl k 

růžovému keři, jehož květy byly suché a uschlé, je při kázání pohladil rukou a ty květy pod vlivem jeho 

pohlazení ožily a všichni, kdo ho obklopovali, byli takovým zázrakem opravdu dojati. Něco takového se 

stane i v lidských srdcích, když budou umět milovat jeden druhého. Růžové keře znovu rozkvetou a uschlé 

růže ožijí. 

27 Ne všichni lidé budou mít stejný názor, až se jim dostane tohoto světla, protože období vývoje není 

u všech lidí stejné. Někteří stráví na cestě života více času než jiní; vězte také, že všichni lidé jsou 

opoždění v poznání a v rozvoji, protože se odchýlili od cesty rozvoje. 

28 Člověk žije dlouho, ale ze svého života má jen malý užitek, a to proto, že přikládá největší význam 

materiálnímu uspokojení a pohrdá uměním žít s láskou a spravedlivě. 

29 Přináším světu novou lekci, která bude jako božský déšť, jenž oživí uschlá srdce a oživí stagnující 

nebo nemocné duše. 

30 Pamatujte, že jsem vám řekl: "Proste a bude vám dáno." Proto přicházíte s mnoha žádostmi. Nyní 

vám však říkám, abyste se naučili prosit a přijímat: Pros s pokorou a přijímej s pokorou. 

31 Tvé srdce mi říká: "Mistře, jak často si myslíš, že jsme tě urazili svými hloupými a nevědomými 

žádostmi?" Ale říkám vám, že jste mě neurazili, když jste to udělali z nevědomosti. 

32 Kvůli vašemu nedostatečnému poznání se opět prokazuji jako Mistr mezi vámi, a tak jsem zde a s 

láskou učím a opravuji své učedníky. 
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33 Uděláš dobře, když si pospíšíš na mé volání, neboť všechny osudy jsou založeny ve mně. Není to 

svět, kdo vám je ukládá, ani zákony země, které určují váš osud. Vaše svoboda vůle má také své hranice, 

člověk není nezávislý. Já jsem jediný nezávislý, v jehož bytí je založeno vše, co bylo stvořeno. Přesto ti 

říkám, že toužím po tvé dokonalosti. 

34 Proč vás vidím, jak sklesle kráčíte životem jako neúspěšní? Pozvedněte svou tvář, věřte ve svůj 

osud, vždy se dívejte dopředu, protože tam, na obzoru, mě uvidíte. 

35 Lidstvo, uznejte mé učení. Duchovnost, kterou vám předává, vám umožní slyšet můj hlas ve 

chvílích osamělosti nebo bolesti. V hodinách zkoušek vám dá neznámou sílu, a když vás hovor světa unaví 

a v srdci pocítíte smutek, uslyšíte nebeský koncert z nekonečna. Až se pak probudíte z vytržení, zeptáte se: 

"Z jaké knihy jsem se to naučil?" Já vám však řeknu: "V knize mé moudrosti a mé lásky". 

36 Když se tak stane, budete mít dialog mezi duchy. Pak vstoupíte do chrámu Páně. 

37 Váš duch musí stoupat, aby vás tělo posilovalo a podporovalo v boji o život. Kdybyste mi skutečně 

důvěřovali, nemuseli byste marně klepat na dveře svých bližních, jejichž srdce jsou téměř vždy uzavřena 

vstřícnosti. 

38 Moje učení kuje vašeho ducha. Spolupracujte se svým Otcem, vychovávejte srdce svých dětí v 

mém učení. 

39 Dnes jste mými učedníky, zítra budou vašimi dětmi. 

40 Pomyslete na ty, kteří ztratili otce, když byli ještě dětmi. 

41 Pomyslete na ty, kteří nikdy nezažili něhu matky. 

42 Jedině cesta mého Zákona jim může nahradit jejich nedostatek a dovést je k bráně spásy. Proto je 

moje znamení nezničitelně vtisknuto do všech cest tvého života. 

43 Milovaný lide, zítra, až se roznese zpráva, že jsem byl s vámi, přijdou se vás ptát zástupy. Jestliže 

v té době bude život ve vašich domovech čistý a vaše oddanost Otci bude taková, jak jsem vás učil, 

nemyslíte, že to bude nejlepší odpověď, kterou můžete dát, a nejlepší důkaz, že jste slyšeli Mé slovo? 

44 Jak málo je v této době, kdy jsou i vzduch, země a voda otráveny zlými skutky lidí, těch, kteří 

nejsou nakaženi zlem nebo temnotou! 

45 Kdo z vašich bližních, až se setká s komunitou žijící ve ctnosti a míru, bude moci popřít, že je Otec 

učil? Sesazení panovníci mohou přijít oplakávat svou ztracenou moc a v lůně tohoto lidu mohou znovu 

nabýt klidu, když si uvědomí falešnost pozemských marností. Budou přicházet duchovní ze sekt a 

náboženských společenství, kteří, až zakusí duchovnost tohoto shromáždění a jeho uctívání Boha plné 

upřímnosti, pocítí v srdci soud svého vlastního svědomí, které jim bude vyčítat jejich chyby. 

46 Tento lid patří Pánu, který rozezní svůj hlas nad všemi národy země a podmaní si je světlem 

pravdy, a jakmile si je podmaní, učiní je součástí této rodiny, neboť všichni duchové jsou dětmi Božího 

lidu. 

47 Dnes víš, komu nasloucháš, a připravuješ svého ducha, aby v něm přijal tento nebeský chléb. 

Připravte svého ducha, protože ten, kdo vás učí, není lidský učitel. Není učenec, filozof, vědec ani král na 

zemi, a přesto je víc než všichni dohromady. Před vámi je otevřena kniha, která vás učí cestě k 

dokonalosti. 

48 Moji učedníci to všechno vědí, ale ti "poslední", kteří právě přicházejí, jsou překvapeni, že Mě 

nacházejí uprostřed této hmotné chudoby, a pak je třeba jim říci, že na zemi nic nevlastním, a když jsem 

přebýval mezi vámi, žil jsem v pokoře, protože jsem vás tak učil chápat, že Mé království není z tohoto 

světa a že to, co hledám, jsou lidská srdce. "Korunu", kterou vidíte na mé hlavě, jsem si nenasadil já sám, 

ale lidé, a byla z trní. 

49 Přijďte ke mně a svěřte se mi se svými touhami, vyznejte své slabosti a požádejte mě o sílu. Tady 

jsem s vámi, nevzdaluji se od svých dětí a následuji vás, kamkoli jdete, neboť i když jdete do vězení, jsem 

tam, abych vás potěšil. Když se vydáš na dlouhou cestu, máš Mou společnost. Když onemocníte, máte mě 

v čele jako ošetřovatele a lékaře. Když jsi osamělý, dávám ti pocítit svou přítomnost. 

50 Poznejte mě zde, když pečuji o své sémě. Neúnavně k vám mluvím od chvíle, kdy Eliáš ústy 

Roque Rojase oznámil nový čas. Mnozí opustili osivo a nářadí, ale já pokračuji v práci na svých polích. 

Pokud se však někteří domnívají, že takto budu komunikovat vždy, mýlí se, neboť čas, kdy Mě uslyšíte v 
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této podobě, se již zkrátil. Je nutné, aby tento projev skončil, abyste se mohli začít oduševňovat, spojit se 

přímo s mým Duchem a mohli spatřit svého Pána na oblaku svého duchovního povznesení. 

51 Nejste ještě znepokojeni absencí tohoto slova? Už jste nashromáždili dost pro sebe a pro své 

bližní? Nebo si myslíte, že tato práce skončí v den mého odjezdu? 

52 Odstraňuji zbožné formy, obřady a tradice, abyste se v příštích dobách mohli omezit na plnění 

Zákona a nejednali jako v dobách minulých, kdy jste veškeré své nadšení věnovali tradicím a slavnostem a 

Zákon nechali stranou. 

53 Nevíte, jak moc Mojžíšův duch na onom světě plakal, když viděl nevěru a slabost lidu, který tolik 

miloval. Jeho sémě bylo později napojeno Spasitelovou krví. 

54 Jak jsem našel lidi, kterým jsem odkázal dědictví ve jménu jejich otců? Rozdělená, rozdělená na 

dvě království (Judsko a Galileu), která se navzájem považovala za cizí. Přišel jsem je sjednotit, a nejen je, 

ale všechny národy země. Vše, co jsem si přinesl, jsem zde zanechal; ze světa jsem si odnesl jen nevděk a 

bolest. Zanechal jsem světu své Slovo jako věčné dědictví a také svou Krev, která byla prolita do poslední 

kapky. Mé tělo kleslo do země a svého ducha jsem vylil mezi své apoštoly. To byl můj testament. Po mém 

odchodu mě lidé uznávali. Mé semeno vyklíčilo a rozšířilo se do dalších národů. Moji pronásledovatelé 

byli později mými vojáky. Ti, kdo se mi rouhali, mi později žehnali. 

55 Rozkvět křesťanského semene znamenal pro národy éru míru a morálky. Ctnost přinesla ovoce, 

cílem a ideálem bylo nebe. Později se vrátila slabost, jediné zdánlivé dodržování mého učení - naplnění, 

které klame svět slavnostmi a nádhernými obřady, které na lidi dělají dojem, ale neuspokojují Otce ani 

nepovznášejí ducha. 

56 Chaos se vrátil, protože neexistuje ctnost, a kde není ctnost, nemůže být ani pravda. Důvodem není 

to, že by zákon, který Otec dal Mojžíšovi, neměl žádnou platnost, ani to, že by se Ježíšovo učení 

vztahovalo pouze na minulé časy. Oba zákony jsou svým duchovním obsahem věčné, ale uvědomte si, že 

jsou jako pramen, jehož vodu nikdo není nucen pít, ale že každý, kdo k tomuto prameni lásky přistupuje, 

tak činí ze své vlastní svobodné vůle. 

57 Poprvé jsem dal lidem Zákon, aby v něm všechny kmeny žily sjednocené. Když jsem však přišel, 

našel jsem je rozdělené, špatně se posuzující, znesvěcující můj Zákon a upadající do modlářství. 

58 Mé učení o lásce přišlo později, aby sjednotilo všechny národy v jednom zákoně. Ale teď, když se 

vracím k lidstvu, vidím, že je opět rozděleno na sekty, náboženské komunity, ideologie a teorie. Každý z 

nich praktikuje svou víru podle svých představ nebo výhodnosti. Všichni tvrdí, že milují téhož Boha, a 

přesto jsou odděleni. Ale já vám říkám: Kdo nemiluje svého bližního, nemiluje mě. Je pravda, že ne 

všechny duše jdou stejnou cestou, protože mají různý stupeň vývoje, ale který člověk, který zná Mé 

zákony a Mé učení, neví, že jejich podstatou je vzájemná láska? Mnozí si říkají křesťané, ale znovu vám 

říkám, že kdo nemá lásku, nemůže být křesťanem. 

59 Vpravdě vám říkám, že svět nezná mnoho duchovních nauk Mého učení, neboť místo aby hledal 

výklad Mých nauk a následně je uplatňoval, spokojil se s obřady a tradicemi. To je důvod, proč se mezi 

lidstvem objevují velká neštěstí a vznikají konflikty, pro které lidé nenacházejí řešení. 

60 Byl chaos této doby pro lidstvo něčím nepředvídatelným? Ne, bylo jim to oznámeno, aby se tomu 

mohli vyhnout. Dal jsem zjevení o těchto časech svému učedníkovi Janovi, takže kdybyste věděli, jak je 

vykládat, kdybyste jim přikládali hodnotu, kterou mají, místo abyste je lhostejně odkládali, poznali byste, 

že tento čas patří k šesté pečeti knihy Zjevení, bděli byste a modlili se a chránili se před velkým zlem. 

61 Podívejte se, jak vás Mé Slovo připravuje na budoucí časy. Proto vám říkám, abyste ho používali. 

Tento projev totiž pomine stejně jako u Mojžíše, který prošel pouští a nedošel do Kanaánu, stejně jako u 

Ježíše, který prošel světem a svou životní pouť ukončil na kříži. 

62 Připravuji vás na dobu, která bude následovat po skončení tohoto projevu. Na každém místě 

shromáždění pak bude kniha s Mým slovem, abyste se mohli shromáždit a občerstvit se jeho četbou. 

63 Stejně jako jsem si vybral ty, kteří budou v této době vyjadřovat Mé Slovo, vyberu si také ty, kteří 

je budou předávat prostřednictvím čtení, až se již nebudu projevovat v této podobě. Již nyní vám však 

říkám, že nakonec nemůžete sklidit vůbec žádné zrno, pokud se spokojíte pouze s nasloucháním Mému 

učení bez úmyslu uvést je do praxe. Musíte pochopit, že mé učení vám není určeno k tomu, abyste z něj 
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vytvářeli zvyky a tradice, ale abyste je považovali za pravdivý způsob, jak plnit povinnosti svého ducha, a 

abyste o něm svědčili svými skutky. 

64 Po roce 1950 se můj lid ponoří do studia tohoto učení, aby dospěl k významným závěrům. 

65 Knihy, které "zlatá pera" v současnosti vytvářejí podle božského diktátu, budou vysoce ceněny 

jako drahokamy nekonečné hodnoty. Neboť pokaždé, když je otevřete při svých setkáních, duchovní 

esence, kterou obsahují, bude jako závan vzduchu z nebe nad vašimi dušemi a utrpením. Tato kniha vám 

odhalí mnohá tajemství, která jsou uzamčena v Knize sedmi pečetí. 

66 Měli byste tyto nauky studovat, aniž byste se o nich pouštěli do diskusí, a pak vás osvítí světlo 

Ducha svatého, abyste mohli správně vysvětlit to, co se vám předtím zdálo být záhadou. 

67 Již se blíží rok, který jsem během celého tohoto projevu ohlásil, abych se s vámi rozloučil, a je 

mou vůlí předat vám vše, co vám chci říci. Neztrácejte ani jedno z mých učitelských oslovení, ani jednu z 

jeho slabik, neboť vám právě předávám poslední slova tohoto Nového zákona, skrze něž budou pochopena 

dvě předchozí a ta, která přijdou. 

68 Na začátku svého prohlášení jsem vám nepodal výklad o sedmi pečetích, protože byste mi tehdy 

nerozuměli. Nyní jsem však do tohoto tajemství vnesl světlo, abyste ho mohli pochopit a osvobodit se od 

všech nevědomostí, pochybností a omylů. 

69 Svět se nakonec začne zajímat o všechna tato Boží zjevení, a protože se dozví o vašem výkladu, 

bude vás vyhledávat, aby se vás zeptal. Až k tomu dojde, budete se před svými bližními skrývat? Ty, který 

jsi měl vždycky má zjevení před ostatními, je budeš popírat? 

70 Neusínejte, neochabujte ani se nerozdělujte. Ať vás lidé nenacházejí zaměstnané vnějšími věcmi, 

protože pak místo bližních, kteří se vás ptají, uvidíte nepřátele, kteří vás napadnou, a nemůžete si být jisti, 

že vás nechtějí svým nepřátelstvím poučit, co znamená plnit můj zákon a přimět vás, abyste respektovali 

pravdu. Pak se budeš ptát: "Pane, obdařil jsi mé nepřátele svou spravedlivou paží?" 

71 Řekl jsem vám, abyste na sobě pracovali, abyste všude, kam se podíváte, našli jen bratry a sestry. 

Chci, aby božské znamení, které jsem na vás vložil, bylo světlem, které vám poslouží, abyste byli 

rozpoznáni jako moji noví učedníci. 

72 Jak krásné bude, až se tvůj duch vrátí k Otci a ukáže mu svůj splněný úkol. Obraz tohoto štěstí zde 

ve světě zažilo dítě, které se vrátilo do Otcova domu poté, co poslušně splnilo otcovo nařízení. Jaká radost 

objímá srdce obou, když se obejmou - otce s vědomím, že byl poslechnut a respektován, a dítěte, které 

vidí, že je chváleno a přijato svým otcem. 

73 Máte představu, jaká bude hostina pro ducha, který se vrátí do domova nebeského Otce? Jaký je 

polibek, kterým Otec přijímá své dítě, a radost bytostí, které obývají tento domov? 

74 Nezastavujte se na bezpečné cestě, jděte po ní, lidé, a neotáčejte se, dokud nedojdete k velké bráně, 

kde vás očekávám, abych vás přijal. 

75 Buďte horliví, učte se rozněcovat ve svých srdcích plamen víry a důvěry ve Mne, abyste vždy 

souhlasili se zkouškami, které vám posílám. 

76 Poučuji vás. Na lidstvo se snášejí nesčetné paprsky světla, aby přinesly světlo tam, kde jste dříve 

vytvářeli temnotu. Objevil se úsvit nové éry, který všechny vyzývá, aby se probudili a vrátili se ke Mně. 

Volám vás, neboť se již blíží hodina, kdy budu muset shromáždit své símě ze země, jak jsem vám 

oznámil. 

77 Vy, moji posluchači, jste viděli, jak se mé Slovo projevuje, viděli jste muže a ženy, kteří jsou pod 

jeho vlivem vykoupeni, viděli jste, jak se ti, kteří byli mrtví ve víře a naději, vracejí k životu, viděli jste, 

jak se uzdravují ti, kteří byli nemocní na těle i na duši. Důvodem je, že jsem se k vám vrátil, abych vám 

pomohl a učinil vaše putování méně smutným. Bděte a modlete se, aby nic nebránilo vašemu příchodu k 

Otci ani ho nezdržovalo. Pojď cestou lásky a oběti, a když pozvedneš svého ducha k Otci a budeš Mě 

prosit o sílu, vyslyším tě a posiluji tě, dokud nedojdeš do cíle své pouti, kde ti dám pokoj. 

78 Uvědomte si vše, co jsem vás v průběhu času naučil. Dobrovolně se napravujte, ale také vám 

říkám: Učte své bližní s láskou a trpělivostí, s jakou jsem vás učil. 

79 Hledali jste mě v různých náboženských společenstvích a sektách, které lidstvo vytvořilo, ale já 

chci, abyste se zřekli obřadů a vymýtili ze svých srdcí každou stopu fanatismu. Přicházejte ke mně v 

duchu, upřímně mě milujte, respektujte a dodržujte mé zákony, a tak mi budete prokazovat pravou úctu. 
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80 Pojďte ke mně, lidé trpící, osamělí a nemocní. Vy, kteří s sebou vláčíte okovy hříchu, vy ponížení, 

hladoví po spravedlnosti a žízniví, buďte se mnou; v mé přítomnosti zmizí mnohé z vašeho zla a vy 

pocítíte, že vaše břemeno je lehčí. 

81 Chceš-li vlastnit statky ducha, poskytnu ti je. Žádáš-li Mne o pozemské statky, abys je dobře 

využil, dám ti je také, protože tvá touha je ušlechtilá a spravedlivá. Pak se stanete dobrými správci a já 

vám dám rozmnožit tyto statky, abyste se o ně mohli podělit se svými bližními. 

82 Podívejte se na lidi, jak jsou unavení z marného boje, aniž by našli smysl své existence. Ukazují 

mi život bez ideálů, protože sešli z cesty ctnosti a hledají rozkoš jen tam, kde vládne nezralost a smrt. 

Nebyli schopni najít radost ze života v lásce, vstřícnosti a dobročinnosti. Neposlechli prosbu Otce, který je 

tolik miluje a který chce pro všechny jen mír a spásu. 

83 Svět, rozdělený na náboženská společenství a sekty, mě v tuto hodinu volá, protože mě považuje 

za nepřítomného nebo alespoň vzdáleného. Ačkoli jsem s ní, necítí mou přítomnost. Vám však říkám, že 

jeden po druhém vstoupíte do Pánovy překážky a tam budete všichni pohromadě, až pochopíte mé učení. 

84 Pěstujte toto semínko a pokračujte. Světlo bude tvým průvodcem a v tvých stopách přijdou velké 

zástupy, které ti svěřím. 

85 Vydejte se na křídlech modlitby šířit světlo mezi své bližní. Jděte do věznic a nemocnic a nechte 

tam své pohodlí. 

86 Když jsi unavený, přijď ke mně, neboť já tě posiluji. Nebojte se, Já jsem odpuštění, milost a pravá 

spravedlnost. 

87 Já jsem pramen, který se v proudech vylévá na pole v touze po semenech a dělnících. 

88 Půda je připravena, aby si lidé pospíšili a začali svou část práce. 

89 Pole na vás čeká; obdělávejte je s láskou a upřímností, a když uvidíte, že dobré semeno začíná nést 

plody, zničte plevel, který by mu mohl bránit v rozvoji. Zničte vše, co pochází z jedovaté rostliny, a 

nezahálejte, protože pak nesklidíte dobrou úrodu. 

90 Ukažte mi pole, až na nich zazáří zlaté klasy. Pak můžete sklízet a plnit své sýpky, aby počet duší 

přidělených každé z nich na své cestě životem netrpěl hladem. 

91 Modlářské projevy uctívání, které mezi lidmi převládají, budou odmítnuty jako falešné. Učení, 

které jsem vám zjevil, má důvod pravdy a nakonec bude uznáno. 

92 Učenec hledá příčinu všeho, co je, a všeho, co se děje, a doufá, že svou vědou dokáže, že mimo 

přírodu neexistuje žádný princip ani pravda. Považuji je však za nedospělé, slabé a nevzdělané. 

93 Když dvanáctiletý Ježíš musel čelit otázkám, pohledům a odsudkům davu, nečetl žádné knihy. 

Přesto pronesl učitelskou řeč plnou moudrosti, protože v mysli toho dítěte zářilo světlo Nejvyššího a na 

jeho rtech kvetlo samotné Boží slovo. Říkám vám to proto, že to můžete udělat i vy, až budete muset čelit 

výslechům a zkouškám, kterým budete vystaveni. Pak přesvědčíte, protože mluvíte o Božím učení, které 

má vždy nějaký princip, logický základ a opodstatnění. Žádný zázrak nemá logickou a přirozenou příčinu, 

nic se neděje bez příčiny. Žádný list na stromě se nepohne bez mé vůle. 

94 Zeptáte se: "Když je Pánův majestát tak nesmírně veliký - proč používá k šíření své moudrosti 

toho nejnepatrnějšího smrtelníka?" 

95 Na to odpovíte, že Boží láska k jeho dětem nemá hranic, a proto ji člověk často není schopen 

pochopit. 

96 Buďte pokorní, neboť jestliže váš Mistr opustil své království, aby žil na této zemi a projevoval se 

pokorně, musíte mě napodobovat v očích těch, kdo jsou vám rovni. 

97 Kdyby bylo nutné vrátit se do hmoty jako v Druhé éře, přišel bych, i kdybych věděl, že budu muset 

projít cestou utrpení bolestivého pro tělo i ducha. Nyní však přicházím v duchu a vy se musíte vybavit, 

abyste pochopili Mou Božskou Pravdu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 145  
1 Hle, Boží Duch je opět mezi vámi. 

2 Pojďte ke mně, milované děti, odpočiňte si od svého putování po cestách a pouštích, neboť to 

nejsem já, kdo k vám přichází, ale vy, kdo jste přišli ke mně. 

3 Já, váš Stvořitel, ukazuji člověku svou mírnost, pokoru a lásku ke všem svým dětem. Ve druhé éře 

jsem poslal své "Slovo", aby se stalo člověkem mezi vámi, a nazvalo se "Synem člověka", aby vám dalo 

důkaz o mé pokoře. 

4 V současné době se zjevuji skrze privilegovaného tvora stvoření, člověka, abyste mohli slyšet mé 

slovo skrze orgán mysli vašich bratří a sester. 

5 Jak daleko si myslíš, že jsem od tebe, a jak blízko jsem ti ve skutečnosti! 

6 V tobě přijímám celé lidstvo, které se v tento den loučí s dalším rokem, který jsem mu svěřil. 

7 Nevíte, jak se vám v onen den ukážu - zda jako Otec, jako Pán nebo jako Soudce. 

8 Překvapím tě a proniknu do nejhlubšího nitra tvého srdce. 

9 Vpravdě vám říkám, že Jehova, "Slovo" a Duch svatý jsou jeden Bůh, Jediný, který je počátkem i 

koncem všech stvořených věcí, Alfou i Omegou všeho, co existuje. Budu k vám mluvit jako Otec a učit 

vás jako Mistr. Má něha sestoupí na tvé tělo a tvého ducha. 

10 Maria, vaše univerzální Matka, žije ve mně a dává svému milovanému stvoření to nejněžnější 

pohlazení. Byla ve vašich srdcích, aby v nich zanechala svůj pokoj a přípravu svatyně. Maria bdí nad 

světem a rozprostírá nad ním křídla jako skřivan, aby ho střežila od pólu k pólu. 

11 Od všeho stvoření přijímám hold, který mi přichází jako dík. 

12 Můj pronikavý pohled rozeznává srdce muže i ženy od dětství až po stáří. Zjevuji se neviditelně v 

národech, v provinciích, v různých církvích a mezi beztělesnými bytostmi, které stále obývají zemi. A 

moje duchovní přítomnost vyvolává v lidech chvění, protože nevědí, co lidstvo čeká v budoucnosti. 

13 Nyní se dotknu člověka v jeho svobodné vůli. Chce konat svou vůli, ale vše se stane podle Mé 

vůle. 

14 Vývoj se týká všech duší a díky ctnosti a intuici, které rozvíjejí, k nim toto světlo dorazí. 

15 Pochopíte, že na světě není mír, že je hlad a žízeň, nouze a bída. Ale já se vás ptám: Proč? 

16 Zmizelo bohatství požehnání, které jsem vložil do této země? Změnil se řád a zákony vesmíru? 

Copak královská hvězda už nedává světlo a život? Copak už není voda v pramenech, úrodnost na polích a 

ovoce na stromech? Copak ve vašich mozcích není světlo poznání a ve vašich srdcích nejsou city? 

Nezbyla ve tvém duchu ani stopa síly, takže už ke mně nemůžeš pozvednout svou tvář? Proč se tedy 

chováte jako nepřátelé, když jste všichni vyšli ode mne? 

17 I božský Duch pláče, ale nyní mé slzy na svět nepadají, odpouštím mu. Padnou na můj božský 

plášť. 

18 Vezměte si ode mne kukuřičný klas, je to pšenice lásky, míru a dobré vůle. Pěstujte ji a připravte si 

z ní chléb, který bude živit vaši duši. 

19 V ruce mám meč, ale není to vražedná zbraň: je to pravda. Kdo chce být vojákem pravdy, ať ji 

vezme do pravé ruky a s jejím světlem zvítězí ve všech bitvách. 

20 Duch lidí postupuje vpřed a hledá učení, které vám v této chvíli dávám. Poutníci už začínají 

přicházet. 

21 Musíte být bdělí, protože učenci vás budou zkoušet. Nebuď malomyslný, protože jsi 

bezvýznamný, neboť to, co učenci, kteří si mysleli, že jsou velcí, skrývali nebo co jim nebylo dovoleno 

pochopit, bylo vždy zjeveno pokorným. 

22 Spojte se, aby se Rudé moře otevřelo, až budete pronásledováni, a nechalo vás projít. Vy však 

musíte plnit můj zákon lásky, ó lidé. Chceš mé odpuštění? I já chci, abyste odpustili svým bližním. 

23 Svěřili jste mi své mrtvé a já vám říkám: vaši mrtví žijí ve mně. Dali jste mi svou lásku, ale prosím 

vás, abyste ji projevili jako milosrdenství svým bližním. 

24 Lidstvo, sluneční paprsky se již blíží a osvětlují tvář vašeho světa, aby vám svým světlem sdělily, 

že nad vámi svítá nový den jako vzácné období, abyste v něm mohli pracovat na svém pokroku a 

dosáhnout pravého míru, jak náleží lidem dobré vůle. 
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25 Slyšte svého Otce, odpočiňte si na chvíli, lidé bloudících duší. Blaze tomu, kdo naslouchá mému 

slovu, miluje je a věří v ně, neboť je dítětem hodným Otce, protože pilně zachovává mé zákony a učení, 

aby je následoval skutky lásky. 

26 V tuto chvíli všichni pozorně nasloucháte mým slovům, žádné zbytečné myšlenky neruší vaše 

myšlení. Někteří poslouchají nadšeně, jiní s výčitkami svědomí, další visí na každém mém slově. 

27 Lidstvo, které v této chvíli reprezentuje toto shromáždění, má za sebou rok, který byl jako stín 

bolesti pro ty, kdo plakali, jako přátelská ruka pro ty, kdo přijali její přízeň - vteřina pro věčnost vašeho 

ducha. Ale čas jde svou cestou, neboť čas jsem já, který jsem byl a budu se všemi svými dětmi navždy. 

28 V tento den nastane okamžik, kdy každá duše pocítí mou božskou přítomnost ve svém duchu, a 

čím větší úkol s sebou nese, tím silnější hlas k ní v nitru promlouvá. 

29 Rok 1945 s sebou přinesl poslední stíny války. Srp pokosil tisíce existencí a tisíce duší se vrátily 

do duchovního domova*. Věda ohromila svět a rozechvěla zemi svými ničivými zbraněmi. Vítězové se 

stali soudci a katy poražených. Bolest, bída a hlad se šířily a zanechávaly za sebou vdovy, sirotky a zimu. 

Pohromy putují od národa k národu, a dokonce i přírodní síly nechávají zaznít svůj hlas spravedlnosti a 

rozhořčení nad tolika zly. Pole zkázy, smrti a devastace je stopou, kterou na tváři planety zanechal člověk, 

který si říká civilizovaný. To je úroda, kterou mi toto lidstvo nabízí. Ale já se vás ptám: Je tato úroda 

hodna toho, aby přišla do mých sýpek? Zaslouží si ovoce tvé špatnosti, aby ho tvůj Otec přijal? Vpravdě 

vám říkám, že tento strom je všechno jiné než ten, který jste mohli zasadit, kdybyste se řídili Božím 

přikázáním, které vám říká, abyste se navzájem milovali. 
* Španělské "valle" znamená doslova údolí a často znamená: mimo, (duchovní) svět, životní prostor, domov 

(země), doma. 

30 Lidé jsou vůči svým bližním tvrdí a neústupní, stejně jako tomu bylo v Mojžíšově době, kdy bylo 

zvykem oplácet úder protiúderem. Dnes vám říkám, že pokud si takto představujete spravedlnost, bude 

vám měřeno stejným metrem, jakým měříte svým bližním. 

31 Ale já vám odpouštím, žehnám vám a dávám vám čas, abyste s láskou pěstovali požehnané 

semínko mého učení. Jsem velký bojovník. Kdo spěchá stát se vojákem této věci? Válku vedu s pomocí 

míru. A já ničím zlo mečem dobra. 

32 Každý, kdo se v tichých hodinách svého života rozhodne následovat Mě na cestě dobra, je Mým 

vojákem a Já mu dávám do rukou meč, aby mohl bojovat a zvítězit. Tímto mečem je pravda, proti níž 

nebude nepřítele, který by odolal jejímu světlu. 

33 Je to den radosti, milovaný Izraeli, protože Věčný je s vámi, aby vás naučil milovat a odpouštět si 

navzájem. Dal jsem vám své učení a přišel jsem k vám plný radosti, ale také jsem trpěl, protože jste na mě 

na chvíli zapomněli. 

34 Přijměte můj pokoj. Ještě jednou ti žehnám a odpouštím. Vaše srdce se mi vrhla k nohám jako 

oběť, jako zápalná oběť, jako prosba o mír a odpuštění pro celý svět. Učení Mistra opět vzplálo ve vašich 

myslích a duších jako světelná pochodeň. 

35 Je to čas boje světla proti temnotě, který zastihne národy země nepřipravené - čas navštívení a 

smíření, čas očisty a spravedlnosti. Vidím všechny národy ve zmatku. Všechny sekty a náboženské 

komunity jsou rozděleny. Nyní je však čas, kdy vám znovu předkládám Knihu pravdy. 

36 Říkáte, že přichází nový rok, ale já vám říkám: Duch nepodléhá době. Je to čas, který je podřízen 

věčnosti a Duchu. 

37 Blahoslavený, kdo slyšel mé slovo a miluje je, kdo rozumí mým výrokům a pečlivě uchovává ve 

svém srdci vzpomínku na to, co viděl a slyšel. 

38 Poslouchají mě věřící i nevěřící. Mému slovu naslouchají jak ti, kdo mě milují, tak ti, kdo se mi 

rouhají. Probuzení i spící, pilní i líní, oduševnělí i odhmotnění, ti všichni naslouchají v mých domech 

modlitby, které jsou chrámem Ducha svatého, chrámem bez hmotných oltářů, chrámem bez lidských 

marností. 

39 Jak dlouho jste bloudili, lidé! Jak často jsi zabloudil! Kolik jste toho hledali! Kolik věcí jste už 

prozkoumali! Vystoupal jsi velmi vysoko a spadl do propasti. 
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40 Přesto se zde Jehova, Věčný, Neznámý, Zapomenutý, ptá lidu: "Jste už unaveni?". Zastavíte se 

nyní na cestě hříchu? Nejste ještě dostatečně zklamaní? Chcete být na tomto světě stále velcí? Copak 

nevíte, že velikost spočívá v pokoře? 

41 Já jsem Otec a Já jsem dárce. Já jsem ten, který řekl člověku ve všech dobách: "Proste a bude vám 

dáno." Zde je má ruka, v ní žezlo spravedlnosti, zlatý obilný klas a meč světla. Vezměte si, co chcete, na 

dně poháru stále zůstává nejhořčí kvasnice. Nový rok je však také příslibem míru. 

42 Chcete, aby k vám přišlo nebeské království, jak jsem vám slíbil? Moje vůle je vaše! 

43 Odpouštím ti, hříšné lidstvo, protože jsem milující Otec. Vezměte zlatý klas a pěstujte tuto pšenici. 

Stonásobně ji rozmnožte a osvěžte svého ducha při sklizni. Je to pšenice lásky, harmonie, bratrství, míru a 

dobré vůle. Noste ji v sobě! Upeč si z této pšenice chléb na každý den a dej ho svému bratrovi. Je to 

pšenice odpuštění, lásky a přátelství. 

Rozumíte mi, lidi? 

44 V tento den odhrnuji závoj z budoucnosti a připravuji vás. Podívejte se, jak velké zástupy a vlaky 

lidí postupují za tímto lidem, jak legie proudí za tímto světlem. Poutníci klepou na vaše dveře. Probuďte 

se, lidé! Vědec si pospíší, aby vás prozkoumal, aby se vás zeptal. 

45 Respektoval jsi má tajemství a pronikl jsi do nich jen tehdy, když jsem tě k tomu vyzval. Znáš mě, 

nakolik jsem ti to dovolil, a postupně se mi stále více přibližuješ. 

46 V tomto čase patříte k mým vyvoleným. Někteří z vás byli povoláni v dětství, jiní v mládí, někteří 

až ve stáří, ale každému byl svěřen úkol s ohledem na dobu, po kterou bude ještě žít na zemi. 

47 Nebylo duše, která by za mnou přišla a nesvěřila mi nějakou starost. Zdálo se ti, že bolest, se 

kterou jsi přišel, byla překážkou v tvém životě, ale pak sis uvědomil, že to byl jen krok, který tě ke mně 

přiblížil. Pak jsi požehnal tuto zkoušku, skrze kterou mělo do tvého ducha přijít mnohem více radosti. 

48 Děláš dobře, že žehnáš této bolesti, která tě ke mně přivedla blíž, protože ses skrze ni naučila mě 

hledat a prosit mě. Později jste se naučili modlit a nakonec plnit duchovní úkoly, abyste praktikovali mé 

učení o lásce a milosrdenství na svých bratrech. 

49 Od té doby se ve tvém životě stal zázrak, neboť i když jíš stejný chléb jako dříve, už ti nechutná 

hořce, ale sladce a příjemně; těžkosti, které tě potkaly na cestě a kvůli nimž ses rouhal nebo ztrácel víru, 

už tě nečiní malátným, protože je už nepovažuješ za nepřekonatelné, a ani tělesná utrpení, která tě dříve 

srážela k zemi, už tě nepřivádějí do sklíčenosti. 

50 Je to síla víry, je to účinek zduchovnění a obnovy. 

51 V minulosti vás mnoho duchovních dojmů minulo bez povšimnutí, protože jste hledali pouze 

uspokojení svých smyslů, a smyslové vjemy mají často tendenci zhmotňovat duši. Nyní začínáte 

objevovat nový život, začínáte objevovat podstatu, krásu, smysl a pravdu všeho, co vás obklopuje. 

52 Když nasloucháte mému učení, vaše myšlení se stává velkorysejším, měníte své staré způsoby 

uctívání a zlepšujete svůj život. Už jsi přestala tak naléhavě prosit, jak jsi to dělala dříve, a učíš se modlit a 

cítit, co mi v modlitbě říkáš. Když jste mi tedy řekli: "Pane, staň se mi tvá vůle", bylo to proto, že jste 

pochopili význam svých slov a připravili se na to, že ode mne dostanete jen to, co určím. V davu 

posluchačů se však vždy najdou "poslední", protože na tato místa setkání přicházejí stále nová srdce 

toužící po vodě života. Musím k nim mluvit jinak, aby mi rozuměli a zároveň se cítili pochopeni. 

53 Pamatujte, že jsem každého z vás přijal stejným způsobem, když sem poprvé přišel, aby slyšel Mé 

slovo. Některým nemluvím o duchovním poslání, protože by mi nerozuměli, ale mluvím k nim o břemenu 

utrpení, které v životě nesou a pod jehož tíhou se cítí utlačovaní a sklíčení. Učím je, jak řešit těžké 

zkoušky, s nimiž se setkávají v rodině i mimo ni. Utěšuji je v jejich utrpení, dávám jim hojivý balzám, 

který jim navrací zdraví, povzbuzuji je a naplňuji nadějí. 

54 Nemocný pak cítí, že pohled z nebe ví o jeho bolesti a že tento pohled je pohledem jeho Otce, 

který ho osvobodí od břemene utrpení, jež s sebou nese. Srdce, které na zemi nepoznalo něhu, porozumění 

ani dobrou vůli, se najednou cítí obklopeno dvořením mého Slova. Miluje nekonečnou láskou a cítí, jak 

její bolest, tak dlouho zadržovaná, přetéká proudy. 

55 Osamělý nebo nepochopený člověk i člověk, který se stal otrokem vášní nebo neřestí, opuštěná 

žena i mladá dívka, která se bojí čelit životu, otec nebo matka rodiny, kteří přede Mne předstupují se 
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všemi svými problémy, i sirotek, který nemá na světě žádné útočiště - všechny je slyším a jejich srdce 

opracovávám jemným dlátem svého Slova. 

56 Vím, že když se vypořádávám se vším, co ji tíží, ať už je to lidské nebo materiální, vypořádávám 

se s její duší, protože tím ji zbavuji břemene, protože tím pro ni připravuji cestu, po které musí jít později, 

a protože tím v ní zažehnu lampu víry. 

57 V těchto chvílích na vás proudí můj zdroj lásky, který vám odpouští a žehná vám. 

58 V tento den vás všechny přijímám, abyste naslouchali mému Slovu a občerstvili se jím. 

59 Jsou-li mezi těmito zástupy pokrytci a farizeové, lichváři, zloději hmotných statků nebo i mravních 

statků, jako je čest, nebo duchovních statků, jako je víra a pokoj, pohladím vás všechny, jako byste byli 

bez poskvrny, neboť já jsem váš Otec, který žízní po vaší obnově a vaší lásce. 

60 Právě u těch nejztracenějších a nejvzdálenějších od zákona znovu a znovu dokazuji moc svého 

Slova. Proto jsem k vám v této době podrobně promluvil - s poučením plným láskyplné spravedlnosti a 

nekonečně moudrého učení, abych vás zachránil před propastmi a dovedl vás na vrchol. Propasti jsou totiž 

plné temnoty a v nich se nikdy nedozvíš pravdu. Vrcholy jsou naopak prozářeny světlem moudrosti, lásky 

a spravedlnosti. 

61 Návštěvy spravedlnosti a pokárání jsou určeny tvrdohlavým, nerozumným a těm, kdo setrvávají ve 

zlu. Ale vím, kdy stačí slovo lásky, aby se obrátili. 

62 Toto shromáždění je neustále zasahováno těmito dvěma způsoby. Duševně* a tělesně poddajným 

stačí láska, zatímco u těch, kteří nejsou k lásce vnímaví, je třeba bolesti, aby je přivedla zpět k umírněnosti 

a řádu. 
* To, co bylo řečeno v druhé poznámce pod čarou u 143.7, platí obdobně i pro přídavná jména duchovní a 

psychický. Ačkoli se oba pojmy často do značné míry překrývají, od dvojího označení "duchovní-duševní", stejně 

jako od modernějšího "psychický" místo "duchovní", se upustilo. 

63 Pomalu a krok za krokem, jak se objevuje obnova, přecházejí z řad těch, kteří se očišťují bolestí, 

do řad těch, kteří se povznášejí oduševněním. 

64 Všichni mě slyšíte a mlčíte. Kniha tvého svědomí leží otevřená před tvým duchem, před tvou 

myslí. Ukazuje vám pravou cestu a umožňuje vám poznat cestu, kterou jste dobrovolně nastoupili. V tuto 

chvíli však duch publika ožil, aby si vyslechl i poslední má slova. 

65 Zde, tváří v tvář tomuto slovu, není člověka, který by se nechvěl uvnitř i navenek své bytosti, to 

znamená v duchu i v těle. Zatímco mi tu naslouchá, přemýšlí o životě, o smrti, o Boží spravedlnosti, o 

věčnosti, o duchovním životě, o dobru a zlu. 

66 Když slyší můj hlas, cítí v sobě přítomnost svého ducha a vzpomíná, odkud přišel. 

67 Za tu krátkou dobu, co mi naslouchá, se cítí být zajedno se všemi svými bližními a v hloubi své 

bytosti je poznává jako své pravé bratry a sestry, jako bratry a sestry v duchovní věčnosti, kteří jsou mu 

ještě bližší než ti, kteří jsou jen podle těla, protože to je na zemi jen dočasně. 

68 Neexistuje muž nebo žena, kteří by se necítili mnou poznáni, když mě slyší. Proto se přede Mnou 

nikdo neodváží skrývat nebo zamlžovat své skvrny. A já jim to dávám na vědomí, ale nikoho veřejně 

neodhaluji, protože jsem Soudce, který nikdy neodhaluje. Říkám vám, že mezi vámi odhaluji cizoložství, 

dětské vraždy, zlodějství, neřesti a neduhy, které jsou jako malomocenství na duši těch, kdo zhřešili. Já 

vám však nedokazuji pravdivost svého slova jen tím, že vám ukazuji, že mohu odhalit prohřešky vašeho 

srdce. Chci ti také dokázat sílu svého učení tím, že ti dám zbraně, abys porazil zlo a pokušení, naučím tě, 

jak dosáhnout obnovy, a probudím ve tvé bytosti touhu po dobrém, vznešeném a čistém a naprostý odpor 

ke všemu nízkému, falešnému a duši škodlivému. 

69 Vy, muži a ženy, z nichž tvořím svůj nový lid, vy milované zástupy, které v této požehnané hodině 

v tichosti pláčete, odpočívejte se mnou, pociťujte, jak na vás sestupuje mé odpuštění, jak vás očišťuje od 

vašich vad a osvobozuje od vašich břemen, abyste mohli začít novou existenci. 

70 Buď klidný, vidím upřímnou lítost u těch, kteří si uvědomili závažnost svých přestupků a kteří Mě 

v těch chvílích se zlomeným srdcem prosí o odpuštění, abych je nenutil platit za jejich přestupky stejným 

metrem, jakým měřili ve světě, a kteří Mě nakonec prosí, abych jim dal příležitost dokázat Mi svou lítost. 

Jak bych mohl nepoznat toho, kdo pláče s opravdovou lítostí, a jak bych mu mohl odepřít příležitost, o 

kterou mě s takovou úzkostí prosí. Stejně tak znám i ty, kdo se klamou falešným pokáním, ale ne Mne, 
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protože vidím mimo vaši přítomnost. Ty budu podrobovat zkouškám tak dlouho, jak bude nutné, aby se 

zcela probudili k volání svého svědomí. 

71 Všichni nyní pociťujte mé pohlazení, mou lásku a můj pokoj, neboť jste přišli na duchovní hostinu 

v Mistrově domě a je správné, abyste všichni požívali pokrm Otcova odpuštění a lásky. 

72 Můj plášť lásky se rozprostírá nad vesmírem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 146  
1 Učedníci, pohladil jsem vás po čele a rozptýlil váš hluboký smutek, pozvedli jste ke mně oči a 

řekli jste mi: "Byl jsi tu, Pane?" A já jsem vám odpověděl: "Ano, byl." 

2 Musíte zaměřit svou pozornost na Mé Slovo, protože když jsem skutečně vyslyšen, otevírám Svou 

pokladnici a vylévám Svou moudrost na Své učedníky. Ptáš se Mě: "Čemu vděčíš za svou tak velkou 

trpělivost a tak velkou božskou lásku?" A já vám odpovídám: mnozí z vás jsou rodiči na zemi a všichni 

jste byli dětmi. Který otec přeje svému dítěti bolest, i když se mu od něj dostalo té nejtěžší urážky, toho 

nejkrutějšího nevděku? V srdci toho otce se zrodila hluboká rána, pronikla ho bolest a někdy mu dokonce 

hněv zatemnil mysl, ale stačilo slovo pokání od toho dítěte nebo projev pokory, aby ho znovu přitiskl k 

srdci. Když to děláte jako lidé, proč se divíte, že vás dokonale miluji a odpouštím? 

3 Stvořil jsem vás, abyste se cítili milováni. Potřebuješ mě stejně jako já tebe. Kdo říká, že tě 

nepotřebuji, nemluví pravdu. Kdyby tomu tak bylo, nebyl bych tě stvořil a nebyl bych se stal člověkem, 

abych tě zachránil obětí, která byla velkým důkazem lásky; byl bych tě nechal zahynout. Musíte si však 

uvědomit, že když se živíte Mou láskou, je to právě tak, že totéž nabízíte svému Otci, neboť vám stále 

znovu říkám: "Žízním, žízním po tvé lásce." 

4 Jak to, že mi chybíš a jak to, že necítím tvou nepřítomnost, když jsi součástí Mého Ducha? 

Chápete, proč vás žádám, abyste pochopili Mé Slovo a dokonce i způsob, jakým jsem přišel? - Abyste se 

nedivili, že se zjevuji skrze hříšná těla. Tvůj hřích nemůže být překážkou Mé lásce. Přišel jsem vás očistit, 

abych vás přivedl blíž ke Mně. Někteří to pochopili, jiní ne. Proto jsou mezi zástupy mužů a žen, kteří mě 

v této době slyšeli, jak ti, kteří hlasitě hlásali, že jsem se vrátil k lidem, tak i ti, kteří říkali, že to není 

možné. 

5 Má Přítomnost se od vás nikdy nevzdálila. Je to mé slovo, které na vás vylévám, abych splnil svůj 

slib. Z tohoto Slova vyzařuje Má láska a Mé světlo. Nyní vás učím, ale až přijde rok 1950, který má být 

podle Mé Vůle posledním rokem tohoto projevu, ukončím tuto formu projevu, aniž by se od vás Můj Duch 

oddělil. 

6 Jen některá srdce budou na tuto dobu připravena. 

7 Čekal jsem ve druhé éře, až se svět obrátí, a teprve potom jsem odešel? Odcházel jsem uprostřed 

posměchu, pohrdání, krutosti a pochybností. Věděl jsem, že moje smrt je nutná, aby svět povstal k životu. 

V tomto čase znovu odejdu ve chvílích vašeho zmatku, zděšení a pochybností. Ale mé Slovo, které jsem 

lidstvu odkázal jako svědectví lásky, znovu otřese světem. 

8 Nastane válka idejí, vyznání, náboženství, doktrín, filozofií, teorií a věd a mé jméno a mé učení 

bude na každém rtu. O mém návratu se bude diskutovat a soudit, načež povstanou velcí věřící a budou 

hlásat, že Kristus je opět mezi lidmi. V té době budu tato srdce povzbuzovat z nekonečna a budu na jejich 

cestách dělat zázraky, abych posílil jejich víru. 

9 Lidstvo si dnes připomíná den, kdy několik mudrců z Východu přišlo k betlémským jeslím, aby se 

poklonili božskému Dítěti. Dnes se mě některá srdce ptají: "Pane, je pravda, že ti mocní a moudří páni se 

před tebou sklonili a uznali tvé božství?" "Ano," odpověděl jsem. 

10 Ano, děti moje, byla to věda, moc a bohatství, které přišly a poklekly přede mnou. 

11 Byli tam také pastýři, jejich ženy a děti se svými skromnými, zdravými a prostými dary, kterými 

přijímali a vítali Spasitele světa a Marii jako symbol nebeské něhy. Představovaly pokoru, nevinnost, 

prostotu. Ale ti, kdo měli ve svých pergamenových svitcích proroctví a zaslíbení, která hovořila o Mesiáši, 

spali klidně, aniž by tušili, kdo přišel na svět. 

12 Někdy pochybujete o tom, co vám říká historie zapsaná mými apoštoly, protože můj život byl 

obklopen mnoha falešnými legendami. Nyní vám říkám, že to, co zapsali, byla pravda, a navíc to bylo 

naprosto nezbytné pro vaše spasení. To vše nyní potvrzuji, ale to, co vytvořila lidská představivost, bude v 

tomto čase navždy zničeno pravdou Mého Slova. Prostí lidé přicházejí k Mému Slovu a přinášejí ve svých 

srdcích dar pokory a skromnosti. Později se váš vědecký svět, bohatí a mocní skloní před Mou 

neviditelnou Přítomností. 

13 I když jsem se s vámi setkal více v materiální podobě než v minulosti, vývoj dosažený 

prostřednictvím ducha umožní lidstvu pochopit můj nový duchovní projev. Ať se člověk domnívá, že je od 
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mého božství jakkoli vzdálen, hle, je od něj jen krůček. Někteří tvrdí, že neexistuji. Ale nenechte se tím 

ohromit. Tito lidé tak mluví, protože si o mně vytvořili nereálné představy. Když je jejich věda v tomto 

ohledu zklamala a já jsem nebyl tam, kde si mysleli, že jsem, odmítli mě. Ale jak velká je jejich touha 

vědět, zda skutečně existuji. 

14 Člověk ještě neobjevil sám sebe, musí se teprve duchovně poznat, aby dostal řešení mnoha 

matoucích hádanek a odpověď na mnoho otázek. Nyní je čas, kdy může a měl by najít, objevit a poznat 

sám sebe. Až se to stane - s jakou jasností pak pocítí mou přítomnost! 

15 Dovolil jsem vám na krátkou dobu vstoupit do kontaktu s bytostmi ze záhrobí, což jsem ve Druhé 

éře neschvaloval, protože jste na to tehdy nebyli připraveni, ani oni, ani vy. Tyto dveře jsem v této době 

otevřel a uskutečňuji jimi oznámení svých proroků a některá svá zaslíbení. V roce 1866 se pro vás otevřely 

tyto neviditelné dveře a také orgán mysli vyvolených, abyste se dozvěděli o poselství, které Duchové 

Světla přinesou lidem. Před tímto rokem se v národech a lidech země projevili duchové, kteří byli 

předzvěstí mého příchodu. 

16 Vynaložili jste velké úsilí v oblasti vědy a hluboce jste zaspali, pokud jde o duchovno. Já jsem vás 

však přišel učit božské vědě, jejímž kořenem je láska a z níž vyzařuje milosrdenství, moudrost a bratrství. 

Vaše věda sblížila národy, překonala čas a vzdálenost, je plodem porozumění. Co je tedy divného na tom, 

že se světy sbližují skrze mysl a že se skrze ni získává věčnost? Každý, kdo má touhu jít touto cestou, ať 

oblékne své srdce do úcty, bdí, modlí se a je poslušný volání svého svědomí. 

17 Řekl jsem vám, že váš styk s duchovním světem v této hmotné a hmatatelné podobě bude krátký, 

neboť v roce 1950 tato lekce a zkušenost skončí. Pokud ji však správně využijete, přinese vám nesčetné 

ovoce, mimo jiné to, že se připravíte na rozhovor mezi duchy, na přímou komunikaci, aniž byste k tomu 

potřebovali podporu, kterou jsem dočasně poskytl vaší mysli. Pak vás k sobě bude přitahovat jen láska. 

18 Učím vás v této podobě, abyste se nestali obětí zmatených věd, nového fanatismu nebo pověr. 

Proto vám ve Druhé éře nebylo dovoleno poznat taková učení, která byla podána v této formě, protože 

byste nepochopili jejich duchovní obsah. Kristus vám to slíbil a Eliáš to v této době naplnil. Duchovní 

bytosti se budou ve světě hmotně projevovat i po roce 1950. To poslouží k tomu, aby mnoho pochybovačů 

uvěřilo a mnoho duchovních bytostí se probudilo. Tito lidé by však měli být poslušní a umožnit, aby tento 

druh projevu u nich v určený čas skončil. Později se tito učedníci vydají k národům a pevnou rukou 

vymýtí všechen plevel, který mezi lidmi vyrostl, takže zůstane jen světlo zkušenosti jako úrodná pšenice. 

Po znesvěcení svatého přijdou ti, kdo učí úctě k tomu, co je čisté. A pak, až v srdcích lidí zavládne 

zduchovnění, budou cítit, jak se jejich mysl povznáší do jiných světů, a budou cítit, jak tyto světy vstupují 

do jejich srdcí. Pak lidé dosáhnou duchovního povznesení, které jim umožní pocítit přítomnost nebeského 

království ve svých srdcích. 

19 Pouta lásky, kterými jste byli spojeni na zemi, budou ještě těsnější s těmi, kdo se k vám duchovně 

připojí na věčnosti. Tak vznikne univerzální rodina, v níž už nebudou žádné rozdíly. 

20 Také jste mezi sebou měli projevy zmatených bytostí, které žijí v temnotě. Prošli dveřmi daru, 

který jsem vám svěřil. Kdo by však mohl považovat tyto projevy za zlé nebo soudit toto mé učení za 

nepoctivé? Nemyslíte si, že tento dar slouží ke konání dobra nejen mezi lidmi, ale i mezi těmi, jejichž duše 

jsou zatemněné? 

21 Každý, kdo hodnotí toto učení jako falešné, špatně studoval Ježíšova díla ve druhé době. Duchovní 

život je podobný životu hmotnému, který má také své křižovatky, návštěvy a pokušení, stejně jako tento 

život, který žijete. Kdykoli se otevřou dveře ke konání dobra, spěchají k nim potřební, jak se to stalo s 

Ježíšem ve druhé době a jak se to děje s těmi, kdo tento dar obdrželi v této době. Tam chci vidět tvou 

milost. 

22 Žehnám ti, že když k tobě přicházeli posedlí lidé, nenazýval jsi je posedlými ďáblem, ale viděl jsi 

v posedlém usmiřujícího bližního a v těch, kdo ho ovládají, ztrápené bratry a sestry, kteří ho matou. 

23 V budoucnu již nebude nutné, aby tyto bytosti používaly váš mozek k pochopení reality. Bude 

stačit, když přijmou vaše myšlenky do své mysli, aby spatřili světlo. 

24 Toto je již poslední období, kdy jsem s vámi v této podobě. Věřte tomu a věřte také, že se nevrátím 

na tento svět, abych hmotně zprostředkoval své Slovo, natož abych se stal člověkem. 
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25 Vyzbrojte se, protože k vám přijdou zvěsti od lidí, kteří tvrdí, že jsem se vrátil, že Kristus přišel na 

zem. Pak zůstaneš věrný a s 

Pevnost říká: "Pán je v duchu se všemi svými dětmi." Pokud však spíte a neoduševníte se, budete popírat, 

že jsem odvolal Své slovo (pronesené skrze lidské nositele hlasu), a stanete se rouhači a neposlušnými, 

budete vzývat Můj paprsek na zástupy a říkat jim: "Prosme Toho, který nám dal Své slovo, aby k nám 

mluvil dál. Přinášejme mu písně a chvalozpěvy, aby nás slyšel." Vpravdě vám však říkám: Můj paprsek se 

nevrátí k lidskému orgánu rozumu, neboť nebudu podporovat vaši pošetilost. Jaké by to mělo důsledky? - 

Že tě slova zdánlivého světla uvedou ve zmatek! Copak si to vaše srdce nepřeje? Připravte se tedy na tuto 

zkoušku a na vaši poslušnost a pokoru zazáří světlo Mé inspirace. 

26 Oznamuji vám, že velmi brzy zavládne zmatek, pokud nedojde ke sloučení těchto společenství v 

jedno společenství do roku 1950, neboť se najdou tací, kteří budou tvrdit, že se Mistr bude nadále 

zjevovat, a pak běda tomuto lidu! Ještě jste o této hrozbě neuvažovali? Stále se ve vás neprobudil duch 

bratrství a jednoty a očekáváte, že vás sjednotí až události. Pokud to však očekáváte, uvidíte místo toho 

mor, nepořádek, války a soudy přírodních sil, které propuknou, až na světě už nebude žádné místo, kde by 

byl mír - ani na povrchu země, ani v jejím nitru, ani na moři, ani na obloze. 

27 Lidé, v tento den jsem začal své slovo plné laskavosti, ale pak se stalo přísným, protože je třeba 

vás varovat před nebezpečím a včas napravit vaše chyby. Své pedagogické slovo však zakončím 

laskavými slovy. 

28 Učedníci, nezapomínejte, že v den, kdy si lidé připomínají Kristovo narození, jsem vám ještě více 

otevřel oči, abyste ke Mně přišli cestou duchovní oddanosti povinnostem, pokory a poslušnosti. 

29 Dnes mi stejně jako tehdejším pastýřům nenabízíte mléko, med a chléb jako dar lásky a potěšení. 

Ani králové a učenci tohoto času mi nepřinesou kadidlo, zlato a myrhu. Všichni ke mně vztáhnou své 

duše, abych do nich vložil oběť lásky. 

30 V této chvíli k vám prostřednictvím lidského orgánu chápání sestupuji ve Svém Slově, abych vás 

přivítal a řekl vám, že jsem vám navždy dal Své odpuštění. 

31 Očekávám v tobě nové semeno. Slyšte mě, abyste se stali semenem světla. 

32 Mnozí z vás chtějí zemřít, protože jsou na zemi unavení a bez ideálů. Je pravda, že smrt těla je pro 

duši novým zrozením, ale tělo, které máte, slouží k vašemu očištění. Modlete se a bděte, a nebudete 

oslabeni. Já jsem v tobě. Když říkáte, že Kristova krev padla na lidstvo, myslíte si, že je to jen symbol 

nebo symbol? Co byste si pomysleli, kdybych vám řekl, že má Krev i mé Tělo vám vytyčily cestu k 

naplnění poslání, které bylo svěřeno každému z vás? A jestliže můj Duch přetéká do každého z vás, proč 

se nepoznáváte jako bratři a naopak se sami sobě hnusíte? Nikdy tě nenapadlo, že cokoli děláš svým 

bližním, děláš i mně? 

33 Nehledejte dál Ježíšův lidský původ, ten vám neodhalí dokonalost Mého Těla. Pronikněte do 

velkých zjevení, která jsem vám dal tehdy i nyní, a pochopíte, co vám nyní říkám. 

34 Nesahejte po knihách světa, které, i když o mně mluví, nebyly napsány pod božskou inspirací. 

Pamatujte, že to, co pochází z lidské mysli, může obsahovat chyby, ale to, co přichází z nebe, vás nemůže 

oklamat. Střežte má zjevení s větší horlivostí, než byste střežili perly nebo diamanty. 

35 Lidé ve svých knihách tvrdí, že Ježíš byl u esejců, aby získal své znalosti. Ale ten, který věděl 

všechno a existoval ještě před vznikem světů, se od lidí neměl co učit. Božské se od lidského nemůže nic 

naučit. Ať jsem byl kdekoli, bylo to proto, abych učil. Může být na zemi někdo moudřejší než Bůh? 

Kristus přišel od Otce, aby lidem přinesl božskou moudrost. Cožpak ti to tvůj Mistr nedokázal, když ve 

dvanácti letech ohromil tehdejší teology, filozofy a učitele zákona? 

36 Někteří připisují Ježíši slabosti všech lidí a s potěšením házejí špínu, kterou nosí ve svých srdcích, 

na Muže, který je božský a bez viny. Ti mě neznají. Jestliže všechny zázraky přírody, o nichž uvažujete, 

nejsou ničím jiným než hmotným ztělesněním božských myšlenek - nemyslíte si, že Kristovo tělo bylo 

zhmotněním vznešené myšlenky lásky vašeho Otce? Kristus vás tedy miloval pouze duchem, nikoli tělem. 

Mou pravdu nebude nikdy možné zfalšovat, protože obsahuje absolutní světlo a neomezenou moc. 

37 V této chvíli odhaluji prostřednictvím těchto prostých a nevzdělaných myslí láskyplný a 

nezapomenutelný zvuk Ježíšových slov, která nebolí. 
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38 Lidé se odvážili bez úcty a bez lásky posuzovat život nejvyšších bytostí, které Bůh poslal lidem, a 

jako základ své lživosti použili Mé vlastní slovo. Když jsem při jisté příležitosti nazval své učedníky 

bratry, nebylo to jen jednou a nebyli to ani oni sami, koho jsem tak nazval. Maria nosila ve svém 

panenském lůně Ježíšovo tělo. Vyvolená Matka, nejčistší Matka, lilie bez poskvrny, byla ztělesněním 

mateřské něhy, která existuje v Božství. Proč by Ježíš, který se nazývá Božím Synem, nemohl nazývat lidi 

bratry, když i oni jsou Božími dětmi? Kdy konečně dosáhnete potřebné duševní zralosti, která vám umožní 

správně interpretovat význam božského a lidského? Pochopte, že jen tak poznáte, kde jsou chyby a kde 

září pravda. 

39 Lidé vám o Mně nemohou říci více pravdy než Já, i kdybych vám toto učení předával 

prostřednictvím lidí. Vezměte si, že jsou ve vytržení, když skrze ně mluvím. Mé učení bude ještě 

pochopeno; jeho podstatu, kterou je Zákon, bude lidstvo chválit. Ještě předtím bude zničeno semeno 

koukolu. Kdy však nazveš všechny lidi bratry? Kdy v nich uvidíte děti svého Otce? Jediným osvědčením, 

které vás může přivést do mé náruče, bude to, že jste dokázali být Božími dětmi a bratry svých bližních. 

40 Vy, kteří si děláte tolik starostí o svůj domov - proč si neděláte stejné starosti o domov, který 

musíte připravit pro svého ducha na věčnosti? Vy, kteří rozsvěcujete světlo ve svém domě, abyste nebyli 

ve tmě - proč nerozsvítíte lampu svého srdce, abyste nepřebývali ve tmě? 

41 Až na to budete připraveni, budu podrobně a jasně hovořit o třech "časech" a sedmi etapách či 

epochách, abyste si je nepletli. 

42 Hle, zde je mé zjevující a jednoduché slovo. Pochopte to a nechte to přejít v činy. 

43 Toto je okamžik milosti, v němž se světlo mého Ducha svatého šíří po všech světech, světlo, které 

je božskou moudrostí pro každé duchovní stvoření. A vy, kteří nasloucháte mému Slovu a osvěžujete se 

moudrostí Ducha pravdy, objevte v tom všem smysl mého učení, připravte se opravdově, neboť musíte 

učit mnohé mému Zákonu. 

44 Můj Zákon je cestou spravedlnosti a lásky, na kterou znovu volám lidi, aby vládli rodinám a 

národům s láskou a spravedlností, o níž k vám mluvím. Na tomto zákoně je založen vznik a zánik všech 

stvořených věcí. Mou vůlí je, aby všechny věci žily v harmonii a abyste se v tomto stvoření duchovně 

vyvíjeli, stejně jako se vyvíjejí různá království přírody, abyste mohli dosáhnout pokroku svého ducha. 

45 Člověk se morálně a duchovně zastavil. Vytvořil si kult Boha a způsob života, který považuje za 

nejlepší, a propadl rutině, která nudí a unavuje jeho ducha a činí ho fanatickým v obřadech a ceremoniích, 

které ošidí jeho smysly. Na druhé straně si uvědomme, na jakém stupni vývoje jsou říše, které tvoří 

hmotnou přírodu. Poznejte jejich řád, harmonii a dokonalost. 

46 Musíte pochopit, že vy - obdařeni duchem - jste Otcovým nejmilejším dílem ve stvoření, protože 

do vás vložil duchovní podstatu, duchovní vlastnosti a nesmrtelnost. 

47 Pro duši neexistuje smrt, smrt, jak ji chápete vy, tedy zánik. Smrt těla nemůže být smrtí nebo 

koncem duše. Právě tehdy otevře oči vyššímu životu, zatímco jeho tělesná schránka je navždy uzavře ve 

vztahu ke světu. Je to jen přechodný okamžik na cestě vedoucí k dokonalosti. Pokud jste to dosud takto 

nepochopili, je to proto, že tento svět stále velmi milujete a cítíte se s ním úzce spjati. Trápí vás, že musíte 

opustit tento domov, protože se považujete za vlastníky toho, co v něm vlastníte, a někteří mají také 

nejasnou předtuchu mé božské spravedlnosti a bojí se vstoupit do duchovního světa*. 
* Španělské "valle" znamená doslova údolí a často znamená: mimo, (duchovní) svět, životní prostor, domov 

(země), doma. 

48 Lidstvo tento svět milovalo až příliš - až příliš, protože jeho láska byla mylná. Kolik lidí na něm 

proto zahynulo! Kolik duší se zhmotnilo ze stejného důvodu! 

49 Teprve když jsi cítil blízké kroky smrti, když jsi byl těžce nemocný, když jsi trpěl, teprve tehdy sis 

vzpomněl, že jsi jen krůček od záhrobí, od spravedlnosti, které se bojíš jen v takových kritických chvílích, 

a tehdy skládáš Otci sliby a přísaháš, že ho budeš na zemi milovat, sloužit mu a poslouchat ho. 

50 Bolest vás očišťuje, bolest je dláto, které tvaruje srdce člověka, aby dosáhlo duchovnosti. Aby vaše 

bolest nebyla neplodná, musí vás osvítit pochodeň víry, abyste se duchovně povznesli a měli trpělivost ve 

zkouškách. 

51 Jsi nejlepší ovoce, které ze mě vzešlo, univerzální strom. Vždy plňte můj zákon lásky, abych se z 

vás mohl těšit. 
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52 Pokud v životě vyprázdníš pohár hořkosti kvůli svým bližním, vrať jim stejný pohár, ale plný 

medu. Stejně jako Kristus, který sklidil jen bolest a hořkost mezi lidmi, které tolik miloval, a který ještě 

když visel na kříži a dav se mu rouhal a nabízel mu žluč a ocet, otevřel svůj bok jako pramen lásky, aby 

dal dětem svou krev jako víno vzkříšení a věčného života. 

53 Ve Druhém čase se Mistr na několik hodin vzdálil od svých učedníků, a když se vrátil, všiml si, že 

spolu hovoří. Pak se jich zeptal: "Co jste se naučili z mého učení?" Jeden z nich odpověděl: "Mistře, když 

nejsi s námi, studujeme tvá slova, ale ne vždy se nám daří jim porozumět." Mistr jim řekl: "Podívejte se na 

moře, jak je obrovské. Takový je i Otcův zákon. Je to počátek a konec všech stvořených věcí, ale Já ti to 

dám pochopit, jak je to Má vůle." 

54 Lidstvo v této třetí éře kráčí po různých cestách a nenalézá pravdu. Posílám mu zprávy a znamení, 

ale je slepý. Volání přírodních sil a války nestačily k tomu, abychom byli svědky Kristova návratu mezi 

lidi. 

55 Jsem mezi několika málo lidmi, kteří učí Mé poselství o oduševnění, jež člověk pozná v tomto 

čase. A z těch, kteří Mě přišli vyslechnout, jsem vybral nové učedníky, kteří budou posly a vyslanci Mého 

díla ve světě. 

56 Proto vidíte, jak neúnavně a vytrvale učím svá ponaučení, neboť vás chci zanechat silné. Toto 

slovo musí zaznít po celé zemi. 

57 Budete-li pracovat upřímně a s láskou, vykonáte dílo, které vás učiní hodnými mého příkladu, 

protože jste se vroucně snažili zasít v lidech morálku, lásku a oduševnění. 

58 Postarám se o to, aby si lidé všímali tvého příkladu a uznávali ho. Další generace pak budou 

neochvějně následovat vaše kroky. 

59 Abyste dosáhli pokoje, naplňte můj Zákon, pak jej budete mít ve svém duchu a hodina smrti těla, o 

níž nevíte, kdy přijde, vás přivítá v pokoji. 

60 Dávejte pozor, abyste si neznečistili mysl nečistými myšlenkami. Je tvůrčí, a pokud poskytnete 

útočiště špatné myšlence, bude to mít za následek, že vás stáhne na nižší úroveň a vaši duši zahalí 

temnota. 

61 Pečlivě dodržujte můj Zákon, neboť jsem ho do vás vložil. Víte, proč jsem odstranil symboly 

materiálu? Protože vy sami jste symbolem Otcovy lásky. 

62 Buďte vnitřně připraveni, kdykoli se zúčastníte některého z mých vyučování, a když obdržíte lekci, 

přemýšlejte o tom, jak ji využít, neboť jinak bude duchovní semeno ve vašich srdcích neplodné a vy 

nejenže nevyužijete božské semeno, ale nevyužijete ani svůj čas. 

63 Než mě přijdete vyslechnout, vnitřně se shromážděte, abyste z mých shromáždění neodcházeli se 

stejnými neduhy, s jakými jste sem přišli. Pak budete moci s vnitřním uspokojením říci, že jste věděli, jak 

používat učení svého Mistra. 

64 Pokud se při naslouchání nesoustředíte a nedbáte na uplatňování mého učení, nikdy nebudete moci 

vidět ovoce, které mezi vámi mé slovo může přinést. Pokud se však budete snažit naplňovat mé učení a 

budete je uplatňovat ve svém jednání a žít jím, pak postupně uvidíte, jak se dostáváte z duchovní stagnace 

a postupujete na cestě rozvoje - na cestě, která povede vašeho ducha krok za krokem k opravdové 

velikosti. 

65 Mé Slovo mluví o lásce a tato láska se má projevovat tím, že ve svém životě budete uplatňovat 

bratrství, jednotu, rovnost, harmonii a mír. Abyste se však mohli inspirovat k poslušnosti Mého Slova, 

musíte nejprve uvěřit v pravdivost Mého projevu. 

66 Kdybyste Mi nevěřili nyní, když se projevuji skrze mysl těchto tvorů, co se stane, až k vám budu 

mluvit skrze ducha velkých inspirovaných budoucích věků? 

67 Všichni se chcete zachránit. Všichni si přejete uniknout pokání ducha a všichni sníte o tom, že 

poznáte nebe. Přesto vám říkám, že úsilí, které vynakládáte, abyste toho všeho dosáhli, je docela malé a že 

často místo toho, abyste hledali cesty a prostředky, které by vám k tomu mohly pomoci, utíkáte před tím 

samým. 

68 Věříte, že nebe je oblast v nekonečnu a že do něj můžete vstoupit skrze upřímné pokání za svá 

provinění v hodině své fyzické smrti, protože věříte, že v té chvíli naleznete odpuštění a budete mnou 

uvedeni do nebeského království. Tomu věříte. Já vám naopak říkám, že nebe není konkrétní místo, ani 
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oblast, ani domov. Nebe duše je její vysoký citový svět a její dokonalost, její stav čistoty. Na kom tedy 

záleží, zda vás pustím do nebe - na mně, který vás vždycky volal, nebo na vás, kteří jste byli vždycky 

hluší? 

69 Už neomezuje nekonečné, božské. Copak si neuvědomujete, že nebe by už nebylo nekonečné, 

kdyby bylo - jak věříte - konkrétním domovem, krajem nebo místem? Je čas, abyste si duchovní věci 

představovali vyšším způsobem, i když vaše představivost nemůže obsáhnout celou realitu. Měla by se mu 

však alespoň přiblížit. 

70 Vždy si uvědomujte, že duch, který dosahuje vysokých stupňů dobra, moudrosti, čistoty a lásky, je 

nad časem, bolestí a vzdálenostmi. Neomezuje se na pobyt na jednom místě, může být všude a může nalézt 

nejvyšší potěšení v tom, že všude existuje, cítí, chápe, miluje a je milována. 

71 To je nebe ducha! 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 147  
1 Přijímám svůj lid, vás, kteří ke mně přicházíte v touze po dobrotě mého Slova, abych vám ulehčil 

životní strasti. Obdarovávám vás něhou, kterou chová mé Božské Srdce, a žehnám vám. 

2 Nyní nastal čas, kdy na této planetě předávám Své Slovo Pravdy v této podobě - údolí bolesti, v 

němž vy, ó lidstvo, trpíte. 

3 Nad vaším těžkým snem a soužením, kterým procházíte, se znovu objevuje můj Zákon, který vás 

chce probudit, aby osvítil zemi podle mého slibu daného ve Druhé éře. 

4 Je psáno, že mé světlo zazáří na svět, všechny duše se obrátí, děti a starci budou prorokovat a ženy 

a muži budou mít duchovní vidění, když lidé dosáhnou velkého stupně zkaženosti. 

5 Uvědomte si, že už jste v době, kdy se rozšířil hřích Sodomy a Gomory, kdy rodiče špatně 

posuzují děti a děti povstávají proti rodičům. Právě tehdy tě mé světlo osvítí jako vznešený maják naděje, 

jako zářivé slunce budoucnosti. 

6 Slíbil jsem vám, že můj paprsek sestoupí a mé božské myšlenky se stanou slovy, která vás potěší a 

posílí ve vašem soužení a opuštění, až se tři z vás sejdou ve jménu Otce. Jsem totiž božské "Slovo", které 

milovalo a miluje lidstvo před smrtí na kříži i po ní. 

7 Svět je otřesen, protože jeho myšlení je nemocné a lidé ve své roztržitosti nevědí, zda jsem Mistr, 

nebo ne. Lidé znovu a znovu ztrácejí rovnováhu mezi spravedlností a pravdou a uchylují se k extrémům. 

Kdysi jste Boha uctívali v nejrůznějších hmotných podobách, které jste měli před očima: ve hvězdách, v 

živlech a v modlách vyrobených vašima rukama. Dnešní člověk se cítí skvěle, povyšuje svou osobnost a 

stydí se říci "Bůh". Dává mu jiná jména, aby neohrozil svou domýšlivost, aby nespadl z piedestalu svého 

společenského postavení. Proto mi říkají: Kosmická inteligence, Architekt vesmíru. Já jsem vás však 

naučil říkat Mi: "Otče náš", "Otče můj", jak jsem vás to učil ve Druhém věku. Proč si lidé myslí, že 

ponižují nebo snižují svou osobnost, když mě oslovují "otče"? 

8 Mistr se vás ptá, milovaní učedníci: Co je vaše na tomto světě? - Vše, co máte, vám dal Otec, 

abyste to mohli používat, když budete chodit po zemi, dokud vám bude bít srdce. Protože váš duch 

pochází z mého Božství, protože je dechem Nebeského Otce, protože je vtělením atomu mého Ducha, 

protože i vaše tělo bylo utvořeno podle mých zákonů a svěřil jsem vám ho jako nástroj vašeho ducha, nic 

vám nepatří, milované děti. Všechno stvořené patří Otci a on vás učinil dočasnými vlastníky. Pamatujte, 

že váš hmotný život je jen krůček ve věčnosti, je to paprsek světla v nekonečnu, a proto musíte být pozorní 

k tomu, co je věčné, co nikdy neumírá, a to je duch. 

9 Pamatujte, že všechny krásy tohoto světa jsou určeny k tomu, aby zmizely a uvolnily místo jiným. 

Tvůj duch však bude žít věčně a hledět na Otce v celé jeho slávě - na Otce, z jehož lůna jsi vzešel. 

Všechny stvořené věci se musí vrátit tam, odkud přišly. 

10 Boží láska je nekonečná, a čím více ji chcete zmenšovat, tím více před vámi vyvstane a tím 

neodbytněji se vám bude zjevovat na cestě. Chtěli jste Ho polidštit, hledali jste Ho v různých podobách a 

uctívali jste Ho v kamenné svatyni vytvořené lidskýma rukama. Já vám však říkám: Nehledejte tak malého 

Boha. Hledejte ho ve velikosti jeho Ducha svatého - vznešeného, božského, majestátního, majitele všeho, 

co bylo, co je a co bude. 

11 Pokud si v duchu stále kladete otázku, zda je možné, že paprsek světla Ježíše Nazaretského v 

současnosti osvěcuje tento hříšný svět svým slovem, tento hlas se vás ptá: Kdy tedy má přijít lékař, když 

ne tehdy, když je pacient nebezpečně nemocný? Dnes se svět převaluje v hluboké bolesti, v duších je 

agónie a smrtelný chřest. Proto nastal ten správný čas, který si Otec vybral, aby prostřednictvím tohoto 

poselství míru a lásky osvítil a pozvedl duše v souladu s proroctvími. 

12 Člověk zapomněl na svého Stvořitele a chtěl žít jen pro hmotu. Dnes přichází Mistr a říká vám: 

Učte se využívat schopnosti svého ducha, aby Pán světa a atomů, slávy nekonečna a toho, co už vůbec 

není vnímatelné, byl také Pánem vašich myšlenek, aby zářil a zrcadlil se ve vašem domě světla a aby vás 

světlo obklopovalo a osvětlovalo jako všechny hvězdy. 

13 Už se neptejte, proč jsem s vámi. Ať se můj božský Duch chvěje láskou ke všem tvorům. Přistupte 

k duchovní hostině, kterou vám v této chvíli dávám, ke stolu, kde vás něha Mých slov zve, abyste pevným 
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krokem stoupali po cestě k pravému světlu. Pospěšte si, děti moje, neboť tento odkaz vám předám již za 

několik okamžiků. 

14 Slyším nářek umírajícího i matky ve chvílích smutku a strachu. Odpovídá jim Můj Duch, který je 

na všech místech, uvnitř i vně lidské existence: Nebojte se, slyším vaši prosbu, tady jsem! 

15 Milovaní učedníci Třetí éry, zvu vás, abyste zářili se Mnou, abyste byli světlem světa a Mými 

spolupracovníky v tomto božském úkolu obdělávat pole semen s oduševněním, se soucitem, s 

milosrdenstvím a s láskou, jak jsem vás to učil. Zalévejte toto semínko slzami soucitu, které proléváte, 

když cítíte bolest bližního, a také slzami pokání. Těší mé božství a mají vznešenou sílu hlubokého pokání 

a víry. Nežádám tě, abys to dělal krví ze svých žil, protože to pro mě nemá žádnou cenu. 

16 Člověk mě ve své zaslepenosti hledá na špatných cestách, a pokud si nezlidští mé božství, 

zbožšťuje své lidství. Proto mu můj hlas říká: Je čas, abys mě slyšel a pocítil v hloubi svého srdce. 

Pamatujte, že má láska je vždy přítomna ve vašich souženích i radostech. Ale když mi tvé srdce chce říct: 

"Cítil jsem tě", umlčíš ho. Když se tvůj duch chce pozvednout ke mně, zadržuješ ho těžkými řetězy své 

pozemskosti. 

17 Nezoufejte ve zkouškách. Neste svůj kříž odevzdaně, jak jsem vás to naučil. Věřte a pamatujte, že 

nic nezůstane Mnou nepovšimnuto a že vše, co existuje, se počítá, i to poslední zrnko písku v moři a i ta 

nejvzdálenější hvězda. Počítala se i má slova v kázání na hoře, rány kladivem, které mi probodly ruce a 

nohy, když jsem byl přibit na mučidlech, trny koruny, kterou mi lidstvo vtisklo do božských chrámů, i má 

poslední slova na kříži. 

18 Nikdy se necíťte opuštění a neberte svůj život nadarmo, neboť i vaše dny jsou Otcem sečteny. 

19 Zapomeňte na chvíli na své utrpení a buďte milosrdní, soucitní a milující, abyste skrze sebe 

vyjádřili Otcovu moc a lásku. 

20 Pokud jste se cítili příliš malí na to, aby s vámi Bůh jednal, říkám vám: Takto uvažujete v důsledku 

svého sobectví, které vám nedovoluje pochopit velikost vašeho Otce. Vzpomeňte si, co všechno dělají vaši 

pozemští rodiče, aby vedli vaše kroky, dokud jste malí, a jak bdí, aby vás chránili. Láska všech otců a 

matek na zemi dohromady je však jen slabým odleskem Boží lásky k vám. Pochopte, jak moc vás váš 

nebeský Otec musel milovat, aby přišel na tento svět a trpěl, aby vás naučil pravé cestě a dal vám věčný 

život. Jsi ta nejcennější bytost, vznešené dílo Jeho stvoření. Ačkoli jste atomy, jste v jeho očích velcí. Ve 

vás je ztělesněno jeho království a symbolizován vesmír. Můžete v sobě objevit nebe a zářivé slunce, ale 

dosud jste nepochopili, jak poznat sami sebe, a proto vám dnes říkám: chopte se mého slova, nechte mě 

osvítit vaše vnitřní nebe a žít ve vás. Ať mé skutky rozkvetou ve vašich srdcích a přinesou ovoce, aby byl 

váš Otec oslaven a mohl uskutečnit svůj božský plán na záchranu všech duší. 

21 Lidstvo mi ve svém materialismu říká: "Je tedy jisté, že království ducha existuje?" "Ano, je." Já 

vám však odpovídám: Ó nevěřící, vy jste Tomášové třetího věku. Lítost, soucit, něha, laskavost, 

velkorysost nejsou vlastnosti hmoty, stejně jako dary milosti, které v sobě nosíte skryté. Všechny tyto 

pocity, které jsou vtisknuty do vašeho srdce a mysli, všechny tyto schopnosti patří duchu a vy je nesmíte 

popírat. "Tělo" je jen omezený nástroj, ale duch nikoli: je velký, protože je atomem Boha. 

22 Hledejte sídlo Ducha v jádru své bytosti a velkou moudrost ve slávě lásky. 

23 Učte se ode mne, abyste se stali dobrými rozsévači na poli lásky. Právě v době, kdy se lidé 

nemilují a neuvědomují si, v jaké hodině žijí, jsem k vám přišel, abych splnil svůj slib. 

24 Znovu vás učím a probouzím vaše spící city a schopnosti, abyste všechno dobré, co je ve vás, 

mohli dát do služeb mého božského zákona. 

25 Konec mého hlásání se již blíží a do té doby dosáhnete skutečného zduchovnění a poznání mého 

učení. 

26 Projevů, které právě zažíváte, už nebudete svědky. Byly pouze přípravou na mé přímé duchovní 

spojení s vámi. 

27 Kdykoli se ke mně váš duch povznese, skutečně pocítíte mou přítomnost. 

28 Už je na čase, aby se o mé práci vědělo více. Ale vaše bázlivost vám to nedovolila. Často se bojíte 

mluvit. Ale po roce 1950 bude moje práce známá a pochopená po celém světě. 

29 V mé učitelské práci mě v tomto období podporoval duchovní svět, který zanechal v tomto lidu 

příklad bratrství, povznesení a naplnění. Nyní musíte učinit totéž. 
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30 Mé Slovo bojovalo proti vašemu náboženskému fanatismu. S láskou jsem tě tedy přesvědčil, že 

tvůj duch, který dosáhl takového vývoje, se může obejít bez jakéhokoli vnějšího kultu a rituální formy. 

31 Chtěl jsem vás zanechat sjednocené jako bratry a sestry, protože se blíží čas boje a já chci, abyste 

získali pevnost ducha a morální sílu. 

32 Pamatujte, že na své cestě se setkáte s obrazy utrpení, bolesti. Setkáte se s živými mrtvými i s těmi, 

kteří jsou posedlí temnotou. Uvidíte ty, kteří mají zkamenělá srdce a padli jako oběti svých vášní. 

33 Říkám vám to i nyní: Nebojte se k nim jít. Pokud vaše tělo trpí nemocemi, které jsou vám odporné 

nebo nakažlivé, nebojte se nákazy ani nemocí duše. Nezapomínejte a nepochybujte, že jste chráněni mou 

milostí, aby i to bylo dalším svědectvím pro nevěřící. Vyhledávejte nemocné a potřebné a přiveďte je k 

Lékaři lékařů svým povzbuzováním, radami a modlitbami. Pokud tak učiníte, přinesete dary, které jsem 

vám svěřil. 

34 Stále ještě musíte sami se sebou hodně zápasit, abyste dosáhli rozvinutí a rozvoje své duše. Musíš 

ve svém bližním zvýšit svou vůli sloužit mi. 

35 Sjednoťte výsledky svého studia a výkladu mého Slova, aby vaše uctívání Boha a vaše skutky byly 

pro všechny stejné. 

36 Když se na vás lidé obracejí a ptají se vás, na čem je založen váš svět představ, měli byste jim tuto 

stránku božské lásky ukázat prostřednictvím svých děl, slov a spisů. 

37 Tento úkol je svěřen učedníkům Ducha svatého. Pracujte a vaše úsilí bude korunováno. 

38 Ve tvém duchu vidím touhu poznat záhrobí. Už se nespokojíte s tím, že žijete a staráte se o to, co 

patří k tomuto světu. Bolest, slzy a zkoušky vás zklamaly, odpoutaly vás od hmotného a nasměrovaly vás 

na cestu duchovního vzestupu. 

39 Vzlétněte na křídlech modlitby do oblastí ducha, abyste se tam mohli nasytit pokojem a světlem. 

40 Dávejte Mému učení jeho pravý význam a nezapomínejte, že lidé, které používám, aby k vám 

promlouvali, jsou pouze nástroji Mé Vůle. 

41 Stojíte před oltářem moudrosti, jehož strážci a odpovědnými osobami jsem vás ustanovil. Dávejte 

pozor, aby se neznesvětila, ale varujte se svatouškovství, neboť jsem viděl mnoho lidí, kteří jsou jako bílé 

hroby, navenek čistě bílé, ale uvnitř skrývají jen hnilobu. 

42 Vy, kteří pracujete na mém poli, ponesete mé Slovo s sebou jako semeno, budete ho sít a pečovat o 

něj, jak jsem vás naučil. Budete následovníky mých učedníků druhé éry a budete hlásat mé evangelium v 

různých národech. 

43 Jak moc budeš muset bojovat, abys obměkčil tvrdé lidské srdce, a jak budeš muset obstát ve 

zkouškách, abys našel víru! K vítězství vás dovede pouze víra a vytrvalost v mém učení. Pokud 

zeslábnete, propásnete příležitost zachránit se a v duchu si ponesete bolest z toho, že jste podlehli vlivu 

nevěřících. 

44 Poslušně jsi následoval mou výzvu, abys přišel ke mně, a přišel jsi sem (duchovně) nemocný, 

odhalený a hladový. Vyhledali jste mě, aniž byste věděli, jaký je nejlepší způsob, jak se ukázat před svým 

Otcem. Ale já vám říkám: Pojďte jako učedníci, děti moje, a zůstaňte se mnou. 

45 Ještě dříve, než o něco požádáte, vím, o co mě chcete požádat, co vám chybí, a přesto vám splním 

jen to, co je pro vaše dobro, protože vy sami nevíte, co je pro vás prospěšné. Pokud Mi důvěřuješ a 

souhlasíš s Mou vůlí, dám ti to, co ti chybí, a tvé srdce ti řekne, že to, co dostáváš, je to, co potřebuješ, a ty 

Mi pak udělíš právo řídit svůj osud. 

46 Za své dobré skutky od vás nepožaduji odměnu. Miluji tě a plním jen svou otcovskou povinnost. 

Na druhé straně, když vám svět udělí laskavost, nečiní tak proto, aby vám ulehčil bolest, ale proto, aby 

vzbudil obdiv, aby na sebe strhl chválu, a tato ponižující dobročinnost není záslužná. Učil jsem vás 

nenápadné činnosti lásky, soucitným skutkům, které ctí toho, kdo je koná, i toho, kdo je přijímá - skutkům, 

které se týkají pouze dvou srdcí, které se snaží uklidnit a utěšit a jejichž jediným svědkem je mé Božství. 

47 Všichni, kdo mě následujete, byste měli hledat naději na spásu a odměnu za své útrapy v budoucím 

životě. Pak budete plni důvěry trpěliví ve zkouškách, ochotní k nápravě, a co víc, budete šťastní, protože 

budete moci splatit staré dluhy, napravit chyby a osvobodit se od těžkých provinění. 

48 V tuto chvíli se cítíte povzneseni, protože se kocháte mými slovy. Nemáš přede mnou žádná 

tajemství, pozvi mě do svého srdce, abych poznal vše, co je v něm, a já v něm zanechám jako v 



U 147 

35 

uvadajícím květu své slovo lásky, které je oživující rosou. Jak jste se dnes připravili, tak budete činit vždy. 

Uchovávejte si v paměti mé učení, pochopte je a pak podle něj jednejte. 

49 Nemyslete si, že službou druhým se ponižujete a oslabujete svou osobnost. Již jsem vám řekl, že je 

pro vás lepší dávat než přijímat, a když dáte část svého (duchovního) dědictví, nashromáždíte pro svou 

duši díla skutečné hodnoty. To, co jsem vám dal, není jen vaše. Učinil jsem vás správci velkého bohatství 

duchovních darů, které můžete rozdávat svým bližním. 

50 Tento hlas, který slyšíte, je stejný hlas, který slyšeli první obyvatelé země, stejný hlas, který slyšel 

izraelský lid ve svých prvních dnech a který rozechvěl Mojžíše. Nepoznáte ji podle její povahy? 

51 Až budete připraveni komunikovat se mnou duchem, naplní se slova proroků, kteří říkali: "Muži a 

ženy vstoupí do duchovního života, který do té doby neznali, jejich oči budou hledět za hranice 

pozemského a všechno se změní. Jste mezi těmi, kdo jsou povoláni prožít začátek nového věku, který 

povede lidstvo k uskutečnění skutečného cíle, pro který bylo stvořeno. V té době budu milován a poznán 

svými dětmi a ony se budou milovat navzájem. To je cíl, který jsem člověku ukázal a kterého dosáhne. Už 

vám to oznamuji. 

52 Přijď k Mistru Mistrů v tomto věku, odpočiň si od pozemské dřiny pod listím stromu života. Sytěte 

se chlebem věčného života a uhaste žízeň křišťálově čistou vodou, kterou v proudech vylévám na vašeho 

ducha. 

53 Přijímám vás, abych vám dal své teplo jako Otec, své poučení jako Mistr a hojivý balzám jako 

Lékař všech lékařů. Všechno najdeš ve Mně a nebudeš mít důvod si stěžovat, protože Já tě neopustím. 

Jako zloděj se po špičkách blížím k tvému srdci a tiše se občerstvuji, když tě najdu připraveného. Když 

rozjímáš o Mém Díle, učím tvého ducha, aby ve své modlitbě komunikoval s Mým Božstvím. Pak vám 

odhalím pravdu a dám vám vše, co na své cestě potřebujete. 

54 Pro vás i pro lidstvo přijdou těžké časy, časy velkých pohrom, a pokud nebudete připraveni, 

oslabíte svou víru a důvěru v to, co vám v této době říkám. V budoucnu uvidíte, jak se má proroctví 

naplní. Pamatujte si, že vás neklamu. Povzbuzuji vás ve vašich dobrých úmyslech a říkám vám: Jděte 

tudy. Pokud vás však napadne špatná myšlenka, říkám vám: Držte se od této cesty dál. Udělejte to a zdržte 

se toho. Ukazuji vám nejlepší cestu a říkám vám: Jezte toto ovoce a odepřete si jiné, neboť toto je dobré a 

jiné vás otráví. 

55 Proč se tedy vaše víra v mé božství nerozhoří silněji? Proč se nenecháte vést mými slovy? 

Nacházíte v něm špatnost a špatné vedení pro vás? - Ne, řekněte mi to ve svém srdci. Ve skutečnosti je to 

tvůj duch, který ke mně mluví, který mě vyznává, který se opájí mou silou a který se sytí mou moudrostí, 

neboť dobře ví, kdo je ten, kdo ho učí a přikazuje mu. 

56 Oslovuji tvého ducha, je to ten, kterého jsem povolal, neboť můj hlas je duchovně slyšet v celém 

vesmíru a volá každého ducha. Nyní je totiž čas, kdy si všichni musíte připomenout duchovní učení, které 

bylo v srdci člověka zapomenuto. 

57 Mou vůlí bylo vylít světlo Ducha Svatého v proudech, aby svět s plnou jasností poznal cestu, která 

vede k oduševnění, k dalšímu vzestupu a pokroku tohoto lidstva - cestu, kterou ukazuji všem bez rozdílu, 

cestu, na níž nejsou světské radosti ani materialismus, cestu bez nízkých vášní, bez hmotných konfliktů, 

která vede pouze k božskému cíli, k duchovnímu cíli. 

58 Ale kdo jsou ti, kdo po této cestě půjdou? Budou to ti, kteří se chtějí osvobodit od materialismu, ti, 

kteří chtějí jít cestou duchovního plnění povinností, ti, kteří chtějí být mými služebníky, mými druhy. 

Mám totiž pozemky a k těm se dostanou všichni, kdo chtějí sloužit lidem, protože když slouží lidem, 

slouží mně. 

59 Pochopte Mou inspiraci a Mé božské přání, abyste se krok za krokem připravili a byli schopni 

přijmout to, co chci každému z vás v této třetí éře dát. Neboť v současné době dávám velké pověření, 

odkazuji duchům jejich dědictví a ovlivňuji jejich těla, aby duch a hmota mohly společně povstat a naplnit 

své poslání. 

60 Učiním tě pevností mezi národy světa. Skrze tebe pošlu vzkazy unaveným, zastavím rozpoutané 

síly přírody. Skrze jednoho z Mých služebníků, který má v duchu trojúhelníkový symbol Mého Božství a 

který se ve své modlitbě s vírou vznáší, zastavím chaos, který obklopuje lidstvo. 
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61 Budu vás i nadále připravovat a dávat vám světlo, abyste se naučili chápat mé učení a postupně tak 

dosáhli vrcholu duchovního poznání. Svěřím vám podstatu svého Slova, svou moudrost, abyste se zítra 

stali velkými vykladači mého Slova. 

62 Odstraňuji vaše chyby, vaši nevědomost a duchovní zaostalost. Dávám vám novou příležitost 

přiblížit se ke Mně skrze poznání, skrze světlo přesvědčení, a tak budete moci bránit sebe i Mé Dílo. Můj 

zákon, který jsem vám dal ve třech časových obdobích, nyní již nebudete skrývat. Tento zákon bude dán 

lidem v celé své čistotě, pravdě a moudrosti, neboť každý, kdo jej plní, bude v krátké době obnoven. 

(Nový) izraelský lid bude vybaven stejným a bude lidem, který poučí každého, kdo se mu postaví do cesty, 

aby se očistil. 

63 Milovaný lide, vždycky jsem se zjevoval ve své moci, ve svém světle a ve své moudrosti, a jestliže 

mě lidé neviděli takového, jaký jsem, je to proto, že nepřemýšleli o mé velikosti a neviděli ji. Jsou v tom 

jen zmatení, jejich mysl je zamlžená a nemohou najít řešení svých protichůdných představ. Ale přijde čas, 

kdy mě všichni pocítí a uvidí - v Božském, v Čistém, v Neviditelném, v Duchovním. 

64 Získávejte zásluhy skutky, které vás povznesou a učiní vás hodnými přede mnou, neboť podle své 

přípravy se přiblížíte k Otci. 

65 Proto vám říkám, abyste se připravili, protože musíte přijít k Otci a já nechci, abyste se objevili se 

skvrnami svých hříchů. 

66 Dávám vám zbraň lásky. S touto zbraní budete schopni překonat všechny překážky, budete 

schopni odstranit všechny chyby, nenávist a zlou vůli. S láskou budete schopni vykonat velké skutky. 

Uchopte tuto zbraň, neboť s ní vedu lidi, je to zbraň, s níž bojuju v této Třetí éře, a podle Mé Vůle s ní 

budete konat obdivuhodné skutky mezi svými bližními. 

67 Lidé, naslouchejte Mi a následujte Mě, odstraňte silou, kterou jsem vám dal, všechno, co se staví 

proti vašemu kroku, a na konci své cesty budete vítězi, budete bojovníky, kteří vítězí v bitvě. Neboť i když 

ještě nejste ve velké konfrontaci, zítra v ní jistě budete, a pak se s pochopením poslání, které vám bylo 

svěřeno, a s plným vědomím své odpovědnosti vydáte na cestu a všechny probudíte, budete předávat 

radostnou zvěst o Mém poučení, které dodává odvahu srdcím lidí, aby povstali a následovali vás na vaší 

cestě. 

68 V současné době vás učím, jak bojovat a jak dosáhnout vítězství, abyste mohli tento příklad přinést 

svým bližním. 

69 Jste pod korunou stromu a jíte to nejchutnější jídlo, které vám nikdo nemůže nabídnout. Mistr vám 

ji však může dát, neboť jsem prostřel stůl a připravil ovoce a Eliáš vás shromáždil, abyste se nasytili, 

abyste občerstvili a nasytili svého ducha a posílili své tělo. 

70 Znovu jsem přišel jako velký bojovník, který bojuje za záchranu svého lidu. Zjevil jsem se v 

nejhlubší temnotě, abych ji rozptýlil světlem svého svatého Ducha, aby mě můj lid spatřil v celé mé slávě, 

v celé mé moci. 

71 Již ve Druhé éře jsem k vám mluvil v podobenstvích a alegoriích a nyní je Mou vůlí učinit význam 

Mého Slova pozemsky hmatatelnějším, abyste Mi všichni rozuměli. Řekl jsem vám přece, že v tomto čase 

mě spatří každé hříšné i nehříšné oko. Nyní budou velké zástupy naslouchat mému slovu, těšit se z mých 

zázraků a jejich mysl bude schopna dokonale pochopit mé učení. Osvěcuji mysl nevzdělaných, aby 

pochopili mé Slovo. Proto vás očišťuji od všeho, co by vás mohlo zmást, abyste svým svobodným 

intelektem, vycvičeným mým světlem, mohli učinit podstatu mého Slova svou vlastní a všude ji zveřejnit, 

jak je to má vůle. 

72 Vědci se svými doktrinálními stavbami si podle své svobodné vůle vytvořili mnoho cest, které 

vedou jejich ducha ke mně. Ale říkám vám, že jsem to všechno lidem dovolil, aby se - poté, co mě hledali 

ve svém materialismu - zastavili a zamysleli nad duchovním, neboť zapomněli, že mají ducha, který je 

součástí mého Ducha. 

73 Bojuju proti zmatku a omylu, jemuž lidstvo podlehlo, když věří a žije jen pro hmotu. Proto jsem se 

ve vší pokoře zjevil v této Třetí éře, abych s vámi žil - nyní již ne fyzicky, ale duchovně, abyste se Mi 

připodobnili a stále více probouzeli svého ducha, v němž se rozvíjejí dary, které má, a zjevují se skrze tělo. 

Chci totiž mít silný lid, do něhož vkládám veškerou svou důvěru, jemuž svěřuji velké misie, velké úkoly - 

lid, který neochabuje při první zkoušce a necouvne před vetřelcem; který považuje nepřítele za bratra 
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nezkušeného a neznalého v díle Páně, takže k němu přistupuje beze strachu a učí ho s neomezenou láskou 

a vstřícností, napomíná ho, vede ho a mluví k jeho duchu, k jeho srdci. 

74 Můj boj je velký, protože chci vidět lidi, kteří cítí odpovědnost za své činy, aktivní lidi, v nichž se 

odráží dobré skutky, láska, pokora, uznání mého božství, pochopení trinitárně-mariánského duchovního 

díla. Lidé, kteří berou do rukou pouze zbraně lásky, milosrdenství a světla. Takto chci vidět Svůj lid, takto 

ho chci vybavit pro dobu po ukončení Mého hlásání lidskou myslí v roce 1950 - datum, které určilo Mé 

Božství; a protože Mé Slovo nelze vzít zpět, ukončím v té době Své hlásání lidskou myslí. 

75 Nebudete tento osud přehlížet a nebudete se snažit udržet můj paprsek mezi vámi a můj duchovní 

svět s vámi. Neboť běda, běda vám, kdybyste to udělali! Neboť to nebude můj duch, nebude to můj 

paprsek, který vás osvítí. Po roce 1950 se sdělím každému, kdo se umí duchovně připravit, každému, kdo 

se zduchovňuje, aby se Mnou mohl komunikovat z ducha do ducha. Pak totiž mou inspiraci přijmou 

všichni, nejen ti, které jsem nazval podnožemi - ne, má inspirace bude ve své pravdě a podstatě předávána 

všem, protože taková je má Vůle. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 148  
1 Vtiskněte si má slova hluboko do svého ducha, neboť každé z nich je součástí knihy, kterou vám v 

této chvíli předkládám a kterou můžete studovat a podle níž můžete později učit své bližní. 

2 Ještě nemáš všechnu moudrost ve své mysli ani všechnu milost ve svém duchu. Proto je nutné, 

abyste obdrželi mé pokyny. Moje cesta není květinová, ale cesta boje a velkých zkoušek. Proto vás žádám, 

abyste se modlili a rozjímali, abyste mi porozuměli. 

3 Lidstvo pozná jako mé apoštoly ty, kteří mu pokorně přinášejí mé učení. Chci spravedlnost a právo 

ve všech vašich činech, abyste byli respektováni. Blíží se válka idejí, která vypukne ve všech národech. 

Každý z vás bude vojákem, ale k obraně této věci budete používat zbraně lásky, přesvědčování a 

milosrdenství. Mnozí budou zmateni, až uslyší vaše svědectví, a řeknou, že není možné, aby Božský Mistr 

mluvil k lidem. Potom však vysvětlíte mé učení o lásce pomocí učení, které jste obdrželi. Mé světlo tě 

osvítí a já budu mluvit tvými ústy. 

4 Je velmi málo těch, kteří v této době bojují za duchovní ideál, protože lidstvo ztratilo citlivost a 

zapomnělo na své povinnosti vůči Bohu. 

5 Vidím děti bez radosti, bez pokoje, jak naplňují svou mysl hmotnými vědomostmi a nic se 

nenaučily o duchovních zákonech a silách, a jejich smutný duch prosí, prosí o milost, ale jeho prosba není 

vyslyšena. Jejich rodiče nejsou připraveni je poučit. Ženy Mě žádaly o dar mateřství, který jsem ne všem 

udělil, aniž by braly v úvahu svou odpovědnost, a jaké jsou následky? - Nebyli schopni své děti poučit, 

neformovali jejich srdce, neosvěcovali jejich ducha a ten se nemohl rozvíjet. 

6 Vy, kteří budujete současný svět, projdete velkými těžkostmi, ale plody vašeho úsilí budou sklízet 

budoucí generace. Zanech jim odkaz víry a hlubokého přesvědčení, pomoz jim povstat skrze skutky lásky. 

7 Slyšeli jste volání Mistra, který na vás znovu čeká, aby vám dal své slovo, jež je božským 

pohlazením. Nejen ti, kteří přišli první, obdrželi tuto milost, ale i ti, kteří přišli poslední, byli hodni 

přijmout toto učení, které rozvine představu, kterou lidstvo mělo o Bohu. Řekl jsem vám, že jsem byl s 

vámi po celou dobu, ale vpravdě vám říkám: Díky věrnosti "prvního", kterému jsem dal své první pokyny, 

jste získali milost jako "poslední". 

8 Mé dnešní slovo je stejné jako slovo minulé, jen forma projevu je jiná. Zítra k vám již nebudu 

mluvit v té podobě, v jaké k vám mluvím nyní. Zvyky národů se budou měnit právě kvůli tomuto vývoji, 

ale vždy buďte připraveni přijmout poselství, která vám pošle váš Pán. Všichni byste měli vědět, že budu 

vždy s vámi. 

9 Mé projevy v této době byly a budou příčinou diskusí v církvích a sektách. Spiritualita však 

zvítězí, neboť díky její čistotě bude velikost Mého díla hmatatelná a vy budete o tomto učení svědčit svým 

způsobem života, který bude příkladem a poučením pro vaše bližní. 

10 Někdy opakuji Své pokyny, abych je nezničitelně vtiskl do vašich srdcí, a vy v nich objevíte stopu 

Mistra. 

11 Toto poselství je určeno všem komunitám, nejen těm, které nazýváte duchovními. 

12 Podstata tohoto díla bude základem, na němž budou spočívat všechny zákony, a svět tak vstoupí 

do období porozumění, bratrství a obnovy. Pouze zbraněmi lásky budou lidé schopni prolomit bariéry, 

které je dnes rozdělují. Pouze na základě těchto zásad budou moci vládci národů sjednotit lidi této doby. 

Pak uvidíme, jak silní podávají pomocnou ruku slabým a jak ti druzí pomáhají silným, aby se obnovili, a 

jak se oba spojují v jednu rodinu: Kristovu rodinu, která zná svůj osud a cíl, který ji čeká - věčnost. 

13 Moji učedníci nejsou sami, kdo šíří mé učení, moji duchovní hostitelé jsou také rozptýleni po 

celém světě a působí na mysl a srdce lidí, aby rozvíjeli mé dílo mezi lidmi. 

14 Vaše oči již neuvidí uskutečnění těchto proroctví, ale bude vám dopřáno spatřit připravená pole a 

rozptýlená semena, která budou klíčit v duchu budoucích generací. Svět tak půjde svou cestou a uzná 

nejvyšší autoritu Stvořitele, bez jehož vůle se nepohne ani lístek na stromě. 

15 Připravte se, protože brzy prožijete období velkých duchovních událostí. Zatím to byla jen fáze 

příprav, ale nyní přichází čas konfrontace se světem, který tvrdošíjně lpí na svých idejích, představách, 

kultech a doktrínách. 
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16 Jděte a mluvte o mém díle, v němž mě najdou všichni, kdo mě hledají. Nikomu nebudu dávat 

přednost. Proto hlásejte, že Mistr očekává všechny své děti, že se nikdo u mých dveří nezpozdí, neboť 

spása všech musí být dokonána. 

17 Vpravdě vám říkám, že svět je proti vám, a proto vás připravuji, abyste věděli, jak bránit věc své 

víry zbraněmi lásky a milosrdenství. Říkám vám, že zvítězíte, i když se o vašem vítězství neví. Nyní vaše 

oběť nebude krvavou obětí, ale přesto zažijete pomluvy a opovržení. Mistr tě však bude bránit a utěšovat, 

neboť žádný učedník nebude opuštěn. 

18 Symbolicky neseš kříž utrpení, který ti bude vždy připomínat ten, který jsem nesl Já za tvé viny, a i 

když pro Mne nebudeš trpět mučednickou smrtí, budeš se přesto cvičit v odříkání. 

19 Ulehčím ti tento kříž, neboť ti jako Božský Pomocník pomohu vystoupat na horu tvého života, 

dokud nedosáhneš přítomnosti svého Pána plného zásluh. 

20 Pozorně naslouchejte mému slovu, neboť je to pokrm, který vás živí. Už si nestěžujte na hlad a 

chudobu, neboť já vás živím a dávám vám sílu. 

21 Všechny, kdo mi před oči předkládají své malé dědictví na zemi a očekávají ode mne slovo 

povzbuzení, utěšuji slovy: Buďte spokojeni s tím, co máte nyní, a neusilujte o časné statky, usilujte o 

věčný život. Dělejte skutky, které přetrvají, stavte na neotřesitelných základech víry a lásky, a budete mít 

ve světě pokoj. Zbytek ti dám navrch a žádné z mých dětí nezahyne. Ještě jednou vám zopakuji tato slova: 

"Ptáci nesejí, nežnou, netkají, a přece jim nechybí potrava ani přístřeší." 

22 Až dosud jste se mnou studovali jako učedníci, ale přijde den, kdy opustíte tuto zemi a ponesete 

mé Slovo lásky na jiná místa, a tím zažehnete oheň lásky v mnoha srdcích, která mě volají a která tiše 

čekají na hodinu mého návratu, aby se dala do práce. Ochotně vám pomohou při práci. Vyjděte jako dobří 

rozsévači. Získejte pro mě co největší počet srdcí. Každý z nich bude od vás přijat jako semeno. Hříšníci, 

které jste obrátili, tělesně či duševně nemocní, které jste uzdravili, budou zásluhy, které vás přivedou blíž 

ke mně. 

23 Přinášejte mé slovo jako semeno života, střežte je a dbejte na to, aby rozkvetlo ve vašem duchu i v 

tom, kdo je přijímá. Bděte nad ním i nad těmi, kdo semeno přijali, aby vaše dílo bylo spravedlivé. Co by 

se stalo se semenem, kdyby bylo opuštěno během svého klíčení nebo vývoje? 

24 Svou modlitbou ovlivňujte srdce, která jsou vám vzdálená. Svěřte vše, co je mimo vaši přímou 

sféru působnosti, duchovnímu světu, a tyto bytosti vaši práci dokončí a vše bude v pořádku, harmonii a 

naplnění. 

25 O všech tvých činech a posláních se dozvědí tvoji současníci i ti, kteří teprve přijdou. Dbejte tedy 

na to, aby vaše kroky byly osvětleny světlem mého učení. 

26 Vyvolení duchové jsou rozptýleni po celém světě a viděl jsem v nich strach z porušování mých 

zákonů. Chtějí pracovat na tom, aby se země naplnila poslušnými bytostmi, které mě ctí, oslavují a 

duchovně se se mnou spojují. Dám jim slyšet svůj hlas, budu je poučovat a vést, aby si pamatovali příklad 

svého Mistra. 

27 Všechno ve vesmíru je dokonale promyšlené. Všude jsou hledači cest a proroci, kteří, inspirováni 

mnou, plní své poslání. Pracujte duchovně i fyzicky, abyste mohli žít v souladu se zákony, které vám 

vládnou. Za oba druhy práce se vám dostane spravedlivé odměny. Nenechávejte si však za své skutky 

lásky nebo útěchy platit hmotnou formou, ani nepožadujte duchovní odměnu za práci, kterou konáte na 

zemi. 

28 Posiluj svou víru, abys mohl konat skutky hodné svého ducha. Věřte v sebe a mluvte v Mém 

jménu, protože to nebudou vaše slova, ale Moje, která budou vycházet z vašich rtů, abyste cítili, že jsem s 

vámi. 

29 Vy všichni máte pro mě dar a pokorně mi ho nabízíte: Někteří mají hluboké výčitky svědomí za 

své prohřešky, jiní radost, protože vykonali dobré dílo. Někteří z vás mají touhu se o mě opřít. Věřte, že 

bez ohledu na to, jak obtížný je váš úkol, budete postupovat vpřed. Čtu ve vašich srdcích, některým 

uděluji milost a od jiných přijímám úlitbu. 

30 Modlete se a připravte svůj domov tak, aby byl chrámem, pak se pod touto střechou uzdraví 

nemocní a uzdraví trpící duše; nebude vám chybět chléb a přístřeší. Poslal jsem vás, abyste mezi lidi 
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přinesli útěchu a milosrdenství a pokoj, který přináší splnění úkolu. Pokud po rozdání toho, co máte, 

sklidíte nevděk, postavte se nad bolest. Čerpejte sílu ze mne a já vám dám trpělivost a podřízenost. 

31 Mějte pokoj ve svém srdci a budete pracovat s radostí, budete ctnostní ve svých činech, abyste 

uměli tuto milost rozdávat svému okolí. Bojujte proti válce, čistěte životní prostředí, budujte rodiny a 

národy a brzy spatříte světlo nového dne pro lidstvo. 

32 Pak uvidíte lidi, kteří ke mně přicházejí v touze po lásce a milosrdenství, po smíření a míru a kteří 

prosí o božské světlo, aby už nesešli na scestí. Budou mi důvěřovat, očekávat ode mě život a posilu a 

uznávat mě za Otce. 

33 Střežte toto učení, které obsahuje má zjevení, proroctví a soudy, jež vám v této době dávám. 

Objevte také její podstatu, která je potravou pro ducha. Dávejte si na ni pozor, protože je součástí "Knihy 

pravého života", kterou jsem otevřel v šesté kapitole. Až důkladně prostuduješ její lekce a začneš je 

uplatňovat v praxi, musíš změnit svůj život, žít prostě, milovat všechny Mé projevy, být stále ve spojení se 

Mnou a položit základy pro vznik nového světa, který se bude řídit Mými zákony a v němž budu ctěn a 

naleznu poslušnost. 

34 Když svět naloží na tvé srdce břemeno námahy a nepochopení, přijď ke mně a já tě posiluji a 

uzdravím tvé rány. Ciťte se přede mnou jako děti, i když žijete už dlouho, a odpočívejte v pokoji mého 

Ducha. 

35 Ve světě, ve kterém žijete, není jediné srdce, které by netrpělo. Všichni právě procházíte svou 

vlastní cestou utrpení, ale ještě jste se nenaučili přijímat zkoušky s láskou a nepřijímáte svůj pohár utrpení. 

Ježíše jste si nevzali za vzor během jeho dokonalého utrpení. Nejste ve své zkoušce sami, máte mě jako 

pomocníka, který vám usnadní váš kříž. 

36 Životní bouře by vás neměly přivádět k zoufalství, nezoufejte si v bolesti, trpělivě snášejte svůj 

úkol smíření, a pak, až vystoupíte na horu a budete vyzdviženi na duchovním kříži, který je lidem 

neviditelný, hledejte mou přítomnost, abyste se cítili silní. Budu s tebou a budu tě povzbuzovat a tvůj duch 

se v hodině smrti spojí s mým. Přijmu tě, potěším tě a dám ti svůj pokoj. 

37 Pak zažijete, jak se před vaším duchem otevírá neznámý svět. Budete cítit, že vstupujete do 

nového života, a když se odtud podíváte na tuto zemi, na tuto etapu vývoje, na které nyní žijete, pocítíte 

soucit se světem, který trpí, bojí se a žije bez naděje. Stále k němu totiž nedorazilo světlo tohoto zjevení, 

které jsem vám přinesl ve Třetí éře, a váš duch mě požádá, abych pro něj duchovně pracoval a vedl jeho 

kroky na pravou cestu. Shromáždíte všechny své schopnosti, abyste je dali do služeb svých mladších bratří 

a sester - těch, kteří nechtěli slyšet hlas svého nebeského Otce, jímž je láska a spravedlnost. Pak se stanete 

posly míru a budete pokračovat v práci na Božském díle. Uvědomíš si, jak velký duchovní úkol na tebe 

připadá, a na každé nové úrovni, které dosáhneš, Mě pocítíš blíž k sobě. Má vůle bude tvou vůlí a tvá vůle 

bude mou vůlí. Tak vás uvedu na cestu, která vede ke mně. 

38 Neúnavně kráčejte po cestě vytyčené Mistrem. Někdy ti krvácejí nohy a šaty se ti trhají na trní, ale 

naděje tě podrží. Tak vás vidí ten, od něhož jste vyšli a k němuž se musíte vrátit. 

39 Nyní jsem tvůj společník na cestách, který ti hojí rány, abys pocítil Můj balzám. Tímto způsobem 

dávám nový život tomu, co ve vaší bytosti ještě spí, a vy se probouzíte na volání svého svědomí, protože 

já jsem vzkříšení a život. 

40 Byli jste mrtví, ale já jsem vás vzkřísil k životu milosti a dal jsem vám spatřit světlo svého Ducha. 

41 Jako učitel jsem velmi trpělivý a neúnavný. Má lekce je na pohled nová, a přece je stejná, neboť od 

pokolení do pokolení, od počátku věků, vás učím jen milovat jeden druhého, a tak ke Mně budete moci 

dojít. 

42 Stvořil jsem si tě pro sebe a chci tě mít za vlastní. Povolal jsem vás, abych vás naučil žít jako 

duchové světla. Dnes přecházíte tento svět, od zítřka nevíte, zda se neodloučíte od těch, kteří zde byli 

vašimi blízkými. Buďte vždy v pohotovosti, abyste mohli kdykoli reagovat na volání svých kolegů. 

Dávám ti další časový úsek, neboť kdybych tě v této době překvapil, co bys mi musel ukázat? Šíříte mé 

učení? Probudili jste dřímající k věčnému životu? Cítíte se připraveni odolat soudu? 

43 Tyto otázky, které vám právě teď kladu, si musíte klást každý den, abyste žili bděle a připraveně a 

aby byl Mistr se svými učedníky spokojen. 
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44 V této třetí éře založím v srdci svých učedníků Církev Ducha Svatého. Tam bude přebývat Bůh 

Stvořitel, silný Bůh, Bůh, který se stal člověkem ve druhé éře, Bůh nekonečné moudrosti. Žije ve vás, ale 

chcete-li ho cítit a slyšet zvuk jeho slova, musíte se na to (vnitřně) připravit. 

45 Kdo koná dobro, cítí v sobě mou přítomnost, stejně jako ten, kdo je pokorný nebo v každém 

bližním vidí bratra. 

46 Ve vašem duchu je chrám Ducha svatého. Tato říše je nezničitelná, žádné bouře ani hurikány ji 

nedokážou strhnout. Pro lidský pohled je neviditelný a nedotknutelný. Jeho pilířem by měla být touha růst 

v dobrotě, jeho kopulí milost, kterou Otec uděluje svým dětem, jeho branou láska Božské Matky, neboť 

každý, kdo zaklepe na mé dveře, se dotkne srdce Nebeské Matky. 

47 Učedníci, zde je pravda, která žije v Církvi Ducha svatého, abyste nepatřili k těm, kdo bloudí kvůli 

falešným výkladům. Kamenné kostely byly pouhým symbolem a nezůstane z nich kámen na kameni. 

48 Chci, aby na vašem vnitřním oltáři stále hořel plamen víry a abyste pochopili, že svými skutky 

pokládáte základy, na nichž jednou spočine velká svatyně. Zkouším a ovlivňuji všechny lidi s jejich 

různými představami, neboť všechny přiměji podílet se na stavbě Mého chrámu. 

49 Všichni, kdo povstanou a budou tento ideál prosazovat, budou duchovně sjednoceni, i když jsou si 

tělem velmi vzdáleni. Jejich jednota bude silná a budou se navzájem uznávat. To je můj lid, který bude 

pomáhat všem, které potká na jejich cestě ke spáse. 

50 Něco z toho zažijete i vy a mnoho z toho zažijí i další generace. Vždycky vám však budu 

připisovat zásluhy za to, že jste byli první v boji za duchovní sjednocení. 

51 Váš úkol je obtížný a delikátní, ale nikdy ne nesplnitelný. Pokud budete mít vůli, bude se vám váš 

úkol zdát snadný. 

52 Bojujte a nezoufejte, bojujte sami se sebou. Víte, že dokud budete žít v hmotném světě, bude 

existovat sklon k hříchu, budou existovat pokušení a vášně budou zuřit jako bouře. 

53 Duch se snaží o svůj vzestup a pokrok, zatímco tělo na každém kroku podléhá podnětům světa. 

Duch a hmota by se však mohly vzájemně sladit, kdyby obě strany využívaly to, co je jim dovoleno, a to 

je to, co vám moje učení ukazuje. 

54 Jak můžete vykonávat své právo po celou dobu? - Naslouchejte hlasu svědomí, které je soudcem 

vašich činů. Nepřikazuji vám nic, co byste nemohli splnit. Chci vás přesvědčit, že cesta ke štěstí není 

fantazie, ale že existuje, a prozradím vám, jak se po ní vydat. 

55 Můžete si svobodně vybrat cestu, ale mou povinností jako Otce je ukázat vám tu pravou, nejkratší, 

tu, která je vždy ozářena světlem božského majáku, jímž je má láska k vám. Jste přece učedníci, kteří žízní 

po stále nových slovech, jež potvrzují vaše poznání a oživují vaši víru. 

56 S jakou láskou ke mně přicházíte, protože víte, že v mém poučení najdete posilu a radu, která 

rozptýlí vaše potíže! Můj Duch se raduje, když vás přijímá, aby vám dal důkazy lásky, a vidí, že mi 

důvěřujete, jako dítě vždy důvěřuje svému otci. 

57 Váš život je plný projevů lásky, které jste ne vždy uměli vnímat. Ale i ve dnech největšího soužení 

k vám proniká paprsek naděje, který vás nenechá propadnout zoufalství a beznaději. Otec totiž stojí při 

dítěti a nedopustí, aby jeho duše zahynula. Zvláště v takových dnech ti zřetelně projevuji svou ochranu, 

takže se naučíš důvěřovat, a když tě postihnou další větší neštěstí, cítíš se na ně připravená a schopná a 

dosáhneš výsledku, který jsem určil. 

58 Na cestě, která je pro vás připravena, neexistují žádné zkoušky, které by byly zbytečné. Všechny 

mají za cíl zdokonalit vaši duši. Velké zkoušky jsou vždy pro velké duchy. Proto když uvidíš, že se na tebe 

řítí vichřice, která hrozí zničit tvůj klid, neboj se, postav se jí a poraz ji autoritou, kterou jsem ti dal. 

Vyčkejte na potřebný čas a nepolevujte ve svém boji. Nevyhánějte ho ve chvíli, kdy se u vás objeví; 

zůstaňte bdělí a modlete se. - Nemluvím o přírodních silách, ale o těch, které slouží duchu jako prubířské 

kameny a které, jsou-li dobře využívány, mu pomáhají stoupat vzhůru, protože mu odhalují nové cesty, 

seznamují ho s pocity a probouzejí v něm ty, které byly v útlumu a které potřeboval jako pomoc pro svůj 

rozvoj. "Poznejte sami sebe, řekl jsem vám. Pronikněte do své bytosti a využijte všech svých možností a 

schopností, neboť dnes musíte vše poznat a obsáhnout svým duchem, abyste mohli zanechat své dílo na 

zemi dokončené. 
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59 Brzy uvidíte, že ve světě vznikne nový boj, v němž bude vaše víra v nebezpečí. Všichni budou 

bojovat na obranu své víry, všichni budou tvrdit, že mají pravdu. V této konfrontaci se však duch lidí 

probudí a stane se vnímavým vůči mému vlivu; někteří i jiní budou nuceni studovat můj Zákon a má 

zjevení. Sekty budou knihy prohledávat jako nikdy předtím a všichni se mě budou ptát - někteří jako 

soudci, jiní jako mistři. To bude doba, na kterou se musíte připravit a v níž musíte zveřejnit mé učení. 

60 Vše, co jsem vám oznámil, se splní. Každý den se vám naskytne příležitost pracovat a realizovat 

mé slovo. Připravuji vás na to, abyste nebyli překvapeni, až se tyto předpovědi naplní. 

61 Vpravdě ti říkám, že nadešel čas, abys splnil svou povinnost vůči mně, jako jsi ji splnil vůči své 

rodině. Nyní si skutečně uvědomujete účel, pro který jste byli stvořeni, a splníte úkol, který byl vašemu 

duchu přidělen. 

62 Mé Slovo ani Mé Dílo pro vás nebudou žádnou přítěží, naopak, usnadní vám existenci v epoše 

utrpení a hořkosti, v níž budou všichni lidé jako trosečníci hledat oporu, aby nezahynuli. 

63 Tuto loď jste již objevili a chystáte se do ní vstoupit. Blahoslavení ti, kdo v ní zůstávají důvěřiví a 

neochvějní, neboť nezahynou. 

64 Chci, abyste na svých cestách životem přestali plakat, i když vás ohrožují trápení. Proto vám 

dávám na vědomí, že je nezbytné neporušovat zákon. 

65 Abych vám mohl sdělit, co vám v této době zjevuji, musel jsem čekat mnoho věků. Ale já se vás 

ptám: Co jsou pro Mne tisíciletí, když pro Mého Ducha není čas? Vy jste však museli čekat, ale ne v 

nečinnosti, ale vyvíjeli jste se a rostli ve světle, ve vědomostech a zkušenostech. 

66 Nyní jste schopni cítit a chápat Mé učení, ať je jakkoli vysoké. Ne tak v První éře, kdy jsem musel 

dát lidem zemi, aby symbolizovala vlast Ducha, a abych je naučil Zákonu, musel jsem jim ho nechat 

vytesat do kamene. 

67 Nyní jste se stali svědky zkázy říše materialismu, v níž padnou trůny, koruny, moc, arogance a 

marnivost. To vše existovalo a bude existovat, dokud budou lidé věřit, že neexistuje větší blaženost než ta, 

kterou nacházejí ve světě. Když však lidé zapálí lampu víry v duchovním životě, spadne z jejich těl 

falešný sváteční šat a duch se oblékne do šatů těch, kdo milují pravdu, dobrotu a čistotu. 

68 Použij slovo svého Otce, neboť lidé přijdou hledat útočiště u tebe. S tímto lidem uvidí, jak se 

naplňují Pánova zaslíbení, a budou přitahováni duchovní esencí, kterou je tento lid nasycen. 

69 Osvěcuji tvou mysl, otevírám tvé srdce všem dobrým citům a dobrým vnuknutím a zavírám tvé rty 

před urážkami a rouháním, ale ponechávám ti svobodu vyjadřovat své učení, utěšovat a vydávat svědectví 

pravdě. 

70 Nesmí mezi vámi být soudci, fanatici ani pokrytci, protože tam, kde jsou tyto chyby, nemůže dojít 

k oduševnění. 

71 Moji spravedlnost bude tento lid neustále pociťovat, dokud nebude důsledně studovat Mé poselství 

a přinášet je lidem jako Dobrou zprávu. Proto vám říkám, že je pro vás lepší, abyste si pospíšili a postarali 

se o nápravu svých chyb, aby se vám zkrátily zkoušky a dny bolesti. 

72 Proč se divíte, že se mezi vámi objevují lidé, kteří obývají zemi už tisíce let? Co znamená čas pro 

ducha? Co znamená čas v duchovním světě? - Nic! 

73 Už je to asi dva tisíce let, co jsem byl s vámi, ale vpravdě vám říkám, že ten čas byl pro mě jen 

okamžik. 

74 Jste překvapeni, že se mezi vámi projevuje můj duch nebo duch mých poslů? Důvodem je, že o 

svém životě nepřemýšlíte, a proto se všemu divíte a to, co je zcela přirozené, nazýváte nadpřirozeným. 

75 Žasnete nad tím, že se s vámi projevuje nebo komunikuje duchovní bytost, aniž byste si mysleli, že 

se také projevujete, a dokonce se projevujete v jiných světech, v jiných sférách. 

76 Tvé tělo si není vědomo, že se tvůj duch ve chvílích modlitby spojuje se mnou, není schopno 

vnímat, jak se prostřednictvím tohoto daru přibližuje ke svému Pánu - nejen k mému duchu, ale také k 

duchu tvých duchovních bratří a sester, na které ve chvílích modlitby vzpomínáš. 
* Španělské "materia" = hmota často znamená tělo, tělesnost, fyzickou/zemskou, smyslnost a naopak. Kromě 

"materialismu" = materialismus, také: narušení smyslů. "Cuerpo", "carne", "materia" = (pozemské) tělo, tělo, 

hmota se často používají jako synonyma a v protikladu k "espfritu", "conciencia" = duch, duše, svědomí, vědomí. 
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77 Ani si neuvědomujete, že v hodinách odpočinku, kdy tělo spí, se duše v závislosti na stupni svého 

vývoje a zduchovnění odpoutává od těla a objevuje se na vzdálených místech, dokonce v duchovních 

světech, které si vaše mysl nedokáže ani představit. 

78 Tato odhalení nikoho nepřekvapují. Pochopte, že se právě blížíte k plnosti časů. 

79 Musíte pochopit, že doby, kdy lidé a národy hledali můj hlas, mou adresu a má poselství v bouři 

divokých bouří a ve všech přírodních jevech, jsou pryč a že nyní jste schopni se se mnou duchovně spojit a 

přijímat má božská poselství prostřednictvím schopností ducha, a ne smysly svého těla. 

80 Říkám vám, že síly přírody nadále lidstvem otřásají, trápí ho, zkoušejí, probouzejí a očišťují. To se 

však děje kvůli vaší pozemské vázanosti, protože jste vnímaví pouze k tomu, co vnímáte smysly svého 

těla. Ale až dojde k zduchovnění na Zemi, až lidé rozvinou své duchovní schopnosti a budou vnímat to, co 

je za hranicí hmotného, pak budete moci vidět, jak se příroda se všemi svými živly zklidní, ukáže se, že je 

zcela harmonická, a nebude už zasahovat do toho, co je záležitostí vaší morálky a vaší duchovnosti. 

81 Hmotné říše přírody již nebudou posly Božského, neboť lidé pak budou realizovat mé učení a 

dosáhnou rozhovoru ducha s duchem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 149  
1 Zde vám Mistr opět předává své učení o vašem vědomí. 

2 Má láska se stává slovem světla mezi lidmi této doby, v níž svět potřebuje svobodu ducha, aby 

mohl přijmout Mé učení, které mu ukazuje cestu ke spáse. Nepřicházím však v této době jako člověk, 

přicházím v duchu ke každému z vás a vyzývám celé lidstvo, aby uznalo velikost duchovních nauk Třetí 

éry. Mou vůlí je osvítit mysl lidí této epochy prostřednictvím ctností Mých učedníků. Morálka opustila 

lidská srdce, jen málo lidí zůstalo v mém Zákoně a také jen málo lidí se umí spojit se svým Stvořitelem, a 

to kvůli zkaženosti a duchovní nevědomosti, která mezi lidmi panuje. 

3 Neočekávejte Mne a nehledejte Mne v podobě člověka, neboť jsem přišel ve Druhém věku. 

Nehledejte mě v obrazech vytvořených lidskýma rukama. 

4 Svědectví třetí éry nebude jediné, které k vám promluví o mé lásce k lidstvu - budou to skutky a 

slova ze tří dob, v nichž se Otec zjevil člověku. 

5 Ty, kteří jako první začnou přijímat poznání mého učení, jsem nazval "zasvěcenci". Zjevil jsem 

jim důvod mnoha událostí, aby posílili svůj úsudek v rozumu a v pravdě. 

6 Přišel jsem znovu učit lidi, ne se od nich učit. Ve Druhém věku jsem byl viděn v Chrámu 

moudrosti, jak rozmlouvám s knížaty a učiteli Zákona, které jsem udivoval slovy, jež člověk nemůže ani 

vyslovit, ani pochopit. To se stalo v Ježíšově dětství. 

7 Když nastal čas kázání, vydal jsem se k Jordánu hledat Křtitele, který mě poznal, jakmile mě 

spatřil. Způsob, jakým mě Jan poznal, a pokora, s níž se klaněl svému Mistrovi, jsou příkladem 

zduchovnění, vidění a povznesení. 

8 Dnes jsem se k vám vrátil a musel jsem k vám hodně mluvit, abych překonal materialismus, 

pochybnosti a chlad vašeho srdce. 

9 Zde jsem, učedníci, učím vás poznávat dary vašeho ducha, chápat vytržení, neboť ve vytržení 

slyšíte hlas Ducha*, neproniknutelné se stává průhledným a temnota je osvícena. 
* Španělské "conciencia" doslova znamená svědomí nebo vědomí. Vhodnější se někdy zdá "duch", který ve svém 

jádru obsahuje božskou jiskru s vědomím i svědomím. 

10 Tento stav povznesení nesmí být výsadou jen několika bytostí; je to dar, který dřímá v každém 

duchu, ale v minulých dobách jsem vždy rád využil těch, kteří uměli tuto milost využít. Aby bylo vytržení 

úplné, musíte nejprve dodržovat období půstu, jako spravedliví v prvních dobách. 

11 Dříve než Ježíš začal hlásat radostnou zvěst, vyučoval vás těmto lekcím ve druhé době tím, že se 

na čtyřicet dní odebral na poušť, aby se v samotě shromáždil, duchovně se ponořil a posílil se v 

Nejvyšším. 

12 Vpravdě vám říkám, že v těchto hodinách nejintimnějšího společenství s Bohem Ježíš jako člověk 

spatřil symbol obětní smrti a jeho tělo se zachvělo. Nebesa se otevřela a on v nich spatřil konec, který ho 

čekal. Viděl temnou horu a na jejím vrcholu kříž, na který byl přibit. Jeho uši slyšely posměšky davu a 

věty, které mu adresovali: "Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže a zachraň se." "Ať se stane cokoli," odpověděl 

mu. Vypil kalich utrpení, protože v této zkoušce vám měl ukázat všechnu svou lásku. Jeho posláním bylo 

ukázat vám cestu a porazit vás božskými zbraněmi lásky, odpuštění a pokory. Tyto zbraně jsou mocnější 

než jakýkoli meč a mají větší sílu než rozbouřené mořské vlny. I takoví lidé díky nim pocítili lásku, jakou 

nikdy předtím necítili. 

13 Po určité době byli lidé poraženi mým učením pravdy, lásky a útěchy. 

14 Nepožaduji, abyste Mě následovali po celé cestě obětí a krve, po které jsem kráčel ve Druhé éře. 

Někteří z vás splní jednu část, jiní napodobí Mistra v jiném příkladu, neboť Kristus existuje jen jednou. 

15 Připravte se na život podle mne, neboť ještě nevíte, kterou část máte napodobit. Pokud se ti však 

stane, že stejně jako Ježíš pocítíš, že tě slova pokrytců a nevěřících zasahují jako rány bičem na odhalené 

tělo, povstaň ve vytržení k Otci, jak tě to učil Mistr na kříži, a na tvém duchu plně spočine Boží moc, která 

posílí jeho tělo. Otevřeš-li tedy oči, zažiješ totéž, co Ježíš na poušti, když mu po vytržení, zatímco zlaté 

slunce prozařovalo skály a písek, čerstvé kapky rosy, které přinesl závan vzduchu, pohladily čelo a utišily 

jeho agónii. 
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16 Než Ježíš, spravedlivý mezi spravedlivými, v němž byl skryt Duch Boží, dal poznat Království 

lásky, připravil se tímto způsobem, aby vám dal další příklad pokory a dokonalosti; a vy, učedníci Třetího 

věku, jste slyšeli, že vám Mé Slovo řeklo: Pojďte ke mně a buďte dobrými rozsévači mého slova, neboť 

svět sešel ze své duchovní cesty. 

17 Připomněl jsem vám učení Druhé éry, abyste je mohli spojit s Mým novým učením a osvítit jím 

lidstvo, ó pracovníci Třetí éry! 

18 Vnímejte mou přítomnost, která osvěcuje vašeho ducha a připravuje vás na pochopení mého 

poselství míru. 

19 Zapomeňte na svá utrpení, abyste mohli přijmout mé slovo a jeho podstata zůstala ve vašem srdci. 

20 Poslal jsem vás na Zemi ještě jednou, abyste mohli pokračovat ve svém poslání, abyste si 

uvědomili, že váš duch musí putovat po žebříku dokonalosti a že podle svých zásluh dosáhnete většího 

stupně vývoje. Máte jediného Mistra, jediné Světlo, které vás povede a vždy vám ukáže cestu k vašemu 

vyššímu rozvoji. Všichni můžete vystoupit, pokud splníte své poslání. Už je to dávno, co jste se vydali na 

cestu životem, a přesto jste se vyvíjeli jen velmi málo. Dávám vám k tomu podnět, když vám již v tomto 

světě, v němž dnes žijete, dávám pocítit duchovní život jiných světů. 

21 Když se pozorněji podíváte na život všech živých bytostí, uvidíte, že je obdařen mnoha výhodami 

a důkazy lásky. Objevíte ve mně nejlepšího přítele, nerozlučného společníka a božského lékaře. V této 

době, kdy rozšiřuji svou láskyplnou ochranu na všechny své děti, budete mít podíl na všech těchto darech, 

protože jste stvořeni k mému obrazu. 

22 Dlouho jste zapomínali na sebe a na pouta, která vás ke Mně poutají, i na svou přirozenost 

podobnou Mé, a proto jste se propadli a zbloudili. Duchovní cesta nemá konce a já vám ji ukazuji od 

jejího počátku. Pokud na ní nejste, přijďte k ní a já vám pomůžu po ní jít, abyste dohonili ztracený čas. 

23 Aby vás svět nezotročil, věnujte část svého času tréninku a rozvoji svého ducha. 

24 Mnoho vašich bližních žije ve velké opuštěnosti. Jsou blízko vás a vy jste si jich nevšimli. Ještě se 

nedokážeš vcítit do jejich srdcí, ale těší Mě, když vidím, jak praktikuješ Mé učení, a je Mi mi milejší 

pozorovat ty, jejichž duch dává lásku a útěchu, než ty, kteří se věnují jen studiu Mého Slova a zapomínají 

na své povinnosti vůči bližním. 

25 Pracujte, abyste měli pokoj, plně se v této době uplatněte, abyste mohli jít příkladem prací, 

poslušností a vírou. 

26 Přicházím k vám, abych se vám dal poznat jako jediný Bůh, Otec všech bytostí, abych vám řekl, že 

chci z každého z vás učinit svého učedníka a dědice. Dám vám semeno ze svého učení, které je jako 

mohutný strom, abyste ho vzkřísili a roznesli na mnohá místa, aby se lidstvo mohlo živit z jeho plodů. 

27 Každý nesprávný výklad mého slova nebo mých skutků napravím, neboť chci sjednotit vaše 

poznání, abyste mě všichni milovali stejným způsobem. Bděte nad světem, ať váš duch přináší lidem 

světlo a pokoj a ať se stará o to, aby svět byl osvícen jasným světlem, které vyzařuje z mého Ducha. Světlo 

je pokrok, láska je spása a mír je naděje. Láska je záležitostí srdce, mír je založen v duchu a obojí je 

odrazem věčnosti. 

28 Vidím, že některé z mých dětí se cítí znuděné Ježíšovým láskyplným slovem, a to proto, že jejich 

smysly nejsou u mého slova; jejich mysl je zaměstnána materiálními záležitostmi, a proto je jejich srdce 

prázdné, když mi přestanou naslouchat. Mistr se však nepřestává přibližovat ke svým dětem, aby jim svým 

božským poučením zrychlil tep. 

29 Lidé, kteří probouzíte své schopnosti k poznání lidské vědy a necháváte je dřímat při studiu 

božského duchovního učení! Unaveně kráčíš po trnitých stezkách a hledáš cíl svého lidského poznání. Já 

však vyberu své služebníky ze ztracených a dám jim, aby jejich srdce tlouklo láskou k bližním. 

30 I když se lidé nestarají o svůj duchovní pokrok - sleduji všechny duchy. Pokud nebudou naslouchat 

hlasu svého svědomí, které je mým vlastním hlasem, nedosáhnou společenství s mým Božstvím. 

31 Toto lidstvo je v důsledku svého materialismu stále modlářské! Árone, Árone, ty jsi stvořil modlu 

před očima Izraele, ale vpravdě falešní bohové padnou na zem sraženi z podstavce! Kde je Šalamounův 

chrám? Kde je svatyně svatých? Když jsem nechal zmizet symboly, které byly povoleny - jak bych 

nemohl bojovat proti fanatickým kultům až do zániku? Šalomoun postavil hmotný chrám, aby mě uctíval, 

ale ani z něj nezůstal kámen na kameni. 
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32 Duchovní této doby se královsky oblékají, aby symbolicky sloužili Ježíšovu oběť, a přestože se 

přitom hlásí k Mému jménu a Mé zástupnosti, zjišťuji, že jejich mysl je zmatená, jejich srdce jsou zmítána 

bouřemi intrik a vášní. Mezi lidmi této doby není nikdo, kdo by hlásal, že jsem prorok. Budou prožívat 

velké utrpení, protože mezi nimi není žádná duchovní příprava. Kde je naplnění těch, kteří před Ježíšem 

přísahali, že budou následovat jeho stopu? Kde jsou následovníci mých apoštolů? Existuje někdo jako Jan, 

který byl jedním z prvních, nebo Pavel, který byl jedním z následovníků? 

33 Proto se na vás Mistr znovu obrací, aby pokračoval ve svém učení. Už vidím nové farizeje a 

zákoníky, jak se proti mně vrhají plni nenávisti. Právě tehdy se zeptám: "Kde jsou moji učedníci?" Ale až 

se Mi budou pyšní, falešní, bohatí, kteří se bojí ztratit svou moc, ti, kteří jsou ohroženi Mou Pravdou, 

znovu vysmívat a pronásledovat Mě, vypuknou divoké bouře. Nebudu to však já, kdo se zhroutí pod tíhou 

kříže, ale ti, kdo požadovali oběť toho, kdo jim dal život. 

34 V těchto chvílích neslyšíte lidský hlas, je to hlas Nebes, který vám oznamuje události, které 

přijdou, abyste vy, kteří slyšíte Má proroctví, byli připraveni a nebyli zděšeni, až budete svědky toho, jak 

se i síly přírody vyvedou z rovnováhy; neboť Já jsem univerzální Moc a Spravedlnost a ve Spravedlnosti 

se projevím. 

35 Přišel jsem odstranit neřesti světa, aby se lidé mohli osvobodit od hříšných zvyků a představ, 

inspirovat se a mluvit z Ducha. Pak Mě symbolicky spatří v milující podobě Ježíše, který jim ukáže cestu, 

jež vede k pravému cíli ducha, kde na ně čekám. 

36 Jste strážci "třetího zákona". Zachovejte tento odkaz s co největším zápalem pro budoucí generace. 

Ukažte mé dílo s dokonalostí, která je mu vlastní, neboť kdybyste ke mně přišli, aniž byste splnili své 

poslání, museli byste znovu přijít do těla, a pak by váš boj byl velmi těžký. 

37 V této době, v této poušti lidského života, si vezměte za vzor Mojžíše. Amen, říkám vám: Jsi opět 

na hoře (Sinaj), neboť tam zazní můj hlas a řekne ti: Rozuměj mi. Hora tohoto času je vaše vyvýšenina, 

kde přijmete mé přikázání a uslyšíte můj hlas ve svém svědomí. Už odtud budete moci spatřit zaslíbenou 

zemi, která je v dokonalosti Ducha. 

38 Božský zákon nikdy nepomíjí, ale lidské zákony se mění v závislosti na duchovním vývoji lidí. 

39 "Milovat budeš Boha celým svým srdcem a celou svou duší" je první přikázání Božího zákona, 

které se nezměnilo a ani se nezmění. Jeho podstata, význam a učení jsou věčné. Slyšeli jste také, že vám 

bylo řečeno: "Miluj svého bližního a nenáviď svého nepřítele." To však nebylo přikázání Božího zákona, 

ale jedno z mnoha lidských ustanovení, která odpovídala tehdejší době. 

40 Přišel jsem k vám v Ježíši a řekl jsem vám: "Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás 

proklínají, čiňte dobře těm, kdo vás nenávidí, modlete se za ty, kdo vás urážejí a pronásledují, abyste byli 

uznáni za děti svého Otce v nebesích." Všichni, kdo jste přišli, jste byli milováni. Jedná se o duchovní 

zákon, který je věčně platný, a proto nepodléhá žádné změně. Pouze člověk se mění, vyvíjí a proměňuje. 

41 Co můžete udělat pro to, abyste poznali, která učení, zjevení, proroctví a zákony jsou již neplatné a 

které jsou stále platné? Která zjevení platí navěky a která proroctví se nenaplnila? Vpravdě vám říkám, že 

pouze upřímná modlitba a plodný život vám mohou dát dostatečnou duchovnost, abyste objevili božskou 

podstatu, kterou jsem vám předal ve třech časech. 

42 Když zákoníci a farizeové pozorovali Ježíšovy skutky a zjistili, že se neshodují s jejich, tvrdili, že 

učení, které hlásal, je proti Mojžíšovu zákonu. Důvodem bylo to, že si pletli Zákon s Tradicemi. Já jsem 

jim však dokázal, že jsem nepřišel přestoupit Zákon, který Otec zjevil Mojžíšovi, ale naplnit ho slovy a 

skutky. 

43 Je pravda, že jsem zrušil mnohé tradice tohoto lidu, neboť již nastal čas jejich odstranění, abych 

nastolil novou dobu s vyššími naukami. 

44 Kdybych vám vše řekl v prvních zjeveních, nebylo by nutné, aby vás Mistr, Mesiáš, učil novým 

naukám, ani aby Duch svatý přišel v této době, aby vám ukázal slávu duchovního života. Proto vám říkám, 

abyste nelpěli na tom, co vám bylo zjeveno v minulých dobách, jako by to bylo poslední slovo Mého 

učení. Znovu jsem přišel k lidem a dlouho jsem se jim dával poznat skrze jejich intelekt, a navíc vám 

mohu říci, že Mé poslední slovo ještě nebylo vyřčeno. 

45 V mé knize moudrosti vždy hledejte poslední slovo, novou stránku, která vám odhalí smysl a 

význam toho, co bylo dáno dříve, abyste byli mými učedníky v pravdě. 
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46 Dnes žijete daleko od těch, kteří trpí více než vy. Jakmile však váš život osvítí spiritualizace, 

budete se snažit žít s těmi, od nichž si dnes držíte odstup, protože je považujete za ztracené nebo protože 

ve vás vzbuzují odpor. 

47 Stanete se nositeli slova světla, spásy a naděje a obrátíte se k těm, na které jejich bližní zapomněli. 

48 S nikým bys neměl mluvit přísně, protože tak se člověk nevykoupí. Musíte se naučit, že hříšníka 

nesmíte urazit, abyste potrestali jeho přestupek. 

49 Říkám vám: Když s dravci mluvíte s láskou, skloní hlavu. 

50 Má-li ten, s nímž mluvíte, nějaké zásluhy, řekněte mu to. Objevíte-li u něj mezi mnoha neřestmi 

nějakou ctnost, nemluvte s ním o neřestech, ale o ctnostech, abyste ho povzbudili a podnítili k dobru. 

51 Ať vás vede láska, abyste se stali skutečnými vyslanci božského Utěšitele. Neboť vy, kteří jste 

nespadli do žádné propasti, vždycky rychle obviňujete a odsuzujete. Bez sebemenšího soucitu lehce 

odsuzujete svého bližního, a to není moje učení. 

52 Kdybyste předtím, než začnete soudit, zkoumali sami sebe a své chyby - ujišťuji vás, že váš soud 

by byl milosrdnější. Ty, kteří jsou ve věznicích, považujete za špatné a ty, kteří jsou v nemocnicích, za 

nešťastné. Držíte se od nich dál, aniž byste si uvědomovali, že jsou hodni vstoupit do království mé lásky. 

Nechcete si myslet, že i oni mají právo přijímat sluneční paprsky, které byly stvořeny, aby dávaly život a 

teplo všem tvorům bez výjimky. 

53 Ta, která jsou uzamčena na místech smíření, jsou často zrcadly, v nichž se lidé nechtějí vidět, 

protože vědí, že obraz, který jim zrcadlo odhalí, bude v mnoha případech obrazem obvinění. 

54 Já vám však říkám: Blahoslavení jsou ti z Mých pracovníků, kteří dokáží ve svém srdci pocítit 

bolest těch, kteří žijí zbaveni svobody nebo zdraví, a kteří je navštěvují a utěšují; neboť jednoho dne se 

znovu setkají, ať už v tomto nebo jiném životě, a nevíte, zda pak nebudou mít více zdraví, větší svobodu a 

více světla než ti, kteří jim přinesli poselství lásky ve vězení nebo v nemocnici; pak projeví svou vděčnost 

a vztáhnou ruku k Tomu, který jim ji jindy dal. 

55 Ten okamžik, kdy jsi jim přiblížil mé slovo, ten okamžik, kdy jsi je svou rukou pohladil po čele a 

přiměl je, aby na mě mysleli a cítili mě, se nikdy nevymaže z jejich mysli, stejně jako se v jejich myslích 

nezapomene na tvou tvář a tvůj bratrský hlas, a proto tě poznají, ať jsi kdekoli. 

56 Když zde slyšíte mé slovo, zapomenete na chvíli na utrpení, které postihuje všechny lidské bytosti, 

a vytěsníte ze svého vědomí myšlenky na zkázu, válku a smrt, které ohrožují lidstvo. 

57 Bojíte se bolesti? - Vyžeň hřích a bolest proti tobě nebude mít žádnou moc. Pocítíte další bolest, 

ale už to nebude bolest zaměřená na sebe. Nebude vaše, ale začnete trpět z lásky k druhým. 

58 Když se duch vznáší, cítí k bližnímu, a čím více se ke mně přibližuje a miluje mě, tím větší je jeho 

láska k bratrům. 

59 V současné době vás učím kráčet po cestě, která vás osvobodí od strachu a utrpení způsobených 

nepřátelstvím a ctižádostivými snahami lidí - učení, které se vám někdy může zdát neproveditelné, ale 

brzy je přijmete s vírou a budete přesvědčeni, že je to jediná cesta ke spáse. 

60 Ještě jsi nepochopil význam mých slov a neuvědomuješ si svůj úkol. Proto jsou někteří, kteří sice 

pociťují duchovní blaženost, když mi naslouchají, ale raději zase odejdou, protože se bojí, že by se 

zavázali svému Mistrovi a svým bližním. A jsou i jiní, kteří mi říkají: "Pane, není možné, abychom se 

řídili Tvým učením a příkazy, protože jsme nezralí, lidští a odhmotnění. Ale nezklam nás, abychom 

naslouchali Tvému slovu. Je tak krásná, že navzdory své nepraktičnosti naplňuje naše srdce radostí a 

pokojem." 

61 Ach, vy malé děti, které nevíte, co říkáte! Mé učení nazýváte neproveditelným, jeho uskutečnění 

považujete za nemožné, aniž byste si uvědomili, že ho slyšíte prostřednictvím nečistého hříšného člověka, 

jakým jste vy všichni, pro něhož nebylo nemožné předat lidem Boží poselství. 

62 Co je nemožnější než tohle? 

63 Milujte svého Otce, buďte milosrdní ke svým bližním, oddělte se od všeho, co škodí vašemu 

lidskému životu nebo vaší duši. To je to, co vás učí moje učení. V čem vidíte obtíže a nemožnosti? 

64 Ne, milovaní lidé, není nemožné poslouchat Mé slovo, není to obtížné, ale vaše zdokonalení, 

obnova a zduchovnění, protože vám chybí vznešené city a vysoké touhy. Protože však vím, že všechny 

vaše pochybnosti, nevědomost a nerozhodnost musí zmizet, budu vás učit dál, protože pro Mne není nic 
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nemožného. Mohu proměnit kameny v chléb věčného života a mohu způsobit, že ze skal vytryskne 

křišťálově čistá voda. 

65 Přijďte na kloub mým slovům a už nebudete muset hledat pravdu. V jádru tohoto poselství objevíte 

bohatství světla, které váš duch potřebuje. 

66 Poznejte mé slovo, abyste se mohli nasytit jeho duchovním obsahem, abyste nalezli mou 

přítomnost a pocítili mé božské pohlazení. Při studiu si dávejte pozor, abyste se nezasekli na písmenu, a 

snažte se interpretovat vše, co najdete a co je symbolické a podobné. Snažte se o zjednodušení a 

duchovnost ve svých výzkumech, pozorováních a studiích a vždy pamatujte na to, že zítra se o toto 

poselství musíte podělit se svými bližními, kterým ho musíte předat v již připravené podobě, aby mu 

mohli rychleji porozumět. 

67 Časem odstraňte každý symbol a každý pozemský obraz, ale zachovejte jejich význam. 

68 Pochopte malou hodnotu výrazů, když je srovnáte s věčnou podstatou duchovního. Měli byste se 

také snažit postupně pronikat do této moudrosti, aby se vám praktikování mého učení nezdálo nemožné. 

69 Spojte se, milovaní učedníci, neboť čas vašeho boje nadešel a bude pro každého z vás krátký, 

vzhledem ke krátkosti vašeho života na zemi. 

70 Pospěšte si, máte mnoho práce. Nemyslete si, že vám něco chybí k tomu, abyste byli mými 

učedníky v tomto díle. 

71 Ve druhé éře jsem si také vybral své apoštoly. Nebyli to učenci, nebyli to zářiví světla lidské 

moudrosti. Byli to prostí mořští rybáři, ale já jsem je učinil rozsévači a rybáři ducha. 

72 Chci z vás také učinit duchovní rybáře, abyste přinesli mé poselství lásky všem srdcím ztraceným 

v obrovském moři vášní a materialismu, v němž lidstvo žije, a odtud, z tohoto moře, vytáhli a zachránili 

každého, kdo je vámi povolán v mém jménu. 

73 Pak mé poselství naděje zasáhne srdce bratrovrahů, vrahů lidí, pyšných, světských, necitlivých k 

bolesti a utrpení druhých a na všechny mé slovo dolehne. 

74 Nejprve, a dokud se ještě připravujete, se modlete za národy a lidi, modlete se za všechny, neboť 

lidstvo chodí po bodláčí a trní, po stejných, které předtím rozháněli, aby po nich šlapali jiní. Lidé sami 

připravili svou zkázu a poté jsou nuceni prosit o milosrdenství, které nikdy necítili vůči nikomu ze svých 

bližních. 

75 Je však třeba zachránit, odpustit a vykoupit, protože v každém člověku přebývá duch, který mě 

musí oslovit. 

76 Jste prvotinami lidu, který má být duchovním majákem lidstva. Nový Izrael, který se po 

osvobození z otroctví vydá na cestu za nejvyšším ideálem, který existuje v duchu, a tím je život v lůně 

Boha, tvého Pána. 

77 Ještě zdaleka nejste schopni svým příkladem osvětlit cestu svých bližních. Ale můj hlas, který zní 

ve vašem svědomí, vás povzbuzuje, abyste šli vpřed, nevzdávali se, vytrvali v boji, protože jen tak se tento 

národ zapíše do lidských srdcí. 

78 Zkoušky, které denně prožíváš ve svém životě, jsou kovadlinou, na níž se tvůj duch stává 

pružným, kde se má osvědčit tvá ctnost a posílit tvá víra. 

79 Bez zkoušek není zásluh, bez zásluh nemůže být odměna. 

80 Zamyslete se nad zkouškami, kterými Izrael prošel v prvních dnech. Uvědomte si jeho hořkost, 

jeho útrapy a strádání a pochopíte, proč mu bylo dopřáno přijít do zaslíbené země, kde měl tento lid po 

mnoho staletí pokoj, zdravou radost ze života a společenství se svým Pánem. 

81 Štěstí tohoto lidu v zemi, kterou dostali jako odměnu za svou víru a vytrvalost, netrvalo věčně, 

protože nic na světě není věčné. Vpravdě vám však říkám, že nová zaslíbená země, která je cílem vzestupu 

vašeho ducha, bude jistě trvat věčně. To vám jistě navždy poskytne útočiště a umožní vám pocítit 

nekonečnou blaženost z toho, že si můžete užívat, prožívat, cítit a poznávat duchovní život v celé jeho 

plnosti a blaženosti. 

82 Žehnám každému z těchto domovů, kde se scházíte k modlitbě a přijímáte chléb mého Slova, 

stejně jako žehnám vašim domovům. Vpravdě vám říkám, že žádné z těchto míst setkávání nemá větší 

význam než kterýkoli z vašich domovů. 
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83 Pokud sem vstoupíte shromážděni a s úctou, s vědomím, že toto místo je určeno k tomu, aby vás 

spojilo v modlitbě a vytvořilo duchovní chrám, říkám vám také, že váš domov je dalším chrámem. Jako si 

totiž Duch vytváří svou svatyni v modlitbě, v Božím slově, ve vnitřní kontemplaci a v praktikování 

Zákona, tak člověk nachází další službu Bohu ve svém domově, kde nachází pohlazení, teplo, příklady, 

učení a rady. Nezaměňujte však domov s hmotným domem. Ta může zmizet a vystavit vás nepřízni 

počasí, a přesto váš domov nebude zničen, dokud mezi vámi bude láska, úcta, poslušnost a všechny ty 

ctnosti, které mají být lidské rodině stále více vlastní. 

84 Ani tato místa shromáždění nemohou představovat pravý chrám, protože pokud jej nosíte ve své 

duši, můžete se s ním setkat zde stejně jako ve svém domě, ve městě stejně jako na venkově, pod stromem, 

v horách, na břehu moře nebo na poušti. 

85 Chrám ducha je všude, a proto se stačí vybavit, abyste ho našli. 

86 Prozatím se nadále shromažďujte v těchto komunitních centrech. Dělejte to tak dlouho, dokud to 

budete potřebovat, protože Moje láska, Moje milosrdenství a dary milosti se vylijí na vaše shromáždění, 

kde podle Mé vůle pocítíte Mou přítomnost, kde způsobím, že se duše znovu narodí ke světlu a nemocní 

zažijí zázrak svého uzdravení, když naslouchají Mým slovům. 

87 Srdce mého Otce je vždy připraveno dát vám to, o co prosíte, co potřebujete. Váš Otec však nesmí 

dělat všechno sám. Žijete v době, kdy se Mistrova láska musí ozývat v srdcích učedníků, aby se zázrak stal 

skutečností. 

88 Neúnavně opakujte mé slovo. Jako neviditelné dláto bude obrušovat ostré hrany vašeho 

charakteru, dokud nebudete připraveni řešit i ty nejtěžší problémy svých bližních. Najdete v nich utrpení, 

nutkání k odčinění a nápravě, jejichž příčiny mohou být velmi odlišné. Některé z nich nebudou mít zvlášť 

obtížný původ k pochopení, ale jiné budete moci objasnit pouze intuicí, zjevením a duchovními vizemi, 

abyste ulehčili svým bližním od těžkého břemene. Tyto duchovní dary vykonají zázrak pouze tehdy, když 

ten, kdo je používá, je inspirován soucitem s bližním. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 150  
1 Přicházíte s touhou po Duchu Utěšiteli, protože jste nenašli úlevu ve svých souženích. Utíkali jste 

ke dveřím lékařů a právníků, obraceli jste se na srdce těch, kteří vás milují, ale nedokázali jste získat zpět 

svůj klid. Přesvědčili jste sami sebe, že hojivý balzám a světlo, po nichž toužíte, můžete najít pouze ve 

Zdroji, z něhož pochází všechno dobré. Všichni hledáte pravou cestu, potřebujete duchovní potravu, slovo 

povzbuzení a naděje, které vás povzbudí; a pokud získáte to, co hledáte, připomínáte mi své úzkosti, strach 

z Božího soudu a touhu po pokoji se svým svědomím. 

2 Jsi v Mé Přítomnosti, i když se cítíš být ode Mne daleko. Nejste sami ve své bolesti, Já jsem s 

vámi; a pokud si říkáte, že jste nepochopeni, říkám vám, že Já, Otec, vím o všem, co se ve vás odehrává, a 

že vám dám řešení, které hledáte, pokoj, který vám chybí, a pomoc, abyste dosáhli svého vznešeného 

postavení. 

3 Když jste se poprvé naladili, abyste slyšeli Mé Slovo, líbilo se vám a zjistili jste, že je ve své 

podstatě hlasitější. Poznal jsi, že jsem ti ji poslal, jen jsi měl pochybnosti o tom, jakou formou se lidem 

sděluji. Když ji však prostuduješ, pochopíš, že jsem neudělal chybu a že člověk, protože je Mým dítětem, 

je způsobilý sloužit Mi jako nástroj k uskutečňování Mých rad ve službě svým bližním. 

4 Volám muže, ženy i děti, abych z nich učinil své učedníky, ale zatímco jedni věří, druzí pochybují 

a nedůvěřují. To je způsobeno tím, že byli tak oklamáni, že když dnes promlouvám k lidstvu a používám 

jako přenašeče Svého učení orgány chápání nevzdělaných, prostých a pokorných lidí, jeví se jim Můj 

projev jako něco podivného. Vězte, že Mé Slovo je neměnné ve své pravdě a že to, co jsem vám řekl v 

první éře, jsem potvrdil ve druhé éře a znovu potvrdil ve třetí éře. 

5 Všichni, kdo takto nasloucháte Mému Slovu, jste připraveni pocítit a pochopit tento projev Mého 

Ducha a čekali jste jen na okamžik, kdy vás povolám, abyste byli svědky těchto projevů. Nikoho jsem 

nepřesvědčoval; ještě předtím, než jste přišli do těla, jsem vám řekl, že budete přítomni těmto událostem a 

že budete patřit mezi vyvolené bytosti, které přinesou světu Dobrou zprávu. 

6 Děti této doby mě nechaly nahlédnout na svou nebezpečnou cestu. Říkají mi, že prostředí, ve 

kterém dýchají, není nejpříznivější pro spiritualizaci, a žádají mě o světlo pro své rodiče a učitele. Od 

útlého věku začíná boj mezi duchem a tělem*, v němž někdy vítězí dobro a rozum, jindy tělo. 
* Viz poznámka pod čarou pod číslem 149, 9 

7 Neříkejte Mi, že jste slabí, protože v sobě máte světlo Mého Ducha a Já jsem vás obdařil ctností a 

energií, abyste mohli plnit své povinnosti. Snažte se a využijte své síly. 

8 Sestoupil jsem ke všem svým dětem, abych hledal jejich ducha, protože mi patří. Ale ne všichni 

mě chtějí následovat, největší část mě žádá o další časový úsek a říká mi, že v tuto chvíli se mnou nemůže 

jít. Každému duchu jsem však poskytl potřebný čas pro splnění jeho povinnosti. 

9 Během této doby jste mnoho trpěli a toužíte po lepším životě, ale Otec vám říká: Vypracujte si 

svůj pokoj a již naleznete pokoj na tomto světě nebo v duchovním světě. Tato země, kterou obýváte, je 

místem odčinění, boje a dokonalosti. 

10 Chcete-li si připomenout Ježíšův život ve druhé éře, zjistíte, že je plný utrpení, bez útěchy a 

radosti. On je příkladem, vzorem, který stojí před vaším duchem, abyste žili podle něj. Ale každý, kdo ke 

mně přichází, nalezne úlevu, neboť já jsem nevyčerpatelný pramen, který přetéká proudy. Využijte ji k 

zavlažování polí. Pole jsou připravena tak, aby je lidé mohli bez prodlení obdělávat. Půda čeká, než ji 

pokryje plevel nebo škodlivé byliny. Jdi a obdělávej ji, a až uvidíš, že pšenice dozrála, posekej ji spolu s 

plevelem a teprve později odděl jedno od druhého. Proto vám vždycky říkám: Bděte a modlete se, neboť 

budete-li nedbalí, plevel poroste rychleji než vaše semena a jeho plody je v den sklizně převáží. Postarejte 

se o to, aby vaše pole zlátla, abyste svou pšenici přinesli do mých sýpek a úroda byla hojná. 

11 Lidstvo touží po mém slově, po mé pravdě. Lidé žádají a touží po světle pro svou mysl, volají po 

spravedlnosti a očekávají útěchu. Toto je klíčový okamžik. Vpravdě vám říkám, že mnoho myšlenek, 

teorií a dokonce i dogmat, které po staletí považovali za pravdy, padne k zemi a bude odmítnuto jako 

falešné. Fanatismus a modlářství budou potírat a odstraňovat ti, kteří jim nejvíce propadli a byli jimi 

spoutáni. Boží učení bude pochopeno, jeho světlo, obsah a podstata budou pochopeny a pocítěny. 
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12 Až se vědcům rozsvítí v mysli, po období zkoušek, kdy budou trpět velkým zmatkem, a uslyší hlas 

svého svědomí, objeví to, o čem se jim ani nesnilo. 

13 Opět vám říkám: Sledujte! Neboť v době konfliktu mezi vírami a naukami, náboženstvími a 

vědami si mnozí lidé budou myslet, že znalosti, které jim daly jejich knihy, budou zbraní, s níž mohou 

porazit mé nové učedníky, protože vědí, že u sebe nemáte žádné knihy. - Když Ježíš kázal zástupům, 

nemluvil k nim o učení, které se naučil z knih. Přesto učil plný moudrosti, o čemž podával důkazy už od 

dětství, když se objevoval v kruhu učitelů Zákona, svými otázkami je mátl a umlčoval a svými odpověďmi 

je nechával v klidu. Ježíšovo poznání pramenilo z božského Ducha, který mu vše zjevil. 

14 Kdyby kdokoli z vás vyprázdnil svou mysl, zbavil své srdce zlých citů a nízkých vášní a pozvedl 

svého ducha k Otci, aby se mu odevzdal v lásce a službě bližnímu, stal by se čistým pramenem, který by 

Mistr naplnil svou inspirací. Ten člověk by byl jako čistá nádoba na mém stole, přetékající vínem života, 

aby ti, kdo strádají, mohli skrze něj uhasit svou žízeň. Ten, kdo se takto vybaví, přesvědčí toho, ke komu 

mluví, potěší svými slovy, umlčí marnivce, vykoná úžasné skutky, které svět nazývá zázraky a které 

přitom nejsou ničím jiným než přirozenými účinky lásky a víry velkorysého ducha. 

15 Pokud se vás někdo zeptá: "Proč Bůh, ačkoli je tak velký, použil ke zjevení své moudrosti 

bezvýznamnou lidskou bytost?", měli byste odpovědět: "Boží láska k jeho dětem nezná mezí, a proto je 

použil k vykonání tohoto zázraku." 

16 Protože jsem mocný, věčný, nekonečný a zároveň Otec všech stvořených věcí, mohu všechna svá 

stvoření využít pro své božské záměry. Ve své otcovské lásce se nestarám o vaši nezralost, o váš hřích a 

obracím se k vám pro vaši pokoru. Pokud považuješ svou lidskou podobu za příliš bezvýznamnou, než aby 

se jí Bůh zabýval, kdo ti ji dal, když ne Já? Ostatně, nebyl jsem jako ty, když jsem se stal člověkem? 

17 Zvuk hlasu, který doléhá k vašim uším, je zvukem těla, které mě během krátkých okamžiků mého 

projevu činí slyšitelným jako nositele hlasu. Slovo, které se dostane k vaší mysli a srdci, je lidské, ale jeho 

význam je božský, a proto osvěcuje a posiluje ducha. 

18 Kdybych přišel v lidské podobě, abych opakoval Své učení z Druhé éry, váš duch by nepokročil a 

lidstvo by Mě nepoznalo. Ale Já, Mistr veškeré dokonalosti, vás vedu krok za krokem dál a dál na horu a 

pokaždé vám dávám nové učení. 

19 Pro lidské oči je Bůh, a dokonce i jeho vlastní duch, neviditelný, protože nemá podobu ani hranice. 

Proto mnozí pochybují, když tě vidí pozvednutého k modlitbě a slyší mě, protože nevědí, že božské a 

duchovní, ačkoli je lidským očím neviditelné, je pociťováno duchem a také srdcem. 

20 Kdo ve Mne opravdu věří, pozná Můj hlas, kdykoli k němu promluvím. Jsem jako pastýř, za 

kterým jdou jeho ovce a kterého vždy poznají po hlase. Proto jste v této době poznali hlas svého Pána, 

když jsem k vám promlouval prostřednictvím lidského orgánu intelektu. Nezdržoval ses posuzováním 

nedostatků nositele hlasu, ani ses nepohoršoval nad chybami, kterých se kvůli svému nedostatečnému 

vzdělání dopouští. Pochopili jste, že jsem to Já, kdo k vám mluví. Když jste uslyšeli Můj hlas, hned jste ho 

poznali a řekli jste: "To je On! 

21 Moji přítomnost vždy objevovali pokorní a chudí lidé, protože jejich mysl nebyla zaměstnána 

lidskými teoriemi, které zatemňují jasný úsudek. 

22 Ve druhé éře se také stávalo, že - ačkoli byl příchod Mesiáše ohlášen - jen lidé prosté mysli, 

pokorného ducha a jasného intelektu ho citově poznali, když přišel. 

23 Teologové měli v rukou knihu proroků a denně si opakovali slova oznamující znamení, čas a 

způsob příchodu Mesiáše, a přece - viděli Mě a nepoznali, naslouchali Mi a popírali, že jsem zaslíbený 

Spasitel. Viděli mé skutky a jediné, co udělali, bylo, že se nad nimi rozhořčovali, ačkoli ve skutečnosti 

byly všechny předpovězeny. 

24 Když přišel den, kdy ho zástupy, podněcované těmi, kdo se cítili Ježíšovou přítomností 

znepokojeni, zranily a zbičovaly a v důsledku ran viděly, jak krvácí jako obyčejný smrtelník a později 

zápasí se smrtí a umírá jako každý jiný člověk, farizeové, představení lidu a kněží spokojeně zvolali: 

"Podívejte se na toho, kdo se nazývá Synem Božím, kdo si myslel, že je král, a prohlašoval se za 

Mesiáše!" A tak se stalo. 

25 Právě kvůli nim, více než kvůli ostatním, Ježíš prosil svého Otce, aby jim odpustil - ti, ačkoli znali 

Písmo, ho nyní zapřeli a před zástupem z něj udělali podvodníka. Byli to oni, kdo navzdory svému tvrzení, 
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že jsou učiteli Zákona, ve skutečnosti nevěděli, co dělají při Ježíšově odsouzení, zatímco v zástupu byla 

srdce rozervaná bolestí nad nespravedlností, jíž byli svědky, a tváře přetékající slzami nad obětní smrtí 

spravedlivého. Byli to muži a ženy prosté mysli a pokorné a velkorysé duše, kteří věděli, kdo byl s lidmi 

na světě, a chápali, co ztratili, když Mistr odešel. 

26 Lidé, i v této době bude forma sdělení, v níž jste přijali Mé Slovo, špatně hodnocena a také učení a 

zjevení, která jsem vám dal, budou odmítnuta těmi, kdo tvrdí, že znají způsob, jakým se má uskutečnit 

Můj návrat. Ti nebudou vážně zkoumat Mé Slovo, nebudou hledat jeho podstatu, nebudou brát v úvahu 

zázraky a znamení, která jsem vám dal o Mém příchodu a o Mé pravdě, ale jako důvod, proč Mě popírají, 

uvedou nedokonalé skutky, které objeví v tomto společenství, jejich znesvěcení a neposlušnost. Pak 

povstanou a řeknou: "Ten, který vám řekl, že se vám po roce 1950 nedá poznat, má být Duchem 

Kristovým? Může říci 'dnes', že tento projev skončí, a 'zítra' hlásat opak?" Již nyní vám totiž říkám, že 

mnozí budou tvrdit, že se budu projevovat stejným způsobem i po skončení roku 1950. Ó milovaný lide: 

budete příčinou toho, že se vám zítra svět bude posmívat a popírat vše, co jsem k vám mluvil? 

27 Podívejte se, jak vás připravuji, abyste, až přijde čas mého odchodu, nedovolili temnotě proniknout 

do vašich srdcí. Říkám vám však, že ti, kdo skutečně pocítili a pochopili Mé Slovo, se budou držet dál od 

cest zmatku, aby Mě hledali v samotě od ducha k duchu. Ti uslyší ve svém srdci nezapomenutelný a 

důvěrně známý hlas svého Mistra, který jim říká: "Blahoslavení jste vy, kteří roníte slzy, když vidíte 

znesvěcování mého Díla, neboť chápete, že to je důvod, proč ho mnozí nepoznávají a proč se mu jiní 

posmívají a popírají ho." 

28 Bděte a modlete se, učedníci, abyste i nadále rozeznávali můj hlas mezi všemi klamnými, které 

vám svět přináší, a abyste se viděli vedeni a chráněni láskou až do konce cesty, kde se Otcův domov 

otevře jako nekonečně velký ovčinec, aby navždy poskytl útočiště těm, které s láskou stvořil a poslal, aby 

je jejich zásluhy na zemi učinily hodnými dokonalého domova. 

29 Kdykoli vám řeknu, že k vám mluví Kristus, vždy se najde někdo, kdo považuje ty, kdo předávají 

Mé slovo, za rouhače. Ale tento způsob posuzování a posuzování není překvapivý, když uvážíme, že jejich 

necitlivost k duchovnímu jim brání procítit mě skrze podstatu mého učení. 

30 Při jedné příležitosti jsem farizeům řekl: "Otec a já jsme jedno." I oni mě nazvali rouhačem, utíkali 

se k Písmu a snažili se dokázat, že všechno, co jsem řekl, je lež. 

31 Dnes vám říkám, že kdo neotevře oči svého ducha, nemůže vidět božské světlo, protože nikdo 

nebyl zkoušen jako Ježíš. 

32 Lidé mě vyslýchali, kladli mi nástrahy, snažili se mě zmást svými podbízivými otázkami, přepínali 

mě, aby vyzkoušeli mou obezřetnost; a protože navzdory svému úsilí nenašli způsob, jak mě zničit, 

obviňovali mě, pomlouvali a soudili, aby viděli, jak se v tomto případě zachoval ten, který si říká Boží 

Syn. Ale s tím vším se nespokojili, chtěli také vidět, jestli mé tělo bude krvácet, jestli se bude skládat z 

masa a kostí, a když se Ježíš cestou na kříž zhroutil a krvácel, nastražili uši v očekávání, že uslyší mé 

stížnosti. 

33 Když jsem řekl, že Otec a já jsme jedno, Duch promluvil. Ale když tělo krvácelo, byla to lidská 

část, která si stěžovala, protože to bylo živé tělo. 

34 Svět žádal, abych mu ukázal svou pravdu, a já jsem mu ji ukázal, ale neviděl vidoucíma očima. Mé 

slovo a mé skutky měly stačit jako důkaz božské moci toho, kdo je vykonal. Přesto tuto sílu nezměřili. 

Moje lidská smrt však nebyla koncem těchto zkoušek. Byl jsem se svými učedníky v duchovní podobě. 

Dokonce mezi nimi byl jeden, který mě podrobil zkoušce a který nevěřil ve vzkříšení svého Pána, dokud 

se o tom nepřesvědčil tím, že mu vložil prsty do rány na boku. 

35 Když se potom sémě Ježíšova slova šířilo z provincie do provincie a z národa do národa, všude se 

objevili nevěřící, pochybovači, materialisté a podřizovali mé učení, má slova a mé skutky svým rozumům. 

Lidé se však neomezovali na to, aby posuzovali mou pravdu pouze podle mých děl a mého učení, ale 

snažili se zkoumat mou lidskou povahu, mou kariéru, mé narození, mé dětství a všechny mé kroky na 

zemi. - Ani Maria, svatá a čistá žena, kterou si Bůh vyvolil, aby dala světu plod života, neunikla tomuto 

zkoumání. I ona zažila posměch, odsouzení a zkoušky ze strany lidí. Nestačilo jim, že ji prorok Izajáš už v 

minulosti prohlásil za pannu a čistou. A i dnes o ní lidé v církvích a sektách stále diskutují a uvažují. 
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36 Říkám vám, že dokud se lidstvo nevzdá svého materialismu, nebude schopno pohlédnout pravdě 

do tváře, když ji bude posuzovat. 

37 Odpouštím jednomu i druhému, ale radím vám, abyste přestali používat Má slova k tomu, abyste 

se navzájem mátli, zraňovali nebo zabíjeli, protože váš soud bude veliký. 

38 Pokud budete své spory ještě vyostřovat a nakonec se budete kvůli rozdílným názorům navzájem 

nenávidět, kdy se sjednotíte v pravdě, která je jedna? 

39 Nebojte se mě, bojte se sami sebe, říká vám Mistr. Odsoudil jsem z kříže ty, kdo mě obětovali? 

Vyčítala a obviňovala Maria v té nekonečně smutné hodině? - Ne, můj lide. 

40 Ani já tě teď neodsuzuji. Amen, pravím vám, každý si vytváří svůj vlastní soud a vynáší svůj 

vlastní rozsudek. Chci vás osvobodit od bolesti, od pokání, od kalicha hořkosti, a proto vás žádám, abyste 

očistili svá srdce od nečistých citů a začali se navzájem milovat, neboť to je cesta, která vás může dovést 

ke světlu, k míru a k pravdě. 

41 Pokud si stále myslíte, že za vaše utrpení mohou vaši první rodiče, dopouštíte se chyby v chápání 

svého Boha ve svých soudech. 

42 V božském podobenství jsem inspiroval první lidské bytosti, aby dosáhly prvního poznání svého 

osudu, ale význam Mých zjevení byl špatně vyložen. Když vám vyprávěli o stromu života, o poznání 

dobra a zla, z něhož člověk jedl, chtěli vám pouze vysvětlit, že když člověk získal dostatečné poznání, aby 

rozlišoval mezi dobrem a zlem, a stal se odpovědným za své skutky, od té chvíle začal sklízet plody svých 

skutků. 

43 Mnozí lidé si mysleli, že všechny slzy tohoto světa byly způsobeny hříchem prvních obyvatel 

země. Protože nebyli schopni podobenství vyložit, nakonec řekli, že Kristus přišel, aby svou krví smyl 

všechny skvrny. Kdyby toto tvrzení bylo správné - proč lidé nadále hřeší a trpí, i když tato oběť již byla 

vykonána? 

44 Ježíš přišel na zem, aby lidi naučil cestě k dokonalosti - cestě, kterou ukázal svým životem, svými 

skutky a slovy. 

45 Víte, že Bůh řekl lidem: "Rosťte a množte se a naplňte zemi". To byl původní zákon, který vám 

byl dán, ó lidé. Později Otec nařídil nejen to, aby se lidé množili a lidský rod rostl, ale také aby se jejich 

city stávaly stále vznešenějšími a aby se jejich mysl nerušeně rozvíjela a rozvíjela. Jestliže však cílem 

prvního zákona bylo rozmnožení lidského rodu - jak se můžeš domnívat, že by tě tentýž Otec trestal za to, 

že posloucháš a plníš jeho přikázání? Je možné, lidé, aby ve vašem Bohu existoval takový rozpor? 

46 Podívejte se, jak hmotný výklad dali lidé podobenství, v němž se mluvilo pouze o probuzení ducha 

v člověku. Proto pochopte mé učení a už neříkejte, že splácíte dluh, který první obyvatelé země způsobili 

svou neposlušností vašemu Otci. Mít vyšší představu o božské spravedlnosti. 

47 Řekl jsem vám, že i ta poslední skvrna bude z lidského srdce vymazána, ale také vám říkám, že 

každý si musí smýt svou vlastní skvrnu. Vzpomeňte si, že jsem vám řekl: "Loktem, kterým měříte, vám 

bude změřeno" a: "Co zasejete, to musíte sklidit". 

48 Nyní je čas, kdy můžete pochopit má dávná slova: "Rosťte a množte se!", totiž že se tak musí dít i 

duchovně a že máte naplnit vesmír svými dobrými skutky a světlými myšlenkami. 

49 Vítám všechny, kdo se mi chtějí přiblížit, všechny, kdo usilují o dokonalost. 

50 Odpočiňte si od své pozemské námahy, děti moje, vstupte do svého nitra, kde je chrám, a 

přemýšlejte o mém slově. 

51 Určil jsem vás, abyste na zemi šířili dobro, což je pravá duchovnost. 

52 Cítíte se příliš neschopní a bezvýznamní? Považujete se za příliš nečisté, než abyste byli schopni 

naložit na svou duši takový úkol? Důvodem je to, že neznáte Mou moudrost a Mé milosrdenství, že 

nepozorujete nezakrytými smysly příklady učení, které vám dávám na každém kroku v přírodě. 

53 Copak nevidíš, jak sluneční paprsky, osvětlující všechno, dosáhnou i té nejznečištěnější louže, 

vypaří ji, vynesou do atmosféry, očistí ji a nakonec ji promění v oblak, který prochází nad zemí a činí ji 

úrodnou? 

54 Občas mi říkáš: "Mistře, jak to, že máš oči upřené na toto lidstvo, když už nejsou žádní 

patriarchové, žádní spravedliví, žádní lidé, kteří by mohli být Tvými apoštoly? Nevidíš, že žijeme ve světě 
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plném špíny a hříchu?" Na to vám odpovídám, že Má moc způsobuje, že lilie vyrůstají i uprostřed bahna, z 

něhož by nikdo nepředpokládal, že vyraší květina tak obdivuhodné čistoty. 

55 Ať slunce mého Slova pronikne do vaší bytosti, aby vás očistilo a povzneslo a vy jste se mohli 

vydat na cestu, abyste učinili srdce svých bližních plodnými. 

56 Uprostřed tohoto hříšného a zkaženého života, který lidstvo žije, ať vyvěrá čistota vašich skutků a 

upřímnost vašich modliteb, a vpravdě vám říkám, že váš duch pak nemusí liliím nijak závidět. 

57 V této podobě budu mluvit jen po krátkou dobu - dobu, kterou máte využít, stejně jako polní 

rostliny využívají příznivého období k růstu, kvetení a přinášení plodů. 

58 Vpravdě, vpravdě vám říkám, že v kajícných hříšnících je více lásky než v těch, kteří se vždy 

považovali za dobré. Tak budu mluvit i nadále a hříšníci budou i nadále činit pokání ze svých přestupků a 

počet obrácených se bude zvyšovat. 

59 Srdce hříšníka je vnímavější na dotek lásky mého Slova, protože je mnoho lidí, kteří zhřešili, 

protože jim v životě chyběla láska. Když slyšeli hlas mého Otce, který je volal, odpouštěl jim, hojil jejich 

rány a rozuměl jim tak, jak jim nikdo na zemi nerozuměl, brzy pocítili božský dotek na nejcitlivějších 

strunách své bytosti a zakusili vytrvalost svého Mistra vůči nim. 

60 Tolik lidí prochází světem a hledá slovo nebo spásné světlo, útěchu pro své utrpení. Hledají 

někoho, kdo k nim bude shovívavý, kdo nebude poukazovat na jejich chyby, kdo jim bude vyprávět o 

lepším životě. Ale ve světě ho nenajdou, a pak se uzavřou do sebe, stáhnou se a už se nikomu nesvěří se 

svými tajemstvími. 

61 Tato srdce se otevírají pouze klíčem lásky, který vlastním a který svěřuji právě všem, kdo otevírají 

svá srdce a říkají mi: "Mistře, chci tě následovat." 

62 Z hloubi srdcí posluchačů vyvstává tato otázka: "Jsi Mesiáš?". Já vám však říkám jen: 

Naslouchejte mému slovu, pochopte jeho význam a hledejte jeho podstatu. 

63 Mluvím pravdu, učím cestě, odhaluji reinkarnaci, která je zákonem, aby se duše mohla zdokonalit 

a dosáhnout cíle svého osudu. Pochybujete o tom? Vpravdě vám říkám, že pravda se vašimi pochybnostmi 

ani v nejmenším nemění. Zůstává stále stejná. 

64 Říkám vám, nikdy nezapírejte jen proto, že tomu nerozumíte. Pamatujte, že kdyby bylo pravdou 

jen to, co chápe vaše ubohá mysl, nic by neexistovalo. 

65 Někteří mi říkají: "Mistře, když víš všechno, když znáš bytosti ještě dřív, než jsou - věděl jsi tehdy, 

že tě Jidáš zradí?" "Ne," odpověděl jsem. Ó, vy nemotorní rozumáři, kteří si ještě v této době kladete 

takové otázky! Já, který všechno vím, jsem si ho vybral právě proto, že jsem věděl, že ten člověk nemůže 

jinak; a bylo naprosto nezbytné využít každé nedokonalosti mých žáků, abych jim dal příklad k učení. 

66 Učedník, který zradil svého Mistra, je symbolem, otevřenou knihou, která existuje v každém 

lidském vědomí*, abyste věděli, jak pochopit její význam a slyšet její učení. 
* Viz poznámka pod čarou pod číslem 145, 62 

67 Vězte, že v každém člověku žije Jidáš. Ano, žáci, neboť ve vašem případě je tělo Jidášem ducha; je 

to tělo, které se brání světlu zduchovnění, které září, které čeká, až ho duch uvrhne do materialismu, do 

nízkých vášní. 

68 Ale protože vás vaše tělo přivádí na okraj propasti, neměli byste ho odsuzovat. Ne, protože ji 

potřebujete ke svému pokroku a měli byste ji překonat svým zduchovněním, stejně jako jsem já překonal 

Jidáše svou láskou. 

69 Vidím, že pochybujete o síle lásky, že pochybujete o síle víry, že pochybujete o projevu mého 

Ducha skrze lidský orgán chápání, že vy sami pochybujete o svých darech a schopnostech, které jste dosud 

nerozvinuli. Co jste schopni dělat s tolika pochybnostmi? Jaké zázraky můžete zažít? - Žádné. 

70 Jste tak tvrdohlaví ve své skepsi a tak silní ve svých pochybnostech, že nedovolíte duchovnímu 

světlu, aby svými paprsky proniklo do hlubších oblastí vašeho vědomí. Pokud se však oduševníte, pokud 

budete žít v souladu s mým učením a podle mé vůle, uvidíte, jak z vaší bytosti vystupují schopnosti, které 

jste popírali, a duchovní dary, o nichž jste si mysleli, že je nikdy nemáte. 

71 Až budete zduchovnělí a ve vašich srdcích zavládne čistota a laskavost, zažijete, jak jsou vám 

všechny přírodní živly nakloněny a poslouchají vás, protože jste s nimi díky svému zduchovnění v 

souladu. 
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72 Máte-li duchovnost, nebudete již říkat: "Otče, dej mi jídlo, dej mi inteligenci, dej mi hmotné 

bohatství." Tím méně se dopustíte omylu, když mu řeknete: "Otče, když mi dáš, o co tě žádám, dám ti z 

toho, co mám - o co mě požádáš." 

73 Nemyslíte si, učedníci, že tento způsob prosby je jako pokoušení vašeho Otce? Myslíte si, že vám 

mohu dát více a lépe, když mi něco dáte? Když mi řekneš, abych tě požádal o to, co máš, co by se s tebou 

stalo, kdybych tě výměnou za splnění tvých žádostí připravil o to, co máš na světě nejraději? Obstáli byste 

v takové zkoušce? 

74 Ne, učedníci, je čas nechat své svědomí řídit všechny své činy a myšlenky. 

75 Nechte promluvit svou víru a nebe vám odpoví. 

76 Božský duch byl plný lásky, i když existoval sám. 

77 Nic ještě nebylo stvořeno, nic kolem božské bytosti neexistovalo, a přesto miloval a cítil se jako 

otec. 

78 Koho miloval? Čím se cítil být? Byly to všechny bytosti a všichni tvorové, kteří z něj vzejdou a 

jejichž síla spočívá v jeho duchu. V tomto duchu byly všechny vědy, všechny přírodní síly, všechny 

bytosti, všechny základy stvoření. Byl věčností a časem. V něm byla minulost, přítomnost i budoucnost, 

ještě než světy a bytosti ožily. 

79 Tato božská inspirace se stala skutečností pod nekonečnou mocí božské lásky a začal život. 

80 Vesmír se naplnil bytostmi a ve všech se projevila Otcova láska, moc a moudrost. 

81 Jako nevyčerpatelný zdroj života bylo lůno Pána od chvíle, kdy se rozhodl, že se atomy spojí, aby 

vytvořily těla a bytosti. 

82 Nejdříve existoval duchovní život, nejdříve byly duchovní bytosti a teprve potom hmotná příroda. 

83 Protože bylo rozhodnuto, že mnoho duchovních bytostí bude muset přijmout tělesnou podobu, aby 

mohly žít v hmotných světech, bylo vše nejprve připraveno tak, aby Pánovy děti našly vše, co je pro ně 

připraveno. 

84 Cestu, po níž měly jít jeho děti, zasypal požehnáním, zaplavil vesmír životem a naplnil krásou 

cestu člověka, do níž vložil božskou jiskru: svědomí, ducha, takto stvořeného z lásky, z inteligence, ze 

síly, z vůle a z vědomí. Ale vše, co existovalo, zahrnul svou mocí a ukázal tomu jeho osud. 

85 Otec zde zůstal jako původce všeho, co existuje, a protože vesmíru nabídl cestu k rozvoji a 

dokonalosti, zůstal v očekávání návratu všech svých dětí, aby i ony v něm našly svůj cíl, jímž bude 

dokonalost duše a věčnost. 

86 Tato cesta, předem určená pro každou říši přírody, pro každé stvoření a každý druh, byla zákonem, 

který Stvořitel nesmazatelně vtiskl svým dětem. 

87 Od té doby vše tká a žije pro cíl, pro který bylo stvořeno; od té doby vše směřuje k dokonalosti a 

neustále se točí kolem přikázání, principu a zákona. 

88 Otec jako rozsévač použil prvky života, které v něm byly, jako by to byla půda, a do ní vložil 

semeno života, které pramení z jeho lásky, aby pak mohl čekat na den, kdy bude moci sklidit tak dokonalé 

plody, jako bylo semeno a jako byla inspirace. 

89 Dnešní vědci jsou ohromeni, když zjistí, že svět má delší životnost, než mu přisuzovali dřívější 

vědci; a když si myslí, že Země je upadající hvězda, která je blízko zániku, říkám jim, že Země žije tak 

málo, že je ještě daleko od takového stupně vývoje, aby mohla pojmout generace milosti a oduševnění. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 151  
1 Pili jste z mnoha pramenů v naději, že se dočkáte uhašení své žízně po lásce, a v této době žízníte 

víc než kdy jindy. Co jste udělali s vodou života, kterou jsem vám dal už tehdy? 

2 Samařské ženě jsem řekl: "Kdo se napije vody, kterou dávám já, už nikdy nebude žíznit." Dnes 

vám však říkám: Kdyby se lidé napili této vody, nenesli by si s sebou tolik utrpení. 

3 Lidé nezůstali u mého učení a raději používali mé jméno k vytváření náboženství a denominací 

podle svého výkladu a pohodlí. Odmítl jsem tradice a učil je učení o lásce, ale dnes ke mně přicházíte a 

předkládáte mi prázdné obřady a ceremonie, které ani v nejmenším neprospívají duchu. Není-li ve vašich 

dílech vyjádřena duchovnost, nemůže v nich být pravda, a co neobsahuje pravdu, nedojde k vašemu Otci. 

4 Když ta Samaritánka pocítila, že světlo mých očí proniklo až na dno jejího srdce, řekla mi: "Pane, 

vy Židé říkáte, že Jeruzalém je místo, kde se má uctívat náš Bůh." Tehdy jsem jí řekl: "Vpravdě ti říkám, 

ženo, že se blíží čas, kdy se nebudeš klanět Otci na této hoře ani v Jeruzalémě, jak to děláš nyní. Přichází 

čas, kdy budete uctívat Otce v duchu a v pravdě, neboť Bůh je duch." 

5 To je moje učení všech dob. Vidíš, ačkoli jsi měl pravdu před očima, nechtěl jsi ji vidět. Jak ji 

můžete žít, když ji nepoznáte? 

6 Právě proto jste přišli do mé Přítomnosti žíznící. Když jsi však uslyšel toto slovo, tvé srdce pocítilo 

svěžest vody života a už ses nechtěl vzdálit od pramene. 

7 Řekl jsi mi: "Pane, oznámil jsi nám, že toto slovo, které dnes dáváš prostřednictvím hlasatelů, bude 

mít svůj konec. Co si tedy počneme, aby nás opět nepřepadla žízeň?" Mistr vám říká: Přišel jsem, abych 

vás naučil modlit se, abych vám odhalil duchovní dary, které máte a kterých jste si nevšímali, a pomocí 

kterých můžete praktikovat můj zákon a napodobovat mě. Kdo má ve svém životě duchovnost, nemůže 

pociťovat žízeň, únavu, hlad ani bídu. Dále vám říkám: Po roce 1950 k vám budu mít blíž díky vaší 

duchovnosti. 

8 Pak se mě ptáte: "Jak se dosahuje duchovnosti?" A já vám říkám: Dosáhneš ho tím, že se budeš 

modlit od ducha k duchu, že budeš dbát na spravedlnost ve všech svých činech a že budeš praktikovat 

aktivní lásku k bližním. Když člověk žije tímto způsobem, duše se stává svobodnou a řídí kroky člověka 

osvíceného světlem Ducha. Na zemi se už necítí osamělý, protože chápe, že ho provází přítomnost Pána a 

duchovního světa. S každým dalším krokem v životě objevuje nové světlo a získává pro sebe nový pohled. 

Už se necítí jako psanec nebo ubožák a osvěžuje se zázraky, které stvořil jeho Otec a které nyní objevuje 

díky daru inspirace a zjevení. 

9 I v tomto čase vám říkám, že kdo se napije vody, kterou dávám, což je mé Slovo, už nikdy nebude 

žíznit, stejně jako vám říkám, abyste nehledali žádné konkrétní místo k modlitbě, protože mě můžete najít 

všude. 

10 Varoval jsem vás před vším, co může ve vašem životě vyvolat sklíčenost, abyste na své cestě 

životem ani na okamžik nezoufali. Oznámil jsem vám, že přijde doba, kdy se všechna náboženství budou 

snažit toto učení prozkoumat, a pokud se o něj budou zajímat, budou ho posuzovat podle vašich skutků, 

slov a svědectví. 

11 Už víte, že se o vás bude mluvit a bojovat, že proti víře, kterou zastáváte, přinesou tolik 

argumentů, že se mnozí budou bázlivě skrývat, jiní budou demoralizováni a většina se ve zmatku odvrátí 

od dobré cesty. 

12 Nezapomínejte, že jsem vám to všechno již oznámil, ale dovolte mi, abych vám také připomněl, že 

ti, kdo zůstávají pevní navzdory všemu a modlí se v tichosti, aniž by jejich víra a naděje ochably, budou 

jako semeno z podobenství, které se zachránilo před bouří. Když pak přišel určený čas, začala klíčit, růst a 

pak se rozmnožovat, až pokryla pole, protože uměla čekat, až utichnou větry, aby mohla žít a množit se. 

13 Nechtěli byste být tím malým semínkem z tohoto podobenství, abyste zítra měli tu slávu, že vás 

váš Otec nazve "dětmi víry", jako jsem nazval Noema? Nebojte se, protože bouře nebude jen proti vám. 

Stejně jako jste viděli národy a mocnosti země, které se připravují na bitvu, připravují se na ni i různá 

náboženská společenství. 

14 Je nutné, aby se nebe na krátký čas pro všechny uzavřelo a znovu se otevřelo, až když se ze země 

ozve jediný výkřik, protože se uznává, že Otec všech bytostí je jen jeden. 
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15 Chci, abyste již nyní pochopili, jaký úkol musíte uprostřed tohoto konfliktu splnit - úkol, který se 

týká nejen duchovních, ale i materiálních záležitostí. 

16 Otcova spravedlnost se dotkla tohoto národa svým žezlem, aby mu dala autoritu proti válce, 

nespravedlnosti a lži. Jeho obyvatelé mají v srdcích a duších pomazání, aby se jim vyhnula válka. Byli 

připraveni a očištěni, aby měli trpělivost a neztráceli odvahu tváří v tvář utrpení, až se po světě rozšíří 

zpustošení a zazní nářek obyvatel národů. Modlitby tohoto lidu pak povstanou, vyjasní se forma jejich 

uctívání Otce, rozmnoží se skutky lásky, které na své cestě konají. Neboť to bude předpovězená doba, kdy 

budou všechny země připraveny přijmout toto semeno lásky. 

17 Připravte se předem na boj tím, že se vybavíte, rozvíjejte své duchovní dary, dodejte lesk svým 

zbraním. Nevyhýbejte se zkouškám, neboť ty dodávají vašemu duchu sílu a vytrvalost. 

18 Očistěte své srdce, abyste do tohoto konfliktu vstoupili čistí a připravení, pak se nemusíte ničeho 

bát. Duchovní síly a přírodní živly budou na straně všech, kdo povstanou jako vojáci v mé věci lásky, míru 

a spravedlnosti. 

19 V této době hledám srdce lidí, abych jim ukázal správnou cestu. 

20 Vy, kteří ještě máte tradice, vzpomeňte si na Mou Přítomnost mezi vámi ve Druhé éře: vzpomeňte 

si na Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, vzpomeňte si na tu dobu s láskou a zamyslete se nad významem 

některých z těchto pasáží a Já vám říkám: Dnes nevstupuji do požehnaného města, ale do srdce všech 

svých dětí dobré vůle. Chcete-li Mě přijmout jako hosta, připravte se a Já budu s vámi. Vždycky jsem vás 

miloval stejně, můj Duch je neměnný. Vy, kdo mě milujete a toužíte mě následovat, vidíte před sebou 

nebeský žebřík, který vede ke mně. Má cesta je všem známá, tvůj duch ví, že aby mě dosáhl, musí 

dodržovat všechna přikázání Zákona. 

21 Chci, abyste byli čistí v duchu. Jsem připraven se vlévat do každého, kdo se připravuje. 

22 Spravedliví duchové, kteří žijí se Mnou, naříkají nad nepochopením lidského srdce, když uvažují o 

Mém díle třetí éry. Někteří stále pochybují a kladou si podmínky, aby byli poslušní, ale já pokračuji ve 

svém boji z lásky k vám a volám srdce v touze po lásce a soucitu jako prostomyslný poutník. 

23 Je to cesta oběti, ale vede na vrchol hory. Pojď se mnou a pojďme spolu. Naslouchejte slovu, které 

k vám v této době promlouvá. Je to velmi prosté, ale dotkne se to citlivých strun srdce těch, kteří zemřeli 

životu v milosti, a probudí je to k novému životu. 

24 Ve druhé éře bylo se mnou při poslední večeři dvanáct učedníků. Nyní zvu celé lidstvo, aby se 

podílelo na chlebu Ducha. Nabízím vám také pokoj svého království, neboť ve mně je moc nabídnout vám 

tyto dary. Kdo mě chce následovat, je vítán. Kdo je však povolán světem a chce mu sloužit, bude-li jednou 

hledat mou cestu, bude muset ztracený čas dohnat velkou námahou a bolestí. 

25 Sloužte mi a budete mít čisté svědomí. K tomu vám dám to, co je nezbytné pro vaši obživu. Dokud 

budete zaměstnáni plněním svého duchovního úkolu, budou moji andělé bdít nad vaším majetkem. 

26 Viděl jsem, jak se (vnitřně) připravujete, a vpravdě vám říkám: Dám vám jíst své Tělo a pít svou 

Krev. 

27 Duch je připraven studovat učení, které jsem vám dal ve Druhé éře a jehož vysvětlení vám nyní 

podávám. 

28 Podívejte se na stůl, na němž je chléb života a víno milosti. Učedníci mě obklopují a v duchu se 

ptají: "Ačkoli je Otec s námi, proč se v jeho slovech projevuje smutek?" "Ano," odpověděl jsem. Mezi 

těmi, kdo se takto ptají, jsou však i jiní, jejichž mysl tuší, že se jim Mistr chystá říci něco tvrdého. Jsou to 

ti, kteří si pamatují, jak Pán namočil svůj chléb do vína, aby ho nabídl tomu, kdo ho měl zradit. 

29 Když Ježíš slavil se svými učedníky onu velikonoční hostinu podle tradice tehdejšího lidu, řekl 

jim: "Něco nového vám nyní zjevuji: Vezměte z tohoto vína a jezte z tohoto chleba, který představuje mou 

krev a mé tělo, a to čiňte na mou památku." 

30 Po Mistrově odchodu si učedníci připomínali oběť svého Pána pitím vína a pojídáním chleba, což 

byly symboly toho, který z lásky k lidstvu dal všechno. 

31 V průběhu staletí si národy rozdělené do různých denominací vykládaly má slova různě. 

32 Dnes vám chci říct, co jsem cítil v tu hodinu, na té hostině, kde každé Ježíšovo slovo a čin byly 

lekcí z knihy hluboké moudrosti a nekonečné lásky. Když jsem použil chléb a víno, bylo to proto, abyste 

pochopili, že jsou podobné lásce, která je potravou a životem duše, a když jsem vám řekl: "To čiňte na 
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mou památku", Mistr tím říkal, že máte milovat bližního láskou podobnou Ježíšově a dávat se lidem jako 

pravá potrava. 

33 Ježíš vám nedal jen své slovo. Jeho učení a díla nebyla jen podobenství nebo alegorie. Stejně jako 

svým učedníkům symbolizoval své tělo a krev pro jejich poučení chlebem a vínem, následujícího dne 

vydal před očima zástupu své tělo a prolil všechnu svou krev, aby dal celému lidstvu k jídlu chléb věčného 

života, dokonalé lásky. 

34 Každý obřad, který s těmito naukami provedete, bude neplodný, pokud nebudete ve svém životě 

uplatňovat mé nauky a příklady. To je pro vás obtížné, ale je to zásluha. 

35 Ježíš vás učil milosrdenství, laskavosti a lásce; učil vás ze srdce odpouštět svým nepřátelům. Řekl 

vám, abyste utíkali před lží a milovali pravdu. Zvěstoval vám, že máte vždy oplácet zlo dobrem, stejně 

jako dobro, které dostáváte. Naučil vás úctě ke každému z vašich bližních a zjevil vám, jak najít zdraví pro 

tělo i duši a jak svým životem ctít jméno svých rodičů, abyste i vy byli ctěni svými dětmi. 

36 To jsou některá z přikázání, která musí dodržovat každý, kdo chce být křesťanem v pravdě. 

37 Aby toto učení roznítilo víru v srdcích, aby si ho lidé zamilovali, dělal jsem při tom zázraky, a aby 

byly co nejpůsobivější, dělal jsem je na tělech nemocných: Uzdravoval jsem slepé, hluché, němé, 

ochrnuté, posedlé, malomocné a také jsem křísil mrtvé. 

38 Kolik zázraků lásky učinil Kristus mezi lidmi! Jejich jména se zapsala do historie jako příklady 

učení pro další generace. 

39 Dnes vám znovu dávám Své Slovo; jeho duchovní obsah je stejný jako ten, který jsem vám dal ve 

Druhé éře. Mluvím k vám se stejnou láskou. Znovu vám ukazuji cestu k Otci. Učím vás s největší 

obětavostí. 

40 Dnes nesymbolizuji své tělo a krev chlebem a vínem, nepřicházím jako člověk, abych prolil svou 

krev a dal vám své tělo na kříži. Nyní je jiná doba. Nyní přicházím v duchu a právě vašemu duchu říkám o 

jeho duchovním poslání, neboť je nyní schopen pochopit dřívější učení a také nová zjevení. V současné 

době připravuji svůj chrám ve tvém srdci. 

41 Jako člověk jsem měl formu, jako Bůh ji nemám. Hle, není ve Mně více tělesnosti než Má pravda, 

ani není jiného vína než Má láska. 

42 Můj Duch, který je všudypřítomný, je cítit, když jste připraveni. Hledejte Mne a Já odhrnu z 

vašeho duchovního pohledu závoj mnoha tajemství. Obrátím tvé srdce k dobrému, ukážu ti cestu, kterou 

máš následovat. 

43 Jak můžeš dál myslet na krev a tělo, když k tobě sestupuje Duch Svatý, když přicházím jen proto, 

abych osvítil tvého ducha Svým Slovem, živil tě a otřásl tvou hmotnou přirozeností? 

44 Tehdy mě volal hlas tvého ducha; tvé vnitřní povznesení, tvá touha po světle mě přivedly blíž k 

tobě. 

45 Stoupenci spiritismu budou brzy toto učení šířit mezi lidmi jako učení, které bude lidi inspirovat k 

boji za vzestup jejich ducha. 

46 Nevytvářejte žádné další sekty, měl by vás spojovat pouze postoj. Vaše svědomí vám řekne, kdy 

jste sešli z cesty. 

47 Jeden zákon jsem vám dal od počátku věků. Znamená pro vás cestu plnou jasnosti, která je cestou 

vývoje vaší duše. 

48 V té době budu také zrazen, prodán a vydán. Ještě nevíte, jak to udělat, ale otevřete oči a pracujte 

na sobě, abyste nebyli autory takových skutků. 

49 Co se stane s tím, kdo vyslyšel Mé volání, koho jsem nazval učedníkem a koho svět a jeho 

svědomí později nazvou zrádcem? 

50 Bděte a odpouštějte si navzájem, neboť mé odpuštění pokrývá celý vesmír. 

51 Toho dne tvé srdce pulzovalo silou, protože jsem v něm byl já. 

52 Lidé, kteří slyší mé slovo: Odvraťte své myšlenky od pozemských plánů a povzneste se, aby se váš 

duch osvěžil a radoval se v mé přítomnosti. Dbejte na nezbytnou přípravu, neboť okamžik je slavnostní. 

Otec mluví ke svým dětem, a když to dělá s takovou láskou, proč by mu děti neměly naslouchat s 

veškerou úctou, které jsou schopny? 

53 Vy, hlasatelé, předávejte mé učení spíše svým duchem než rty. 
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54 Vy "zlatá pírka": zapište mé slovo spíše svou láskou než svými pírky. 

55 Chci, aby toto poselství probudilo lidi ze spánku. Chci, aby lidé, když uslyší mé učení z tvých úst 

nebo je budou číst ve tvých spisech, byli dojati a chvěli se. 

56 Můj lid půjde a bude šířit dobrou zprávu a zvěstovat mé poselství této době. O mé pravdě budete 

svědčit nejen svými slovy, ale i všemi svými skutky, když svůj život zaměříte na dodržování tohoto učení. 

Budete trvat na tom, že opětovné vtělení ducha (do duše)* je jednou z velkých pravd, které by lidstvo 

mělo znát a kterým by mělo věřit. Někteří to tuší, přijímají a věří v to z intuice jako v něco, co nemůže 

chybět v mé milující spravedlnosti vůči lidstvu. Najdou se však i mnozí, kteří vás budou nazývat rouhači a 

lháři. Nebojte se, totéž se stalo mým apoštolům, když hlásali vzkříšení z mrtvých, jak je učil Ježíš. Kněží a 

soudci je za kázání takového učení uvrhli do vězení. Později svět toto zjevení přijal, i když vás mohu 

ujistit, že nebyl schopen pochopit plný význam tohoto učení, a proto je nutné, abych přišel v této době a 

poučil vás, že "vzkříšení těla" se může týkat pouze znovuvtělení ducha, protože to je podstatou a důvodem 

života - to, co je v pravdě věčné. 
* Dodatky v závorkách v textu byly rovněž vloženy překladateli. 

57 K čemu by měla být vzkříšena mrtvá těla, když jsou jen pomíjivým oděvem duše? 

58 Tělo se propadá do země a mísí se s ní. Tam se očišťuje, proměňuje a neustále se křísí k životu, 

zatímco duch se stále vyvíjí vzhůru a směřuje k dokonalosti. Když se vrátí na zem, je to pro něj vzkříšení k 

lidskému životu a je to také vzkříšení ve spojení s duší pro její novou tělesnou schránku. Hmotné však 

není pomíjivé, kdežto duchovní ano, a proto vám znovu říkám, že hledám vašeho ducha, kterého učím a 

kterého chci mít u sebe. 

59 Tehdy jsem řekl Nikodémovi, který mě v dobrém duchu vyhledal, aby se mnou mluvil: "Co se 

narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. Nedivte se, když vám řeknu, že se člověk musí 

znovu narodit." Kdo těm slovům rozuměl? Chtěl jsem vám s nimi říci, že jeden lidský život nestačí k 

pochopení jediného Mého učení a že potřebujete mnoho pozemských životů, abyste pochopili učebnici, 

kterou tento život obsahuje. Tělo má tedy za úkol sloužit duši pouze jako opora na její cestě po zemi. 

60 Duše přijímá od těla dojmy, které získává v životě. Čím více roste její citlivost a zralost, tím větší 

je úroda pro duši. Tělo je pouze nástrojem, vysílačem, oporou a prubířským kamenem. 

61 Život na tomto světě je neustálým poučením a odrazem věčného života duše. Mluvím o jeho 

harmonii, kráse, dokonalosti. 

62 Toto je další z mých učení, lidé, ale abyste mu lépe porozuměli, ponořte se do něj spíše duchem 

než myslí. 

63 Připravil jsi své srdce, aby očekávalo můj příchod. Jsem v něm tvým hostem. 

64 Závoj tajemství a ticha je roztržen, už odtud vidíš paprsky světla Království a slyšíš hlas svého 

Otce. Tvá duše se omyla v očistné vodě bolesti. Kdo z vás neprolil slzy? Kdo nepoznal hořkost? 

65 Vroucně toužíš po míru a ve své modlitbě mi říkáš: "Pane, kéž skončí války ve světě a přijde k 

nám mír tvého království." 

66 Začínáš pociťovat úkol, který jsem tvému duchu od počátku dal. Vy jste lidé, které jsem si vybral, 

abych k nim promluvil a pověřil je úkolem přinášet národům země mír a světlo pravdy. I vy patříte k 

onomu nevděčnému lidu, který mě nechtěl poznat v podobě Krista. Ostatní lidé mě poznali lépe než ti, 

kteří tvrdili, že mě očekávají. 

67 Prolili jste mnoho slz kvůli svému zhmotnění a nevděku, a tak nyní bděte nad mírem a modlete se, 

aby se lidé navzájem milovali. V tichosti se sami sebe ptáte, jak je možné, že jste v Ježíši neobjevili svého 

Pána; jak je možné, že jste ho táhli na obětní smrt a měli sílu a odvahu vidět ho umírat; jak je možné, že 

jste pro něj neplakali, když i slunce skrylo svou tvář, aby lidé pochopili svou slepotu. Nedivte se, že jste 

byli schopni těchto úchylek; jsem tu v dalším projevu a je velmi pravděpodobné, že mě někteří opět 

popřou. 

68 Na zemi není pokoj ani ve dnech, které zasvěcujete památce utrpení svého Pána, a já vás prosím: 

Jak jste využili reinkarnace, které jsem vám udělil? Co jste udělali se životy svých bližních? Jen jste 

nechali plynout čas a špatně využili svůj život a své ideály. Chtěli jste být pány, ale ve skutečnosti jste byli 

otroky světa a hříchu. Sníte o nesmrtelnosti, ale nežijete směrem k věčnosti, nýbrž ke smrti. Já, který jsem 

Vzkříšení a Život, jsem vás znovu a znovu vzkřísil, abyste žili pravým životem. 
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69 Vpravdě vám říkám, že tento bratrovražedný a sobecký svět podrobím soudu a očistím ho, dokud z 

něj neuvidím vystupovat lásku a světlo. I těm, kteří dnes vedou své národy do záhuby, kteří právě 

rozsévají a šíří všechny neřesti, kteří vytvořili své království nepravostí, dám příkaz, aby bojovali proti 

pokušením, aby odstranili zkaženost a vyvrátili strom zla z kořene, aby se napravili. Tento soud postihne i 

vás, lidé, protože jste špatně posoudili Mojžíše, obětovali Ježíše, pronásledovali Eliáše a zabíjeli proroky, 

apoštoly a učedníky. 

70 Nabízím světu mír, ale pýcha národů, která se stala velkou, se svou falešnou mocí a falešnou 

nádherou odmítá každou výzvu svědomí a nechává se unášet jen svými ctižádostivými cíli a nenávistí. 

71 Člověk se ještě nepřiklonil na stranu dobra, spravedlnosti a rozumu; lidé stále povstávají a odsuzují 

své bližní; stále věří, že mohou nastolit spravedlnost. Nemyslíte si, že by se místo soudců měli nazývat 

vrahy a katy? 

72 Muži moci zapomněli, že je jen jeden vlastník všeho života, a přesto berou životy svých bližních, 

jako by jim patřily. Zástupy volají po chlebu, spravedlnosti, přístřeší, oblečení. Spravedlnost zajistím já, ne 

lidé ani jejich učení. 

73 Člověk mě vždycky chtěl vidět jako soudce, nikdy mi nedokázal postavit trůn jako svému králi 

nebo oltář jako svému bohu; dokázal pouze vytvořit tribunál. Proto vám říkám, že z tohoto božského 

soudu nyní soudím každý váš skutek. 

74 Lidé si ve své pýše sami chtěli podmanit přírodu a její živly, aniž by si uvědomili, že se stávají 

soudci, kteří trestají lidskou aroganci a opovážlivost. 

75 V této době se naplní to, co hlásali proroci. Mé nové slovo se dostane k filozofům a teologům, 

mnozí se mu budou posmívat a jiní budou pobouřeni. Zatímco se tak bude dít, jejich užaslé oči spatří 

naplnění proroctví, která jsem vám nyní oznámil. 

76 Učil jsem vás pouze milovat dobro, a pokud jsem kvůli tomu přišel, bylo to proto, že vím, že jste 

ve světě uctívali zlo, jehož moc vznikla z vaší nedokonalosti. 

77 Toužím k vám mluvit jiným způsobem - ne abych opravoval chyby, ne abych vytýkal omyly, ale 

abych vám dával slova učení plné vysoké moudrosti a hlubokého zjevení. To se však nestane, dokud se 

nedostanete mimo toto tělo, které vás svazuje, a mimo tento svět, který vás vězní. Lidé, slyšíte můj hlas, 

neusazujte se na této poušti, pamatujte, že v onom prvním věku jste dali světu příklad víry, vytrvalosti a 

síly pro všechny věky, když jste prošli onou pouští plnou zkoušek, překážek a nepřátel, až jste dosáhli 

vysokého cíle, za kterým jste šli: země zaslíbené. 

78 Vezměte si tento příklad za vzor, vezměte si příklad sami ze sebe, neboť jste součástí tohoto lidu. 

Bez ustání jsem povzbuzoval víru svých dětí a nakonec jsem odměnil jejich věrnost. Vpravdě vám říkám, 

že pro vašeho ducha mám připravenou novou manu a v hodině zkoušky opět vytryskne voda ze skály na 

poušti. 

79 Zpěvem a chválou Jehovy si dav ulehčil své těžké putování. V současné době vám modlitba a 

dobré skutky pomohou, abyste nepociťovali těžkosti na cestě. Už překračujete poslední poušť. Mějte 

odvahu a víru, dosáhněte vrcholu hory svými skutky lásky. 

80 Za tímto světem je vlast*, do které všichni v duchu vstoupíte. Kdo tam nemá někoho blízkého? 

Kdo by je nechtěl znovu vidět, někoho, koho si pamatuje jako otce, matku, bratra, dítě, manžela či 

manželku nebo přítele? 
* Viz poznámka pod čarou pod číslem 145, 29 

81. Vaše dnešní vzpomínky, myšlenky a modlitby jsou voláním, které tyto bytosti slyší ve svých 

domovech. Zítra vás spiritualizace sjednotí a způsobí, že všichni budete obývat jeden svět a dodržovat 

přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 152  
1 Je to památný den, kdy se v různých náboženských společenstvích scházejí velké zástupy lidí 

lačnících po Božím slově. Podívejte se, jak si každý z nich připomíná Ježíšovo utrpení jiným způsobem. 

2 Je to památný den, kdy se srdce člověka na krátkou dobu odvrací od pozemských radostí a člověk 

cítí, že jeho osud nekončí na tomto světě, ale že stejně jako Ježíš musí v tomto životě projít cestou 

hořkosti, aby mohl vystoupit na pravici Páně. 

3 Jak málo je těch, kteří dokážou prožít Mistrovo utrpení ve svém srdci bez obřadů a alegorických 

zobrazení! Vy, duchovní, kteří Mě slyšíte prostřednictvím lidského orgánu chápání, nečekejte, že budu 

opakovat toto drama v podobě smyslového představení. Dovolím ti jen, abys skrze Mé Slovo vzpomínala 

na skutky a učení, které jsem ti dal v těchto hodinách. Učedníci jsou opět se mnou a já jsem jim řekl: 

Bděte a modlete se, mějte se na pozoru před nástrahami pokušení, pamatujte, že tělo je slabé. 

4 Jestliže jsem vám tehdy řekl, že vám dám nové přikázání: "Milujte se navzájem", dnes vám říkám, 

že toto přikázání zůstává prvním i posledním. 

5 Ve druhé éře jsem řekl svým učedníkům: "Velmi brzy mě už neuvidíte, neboť odcházím k Otci. 

Ale brzy budu opět mezi vámi, neboť vám pošlu Utěšitele, Ducha pravdy." A tady jsem, učedníci třetí éry, 

a plním své slovo a svůj slib. 

6 Když se přiblížila hodina a večeře skončila, Ježíš dal učedníkům poslední pokyny. Vydal se do 

olivové zahrady, kde se modlíval, a řekl Otci: "Pane, je-li to možné, odejmi ode mne tento kalich. Ale ne 

má vůle, nýbrž Tvá se staň." Tehdy přistoupil ten z mých učedníků, který mě měl vydat, a doprovázel ho 

zástup, který mě měl chytit. Když se ptali: "Kdo je Ježíš Nazaretský?" - Jidáš přistoupil ke svému Mistrovi 

a políbil ho. V srdcích těch lidí se objevil strach a zděšení, když viděli Ježíšův klid, a znovu se zeptali: 

"Kdo je Ježíš?" Pak jsem k nim přistoupil a řekl jim: "Tady jsem, to jsem já." Tehdy začala moje vášeň. 

7 Předvedli mě před kněze, soudce a vládce. Vyslýchali mě, soudili a obviňovali z porušování 

Mojžíšova zákona a z toho, že chci vytvořit říši, která by zničila císařskou. 

8 Kolik srdcí, která ještě před několika dny obdivovala a žehnala mým skutkům, na ně zapomnělo, 

ukázalo se jako nevděčné a přidalo se k těm, kdo mě haněli. Bylo však nutné, aby tato oběť byla velmi 

velká, aby nikdy nebyla vymazána ze srdcí lidí. 

9 Svět a vy jako jeho součást jste byli svědky toho, že jsem byl rouhač, zesměšňován a ponižován 

tak, jak by to nikdo nedokázal. Přesto jsem trpělivě vyprázdnil pohár, který jsi mi dal vypít. Krok za 

krokem jsem naplňovala svůj osud lásky mezi lidmi a věnovala se všem svým dětem. 

10 Blahoslavení ti, kdo uvěřili ve svého Boha, i když ho zažili zakrváceného a lapajícího po dechu. 

11 Ale čekalo mě ještě něco těžšího: zemřít přibitý na dřevě mezi dvěma lupiči. Ale tak to bylo 

napsáno a tak se to muselo splnit, abych byl uznán za pravého Mesiáše. 

12 Když jsem se z výšky kříže podíval dolů na zástup lidí, uviděl jsem Marii a řekl jsem jí s odkazem 

na Jana: "Matko, to je tvůj Syn," a Janovi: "Synu, to je tvá Matka. 

13 Jan byl v tu hodinu jediný, kdo dokázal pochopit smysl následující věty, protože dav byl tak slepý, 

že když jsem řekl: "Žízním", mysleli si, že jde o tělesnou žízeň, a podali mi žluč a ocet, zatímco můj duch 

trpěl žízní po lásce. 

14 Vedle mne zápasili se smrtí i dva zlosynové, ale zatímco jeden se rouhal a vrhal se do záhuby, 

druhý se nechal osvítit světlem víry, a přestože viděl svého Boha přibitého na potupné břevno kříže a 

blízko smrti, uvěřil v jeho božství a řekl mu: "Až budeš v království nebeském, vzpomeň si na mne." Na to 

jsem, pohnut tak velkou vírou, odpověděl: "Vpravdě ti říkám, že právě dnes budeš se mnou v ráji." 

15 Nikdo neví, jaké bouře zuřily v Ježíšově srdci v onu hodinu. Rozpoutané síly přírody byly jen 

slabým odleskem toho, co se odehrávalo v samotě toho člověka, a bolest božského Ducha byla tak velká a 

skutečná, že tělo, které se na okamžik cítilo slabé, zvolalo: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" 

16 Tak jako jsem učil lidi žít, učil jsem je i umírat, odpouštěl jsem a žehnal i těm, kteří mě hanobili a 

umučili, když jsem řekl Otci: "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí." A tak jsem se stal svědkem toho, jak 

jsem se stal svědkem. 

17 Když Duch opustil tento svět, řekl: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého Ducha." Dokonalý příklad 

učení byl dokonán, jako Bůh i jako člověk jsem promluvil. 



U 152 

62 

18 Přesto jsem tady, lidi, jak jsem vám slíbil. Nepřicházím v těle, to jest v těle, ale ve světle, a říkám 

vám: Pominula doba, kdy jsem musel zalévat krví, abych zasel své semeno, ale jak moc se musíte očistit a 

připravit. 

19 Inspirováni světlem Ducha svatého budete toto učení postupně rozsévat, aby ho slyšeli "hluší" a 

viděli "slepí". Stejně jako Mistr budete trpět posměšky, pomluvami a ponížením, dokonce se vám budou 

posmívat vaši příbuzní, ale vy neochabnete. Hned si totiž vzpomenete, že Syn Nejvyššího, který byl 

veškerá moc a moudrost, neutíkal před lidskými zkouškami, aby jim skrze ně dosvědčil svou pravdu. 

20 Proto vám stále říkám: Čerpejte duchovní a morální sílu pro svůj životní boj z Mého Slova, neboť 

kdo je silný v duchu, bude takový i v pozemských věcech. A mohu vám také říci, že někdy půjdete 

dokonce až k obětní smrti, jak jsem vás učil skrze Ježíše ve Druhém věku. 

21 Bděte a modlete se, lidé, nejen kvůli hmotným nebezpečím, ale také kvůli nástrahám, které vaše 

oči nemohou rozeznat - těm, které přicházejí od neviditelných bytostí. 

22 Velké legie zmatených duší vedou s lidmi válku, využívají jejich nevědomosti, otupělosti a 

nedostatku duchovního vidění a lidé si nepřipravili zbraně lásky, aby se před jejich útoky ochránili, a proto 

se v této bitvě jeví jako bezbranné bytosti. 

23 Bylo nutné, aby k vám přišlo mé duchovní učení, aby vás naučilo, jak se vybavit, abyste v této 

bitvě zvítězili. 

24 Z tohoto neviditelného světa, který žije a tká se ve vašem světě, vycházejí vlivy, které působí na 

lidi, ať už v jejich myslích, citech nebo vůli, a činí z nich oddané služebníky, otroky, nástroje, oběti. 

Duchovní projevy se objevují všude, a přesto pozemšťané stále nechtějí vnímat to, co obklopuje jejich 

ducha. 

25 Je třeba začít boj, zničit temnotu, aby, až v lidech zazáří světlo, mohli všichni povstat sjednoceni v 

pravém společenství a díky modlitbě zvítězit v boji, který svedou proti mocnostem, jež je tak dlouho 

ovládaly. 

26 Lidé a národy podlehli síle těchto vlivů, aniž by si toho lidstvo všimlo. Vzácné a neznámé nemoci, 

které způsobují, lidi vyčerpávají a vědce matou. 

27 Kolik neshod, kolik zmatku a bolesti si člověk sám na sebe naložil. Absence modlitby, morálky a 

duchovnosti přitahuje nečisté a narušené bytosti. A co lze očekávat od těch, kdo jsou v ústraní bez světla a 

bez vybavení? 

28 Jsou ti, které jsi oklamal a utlačil, které jsi znepokojil a ponížil. Mohou na tebe seslat jen zmatek a 

temnotu, mohou se ti jen mstít a mohou ti jen vyčítat. 

29 Nazývejte mě nyní jen čarodějem a kouzelníkem, protože vám tyto věci zjevuji, ačkoli jsem je 

nezpůsobil já, ale vy. Chci vás všechny zachránit před temnotou, bolestí a (duchovní) smrtí, neboť jsem 

světlo, které svítí před lidmi a před zástupy zmatených duší. Který z nich mě pozná jako první? 

30 Když jsem ve Druhé éře osvobodil posedlého člověka, ti, kdo to viděli, říkali, že Ježíš uzavřel 

smlouvu s duchem zla. Ale duch, který toho muže trýznil, ke mně promluvil a řekl: "Vím, kdo jsi: Svatý 

Boží. 

31 Našli se však i tací, kteří v úžasu nad těmito skutky říkali: "Jakou mocí a autoritou přikazuje 

nečistým bytostem, a ony ho poslouchají?" A tak se stalo. Nevěděli, že tento dar Ducha je ve všech lidech, 

že všichni nosíte tyto zbraně s sebou. Později moji učedníci zopakovali skutky svého Mistra a dokázali, že 

Kristus přišel lidi poučit; nejen aby ukázal svou moc, ale aby lidem zjevil duchovní dary a moc, kterou 

všichni mají. 

32 Modlete se, řekl vám Mistr, modlitba dává záři zbraním lásky, jimiž máte získat mír pro lidstvo. 

Probouzí duchovní dary, duše se stává jasnovidnou, oko pronikavým a srdce citlivým. 

33 Lidé, učil jsem vás, jak se osvobodit od neviditelných nástrah a jak se jim bránit, jak se uzdravit z 

cizích nemocí a jak se osvobodit od zlých vlivů. Vpravdě vám však říkám - jak jsem vám již zjevil - že 

pouze modlitba a ctnost vám mohou pomoci přežít tyto zkoušky. Pokud si místo toho vymyslíte jiná 

opatření, stanete se obětí těchto vlivů, a místo abyste svou cestu učinili světlou, prohloubíte temnotu. Pak 

vás svět bude právem nazývat čaroději, kouzelníky, zatímco já jsem vám dal vzácný dar, abyste přinášeli 

světlo a mír všem potřebným duším. 
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34 Kdy budete schopni proměnit celý tento svět temnoty, utrpení a úchylek ve svět míru? Kdy budete 

schopni přitáhnout k sobě světlo vysokých duchovních sfér, abyste mohli dosáhnout harmonie se všemi 

svými bližními v domě, který jsem vám určil? 

35 Díky pokynům, které jsem vám dal ve svém Slově, se mezi vámi dějí skutečné zázraky. Duše se 

probouzejí do nového dne, srdce bijí nadějí. Ti, kteří nebyli schopni vidět pravdu, protože jejich 

nevědomost byla jako páska zakrývající jejich duchovní oči, nyní vidí a s úžasem se rozhlížejí kolem sebe. 

Ti, kdo jsou tělesně (i duševně) nemocní, budou uzdraveni, jestliže přijmou do své bytosti, do svého srdce, 

podstatu mých slov. 

36 Z nejvnitřnějšího, nejčistšího nitra tohoto lidu pak vychází děkovná modlitba za skutky, které na 

nich konám, a říká mi: "Děkuji ti, Pane, že jsi nás uznal za hodné, aby se v nás děly tyto zázraky." 

37 Když pak tito muži a ženy povstanou, posíleni mým slovem lásky, útěchy a moudrosti, hledají své 

bližní a na své cestě konají zázraky, často aniž by si toho byli vědomi. 

38 Svou vírou uzdravují srdce, svým svědectvím rozptylují temnotu a probouzejí lhostejné. Díky své 

intuici řeší životní problémy a díky své síle jsou schopni odolávat zkouškám. Jejich ruce se učí 

"pomazávat" nemocné, jejich mysl nachází způsob, jak porozumět mému Slovu a radovat se z něj; jejich 

modlitby jim pomáhají rozvinout jejich duchovní dary, které dosud dřímaly, a tak postupují krok za 

krokem vpřed a dosahují toho, že jejich Pán zasévá jejich cestu zázraky. 

39 Místa setkání, kde se mé Slovo dává poznat, se množí a každé z nich je jako škola pravého 

poznání, kde se shromažďují lidé, kteří tvoří mé učedníky a dychtivě přicházejí, aby se naučili nové lekce. 

40 Kdyby každá z těchto komunit vydala svědectví o všech dobrodiních, kterých se jim dostalo z 

mého milosrdenství, svědectví o těchto zázracích by nemělo konce. A kdybys měl shromáždit v knize 

všechno, co jsem řekl od prvních až po poslední slova všech mých hlasatelů, bylo by to dílo, které bys 

nedokázal. 

41 Já však pošlu lidstvu prostřednictvím svého lidu knihu, která bude obsahovat podstatu mého Slova 

a svědectví o skutcích, které jsem mezi vámi vykonal. Nebojte se tohoto poslání, neboť vás budu 

inspirovat k tomu, abyste v této knize zaznamenali učení, která jsou nepostradatelná. 

42 Myslíte si, že to, co zapsali Moji apoštolové druhé éry, je vše, co jsem na zemi řekl? Vpravdě vám 

říkám: Ne. Vezměte si, co řekl můj učedník Jan: "Skutků, které Ježíš vykonal, je tolik, že si myslím, že by 

svět nemohl pojmout knihy, které by o nich musely být napsány. 

43 Hle, učedníci, i jim jsem při psaní vnukl a připomněl jen to, co bylo nezbytně nutné zachovat jako 

svědectví a testament pro budoucí generace. 

44 V této éře jsem dal svému Slovu nový život mezi těmi, kdo jsou mrtví pro život milosti. Nazývám 

vás tak proto, že máte v sobě ducha, který se neuměl živit Chlebem života, a proto nepochopil, že patří 

věčnosti. 

45 Přišel jsem se přesvědčit o plodnosti Slova, které jsem světu předal ve Druhé éře, a zjistil jsem, že 

zlo nadále vzkvétá a roznáší mezi lidmi své hořké plody. Hledám stopu, kterou měla Moje obětní smrt 

zanechat v srdci člověka, ale krev, kterou objevuji, je krev, kterou lidé prolili ve svých bratrovražedných 

válkách - u jedněch hříšná, u druhých nevinná. Vždycky ke mně mluví o nepřátelství, nízkých vášních, 

duchovní temnotě, o smrti. 

46 Tomuto světu musíte čelit, ó lidé. Ale nebojte se, neboť duch lidu se velmi rozvinul, a budete-li 

umět radit slovy, která vycházejí ze srdce, jak jsem vás učil, uvidíte, jak se jejich oči otevřou světlu a oni k 

vám natáhnou ruce v lásce a milosrdenství. 

47 Lidé, současný čas musíte věnovat přípravě a přemýšlení, protože pokud ho nevyužijete nyní, 

budete toho ještě litovat. 

48 Musíte na sobě hodně pracovat, abyste byli připraveni vyjít a hlásat mé slovo. Musíte dosáhnout 

úplné obnovy celého svého života, aby ten, kdo uslyší učení, které se chystáte hlásat, nahlédl do vašeho 

domu nebo se vydal po vašich stopách, aby vás prozkoumal, našel ve vašich skutcích jen čistotu a pravdu. 

49 Máte-li touhu ukázat světu velikost učení, kterému jsem vás v této době učil, pamatujte, že se 

nejprve musíte stát jako čirá zrcadla, která mohou odrážet Mé světlo. Nedůvěřujte vždy ve výmluvnost 

svého projevu nebo ve větší či menší schopnost svého slova. Vpravdě vám říkám, že ani ta nejkrásnější 

slova nedosáhnou síly přesvědčivosti, kterou má dobré dílo, ať je jakkoli nenápadné. 
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50 Milovaní lidé, toto je "třetí den", kdy přivádím své Slovo k novému životu mezi "mrtvé". Toto je 

Třetí čas, kdy se duchovním způsobem zjevuji světu, abych mu řekl: "Zde je tentýž Kristus, kterého jste 

viděli umírat na kříži, a on k vám v této době promlouvá, neboť žije a bude žít a bude vždycky." A tak se 

stalo, že jsem se zjevil světu. 

51 Naproti tomu vidím, že lidé mají ve svých tělech mrtvé srdce, pokud jde o víru, lásku a světlo, 

ačkoli tvrdí, že ve svých náboženských společenstvích hlásají pravdu. Myslí si, že si zajistili spásu, když 

se modlí ve svých kostelech a účastní se jejich obřadů. Říkám vám však, že svět se musí naučit, že spasení 

lze dosáhnout pouze konáním skutků lásky a milosrdenství. 

52 Shromaždiště jsou pouze školou. Náboženské komunity by se neměly omezovat na vysvětlování 

zákona, ale měly by se postarat o to, aby lidstvo pochopilo, že život je cesta, na níž je třeba uplatňovat to, 

co se člověk naučil z božského zákona, a to praktikováním mého učení o lásce. 

53 Ten, kdo pouze naslouchá učení, kdo se spokojí s tím, že se zúčastní lekce, poučení, a domnívá se 

tak, že již splnil svou povinnost, je na velkém omylu, neboť pokud se naučil lekci, která mu byla zjevena, 

a neuvedl ji do praxe, neprokázal spravedlnost ani svému Mistru, ani svým bližním, ani sám sobě. Tehdy 

byl jen žákem, který si myslel, že učení rozumí, a přitom zapomněl na to nejdůležitější, tedy na lásku, 

odpuštění, soucit, trpělivost, víru a všechny dobré věci, které božské učení obsahuje a radí mu, aby je 

uváděl do praxe. 

54 Milovaní lidé, učte se být "posledními", abyste mohli být v mých očích první. Chci, abys byl 

pokorného srdce, prostý a ctnostný. Nenechte se svést falešnou slávou země, která slouží pouze k tomu, 

aby ducha svedla z pravé cesty nebo mu zabránila v dalším pokroku, a tím promarnila drahocenný čas jeho 

duchovního vývoje. Vždy hledejte místo, kde můžete být užiteční, a vždy mu dejte přednost před tím, 

které se vám zdá prestižnější. 

55 Nebuďte marniví ani lehkomyslní, nemilujte čestná místa jako farizeové, abyste se předváděli před 

lidmi a oni jim prokazovali čest. 

56 Skutečně vznešený duch se takovou ubohostí neposkvrní, protože se mu příčí vychloubání a 

lichocení. Kdo naplňuje Boží zákon tím, že jej uskutečňuje v duchovním a lidském životě, tomu plně 

postačí pokoj, který po každém svém skutku obdrží od svého Pána. 

57 Touha po vyšším postavení, po obdivných pohledech a lichotkách znamená milovat sebe víc než 

kohokoli jiného, a to znamená být velmi vzdálen od naplňování Božího zákona. 

58 Což jsem vám neřekl: Budete milovat Boha víc než všechny stvořené věci? To je smysl prvního 

přikázání. Neřekl jsem vám: Milujte své bližní jako bratry a sestry? To je druhá věc, kterou musíte udělat. 

Uvědomte si tedy, že vaše sebeláska by měla být na posledním místě a nikdy ne na prvním. 

59 Proto jsem označil za pokrytce ty farizeje, kteří o sobě tvrdili, že jsou nejhorlivější ve službě Bohu, 

a přitom se vždy snažili být v synagoze první, rádi přijímali pocty lidu a dbali na to, aby své tělo vždy 

oděli do krásných svátečních rouch, aby mezi nimi skryli všechnu svou špatnost. 

60 Nechci vás nazývat pokrytci. Necítíš-li se čistý, buď alespoň zdrženlivý a nevychloubej se 

čistotou, neboť by bylo velmi smutné, kdyby někdo, kdo již věří ve tvou moudrost a ctnost, objevil pravdu 

a zjistil, že tvé svědectví bylo falešné. 

61 Upřímnost a pravda by se měly vždy projevovat ve vašich činech. 

62 Mistr vás žádá, aby váš život vždy ovládala pokora. 

63 Pak zakusíte, jak ve vašem srdci přebývá pravá ctnost. Všimnete si, když vaše pravá ruka odvede 

dobrou práci a levá si toho ani nevšimne. 

64 Řekněte světu, že není nutné, aby se Kristus narodil a zemřel v každé generaci, abyste byli spaseni; 

řekněte, že Mé Slovo Druhé éry je stále živé a dotýká se všech duší a volá srdce každé generace. 

65 Předávám vám své nové poselství, aby vám usnadnilo pochopení všech předchozích zjevení. 

66 Vrátil jsem se k lidem, abych jim pomohl v jejich současných zkouškách. Mistr vám říká: Nebojte 

se, až se dozvíte o znameních Mého nového projevu, spíše se radujte, protože jsem vám dovolil být 

přímými svědky těchto nauk. 

67 Jako jsem se po obětní smrti v duchu ukázal Magdaléně ve Druhém čase a ona překvapeně a 

zároveň plna radosti zvolala: "Pane, chválen a veleben buď navěky!", tak jsem se nyní ukázal tobě, když 

jsi věřila, že Mistr je nepřítomen nebo lhostejný k tvému utrpení, a po svém překvapení jsi Mě blahořečila. 
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Přijala jsi v duchu mé světlo, a když jsi obdržela tak velkou milost, vzpomněla jsi na své bližní a 

přimlouvala ses za ně: "Mám štěstí, že slyším tvé slovo, zatímco jiní toto učení neznají!" A tak jsi se 

rozhodla, že budeš věrná mým slovům. Mistr vám však říká: Svého Ducha jsem dal mnoha způsoby 

poznat ve všech národech. Ti, kdo se vnitřně připravili, si uvědomují, že žijí v době milosti a 

spravedlnosti, a pociťují mou přítomnost. 

68 Stejně jako jsem odpustil Magdaléně, odpouštím i vám všem, ale chci, abyste se stali hodnými 

Mne jako ona. 

69 Kolik příkladů učení hodných vzoru můžete získat od svých bratří a sester z jiných dob! Jejich 

práce je jako otevřená kniha. Ale vy - nechcete, aby vaše práce zůstala zapsána jako příklad? Ty z tvých 

skutků, které uznám za hodné, předám tvým potomkům. Dnes, když žijete v hmotném těle, nebudete 

sklízet ani slávu, ani úctu. Buďte pokorní a nechte ostatní, aby posoudili vaše skutky. 

70 Ve velkém díle, které tě čeká, budu tvým pomocníkem jako Šimon z Kyrény. 

71 Mé učení způsobí ve světě velké otřesy, dojde k velkým změnám ve zvycích a představách, a 

dokonce i v přírodě dojde ke změnám. To vše bude znamenat začátek nového věku lidstva a duchové, 

které brzy pošlu na zem, budou o všech těchto proroctvích mluvit. Budou vysvětlovat Mé Slovo a 

objasňovat díla, aby napomohli obnově a vzestupu tohoto světa. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 153  
1 Mistr se opět objeví mezi vámi, aby vám předal své učení o Třetím čase. 

2 Vpravdě vám říkám, že vaše víra v můj projev skrze lidský intelekt vás podrží ve zkouškách 

vašeho života, neboť mé slovo vás bude všude provázet. Nebuďte jako někteří z těch, kteří mi naslouchali 

spolu s vámi a kteří unaveni nasloucháním odešli, aniž by poznali dědictví, které v sobě nesli. 

3 Přijde chvíle, kdy se budeš muset zodpovídat ze všeho, co jsem ti svěřil. 

4 Vy, kteří jste přítomni, svou vytrvalostí ukazujete svou vůli a dychtivost následovat mou stopu. 

Vidím, jak s vaším (duchovním) povznesením a praktikováním lásky roste láska k mému Božství, která ve 

vašich srdcích existuje. 

5 Já jsem Otcova láska, která promlouvá k vašemu duchu a naplňuje ho pokojem. Mé Slovo vás 

očišťuje, protože zasahuje do nejhlubšího nitra vaší bytosti. Znamená spásu, protože vás odvrací od zlých 

cest a nabízí vám cestu pravdy, a když Mi nasloucháte, jste jí uchváceni a všichni tvoříte jedno srdce a 

jednu vůli. 

6 Mluvím k celému lidstvu a volám hříšníka, který tvrdošíjně lpí na svých neřestech, k obnově, 

neboť i pro něj mám místo v řadách svých vojáků. 

7 Mé věčné a univerzální Slovo je omezeno, když je zlidštěno nositelem hlasu, ale nikdy neztrácí 

dokonalost svého významu. Mé slovo nezraňuje ani netrestá. Proč si myslíš, že trestám, když je to člověk, 

kdo si posype cestu trním, aby po něm potom chodil? 

8 Uvědomte si, že vše, co existuje, žije v rámci zákona a že ten, kdo sejde ze správné cesty a 

nedodržuje přikázání, jimiž se řídíte, bude okamžitě souzen zákonem, aby poznal svůj omyl. 

9 Pozorujte chvíli vesmír, který vás obklopuje, a budete obdivovat harmonii, poslušnost a přesnost, s 

jakou všechny říše a všechny bytosti naplňují svůj osud. Myslíte si, že by mé dílo bylo dokonalé, i kdyby 

se vše stvořené neřídilo jediným zákonem? - Vy, kteří jste Mým mistrovským dílem, jste byli obdařeni 

svobodou volby, vůlí, inteligencí a všemi schopnostmi vlastními duchu, abyste díky zásluhám, které 

získáte rozvíjením svých ctností, dosáhli duchovní dokonalosti, v níž budete prožívat mír a štěstí a 

naleznete plné světlo, které jsem pro vás připravil, abyste dosáhli zaslíbené země. 

10 Cesta, která vede k Otcově pravici, je tak úzká a přímá, že se On sám stal člověkem v Kristu, aby 

lidem vyznačil cestu k dokonalosti znameními své obětní smrti a prolité krve. 

11 Tuto cestu, která je zákonem lásky, lidské myšlenky neuhasí, neboť pro každého ducha přichází 

čas jeho vykoupení, který nachází pouze v Bohu. 

12 Dnes mi nasloucháte, ale zítra, až se již nebudu dávat poznat stejným způsobem, budete mě 

následovat na cestách světa a vezmete si mě za příklad. Kdyby vás pak přepadla slabost, mé slovo vás 

překvapí na cestě a ve vzpomínce na mé poučení o lásce naleznete spásu a budete pokračovat ve svém 

poslání milovat své bližní. 

13 Během této doby jsem k vám přišel nedotknutelně a neviditelně a vy jste Mě vnímali pouze svou 

duchovní citlivostí. Tímto způsobem jsem vyzkoušel vaši víru. Udělil jsem vám mnoho projevů, kterými 

jste posílili svou víru. Vaše duchovní oči se otevřely a vaše smysly se nyní probouzejí, aby mě pochopily a 

následně o mně vydaly svědectví. 

14 I když tvé rty nemluví o mé pravdě, i když tvé srdce stále pochybuje - duch mě miluje a věří. 

Touží se ke mně dostat a ve své modlitbě mě prosí o světlo, které by přesvědčilo "tělo", a o sílu a 

trpělivost, aby ho přemohlo. Dosud neexistuje shoda mezi duchem a tělem a často jste byli poraženi jeho 

vlastní vůlí a dali jste své schopnosti a svou vůli do jeho služeb. Ale právě proto jsem dnes přišel, abych 

živil ducha, posílil ho a vrátil mu jeho dědictví. 

15 Vždy jsem hledal ducha a mluvil s ním o věčném životě, který je jeho cílem. Patří mi, a proto si ho 

nárokuji pro sebe. Vydal jsem ho na cestu rozvoje a nápravy, neboť Mou vůlí bylo, aby se rozvíjel směrem 

vzhůru a zdokonaloval se skrze zásluhy. Plášť karoserie má jen krátkou životnost. Když splní svůj úkol, 

vzdá mi hold a duch pokračuje ve své cestě bez zastavení. 

16 Dnešní den je pro duši dobou největšího pokání. Můj soud je otevřený a díla každého z nich byla 

umístěna na stupnici. I když je tento soud pro duše těžký a smutný, je jim nablízku Otec, který je spíše 

milujícím Otcem než soudcem. Obklopuje vás také láska Marie, vaší Přímluvkyně. 
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17 Mé děti na mě čekají uprostřed chaosu, ve kterém dnes žijí. Když vědí, že přicházím, mají strach, 

protože porušili můj Zákon; když jsem k nim přistoupil a zeptal se jich, zda mě poznávají, odpověděli: 

"Pane, zapomněl jsem na tvá přikázání, propadl jsem materialismu a jsem zmatený. Ale dnes, když mě 

Tvůj hlas volá, napravím své cesty a nechám se vést Tvým světlem." 

18 A když jsem přišel k vám, kteří jste vyvoleným národem, a požádal vás, abyste mě přijali do svého 

středu, váš duch okamžitě odpověděl: "Formujte a zdokonalujte naše bytí skrze své poučení." Zatímco 

však duch zná svůj osud a přijímá ho, tělo se proti němu vzpouzí a mezi oběma začíná boj, v němž máš 

získat zásluhy nezbytné pro svou spásu. 

19 Již dávno jsem vám oznámil události, které jste viděli, jak se staly. Říkal jsem ti to: Bděte a 

modlete se, neboť se blíží den, kdy se rozpoutá válka a další pohromy. Ale tvé nevěřící srdce mi řeklo: 

"Otče, je možné, abys mezi námi dopustil válku, když jsi nám projevil svou lásku, dobrotu a odpuštění?" 

"Ne," odpověděl jsem. - Když jsem vám oznámil tyto události, bylo to proto, abyste se připravili a modlili 

za celé lidstvo, abyste od nynějška vedli vnitřní život a pokání, abyste v lůně své rodiny dosáhli pokoje a 

uváděli Mé učení do praxe. Požádal jsem tě, abys to všechno udělal, aby se bolest zmírnila. Nechtěl jsem 

vám říci, že tímto způsobem zabráníte tomu, co je napsáno, ale nabídl jsem vám, abyste byli prostředníky 

mezi světem a mým Duchem. 

20 Vše, co bylo předpovězeno, se v roce 1939 stalo skutečností: silné národy si podmaňují slabé, jiné, 

ještě silnější, se spojují, aby napadly ty první, a válka se šíří, ničí vše, co jí stojí v cestě, a rozsévá bolest. - 

Modlitba některých mých učedníků zněla: "Pane, doufáme, že se toto slovo nenaplní." Jiní čekali na 

události, které se měly stát, aby uvěřili. Mé slovo se však splnilo a dnes se mě ptáte, zda už je po všem 

nebezpečí. Říkám vám však, že mír, který dnes prožíváte, je pouze pseudomír, a to, co se dosud stalo, je 

pouze začátek utrpení, které postihne svět. 

21 Jste ještě křehcí, moji učedníci, protože ačkoli máte mé slovo, stále pochybujete. Můj Otec Duch 

očekává znovuzrození lidstva. Každý z vás ať je učitelem tohoto poučení v kruhu své rodiny, abyste byli 

připraveni a silní, až přijde den navštívení. Podívej se na tvrdohlavá srdce kolem sebe, která tě rozplakala, 

takže jsi mi ve svém utrpení řekla: "Proč mě zkoušíš uprostřed mých milovaných kvůli svému učení?" A já 

jsem ti odpověděl: "Proč mě zkoušíš uprostřed mých milovaných kvůli svému učení?" Ale já ti říkám: Ten 

tvůj bratr, který nepochopil tvůj ideál, se tvou trpělivostí a milosrdenstvím promění a bude ti od té doby 

nejlepším přítelem a důvěrníkem. 

22 Už se blíží ti, kteří uslyší má poslední slova. V krátké době pochopí duchovní obsah mého učení. 

Dejte jim to nejlepší místo, uzdravte je a nezastavujte je na jejich cestě vývoje. Když uvidíte, že se jejich 

duchovní dary rychle rozvíjejí, nechte je postupovat, pak vám jejich paže pomůže nést kříž a všichni 

uděláte pokrok. 

23 Ó milovaný Izraeli, do něhož jsem znovu a znovu vléval své Slovo, ještě jsi nepochopil, jak moc tě 

miluji! Jak často jste byli dojati, když jste slyšeli Mé slovo, a když jste přijímali Mé zázraky, slíbili jste 

Mi, že Mě budete následovat až do konce. Buďte požehnáni. Důvěřujte svému Otci, který nad vámi stále 

bdí. Nežijete ve světě dokonalého míru, ale podaří se vám v něm zahlédnout království zaslíbené vašemu 

duchu. Moje láska je s vámi. Chtějte mě jako Otce, a ne jako soudce. Nechtějte stát před mou soudnou 

stolicí. Připrav svou duši, aby v ní, až ke mně přijdeš, byl pokoj a spokojenost a radost v mém Duchu. 

24 Vždy jsem se zjevoval jako Otec. Na počátku světa jsem k lidem duchovně promlouval, často mě 

viděli sestoupit, abych jim poradil nebo je napravil. Promluvil jsem k Adamovi a on Mi pokorně 

naslouchal. Byl jsem s Ábelem a jaké požehnání jsem v tom stvoření našel. Přiblížil jsem se však také ke 

Kainovi, neboť miluji všechny, spravedlivé i hříšníky. Poslal jsem velké duchy, kteří přinesli Mé světlo, 

aby učili a zjevovali Zákon a Boží přikázání. Ale jak málo lidí bylo ochotno probudit svého ducha a 

naslouchat hlasu svého svědomí. Někteří z nich činili pokání, když zhřešili, ale jiní se k přísnému a 

neúprosnému Jehovovu zákonu obrátili zády. Můj Zákon však byl ve všech, a přestože je osvěcovalo Mé 

světlo, viděl jsem, že hříšníků je víc než jich, že zlo se rozmáhá a vážně škodí duším. Pak jsem dovolil, 

aby došlo k velkému očištění. Přežil jen Noe a jeho rodina, kteří byli semenem, počátkem nového světa. 

Uzavřel jsem smlouvu se spravedlivým a objevila se duha míru, znamení smlouvy. 

25 Potomci těchto lidí brzy opět podlehli pokušení. Srdce, která přijala dědictví lásky, se stala 

bezcitnými a tvrdými. K jejich vykoupení bylo třeba živého příkladu. Tehdy se Kristus stal člověkem a 
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přebýval mezi nimi. Jedl váš chléb, zakoušel a trpěl těžkosti vašeho života. Prováděl zázraky, aby se dal 

poznat, učil vás správné cestě. Žil jsi v jeho blízkosti a viděl jsi jeho cestu světem. Když však přišel konec 

jeho poslání, jak málo lidí bylo připraveno vidět jeho nanebevstoupení, pochopit jeho obětní smrt a bez 

váhání následovat cestu vytyčenou jeho krví lásky a odpuštění. 

26 Dnes přicházím podruhé jako Mistr. Můj pohled hledá ty, kteří mě musí následovat, ty, kteří se 

musí vybavit, aby mohli mluvit ke světu o mém příchodu jako Duch útěchy. S bolestí se však dívám na 

něžná a nevinná srdce, která se zatvrdila. Teklo tolik slz, že jejich prameny, oči lidí, vyschly. Už není 

lásky ke mně ani soucitu lidí mezi sebou a můj Otec-Duch trpí kvůli lidstvu. Můj pohled spočívá na 

každém srdci, ale já přijímám jen bolest, kterou jste v tomto čase sklidili. 

27 Mistr vám říká: Nepochopili jste, jak používat dary, které jsem vám udělil. Ale přijde čas, kdy 

tomuto pokynu lépe porozumíte a budete mi velmi blízcí a poděkujete mi. 

28 Modlete se, bděte a proste za svět. Pak, až přijde čas boje, povstaňte a šiřte mé světlo, povzbuzujte 

a utěšujte, odstraňujte nemoci, konejte zázraky, abyste, až dojdete na konec své cesty, mohli ke mně přijít 

plni zásluh a v pokoji předstoupit před mou soudnou stolici. 

29 Kdy si však tento lid uvědomí duchovní poslání, které má vůči ostatním národům země? 

30 Řekl jsem vám, že byste neměli toužit být víc než kdokoli jiný, ani byste si neměli nárokovat být 

nad ostatními. Váš osud je však velký a i národ, který vám nabízí svou ochranu, musí v tomto díle splnit 

svůj díl. 

31 Učil jsem vás, abyste se mohli dělit o radostnou zvěst se svými bližními, a až přijde správný čas, 

abyste Mé poselství předali ostatním národům. Stále však vidím, že spíš a neuvědomuješ si, jak velký 

význam má tvé poslání. 

32 Chcete, aby vás bolest, bída, nemoci a hlad vytrhly z letargie? 

33 Kalich, který piješ, je velmi hořký a velmi těžká jsou pouta, která s sebou vláčíš. Stále jste 

faraonovým zotročeným lidem. Čím více toužíte po svobodě, tím větší jsou pro vás těžkosti a tím vyšší je 

vaše daň. Jaké míry hořkosti ještě dosáhnete? 

34 Je třeba, aby probuzení probudili ostatní, kteří ještě spí, z letargie a řekli jim, že Pán, stejný jako 

kdysi, na ně čeká na hoře, aby jim dal slyšet hlas svého Otce a ukázal jim cestu, která je dovede ke 

svobodě a pokoji. Ale jedni i druzí musí správně chápat má slova, protože jinak se budete ptát: "Kdo je 

faraon? O jakém otroctví se zde mluví? Na které hoře k nám Pán promluví? Kam nás povede cesta, kterou 

nám ukáže?" 

35 Musíte se však naučit chápat symboly, v nichž k vám mluvím, abyste je později mohli vysvětlit 

svým bližním, aniž byste propadli omylu. 

36 Sociální prostředí, ve kterém žijete a které vás v této době obklopuje, je faraonem této doby. Je 

prostoupena sobectvím, nenávistí, chamtivostí a všemi hříchy lidstva. 

37 Řetězy jsou vaše potřeby, které vás nutí podřizovat se převládajícímu sobectví, nespravedlnosti a 

dokonce i morální zkaženosti. 

38 Hora, na níž vás očekávám, je ve svědomí každého z vás, které se podle Mé vůle projeví ve vašem 

srdci, neboť v něm je zapsán Můj Zákon. 

39 Cesta je životní směr, který vám umožní získat mír a svobodu, po nichž toužíte a které vám přinese 

právě naplnění tohoto zákona. 

40 Znáte nyní smysl svého poslání? Modlete se, lidé, aby se váš národ na mé volání probudil. Bděte, 

abyste věděli, jak jim vyjít vstříc a inspirovat je svým příkladem, až vás budou hledat zástupy. 

41 Pochopte mé učení, učedníci, pojďte a poslouchejte mé slovo, neboť ty časy se nevrátí. Dnes mě 

stále ještě můžete slyšet prostřednictvím orgánu mysli nositelů hlasu, ale tento čas pomine a má práce pro 

vás otevře novou fázi zjevení. 

42 Osvěžte se nasloucháním mému učení a uchovávejte je ve svých srdcích. Udělejte ze své paměti 

truhlu, která uchovává podstatu mého učení jako klenot nevyčíslitelné hodnoty. 

43 Dnes, kdy jsem se k vám k údivu některých a tváří v tvář nedůvěře či víře jiných vrátil, očekáváte, 

že k vám Mistr promluví o učení, které vám dal v dobách minulých. 

44 Poslouchejte mě: Bůh se člověku zjevil od počátku lidského života jako zákon a spravedlnost. 

Božský Duch se vzhledem k nezralosti a prostotě prvních tvorů zhmotnil tak, že svůj hlas zlidštil a učinil 
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srozumitelným. Vnímavost těchto bytostí se probudila, až byly schopny vykládat Otce na cestě nad 

přírodou. Dokud žili v poslušnosti, zakoušeli Boží milost skrze vše, co je obklopovalo. Ani oni nebyli 

ušetřeni přešlapů a hořkosti, které jim naznačovaly, že se provinili proti svému Pánu. Nechal jsem v nich 

zazářit světlo svědomí, které mělo být majákem, soudcem a rádcem na jejich cestě životem. První lidé 

instinktivně věděli, že neviditelný Otec vždy přikazuje, co je dobré, a že tento příkaz vychází ze zákona, 

podle kterého mají žít. To vnitřní světlo, které jste nazvali "přirozeným zákonem". 

45 Později, když se člověk rozmnožil a ve svém rozmnožování zapomněl plnit tento zákon, 

neposlouchal hlas svého svědomí a ztratil veškerou bázlivost, Otec, který následoval dítě na jeho poušť, k 

němu poslal muže obdařené vznešeným duchem díky své ctnosti a moudrosti, aby jim připomněli cestu, z 

níž sešli. 

46 Cožpak si nevzpomínáte na spravedlivého Ábela, za jehož krev stále žádám účet? Zemřel vedle 

své oběti. 

47 A o Noemovi, hluboce věřícím, který snášel posměch lidí a do poslední chvíle hlásal vůli svého 

Pána? Svými skutky vám připomínali Mou existenci a Můj Zákon. Pak jsem ti poslal Abrahama, vzor 

poslušnosti a nekonečné víry v Pána, ctnostného Izáka a Jákoba, který byl věrný a plný síly, aby vytvořili 

kmen stromu, z něhož vzejde větev Mojžíše, kterého jsem poslal, aby mě zastupoval a předal lidem můj 

Zákon. 

48 V Mojžíšovi vidělo lidstvo odraz mého majestátu. Viděli v něm spravedlnost, právo, nezdolnou 

odvahu, víru, poslušnost a lásku. Dozvěděli jste se, že tváří v tvář slabostem svého lidu hněvivě rozbil 

desky zákona, který právě obdržel od Otce. Však také víte, že jsem mu je ihned vrátil do rukou, abyste 

pochopili, že vás vždy bude řídit jen jeden božský zákon: zákon neviditelného Boha. 

49 Když pak uplynula určitá doba a ukázala se potřeba, aby lidstvo hlouběji poznalo svého Otce, 

poslal - neúnavný ve svém díle lásky - do světa své proroky, aby lidstvu oznámili, že přijde na zem a stane 

se člověkem, aby jim zprostředkoval svou lásku a aby je svým narozením, životem a smrtí naučil, co je to 

dokonalý život. Ale zatímco jedni mým prorokům věřili, druzí pochybovali, zabili je a připravili mi cestu 

touto obětí. 

50 Slovo mých poslů rozechvělo srdce těch, kdo hřešili, neboť ohlašovali příchod toho, kdo svou 

pravdou odhalí nepravdu. Zatímco lidé říkali: "Bůh radí dobro, dokonalé skutky lásky, odpuštění a 

spravedlnosti, protože je dokonalý, ale my lidé takoví být nemůžeme", přišel na svět Ježíš. 

51 Byl to sám Bůh, který přišel na svět, aby přinesl svůj zákon a učení v lidské podobě. Dnes byste 

rádi věděli, jak bylo stvořeno Ježíšovo tělo. Na to vám říkám: Musíš se spokojit s vědomím, že toto tělo 

bylo zplozeno a počato působením nekonečné lásky, kterou k tobě chovám. Od té chvíle začal Ježíš pít 

kalich hořkosti, který musel pít až do konce. Prožil všechny lidské útrapy, snášel zkoušky, poznal strádání, 

pronásledování, dlouhou lidskou práci, žízeň a samotu; na svém těle pociťoval plynutí času a zblízka 

rozjímal o lidském životě s jeho ctnostmi i strastmi, dokud nepřišel čas vydat se na cestu, aby promlouval 

a konal mocné skutky. 

52 Pak jsem dovolil lidem, aby se kolem mě shromáždili, aby mě slyšeli, aby se na mě dívali, aby mě 

slovně a duchovně zkoumali. Dovolil jsem člověku, aby mi při hledání božského pronikl do těla, až 

zahlédl mé kosti, můj bok se otevřel a vytekla voda. Dovolil jsem světu, aby ze mě udělal svého 

obžalovaného, svého posměvačného krále, odhaleného, a tak mě s křížem hanby na ramenou dovlekl na 

popraviště, kde na mě čekali dva lupiči, aby se mnou zemřeli. 

53 Takto jsem chtěl zemřít na svém kříži, abych vás naučil, že já, váš Bůh, nejsem jen Bohem slova, 

ale také Boha činu. Ale ti, kdo mě viděli umírat, byli svědky mých muk a slyšeli má poslední slova, říkali: 

"Jak může Syn Boží zemřít? Jak to, že ačkoli je Mesiáš, viděli jsme ho padnout a slyšeli jsme ho naříkat?" 

54 Lidé žádali další důkazy a já jsem jim je ve své lásce poskytl. Stejně jako jsem se narodil jako 

lidská bytost z lůna svaté ženy, abych vzdal hold lidskému mateřství, tak jsem se i já ponořil zpět do nitra 

země, abych jí vzdal hold a dokončil tam své poslání lidské bytosti. Země však nemohla pojmout tělo, 

které nepatřilo jí, ale Otci, od něhož přišlo a k němuž se vracelo. 

55 Nyní vám říkám: Jestliže jsi pochyboval o Kristově božství, když jsi ho viděl umírat na kříži, 

můžeš mi říci: Který člověk vstal třetího dne po své smrti z hrobu, aniž by ji poškodil, a vystoupil do nebe 
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se svým vlastním tělem? Nikdo! - Udělal jsem to, protože jsem Život, neboť jsem nemohl zemřít v duchu 

ani v těle. 

56 Pochybnosti panovaly nejen mezi davy diváků. Dokonce i mezi mými žáky byl jeden, který 

pochyboval o tom, že bych se mezi nimi mohl ukázat po smrti. Byl to Thomas, kdo řekl, že teprve kdyby 

mohl vložit prsty do rány na mém boku, uvěřil by, že je to možné. Sotva to řekl, pozdravil jsem ho: "Můj 

pokoj s tebou! Ještě měl sílu přistoupit, podívat se na hlubokou ránu a dotknout se jí rukou, aby uvěřil, že 

Mistr skutečně zemřel a vstal z mrtvých. 

57 Blahoslavení ti, kdo věří, aniž by předtím viděli. Ano, děti moje, neboť pravá víra je také pohled, 

který vidí to, co rozum ani smysly nemohou objevit. Pouze víra může člověku odhalit některá tajemství 

stvoření. 

58 Ale ten, který vstal z mrtvých, přichází v tomto čase v Duchu plném slávy, aby k vám znovu 

promluvil. 

59 Kolik z těch, kdo dnes žijí na zemi, ví, že se před lidstvem otevřel nový věk? Jen ti, kdo toto slovo 

slyšeli, s jistotou vědí, že v roce 1866 nastala nová éra: éra Ducha svatého. 

60 Skrze Roqueho Rojase promluvil duch Eliáše, průkopníka, který se tímto způsobem dal poznat, 

aby připravil cestu Pánu. 

61 Prostřednictvím tohoto spravedlivého muže jsem před lidstvem otevřel knihu Svého učení, Svých 

nových zjevení a vyzval je, aby postoupilo o další krok na cestě. 

62 V této době jsem přišel "na obláčku", tedy duchovně a neviditelně pro lidské oči. Tento "oblak" je 

symbolem záhrobí, odkud vysílám paprsek světla, který osvětluje ty orgány intelektu, skrze něž se dávám 

poznat. Taková byla Má vůle, a proto je to dokonalé dílo. Znám člověka a miluji ho, protože je to Mé dítě. 

Mohu ho využít, neboť jsem ho stvořil, proto jsem ho stvořil. V člověku se mohu zjevit, neboť jsem ho 

stvořil právě proto, abych se v něm oslavil. 

63 Člověk je mým jediným a pravým obrazem, neboť má život, inteligenci, vůli a schopnosti jako 

jeho Bůh. 

64 Dříve než jsem se zjevil v přítomnosti v této podobě, zkoumal jsem lidská srdce. Zeptal jsem se 

těch, kteří si v různých náboženských společenstvích pěstují svou mysl: Jste spokojeni? Na to odpověděli: 

"Máme po tobě hlad a žízeň." 

65 Mnozí hledali podobu a tvář svého Otce, aniž by ho našli. Doufali v tento zázrak, ale ten se nestal 

skutečností, protože nenašli chléb, který by skutečně nasytil jejich ducha. Přesto jsem připravil ten strom, 

ten pramen a ta pole a přivolal jsem zástupy lidí, kteří hladověli a žíznili po míru, kteří toužili po lásce a 

chtěli se cítit milováni. Když vstoupili do Mé Přítomnosti, slyšeli toto Slovo, které se projevuje stejným 

způsobem na všech existujících místech shromáždění, a pokaždé, když zazní, je jako láskyplný dotek ruky, 

který probouzí toho, kdo spí, a jako hlas přítele, který radí. 

66 Po nějaké době, kdy jste mi naslouchali, jste pochopili, že nemůžete být pouhými obdivovateli, 

kteří tráví svůj život pouze duchovním rozjímáním, a řekli jste mi: "Pane, tím, že jsme jedli toto ovoce, 

které jsi nám dal, jsme na sebe vzali povinnost vůči Tvému Božství pěstovat a šířit jeho semena." 

67 Když si uvědomíš, že tvůj Mistr stále nese na svých bedrech kříž lásky, pláčeš a říkáš mu: "Pane, 

nech nás nést tvůj kříž, ať z nás vypije žluč a ocet." Když se ti to podaří, řekni mu: "Pane, nech nás nést 

tvůj kříž, ať z nás vypije žluč a ocet." Ale říkám vám, že přesně jak jste se ptal, už se to stalo. Nevšimli 

jste si, jak obtížná je v poslední době vaše mise? Neuvědomuješ si, jak hořké bylo toto období a že právě 

procházíš něčím, čím jsi nikdy předtím netrpěl? Pokračujte v projevování této ochoty a modlete se. 

68 Vybral jsem si vás, prosté lidi, protože kdybych mluvil ústy učenců, teologů a vědců, nikdo by mi 

nevěřil. Ale když mluvím prostřednictvím obyčejného člověka, udivuji lidi. Kdo sem přivedl ty velké 

zástupy? Byli jste to vy všichni, protože jste byli připraveni vydat svědectví. Zde jsou ti, kteří vám řekli: 

"Jak je možné, že je Kristus na světě?". A také ti, kdo vykřikovali: "Je nemožné, aby se Pán veškeré 

dokonalosti dal poznat skrze člověka!" Zde jsou ti, kteří pochybovali o vašich slovech a tvrzeních. 

69 Lidé, jestliže Ježíš zaléval svou Krví semena, která Otec zasel do lidských srdcí v první éře, dnes 

Můj Božský Duch sesílá na tato pole rosu milosti, aby byla plodná. 

70 Den mého odchodu se blíží. Můj pobyt mezi vámi v tomto čase je delší než v dobách minulých, 

delší než byl s Izraelem na poušti, delší než doba, kdy žil Ježíš mezi lidmi. Kdo z těch, kdo mě v této době 
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slyšeli, se cítil tímto slovem otráven? Kdo se kvůli tomu zapletl do neřesti nebo omylu? Vpravdě vám 

říkám: Jestliže vám nepřinesla dobro, protože jste ji nepřijali do sebe, ani vám nezpůsobila zlo. 

71 Vzpomeňte si, že jsem vám kdysi řekl: Nestvořil jsem vás proto, abyste byli jako parazitické 

rostliny. Nechci, abyste se spokojili s tím, že nikomu neublížíte. 

Chci, abyste našli uspokojení z toho, že jste konali dobro. Každý, kdo nekoná dobro, ačkoli by ho konat 

mohl, udělal více zla než ten, kdo se kvůli neschopnosti konat dobré skutky omezil na konání zla, protože 

to bylo to jediné, co uměl. 

72 Tak k vám dnes promluvil ten, který zemřel za svět a vstal k Otcově slávě, aby k vám přišel v 

duchu v této třetí éře. 

73 Hle, zde je mé vzkříšení třetího dne, kdy se Kristus zjevuje svým novým učedníkům a říká jim: 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 154  
1 Světlo mého Ducha vás osvěcuje v toto milostiplné ráno. 

2 Mé učení a příklady učení Druhé éry nebyly lidstvem pochopeny, neboť místo vzájemné lásky 

nacházím neshody mezi národy a sváry mezi různými ideologiemi, sektami a náboženskými 

společenstvími. Dal jsem vám příklad pokory od kolébky až do chvíle, kdy jsem mezi vámi zemřel na 

kříži. Můj život, můj příklad, mé učení a má obětavá smrt nebyly lidem dávány za příklad. 

3 Ta stránka v Boží knize byla poučením pro všechny časy; na ní jsem ti zanechal vše, co jsem ti 

tehdy chtěl říci, nic z toho jsem nemohl zapomenout. Oznámil jsem vám, že se k vám vrátím, a tady jsem, 

abych splnil svůj slib. Přesto vidím váš svět v naprostém chaosu, vidím lidi, kteří se snaží změnit tvář 

planety podle svého přesvědčení a doktrín. Dnes však přicházím plný lásky, abych vám řekl: Pokud jste 

nepochopili učení Druhé éry, jsem zde, abych vám je pomohl pochopit svým slovem. 

4 Poslechněte si: Jednou přišel Ježíš na břeh Jordánu a tam se setkal s Janem Křtitelem, který učil 

své učedníky a zvěstoval jim příchod nebeského království. Když předchůdce druhé éry spatřil Ježíšův 

zářivý pohled, laskavost jeho tváře a božský majestát, který z Ježíše vyzařoval, poznal Mesiáše a poklonil 

se mu. Jan, který právě učil své učedníky a poslouchal, jak mluví o učení, kterému Ježíš učil, jim řekl: 

"Království se přiblížilo k lidem." Když stál před Spasitelem, ihned ho poznal a zvolal: "Hle, to je ten, 

kterému nejsem hoden rozvázat řemínky jeho sandálů." "Ať je to kdokoli," řekl Jan. 

5 Ale protože Jan byl můj prorok a můj služebník, jeho učení bylo v souladu s mým a jeho učedníci 

byli také moji. 

6 Při jiné příležitosti, když byl Ježíš poblíž jedné vesnice, poslal své učedníky, aby si našli jídlo, a 

když se vrátili, potkali Janovy učedníky, kteří kázali. Když pak přišli do Mistrova domu, řekli: "Pane, 

Pane, potkali jsme muže, kteří hlásají učení a dělají zázraky. Je to podle vašeho zákona?" Ježíš jim řekl: 

"Proč se rozčilujete? Každý, kdo provozuje dobročinnost, je v souladu se zákonem." 

7 Říkám vám to dnes, učedníci Třetího věku, abyste nebrali ohled na ty, kteří jsou mimo Můj Zákon 

a které potkáváte na své cestě a kteří rozsévají lásku, milosrdenství a světlo, ať už se řídí jakýmkoli 

jménem učení. 

8 V té době mě všichni neuznávali jako božského rozsévače. Pro mnohé jsem byl jen Galilejcem, 

který kázal na zemi. Pouze ti, kdo v Ježíšových slovech objevili hlas Božství, v něm poznali Syna 

Nejvyššího. 

9 Ten, který se mezi vámi zjevuje dnes, je tentýž, který k vám promluvil ve druhé éře. Ale to, co lidé 

viděli tehdy, už dnes nelze vnímat stejně. Ten Mistr s laskavou tváří, vlídným pohledem a láskyplným 

slovem přichází dnes v duchu a promlouvá prostřednictvím člověka. 

10 Kdo mě chce cítit a vidět v této podobě projevu, ať se jeho mysl a srdce zklidní. 

11 Mnozí z vás ztratili klid. Když jsi však viděl pokoj a důvěru svých bratří a sester, uchýlil ses k 

nim, k jejich víře a naději, a toužil jsi dosáhnout přístavu spásy. Tímto způsobem si budete vzájemně 

pomáhat. 

12 V tomto čase vzbudím lid, který bude pilně poslouchat můj zákon, který bude milovat pravdu a 

milosrdenství. Tito lidé budou jako zrcadlo, v němž se mohou odrážet chyby, kterých se dopustili. Nebude 

nikomu soudcem, ale jeho ctnosti, skutky a (duchovní) plnění povinností se dotknou ducha všech, kdo mu 

zkříží cestu, a budou poukazovat na jejich chyby všem, kdo porušují můj Zákon. 

13 Jakmile bude tento lid silný a početný, bude přitahovat pozornost svých sousedů, protože čistota 

jeho skutků a upřímnost jeho uctívání bude lidi udivovat. Lidé se pak budou ptát: "Kdo jsou ti, kteří se umí 

takto modlit, aniž by měli chrámy? Kdo naučil tyto zástupy uctívat svého Boha modlitbou, aniž by cítili 

potřebu stavět oltáře pro své uctívání? Odkud se vzali tito potulní kazatelé a misionáři, kteří jako ptáci 

nesejí, nesklízejí ani nepředou, a přesto stále existují?" 

14 A řeknu jim: "Tento chudý a pokorný lid, který však žije plný horlivosti podle mého Zákona a je 

silný proti vášním světa, nebyl zformován žádným člověkem. Tyto zástupy, které se těší z konání dobra, 

které jsou osvíceny inspirací a které přinášejí do srdcí poselství míru a kapku léčivého balzámu, nebyly 

poučeny učiteli nebo služebníky žádného kultovního společenství na zemi. Neboť vpravdě vám říkám, že 

v této době není na vašem světě jediný člověk, který by byl schopen učit uctívání Boha v pravé 
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duchovnosti. Pravda, která je pokorná a za svůj chrám hledá čistá, ušlechtilá a upřímná srdce, která milují 

upřímnost, nemá své kořeny v okázalosti obřadů a ceremonií, ani v bohatství či pozemské moci. Kde jsou 

ta srdce? 

15 "Křesťan" si říká velká část tohoto lidstva, aniž by věděla, co znamená slovo "Kristus" nebo jeho 

učení. 

16 Co jste udělali z Mého slova, z Mého příkladu, z Mého učení, které jsem vám kdysi dal? 

17 Jste skutečně vyspělejší lidé než ti z té doby? Proč to nedokážete skutky své mysli? Myslíte si, že 

tento život je věčný, nebo si snad myslíte, že se musíte pouze vyvíjet prostřednictvím lidské vědy? 

18 Učil jsem vás pravému naplnění Zákona, abyste tento svět proměnili ve velký chrám, kde by byl 

uctíván pravý Bůh, kde by život člověka byl neustálou obětí lásky Otci, kterého by měl milovat v každém 

svém bližním, a tak vzdávat hold svému Stvořiteli a Mistru. 

19 Ale dnes, když jsem se vrátil k lidstvu - co jsem našel? Pravdu a lásku nahradila lež a sobectví, 

tichost a pokoru pýcha a marnivost, světlo, povznesení a duchovnost modlářství, fanatismus a 

nevědomost, horlivost a spravedlnost rouhání a znesvěcování, bratrství, mír a lásku nenávist a rozpoutané 

spory mezi bratry a sestrami. 

20 Přijdu však do svého chrámu, abych odtud vyhnal kupce, jako jsem to udělal ve druhé době v 

jeruzalémském chrámu, a řeknu jim ještě jednou: "Nedělejte si z domu modlitby obchod s potravinami." 

Budu učit lidi, aby každý sloužil před pravým oltářem, aby se už nemýlili a nebloudili z nevědomosti kvůli 

špatným výkladům Mého zákona. 

21 Mistr vám říká: "Duchovní" je mysl, zatímco oltář je srdce; modlitba je myšlenka vzhůru a oběť 

jsou dobré skutky, které můžete obětovat. 

22 Pokud cítíte, že vstřícnost a láska k bližním jsou vaším pravým životem, jak by svět nemohl 

pochopit, že srdce není jen necitlivý orgán a že duch je víc než tělo? Jak může nechápat, že inspirace je 

cennější než obrazy, které člověk vytvořil, aby znázorňovaly Božství, a že dobré skutky, jimiž vydáváte 

svědectví o Mém Zákoně, jsou záslužnější než nejcennější pozemské statky? 

23 Vpravdě vám říkám, že chcete-li zachránit svou víru a zabránit tak tomu, aby vaše duše zahynula v 

této bouři, musíte svůj chrám vybudovat v duchovní podobě. Ať mé království sestoupí do tvého srdce, 

nikdo nesmí bojovat proti jeho světlu. Až pak bouře pomine, uvidíte, jak neviditelně, ale silně a velkolepě 

vyrůstá nezničitelný chrám, jehož základy budou ve vašich srdcích. 

24 Podívejte se, jak je v tuto chvíli svět ozářen jasným světlem, které vyzařuje z mého Ducha. Světlo 

vám pomáhá v pokroku a pochopení a díky němu dosahujete klidu. 

25 Světlo a láska vyvěrají ze srdce, mír je v duchu jako odraz věčnosti. 

26 Mé Slovo je láskyplné, ale neunaví vás, protože kdybyste si libovali jen v pozemských rozkoších, 

shledám vaše srdce prázdnými. Proto k vám často přicházím, abych přiměl vaše srdce, aby při kontaktu s 

Božstvím tlouklo v jiném rytmu, neboť neustále scházíte z cesty svých povinností. 

27 Proč existovali a existují lidé, kteří poté, co se naučili lidské vědě pomocí schopností, jež jim 

Stvořitel udělil, používají ji k boji a odmítání božské vědy? - Jejich marnivost jim totiž nedovoluje 

vstoupit s pokorou a úctou do Pánovy pokladnice a hledají svůj cíl a trůn v tomto světě. 

28 Z hříšníků si vyberu ty, kteří Mi mají v této době sloužit. Bude v nich působit má moc a já je 

proměním svou milostí. 

29 Smiřte se se svým svědomím, abyste od něj mohli přijmout odpuštění, neboť dokud si budete 

myslet, že jste vybaveni, a nebudete naslouchat vnitřnímu hlasu, který vám ukazuje vaše chyby, nedojde 

ke společenství se mnou a modlářství nebude moci zcela zmizet. 

30 V tomto čase k vám mluvím jako Otec a Soudce. Ale nebojte se, neboť i v Božském je láska a 

něha Matky, kterou nazýváte Marií. 

31 Mé milované děti, pociťujte k ní lásku. Slyším modlitbu, která vychází z tvého ducha, aby ji 

chválil, protože víš, že tvé rty jsou na to příliš neobratné, protože je považuješ za nečisté a raději je máš 

zavřené. 

32 Ale ptám se vás: Existuje někdo, kdo nedostal pohlazení od Nebeské Matky? Vpravdě vám říkám, 

že všichni bez výjimky obdrželi její lásku. 
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33 Pohleďte na ty, kteří byli dříve degenerovaní a nyní vystupují na vrchol hory. Dnes byste mohli být 

mezi spodinou lidstva, ale brzy, v tomto čase duchovních zkoušek, se díky mé milosti a vašim zásluhám 

trpělivosti a laskavosti i vy povznesete nad každou bídu. Nezapomeňte, že bolest je sochařem duše. 

34 Duše a tělesná schránka jsou v procesu utváření harmonické bytosti, která si je vědoma svých 

duchovních a lidských povinností. Byli jste svědky vývoje učení a ve svém duchovním rozjímání jste 

pochopili, kdo je Stvořitelem veškeré krásy vašeho světa, neboť vaše mysl již není zakalená. 

35 Žijete v míru, protože se snažíte být v souladu se svým Bohem, a mír je pro ducha na tomto světě 

pokladem. Zažíváte ji poté, co jste splnili všechny své povinnosti vůči Otci. 

36 Vždy se snažte žít tak, abyste měli toto uspokojení, aby v okamžiku vašeho odchodu z tohoto světa 

na onen nebyl váš duch zatížen žádnou pozemskou starostí ani bolestí z nesplněných povinností. 

37 V činnosti lásky se nesmíte unavit, protože ji projevujete sami sobě. Mluvte o mém učení s láskou 

a mé slovo rozkvete v srdcích. 

38 Vychovávám vás a naplňuji vás moudrostí, neboť jsem vám již řekl, že po roce 1950 již nebudete 

naslouchat Mému Slovu lidským rozumovým orgánem, a kdo nepoužívá Mé učení, bude cítit své srdce 

prázdné a bude bloudit jako mrtvý. Proč jako mrtvý? - Protože se bude cítit duchovně a morálně bezmocný 

a nenajde ve svých zkouškách sílu překonat sám sebe a vnímat mé božské pohlazení. 

39 Vaším úkolem je přivést tyto bratry a sestry zpět k životu tím, že je odvrátíte od materialismu a 

přesvědčíte je o tak velké milosti, kterou v sobě spiritualizace skrývá. 

40 Po roce 1950 se budu nadále zjevovat prostřednictvím inspirace každého z vás. Pokud víte, jak se 

duchovně připravit, budu konat zázraky. Žádám vás jen, aby vaše víra byla alespoň tak velká jako 

hořčičné zrnko, pak uvidíte, že se Mé slovo naplní. 

41 Mluvte a konejte dobro beze strachu, že se o vás bude mluvit. Musíte se obracet na své bližní, aniž 

byste dělali rozdíly, protože nevíte, kteří z nich vnitřně trpí nejvíce. Často uvidíte, jak se vaši bližní radují, 

když vám naslouchají, a dají vám jasně najevo svou vděčnost. 

42 Vyzývejte je neúnavně na cestu dobra, a až se na ni vydají, odejde od nich mnoho utrpení. 

43 Na Nový Jeruzalém se snese mana. 

44 Způsobím, aby mezi vámi existovala svoboda náboženského přesvědčení a slova, stejně jako 

spravedlnost, aby si lidé jiných národností, až budou mezi vámi, odnesli po návratu do svých srdcí dar 

lásky a ideál bratrství a lásky k bližnímu. 

je v nich zažehnuta spravedlnost. 

45 Po roce 1950 čeká lidstvo skutečný mír. 

Já vám však říkám: Smrtící srp musí kosit plevel, dokud pole nebudou čistá a klasy pšenice se nebudou 

lesknout. 

46 Uvidíte, že z tohoto světa odejdou vážené hlavy vlád, které jsou překážkou míru, a národy, které 

by měly odporovat božské spravedlnosti, zmizí, aby uvolnily místo novým národům, které zde vzniknou. 

47 Modlete se, abyste do nich i nyní mohli zasít semínka pokoje. Spojte se v jedno srdce a jednu 

myšlenku a pocítíte mou přítomnost velmi blízko. 

48 Dodržujte přikázání, které jsem vám zanechal ve dvou epochách: "Milujte se navzájem." 

49 Stejně jako byla zaslíbená země rozdělena izraelskému lidu, bude lidstvu rozdělena celá země. K 

tomu dojde, až nastane správný čas - po očištění. Protože je mou vůlí, aby se toto rozdělení uskutečnilo, 

bude v něm převládat spravedlnost a rovnost, aby všichni lidé mohli pracovat společně na jednom díle. 

50 Dnes národy pojídají drobky ze stolu mocných a pánů, zatímco ti se obohacují tím, že hromadí 

chléb svých služebníků a těch, kdo jsou na nich závislí. Ale i když jsou drobky chudých tvrdé, nejsou tak 

hořké jako jídlo, které jedí velcí tohoto světa. 

51 Jeden i druhý jsou oběti, proto je nutné, abych vás osvobodil, abych zlomil vaše pouta. Stejně tak 

je ale nutné, aby se zvětšilo otroctví a zpustošení způsobené pohromami, protože jinak by lidé nechtěli 

následovat Toho, který přichází pro vaši spásu. Vzpomínáte si na kalich, který pil Izrael, když sténal v 

egyptském otroctví? Mojžíš se musel zjevit, aby jim přinesl vysvobození. Vzpomínáte si také, jak byli lidé 

ve své vlasti vězněni a ponižováni a jak to bylo s ostatními národy, když se na zemi objevil Mesiáš, aby 

jim ukázal cestu ke spáse? 



U 154 

75 

52 I v této době vzniká potřeba, aby lidé před osvobozením poznali nedostatek, bídu, útlak, 

nespravedlnost, hlad a žízeň, aby nakonec dospěli k vnitřnímu probuzení v touze po jiném, lepším životě. 

53 Až se toto lidstvo zřekne svého materialismu a uvědomí si, jak daleko od Mého Zákona žilo, řekne 

si z hloubi srdce: "Jak hloupí a pošetilí jsme byli my lidé, když jsme se dobrovolně oddali vášním, 

abychom se stali jejich otroky." Tam nahoře je hora, z níž vám Otec předložil svůj zákon. Vystupte na ni 

po cestě, kterou jsem vám ukázal. Země zaslíbení má své brány věčně otevřené v očekávání zástupů lidí, 

kterým přináší pokoj a požehnání. 

54 Když se člověk propadne do hlubin propasti a vyčerpán bojem a utrpením už nemá sílu ani na svou 

záchranu, s úžasem zakusí, jak z hlubin jeho vlastní slabosti, zoufalství a zklamání vyvěrá neznámá síla, 

která pochází z Ducha. Až si uvědomí, že přišla hodina jeho vysvobození, roztáhne křídla, vznese se nad 

trosky světa marnosti, sobectví a lží a řekne: "Tam je Ježíš, ten zavržený. Je naživu. Marně jsme se ho 

snažili zabít na každém kroku a každý den. On žije a přichází, aby nás zachránil a dal nám všechnu svou 

lásku." 

55 To bude hodina, kdy si člověk uvědomí, že k dosažení skutečné duchovní velikosti i vznešeného 

života na zemi neexistuje jiný zákon než zákon jeho Boha - ani jiné učení než to, které jsem vám dal ve 

Slově Kristově. 

56 Přijďte na kloub svým konfliktům, prostudujte problémy, které vás trápí, a pak mé pokyny a 

zásady uvádějte do praxe. Pak uvidíte, jak v nich lidstvo může najít řešení všech problémů, které ho trápí. 

Protože se však cítíte neschopni uvést do praxe slova a učení, která vám dává Božský Mistr, bude nutné, 

aby se k vám přiblížila bolest, která je také učitelem, aby vás přesvědčila o mnoha pravdách, učinila vás 

citlivými a navíc vás ohnula. 

57 Ptáš se mě: "Nemá tvé Slovo dost síly, aby nás usvědčilo z našich chyb, zachránilo nás a ušetřilo 

nás tak procházet kruciálním utrpením?" "Ano," odpověděl jsem. Já vám však říkám, že mé slovo má větší 

moc, než byste mohli věřit. Kdyby se však ten, kdo mě slyší, okamžitě a bez námahy proměnil už jen tím, 

že slyšel mé slovo, jaká by to byla vaše zásluha? 

58 Je třeba, aby ten, kdo ji slyší, měl víru, vůli, úsilí a lásku. Pak bude mít velké zásluhy a odměnou či 

vyznamenáním mu bude, že nebude prožívat žádné utrpení, protože použil Můj Zákon a Mé Učení jako 

zbraň. 

59 Vy, zástupy, které mi nyní nasloucháte, necítíte přítomnost mého Zákona nad svým duchem? 

Necítíš, jak ti srdce bije, jako by ožilo, když slyšíš mé slovo? 

60 Modlete se, abyste porozuměli, a buďte bdělí, abyste si uvědomili mé učení, neboť v této hořké a 

pro lidstvo těžké hodině máte velkou odpovědnost. 

61 Pokud navzdory velkým trápením, která vás postihují, neztratíte stopu duchovnosti, které jste byli 

schopni dosáhnout, uvidíte, že se na vaší cestě stanou skutečné zázraky, kterými vás váš Otec povzbudí na 

vaší těžké cestě životem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 155  
1 Mnohé z nauk, které vám nyní předávám, vám připadají nové, protože byly zapomenuty. Nyní je 

však čas, abych vás na ně znovu upozornil. Připravil jsem pro vás velké pole práce, na které vás zvu, 

abyste zasévali semena věčnosti, která vám v této době dávám. 

2 Vychovávám své nové učedníky, kteří díky své víře a lásce k bližnímu získají stále větší moc nad 

nemocemi těla a duše - plnou moc nad silami přírody a také nad duchovním světem. 

3 Pochopte, že časy nevědomosti jsou pryč. Nyní žijete v době pochopení a plného uvědomění si 

mého učení. Dokážete si představit, jak daleko byste došli, kdybyste od nejstarších dob praktikovali mé 

učení a řídili se mými přikázáními? Dlouho jste však spali a také jste dlouho uspokojovali tělo 

prostřednictvím požitků, což vás zdržovalo na cestě duchovního rozvoje. Proto dnes, když jsem k vám 

přišel s novým duchovním učením, zdá se vám zvláštní a není v souladu s vaším způsobem myšlení, cítění 

a života. Stačí se však zamyslet nad jedním z mých prohlášení, abyste poznali pravdivost mých slov. Pak 

uvidíte, že mé učení není zvláštní, ale že váš způsob života je zvláštní. 

4 Přijďte do mé "země", připomenu vám tam vše, na co jste zapomněli. Vymažu vše, co bys neměl 

uchovávat jako duchovní sémě, a dám ti vidět vše, co jsi dosud neviděl. Jediným krokem vás vytrhnu ze 

stagnace, do níž jste upadli, a nechám vás vstoupit do nového života - takového, jaký jste měli žít od 

začátku. 

5 Vidíte, jak prosté je toto slovo, které kvete na rtech nositelů hlasu? Vpravdě vám však říkám, že ve 

vší své prostotě a skromnosti přivede lidi k pochopení moudrosti, kterou nebyli schopni pochopit pomocí 

věd a teologie. 

6 Dobří učedníci, vytrvalí a věrní budou velkými objeviteli tohoto učení. I oni budou skromní, ale 

navzdory své prostotě budou své bližní ohromovat světlem Slova. 

7 Můj lid nebude mluvit pouze rty, ale bude hlásat mé učení svými skutky a tím učit, jak naplňovat a 

respektovat můj zákon. Budou nezištně předávat to, co obdrželi od svého Pána. Prokáží svou horlivost pro 

pravdu a pravost svěřeného pokladu. 

8 Učte své bližní dobrými, upřímnými a velkorysými skutky. Pamatuj, že svou duši musíš očistit již 

zde, aby až přejde na onen svět, byla hodna tam být a nebyla rušena ani nesešla na scestí. 

9 Máte potřebnou sílu odstranit ze své cesty vše, co zastavuje vaše kroky. Už víte, že zbraň, která 

všechno přemůže, je láska. Velký bude jásot toho, kdo v tomto lidském boji zvítězí a ukáže se jako vítězný 

voják, až tuto bitvu vyhraje. 

10 Pamatujte, že jsem to já, kdo vám dal zbraně, a že jsem se s tím nespokojil, ale že jsem vás také 

naučil bojovat, abyste v bitvách vítězili. 

11 Co tedy máte hledat jinde, když vám nyní dávám vše, co je v pravdě? 

12 Otevřel jsem mysl nepoučeným, aby si mohli osvěžit výklad mých slov. Otevřel jsem oči 

"slepých" světlu pravdy, aby se mohli očistit od svých hříchů a cítili se milováni svým Pánem. 

13 Nebylo vám snad od nejstarších dob prorokováno, že přijde den, kdy každé oko uvidí Otce? Kdo je 

čistý, uvidí mě, a to bude jeho odměnou, a kdo má srdce poskvrněné, uvidí mě také, a to bude jeho spásou. 

Kdo otevře oči mému světlu, pronikne do tajemství a pozná proč. Prožívá začátek i konec. Musí pevně 

kráčet vstříc budoucnosti. 

14 Správně si vykládejte mé učení; nemyslete si, že můj Duch může mít potěšení z toho, že vidí vaše 

utrpení na zemi, nebo že vás přicházím připravit o všechno, co vám působí potěšení, abych se z toho těšil. 

Přicházím, abyste uznávali a respektovali Mé zákony, neboť si zaslouží vaši úctu a pozornost, protože vám 

přinesou štěstí, budete-li je dodržovat. 

15 Učil jsem vás, abyste dávali Bohu, co je Boží, a císaři, co je císařovo, ale dnešní lidé mají jen 

císaře a svému Pánu nemají co nabídnout. Kdybyste světu dali alespoň to, co je nezbytné, vaše utrpení by 

bylo menší. Ale císař, kterému dovolíte, aby rozhodoval o vašich činech, vám nadiktoval zvrácené zákony, 

udělal z vás otroky a bere vám život, aniž by vám za to něco dal. 

16 Uvažte, jak odlišný je můj Zákon, který nesvazuje ani tělo, ani ducha. Pouze vás láskyplně 

přesvědčuje a vede vás s dobrotou. Dává vám vše bez sobectví a sobectví a časem vás odměňuje a splácí. 
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17 Rozumějte, učedníci, studujte mé lekce, abyste věděli, že chci s vámi vytvořit lid, do kterého Otec 

vloží svou důvěru, protože bude připraven plnit velké úkoly. Lid, který si nezoufá při prvním poplašném 

výkřiku, lid, který se umí postavit tomu, kdo se nazývá jeho nepřítelem, a který mu odpouští, miluje ho a 

poučuje ho. 

18 Tak budete podle mé vůle připraveni na den mého odchodu. Všichni víte, že rok 1950 je datum 

stanovené Mou Vůlí, od kterého se již nebudu zjevovat prostřednictvím orgánu mysli nositele hlasu, a 

protože Mé Slovo se vždy naplňuje, tímto okamžikem se uzavře Mé Projevení, které pro vás znamená 

začátek Třetího věku. 

19 Nechtějte toto datum změnit, ani se nijak nesnažte zachovat projev Mého Slova v jeho současné 

podobě, ani projev duchovního světa. Již nyní vám říkám, že ti, kdo tak činí, již nebudou osvíceni světlem 

Mistra. 

20 Proč byste se však měli dopouštět takového znesvěcení, když jsem vám oznámil a také slíbil, že po 

tomto čase budete se Mnou rozmlouvat z ducha do ducha, i když jste nebyli nositeli hlasu? 

21 Také jsem vám řekl, že ti, které jsem povolal a vybavil jako proroky této doby, budou mít za úkol 

varovat zástupy a nenechat je spát. Těm zjevím velké učení, aby vám pomohli neupadnout do pokušení. 

22 Mluvím k tobě co nejjasněji, i když používám přirovnání, protože vím, že Mi tak lépe rozumíš. 

Když jsem ve druhé éře mluvil k zástupům, často jsem to dělal v podobenstvích, aby Mi rozuměli. Když 

jsem však mluvil jen se svými učedníky, činil jsem tak prostými slovy, ale hlubokými v jejich učení. 

23 Pochopte tedy, že mluvím v podobenstvích a používám metaforu, aby "poslední", ti, kteří nemají 

vycvičenou mysl, nebo ti, kteří ještě nerozvinuli svého ducha, mohli pochopit plný význam Mého učení. 

Když vám zjevuji bez použití symbolů, je to určeno těm, kterým rozvoj a znalost duchovních nauk 

umožňuje lépe porozumět. 

24 Marně budou mnozí lidé tvrdit, že toto učení je nové nebo že nemá žádnou souvislost s božskými 

zjeveními, která vám byla dána v minulých dobách. Ujišťuji vás, že vše, co jsem vám v této době sdělil 

prostřednictvím lidského intelektu, má své kořeny a základy v tom, co vám již bylo prorocky oznámeno v 

Prvním a Druhém čase. 

25 Zmatek, o kterém k vám mluvím, však vznikl proto, že ti, kdo tato zjevení vykládali, vnucovali 

lidem své výklady, které byly zčásti správné a zčásti chybné. Stává se to také proto, že duchovní světlo 

mého učení bylo lidem zatajeno a někdy bylo podáváno ve zkreslené podobě. Proto dnes, kdy nadešel čas, 

kdy vás Mé světlo vysvobodí z temnoty vaší nevědomosti, mnozí lidé popírají, že by to mohlo být světlo 

pravdy, protože podle jejich názoru neodpovídá tomu, čemu jsem vás dříve učil. 

26 Ujišťuji vás, že žádné z Mých slov se neztratí a že lidé této doby nakonec poznají, co jsem vám 

(skutečně) řekl v minulých dobách. Až pak svět pozná spiritismus, řekne: "To všechno už přece řekl 

Ježíš!" 

27 A vpravdě jsem vám již (tehdy) řekl všechno, i když jsem vám z mnoha zjevených pravd oznámil 

pouze jejich základy. Zanechal jsem vám je, abyste se jim postupně naučili rozumět, neboť v té době 

lidstvo ještě nebylo schopno pochopit vše, co vám nyní v plném rozsahu ukazuji. 

28 Při jedné příležitosti byl Ježíš s mužem znalým Zákona a v odpovědi na jeho otázky mu Mistr 

učinil zjevení.* Tehdy se muž podivil nad tím, co by ho nikdy nenapadlo, a řekl: "Pane, ale jak je to 

možné?" Mistr mu odpověděl: "Pane, ale jak je to možné?" Ježíš mu odpověděl: "Nevím. Na to božský 

Mistr odpověděl: "Když nemůžeš věřit v pozemské věci, které ti říkám, jak bys mohl věřit v nebeské?" 

Nyní však nastal čas, abyste Mi porozuměli, protože vyvinutý lidský duch může přijmout ono intenzivní 

světlo Božství, které vše odhaluje, zjevuje a vysvětluje a které nazýváte světlem Ducha Svatého, tedy 

Duchem Pravdy. 
* O převtělování ducha do duše v nočním rozhovoru s Nikodémem (J 3,1-21). 

29 Buďte tedy dobré mysli, milovaný lide, neboť poučení, které jsem vám přinesl v tomto čase, bude 

pro vás chlebem věčného života. 

30 I dnes vám dávám učení, kterému plně porozumíte až v budoucnu, pouze v naznačené podobě, 

neboť nyní byste mu nerozuměli a mnozí z vás by mu ani nevěřili. Tímto vám chci říci, že jste ještě 

nedosáhli cíle, vrcholu duchovního poznání, ani že mé božské učení nedosáhlo své hranice. 
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31 Buďte mými učedníky na věky věků, bděte nad mým slovem navždy, které se nikdy nepokusíte 

změnit. Můj zákon a mé učení si nikdy neodporují. V Božském je vše v řádu, harmonii a dokonalosti, o 

čemž se můžete přesvědčit na základě hmotné přírody, která vás obklopuje. 

32 Ve druhé éře nikdo nedokázal odolat božské moci, která vycházela z Ježíšových slov. Kdo to 

slyšel, byl okamžitě přesvědčen, překonán a lépe poučen. Hříšník i zpupný, chudý i bohatý, farizeus i 

zákoník, zástupce Boha i zástupce císaře - všichni, kdo v něj uvěřili, pocítili, jak se jejich duch chvěje tváří 

v tvář božské přítomnosti Božího Syna. 

33 Důvodem bylo, že Ježíšovo slovo bylo pouze vysvětlením jeho skutků, neboť svědectví o jeho 

existenci bylo obsaženo ve slovech jeho učení. 

34 Stejným způsobem učil Ježíš své učedníky a ukazoval jim, že pro věrohodnost jejich slov je nutné, 

aby je podpořili příkladem svých dobrých skutků. 

35 I ze rtů těchto učedníků muselo Boží slovo otřást těmi, kdo je slyšeli, protože z jejich očí 

vyzařovalo světlo a jejich slova obsahovala pravdy, které nebylo možné odmítnout. I oni učili svým 

příkladem, kázali svými skutky a zpečetili je svou krví, stejně jako jejich Mistr. Svou smrtí potvrdili 

pravdivost slov, která světu sdělili. Proto si získali srdce lidí a národů, kterým přinesli sémě pravdy a 

lásky. 

36 Davy, dokonce i šlechtici a pohané, se vzdávali tváří v tvář pravdě a upřímnosti mého učení, které 

bylo čistě a opravdově praktikováno a kázáno. 

37 Nikdo, kdo měl to štěstí přijmout mé Slovo do svého srdce v jeho původní čistotě, nikdy nesešel z 

cesty. Ale jak ubohé to bylo pro ty, kdo přijali mé slovo smíšené s lidskou nečistotou! Když tyto 

nedostatky nakonec objevili, odvrátili se od ní a vysmáli se tomu, co předtím považovali za absolutní 

pravdu. 

38 Pohleďte na ty velké národy země, jak je ovládá sobectví, které je popřením Mého učení! 

Podívejte se, jak jsou ponořeni do materialismu, žijí jen pro svět a ignorují každou duchovní výzvu! 

Říkám vám, že i oni poznali mé učení. Chyběli však ti, kteří předávali mé sémě a svědčili o této pravdě 

svým životem a příkladem svých skutků, což měli činit, jako to činili ti učedníci Páně a také někteří další, 

kteří později pracovali stejně jako oni a předávali pravdu učení s nasazením života. 

39 Jak je možné, ptáte se někdy sami sebe, že ačkoli byl tento svět zaset Spasitelovým slovem a 

napojen jeho krví a krví těch, kteří ho následovali, existují lidé a národy, kteří si z tohoto poučení nic 

nezachovali? 

40 K tomu vám říkám, že v této době chyběli apoštolové pravdy, kteří by svými skutky lásky 

poukazovali na lidské omyly a svědčili o pravdě obsažené v božských pokynech. 

41 Od uvědomění si Mého učení, které vás učí pouze lásce, milosrdenství, úctě, spravedlnosti a míru, 

se člověk dostal k modlářskému uctívání, materialismu, náboženskému fanatismu a profanaci, a když v 

tom všem lidstvo pocítilo odklon od pravdy, usilovalo o své osvobození. 

42 Dnes se mnozí nejen odvrátili od následování Mého učení, ale bojují proti němu a snaží se ho zcela 

vymýtit ze srdcí lidí. Nevědí, že se je chystám překvapit slovem, kterému nikdo neodolá - hlasem, který 

rozechvěl krále a pány a zbořil trůny a říše. Nejdříve však musí být každá rostlina, která nebyla zaseta 

Mnou, vyvrácena z kořene, aby Mé Božské semeno mohlo znovu padnout do připravené půdy. 

43 Učedníci, vezměte si toto poučení hluboko do srdce, abyste patřili k těm, kdo bdí a modlí se v čase 

zkoušky. 

44 V tuto chvíli nic nenarušuje váš klid, nic nenarušuje vaši oddanost, díky níž jste dosáhli vnitřního 

povznesení. 

45 Kdykoli takto Mistra přijmete, pocítíte, jak mizí soužení, které někdy zahaluje vaše srdce jako 

mlha. 

46 Velká je má milosrdná láska, protože i vaše utrpení je velké. Neříkejte však, že se doba změnila a 

že vám přinesla bolest, protože doba jako taková se nemění, mění se lidé. 

47 Váš život se změnil díky vědě, novým zákonům, myšlenkám a zvykům. Kdyby se vaše duše vždy 

držela spiritualizace, nebyla by nakažena materialismem, který ji obklopuje, ale často se nechává unášet 

vlivy světa. Ale na vrcholu materialismu k vám přichází mé božské světlo a ptá se vás: Jaké změny jste 
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pozorovali v přírodě, která vás obklopuje? Žádný!* Ale podívejte se dál než na materiální věci a uvidíte 

duchovní a intelektuální rozvoj lidí. 

* Je třeba poznamenat, že tato slova zazněla v první polovině 20. století. ─ Kromě toho: procesy v přírodě se vždy 

a bez jakýchkoli odchylek řídí známými a případně i dosud neznámými přírodními zákony. 

48 Temnota, která vás obklopuje, je hustá, ale duch potřebuje svobodu. Tato svoboda je dána mým 

Slovem, které vykoná zázrak smíření ducha s tělem, protože chápe, že obojí je spojeno jediným zákonem. 

Tělo a duch pak budou pracovat v souladu se svědomím, které vám odhalí, kdo jste a kam směřujete. 

49 Tvé skutky vzniknou podle tvého způsobu myšlení, a pokud je tvé myšlení osvíceno inspirací 

Ducha a naslouchá hlasu svědomí, budou tvé skutky dokonalé, protože duch je dokonalý díky svému 

původu. 

50 Vždycky vám budu říkat: Využívejte uspokojení, které vám může poskytnout váš svět, ale užívejte 

je v rámci Mého Zákona, a budete dokonalí. 

51 Stále slyšíte výčitky svědomí, a to proto, že jste nesladili tělo a ducha skrze zákon, který jsem vám 

dal. 

52 Často pokračujete v hříchu, protože věříte, že vám nebude odpuštěno. To je mylný názor, neboť 

mé Srdce je dveřmi, které jsou vždy otevřené tomu, kdo činí pokání. 

53 Nezůstala ve vás žádná naděje, která by vás povzbudila k čekání na lepší budoucnost? Nenechte se 

zachvátit sklíčeností a zoufalstvím. Pamatujte na mou lásku, která je stále s vámi. Hledejte u mne odpověď 

na své pochybnosti a brzy se budete cítit osvíceni novým zjevením. Světlo víry a naděje bude zářit 

hluboko ve vašem duchu. Pak budete obhajovat slabé. 

54 Čekají vás léta hladu, ale budete-li se milovat jako bratři a sestry, znovu se stane zázrak prvního 

času a spadne na vás mana. 

55 V tomto čase rozvážu jazyky lidí, aby mě poznali podle jednoho jazyka: Duchovní, lásky. Pak se 

naplní Izaiášovo proroctví, když řekl: Jazyky budou rozvázány, protože je rozváží ohnivé jazyky. 

56 Dejte viditelný výraz mému milosrdenství, mluvte o mém díle, nebraňte se obětem. Využívejte své 

zbraně lásky, milosrdenství, velkorysosti a laskavosti, a pokud budete čelit boji s vírou a odvahou, 

vítězství bude brzy vaše. Pronikněte však do podstaty mého slova, abyste neměli pocit, že vás mé učení 

nutí, abyste se jím řídili; vždyť vás jen vyzývám, abyste mi naslouchali, a - jakmile mi porozumíte - ten, 

kdo to dělá z lásky, z přesvědčení, ze svobodné vůle, bude plnit svůj úkol. Mojí otcovskou povinností je 

vždy ukazovat svým dětem cestu ke spáse. 

57 Moji milovaní, uvědomte si, že v tomto jednoduchém učení máte příležitost poznat a pochopit 

lásku svého Otce. I já žádám o prostotu a upřímnost tvého srdce, abych se ti mohl zjevit v plnosti. 

58 Nyní, v době Svého zjevení, se zjevuji ve všech nositelích hlasu a jejich prostřednictvím dávám 

pokyny a učení. Kdo by se odvážil popřít, že se projevuji tím či oním? Kdo ve skutečnosti zná mou pravou 

povahu? Milujte se navzájem a važte si jeden druhého, aby se vaše práce v nebi počítala za zásluhy. Mou 

vůlí také je, aby se mé slovo objevilo v tisku, aby se s ním mohly seznámit příští generace. 

59 Chcete-li, aby vás vaši bližní uznávali, musíte dbát na to, aby vaše jednání vždy řídila láska. Mějte 

soucit s bolestí druhých lidí, odstraňujte špatné vlivy, které podkopávají zdraví vašich bližních, s autoritou, 

kterou jsem vám dal, a budou vás uznávat jako lidi s duchovní mocí. Poslechněte si můj  

Podobenství: 

60 "Starý muž kráčel pomalu a namáhavě po cestě. Brzy ho dostihli dva mladíci, kteří spěchali po 

stejné cestě a řekli mu: "Milý starče, je tvůj cíl ještě daleko? Stařec mu odpověděl: "Cíl je ještě daleko, 

cesta je ještě dlouhá a člověk po ní musí jít opatrně, aby se neunavil. I když jsem unavený, věřím, že s 

posledním úsilím dosáhnu svého cíle! 

61 Poté, co ho vyslechli, ti mladí lidé spěšně pokračovali v cestě, zapomněli na starcova slova a 

hanlivě se vyjadřovali o sebedůvěře toho starého poutníka, který doufal, že dojde k cíli cesty, i když podle 

jejich názoru měl každou chvíli padnout. 

62 Stařec pokračoval v cestě, ale mladé lidi, kteří ho nechali tak rychle za sebou, později přepadla 

žízeň, hlad a únava, až nakonec vyčerpáním padli. Už tvrdě spali, když je dohonil stařec, probudil je a 

vlídně jim řekl: "Vy mladí jste teď v mládí zažili, co je to vyčerpání. Nechoďte touto cestou, která je tak 
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daleko, ve spěchu. Jděme rozvážně a ujišťuji vás, že dorazíme. Ale oni ospale odpověděli: "Nechte nás 

tady, už jsme se vyčerpali do krajnosti a dál nemůžeme. Vy máte hůl a můžete jít dál, my ji nemáme. 

63 Když je stařec, který tomu nerozuměl, uviděl takto (ležet), nabídl jim kousek chleba, kterým je 

posilnil, přinesl jim k ústům trochu vody a uhasil jejich žízeň. Pomáhal jim vstát, doprovázel je na jejich 

putování a rozněcoval jejich víru, až je nakonec dovedl k cíli." 

64 Hluboce přemýšlejte a učte se, milovaní učedníci, neboť máte za úkol být vůdci lidstva. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 156  
1 Vítejte mezi učedníky, kteří přicházejí k Mistrovi s touhou po moudrosti. Jsem opět mezi vámi, 

děti moje, protože vidím, že jste učedníci dychtiví po poučení. Pamatuješ, že ještě nejsi dostatečně 

připraven předat Mé slovo svým bližním, a spěcháš, abys vyslechl Toho, který ví všechno. Zítra budete 

poučeni a stanete se mistry. 

2 Žádáte Moji milost, abyste porozuměli Mému Slovu, a Já vám ji uděluji. Uvědomte si však, že k 

vám v tuto chvíli mluvím naprosto jasně. 

3 Vezměte si Mé Slovo a živte se jím, neboť Já posiluji vašeho ducha. 

4 Moje učení jsou vždy jiná, ale obsahují stejnou podstatu, stejnou lásku. Vždy k vám začínám 

mluvit plný lásky a končím vyléváním svého milosrdenství. Můj zákon je obsažen v těchto dvou 

ctnostech. Z tohoto zdroje čerpejte sílu a světlo. To je Má Vůle, kterou vám dávám najevo, nikoli jako 

příkaz, neboť Mistr, který je nekonečná moudrost, žádá, abyste svůj úkol pochopili a splnili svou vlastní 

vůlí. 

5 Dal jsem ti svobodu vůle a ukázal jsem ti pouze cestu, kterou bys měl jít. A vždy vám budu říkat, 

že tato cesta je cestou k dokonalosti - cestou, na jejímž konci není tělesná smrt, ale která pokračuje i po 

skončení tohoto života, který přežije vaše duše. 

6 Řekl jsem vám, že vám slibuji blaženost na onom světě a že se již nebudete špinit tělesnou špínou 

a vášněmi, pokud splníte svůj úkol na tomto světě, 

7 Nevíte, kolik etap života na této planetě ještě prožijete. Pokud uznám za spravedlivé, aby ses 

znovu vtělil, musíš přijmout nové pozemské tělo, ale s rozvinutější duší, která se nebude vzpírat Boží vůli. 

Budete pokračovat ve své práci ve prospěch svých bližních. Budete se nadále rozvíjet směrem vzhůru a 

zdokonalovat se plni důvěry a naděje v mou spravedlnost. 

8 Budete muset být silní, abyste odolali nebezpečím a pokušením, a vzhledem k vašemu příkladu a 

důkazům o síle duše budete nazváni osvícenými a vyvolenými Pána. Duchovní svět světla vám bude 

pomáhat na vašich cestách a bude nad vámi neustále bdít. Když budete žít společně podle mé vůle, 

naplníte mé prorocké slovo. 

9 Pokračujte v práci, i když vaše fyzické oči nevidí ovoce vašeho boje. Možná ji uvidíte v duchu 

nebo v novém těle. 

10 Takové bude zítřejší dílo lidstva, v němž bude každý pracovat pro dobro všech a národy budou 

bojovat za mír ve světě. 

11 V té době začne boj světonázorů a vyznání. Bude to čas debat a diskusí, v nichž intelektuálové 

tohoto světa vyzkouší vaše znalosti. 

12 Budeme diskutovat o různých výkladech Mého Slova o Druhé éře a o všem, co jsem promluvil 

prostřednictvím Svých osvícených. Tehdy se z mnoha tajemství zvedne závoj a pokrytectví mnohých bude 

poraženo pravdou Mého učení. 

13 Mým božským přáním je, aby si lidé vzájemně porozuměli nad rámec svých doktrín a učinili tak 

krok k duchovnímu sjednocení. 

14 Připravte se na tento čas, pak svými prostými a jasnými slovy přesvědčíte učence a chápavé, neboť 

vaše duchovní povznesení mi bude stačit, abych vás inspiroval svou moudrostí, která bude z vašich úst 

proudit nevyčerpatelně. Následujte cestu, kterou vám určil váš Pán. 

15 Vidím, že trpíte kvůli přehlížení, které vám svět prokazuje, a také proto, že jste mě následovali na 

cestě pokory a lásky. 

16 Neplačte kvůli sobě, protože ve skutečnosti se vaše duše očišťuje. Plačte kvůli těm, kdo stále žijí 

opuštěni rozkošemi světa a zůstávají vězni těla. Nemyslete si, že mám radost z vašeho utrpení, protože to 

by znamenalo popřít ctnost vašeho Otce, kterou je láska. Uvědomte si, že k vám přicházím právě proto, 

abych zkrátil dny vašeho trápení a ulevil vám od bolesti. Radím vám, abyste vytrvali v dobru, neboť je 

lepší, když nyní trpíte za konání dobra než za konání zla. 

17 Nad tvým utrpením ti dám pocítit svůj pokoj, onu božskou milost, kterou mocní přes všechno své 

bohatství nemohou užívat. 
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18 Učil jsem vás uzdravovat tělesně i duševně nemocné. Kdo praktikuje takovou ctnost a sám se cítí 

nemocný, pocítí přítomnost nejvyššího lékaře u svého lůžka. Učte se cítit mou přítomnost i přítomnost 

duchovního světa, abyste se nikdy necítili opuštění, aby se osiřelý člověk necítil bezbranný, aby se vdova 

necítila osamělá a bezmocná, aby muž nebo žena, kteří zůstali sami, necítili ve své duši prázdnotu a aby ti, 

kteří na zemi nezažili lásku, vnímali ve svých srdcích lásku svého nebeského Otce. 

19 Milujte své bližní, služte jim, věnujte jim alespoň část svého času, neboť tak dosáhnete toho, že 

váš duch splní svůj úkol. Pak si budeš moci vzít ve svém životě za příklad učení svého Božského Mistra, 

který zapomněl na své utrpení a hořkost a věnoval se pouze tomu, aby žehnal a rozdával útěchu svého 

učení na všech svých cestách. 

20 Lidé: Nyní, když jsem s vámi v této podobě, chvějte se štěstím, když slyšíte Mé Slovo. 

21 Obnovte se, vy chudí, kteří jste nikdy nic neměli, vy nemocní, ponížení, kteří jste lačnili a žíznili 

po spravedlnosti, vy utiskovaní a utlačovaní. Naplňte své srdce nadějí, neboť vpravdě vám říkám, že tato 

naděje nebude zklamána. Pochopte, že přišla hodina soudu a že všichni, kdo trpělivě snášeli své pokání, 

kdo pokorně vyprazdňovali svůj kalich utrpení a s láskou snášeli své zkoušky, obdrží svou odměnu. 

22 Zjevení, poznání, chléb, příležitost k práci a uzdravující balzám - to vše a ještě více bylo dáno těm, 

kteří věděli, že mají očekávat hodinu mého návratu. 

23 Učedníci, množte se, aby se můj pokoj a mé světlo šířily po celé zemi. Mé poselství není určeno 

některým privilegovaným bytostem, ale všem mým dětem. Blahoslavení ti, kdo ji přijímají, a všichni, kdo 

na ni čekají. 

24 Ve vztahu k Otcovu učení jste ještě nemluvňata, a proto ještě nežijete v souladu s dokonalostí 

duchovního života. Ještě jste nedosáhli plnosti pravého života; aby vám pomohl, bylo nutné, aby váš Pán 

sestoupil, aby vám pomohl, abyste s Jeho pomocí poznali vše, co neznáte, co jste nepochopili a na co jste 

zapomněli. 

25 Kristus je a má být vaším příkladem; proto jsem se tehdy stal člověkem. Jaké zjevení přinesl Ježíš 

lidstvu? - Jeho nekonečná láska, Jeho božská moudrost, Jeho neomezené milosrdenství a Jeho moc. 

26 Řekl jsem ti: Vezměte si mě za příklad a budete konat stejné skutky jako já. Protože jsem přišel 

jako Mistr, měli byste pochopit, že se tak nestalo proto, abych vám předal nemožné učení nebo učení, 

které je mimo lidské chápání. 

27 Pochopte tedy, že budete-li konat skutky, jaké vás učil Ježíš, dosáhnete plnosti života, o níž jsem 

vám předtím mluvil. 

28 Kolik lidí si myslí, že jsou duchovně velcí, protože dosáhli poznání, a přitom pro mě nejsou víc 

než nějaké děti, které stagnují na své cestě vývoje. Musí si totiž uvědomit, že vzestupu svého ducha 

mohou dosáhnout nejen rozvojem svého intelektu, ale musí to být prostřednictvím rozvoje celé své bytosti, 

a v člověku je mnoho talentů, které je třeba rozvíjet, aby dosáhl dokonalosti. 

29 To je důvod, proč jsem jako jeden ze Svých zákonů lásky a spravedlnosti zavedl reinkarnaci duše, 

abych jí poskytl delší cestu, která jí poskytne všechny potřebné příležitosti k dosažení dokonalosti. - 

Každá pozemská existence je krátkou lekcí, protože jinak by bylo příliš málo příležitostí, které má člověk 

k naplnění celého mého Zákona. Je však nevyhnutelné, abys poznal cíl tohoto života, abys z něj mohl 

vstřebat jeho smysl a dosáhnout jeho harmonie, která je základem lidské dokonalosti - abys mohl postoupit 

na vyšší úroveň života, až dosáhneš duchovního života, kde pro tebe mám připraveno tolik lekcí, které ti 

ještě musím dát, a tolik zjevení, která ti ještě musím dát. 

30 Nikdy nežili všichni lidé na zemi na stejné duchovní úrovni. Vedle vznešených lidí žili i jiní, kteří 

byli retardovaní. Musím vás upozornit, že současná doba také nebude jedinou dobou, kdy se mohou 

objevit lidé velmi vznešeného ducha. 

31 Ve všech dobách, dokonce i ve vzdálených obdobích lidských dějin, jste měli příklady lidí 

vysokého ducha. Jak byste mohli vysvětlit, že i v nejstarších dobách existovali lidé s vyvinutým duchem, 

kdyby neprošli postupnými reinkarnacemi, které jim pomohly vyvinout se směrem vzhůru? 

32 Důvodem je to, že duch nevzniká současně s tělesnou schránkou a ani počátek lidského rodu se 

nekryje s počátkem ducha. Vpravdě vám pravím, že není jediného ducha, který by přišel na svět, aniž by 

předtím existoval na onom světě. Kdo z vás může změřit nebo znát dobu, kterou prožil v jiných sférách, 

než přišel žít na tuto zemi? 



U 156 

83 

33 V jiných světech se duchové rovněž těší svobodné vůli a hřeší a bloudí, nebo vytrvale setrvávají v 

dobru a dosahují tak vzestupu, jako to děláte vy na zemi. Když však přijde určený čas, ti, kterým je určeno 

žít na této zemi, na ni sestoupí, aby splnili vznešený úkol, a ostatní, aby splnili svou povinnost odčinění. 

Ale podle toho, jak chtějí vidět tuto zemi, se někomu bude jevit jako ráj a jinému jako peklo. Proto když 

tito lidé pochopí milosrdenství svého Otce, uvidí jen nádherný život zasetý požehnáním a lekcemi života 

pro ducha - cestu, která je přivede blíž k zaslíbené zemi. 

34 Někteří opouštějí tento svět s touhou se vrátit, jiní se obávají, že se budou muset vrátit. Důvodem 

je to, že vaše lidská přirozenost ještě není schopna pochopit harmonii, v níž máte žít s Pánem. 

35 Již jsem vám zjevil, že můj lid je rozptýlen po celé zemi, to znamená, že duchovní semeno je 

rozptýleno po celém zemském kruhu. 

36 Dnes se neshodnete, a dokonce se navzájem znevažujete kvůli maličkostem. Ale až bude hrozit, že 

vás materialistické učení všechny přemůže, pak se všichni, kdo myslíte a cítíte duchem, konečně spojíte v 

jedno. Až ten čas přijde, dám vám znamení, abyste se navzájem poznali - něco, co můžete vidět a slyšet 

stejným způsobem. Když si pak budete navzájem svědčit, budete žasnout a řeknete: "To Pán nás 

navštívil." 

37 Pochopte, že vaši duchovní bratři a sestry neobývají pouze tento národ, ale že jsou i v jiných 

lidech, oblastech a národech. Vězte, že se musíte připravit na dosažení co největší čistoty ve svém životě, 

abyste mohli vydat pravdivé svědectví o všem, co jste zde slyšeli a přijali. Dotýkám se všech duší, aby 

vám, až přijde jejich hodina, mohly vydat pravdivé a úplné svědectví o všem, čeho se jim dostalo, a aby 

byly připraveny vám s láskou naslouchat. 

38 Až se tento lid na zemi sjednotí, nebudou to lidské síly, kdo jím pohne. Bude duchovně jednotná, 

aniž by pro sebe hledala vlastní město, ani nebude mít duchovní vládu, která by vládla světu. 

39 Uprostřed různých ideologií, učení, hnutí, náboženství, vyznání a sekt ho bude provázet a 

inspirovat vyšší světlo a lidstvo, které dosud žilo ponořené do nejhlubšího materialismu, bude ohromeno, 

až spatří tento vzdělaný lid. 

40 Můj lid v minulých dobách nevykonával skutky, které by ho přiblížily k dokonalému společenství 

se Stvořitelem, ale upadl do znesvěcení a neposlušnosti. Přesto jsem je nezničil, protože Moje 

spravedlnost lásky je chtěla zachovat a rozmnožit na zemi, aby se očistili od svých minulých přestupků a 

pak s větším světlem v duchu plnili poslání, které jim bylo svěřeno už v prvních dobách. Spočívá v tom, že 

přinášejí božské poselství svým bratřím a sestrám, že jsou duchovními průkopníky pro ostatní národy a že 

svými skutky a příkladem učí, jak dodržovat a poslouchat Otcův božský zákon. 

41 Pochopte, že jsem vás poslal na svět jako požehnání pro lidstvo. Modlete se a bděte, abyste byli 

připraveni na onu hodinu, kdy budete všichni sjednoceni v duchu, v myšlenkách a ve svých skutcích, i 

když jste od sebe fyzicky vzdáleni. Pouze prostřednictvím spiritualizace budete schopni bojovat a porazit 

draka materialismu, který postupuje krok za krokem, požírá národy a rozsévá bolest a utrpení. 

42 V tomto čase vám říkám: Blahoslavení jste vy, kterým bylo určeno, abyste Mě v tomto čase přijali 

a slyšeli Mé Slovo. Vybavil jsem tě a mé světlo zaplavilo tvého ducha. Díky tomu budete silní, a i kdyby 

vás měly potkat velké zkoušky, nenecháte se porazit. Jakmile se ocitnete v duchovním domově, uvědomíte 

si, jak velké privilegium vám bylo uděleno, a budete se cítit šťastní. 

43 Když jste poprvé uslyšeli Mé slovo, cítili jste, že jsem to Já, kdo k vám mluví; a když jste 

přemýšleli o svých skutcích, mysleli jste si, že nejste čistí, že byste se měli učinit hodnými, a začali jste 

nový život, každým dnem dokonalejší. Ale jak je pro vás těžké zůstat v tomto předsevzetí pevný. Často se 

obětujete, aniž bych vás o to žádal, a brzy se unavíte. Říkám vám, že se Mi líbí, když trpělivě kráčíte po 

cestě. Jak se chcete v krátké době zdokonalit, když je práce, které se ujímáte, tak veliká? 

44 Miluješ mě a to je tvůj základ. Ukazuješ mi svou víru, a i tehdy mi říkáš, když tě něco trápí: 

"Mistře, stále mi něco brání plnit tvé zákony. Nevěra mých blízkých mě oslabuje, pokušení se ke mně 

neustále blíží, aby mě srazilo na kolena, a já sám jsem také porušil své předsevzetí!" Ale říkám vám, že 

musíte pracovat uprostřed tohoto konfliktu; překážky, na které narazíte, jsou zkouškou vaší víry a duše se 

skrze ně stále více očišťuje. Důvěřujte si, pochopte, že máte v sobě mého Ducha a že jste připraveni 

zúčastnit se této velké bitvy. 
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45 Stále ještě děláte sotva první krůčky, a přestože jsem některé z vás povolal za vedoucí církve a jiné 

za "nositele hlasu", všichni na sobě musíte pracovat, abyste poznali své poslání a dokázali ho plnit. 

Nepopírám však vaše zásluhy: Dali jste mé Věci první místo ve svých srdcích a vaší největší touhou je 

následovat mě. Já, váš Otec, jsem vás vedl, vedu vás a otevřel jsem vám své srdce, abyste v něm poznali 

mou lásku a mé milosrdenství. 

46 Moje trpělivost nezná mezí. Dopřál jsem vám tři věky a nespočet reinkarnací, abyste dosáhli 

duchovního povznesení, a i v tomto čase k vám mluvím, aniž bych bral ohled na lidskou nevíru a 

materialismus. Nacházíte se ve třetí epoše duchovních zjevení, a pokud budete umět používat své 

duchovní dary, uvědomíte si sílu svého ducha a poznáte, že jsem z vás vždy chtěl vytvořit vyšší bytosti, 

které jsou schopné velkých činů. Vše jsem zajistil, abyste se řídili Mým zákonem lásky a dodržovali ho. 

Po pravici každého "pracovníka" je anděl strážný, a když s vámi tyto bytosti komunikují, zjevují vám svou 

pokoru, svou poslušnost. Doprovázeli vás na vaší životní cestě a snášeli s vámi těžkosti na této cestě. 

Naslouchejte jim, neboť v jejich slovech plných světla najdete vysvětlení mých zjevení. Po roce 1950 si 

budete připomínat příklad těchto ctnostných bytostí, které se vám nevzdálí, ale budou nadále inspirovat 

vašeho ducha a chránit lidstvo. 

47 Vychovávejte se, abyste mému slovu nepřičítali nedokonalost. Poznejte jeho (duchovní) obsah. 

Jestliže hlasatel, kterého používám, nebude připraven, jestliže jeho duch nebude pozorně přijímat mé 

diktáty, slovo, které vyjde z jeho úst, nebude odrážet mou dokonalost. Pronikněte tedy do jeho skutečného 

významu a dozvíte se, co jsem chtěl vyjádřit. Nepřipisujte mi nedokonalost; pochopte, že jsem váš Bůh, že 

jsem dokonalý. 

48 Povstaňte s horlivostí a braňte mou věc. Napravujte s láskou a spravedlností vše, co v jednání 

"dělníků" shledáte mimo zákon. 

49 Přijímám z vaší setby to, co obsahuje pravdu a čistotu, a to, co nedozrálo, ponechávám ve vašich 

rukou, abyste to mohli dále pěstovat a napravovat. 

50 Ale pojďte ke mně, děti moje, já vás přijímám. Jste jako unavení poutníci, kteří bloudili po 

různých cestách, a nyní, po velkých zkouškách a zklamáních, hledáte mé požehnání a mou pomoc. 

Požehnal jsi mi, když jsi přišel, a poděkoval jsi mi, protože jsi našel místo odpočinku, a Mistr ti říká: 

Naplňuji vás milostí a mou vůlí je, abyste získali novou sílu, abyste se nadchli odvahou, neboť poté, co 

budete s nadšením naslouchat mému učení, se připravíte na bitvu, která se blíží ke všem lidem a zvláště k 

lidu Izraele. Nezapomeňte, že patříte k těm lidem, jejichž úkoly byly vždy velmi velké. Mezi vámi jsou 

proroci, vykladači mého slova, mudrci. 

51 Byli jste stvořeni jako dokonalí. Tvůj duch byl osvícen, abys poznal slávu mého stvoření, abys při 

studiu jeho duchovní podstaty pochopil, že jsi jako já, a poznav hmotnou podstatu, abys ji využil, neboť 

jsem ji stvořil jako pokorný služebník člověka. Kdy budete připraveni ji rozpoznat a ovládat? Kdy budeš 

tak hodný, abys mohl přikázat přírodní síle, aby se usadila nebo změnila ve prospěch tvých bližních? Je 

pravda, že se řídí zákony vydanými se spravedlností a láskou, ale vy máte autoritu a já jsem vám řekl, že 

když se zduchovňujete, můžete v mém jménu učinit přítrž nemocem, nemilosrdnosti počasí, krutosti 

neštěstí a hříchu. To vše můžete udělat, pokud máte víru. Přijde čas, kdy se každý duch otřese a každá 

mysl se probudí, a když bude hledat zdroj, z něhož pochází světlo a dokonalost, najde mě. 

52 Blíží se doba obnovy. Vy, moji učedníci, položíte základy zrodu nového světa. Budete pracovat 

jako armády dobra, andělé, kteří z lásky k vám bojují za duchovní vzestup lidstva. 

53 Láska je nejmocnější silou, kterou může člověk dosáhnout své obnovy. 

54 Ve druhé éře o mně mnozí pochybovali; nemohli uvěřit, že pokorný člověk uprostřed zástupů 

potřebných, nemocných a hříšníků je Mistr, Otcovo Slovo. A když viděli mé dobrodiní a skutky lásky a 

odpuštění, řekli: "Je to kouzelník nebo prorok?" Když ta žena, která zcizoložila, vstoupila do mé 

přítomnosti, chtěli mě vyzkoušet a řekli mi: "Suď tu ženu, která zhřešila; je zkažená a nezaslouží si být 

mezi námi. Vyžeň ji, neboť není hodna poslouchat tvé učení ani se dělit o tvůj chléb." Řekl jsem jim: 

"Znáte vinu této ženy, všichni souhlasíte, že je hříšná. Ale kdo je čistý, prostý všeho hříchu, ať první hodí 

kamenem." Dotkl jsem se svědomí těch, kteří ji obviňovali, a brzy si uvědomili, že jejich vina je velmi 

velká, větší než vina té ženy. Zahanbeně se vzdálili a ta, která byla tím zástupem obviněna a odsouzena, 
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Mě požádala o odpuštění, poznala svou hanbu a její pokání bylo tak velké, že se cítila očištěná a v jejím 

srdci vzplanula láska. Pak jsem ji pozvedl a řekl jí: "Odpouštím ti, jdi a už nehřeš". 

55 Kdykoli vás tedy trápí tíha viny a činíte pokání, měli byste se očistit modlitbou a dobrými skutky. 

Přijď ke mně, získej pokoj a už nehřeš. Ale také vám řeknu toto: Proč bez soucitu odsuzujete prohřešky 

druhých a nedíváte se do svého nitra? Odpouštím ti ještě dříve, než se dopustíš přestupku, ale jak málo 

kajícných žen jsem našel na své cestě. Ještě jednou vám však oznamuji, že hřích zmizí. 

56 Země bude čistá. Člověk bude opět naslouchat hlasu svého svědomí. Zvu vás, abyste se mnou 

přebývali, a to je jediný způsob, jak se ke mně dostat. 

57 Kdykoli budete bdít a modlit se, budete osvobozeni od utrpení a pokušení. Využijte čas, který vám 

dávám, ke konání skutků, které dokazují vaši víru učedníků. Svět se k vám přiblíží a bude žasnout, až 

uvidí váš mír, a řekne si: "Jak je možné, že tento lid se těší vnitřnímu míru, zatímco národy se staly 

ohnivým ohněm nenávisti?" Mistr jim odpoví: "Shledávám tento lid očištěným a hodným, přesto jsem 

sestoupil ke všem. Každý, kdo mě hledá, mě najde a já mu budu tak blízko, že mě pocítí ve svém srdci." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 157  
1 Lidé Izraele, zjevte mi své srdce. Chci, abyste mě milovali jako svého Otce. Můj duch touží po tvé 

lásce. Svět na mne zapomněl, a když mne hledá, činí tak prostřednictvím nedokonalých kultů, a když 

nemá důkazy o mé přítomnosti, ztrácí víru a stává se nevěřícím. Kdybyste někomu řekli, že v současné 

době mluvím k lidu Izraele, nevěřil by tomu, požadoval by po mně důkaz a byl by jako Tomáš. Já jsem 

vám však řekl: "Blaze tomu, kdo věří, aniž by viděl." 

2 Chrám, který jsem si připravil, je v duchu samotného člověka, jak jsem vás vždy učil. 

3 Studujte má prohlášení a pamatujte, že jsem k vám znovu přišel, protože jste nevěděli, jak ke mně 

přijít. Přestože jste měli Zákon, Mé slovo a proroctví, nepochopili jste svůj osud a nesplnili své poslání. 

Kdybyste to pochopili správně, očekávali byste události, které tento nový věk naznačují. 

4 Přišel jsem vám předat své učení jako ve Druhé éře. Mnozí mě nepoznají, pouze ti, kteří se 

zduchovnili, tento projev jasně uvidí. Vy, kteří mě slyšíte, mějte soucit s lidstvem, které neobjevilo mou 

stopu, a připravte se učit a stát se mistry. S jakou radostí uvidíte své učedníky růst ve víře a poznání mého 

učení. 

5 Mnoho srdcí ke mně přijde. Ti, kdo jsou plní pýchy, přijdou pokorně. Jiní přijdou vedeni svým 

svědomím, poměřujíce své skutky a s velkým pokáním. Čekám na ně, abych je připravil, aby jejich duch 

byl jako čistý pramen a mé slovo jako křišťálově čistá voda, která uhasí jejich žízeň. 

6 Eliáš byl poslán, aby připravil ty, kteří měli toto světlo přijmout. Překvapil lidstvo, které se ocitlo v 

hlubokém spánku a je hluché ke všemu duchovnímu. Pouze někteří byli připraveni toto poselství přijmout. 

Jaké blaho bylo v těch dětech, když viděly, jak se můj slib plní! A jaká láska byla v mém duchu ke všem 

lidem! Roky ubíhaly a mé slovo plné vitality proudilo dolů, aby živilo srdce. Ostatní se probudí později, až 

tento projev skončí. Nebudou si však stěžovat, neboť pro všechny nastává čas největší milosti, kdy se 

budete snažit komunikovat se mnou bez tělesných prostředníků. 

7 Vědci budou pronásledováni mnou. Objeví se mnoho podivných nemocí a oni nebudou vědět, jak 

je léčit, nebudou schopni ulevit od bolesti. Pouze ti, kdo duchovně povstanou, budou mít schopnost 

uzdravovat. Najdou se služebníci, kteří se plni touhy po oduševnění připojí k "lidu Izraele". Mnozí, kteří 

byli "první", budou "poslední". Z mnoha institucí a církví, které nebyly založeny na základech lásky, 

nezůstane kámen na kameni. V současné době čistím pole a nechci, aby vedle pšenice rostl plevel. 

8 Navštěvujte domovy, obracejte se k nemocným, pomáhejte trpícím ve vězeních a na místech 

smíření, všechny utěšujte, jděte v mém jménu a uplatňujte své duchovní dary. 

9 Vezměte si za vzor duchovní svět, napodobujte ho v jeho trpělivosti a lásce k lidstvu, v jeho boji 

za blaho vás všech. 

10 Mnozí, kteří velmi milovali svět, ale později mi naslouchali, poznali své chyby a pocítili, že v nich 

roste touha očistit se. Procházejí vnitřním bojem a pak se mě ptají: "Pane, je nutné zapřít "tělo" a svět, aby 

se náš duch osvobodil?" A já jim říkám: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, 

ne, ne, ne, ne. Na to jim odpovídám: "Zásluha nespočívá v tom, že zapřeme 'tělo', ale v tom, že dosáhneme 

souladu mezi duchem a tělem, které mu slouží jako obal." Jak ale dosáhnout této harmonie, když se duch 

nejprve neřídí svým svědomím? 

11 Myslíš si, že jsem použil tvé tělo jako nepřítele tvého ducha? "Ne, odpověz mi ty. Ale tak se 

chovali vždycky - jako nepřátelé. Jedno s druhým vždy vedlo neustálý boj - "tělo" proto, že dává přednost 

světu s jeho falešným svátečním oděvem, a duch proto, že cítí touhu osvobodit se a dosáhnout vyššího 

stupně dokonalosti. 

12 Pouze mé učení, které je vysvětlením zákona, vás může přivést k harmonii, k vnitřnímu smíření 

vaší bytosti. Věřte mi: až vyhrajete tento boj, bude pro vás celá cesta snadná. 

13 Měli byste tomu rozumět takto: "Tělo" je loď, duch je kormidelník. Jak by mohlo být správné, aby 

loď řídil kormidelník, jak se mu zlíbí? 

14 Právě z tohoto nedostatku harmonie v člověku vznikly velké bouře, v nichž většinou zvítězil duch. 

Když se však "tělo" nakonec stane poddajným díky přesvědčování a důvěře, s nimiž duch směřuje ke 

svému velkému cíli, a přijme bez odporu úkol, který mu náleží, a nebude už svou duši připravovat o to, co 

jí náleží, pak bude dosaženo harmonie mezi oběma přirozenostmi, které tvoří lidskou bytost. Tohoto 
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povznesení dosáhnete, když tělo a duše půjdou společně po cestě duchovního rozvoje, kterou jim 

prostřednictvím svědomí ukazuje láska a moudrost jejich Stvořitele. "Tělo" se pak ukřižuje na kříži oběti a 

odříkání kvůli své poslušnosti, poddajnosti a mírnosti vůči příkazům Ducha, aby se jeho duch povznesl a 

měl radost z toho, že dosáhl svého místa ve věčném životě. 

15 Svoboda vůle je nejvyšším projevem, je nejdokonalejším darem svobody, který byl člověku udělen 

na cestě života, aby díky své vytrvalosti v dobru, získané radou svědomí a zkouškami prožitými v boji, 

dosáhl Otcovy náruče. Svobodu vůle však nahradila rozmařilost, svědomí je přehlušeno, člověk naslouchá 

jen požadavkům světa a spiritualizaci nahradil materialismus. 

16 Tváří v tvář tolika zmatkům a takovým odchylkám bude mé učení lidem této doby připadat 

absurdní. Já vám však říkám, že je to správné učení, aby se lidé mohli vymanit z letargie, do níž upadli. 

17 Pozemští poutníci, odložte své hole a cestovní vaky a odpočiňte si od dlouhého putování. Posaď se 

tu se mnou, jez z mého chleba a mluv se svým Mistrem. Ať tvůj duch přijde ke mně v dokonalém 

společenství. 

18 Jste ti samí lidé, kteří mě jindy následovali v touze po zdokonalení své duše, ale nyní se mě 

překvapeně ptáte: "Proč ses k nám vrátil?" "Proč?" ptám se. Odpovídám ti: "Je psáno, že duch mých dětí 

bude žít po pravici svého Pána po celou věčnost. Abyste však mohli přijít ke mně, je nutné, abyste se učili 

a získali zásluhy v následování svého Mistra. 

19 Vždycky jsem do vás zaséval své semeno, ale jak málo je těch, kdo mě milovali. Zjevil jsem svou 

moc skrze vyslance, skrze vyvolené z velkého množství duchovních bytostí - od spravedlivého Ábela, 

který byl vzorem pokory; Josefa, syna Jákobova, který byl pomazán moudrostí a svatostí; Jana Křtitele, 

který žil jen proto, aby mi vydal svědectví, aniž by použil cokoli ze světa, co by uškodilo jeho tělu nebo 

duši. A stejně jako tito lidé, kteří byli čistého ducha, je i mnoho dalších, které znáte a jejichž dílo s 

přibývajícími lety roste a nabývá obrovských rozměrů. Ale tolik důkazů a tolik výkřiků, které jsi nechal 

odeznít v nekonečnu, ti nestačilo, protože jsi nechtěl v Mých vyslancích rozpoznat odraz Mého Božství. 

20 Žádali jste o přítomnost svého Pána, abyste Mu byli velmi blízko a slyšeli Jeho hlas promlouvající 

ve vašem jazyce, a bylo vám to dopřáno, abyste mohli dosáhnout spásy. Přestože jsem vám byl tak blízko 

a mluvil jsem ke svému lidu, nenásledovali jste mě a nutili jste mě, abych se k vám vrátil. 

21 Mé učení o druhé éře je zapsáno v knize vašeho svědomí. Učil jsem vás milovat a přijímat Mariino 

pohlazení a něhu. Byl jsem šťastný, že mohu cítit teplo mateřského lůna a také si užívat výživu, kterou mi 

její lůno nabízelo. Mohl jsem se s ní radovat a zároveň s ní sdílet námahu a těžkou práci. Přijal jsem 

pohlazení paprsků Královské hvězdy a těšil se pohledem na hory, pole a moře a všemu jsem udělil Své 

požehnání. Požehnal jsem obilným polím, vodám a všemu, co dává člověku potravu. 

22 Podal jsem jim ruku k přátelství, radoval se z nevinnosti malých dětí, z půvabu a ušlechtilosti 

mladých mužů a z čistoty srdce panen. Naplňovalo mě uspokojením pozorovat nezištnost a obětavost 

matek a energii mužů. Třiatřicet let jsem žil ve světě, aby člověk mohl přímo zakusit dokonalost a příklad 

svého Pána, kterého mohl zblízka kontemplovat, aby se naučil brát si Mne za svůj stálý příklad. Učil jsem 

vás milovat Boha a dodržovat jeho zákony. Řekl jsem vám, jak máte milovat své rodiče, sourozence a děti, 

mluvil jsem o lásce mezi manželi, ukázal jsem vám slušný způsob práce, vzájemnou úctu a vstřícnost, 

vyzval jsem vás, abyste žili v dokonalém společenství s Otcem a také v souladu s přírodou. 

23 Přesto jich bylo povoláno mnoho a vybráno bylo jen několik. Dvanáct bylo těch, kterým jsem dal 

plnost své moudrosti. Učinil jsem je zodpovědnými za Druhý zákon, za učení, které bylo téměř celé 

podáno v přeneseném smyslu, za svá nesčetná podobenství; a to vše jsem navždy vtiskl do ducha lidí, 

takže to nemohl vymazat ani čas, ani měnící se osudy. 

24 Dal jsem těm tvorům odvahu, aby je v boji, který je čeká, nic nezastrašilo, aby se dokázali vzepřít 

písařům a povznést se nad lidskou vědu. Řekl jsem svým učedníkům: "Zanechávám vás jako pastýře lidí, 

onoho stáda, které je dnes rozptýleno a které se musí sjednotit v jedinou překážku." A tak jsem se stal 

pastýřem. Také jsem jim řekl: "Stavte chrám!" Když jsem jim to však řekl, nemyslel jsem tím chrámy 

postavené z kamenů, ale mluvil jsem k nim o Duchu, který je vhodným "místem" pro stavbu příbytku 

vašeho Pána. Člověk si Můj chrám nedokáže ani představit, neboť jej tvoří vesmír se všemi svými tvory a 

v něm je pravý oltář, oběť a světlo. 
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25 Srdce mých učedníků bylo připraveno, nádoba byla čistá uvnitř i navenek a plná dobroty, víry a 

naděje. Vydali se tedy přinést lidstvu Dobrou zprávu. Když po mém odchodu mluvili se svými druhy, řekli 

jim: "Všichni můžete přijmout Pána, v jeho slovech je obsažena krev a tělo Mistra." A tak se stalo. 

26 Tak mluvili a já jsem je vedl krok za krokem. Uměli učit a všechna svá slova potvrzovat skutky. 

Ať byli kdekoli, byli v chrámu - ať už na poušti, ve vlasti nebo v různých zemích, kam vstoupila jejich 

noha. Jejich ústa byla jako pramen křišťálově čisté a osvěžující vody, která očišťovala národy. 

27 Stejně jako Ježíš nenosili ani korunu, ani žezlo, ani purpurové roucho; byli pokorní. Řekl jsem jim: 

"Buďte pokorní, buďte 'poslední', kamkoli půjdete. Dávejte svým bližním vše, co jste ode mne dostali, nic 

nezatajujte a dbejte na to, aby se mé sémě rozmnožilo a dosáhlo všech srdcí." 

28 Moji žáci vždy respektovali lidský život, nikdy se neodvážili zaujmout mé místo soudce. Věděli, 

že mají přenechat záležitost, ať už spravedlivou, nebo nespravedlivou, Mně, protože jedině Já ji mohu 

správně vyřešit. Neptali se lidí, proč hřeší, a ke všem měli soucit a milosrdenství. 

29 Nyní ve třetí éře, kdy se Můj lid blíží ke konci Mého projevu, připravuji nové učedníky. Vše se 

odehrálo podle mé vůle. V současné době stavím nezničitelný chrám v duchu svých dětí. 

30 Nepředkládejte mi již žádné symboly a nepředstavujte mě ve fyzické podobě. Poslouchejte a 

následujte pouze mé inspirace. To vám bude stačit k dosažení oduševnění. 

31 V tomto čase jste slyšeli Můj hlas stejným způsobem, jakým jsem vám ho dal slyšet v Prvním čase, 

kdy jsem způsobil, že se duch lidí zachvěl. 

32 Nyní vám již nedávám své pokyny prostřednictvím Ježíše, svého vtěleného Slova. Mluvil jsem k 

vám prostřednictvím lidských bytostí, neboť nyní jste vyspělejší a můžete mi rozumět a předávat mé 

slovo. 

33 Již se blíží konec tohoto projevu, abyste jej pak znovu převzali ve vyšší formě prostřednictvím 

zahájení dialogu ducha s vaším Stvořitelem, který používají vyšší duchovní bytosti, jež se mnou přebývají. 

34 Nebojte se dne mého odchodu, neboť se od vás nikdy nevzdálím. Po svém nanebevstoupení ve 

Druhé éře jsem se ukázal svým učedníkům v omezené podobě Ježíše, abych jim poskytl útěchu. Dnes 

nevíš, kolik dní Mě nebudeš cítit, ale na jejich konci Mě opět uvidíš a pocítíš, že tě inspiruji a že ti do 

mysli proudí nová slova. Žádám vás jen, abyste se spojili, abyste byli jedno "tělo" a jedna vůle, abyste tak 

byli hodni dosáhnout cíle. V tento den (rozloučení) bude přítomno dvanáct kmenů vyvoleného národa, 

doprovázet vás bude také dvanáct apoštolů, abyste se cítili povzbuzeni jejich příkladem. Stejně jako oni 

vás totiž nechávám jako ovce mezi hladovými vlky. Ale budu s vámi ve vašem pronásledování, ve vězení, 

v každé chvíli, kdy mě budete potřebovat. 

35 Budu chránit své sémě. 

36 Musíte se ještě hodně snažit, abych vás, až uvidím, že mezi Mým lidem vládne láska, čistota a 

prostota, mohl zanechat jako pány lidstva. Žádají-li vás o poučení, dejte jim je; pokud vás umlčují, v 

pokoře mlčte. Vždycky zasévejte na svých cestách, jak jsem vás to naučil. 

37 Milujte své bližní, abyste mezi nimi položili základy míru a harmonie. 

38 Lidé, kdy ponesete ovoce? Od doby, kdy jsem vás učil, uplynulo mnoho času, a apoštolové, které 

lidé tolik potřebují k duchovnímu probuzení, stále nepovstávají. 

39 Zbývá vám málo času, abyste mě vyslechli, a je nutné, abyste se naučili mým lekcím, abyste o nich 

mohli snáze svědčit. 

40 Pamatujte si: Až mé slovo k vám utichne, bude záležet na vašem příkladu a vašich skutcích, zda se 

mnohá srdce, která neměla to štěstí mě slyšet při tomto zjevení, probudí k víře a obrátí se k mým skutkům. 

41 Jako příklad těchto slov vám uvádím obrácení Saula, později zvaného Pavel, který zcela zasvětil 

své tělo i ducha službě svému Pánu. 

42 Pavel nebyl jedním z dvanácti apoštolů, nejedl u mého stolu, ani mě nenásledoval na cestách, aby 

slyšel mé učení. Spíše ve mne nevěřil a na ty, kdo mě následovali, se nedíval laskavýma očima. V jeho 

srdci se zrodila myšlenka zničit semeno, které jsem svěřil svým učedníkům a které se právě začalo šířit. 

Pavel však nevěděl, že je jedním z Mých. Věděl, že Mesiáš musí přijít, a věřil v to. Nedokázal si však 

představit, že by pokorný Ježíš měl být zaslíbeným Spasitelem. Jeho srdce bylo plné pýchy světa, a proto 

necítil přítomnost svého Pána. 
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43 Saul povstal proti svému Spasiteli. Pronásledoval Mé učedníky i lidi, kteří se k nim obraceli, aby 

slyšeli Mé poselství z úst těchto apoštolů. A tak jsem ho překvapil, když se chystal pronásledovat Mína. 

Dotkl jsem se ho na nejcitlivějším místě jeho srdce a on mě okamžitě poznal, protože jeho duch na mě 

čekal. Proto slyšel můj hlas. 

44 Mou vůlí bylo, aby se tento všeobecně známý člověk takto obrátil a aby svět mohl být svědkem 

všech jeho podivuhodných skutků, které by měly sloužit jako podnět k víře a porozumění. 

45 Proč se podrobně zabývat životem tohoto muže, který od té doby zasvětil svůj život lásce k 

bližnímu, inspirován láskou svého Mistra a jeho božským učením? 

46 Pavel byl jedním z největších apoštolů mého Slova, jeho svědectví bylo vždy prodchnuto láskou, 

upřímností, pravdivostí a světlem. Jeho dřívější materialismus se změnil ve velmi vysokou duchovnost, 

jeho tvrdost v nekonečnou mírnost, a tak se z pronásledovatele mých apoštolů stal nejhorlivější rozsévač 

mého Slova, neúnavný potulný kazatel, který přinášel božské poselství svého Pána, pro něhož žil a jemuž 

zasvětil svůj život, různým národům, krajům a vesnicím. 

47 Zde máte, milovaní lidé, krásný příklad obrácení a důkaz, že lidé, i když mě ještě neslyšeli, se 

mohou stát mými velkými apoštoly. 

48 Dnes vám říkám: Kde je můj lid? Kde jsou ti, kdo jsou moudří ve zkouškách, odvážní v bitvách a 

vytrvalí v bojích? Jsou roztroušeni po celém světě. Já však způsobím, aby se vydali na cestu s mým 

hlasem, a duchovně je sjednotím, aby šli před všemi národy. Říkám vám však, že dnes ji budou tvořit lidé 

všech ras, kteří pochopí podstatu spojenectví, jež od všech lidí očekávám. 

49 Tento lid bude statečný a divoký, ale nebude mít bratrovražedné zbraně ani válečné vozy a nebude 

zpívat ničivé písně. Jeho praporem bude mír, jeho mečem pravda a jeho štítem láska. 

50 Nikdo nebude schopen zjistit, kde se tento lid nachází: je všude. Její nepřátelé se ji budou snažit 

zničit, ale nepodaří se jim to, protože nikde nenajdou její pozemskou jednotu, protože její jednota, řád a 

harmonie budou duchovní. 

51 Zatímco kdysi je osvobodil Mojžíš, vedl je po vyprahlých a osamělých stezkách a nutil je 

pochodovat uprostřed nepřátelských zástupů, které je obklopovaly, dokud je nepřivedl k branám zaslíbené 

země, dnes Eliáš, který je neviditelný, ale hmatatelný a přítomný, povolá lid do boje a ukáže jim cesty plné 

světla, aby je pevným a jistým krokem přivedl k prahům domova, který chystám pro tvého ducha. 

52 Duchovní zákon, který ji vede a řídí, je tentýž, který jsem vyryl do kamene a který vám byl zjeven 

na hoře Sinaj. Duchovní chléb, který ho živí, je ten samý, který je obsažen ve Slově, jež vám bylo dáno 

skrze Ježíše. Světlo, které mu dodá naději a odvahu, aby už nikdy nesešlo z cesty pravdy, bude inspirací, 

která v této době sestoupí z nekonečna, aby lidskému duchu odhalila vše, co mu bylo neznámé. 

53 Každý, kdo prokáže pokrok ve schopnostech, které jsem mu udělil, i v duchovních darech, kdo je 

také neúnavným hledačem pravdy nebo kdo miluje duchovnost - vpravdě vám říkám, že bude jedním z 

vojáků tohoto lidu a uslyší volání svého Pána, až ho bude volat do boje, a stejně tak, až ho bude volat k 

míru. 

54 Zdá se vám tento obraz jen krásným snem? 

55 Když Mojžíš v Egyptě oslovil Izrael a oznámil jim požehnání zaslíbené země, lidé pochybovali, 

protože si zvykli na otrocké jho a utrpení, takže se jim zdálo nemožné, že by pro ně mohla existovat země 

svobody a blahobytu. Přesto se tento lid vydal na cestu a stále více se přibližoval k zemi, která se mu 

zpočátku zdála jen krásným snem, až nakonec dosáhl ovoce své vytrvalosti a věrnosti. 

56 Nepředstavujte si mě s korunou a žezlem; ne, spíše mě vidějte pokorného a prostého. 

57 Chci, abyste vstřebávali podstatu mého Slova, které je potravou pro každou duši. Najdete v něm 

chléb života, víno duchovní radosti, ovoce pravé lásky. 

58 Je nutné, abyste se při večeři se mnou u tohoto stolu lásky a oduševnění naučili se mnou mluvit a 

naslouchat mi. Neboť tento projev, kterého se právě účastníte, je pouze dočasný a je nezbytné, abyste se 

naučili se mnou duchovně rozmlouvat, abyste se, až přestanete slyšet můj hlas v této podobě, necítili 

opuštění, osamocení nebo osiřelí. 

59 Osvěžte se v této době, kdy máte mé vyhlášení. Nikdy však nevytěsňujte ze svého vědomí den, 

který je podle mé vůle určen, kdy naposledy přijmete mé slovo. 
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60 Říkám vám to: Protože pro ty, kdo si příliš zvykli na mé hlásání, je den, kdy mě již nebudou moci 

slyšet, "smrtí", a budou pak vystaveni pokušení získat hlásání nedovolenými prostředky, které poněkud 

zaplní prázdnotu jejich srdce. Ale moje světlo tam nebude. 

61 Musíte již pochopit, že kdyby toto hlásání nemělo pevný konec, nikdy byste nemohli udělat krok 

vpřed, protože byste neměli zájem studovat mé Slovo ani se snažit o duchovní dialog. Proč byste to dělali, 

když můžete toto slovo slyšet den co den a přijímat tuto útěchu pokaždé, když o ni požádáte? Ale až bude 

učení dokončeno a poselství předáno, bude všechno jinak. Chcete-li se tedy cítit mně blízcí, musíte 

přemýšlet o všem, co vaše paměť uchovala, a chcete-li se cítit silní, musíte se věnovat skutečnému 

duchovnímu plnění povinností, v němž se stanete rozsévači míru, světla, léčivého balzámu a láskyplného 

jednání. 

62 Ve vašem zájmu bude doba, po kterou mě budete poslouchat prostřednictvím lidského intelektu, 

jen krátká, neboť jste tak dětští a křehcí, že si na mou přítomnost v této podobě začnete zvykat již po 

krátké době, kdy mě slyšíte. Už necítíš to dojetí, které se tě zmocňovalo v prvních dnech, a stále méně 

prožíváš tu radost, tu blaženost, když mi nasloucháš - pocit štěstí, který tě v mnoha nocích dokonce 

připravil o spánek při pomyšlení, že mě uslyšíš, a při touze, aby opět nastal den a okamžik, kdy uslyšíš ten 

hlas, který se ti někdy zdál nemožný. 

63 "Je to opravdu pravda," ptali jste se sami sebe v srdci, "že slyším hlas svého Pána? Jsem hoden být 

svědkem projevu svého Stvořitele prostřednictvím tohoto nádherného slova? Ó, Mistře, jak velkou radost 

jsi udělil našemu duchu, když jsi nám dal slyšet Tvůj otcovský hlas, Tvé slovo jako Mistra, Tvé božské 

slovo!" Neunavilo tě mě poslouchat a nevynechal jsi jediné slovo a poslouchal jsi všechny mé pokyny. Ale 

čas plynul a vám se stalo zvykem mě poslouchat, a protože jste se už nesnažili prohlubovat, začalo vás 

unavovat mé slovo, které vám připadalo monotónní - "stále stejné, stále stejné" - aniž byste si 

uvědomovali, že to vy už nepřicházíte připraveni jako v prvních dnech, kdy jste k němu přistupovali 

zbožně a plni úcty, úžasu, víry, lásky a pokory. 

64 Mohu ti říci, že nebylo jediné srdce, kterému by se po nějaké době naslouchání Mně nestalo 

samozřejmostí Mé slovo a Mé projevy, a proto ti znovu říkám, že kvůli své lidské nezralosti a slabosti 

nejsi schopen dlouho vytrvat v oduševňování, a proto je lepší, abych kvůli tobě omezil dobu Svého 

projevu. Kdybych to totiž neudělal, všichni byste nakonec nepociťovali žádnou úctu k tomu, co vám váš 

Mistr na základě slibu Druhé éry nyní udělil. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 158  
1 Božské světlo mého Ducha ať je mezi vámi. 

2 Vítejte, milovaní učedníci, vy, kteří spěcháte jako poslušné ovce na volání Dobrého pastýře. 

Kdyby se někdo odvážil vybočit z kruhu poté, co už byl na překážce, nechám ostatní v dobré péči, aby 

ztraceného hledali. Není totiž mou vůlí, aby se ztratila (byť jen) jedna z mých ovcí. 

3 Bdím nad všemi, dávám svůj pokoj vašemu srdci a světlo vaší mysli, abyste šli dobrou cestou. Ale 

když ji jednou opustíš a zapomeneš na Toho, který dal všechno, aby tě zachránil, a s nímž jsi žila a v jehož 

teple jsi nacházela útěchu, vpravdě ti říkám, že Moje pomáhající láska tě bude všude pronásledovat a Můj 

hlas tě bude neustále volat skrze tvé svědomí. Nemůžete zabloudit. Vysvětlil jsem vám, jakým zákonem se 

máte řídit. Nemůžete klamat sami sebe, protože máte svědomí, které správně posuzuje každý váš čin a říká 

vám, co je dovoleno a co ne. Vězte, že pokud nebudete poslouchat jeho rady, vaše činy vás obviní. Znovu 

vám říkám: Poznejte sami sebe, abyste mohli poznat své bližní. 

4 Připravte se, abyste byli silní, neboť moji noví apoštolové nebudou slabí, ani se nezhroutí na cestě 

po několika krocích. Budou mít dostatek síly, aby dokázali, že dokáží v lidech vzbudit důvěru a vést je 

svým příkladem, slovem a způsobem myšlení. 

5 Všichni máte schopnosti být v budoucnu skutečnými průvodci srdcí a duší, a dokonce i 

odtělesněné bytosti, které žijí v narušeném stavu duše, budete moci osvobodit z jejich temnoty tím, že je 

povedete ke světlu. 

6 Tento úkol je obtížný, ale já vám ho prostřednictvím každého nositele hlasu objasňuji. 

7 Pokud někdo sejde z cesty kvůli nepochopení Mého díla, znovu ho zavolám, aby si uvědomil, že 

ten, kdo uzavřel smlouvu s Bohem, nesmí na své cestě vývoje ustoupit. Mluvím k tvému duchu, pro nějž 

bylo vše zahaleno temnotou, než mě poznal. Protože se však Otec dal poznat na své cestě, přesvědčil se o 

péči a lásce Božího Ducha, který se omezil na tři časová období, na tři různé, ale dokonalé fáze zjevení, 

aby se dal pochopit lidskému duchu. 

8 Někteří chtějí hledat pravdu jinými způsoby. Říkám jim: Máte-li dobrý důvod hledat, hledejte, ale 

hledejte správně. Jiní cítí, že jsou v rodině Otce, bez jehož přítomnosti by už nemohli žít. 

9 Nikdo tě nedokáže ochránit tak jako já, nikdo tě znovu nepozvedne s takovou láskou, když jsi na 

cestě padl. Jsem jediný, kdo ti osvětlí cestu životem. Pojďte ke mně, ó milovaní, jako já přicházím k vám, 

s vnitřním povznesením, láskou a upřímností. Nechť jsou všechny vaše činy prodchnuty duchovností, pak 

zažijete ohromující blaženost. 

10 Čekají vás léta zkoušek, ale uprostřed nich musíte splnit své poslání. Tímto posláním bude 

pomáhat trpícím bližním a přitom zapomínat na sebe. 

11 Neurážejte se, když váš národ ostatní hodnotí jako druhořadý. Ukažte, že v očích mé lásky a pod 

mým zákonem jste si všichni rovni. Ať se váš duch odráží ve vašich dílech bez mráčku a ať z vaší mysli 

vyvěrá poučení a osvícení ohledně omylů lidí v jejich různých ideologiích. 

12 Chci, abyste přemýšleli o všem, co jsem vám řekl, abyste si toto poučení zapamatovali a byli na 

své cestě silní. 

13 V tomto čase vám neukazuji jinou cestu a mohu vám říci, jako v druhém čase v Šalomounově 

chrámu: "Nepřišel jsem zrušit Zákon, ale naplnit ho." A tak se stalo. Viděl jsem totiž, že učitelé Zákona 

mu nerozumějí, a proto si mé slovo vykládají špatně. 

14 Já, Slovo, jsem se v Ježíši stal člověkem, abych lidi učil učení o lásce a spravedlnosti, které 

pochází ze Zákona daného lidstvu Otcem v minulých dobách. A učení o oduševnění, které vám v této době 

zjevuji, vám má ukázat dodržování Kristova učení, aby duch mohl vystoupit na vrcholy poznání a 

duchovní pravdy. 

15 Lidstvo je duchovně rozděleno na náboženství, sekty, doktríny a ideologie. Já však prokážu moc 

svého Slova tím, že je spojím, ačkoli jsem vám již řekl, že svět bude očištěn a duše se budou třást jako lesy 

při poryvu hurikánu, než se tak stane. Bděte, neboť ačkoli jste neznámí a nenápadní, vlastníte světlo, 

kterým můžete vysvobodit z temnoty ty, kdo v ní bloudí jako slepí, a ukázat jim jasný obzor a lepší 

budoucnost. 
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16 Nebuďte již strážci tradic a vymyšlených obřadů. Praktikujte mé Slovo s čistou myslí, neboť jsem 

vám řekl, že bude duchovním pojítkem, které spojí národy a rasy, protože mé Slovo lásky je univerzální 

zákon. 

17 Z lásky k vám a proto, abyste pochopili, do jaké míry vás činím hodnými Mne, dávám se poznat 

skrze váš intelekt. Přijde však čas, kdy tato forma projevu již nebude nutná, a pak síla vašeho vnitřního 

povznesení přiblíží vašeho ducha k Otci, takže uslyšíte Jeho "božský koncert", který vám nejprve řekne: 

"Milujte se navzájem". 

18 Dnes vám říkám: "Pojďte ke mně a naleznete pokoj." Tato shromaždiště jsem zde opatřil, aby byla 

jako stromy, které vám poskytují stín a pod nimiž nasloucháte mému slovu. Ve Druhém věku jste mě 

slyšeli v údolích, na březích řek a na horských výšinách. V chrámu přírody ses inspiroval a měl jsi se 

mnou společenství. Dnes i vy navštívíte tato místa a tam, daleko od světa, který hřeší a popírá mě, pocítíte 

čistou atmosféru prodchnutou vitalitou, kde vše mluví o mně. Až bude váš duch svobodný a volný, spojí 

se s Otcem v dokonalém společenství. 

19 Mnoho duší mě hledá v různých náboženstvích, sektách a filozofiích a žádají mě o světlo, aby 

našly pravou, nejkratší cestu. Nevědí však, že se zjevuji v tomto národě, v této vám známé podobě. 

Všechny vás vedu ke světlu, protože má láska nezná rasy ani národy. Vy, kteří mě slyšíte, pracujte na 

sobě, proměňte se, abyste se stali mými nástroji v díle lásky, uklidnění a vzestupu ducha. 

20 Z tebe vyjde prorocké slovo, slovo, které uzdravuje a utěšuje. Chcete sloužit lidstvu? Základní 

zákony, které jsem vám dal, jsou láska k Tomu, který vás stvořil, a láska k sobě navzájem. Všechny 

ctnosti mají svůj původ v lásce k Bohu a bližnímu. 

21 Všichni jste ze mě vyšli se stejným nadáním. Neupřednostňoval jsem jedny před druhými. Každý 

duch má schopnosti a dary, aby dosáhl svého vlastního povznesení. 

22 Buďte silní, přijměte své vykoupení a spolupracujte na díle Třetí éry, abyste mohli zažít nastolení 

Mého Království v lidském duchu. Vystupte, abyste mohli žít ve vyšších světech, než je tento, kde není 

utrpení, dokud se nezdokonalíte a nepřijdete ke mně. I když tento pozemský svět stále poskytuje tolik 

uspokojení a skrývá v sobě krásu a milost - myslete na duchovní život, který vás čeká, a přibližte se k 

němu už dnes. Dopřeji vám, abyste z tohoto pozemského údolí skrze své tváře viděli ten nádherný život 

plný míru, lásky a harmonie. 

23 Opakuji vám, že ve mně bude spaseno celé lidstvo. Krev prolitá na Kalvárii je životem pro 

každého ducha. Nejde však o samotnou Krev, protože ta padla do prachu země, ale o božskou Lásku, která 

je v ní symbolizována. Kdykoli k vám mluvím o své krvi, víte, co to je a jaký je její význam. 

24 Mnoho lidí prolilo svou krev ve službě svému Pánu a z lásky ke svým bratrům, ale neztělesnili tím 

božskou lásku, pouze duchovní, lidskou lásku. 

25 Ježíšova krev však ztělesňuje božskou lásku, protože na ní není vůbec žádná vada. V Mistrovi 

nikdy nebyl žádný hřích a dal vám svou krev do poslední kapky, abyste pochopili, že Bůh je pro svá 

stvoření vším, že se jim dává zcela, bez výhrad, protože je nekonečně miluje. 

26 Jestliže prach země pohltil tekutinu, která byla životem v Mistrově těle, bylo to proto, abyste 

pochopili, že mé učení skrze božské zavlažování s jeho láskou, moudrostí a spravedlností mělo učinit život 

lidí plodným. 

27 Svět - nevěřící a skeptický k Mistrovým slovům a příkladům - bojuje proti mému učení a říká, že 

ačkoli Ježíš prolil svou krev, aby lidi zachránil od hříchu, svět není spasen; že hřeší každým dnem víc, 

ačkoli je vyspělejší. 

28 Kde je síla této vykupitelské krve, ptají se lidé, zatímco ti, kteří by měli ukázat skutečné základní 

myšlenky mého učení, nejsou schopni uspokojivě odpovědět na otázky těch, kteří touží po světle a žízní 

po poznání pravdy. 

29 Říkám vám, že v této době mají otázky těch, kteří nevědí, větší hloubku a obsah než odpovědi a 

vysvětlení těch, kteří tvrdí, že znají pravdu. Přišel jsem však k vám znovu promluvit a zde je Mé slovo pro 

ty, kdo věří, že tato Krev skutečně přinesla spásu hříšníkům před Boží spravedlností - všem těm, kdo byli 

ztraceni a odsouzeni k přísnému trestu. Říkám vám: Kdyby Otec, který ví všechno, věřil, že lidé postupně 

nevyužijí a nepochopí všechno učení, které jim Ježíš předal ve svých slovech a skutcích - vskutku by ho 

nikdy neposlal, neboť Stvořitel nikdy neudělal nic zbytečného - nic, co by nebylo určeno k tomu, aby 
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přineslo ovoce. Jestliže ho však poslal, aby se narodil, rostl, trpěl a zemřel mezi lidmi, bylo to proto, že 

věděl, že tento zářivý a plodný život Mistra vytyčí svými skutky nesmazatelnou cestu, nezničitelnou stopu, 

aby všechny jeho děti našly cestu, která je má dovést k pravé lásce a následováním jeho učení k domovu, 

kde na ně čeká jejich Stvořitel. 

30 Věděl také, že tato krev, která svědčí o čistotě, o nekonečné lásce a která byla prolita do poslední 

kapky, naučí lidi s vírou ve svého Stvořitele plnit úkol, který je vynese do zaslíbené země, kde mi budou 

moci obětovat splnění svého úkolu a pak říci: Pane, vše je splněno. " 

31 Nyní vám mohu říci, že hodina, kdy byla prolita má Krev na kříži, nebyla hodinou, která by 

naznačovala hodinu vykoupení člověka. Má Krev zůstala přítomna zde na světě, živá, čerstvá, a vyznačila 

krvavou stopou Mého Umučení cestu k vašemu vykoupení, které vám umožní dosáhnout domova, který 

vám slíbil váš Otec. 

32 Řekl jsem vám: Já jsem zdroj života, pojďte a očistěte se od svých skvrn, abyste mohli jít svobodní 

a celí ke svému Otci a Stvořiteli. 

33 Můj zdroj je láska, je nevyčerpatelný a bezmezný. To vám chce říct moje krev, která byla tehdy 

prolita. Zpečetilo to mé slovo, potvrdilo to mé učení. 

34 I na poušti jsem svému lidu svěřil svůj Zákon, ale dal jsem mu symbol: manu. 

35 V této době máte jinou manu; není stejná jako ta, která lidi živila tělesně. I ty máš mou krev, i když 

to není ta, která vytékala z Ježíšových ran. 

36 Jsem v duchu a v současné době mě slyšíte jako duchovní bytost. Živíte se mým slovem, které je 

chlebem věčného života, a očišťujete se praktikováním mého učení. Pochopte, že k dosažení spásy musíte 

také přispět svým dílem, kterým je láska a pomoc bližním. 

37 Dal jsem vám svou Krev, přijměte ji správným způsobem. Kdyby k získání spásy stačilo, že jsem 

vám ji dal - vpravdě vám říkám, pak by již nikdo nehřešil, pak by již nebylo zapotřebí země k odčinění 

hříchů, neboť pak by již všichni lidé přebývali v nebeském království. 

38 Chci, abyste si svými zásluhami zasloužili přijít k Pánu, neboť jako vědomé bytosti si zasloužíte 

nekonečnou milost, nevýslovné štěstí, že jste přišli do Otcova lůna, protože jste Ho milovali a protože jste 

milovali i Jeho tvory, kteří jsou vašimi bratry a sestrami. 

39 Na základě svých zásluh jsem našel ty vaše. Ukážou vám cestu, dovedou vás na nejvyšší výšiny 

ducha, tam, kde je světlo, mír a pravý život. 

40 Zde je Mistr, který dává světlo vaší mysli Svým Božským učením, neboť se nacházíte v čase 

Světla. 

41 Spěcháte na mou výzvu a prokazujete poslušnost mému zákonu, protože jste zjistili, že jeho 

praktikováním můžete obstát před svým Pánem. Je to univerzální zákon lásky, který lidstvo pozná a bude 

žít. Změní tvář světa tím, že z labilních lidí udělá lidi s vysokou morálkou. 

42 Pomáhám hříšníkům a používám jejich vůli k obnově, abych dal světu příklad. Nedivte se, že se 

dávám poznat skrze hříšníka, protože nehledím na jeho hřích, ale na jeho touhu po spáse. 

43 Když uvážíte, že jsem i v těch nejmenších bytostech přírody, jak bych vás měl zapírat a oddělovat 

se od vás jen proto, že máte v sobě nedokonalosti, když právě tehdy Mě nejvíce potřebujete? 

44 Já jsem život a jsem ve všem, proto nic nemůže zemřít. Hluboce se zamyslete, abyste nezůstali 

vázáni na formu vyjádření. Ztište své smysly a objevte mě v jádru slova. 

45 Chci, abys poznala schopnosti ducha už teď, dokud jsi ještě vtělená, abys mě uměla milovat a aby 

tvé uctívání Boha bylo hodné mě. Tak mě pocítíte v sobě i mimo sebe. 

46 Existuje mnoho učení, náboženství a sekt. Všichni se mě snaží hledat, ale já vám říkám: Cesta, po 

které mě mohou všichni najít, je ta, po které mě hledá jen málokdo: cesta lásky, která znamená pravdu, 

pomoc a vzestup. 

47 Stále méně používám alegorie a podobenství, protože je načase, abyste mě pochopili na základě 

tohoto prostého a jasného slova. Není to ještě světlo vaší víry, které osvětluje vaši cestu, i když by tomu 

tak mělo být. Je to osvícení mých zjevení a tajemství, které vám umožní rozlišit dobro od zla. Ale světlo 

víry se ve vás stále rozhoří a umožní vám vidět jasně. Pamatujte, že jsem řekl, že musíte zachránit mnoho 

svých bližních. Nebojte se budoucnosti, budoucnost jsem Já a v ní Mě také najdete. 
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48 Kdo jiný než vy by mohl lépe pochopit a zmírnit utrpení vašich bližních, když je to stejné utrpení, 

které jste mi přinesli a od kterého se právě očišťujete? Zanechám vás připravené jako útěchu pro ztrápená 

srdce. 

49 Uvažujte o tom, jak jsem vám pomohl pochopit a uskutečnit obtížné poslání, které jste od věčnosti 

obdrželi od svého Otce. 

50 Nebojte se, neboť věříte-li ve mne a důvěřujete-li mi, vydržíte. Vzpomeňte si na muže, který ke 

mně přišel v Druhém čase a řekl mi: "Pane, věřím v Tebe a prosím Tě, abys navrátil zdraví mému 

umírajícímu otci. Vím, že když to řekneš, uzdraví se." Když Mistr viděl v tom muži tolik víry, řekl mu: 

"Jdi, a až přijdeš domů, tvůj otec tě přivítá ve zdraví." A tak se stalo. 

51 Tak bude vaše víra podle mé vůle, ale až zažijete zázrak, obrátíte se znovu k Otci, abyste mu 

poděkovali. 

52 Vy neznáte ani pokoj, ani pravou lásku, ale já chci, abyste poznali můj pokoj a nosili mou lásku ve 

svých srdcích. 

53 Vy všichni, kdo toužíte po lepším životě, vy všichni, kdo žijete sužováni zmatkem, který vládne ve 

světě, spojte se v modlitbě, abyste postupně přitáhli můj pokoj na zem. Snažte se uvádět mé učení do 

praxe, abyste díky mému slovu pocítili, jak láska začíná znovu vstupovat do srdcí. Připravte se na příchod 

mého království mezi vás, buďte posly a hlasateli mého pokoje. 

54 Zlo, které je souhrnem všech lidských hříchů, neřestí a nevědomosti, vládlo lidem po dlouhou 

dobu. Mou vůlí však je, aby tuto moc nyní sami zničili. V tom jim budu pomáhat, předám jim svůj meč, 

aby jím porazili zlo. Tato moc bude zcela zničena, její vliv bude odmítnut všemi srdci, jejich hlasy 

nebudou slyšet a jejich šepot nebude poslouchat. Duše se osvobodí a postaví se nad hřích, tělo se konečně 

skloní a omezí vášně. 

55 Zkušenost, přesvědčení, světlo poznání a rovnováha jako plody duchovního vývoje člověka se 

stanou úrodnou půdou, na kterou padne mé semeno. 

56 Pak budu vládnout já, ale bude to ve vašich srdcích. Bude ti přikázán mír národů a já tě budu 

inspirovat z nekonečna. Rozdíly mezi rasami postupně zmizí. Obtíže, které se dosud zdály nepřekonatelné, 

nakonec rozum překoná. Spravedlnost a dobrý úsudek se projeví ve skutcích lidí a každý člověk bude žít 

ostražitě, aby nebyl narušen mír na světě. 

57 Hořkost a bolest zanechá v duších nesmazatelnou vzpomínku a tato bolest, tato vzpomínka bude 

jako přízrak, kterého se lidé budou bát, jako se dodnes bojí smrti. 

58 Lidstvo však chce další zkoušky a ty přijdou. Z těchto návštěv vyjde mnoho srdcí čistých a mnoho 

duší svobodných. Válka idejí, kterou jste dosud nezažili, musí vypuknout a rozšířit se, aby se ti, kdo spí, 

mohli probudit a ti, kdo zůstávají ve stagnaci, mohli opustit své zajeté koleje a pokročit na cestě k nápravě. 

Mé jméno a Mé slovo budou použity jako zbraně a lidé si jimi budou ubližovat. Říkám vám však, že to 

nebude ani mé jméno, ani mé slovo, co bude zraňovat nebo "zabíjet", ale budou to úmysly, s nimiž je lidé 

používají. 

59 Nakonec vás všechny přemůže mé učení, má láska, neboť z mého slova bude vycházet světlo, 

které svět potřebuje, aby uvěřil, poznal a byl spasen. 

60 Pracujte na sobě, neboť odpovědnost těch, kteří v této době přijali mé Slovo, je velmi velká. 

61 Vše, co se mezi vámi v této době děje, se vám zdá podivné: muži a ženy pociťují, že se probouzejí 

jejich dřímající duchovní dary, slyší hlasy ze záhrobí, mají duchovní vize a prorocké sny, chvějí se pod 

vlivem neznámých sil, cítí, jak se jejich dříve těžkopádná mysl projasňuje, a jsou schopni pochopit 

hluboké lekce. Lidé beze slov se vyhřívají ve světle inspirace, posedlí se zbavují břemene a zjišťují, že 

mají dar komunikovat s duchovním světem. Hlas Páně slyší ti nejpřipravenější, jiní dokážou zázraky s 

nemocnými, kterým navracejí zdraví díky Božímu milosrdenství. 

62 Tváří v tvář všem těmto zázrakům se radovaly všechny ty zástupy, které si myslely, že je má 

pomáhající láska opustila, a najednou zjistily, že jejich duch je plný darů. Již dávno vám bylo ústy proroka 

oznámeno, že tento čas přijde. 

63 Nastal čas, který vám Joel oznámil. Musím vás však upozornit, že dary Ducha, které jste nyní 

viděli vycházet z vaší bytosti, vám nebyly dány až nyní. Od počátku existence vašeho ducha s vámi 

procházely transformací a nyní, v tomto čase, jsem vás poslal na Zemi, abyste sklízeli plody svého vývoje. 
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64 Duch Eliášův přišel, aby zahájil tuto éru tím, že se dotkl orgánu lidské mysli paprskem světla, 

který je v něm - dveřmi, jimiž později mé světlo zaplaví lidi jako slovo, aby jim dalo podrobné pokyny a 

zanechalo mé slovo jako svědectví a cestu do nové éry. 

65 Eliáš byl první, kdo se nechal slyšet lidskými ústy, aby vám oznámil blízkost mé duchovní 

přítomnosti mezi vámi, a zůstane vaším duchovním pastýřem i po skončení mého hlásání. Eliáš vás musí 

nadále vést, protože nejste schopni sami pochopit vše, čemu vás učím. 

66 Eliáš obnoví pravý význam učení, které jsem vám dal od prvních dob. Osvítí tě, abys našel 

pravdivý výklad Mých zjevení. Dotkne se každé mysli a srdce, aby je probudil ke světlu tohoto nového 

úsvitu. Očistí vás také od všech skvrn a poskvrn, které jste přidali k duchovním darům, jež se skrze vás 

projevují. Nebudete si totiž myslet, že jste jednali dokonale a že všechno vaše dílo bylo podle pravdy. 

67 Rok 1950 jsem vám označil za konec této formy projevu prostřednictvím lidského intelektu. 

Nebude to však znamenat konec rozvoje různých darů, které máte, naopak, váš duch bude poté tváří v tvář 

nepřítomnosti mého Slova hledat mé světlo, mou Přítomnost a mou inspiraci, bude se snažit je získat, a tak 

se bude každým dnem více a více zdokonalovat. 

68 Vydávejte o mně svědectví svými schopnostmi a používejte je k praktikování ctností, k 

duchovnímu pokroku, k vytváření míru pro své bližní. Dávejte pozor, neboť slabá chvilka, neuvážený 

krok, zkouška, která vás přivede ke klopýtnutí, vás může svést ze správné cesty, z úzké stezky pravdy, a 

způsobit, že zabloudíte na stezky jen zdánlivého světla, které vás stále více vzdalují od splnění vaší 

povinnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 159  
1 Vy, velké zástupy, váš duch je plný radosti, protože se vám dostalo milosti spatřit úsvit nové éry, 

kterou vám ohlásili proroci a Hospodin, váš Bůh. Všímejte si všeho, co se ve světě děje, neboť se 

nezjevuji jen vám. 

2 Utrpěl jsem lidi v jejich materialismu, aby si uvědomili dobu, ve které žijí, a rozpoznali mnohé 

události jako božská znamení, na která se dívali lhostejně, protože jim přisuzovali jiné příčiny. 

3 V minulých dobách byly epochy, kdy Boží lid dokázal duchovně vykládat vše, co se kolem něj 

dělo, protože to byli lidé, kteří žili v mém zákoně, milovali mě a žili prostým a ctnostným životem. Struny 

jeho srdce byly stále citlivé, stejně jako jeho duch. Tito lidé žili v neustálém duchovním společenství se 

svým Pánem. Slyšeli polidštěný hlas svého Stvořitele a byli schopni přijímat poselství z duchovního světa 

od bytostí, které nazývali anděly. A v nočním tichu, v klidu svého srdce a prostřednictvím daru snů 

přijímala poselství, pokyny a proroctví, kterým věřila a poslouchala je. 

4 Bůh nebyl jen na jejich rtech, ale přebýval i v jejich srdcích. Zákon nebyl jen něčím, co je pro ně 

napsáno, ale lidé ho žili. Bylo přirozené, že jejich existence byla plná zázraků, které dnes už nezažíváte. 

5 To jsou příklady učení hodné toho, aby si je lidé vzali za vzor, které zapsali svým životem a které 

mají být cestou a semenem pro generace, jež přišly po nich. 

6 Rozumíme: Jestliže tito lidé díky své prostotě a (vnitřní) vznešenosti cítili duchovno kolem sebe, je 

přirozené, že je nyní materialismus a nedostatek víry lidí této doby od těchto projevů odvádí. Říkám vám 

však, že už je dost bídného, neplodného a ubohého života, který toto lidstvo žije; proto jsem vás vyhledal, 

abych tloukl na srdce těch, kdo spí, navracel zrak slepým, kteří nejsou schopni vidět pravdu, a dotýkal se 

skrytých strun lidí, aby byli vnímaví pro Mou Přítomnost. 

7 Myslíte si, že tento vědecký a materialistický svět sotva kdy pocítí sklon ke spiritualizaci? Říkám 

vám, že to není nic těžkého, protože má moc je neomezená. Vnitřní povznesení, víra, světlo a dobrota jsou 

pro duši nutnější než jídlo, pití a spánek pro tělo. 

8 I když dary, schopnosti a vlastnosti ducha dlouho dřímaly, na mé zavolání se probudí a způsobí, že 

se k lidem vrátí spiritualizace se všemi svými zázraky a zjeveními, které budou větší než v minulých 

dobách, protože nyní jim lépe rozumíte. 

9 Musím říci lidem této doby a časů budoucích, aby neočekávali, že uvidí stejná znamení nebo 

projevy, jaké viděli lidé První éry, neboť musíte pochopit, že nyní žijete v novém věku, že jste putovali a 

vyvinuli se natolik, že chápete, rozumíte a cítíte zcela jinak. Nežádejte proto vnější znamení, která působí 

pouze na vaše smysly, abyste na nich založili svou víru. Mám pro tebe připravena nekonečná znamení, 

zjevení a zázraky, které spatříš spíše svým duchovním pohledem než pohledem svého hmotného těla. 

10 Studujte a zkoumejte, co vám říká historie, ale pochopte, že dnes je jiná doba, že žijete v jiném 

věku a že stejně jako váš duch je rozvinutější než v oněch dobách, tak i forma, v níž vám dnes dávám Své 

učení, není stejná, i když její smysl je stejný a věčně platný. 

11 V tento den, kdy jste s modlitbou očekávali svého Mistra, skutečně sestupuji k vašim srdcím. 

Přijměte mě tam, lidé, neboť vás přijímám ve svém otcovském Duchu. 

12 Nacházím mír ve vaší duši a harmonii ve vašich pocitech. Tento mír se šíří vaší bytostí a tato 

vnitřní příprava zve mého Ducha, aby sestoupil ve své božské záři. Připravte si všechny své schopnosti, 

abyste mohli plně pochopit mé učení. 

13 V tuto chvíli k vám nemluvím o fyzických smyslech, ale o smyslech ducha, které v něm již dávno 

jsou, ale které jste nepochopili, protože přijímáte pouze vnější formy a odmítáte duchovní podstatu. 

14 Blížíte se k nepomíjivému životu a já vám říkám: Jste ještě nezralí, protože sklony vašeho těla 

ještě nejsou v souladu s vaším duchem. Dal jsem vám však sílu a odvahu, abyste tyto instinkty překonali 

meditací a modlitbou. 

15 Mé slovo předávané skrze hlasatele je stále jasnější, hlubší a dokonalejší a způsobuje, že se 

zatvrzelá srdce stávají pokornými a ušlechtilými. 

16 Kdo nezažil svou "Golgotu" a kdo v životě netrpěl? - Nikdo, protože všichni nesete kříž při 

následování Krista. Vidím, že žijete oddaně a poslušně, aniž byste se bouřili proti přírodním zákonům 

nebo silám přírody, a když jsem viděla, že tyto zákony neporušujete, řekla jsem vám: Jste hodni Otce a 
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Mistra a nyní jste pochopili, že to není oběť pozemského těla, kterou máte vzdávat hold Stvořiteli, neboť 

jste pochopili správný způsob, jak Ho oslavovat Duchem, takže už nejste pohané. 

17 Žijete na zemi a k životu musíte využívat přírodní živly. Protože však všechny podléhají zákonu, 

měli byste je využívat pouze v rámci tohoto zákona. Tímto způsobem dáte svému duchu to, co je mu 

vlastní, a svému tělu to, co mu odpovídá. Nic vám neodpírám, neboť nic neodporuje mým božským 

radám, ale všeho užívejte s mírou. 

18 Znáte-li Otcův zákon, nemusíte se ničeho bát, neboť budete vědět, jak využít to, co vám v rámci 

mého zákona náleží. 

19 Plňte, co vám Mé slovo nařizuje, neboť z vás učiním lid pokoje a pokroku, neboť vy jste lid, který 

hledám. Ty jsi Izrael, v němž je Lévi, kterého jsem očistil, aby mi sloužil v tomto čase. 

20 V první éře Otec pomazal Léviho, aby z něj vzešli služebníci uctívání Boha a aby se stali šiřiteli 

Mého vnuknutí a Mého zákona. Proto vidíte, že i mezi nově příchozími hledám své služebníky - ty, kteří 

musí jít do jiných národů, aby naplnili mé poslání. To se stane po roce 1950, protože moje práce bude 

uznávána po celém světě. 

21 Dnes jste stále ještě zvídavými studenty, protože si uvědomujete, že se ještě nemůžete považovat 

za mistry, a proto spěcháte, abyste vyslechli slovo Toho, který ví všechno. 

22 Připravte svého ducha, své srdce a svou mysl a nakonec se stanete mistry a budete se těšit ze svých 

žáků. 

23 Přijímám vaši modlitbu, ve které mě prosíte, abych vám udělil svou milost, abyste byli schopni 

porozumět mému slovu. 

24 Vidíte, nemluvím k vám vždy v podobenstvích, ale dělám to zcela jasně, abyste mi rozuměli. 

25 Živte a posilujte svého ducha v mém učení, aby se mohl rozvíjet. 

26 Mistrovo učení začíná vždy stejně, protože obsahuje stejnou lásku. Začíná láskou a končí 

milosrdenstvím, což jsou dvě slova, v nichž je obsaženo celé mé učení. Právě tyto vznešené pocity dávají 

duchu sílu dosáhnout oblastí světla a pravdy. 

27 Uvědomte si, jak vás postupně vedu k pochopení a naplnění Mé Vůle - ne jako příkaz, neboť Já 

jako nekonečná Moudrost vím, že se z vás zrodí vůle poslouchat Můj Zákon, když vás inspiruji a 

probouzím k lásce. Má láska vás osvěcuje a zanechává vás svobodné. Má starostlivá láska vám pouze 

ukazuje cestu k dokonalosti, kterou byste se měli vydat. Cesta, o které k vám tak často mluvím, vede za 

hranice fyzické smrti, neboť na tento okamžik přechodu budete vždy připraveni. Neříká vám vaše intuice 

nebo váš duch, že existuje něco, co přežívá pozemské tělo, a že tím něčím je duch? Vždy jsem vás učil 

této cestě a připravoval vás na přechod této křižovatky, aby váš duch, až bude přecházet z pomíjivého 

života světa do duchovního domova, kde je věčný život, nebyl překvapen a znepokojen tváří v tvář 

nekonečnu. 

28 Vaším úkolem je pouze naplnit svůj osud zde; pak vám za dobré splnění vašich úkolů a povinností 

slibuji blaženou existenci v duchovním životě. Až k tomu dojde, nebudete se již špinit v bahně špatností 

tohoto světa. Tvůj duch již nebude zatemněn nízkými vášněmi pozemského těla. 

29 Vpravdě vám říkám: Abyste dosáhli úplné čistoty, vaše duše se bude muset ještě velmi očistit, a to 

jak v tomto světě, tak v duchovním. 

30 Jak často to pro vás bude nutné, budete se muset vracet na tuto planetu, a čím častěji nevyužijete 

příležitostí, které vám Otec poskytuje, tím více budete oddalovat svůj konečný vstup do pravého života a 

prodlužovat svůj pobyt v slzavém údolí. 

31 Každá duše musí během každé pozemské existence prokázat pokrok a plody svého vývoje tím, že 

pokaždé udělá pevný krok vpřed. 

32 Uvědomte si, že jediné dobro, které prospívá vlastnímu blahu, je to, které je konáno z opravdové 

lásky a milosrdenství k druhým, a to nezištně. 

33 Když se duše stává poslušnou a oddanou vůli svého Pána, činí tak proto, že mu důvěřuje. Nebrání 

se opuštění pozemského těla a návratu do záhrobí, protože se nebojí jeho odsouzení, ani se nebrání návratu 

na zem, kde na něj čekají nebezpečí a pokušení, protože ví, že z tohoto očistného tyglíku vyjde čistší. 



U 159 

98 

34 Ten, kdo překoná pokušení, která k němu přicházejí zvenčí i zevnitř, bude ostatními nazýván 

osvíceným a vyvoleným Pánem. Navíc bude mít po svém boku duchovní bytost nebo anděla světla, který 

nad ním bude bdít, a společně budou pracovat, dokud se má vůle nenaplní. 

35 Proto se neznepokojujte, pokud vaše oči nespatří naplnění těchto proroctví v tomto životě. Dám 

tvému duchu nejen vidět, ale dokonce i sklízet ovoce, které zasel v minulosti, ať už je to krátce nebo 

dlouho. 

36 Přichází čas sporů, kdy lidé budou předvádět svou inteligenci a výmluvnost, což je povede k 

vychloubání a marnivosti. Znovu bude předloženo k diskusi mé Slovo o druhé éře a bude se diskutovat o 

různých výkladech, které se k němu vztahují. Vpravdě vám říkám, že z této vichřice vzejde světlo, mnoho 

závojů se roztrhne a pokrytectví bude svrženo pravdou. 

37 Mým božským přáním je, aby lidé dospěli ke sjednocení svých myšlenek a duchovních forem 

uctívání, protože pro ně mám něco připraveno, až se tak stane. 

38 Studujte mé učení, osvojte si je a žijte podle něj, abyste se nemuseli bát světských mudrců, vědců a 

zákoníků. 

39 Modli se, aby z tvých úst proudila nekonečná moudrost. 

40 Lidé, bojíte se přijít do mé přítomnosti a najít mě jako soudce? Vpravdě vám říkám, že i jako 

soudce jsem dokonalý, a proto se nemusíte bát, že bych vám křivdil. 

41 Stačí připomenout případ cizoložné ženy, kterou její soudci již odsoudili. Zůstala nedotčena díky 

slovům Krista, stejného, který k vám v tuto chvíli promlouvá. 

42 Nemohu nad tebou vynést rozsudek těžší, než je tíha tvých provinění. Proto vám říkám, že se 

nemusíte bát mě, ale sami sebe. 

43 Jen já znám závažnost, velikost a význam vašich prohřešků. Lidé jsou vždy ohromeni vnějším 

vzhledem, protože nejsou schopni nahlédnout do srdce svých bližních. Já naopak nahlížím do srdcí a 

mohu vám říci, že ke mně přicházeli lidé, kteří se obviňovali z těžkých přestupků a byli plní výčitek 

svědomí, protože mě urazili, ale já jsem je shledal čistými. Jiní naopak přišli a řekli mi, že nikdy nikomu 

neudělali nic zlého, ale já jsem věděl, že lžou. Ačkoli se jejich ruce neušpinily krví bližních, krev jejich 

obětí, kterým přikázali vzít život, stékala na jejich duše. Jsou to ti, kdo házejí kamenem a skrývají svou 

ruku. Když jsem ve své promluvě vyslovil slova "zbabělec", "falešný" nebo "zrádce", celá jejich bytost se 

zachvěla a často se od mé lekce vzdálili, protože cítili, že na nich spočívá pohled, který je usměrňuje. 

44 Protože lidská spravedlnost je nedokonalá, vaše vězení jsou plná obětí a popraviště jsou potřísněna 

krví nevinných. Ach, kolik zločinců vidím na světě, jak se těší svobodě a úctě, a kolika zvrhlíkům jste 

postavili pomníky k uctění jejich památky! 

45 Kdybyste mohli vidět tyto bytosti, když pak žijí v duchovním světě a v jejich duších vystupuje 

světlo! Místo nesmyslných a zbytečných poklon byste jim poslali modlitbu, která by je potěšila v jejich 

těžkém pokání. 

46 Přicházím, abych nastolil království míru mezi lidmi, a přestože to u některých vyvolá jen úsměv, 

budu v tom pokračovat, dokud vám nedokážu sílu lásky a spravedlnosti - síly, které neznáte, protože jste je 

jen velmi málo využívali. 

47 Toto království nebudu budovat na troskách ani na mrtvolách, ale na úrodných polích, 

zúrodněných zkušenostmi a pohnojených bolestí. Na něm rozkvete mé símě, tam uvidíš zářit mou 

spravedlnost. 

48 Lidé této doby mají za úkol obnovit a očistit svá pozemská těla, aby mohli zanechat dobré dědictví 

těm, kteří přijdou po nich; neboť duše, které se v té době musí vtělit, jsem již připravil a vybral. 

49 Pochopte svůj osud. Porozumějte tomuto slovu, abyste poznali svůj úkol. Nechci, abyste na sebe 

brali víc, než je skutečně vaše, ani abyste dělali méně, než jsem vám svěřil, protože pak by vaše dílo 

nebylo trvalé. 

50 Někteří z vás mi v duchu říkají: "Mistře, proč nás někdy ve svém slově obviňuješ z toho, že je v 

lidstvu klid?" Říkám vám však, že to nebudete vy, kdo v této době zachrání lidstvo, protože je to nadlidské 

dílo. Přesto jste začátkem nového způsobu života, začátkem duchovně naladěného lidstva, a tento začátek 

všemi prostředky přispěje ke spáse a osvobození lidí a národů. 
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51 Musím vám znovu říci, že společenství víry, které vytváříte kolem mých projevů, není 

společenstvím, které Otec ve své lásce staví nad ostatní společenství na zemi. Pán na ni upřel svůj pohled 

jen proto, že ji zformoval z duší, které byly na světě vždy, když přišlo nové božské zjevení. Jsou 

duchovními dětmi lidu Izraele, lidu proroků, poslů, věštců a patriarchů. 

52 Kdo jiný než oni by mě mohl v této době přijmout, pochopit novou podobu mého zjevení a být 

svědkem naplnění mých slibů? 

53 Říkám vám to, protože jen já vám to mohu odhalit. Je totiž psáno, že knihu sedmi pečetí může 

otevřít pouze Beránek. Dávám vám to na vědomí, abyste pochopili odpovědnost, kterou na sebe znovu 

berete vůči ostatním národům světa, pro které máte být jako zrcadlo odrážející Můj Zákon. 

54 Pro tyto lidi zde existoval pouze jeden Bůh a vědí, že Kristus byl "Slovo", skrze které Otec 

promluvil k lidstvu. Ani Mojžíše, ani Abraháma, ani Šalomouna, ani Eliáše - žádného z proroků 

nepovažovali za božstvo. Na druhou stranu, kolik Hospodinových poslů bylo v jiných národech zbožštěno, 

a tak zapomněli nebo nepoznali pravého Boha! 

55 Když mluvím o svém "izraelském lidu", o "lidu Hospodinově", mám na mysli ty, kdo s sebou na 

zem přinesli duchovní poslání - ty, kdo dávali poznat můj Zákon, kdo mě hlásali, kdo mi byli věrní; ty, 

kdo hlásali existenci živého Boha, kdo šířili sémě lásky a kdo dokázali v Synu rozpoznat přítomnost a 

Slovo Otce. To jsou ti, kdo tvoří Boží lid, to je Izrael, silný, věrný, moudrý Izrael. To je moje legie vojáků, 

kteří jsou věrní Zákonu a Pravdě. 

56 Ti, kdo pronásledovali mé proroky, kdo rvali srdce mým poslům, ti, kdo se odvrátili od pravého 

Boha, aby se klaněli modlám, ti, kdo mě zapírali, posmívali se mi a žádali mou krev a můj život, nepatřili 

k vyvolenému národu, i když se kvůli rase nazývali Izraelity, nepatřili k lidu proroků, k tlupě osvícených, 

k věrným vojákům. "Izrael" je totiž duchovní jméno, které bylo nezákonně použito ke zdůraznění rasy. 

57 Měli byste také vědět, že každý, kdo má touhu patřit k mému lidu, toho může dosáhnout svou 

láskou, milosrdenstvím, horlivostí a dodržováním zákona. 

58 Můj lid nevlastní žádné konkrétní země nebo města na světě, můj lid není rasou, ale je zastoupen 

ve všech rasách, mezi všemi lidmi. Tento zástup lidí, kteří zde naslouchají mému slovu a přijímají nová 

zjevení, je pouze částí mého lidu. Další část je rozptýlena po zemi a další, ta největší, žije v duchovním 

světě. 

59 To je můj lid, který mě zná a miluje, který mě poslouchá a následuje. 

60 Sto čtyřicet čtyři tisíc vyvolených jde před lid jako vůdci. Někteří jsou v těle a jiní v duchu. 

Následují je velké zástupy duchovních i lidských bytostí, které se snaží dosáhnout světla, aby se mohly 

právem nazývat "dětmi lidu Izraele". 

61 Děti tohoto národa vždy dokazovaly, že mají moc nad přírodními silami. Jejich putování světem 

zanechalo za sebou stopy velkých zázraků, které udivovaly tehdejší lidi. Izrael by měl tuto sílu nadále 

ukazovat světu, protože svědčí o nadřazenosti ducha nad hmotou. 

62 Pokud vám někteří vaši bližní předvedou sílu svých tajných věd, nebojte se a nedivte se, neboť 

jsem vás naučil větším zázrakům. Neměli byste také nikoho špatně soudit, protože každá skupina lidí 

hledala pravdu o duchovním životě podle svých schopností a víry. 

63 Mluvím s vámi o všem, abyste se vše dozvěděli a nic vás nepřekvapilo. Dávám vám podrobný 

návod, abyste neupadli do oblastí poznání, které nazýváte okultními, do tajnůstkářství nebo do hloupých a 

zbytečných úvah. 

64 Oduševnění je jasnost, jednoduchost, obrácení se k lásce a boj o dosažení dokonalosti duše. 

65 Až tento lid vypukne a rozšíří se mezi lidstvo, bude učit slovy i skutky, budou proti němu bojovat 

církve, sekty i věda. Někteří budou útočit na jednu část, jiní budou bojovat proti určitým myšlenkám. 

Tehdy už bude Boží lid silný a víra a poznání budou zralým ovocem v jeho srdcích. 

66 Který ze synů tohoto lidu bude mezi těmi, kdo toto sémě přenesou na hranice země? Vy to nevíte, 

ale já vám zjevuji tolik, že jste počátkem setby v tomto čase. 

67 Učedník Jan pro vás mluvil o mnoha věcech. Jeho inspirace jsou světlem pro vaši cestu, odpovědí 

na vaše otázky a předmětem vašeho studia. Ve svém zjevení viděl duchovní bitvu této doby, jejíž 

bratrovražedné války jsou jen slabým odleskem velké bitvy, která se odehrává v duchovním prostoru a 

(duchovně) v tomto světě. 
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68 Člověk je slepý k pravdě o tom, co se děje, a potřebuje toto zjevení, aby viděl příčinu boje a 

chaosu, který ve světě panuje. Potřebuje také oduševnění, aby měl zbraně na svou obranu uprostřed boje. 

69 Blahoslavení, kdo věří v mé slovo a připravují se, neboť budou spaseni. Běda však těm, kdo 

lhostejně naslouchají mým napomenutím, neboť je v naprosté bezmoci zastihne vichřice! 

70 Nebe a země by raději pominuly, než aby se mé slovo nesplnilo. Víte, před mnoha staletími vám 

byla tato doba oznámena a nastala, protože jsem ji předpověděl. 

71 Musíte se modlit, zástupy lidí, neboť modlitba připraví cestu těm, kteří se později vydají na cestu 

jako rozsévači. Vězte, že v okamžiku vašeho rozhovoru se mnou sestupuje mé světlo z nekonečna jako 

rosa milosti na ty, za které se modlíte. 

72 Pochopte své poslání, aby každý z vás byl důstojným dítětem Izraele, Božího lidu. 

73 Připravuji vás, abyste napodobovali apoštoly, kteří mě následovali ve druhé éře a kteří svým 

příkladem určili cestu tichosti, poslušnosti a pokory. Budete nositeli této radostné zvěsti a na každém 

kroku uslyšíte hlas svého svědomí, které vám řekne, zda svými skutky zanecháváte na své cestě dobrý 

příklad. Ukázal jsem vám rozsáhlá pole, na která dopadne mé božské sémě. Moje starostlivá láska už 

všechno připravuje a chystá. 

74 Na každého ducha a každé tělo jsem vylil světlo svého Ducha, abyste mě všichni cítili a viděli, aby 

celý svět vydal svědectví o mé pravdě. 

75 Člověk se probudil, vycvičil a rozvinul svou mysl, ale dary ducha, které jsou nezbytné pro jeho 

zdokonalení, nechal spát. 

76 Člověk minul cestu, protože války, které způsobil, jsou plodem jeho špatné vědy, kterou nechtěl 

očistit ve světle svého svědomí. Jakmile se lidská mysl bude rozvíjet v souladu se smysly osvícenými 

božským světlem, uvidíte lidi, jak s pomocí své vědy objevují a konají zázraky, pokud jsou inspirováni 

láskou k bližnímu. 

77 Pouze můj hlas vás může vést uprostřed zmatku pojmů, v němž už nikdo neví, co je pravda, ani 

nedokáže rozlišit dobro od zla či světlo od tmy. 

78 Vám, kteří mě posloucháte, říkám: Vaše dědictví v této době je stejné jako v dřívějších dobách, 

totiž přinášet světlo mého poselství národům. 

79 Nejenže vás mé slovo vycvičilo, ale zkoušky, kterým jste neustále čelili, byly součástí mé božské 

lekce. Někdy jste byli schopni pochopit a využít zkoušky, jindy jste zůstali otupělí a hluší k hlasu Mistra. 

80 Člověk, který od vás odchází do duchovního domova, něco, co vám bylo na zemi odňato, nemoc, 

která vás upoutá na lůžko a očistí vás skrze bolest - to všechno jsou zkoušky, které moudře vstupují do 

vašeho života, aby vám pomohly naplnit váš osud, jímž je vzájemná láska. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 160  
1 Ovoce života, sladké a zdravé ovoce pro ducha je to, co vám dávám ve svém Slově. Jezte a 

pociťujte, že jste shromážděni u stolu Páně. Ó proroci třetího věku! Připravte se, abyste mohli spatřit to, co 

je dáno spatřit jen těm, kdo jsou označeni. Zatímco mnozí z těch, kteří tvoří tento zástup, necítí Mou 

Přítomnost ve svých srdcích a myslích, vy můžete vydat svědectví o svých vizích, svědectví plné světla a 

pravdy, a to jak v obsahu, tak ve formě. Vpravdě vám říkám, že kdykoli se někdo z vás vnitřně připraví, 

duch vstoupí do světla duchovního života, kde se nasytí a inspiruje, aby pak mohl vysvětlit svou vizi těm, 

kteří čekají na jeho svědectví. 

2 Až se tento lid oduševní a naučí se cítit Mou Přítomnost, nebude již potřebovat vidoucího, aby mu 

poskytl důkaz, že Můj projev byl pravdivý. Pak vám budu moci říci: "Blahoslavení ti, kdo uvěřili, aniž by 

viděli. 

3 Velká a vážná je odpovědnost věštce, neboť na jeho slovech často závisí víra mnoha slabých srdcí, 

která hledají důkazy, aby uvěřila. 

4 Posluchač si musí vypěstovat skvělou intuici, aby dokázal rozpoznat, zda to, co vidí v duchu, je 

plodem dobré přípravy, nebo ne; zda má o tom, co viděl, svědčit svým bratřím a sestrám, nebo zda to má 

zamlčet. Ale jak málo z těch, kteří tento dar obdrželi, ho dokázalo podporovat s láskou, horlivostí a 

duchovností, které vyžaduje! 

5 Dar vidění je jedním z nejtěžších, a proto vám říkám, že pohled vidoucího nemůže nikdy 

proniknout do duchovní oblasti bez zduchovnění. 

6 Spiritualizace znamená povznesení citů, čistotu života, víru, lásku, milosrdenství, pokoru před 

Bohem a hlubokou úctu k přijatým darům. Pokud se vám podaří dosáhnout některé z těchto ctností, 

začnete svým duchovním pohledem pronikat do domova lásky a dokonalosti. Stejně tak, když dosáhnete 

zduchovnění, můžete již na zemi říci, že žijete v duchovním domě, i když je to jen ve chvílích vaší 

modlitby. Současně obdržíte světlo, které vám odhalí události, jež leží v budoucnosti, neboť příchod již 

není pro vznášejícího se ducha tajemstvím. 

7 Ano, učedníci, jen v lidském životě člověk neví, co se stane v budoucnosti, co přijde zítra. Nezná 

svůj osud, neví, jakou cestou se má vydat a jaký bude jeho konec. 

8 Lidská bytost by neunesla vědomí všech zkoušek, kterými musí během své existence projít. Proto 

jsem ve Své milosrdné lásce k němu položil mezi jeho přítomnost a budoucnost závoj tajemství, a tak jsem 

zabránil jeho rozumu, aby zabloudil při rozjímání nebo poznávání všeho, co ještě musí prožít a vytrpět. 

9 Duch, bytost obdařená mocí a stvořená pro věčnost, má naopak v sobě schopnost poznat svou 

budoucnost, dar rozpoznat svůj osud a sílu pochopit a (také) přijmout všechny zkoušky, které ho čekají, 

protože ví, že na konci cesty, kterou prošel v poslušnosti Zákonu, dosáhne země zaslíbené, ráje ducha, což 

je stav povznesení, čistoty a dokonalosti, kterého nakonec dosáhne. 

10 Vezměte si mě jako příklad pro své oduševnění, neboť proto jsem se tehdy stal člověkem. Každé 

mé dílo bylo trvalým poučením pro lidstvo. Jestliže však mé skutky byly lidstvu návodem, musíte si z nich 

vzít příklad i vy, abyste se mohli více rozvíjet a rozvíjet dary ducha a lidských schopností a stále více se 

přibližovat příkladu, který jsem vám dal svým životem, svými skutky a svými slovy. 

11 Pamatuj, že jako člověk jsem vždy věděl, jaký je Můj osud na tomto světě, že jsem znal 

budoucnost a byl jsem jejím svědkem od dětství. Skrze Ježíše jsem svým učedníkům řekl o všem, co se 

stane v posledních dnech mého pobytu na zemi, jaké bude mé umučení a obětní smrt. Zjevil jsem lidstvu 

jeho duchovní budoucnost, předpověděl jeho boje a zkoušky, předem oznámil, co se bude dít v národech 

od té doby až do doby, kterou jsem nazval svým novým zjevením, které nazýváte "druhým příchodem". 

12 Zduchovnění Ježíšova těla mu umožnilo poznat jeho osud, protože mu ho zjevil můj Duch, a právě 

toto zduchovnění mu dalo sílu přijmout Otcovu vůli s naprostou láskou a pokorou. 

13 Nemůžete dosáhnout úrovně duchovnosti svého Mistra, abyste věděli, jaký je váš osud, jaká je 

vaše budoucnost, ale prostřednictvím vašeho vnitřního povznesení vám dám pocítit blízkost nějaké 

události. 

14 Této předtuchy, této duchovní vize budoucnosti, tohoto poznání svého osudu dosáhnete jen do té 

míry, do jaké se vaše bytost, sestávající z těla a ducha, bude postupně vyvíjet výše na cestě oduševnění, 
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což je, opakuji, víra, upřímnost, láska k životu, láska a ochota pomáhat bližnímu, pokora a láska k vašemu 

Pánu. 

15 Abych ti pomohl očistit tvou bytost, předávám ti Své myšlenky, které, když se stanou slovem, 

přijímáš prostřednictvím intelektu Mých hlasatelů a které ti ukazují cestu ke světlu. Žehnám tomu, kdo 

věří v tuto pravdu, stejně jako žehnám tomu, kdo pochybuje, neboť vy všichni jste moji učedníci, mé 

milované děti. 

16 Mé učení skrze toto hlásání zanechá mezi lidmi cestu oduševnění, která bude Mým učedníkům 

připomínat, že jsem s nimi novým způsobem, abych naplnil Svůj slib. 

17 Je to nový den, který skřivani svým trylkováním přivítali, aby lidstvu oznámili přítomnost Třetího 

času. 

18 Mé nové zjevení bylo ohlášeno na dobu boje mezi vzestupným úsilím ducha a zhmotněním tělesné 

schránky, na dobu boje mezi pravdou a lží, boje mezi dobrem a zlem, mezi světlem a stínem. 

19 Vezměte si ty ze svých bližních, kteří si říkají mocní. Chtějí zvítězit v zabíjení, chtějí vybudovat 

svou novou říši na troskách, ruinách a mrtvolách. 

20 Říkám vám, že je čas zasít semena světla a míru na pole, která jste zúrodnili svou láskou. 

21 Hledám srdce člověka, abych ho zachránil z jeho soužení a vysvobodil ho z jeho zmatku. Neboť 

zvítězím tím, že ti dám věčný život, abys nakonec vládl nad živými. 

22 Mé duchovní zástupy jsou uprostřed boje za spásu svých bratří a sester na zemi a vpravdě vám 

říkám, že se nevrátí poraženi, ale naopak, po svém příchodu budou zpívat vítězné písně. 

23 Přicházím vás vykoupit skrze sílu myšlenek, aniž by se mé Slovo muselo stát novým člověkem, 

který by mezi vámi přebýval. Co je divného na tom, že se můj Duch dává poznat vašemu prostřednictvím 

myšlenek? Co je divného na pastýři, který hledá svou ztracenou ovci? 

24 Vpravdě ti říkám, že jsem tě miloval ještě předtím, než jsi existoval, a protože jsem znal tvůj osud, 

myslel jsem na tvou spásu. Proto jsem chtěl žít jako člověk s lidmi, protože jsem vám chtěl svou láskou 

ukázat cestu ke světlu, které vás jednoho dne přivede k životu na věčnosti, v domě Mého Otce. 

25 Skrze Ježíše jsem zjevil svou božskou moc na zemi: Vzkřísil jsem Lazara, obrátil jsem Magdalénu, 

vrátil jsem zrak tělesně i duchovně slepým, vlil jsem do srdcí víru a naději, otevřel jsem novou cestu 

duším, které uvízly ve stagnaci, a nakonec jsem svou Krví napojil zemi a dal vám své Tělo jako důkaz, že 

jsem byl mezi vámi z lásky, abych se zcela daroval těm, které velmi miluji. 

26 Dnes, stejně jako tehdy, se dávám lidstvu v Duchu, abych vás zachránil tím, že vás učiním 

užitečnými, neboť semeno, které jsem vám dal zasít, je semenem užitečnosti, které způsobí, že už 

nebudete duchovně neplodní a nebudete parazitovat na životě. 

27 Stále váháte, zda jít do práce? Ano, děti moje, ale to, co je pro vás roky a staletí, je pro mě jen 

okamžik. Využívám čas, aby v myslích, srdcích a duších dozrálo ovoce lásky. 

28 To je doba, kdy božské světlo plně zazáří v mých následovnících, kteří odhalí dary Ducha a 

dokáží, že nepotřebují pozemské statky ani světské vědy, aby konali dobro a činili zázraky. V mém jménu 

budou uzdravovat, uzdravovat beznadějně nemocné, proměňovat vodu v balzám a zvedat mrtvé z lůžka. 

Jejich modlitba bude mít moc utišit bouře, uklidnit přírodní síly a bojovat proti moru a zlým vlivům. 

29 Posedlí budou osvobozeni od svých posedlostí, pronásledovatelů a utlačovatelů skrze slovo, 

modlitbu a autoritu mých nových učedníků. 

30 Ale vpravdě vám říkám, že až uvidím svůj lid připravený, dám mu poznat hodinu, kdy se vydá do 

boje světla proti tmě. A pokud se setkáte s odmítnutím, vzpomeňte si s chladnou hlavou, že to není poprvé, 

co člověk zavrhl Mé sémě. Od nejstarších dob člověk odřezával větve ze "stromu", aby je přesadil, jak 

uznal za vhodné, takže později už neznal jejich původ. Chci však, abyste věděli, že v podstatě já jsem ten 

strom - ve svém díle, které člověk nemá nijak ovlivňovat, ale z něhož má pouze přijímat užitek a jehož 

semeno má šířit. 

31 Boj dobra proti zlu neexistuje jen ve vašem světě, ale můžete se s ním setkat i v duchovním světě, 

kde se odehrávají velké bitvy, jejichž vliv vás zasahuje a odráží se ve válkách. Nedovolte, aby duchovní 

svět, který vás dosud chránil, nahradily bytosti s malým světlem poznání. Dávejte pozor na své kroky a 

neustále vzývejte mír pro tento svět, ve kterém žijete. 
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32 Modlete se a pracujte. Oduševněte se, abyste mohli zvítězit ve všech zkouškách. Vzpomeňte si na 

příklady učení, které vám dal lid zvaný Izrael, jenž se vydal na výzvu svého Pána. Byli odvedeni na poušť, 

aby se naučili velkou lekci. Tam se učili Zákonu, učili se komunikovat se svým Otcem a probouzeli své 

duchovní dary. Naučila se poslouchat božská přikázání, přizpůsobit se zákonu a žít společně v harmonii a 

bratrství. 

33 Tato poslušnost ho zachránila před nebezpečnými situacemi a přepadením. Její jednota ji učinila 

silnou proti jejím protivníkům. Jeho řád mu umožňoval snášet a často i radostně překonávat poušť. Díky 

své vytrvalosti a víře dosáhla vítězství a zažila naplnění Božího zaslíbení. Když se lidé dnešní doby 

zamýšlejí nad historií tehdejšího lidu, žasnou nad jeho velkou vírou a jsou překvapeni mnoha zázraky, 

které Pán na jejich cestě učinil. - Když slyším, jak se vám při pohledu na tuto víru a duchovnost dere z 

prsou povzdech, říkám vám, že je zcela na člověku, aby se tyto zázraky vrátily. Kdykoli je uvidím 

připravené, zjevím se jim. 

34 Nyní je úkolem všech, kteří jsou již vybaveni a probuzeni, hlásat osvobození světa. Nezapomeňte, 

že Eliáš, Zaslíbený pro tuto dobu, v současnosti připravuje vše k tomu, aby národy země zotročené 

materialismem vysvobodil z moci faraóna, jako to kdysi učinil Mojžíš v Egyptě s izraelskými kmeny. 

35 Řekněte svým bližním, že Eliáš se již dal poznat skrze lidskou mysl, že jeho přítomnost byla v 

duchu a že bude i nadále osvětlovat cestu všem lidem, aby mohli postupovat vpřed. 

36 Váš Pastýř má za úkol navrátit všechna stvoření na jejich pravou cestu, ať už patří do duchovní, 

morální nebo materiální oblasti. Proto vám říkám, že národy, které přijmou volání svého Pána skrze 

Eliáše, budou požehnané, neboť zůstanou sjednoceny zákonem spravedlnosti a lásky, který jim přinese mír 

jako plod jejich porozumění a bratrství. Takto sjednoceni budou vedeni na bojiště, kde budou bojovat proti 

korupci, materialismu a lži. V tomto boji lidé této doby zažijí nové zázraky a pochopí duchovní smysl 

života - ten, který hovoří o nesmrtelnosti a míru. Přestanou se navzájem zabíjet, protože si uvědomí, že 

musí zničit pouze svou nevědomost, sobectví a zhoubné vášně, z nichž pramení jejich pády a strádání - 

hmotné i duchovní. 

37 Odkud pochází modlářství a náboženský fanatismus, ne-li z neznalosti zákonů, jimiž se řídí duch? 

Co je příčinou válek, které rozsévají zmatek mezi národy a ničí lidi, ne-li nezměrná chamtivost nebo 

bezuzdná nenávist? 

38 Pochopte tedy, že poslední boj není bojem lidí proti vlastním bratrům, ale bojem dobra proti zlu. 

Vkládám svůj meč do pravé ruky člověka, aby mohl porazit sám sebe a dosáhnout bran zaslíbené země. 

Neočekávejte však, že je to jistá vlast, kterou obdržíte jako dědictví, neboť tuto novou zaslíbenou zemi 

objevíte v hlubokém pokoji svého ducha. Zažijete proměnu svého dosud nejistého, nepřátelského a 

nešťastného světa v bohatou a milující zemi. Budete žít v duchovnosti, spravedlnosti a lásce. To přinese 

lidem pokrok, protože budou živeni pravým poznáním. Lidský život bude povznesenější, a jak se bude 

můj Duch projevovat mezi zralými lidmi budoucnosti, nastane čas zjevení ve všech oblastech a uvidíte, že 

se naplní znamení a zázraky, které vám prorocky zvěstovaly předchozí generace. 

39 Až pak svět dosáhne svého obnoveného osvobození a vstoupí do tohoto spravedlivého a dobrého 

života vedeného světlem Eliáše, budete mít zde na zemi odlesk duchovního života, který vás čeká po 

skončení tohoto života, abyste se pak věčně těšili z míru a světla svého Otce. - Pokud se však divíte, jak se 

všechny národy spojí v jeden lid, jako ty kmeny, které tvořily izraelský národ, říkám vám: Netrapte se, 

neboť jakmile budou všechny národy přivedeny na "poušť", návštěvy je spojí, a až se tak stane, nová mana 

bude padat z nebe na všechna potřebná srdce. 

40 Radujte se v mé přítomnosti, milovaný lide, uspořádejte ve svém srdci slavnost, jásejte radostí, 

neboť jste konečně spatřili, že přišel den Páně. Báli jste se příchodu tohoto dne, protože jste stále smýšleli 

jako staří a domnívali jste se, že srdce vašeho Otce je pomstychtivé, že chová zášť kvůli urážkám, kterých 

se mu dostalo, a že má proto připravený srp, bič a kalich utrpení, aby se pomstil těm, kteří ho tolikrát a 

tolikrát urazili. Jaké však bylo vaše překvapení, když jste zjistili, že v Božím Duchu nemůže být ani hněv, 

ani hněv, ani odpor, a i když svět vzlyká a naříká jako nikdy předtím, důvodem není to, že mu Otec dal jíst 

toto ovoce a pít tento kalich, ale že je to úroda, kterou lidstvo sklízí postupně kvůli svým skutkům. 

41 Je pravda, že všechny katastrofické události, které byly v této době rozpoutány, vám byly předem 

oznámeny. Nemyslete si však, že když vám byly oznámeny, že vám je Pán váš posílá za trest. Naopak, 
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vždy jsem vás varoval před zlem, před pokušeními a pomáhal jsem vám, abyste se vymanili z pádů. Navíc 

jsem vám poskytl všechny prostředky, které potřebujete k tomu, abyste se zachránili. Musíte si však také 

uvědomit, že jste byli vždy hluší a nevěrní k Mým výzvám. 

42 I dnes vám říkám: Využijte mého díla jako archy a vstupte do ní, abyste byli v bezpečí před 

blížícími se bouřemi. Ale zažijete, že mnozí mému varování nechtějí věřit a nepřipravují se. Ale až přijde 

soud a bude je bičovat, první, co řeknou, bude, že jsem se jim pomstil a potrestal je. 

43 Slyšte mé slovo, ó lidé, a hodujte na jeho dobrotě. Otevřete svá srdce a pocítíte návštěvu svého 

Otce. Vyznejte se v duchu přede mnou a pocítíte pokoj, který už nikdy nebudete chtít ztratit. 

44 Jak jsi mě mohl očekávat, když jsi byl plný násilí a můj příchod v tobě vyvolával hrůzu místo 

nekonečné radosti? Znovu vám říkám, že se mě nemusíte bát, ale skrze vás samotné vás může postihnout 

všelijaké zlo. Bojte se tedy odčinění, které vás může postihnout za vaše přestupky. 

45 Jsem skutečně neúnavně ostražitý, ale spravedlivý, upřímný a neúplatný. Protože jsi ode mne vyšel 

čistý, považuji za spravedlivé, aby ses vrátil ve stejném stavu. Naučil jsem tě, že na mě poskvrnění 

nedosáhnou. Nejprve se musí očistit, a to se v současné době ve světě děje. 

46 V Ježíši svět spatřil Boha, který se stal člověkem. Lidé od něj dostávali jen lekce lásky, učení 

nekonečné moudrosti, důkazy dokonalé spravedlnosti, ale nikdy ani slovo násilí, čin nebo projev zášti. Jak 

moc byl naopak urážen a zesměšňován. Měl v rukou autoritu a veškerou moc, jakou nemá celý svět, ale 

bylo nutné, aby svět poznal svého Otce v jeho pravé podstatě, spravedlnosti a milosrdenství. 

47 V Ježíši svět spatřil Otce, který pro své děti dává všechno, aniž by za to něco požadoval - Otce, 

který s nekonečnou láskou odpouští i ty nejtěžší urážky, aniž by se mstil, a Otce, který místo aby svým 

dětem, které ho urážejí, vzal život, odpouští jim a svou krví jim ukazuje cestu k duchovnímu vykoupení. 

48 Jak by bylo možné, abych v této době, kdy se zjevuji lidem v duchu, vymazal z jejich srdcí 

představu, kterou mají o milujícím a spravedlivém Otci a kterou si o Mně vytvořili během svého života na 

zemi? 

49 Musíte se připravit, neboť přináším spravedlnost pro všechny. Připravte se, neboť vznešenost, 

kterou jsem si vydobyl, nebude ve vašich srdcích vyvolávat strach, ale bude důvodem k radosti a veselí. 

50 Bděte a modlete se, abyste byli po mém boku v bitvě, která se blíží. 

51 Podívej se, jak mé světlo rozbíjí mlhy tvého světa. Je pravda, že bojuji proti lidem, ale jen proto, 

abych vymýtil všechno zlo, které žije v jejich srdcích. Vložím světlo a sílu své lásky do těch, kdo mě 

věrně následují, a oni pak řeknou: "Hledejme draka, který na nás číhá, šelmu, která nás nutí hřešit a urážet 

Pána." Všichni, kdo mě budou následovat, se budou snažit o to, abychom se dostali do bezpečí. Budou ji 

hledat na mořích, na poušti, na horách, v lesích a v neviditelném, ale nenajdou ji, protože žije v srdci 

člověka. Teprve tady se zrodila a tam rostla, až ovládla celou zemi. 

52 Až záblesk mého světelného meče otřese srdcem každého člověka, bude násilí vycházející ze zla 

slábnout a slábnout, dokud nezmizí. Pak řekneš: "Pane, božskou mocí tvého milosrdenství jsem porazil 

draka, o němž jsem si myslel, že na mě číhá z neviditelného světa, aniž by mě napadlo, že ho nosím ve 

svém srdci." 

53 Až moudrost zazáří ve všech lidech, kdo se pak odváží znovu obrátit dobro ve zlo? Kdo se tedy 

vzdá věčného pro pomíjivé? Vpravdě vám říkám: Nikdo, neboť všichni budete silní v božské moudrosti. 

54 Hřích je pouze důsledkem nevědomosti a slabosti. 

55 Proto vás vyzývám, abyste se zúčastnili mého božského učení, abyste se stali pravými dětmi 

světla. 

56 Před lidstvem se otevřel nový věk. Zatímco svět spí, aniž by si uvědomoval světlo, které ho 

osvětluje, v duchovní říši panuje radost a veselí. Na každého ducha a na každé tělo se v tomto čase vylil 

můj Duch. 

57 Rozptýlené žije nové Abrahamovo sémě a musí se znovu spojit, aby dostalo mé nové duchovní 

poučení. Války, ničení, chaos a smrt nestačily k tomu, aby lidstvo pochopilo, že Má spravedlnost 

sestoupila, aby je povolala na cestu Mého Zákona. Poslové, které jsem poslal, spí a ve světě hledají jen 

pohodlí, blahobyt a pozemské statky; ideál duchovní věčnosti jim zůstal skryt. Hlas svědomí k nim 

promlouval, ale jeho volání zaniklo v materialismu mysli a lidského srdce. Nechal jsem přetéct všechnu 
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bolest, hořkost, nenávist a nemilosrdnost, ale zároveň jsem lidem připomněl svůj zákon lásky a 

spravedlnosti a dal jim najevo, že můj příchod byl předpovězen pro takovou dobu. 

58 Pro svůj projev jsem si vybral bezvýznamný kout země. V této době byli vybráni prostí muži a 

ženy, aby mi sloužili jako prostředníci mého hlásání, kteří měli to štěstí, že jako první slyšeli má božská 

slova v této třetí době. Díky duchovnímu významu tohoto slova a zázrakům, které jsem mezi svými dětmi 

vykonal, se tato první skupina lidí neúprosně změnila v dav a později ve velké společenství. 

59 Mé Slovo se snažilo osvobodit tato srdce od materiálních pout, od sobectví a pokrytectví, také je 

osvobodit od neřestí a nevědomosti. To je jediný kříž, který jsem jim naložil na bedra, ale jsou to jen první 

kroky. Řekl jsem tomuto lidu, že přijde den, kdy budou konat úžasné skutky svým pohledem, slovem nebo 

myšlenkami. Kdy k těmto událostem dojde? - Když mezi vámi vládne oduševnění. 

60 Jednotné myšlenky velké skupiny lidí dokážou svrhnout špatné vlivy a sesadit modly z jejich 

piedestalů. 

61 Ještě dnes se třeseš pod vlivem války a tváří v tvář běsnění přírodních sil a bojíš se lidského soudu. 

Důvodem je to, že se cítíte malí a neschopní kvůli nedostatečnému rozvoji svých duchovních darů. 

62 Šťastný je ten, kdo se připravuje, protože on bude v této bitvě tím statečným vojákem, který 

nakonec zvítězí. Jaké síly podle vás proti sobě bojují? Odpovídáte mi lidskými úvahami, ale já vám říkám, 

že v rozhodující bitvě se proti sobě postaví síly dobra a zla. Která z těchto mocností podle vás zvítězí? 

Říkáte mi: "Nepochybně síla dobra, Mistře." A skutečně, budete-li se navzájem milovat, dobro ve vás 

zvítězí nad zlem. 

63 Kdysi jsem vám ukázal, jak překonat pokušení světa a smrti, aby zvítězila láska a pravda. Nyní 

chci, abyste Mě následovali, abyste vyhnali vášně ze svých srdcí, aby do vás mohl vstoupit pokoj 

Božského Ducha a vy jste Mě mohli pozvat, abych měl ve vás Svou svatyni. Ale až zvítězíte nad zlem, 

budete překvapeni, protože pochopíte, že jste si pokušení vytvořili sami svými vášněmi, sklony, slabostmi 

a hříchy, a když jste nad ním zvítězili, zabili jste v sobě tento dominantní vliv. 

64 Získejte zásluhy, abyste dosáhli míru, lidé, ale nežádejte mě o tento mír, aniž byste si ho předtím 

zasloužili. Čas pokročil, váš duch vyrostl a nyní musí získat vše, po čem touží a co potřebuje. Jeho dětství, 

věk, kdy otec musel svým malým dětem poskytnout vše, je pryč. 

65 Dokážu lidstvu, že jeho problémy se nevyřeší násilím, a dokud bude používat ničivé a vražedné 

zbraně, nebude schopno nastolit mír mezi lidmi, ať už se tyto zbraně zdají jakkoli strašlivé a hrozivé. 

Naopak, ve svém důsledku vzbudí jen větší nenávist a touhu po pomstě. Pouze svědomí, rozum a city 

lásky budou moci být základem, na němž bude spočívat věk míru. Aby však toto světlo mohlo v lidech 

zazářit, musí nejprve vyprázdnit kalich utrpení do poslední kapky. 

66 Nebuďte malomyslní, učedníci, když slyšíte zvěsti o válce, když vidíte přicházet hlad a bídu a 

objevovat se nejpodivnější morové rány. 

67 V hloubi srdce budete mít jistotu, že až přijdou tato navštívení, lidstvo vypije kalich utrpení. V tuto 

hodinu byste neměli zůstat nečinní nebo lhostejní; naopak, měli byste se věnovat svému úkolu přinášet 

světlo do mysli zmatených a hojivý balzám nemocným. 

68 Bděte a modlete se, lidé, aby vlivy oné síly zla, v níž ožívají lidské vášně a zmatení duchové 

páchají své zlo, nezatemnily světlo, které jsem dal vašemu rozumu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 161  
1 Jsem nerozlučný přítel lidského srdce. Doprovázel jsem vás po celou dobu na všech cestách. Když 

jste mě vyhledali jako poradce, dostali jste uzdravující a láskyplnou radu. Když jste se ke mně obrátili pro 

úlevu, našli jste ve mně lékaře, který posiluje vašeho ducha. Ve šťastných dnech jsem s vámi sdílel radost 

a nevinně se usmíval nad vašimi zdravými radostmi, s nimiž se setkáváte na své cestě životem. Vzývejte 

mě s úctou, když jste závislí na neřestech, a vězte, že tím škodíte své duši a způsobujete degeneraci svého 

těla. Nehledejte mě ve stínu nebo v materialismu komplikovaného či umělého života. Hledejte mě ve 

světle a využívejte své schopnosti pro dobro své i svých bližních. Přetvářím vás, abyste se vrátili do stavu 

dokonalosti, který vám patřil na začátku. Chci, abyste si toto učení, které jsem tak často opakoval, vtiskli 

do svého ducha, protože brzy už Mé slovo nebude slyšet prostřednictvím hlasatelů. Nechci, aby ti, kdo 

přijali mé učení, ode mne po této době odešli. Buďte připraveni na dialog mezi duchy a naučte se přijímat 

mé pokyny a proroctví prostřednictvím intuice. V hloubi svého svědomí slyš můj hlas, který tě vede. 

2 Duch je díky své svobodné vůli pánem, který si volí svou cestu, a bylo mou vůlí, aby využil svého 

rozumu a své vůle, aby mi prokázal svou lásku a uznání. Zákon je vtisknut do ducha, ale tělo je slabé. 

Připravil jsem ducha a hmotu, aby vytvořily jedinou entitu schopnou naplnit velký osud, který obsahuje 

moudrost a dokonalost. 

3 Od počátku věků existovaly dvě možné cesty pro touhy duše, také dva jejich představitelé: Ábel a 

Kain. Ábel je prvním příkladem poslušnosti a Kain prvním, kdo své srdce krmí hříšností a pokušeními 

světa. 

4 Mé světlo osvěcuje všechny stvořené věci a každý, kdo chce být spasen, poslouchá Zákon a 

přemáhá svou neukázněnost. Já jako Otec trpím kvůli tomu, kdo upadl do pokušení a zbloudil, ale vy 

všichni přijdete ke mně. Nastal čas probuzení ducha a já jsem povolal lidstvo. Chci, abyste dosáhli 

požehnaného města, které vám bylo zaslíbeno od počátku věků. 

5 Ukazuji vám svou cestu a vyzývám vás, abyste ji z lásky následovali. Nenutím vás, nejste mými 

otroky. Všichni v sobě nesete mé světlo a můžete si vybrat cestu, která vás těší. Viděl jsem, že vás svět 

unavil a že se připravujete na to, abyste krok za krokem směřovali do nebeského království. Modlete se za 

lidi z etapy života, ve které se nacházíte, a posílejte jim v myšlenkách paprsky světla. Všechno, co uděláte 

v mém jménu, požehnám. 

6 Kdo odhalil člověku tajemství těla? Samotné tělo. Kdo odhalil tajemství vědy? Mysl. Ale říkám 

vám, že existenci Boha mu může zjevit pouze Duch. 

7 Krásné podobenství o ráji, o stromu poznání dobra a zla, bylo dáno prvnímu z vnuknutí. Bylo to 

hluboké poselství pro lidi všech dob a věků. Pravý význam tohoto učení však někteří nepochopili a jiní ho 

zfalšovali. 

8 Z tohoto nepochopení vznikl spor, který rozdělil ty, kdo studovali božská zjevení, a ty, kdo se 

zabývali přírodou. Tak se rozpoutal boj mezi těmi, kdo mě hledají duchem, a těmi, kdo očekávají vše 

hmotné. 

9 Jak pošetilí byli ti, kdo tvrdili, že věda je v Božích očích zavrženíhodná! Nikdy jsem se neprohlásil 

za jejího odpůrce, protože jsem počátkem i koncem veškeré vědy. Ale ti, kdo ze své vědy vytvořili zákon, 

byli materialisté. Ve snaze vzdát hold své vědě zapomněli na Boha, který vše stvořil svou božskou 

moudrostí. 

10 Jaký byl pravý význam toho podobenství, které jsem uvedl u prvního? Její význam vysvětlil 

božský hlas, který se poprvé ozval v člověku prostřednictvím jeho svědomí, aby ho varoval před 

zkouškami, které mu život přinese. Byl to otcovský hlas, který dítěti se vší láskou říkal: "Připravte se, 

bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Dávejte pozor! Probuďte své smysly a schopnosti, abyste 

obstáli ve zkoušce, do níž jsem vás postavil ve střetu ducha s tělem, v němž věčné hodnoty zvítězí nad 

ubohostí porušitelného těla. Dívejte se na vše, co vás obklopuje, ale jděte opatrně, abyste neklopýtli. Tělo, 

které máte a skrze které vnímáte všechny tyto divy a slávu stvoření, je slabé stvoření, které musíte vést 

duchem. Nedovolte mu, aby vám vnucovalo své pozemské touhy a sklony. Naučte ji, aby při dodržování 

mého Zákona používala jen to, co potřebuje. 
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11 Kdo vám může poradit v každém z vašich kroků? Svědomí, to božské světlo, které jsem v tobě 

zanechal, aby bylo tvou lampou a průvodcem na cestě životem. A jak se můžete stát pozornými vůči 

tomuto hlasu a volání? Prostřednictvím modlitby, která je cestou ke spojení s Otcem. Pokud se takto 

připravíte, bude vaše existence na zemi věčným rájem! 

12 Ale říkám vám, že inspirace, kterou jsem do člověka vložil, nebyla vyslyšena, a tak se v jeho 

životě objevila bolest. 

13 Mnozí si dnes dělají legraci z těchto inspirací, které lidé získali o duchovnu. V tomto čase, který je 

časem světla, však lidstvo pochopí učení zjevené v minulých dobách. Aby však mohla dojít tak daleko, 

bude muset ještě ochutnat mnoho plodů ze sklizně stromu vědy, který vypěstovala. 

14 Ano, kdyby lidé od prvního okamžiku, kdy poznali dobro a zlo, pečovali o strom vědy s 

opravdovou láskou, říkám vám, že by sklidili úplně jiné ovoce. Podívejte se, kolik dobrého lidstvu přinesli 

všichni ti, kteří tyto plody využívali s ušlechtilými úmysly. 

15 Kolik času lidé potřebovali, aby se přesvědčili o svých chybách, a kolik času ještě uplyne, aby 

odčinili zlo, které zaseli. Budu jim však pomáhat ve všem, co potřebují, aby se jejich duch vrátil ke své 

původní čistotě. 

16 Přijmu tvého ducha, až poslední lidské pokolení bude žít na tomto světě jako ve svatyni, až ze své 

existence učiní skutečný ráj, jehož dosáhne zduchovněním svého života. 

17 To se týká lidí z jiných dob, ale je dobré, abyste o těchto naukách přemýšleli, abyste připravili 

cestu těm, kteří přijdou po vás, a oni svým potomkům, dokud nenastane čas, o němž jsem mluvil v této 

lekci. 

18 Můj Duch posílá své světlo a osvětluje cestu, po níž má tvůj duch přijít ke mně a na níž je vyryta 

Ježíšova stopa. Kdo postupuje po mé cestě, má pocit, že získává zpět své ztracené dědictví, stejně jako ten, 

kdo z ní odchází, se cítí vyděděn. 

19 Je čas soudu, ale přesto si nepřeji, aby se lidé podřídili mému zákonu ze strachu před mou 

spravedlností, ale aby se podřídili mé božské lásce. 

20 Jste stvořením mého nekonečného milosrdenství a já vás povedu k dokonalosti. Staletí a celé věky 

budou procházet tvým duchem a mé dláto ho nepřestane uhlazovat. Žádné božské dílo nemůže zůstat bez 

dokončení. 

21 Člověk si pomocí své svobodné vůle ohnul cestu vývoje, až zapomněl, z koho vzešel, a dospěl k 

tomu, že ctnost, láska, dobro, mír, bratrství se mu zdají být cizí a sobectví, neřest a hřích považuje za něco 

zcela přirozeného a povoleného. 

22 Nová Sodoma je po celé zemi a je třeba nové očisty. Dobré sémě bude zachráněno a z něj bude 

vytvořeno nové lidstvo. Na úrodná pole zavlažovaná slzami pokání padne mé semeno, které vyklíčí v 

srdcích budoucích generací, jež budou svému Pánu přinášet vyšší formu uctívání. 

23 Mistr se vás ptá: Připravil se tvůj duch na to, že až mé slovo skončí, bude moci pokračovat v 

dialogu mezi duchy? 

24 Vaše děti mě již nebudou slyšet prostřednictvím intelektu těchto nositelů hlasu, ale vy jim 

připravíte cestu, pak udělají krok vpřed v oduševnění. 

25 Světlo, které osvětluje tuto dobu, je světlo šesté pečeti. Pohleďte na svícen, který jako zdroj světla 

nevyčerpatelné víry osvěcuje všechny, živé i mrtvé. 

26 Vědec se tímto světlem inspiruje, filozof ho využívá a každý, kdo chce proniknout do tajemství. 

27 Ale co je to sedm pečetí? Co je šestá pečeť? Můžeš s jistotou odpovědět na tuto otázku, kterou ti 

klade Mistr, a mohl bys tak odpovědět přesně teologovi a lidstvu, kdyby se tě ptali stejným způsobem? 

28 Krátká je doba, kdy budete stále jako malé děti. Neboť potom se stanete učedníky a nakonec 

mistry, kteří ponesou sémě mé pravdy na cesty lidstva. 

29 V ten den otevřu svou pokladnici, odhrnu závoj a odhalím vám tajemství, abyste byli silní mezi 

lidmi, abyste se stali pány. 

30 Očekával jsem, že při hlubším studiu nakonec odhalíte obsah tohoto tajemství, ale zatím jste 

nevynaložil žádné zvláštní úsilí při studiu mého díla. 

31 V tomto ohledu jste se nechovali jako vědci, kteří zasvětili svůj život studiu. Neříkám vám, abyste 

se stali vědci, neboť moudrost mého učení je nad všechny vědy. Říkám vám jen: napodobte je v jejich 
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vytrvalosti. Pečují o strom vědy, jehož plody jsem vám (všem) dal, když jsem vám dal strom duchovního 

života, abyste o něj pečovali a užívali jeho ovoce k výživě svého ducha. 

32 Modlete se, abych vás shledal připravenými a hodnými, neboť Mé slovo bude zapsáno pro budoucí 

generace a vy o něm budete svědčit svými skutky. 

33 Je to Beránek, kdo k vám mluví, kdo vám zjevuje toto učení a rozluští tato tajemství, neboť až 

dosud byl jen on hoden rozlomit pečetě. Oběť Neposkvrněného Beránka vás však všechny činí hodnými 

tohoto světla a v pravý čas se toto poznání dostane do všech končin země. 

34 Mluvím k vám také jako Stvořitel, neboť Otec je v Synu, stejně jako Syn je v Otci a v Duchu 

svatém. 

35 Učedníci, ze mne vzešly tři přirozenosti bytostí: božská, duchovní a hmotná. Jako Stvořitel a 

majitel všeho stvořeného k vám mohu promlouvat božským a zároveň srozumitelným způsobem. Protože 

hmotná příroda vzešla ze mne, mohu svůj hlas a své slovo učinit fyzicky slyšitelným, a tím i 

srozumitelným pro člověka. 

36 Jsem dokonalá věda, původ všeho, příčina všech příčin a světlo, které vše osvětluje. Jsem nad vším 

stvořením, nad vším učením. 

37 Aby se Bůh mohl nazývat "Otcem", nechal ze svého lůna vzejít duchovní bytosti, stvoření, která se 

mu podobala svými božskými vlastnostmi, a proměnil je v lidské bytosti, aby jim byly vlastní tři 

přirozenosti. Nejprve jim však Otec připravil domov, zemi s jejím nitrem z kamene a ohně, se vzduchem, 

vodou, kovy, plyny a světlem. To vše bylo jako říše, silná a neotřesitelná, která měla sloužit jako základ 

pro domov člověka: říši nerostů. 

38 Stvořitel chtěl tento domov vyzdobit, a proto nechal ze země vyrůst rostliny, stromy s jejich květy 

a plody, aby v nich člověk našel potravu, stín, osvěžení, inspiraci, balzám a radost, a tak vzniklo jakoby 

nové království: království rostlin. 

39 Člověk neměl být sám, a proto mu Otec dal nižší bytosti, divoká zvířata, ptáky a ryby jako přátele 

a služebníky. Všichni tvorové, kteří žijí ve vnitrozemí i na povrchu země, ti, kteří se pohupují ve větru, i ti, 

kteří obývají vody, aby dítě u některých našlo obživu, u jiných přátelství a u dalších oporu. Když byl tento 

druh stvořen, vznikla na zemi nová říše: živočišná říše. 

40 Tyto tři sféry ve své harmonii tvořily jeden celek. Svět. Když se vše podobalo velké hostině, 

kterou Pán oživil životem, světlem a milostí, poslal člověka, bytost, která se podobala svému Stvořiteli a v 

níž se odráželo božství; Bůh do ní vložil jiskru svého Ducha, svědomí, aby tato bytost, takto obdařená, 

dosáhla dokonalosti duše na její cestě vývoje. 

41 Tyto tři říše, které tvoří váš svět, byly vytvořeny v sedmi vývojových fázích, které někteří lidé 

nazývají "dny". 

42 Otec s dokonalou trpělivostí stvořil vše potřebné pro cestu a život svých dětí. Tak v jednom 

časovém období stvořil slunce a hvězdy, v dalším zemi s rostlinami a moři, v dalším zvířata a nakonec 

člověka. 

43 Vše bylo předem připraveno, uspořádáno a naplánováno tak, aby se člověk nesetkal s žádnou 

nedokonalostí, ale aby na každém kroku zažíval zázraky a dokonalosti a aby všude nacházel lásku svého 

Otce a jeho přítomnost ve všem stvořeném. 

44 Když bylo vše připraveno, řekl jsem člověku: "Zde je tvůj domov, zde je tvé dočasné království. 

Vydej se na cestu, pij z pramenů, ochutnávej a užívej plodů, uč se všemu a povstaň, abys byl pánem nad 

zemí*, to je tvé království." - Když člověk otevřel oči světlu a životu, pocítil blaženost, když ho pohladily 

paprsky Královské hvězdy, pokochal se svěžestí vody a chutí plodů, které se mu naskytly. 
* Většina biblických překladů zní (občas špatně pochopeno): "Podmaňte si zemi." Současný překlad odpovídá 

španělskému originálu a v následujících verších je zřejmé, že i člověk by měl prokázat, že je hoden tohoto 

povolání a vysoké odpovědnosti podle Božích přikázání a příkladu Ježíše Krista, který je také naším Pánem. V 

této souvislosti poukazujeme na 162, 5254, kde se také připomíná moudrost a dokonalost v dílech našeho Otce 

Stvořitele, a také 167, 39 jasně říká, že přikázání lásky se přirozeně vztahuje na celé stvoření. 

45 Víte však, že člověk má kvůli své svobodné vůli od počátku slabosti, díky nimž poznal bolest, 

práci, námahu, temnotu, pády. 
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46 Vše bylo předem promyšleno a připraveno, aby duch našel cestu ke svému rozvoji. Otec mu pak 

skrze svědomí zjevil svůj zákon, aby poznal cestu světla a souladu s božstvím a přírodou. Už tehdy intuice 

člověku zjevovala existenci jeho vlastního ducha, jehož svědomí, které je mým vlastním světlem, ho učilo 

rozlišovat dobro od zla a vnitřně ho podněcovalo k tomu, aby se vydal správnou cestou. Tehdy Otec 

připravil cestu a svatyni pro lidského ducha. 

47 Na počátku stanů Hospodin způsobil, že se lidé rozmnožili a zalidnili zemi. Svou existenci, 

přítomnost a spravedlnost projevoval tím, že k lidstvu promlouval prostřednictvím přírodních sil, které - 

někdy laskavé, jindy nepřátelské a nemilosrdné - napravovaly prohřešky nebo odměňovaly dobré skutky. 

48 Ale nejenže k vám ode Mne promlouval hlas živlů, poslal jsem na svět také lidi, kteří radili 

ctnostem, udržovali lidi v bdělém stavu a učili je o existenci Božské bytosti, které mají sloužit a kterou 

mají uctívat. 

49 To byl první čas, první duchovní království, v němž Otec vládl v srdci člověka, který žil plný 

milostí v domě, který byl stvořen pro jeho ducha. 

50 Ale tento domov, který Pán začal budovat v srdci svých dětí, musel také vychovávat ve třech 

věcích nebo královstvích. 

51 Druhý čas neboli druhé království ustanovil Otec, když se jeho Slovo stalo člověkem v Ježíši a žilo 

mezi lidmi; a třetí čas, jímž se toto dílo duchovního zdokonalení uzavírá, byl zahájen jeho příchodem jako 

Ducha svatého v tomto čase, který představuje třetí království. 

52 V první době se božský Duch zjevil jako spravedlnost, ve druhé jako láska, a aby toto dílo 

vyvrcholilo ve třetí době, ukázal se jako světlo moudrosti a zjevení. 

53 Vidíte zde tři království, která tvoří jedno, tři věky, v nichž se uskutečňuje dílo duchovní 

dokonalosti, tři epochy, které obsahovaly tajemství, jež vám Mistr dnes zjevil. Uvědomte si však, že tyto 

tři říše vznikly v sedmi etapách, jejichž obraz máte ve stvoření hmotné přírody - v sedmi etapách, z nichž 

poslední je dokonalým domovem ducha. 

54 První z těchto duchovních stupňů vývoje ve světě představuje Ábel, první Otcův služebník, který 

přinesl Bohu svou zápalnou oběť. Je symbolem oběti. Zvedl se proti němu odpor. 

55 Druhý stupeň představuje Noeho. Je symbolem víry. Postavil archu z božského vnuknutí a vedl do 

ní lidi, aby je zachránil. Dav se proti němu postavil svými pochybnostmi, posměšky a pohanským duchem. 

Noe však po sobě zanechal sémě víry. 

56 Třetí období symbolizuje Jákob. Ztělesňuje sílu, je to Izrael, ten silný. Duchovně viděl nebeský 

žebřík, po kterém všichni vystoupíte, abyste usedli po pravici Stvořitele. Proti němu povstal Hospodinův 

anděl, aby vyzkoušel jeho sílu a vytrvalost. 

57 Čtvrtý je symbolizován Mojžíšem; ztělesňuje zákon. Ukazuje na desky, na kterých je to napsáno 

pro lidi všech dob. Byl to on, kdo svou nesmírnou vírou osvobodil lid, aby ho vedl cestou spásy do 

zaslíbené země. Je symbolem zákona. 

58 Páté období představuje Ježíš, božské Slovo, neposkvrněný Beránek, který k vám vždy mluvil a 

bude mluvit i nadále. Je láskou, kvůli níž se stal člověkem, aby žil v lidském světě. Trpěl bolestí, ukázal 

lidstvu cestu oběti, lásky a milosrdenství, kterou dosáhne vykoupení ze všech svých hříchů. Přišel jako 

Mistr, aby nás naučil, jak vyrůstat ve skromných poměrech, a přesto žít v lásce, jít až k sebeobětování a 

zemřít v lásce, odpuštění a požehnání. Ztělesňuje pátý stupeň a jeho symbolem je láska. 

59 Šesté období představuje Eliáš. Je symbolem Ducha svatého. Přijíždí na svém ohnivém voze a 

přináší světlo všem národům a všem světům, které jsou vám neznámé, ale mně známé, protože já jsem 

Otec všech světů a všech stvoření. To je fáze, ve které právě žijete - fáze Eliáše. Je to jeho světlo, které vás 

osvěcuje. Je představitelem učení, které bylo skryté a které se v této době zjevuje člověku. 

60 Sedmé období ztělesňuje sám Otec. On je cílem, vyvrcholením vývoje. V něm je čas milosti, 

sedmá pečeť. 

61 Tím je záhada sedmi pečetí vyřešena. Proto vám říkám, že tato éra obsahuje šestou pečeť. Pět z 

nich už totiž proběhlo, šestá je nyní vyřešena a sedmá zůstává stále uzavřená, její obsah ještě nepřišel, 

ještě nějakou dobu potrvá, než k vám tato fáze přijde. Až přijde, zavládne milost, dokonalost a mír. Ale 

aby ho člověk dosáhl - kolik slz bude muset ještě prolít, aby očistil svou duši. 
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62 Až očista skončí, pokušení bude omezeno. Války mezi lidmi ustanou a už nebude žádný rozvrat 

ani korupce. Pak nastane království míru a milosti, lidstvo dosáhne velkého duchovního pokroku a jeho 

spojení s Duchem Otce bude přímé. 

63 Stejně jako jsem vám zjevil, že člověk je podobný svému Stvořiteli, říkám vám nyní, že tato 

hmotná říše, kterou jsem stvořil s milostí a dokonalostí, je otevřenou knihou, která k vám vždy hovořila o 

třech královstvích, třech časech a dokonalosti Otcovy moci. Stvoření bylo také stvořeno tak, aby sedm fází 

jeho vzniku bylo vzorem sedmi pečetí, oné velké knihy života, jejíž závoj, který zakrýval její tajemství, 

jsem odhrnul světlem svého Slova. 

64 Dovolte světlu šesté pečeti, aby vás osvítilo. 

65 Jen já budu schopen říci, kdy končí šestá a začíná sedmá etapa. Žijete v šesté etapě, v době Eliáše, 

ve třetí éře. Přestože jste zcela obklopeni světlem mého Ducha, které vychází z mého Slova, ještě jste se 

neosvobodili od hříchu a nedosáhli jste dokonalosti, když jste se spojili duchem s mým Božstvím. Ale 

vaše děti, příští generace, dosáhnou této čistoty a budou mými učedníky, kteří duchovně obcují se svým 

Mistrem, pravými proroky na cestě světa. Budou žít v míru a harmonii se všemi zákony a nakonec vytvoří 

skutečný domov lidského ducha na zemi. 

66 Vpravdě vám říkám, že dokud se tato proroctví nenaplní, uplyne mnoho sluncí, spadne mnoho 

vody z nebe, uplyne mnoho let a lidé na ně zapomenou, a také mnoho pokolení. Nakonec však přijde čas, 

kdy Otec završí své dílo na této planetě. 

67 Vezměte si s sebou toto prosté učení, jasné jako denní světlo a průzračné jako voda, abyste v tichu 

své komnaty, v nočních hodinách plných rozjímání, mohli proniknout do toho, co jsem vám zjevil, a 

přemýšlet o tom, a mohli se osvěžit v jeho dokonalosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 162  
1 Neuplyne den, aby se lidstvo nezachvělo před nějakou návštěvou nebo se nepodivilo nad událostí, 

kterou považuje za mimořádnou, a přitom nepochopilo dobu, v níž žije, ani význam každé z těchto 

zkoušek. S jakou jasností vám starověcí proroci Joel, Daniel a apoštol Jan oznámili, co se stane v těchto 

časech. Jak lhostejní jsou však lidé tohoto věku k volání svého Pána! Když občas prolomí svou lhostejnost 

a materialismus, je to jen proto, aby si položili otázku: "Co se to proboha děje, kde je samé soužení, válka, 

bolest, opuštěnost a smrt?". Ale oni nebdí, nemodlí se a nepřemýšlejí o tom, co jim bylo zjeveno, protože 

se dosud zajímali jen o falešné uspokojení, které jim poskytuje svět. 

2 Čím více se lidé cítí utlačováni, čím více jsou ohrožováni katastrofami, které sami rozpoutali, tím 

více si myslí, že jim stačí jejich vlastní síly, místo aby hledali útočiště u mne, prosili mě o milost a žádali 

mě o pomoc. Nechávají se unášet svými nízkými vášněmi a svou nenávist a touhu po moci mění ve 

zbraně, kterými chtějí bojovat a bránit se. Ale kdy jste poznali, že proti zlu lze bojovat zlem? 

3 Dovolím lidem, aby pokračovali ve své aroganci a chlubili se svým materialismem, aby chvíli 

pokračovali v nedostatku lásky, aby viděli, kam je jejich vášně zavedou. Zatím se budu cítit v srdci 

každého, kdo je připraven a kdo na Mě čeká. 

4 Vylil jsem svého Ducha na každého ducha a na každé tělo, aby muži a ženy mohli prorokovat 

podle proroctví. Promlouvám k vám prostřednictvím snů a duchovních vizí a dávám lidstvu znamení 

prostřednictvím přírodních sil, aby se mezi lidmi objevil silný, velký národ - tak velký, jaký ještě 

nepoznali. Tento lid zničí zlo, které najde na své cestě, a nebude nepřítele, kterého by neporazil, ani zdi, 

kterou by nedokázal překonat. Ti, kdo k němu patří, budou všude postupovat vpřed, jeho volání uslyší celé 

lidstvo, jeho slovo učiní přítrž každému špatnému jednání a podaří se mu, aby všichni lidé poznali pravdu. 

Doktríny, náboženství, ideologie a vědy, které zastírají pravdu, se budou před jeho krokem třást. 

5 Vy, kteří slyšíte toto slovo, děkujte Pánu, svému Otci, že vám bylo dopřáno zakusit naplnění mého 

slibu, který jsem vám dal prostřednictvím dávných proroků, těch, kteří vám již prorokovali mé zvěstování, 

když vám jeden z nich oznámil, že "můj Duch bude vylit na každé tělo". 

6 Bděte a buďte silní, abyste se mohli stát součástí lidu statečných vojáků, které brzy vzbudím. 

Nemyslete si - a to jsem vám již mnohokrát řekl - že k tomuto lidu patříte jen vy. Neboť nejen ti, kdo Mě 

slyšeli v této formě hlásání, budou obdařeni poznáním Mé nauky. Pamatuj, že mé sémě je rozptýleno po 

celé zemi. 

7 Tito proroci v minulých dobách nedostali žádnou pozemskou autoritu ani zmocnění, nebyli nuceni 

podřizovat se žádné autoritě a soustředili se pouze na poslušnost pokynů svého Pána, který vložil své 

slovo na ústa těch, které si vybral. 

8 Byli plni víry a odvahy a nic je nezdržovalo od jejich úkolu učit lidi mému zákonu a odradit je od 

náboženského fanatismu tím, že je upozorňovali na lhostejnost a omyly kněží. 

9 Když se trochu zamyslíte a prostudujete Písmo, zjistíte, že všichni proroci vyjadřovali jedinou 

podstatu, kterou svými slovy předávali lidem. Předávali lidem napomenutí, zjevení a poselství bez chyb 

materializovaného uctívání, které lidé v té době praktikovali. Učili poslouchat Zákon a Boží slovo a 

pomáhali lidem komunikovat s jejich nebeským Otcem. 

10 Lidé, nenacházíte velkou podobnost mezi těmito proroky a těmito hlasateli, skrze které k vám v 

této době mluvím? Na rty těchto posledních vkládám také podstatu Svého Zákona; skrze jejich slova k 

vám proniká Má inspirace a vyzařuje z nich poučení, které posluchače vyzývá, aby co nejhlasitěji hledali 

svého Pána. Mluví beze strachu, že mezi mnohými, kteří jim naslouchají, jsou také skauti nebo fanatici. 

Oddaně plní svůj úkol ve službě svému Otci, aby skrze ně mohl promlouvat k lidstvu a předávat mu učení, 

které člověku otevře nové cesty světla. 

11 Lidé, mezi těmito proroky a nositeli hlasu je nejen velká podobnost, ale je mezi nimi i dokonalý 

vztah. Ti je předpověděli a to, co předpověděli už dávno, nyní tito služebníci prožívají. 

12 Nemyslete si, že tehdy všichni lidé věřili tomu, co hlásali jejich proroci. Ne, často museli snášet 

posměch svých bližních, výhrůžky kněží a pronásledování mocných. Bylo nutné, aby se naplnila proroctví 

oznamující Boží soud nad lidmi, aby všichni uvěřili v pravdu hlásanou Hospodinovými služebníky. Jejich 

oznámení se často naplnila až ve chvíli, kdy už nebyli na tomto světě. Také během této doby tyto mé děti 
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zažily posměch, pomluvy, lhostejnost těch, kteří jim naslouchali. Mé slovo se však stane známým i mimo 

tato shromaždiště, i když bude zesměšňováno a odmítáno. To, co jsem vám oznámil, se také stane 

skutečností a lidé pak obrátí svou pozornost k tomu, co dříve považovali za opovržení nebo lhostejnost. 

13 Stejně jako tehdy lid pronikla víra v neviditelného Boha, který je veškerá moc a spravedlnost, 

jakmile uvěřil tomu, co předpověděli jeho proroci, tak i tento lid, který nyní obdržel toto zjevení, bude 

naplněn neochvějnou vírou, která bude posílena zjevením, jehož se mu dostalo od jeho Pána. Tato víra je 

naprosto nezbytná, aby svědectví, které vychází z vašich rtů, bylo plné přesvědčení. Přesto jsem vám již 

řekl, že pokud nevíte, jak Mi vydat svědectví, učiním tak, až přijde čas, neboť nenechám své sliby 

nesplněné. 

14 Jak často se v dějinách Božího lidu lidé vzpírali mé vůli svou neposlušností, ale navzdory jejich 

úchylkám se mé slovo naplnilo. Totéž se stane i v této době. Ne všichni budou poslušní mých pokynů. 

Zatímco někteří budou správně vykládat mé příkazy, jiní se ve snaze smířit hlasitější a pravdivější s nižším 

a tělesným budou pokoušet vzdorovat mé Vůli, aniž by pochopili, že Boží Vůle, která je mocí a 

nekonečnou spravedlností, soudí všechny nepoctivé činy těch, kdo znesvětili mé Slovo. 

15 Říkám vám to proto, že vím, že mezi vámi nastane zmatek, který předpovídám už v této době. Já 

však zachovám knihu, v níž bylo zapsáno Mé Slovo, aby mohla být později předložena celému světu a 

dosvědčit, co vám Mistr řekl při Svém novém zjevení. 

16 Slyšte mě skrze mé nové proroky, které nazýváte hlasateli, a vykládejte správně má slova, abyste 

potom mohli splnit úkoly, které jsem vám dal. 

17 Zatímco lidé ve Mně chtěli poznat nepřístupného, vzdáleného Boha, já jsem se rozhodl dokázat 

jim, že jsem jim blíž než řasy jejich očím. 

18 Modlí se mechanicky, a když se jim okamžitě nesplní vše, o co naléhavě prosili, znechuceně 

volají: "Bůh nás nevyslyšel." 

19 Kdyby se uměli modlit, kdyby spojili srdce a mysl se svou duší, slyšeli by ve svém duchu božský 

hlas Pána a cítili by, že je jim velmi blízko. Jak ale pocítí mou přítomnost, když mě požádají o pomoc 

prostřednictvím vnějších kultů? Jak mají dosáhnout toho, aby se jejich duše stala citlivou, když sami 

uctívají svého Pána v obrazech, které vytvořily jejich ruce? 

20 Chci, abyste pochopili, že jsem vám velmi blízko, že se mnou můžete snadno navázat spojení, cítit 

mě a přijímat mé inspirace. 

21 Když se pozorně podíváte na zjevení a učení, která jsem vám v průběhu věků poskytl, objevíte 

pouze jednu cestu, která vás může dovést k cíli spiritualizace. Pamatujte, že jsem to Já, kdo vás naučil 

dokonalým a úspěšným způsobům a prostředkům, jak ke Mně přijít. Nechápu, proč se necháváte svést 

falešnými naukami, které jen podporují váš fanatismus a prohlubují vaši nevědomost. 

22 Když byl světu dán Zákon, řekl jsem vám: "Nebudete mít kromě mne žádné cizí bohy." 

23 Když se v druhé době jedna žena zeptala Ježíše, zda je Jeruzalém místem, kde má uctívat Boha, 

Mistr jí odpověděl: "Přichází čas, kdy ani Jeruzalém, ani žádné jiné místo nebude tím pravým místem k 

uctívání Boha, neboť on bude uctíván v duchu a v pravdě", to znamená z ducha do ducha. 

24 Když mě moji učedníci požádali, abych je naučil modlit se, dal jsem jim za příklad modlitbu, 

kterou nazýváte Otče náš, a tím jsem jim vysvětlil, že pravá a dokonalá modlitba je ta, která stejně jako 

Ježíšova modlitba vychází spontánně ze srdce a vznáší se k Otci. Měla by obsahovat poslušnost, pokoru, 

vyznání viny, vděčnost, víru, naději a klanění. 

25 Kolik lekcí duchovnosti ti Otec dal prostřednictvím všech těchto poselství a jak moc byl Jeho 

Zákon a Učení na zemi překrouceno! Toto zhmotňování, neustálé znesvěcování a překrucování toho, co 

jsem vám nahlas předal, je příčinou chaosu, kterým lidstvo v současnosti trpí - jak v duchovním, tak v 

materiálním životě, v těchto dvou formách života, které byly v člověku vždy spojeny. Nebylo by totiž 

možné dotknout se jednoho z nich, aniž by to mělo vliv i na druhý. 

26 Překvapuje vás, že mě v této době mnoho lidí opustilo a že jiné národy odmítly mé učení? Jste 

znepokojeni, když vidíte, že se mezi lidmi šíří materialistické učení? Každý z vás naslouchejte hlasu svého 

svědomí a ptejte se sami sebe, zda jste svým životem vydali pravdivé svědectví o učení obsaženém v mém 

slově. 
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27 O závažných přestupcích a proviněních proti mému zákonu bude vynesen můj rozsudek. 

Neexistuje jediný přestupek, který by dokonalý Mistr nenapravil. Nesmíte se nechat zmást. Opravujte své 

chyby a nesuďte. Pochopte, že já vás nikdy netrestám - trestáte se sami. 

28 V tom, kdo zhřešil v nevědomosti, vzbudím světlo a toho, kdo zhřešil vědomě, pohnu k pokání, 

aby oba s důvěrou v mé odpuštění začali napravovat přestupek, kterého se dopustili. To je jediný způsob, 

jak se ke mně dostat. 

29 Uvažujte o tom, vy duchovní, kteří vedete lidi po různých náboženských cestách. Modlete se a 

přiveďte své k oduševnění. Nyní je čas, abyste činili pokání ze svých chyb a začali bojovat proti lidskému 

materialismu, který je pro duši smrtí a temnotou. Proto používejte mou pravdu, berte mé slovo jako zbraň 

a žijte podle mého učení. 

30 Neupřednostňuji jednu nebo druhou náboženskou komunitu. O tom, zda jste na mé straně, 

nerozhoduji já, ale vy. Pokud tak učiníte, dosáhnete také toho, že se všichni duchovně sjednotíte. 

31 Z malých dětí jste se stali učedníky, ale vidím, že duchovně nepostupujete, a tak nepomáháte svým 

bližním. Ano, lidé, svým nedostatečným pokrokem v Mém učení brzdíte pokrok nově příchozích zástupů. 

Vytvořili jste bariéru, která jednomu z vašich bratrů a sester velmi ztěžuje postoupit o krok dál, než jste 

došli vy. 

32 Stejně jako vám při tomto projevu dávám na vědomí i poslední lekci, která je pro vás ještě 

srozumitelná, musíte mé učení uvádět do praxe až do poslední lekce. 

33 Pokud ještě nejste připraveni, je to proto, že mě sice slyšíte, ale ještě jste mi skutečně 

neporozuměli. Pokud jste mému slovu neporozuměli, je to proto, že jste o něm nepřemýšleli. Jestliže jste 

do dnešního dne nevyvíjeli opravdovou činnost lásky, je to proto, že jste nedovolili, aby ve vás mé Slovo 

lásky probudilo soucit; a jestliže nedostáváte více, než jste dostávali do dnešního dne, je to jen proto, že 

vaše zásluhy byly skrovné. 

34 Zástupy, které přicházejí poslouchat mé slovo, by byly větší, kdyby ve vás viděly důstojné 

příklady učednictví, protože vaše skutky by pak byly důkazem úcty, víry, poslušnosti mému dílu a 

následování mého učení. 

35 Učil jsem vás modlit se, abyste se modlitbou přiblížili nejen Otci, ale také svým potřebným 

bližním a přinesli jim poselství pokoje. Když se tě však zeptám, co cítil tvůj duch, když se modlil za 

národy, za vdovy, sirotky, za hladovějící po chlebu, za vězně a nemocné, můžeš mi jen říci: "Pane, ty jsi 

jediný, kdo může činit dobro potřebným. Jsme tak nezralí a nevědomí, že nedokážeme soucítit s bolestí 

svých bližních a ani zpovzdálí pochopit, co se jim děje. Jsme spokojeni s tím, že Tě prosíme, abys na ně 

vylil dobrodiní své nekonečné lásky. Vždyť tváří v tvář tak velkým potřebám ducha musíme přiznat, že 

nejsme ani začátečníci. Jen Ty nám můžeš říci, co náš duch během své modlitby vykonal." 

36 Alespoň v tuto chvíli jsi upřímný a přiznáváš svou neznalost a nezralost. Proto ti žehnám a ještě 

více objasňuji své učení, aby mu porozuměl i ten největší ignorant. 

37 Víte, že duchovní bytosti přistupují k lidem a podle toho, jak se k nim chovají, závisí i jejich vliv 

na lidi. Měli byste vědět, že když se modlíte za kteréhokoli bližního, váš duch se odpoutává od vašeho 

těla, aby se mohl přiblížit k tomu, za koho se modlí. Z toho vyvozujte, že podle toho, jak jste se připravili 

a jakého stupně čistoty a duchovnosti jste ve svém životě dosáhli, bude stejný i duchovní vliv, který 

budete mít na ty, za něž se modlíte. 

38 Nebojte se, když vám říkám, že jste neustále obklopeni neviditelnými bytostmi. Mnoho z nich 

potřebuje vaši pomoc. Věnujte jim své myšlenky, slova a skutky lásky, aby našli cestu k poslušnosti a 

spatřili světlo. 

39 Zbraně, které vám dávám, nejsou zbraně, které okrádají o život; nikoho neoslepují, neprolévají 

krev ani nezpůsobují bolest; nezanechávají vdovy a sirotky ani domovy, které upadly do bídy. Neboť 

zbraně, které jsem vám zanechal, jsou láska, milosrdenství a odpuštění, abyste s jejich pomocí mohli 

bojovat za přeměnu špatných vlivů ve vibrace světla. 

40 Ve svých modlitbách vždy věnujte myšlenku také těm bytostem, které - aniž by je viděly oči těla - 

ve vaší blízkosti roní slzy. Nesnažte se je však oslovit nebo přinutit, aby se projevily jinak než 

myšlenkami. Pochopte, že zbraně, které jsem vám dal, jsou zbraně lásky, povznesení a míru. 
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41 Abyste se stali mistry v tomto mém učení, je naprosto nezbytné, abyste mé učení důkladně 

studovali. Také vám říkám, že existují duchové plní světla a moudrosti, které jsem ustanovil za ochránce. 

Je jich nekonečně mnoho a neúnavně pracují na díle Otce, který všechno stvořil. Věřte, že nejste sami ani 

závislí na svých silách, ale že vás obklopují bytosti, které nad vámi pokorně a bez vychloubání bdí a 

spolupracují s vámi, abyste mohli duchovně stoupat. 

42 Boží zákon je obsažen ve dvou přikázáních: Milovat Boha, který je vaším Otcem, a v něm milovat 

své bližní. To dělají bytosti, které lidstvo nazývá anděly strážnými, ochránci, duchy světla, vyššími 

bytostmi. 

43 Napodobujte je, pomáhejte jim v jejich poslání, pak nastane velká duchovní harmonie, která bude 

existovat mezi všemi dětmi mého Božství. Z této harmonie bude pramenit mír, nejvyšší odměna duše na 

věčnosti. 

44 Řekl jsem vám, že váš hmotný život je omezený, a připomínám vám to, aby každý věděl, zda 

splnil úkol, který mu Otec uložil. Pokud jste na to zapomněli, připomínám vám to, abyste se jako dobří 

učedníci pustili do plnění svých povinností. 

45 Vaše existence na zemi je krátká. Jakmile si to uvědomíte, požádáte mě o další časový úsek a 

řeknete mi: "Pane, dej mi čas na splnění mého úkolu." A já vám řeknu: "Pane, dej mi čas na splnění mého 

úkolu." Říkám vám jen toto: Slunce nevychází ani nezapadá o okamžik dříve nebo později, než určil 

Stvořitel. Vše se řídí neomylným zákonem. Proto nebudete na zemi žít ani o vteřinu déle, než je vám 

určeno. Proto vám mé slovo zní jako hodiny věčnosti, které vám radí, abyste využili čas. 

46 Zatímco pro tvou duši se blíží zářivý den věčnosti, pro tvé tělo se blíží noc. Pochopte to a 

neříkejte, že plníte můj zákon jen proto, že slyšíte mé slovo. Nesnažte se ji "naplnit" podle svého způsobu 

myšlení, ale vycházejte z mého božského učení. 

47 Uvažuj: Jakmile se dostaneš do duchovního bytí a splníš své povinnosti a úkoly v tomto životě, 

dovolím ti ovlivňovat vědomí pozemského lidstva, inspirovat ho a osvěcovat, a tak mu pomáhat na jeho 

cestě vývoje. 

48 Váš úkol je delikátní; abyste ho splnili, musíte se projevovat pokorně, jak vás to učil Ježíš, s 

tichostí a činnou láskou, s jakou on plnil své poslání. 

49 Musíte se zříci roucha nadřazenosti a společenské prestiže, které obsahují jen marnivost. Musíte se 

osvobodit od sobectví a sestoupit k otrhaným a malomocným, abyste je utěšili v jejich utrpení. Tak budete 

mými učedníky, protože budete následovat příklad, který jsem vám dal. 

50 Mé milosrdenství tě obdařilo a ty musíš konat stejně velké dobré skutky. 

51 Až bude tvá mysl v modlitbě čistá a odvrátí se od všech hmotných vlivů, splním ti, oč prosíš pro 

své bližní. S úžasem pak uvidíte, jak hojná útěcha vychází z vašich rtů pro ty, kdo trpí. Vaše úsilí bude 

plodné a požehnané, protože praktikujete Mé učení lásky. 

52 Nyní vám říkám, abyste byli milosrdní nejen ke svému bližnímu, ale i k ostatním formám života a 

druhům, neboť všichni jsou stvoření Páně. Vše je dokonalým dílem Otce, v němž se zjevuje jeho 

moudrost. 

53 V přírodě je všechno život, vývoj a proměna. 

54 Dávám vám poznat, kdo jste, abyste s tímto pochopením mohli být prospěšní všem tvorům. 

55 Poznejte sami sebe, své schopnosti, své pocity. Nezaměňujte čisté pocity s vášněmi. Poznejte 

sklony a instinkty, které jsou tělu vlastní, aby v něm vždy převládal duch. Neodpírejte svému duchu 

příležitost milovat, protože tam, kde vládne sobectví, nemůže zářit láska k bližním. Když milujete, dělejte 

to duchovně a tak, aby vaše láska byla pro všechny. Pokud ji vážeš na osoby, omezuješ ji jen na určité lidi, 

podléháš egoismu. 

56 Duchovní lásku můžete považovat za univerzální lásku. Připrav své srdce jako pramen, který 

přijímá lásku mé milosti jako křišťálově čistou vodu a vylévá ji na své bližní skrze své skutky. 

57 Čím více v sobě budete cítit tuto lásku, tím větší bude léčivá síla, kterou vlijete na rány. Bude to 

skutečný hojivý balzám, který probudí sklíčenou duši k novému životu, a vůně, která naplní život těch, 

kdo pláčou. 

58 Uvědomte si, že v lidských srdcích nežije žádná duchovní láska. Milují, ale sobeckou láskou, která 

ničí i jejich vlastní život, protože vášeň je jako červ, který rozežírá i ty nejlepší city. Když v srdci člověka 
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propuknou vášně, nakonec zničí všechno dobré, co měl v duši. Vášeň je propast, která se člověku otevírá 

před nohama, a když ho strhne do svých hlubin, ztrácí světlo a klid. 

59 Podívejte se, jak Mé poučení odstraňuje nevědomost, abyste Mě mohli uznat za Božskou a jedinou 

Moudrost a zničit falešné bohy, jako to udělal Abraham, když hledal Boha za hranicemi toho, co viděly 

jeho oči. Proto jsem s ním uzavřel smlouvu, aby byl potomkem vyvoleného národa. Když byl vystaven 

zkoušce, dokázal, že jeho Bůh je Stvořitel a živý Bůh. 

60 Pravdivost těchto zjevení musíš dokázat i ty - čistým způsobem života a zbožností, která je prosta 

přehnaného a nadšeného uctívání. 

61 Vzpomeňte si, že na Mojžíšových deskách bylo napsáno přikázání, které říká: "Neuděláš si žádnou 

rytinu ani podobu toho, co je nahoře na nebi, ani toho, co je dole na zemi, ani toho, co je ve vodách 'pod 

zemí'". 

62 Uvažte, jak dlouho vás odvádím od modlářství, abyste Mě poznali, že stojím nade vším stvořeným, 

nade vším, co se hýbe a chodí, abyste tam pozvedli svého ducha do nebeského království. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 163  
1 Lidé, vidím vaše slzy a slyším vaše vzlyky. Přemýšlím o vašich těžkostech a utrpení. Vidím okovy 

chudoby a strádání, které nesete, zklamání, které tíží vaše srdce, protože jste uvěřili, že na světě není 

spravedlnost ani láska. Pak se modlíš a říkáš mi: "Pane, nejsem hoden tvého pokoje. Pokud si nezasloužím 

Tvá dobrodiní, dej mi sílu snášet utrpení a nespravedlnost života." 

2 V těchto chvílích se má Přítomnost stává hmatatelnou a říká vám: neztrácejte trpělivost, buďte i 

nadále obezřetní, ani na okamžik nezoufejte, protože nevíte, v jakém okamžiku můj pokoj zaklepe na vaše 

dveře. Opři si hlavu o mou hruď a už neposlouchej válečný křik. Zapomeňte na své soužení a pamatujte, 

že dokud jste se mnou, nezahynete. Pojď ke mně, doprovázej svého Otce a Pána. Najdeš ve mně bratra, 

manžela, přítele, otce. 

3 Posiluj své srdce nasloucháním mému slovu, abys, až budeš pokračovat v boji o život, ho vedl se 

vzpřímeným postojem a s hlavou vztyčenou a mohl se s důvěrou usmívat. 

4 Ve chvíli zkoušky už nepochybuj, neříkej, že jsem tě neslyšel ve chvíli bolesti, v nejtěžší chvíli. 

Dokud v tobě dřímá dech života, dokud tvé tělo dýchá, dokud tvá mysl myslí a tvá duše trpí, budu s tebou, 

protože já jsem život, který pulzuje a vibruje celým vesmírem. 

5 Umět se modlit nejen v hodinách trápení, ale i ve chvílích radosti. Přede mnou přinášíš jen své 

slzy, utrpení a smutek, ale ve svých radostech, když je tvé srdce ve sváteční náladě, na mne zapomínáš; 

pak přede mnou zavíráš své dveře. 

6 Musím k vám promluvit a připravit vás na boj, který bude těžký. Chci, aby ve vás a kolem vás 

bylo světlo, abyste praktikovali ctnost ve svém domě i mimo něj, protože pak vás nikdo nebude moci 

překvapit, že (duchovně) spíte. 

7 Oznámil jsem vám, že do této země budou přicházet dlouhé kolony lidí z cizích zemí, aby hledali 

mír pro svá srdce a světlo pro své mysli. Setkají se s učedníky tohoto učení, kteří se jich budou ptát. 

Budou od nich požadovat svědectví o tom, co slyšeli, a podrobí je zkoušce, aby potvrdili pravdivost těchto 

slov. 

8 Nemyslíš si, že tvé srdce musí být skutečným pramenem lásky, dobra a světla, připraveným 

přetékat jako pomoc v potřebách tvých bližních? Nepotěšilo by tě, kdyby se každý domov mého lidu stal 

školou, kde by se prakticky uplatňovala božská výchova? 

9 Ve druhé éře jsem se se svým učením vydal na mnoho míst v Judsku a všude jsem našel vhodné 

místo, kde jsem mohl dát zaznít svému slovu. Mistr byl vždy ve střehu, a když byl vystaven zkoušce, 

nikdy se nenechal překvapit. Údolí slyšela Můj hlas, hory odpovídaly ozvěnou Mých slov, mořské vlny 

přijímaly vibrace Mých poselství a samota pouští byla osvícena Mou přítomností. 

10 Chci, abyste se sjednotili a vytvořili z tohoto národa oázu na poušti světa. Vím, že tě lidé budou 

hledat, protože je omrzí ničit, hřešit, zabíjet. Tváří v tvář slovům světla a vznešených myšlenek se probudí 

duch, který dnes ještě dřímá, a mé učení se na zemi objeví jako archa spásy. Tato doba se pro tento lid 

stane zkouškou, neboť na jejich svědectví bude záviset mnoho srdcí. 

11 Proč tedy nyní zoufat nebo se bouřit tváří v tvář zkouškám, když jsou dlátem, které uhlazuje tvé 

srdce, aby zítra mohlo být a bylo tlumočníkem svého Mistra? 

12 Chci, abys mi řekl: "Děkuji ti, Mistře, tvé zkoušky mě pokáraly a tvé světlo mě povzbudilo na 

cestě. Moji nemocní se uzdravují a já mohu potěšit trpící na své cestě." 

13 Očekávám, že mi druzí řeknou, abych je připravil na to, že se stanou Mými dělníky, abych jim 

svěřil pracovní nástroje, aby mohli zasévat semena míru a lásky do srdcí svých bližních. 

14 Moje starostlivá pomoc závisí na vaší žádosti, abych vám udělil božský dar být pracovníky na 

duchovním patře. 

15 Dnes vás chci potěšit ve vašich souženích: Nemocní, kteří jste po celý život nesli kříž bolesti, 

pojďte ke mně, já vás uzdravím. Budu vás učit bojovat s nemocemi a trpělivě a pokorně očekávat okamžik 

osvobození od utrpení, které vás tíží. Ukážu vám také, čeho všeho jste na své cestě smíření dosáhli. 

16 Pojďte ke mně všichni, kdo jste si přinesli břemeno utrpení. Marně hledáte uzdravení a útěchu u 

lidí, protože láska se vytratila z lidských srdcí a vy musíte vědět, že bez lásky se zázraky nedějí. Věda 

sama o sobě nestačí k tomu, aby osvobodila svět od jeho bolesti. 
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17 Vědci plní marnivosti považují božská zjevení za nehodná své pozornosti. Nechtějí se duchovně 

povznést k Bohu, a pokud něčemu z toho, co je obklopuje, nerozumějí, popírají to, aby nemuseli přiznat 

svou neschopnost a nevědomost. Mnozí z nich chtějí věřit jen tomu, co mohou dokázat. 

18 Jakou útěchu mohou tito lidé přinést srdcím svých bližních, když neuznávají původní princip 

lásky, který řídí stvoření, a navíc nechápou duchovní smysl života? 

19 Věděl jsem, že přijde doba nadvlády materialistické vědy, sobectví a lhostejnosti vůči těm, kdo trpí 

a hynou, a proto jsem vám nabídl, že vám pošlu Utěšitele; zde máte naplnění tohoto slibu. Přišel jsem v 

Duchu, abych vám vysvětlil všechna tajemství, abyste se stali dětmi světla. Přináším ti božskou útěchu 

tohoto zjevení a s jeho pomocí budeš moci projít všemi životními zkouškami a povznést se ke Mně. 

20 Zavolal jsem tě, a když jsi přišel do mé přítomnosti, se slzami v očích jsi mi řekl, že jsi 

nejpotřebnější na světě, ukázal jsi mi svou bídu a poukázal jsi na svůj nedostatek znalostí a na své chabé 

schopnosti prosadit se v životních peripetiích. Pak jsem vám prozradil, že v žádném případě nejste 

vyvrhelové nebo ti nejchudší. Zkoušel jsem tě a ty sis stěžoval, protože ses cítil vyděděný, aniž bys zjistil, 

že ve svém duchu nosíš poklad. 

21 Nemocný plakal, protože neměl k dispozici lékaře, který by ho uzdravil, a ještě nezjistil, že jeho 

duch má hojnost léčivého balzámu. 

22 Ten, kdo plakal kvůli své nevědomosti, si neuvědomoval, že v tichu jeho srdce ho božský hlas jeho 

Mistra volá do duchovního království. Ten, kdo si myslel, že je vyděděný, neobjevil všechny dary, s nimiž 

ho Otec poslal plnit svůj úkol na zemi. Bylo nutné, aby se k vám dostala pravda a zažehla světlo ve vašich 

srdcích, abyste se probudili z hluboké letargie, povstali s vírou a řekli: "Nejsme sami, Pán je s námi. 

Nejsme vyvrhelové, naše bytí je plné darů od Otce. Nezahyneme pod tíhou bolesti, protože máme v srdci 

nevýslovnou útěchu z Mistrova Slova, které nám dává své světlo na všech našich cestách. Nejsme závislí 

na vůli lidí, náš úděl nezávisí na nich, ale na vůli našeho Otce. Už nebudou žádné překážky, opory ani 

špatné cesty, které by nás odrazovaly a odrazovaly od pokračování na pravé cestě. V bolesti najdeme 

útěchu, v temných hodinách se necháme osvítit a v boji o život pocítíme, že k nám proudí síla. Kdo nás 

zachránil? Kdo nám vrátil zdraví a život? Byl to Mistr, kdo nás prostřednictvím svého božského Slova 

přivedl zpět na pravou cestu a poskytl nám útěchu, kterou nám slíbil od nejstarších dob." 

23 Milujte pravdu, učedníci, pochopte ji a žijte podle ní. Kdo zná pravdu, má v sobě štěstí, že vidí 

Boží světlo. Zná mír a neochvějně kráčí po cestách naplnění. 

24 Mnozí budou toto dílo kritizovat a odmítat, až se dozvědí, že se v něm projevily duchovní bytosti. 

Ale nebojte se, protože proti této části mého učení budou bojovat jen nevědomci. 

25 Jak často apoštolové, proroci a Pánovi poslové promlouvali ke světu pod vlivem duchovních 

bytostí světla, aniž by si to lidstvo uvědomovalo, a jak často každý z vás jednal a mluvil pod vůlí 

duchovních bytostí, aniž byste si to uvědomovali! A právě to, co se vždy dělo, jsem vám nyní potvrdil. 

26 Ve Druhém věku vás Ježíš učil, že lidská mysl je dveřmi, kterými může vstoupit duchovní svět. 

Učil vás, abyste se osvobodili od zmatených bytostí, které zkoušejí lidi na cestě smíření svými špatnými 

vlivy kvůli přestupkům, jichž se dopustili; stejně tak vás učil, abyste se zdokonalili do té míry, aby Duch 

svatý mohl promlouvat ústy člověka. 

27 A přece, jak často se s těmito zjeveními obchoduje a jak jsou zprofanována! To je důvod, proč se 

proti mé práci v této době bojovalo a bude bojovat i nadále. Ale ti, kdo v něj skutečně věří, budou 

pokračovat v jeho studiu a následování, aby zítra mohli vysvětlit mé učení a odradit od omylu ty, kdo jsou 

zmatení, a ty, kdo mé učení znesvěcují. 

28 V této době jsem si přál podrobně vyložit všechna tato zjevení a uzavřít jejich vysvětlení, a proto 

jsem poslal Eliáše, aby osvítil vaše chápání a připravil vám cestu, abyste se Mým příchodem a příchodem 

Mých duchovních zástupů neznepokojovali. 

29 Eliáš jako duchovní bytost zaklepal na dveře vyvoleného této doby, který, aniž by o tomto projevu 

cokoli věděl nebo tušil, se ocitl v nesnázích, pokořen a poražen tváří v tvář duchovní síle, která klepala na 

jeho srdce, aby ho přiměla věnovat se této službě. To bylo první semeno, o které se starali první věřící a 

které přineslo první květy a první plody. 
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30 Rostlina vyrostla a stal se z ní mladý strom, jehož květy byly projevy bytostí světla, které přišly k 

tomuto lidu jako poslové, proroci, andělé strážní a rádci. Plody byly projevy vašeho Mistra 

prostřednictvím jeho božského paprsku, který vám přinesl sladkou chuť života. 

31 Jak bys v sobě mohl zničit myšlenku smrti, aniž bys byl svědkem existence bytostí, které kdysi 

byly na zemi a nyní žijí neviditelně v jiném světě? Jak byste se mohli osvobodit od těch, kdo na vás číhají 

a působí zlo, a jak byste se mohli harmonicky dohodnout s těmi, kdo v sobě nosí jen světlo a dobro? - 

Jedině tak, že pocítíte jejich přítomnost, uslyšíte jejich hlas a budete se řídit jejich radami - zažijete jejich 

projevy a uvidíte, jak konají své dílo. Svědectví tohoto lidu se musí rozšířit po celém světě, aby 

přesvědčilo ty, kteří říkají, že věří v život, ale ne ve vzkříšení a věčnost. Jsou to mrtví, kteří hlídají své 

mrtvé, protože se bojí, že se stanou znalými. 

32 Lidé, využijte dnů, které vám zbývají, k tomuto duchovnímu hlásání prostřednictvím lidského 

rozumu. Víte, že toto poučení bude jen krátké a že ovoce vaší zkušenosti, pravdivé, jasné svědectví, prosté 

tajemství, bude to, co zítra přinesete svým bližním. 

33 Nedovolím vám, abyste po uplynutí doby určené podle Mé Vůle nadále způsobovali projevy 

duchovního světa prostřednictvím hmotných smyslů. Vězte však, že přestože paprsek Pána a duchovních 

bytostí již neovládá váš mozek, inspirace skrze vašeho Pána pokračuje na věky věků ve všech těch, kteří 

se pozvedají k modlitbě. A světlo duchovního světa bude zářit z jednoho světa do druhého, z jednoho 

ducha do druhého, a dosáhne všech mých dětí. 

34 Požehnaní jsou všichni, kdo skutečně využijí tento čas učení, neboť po roce 1950 to budou oni, 

kdo budou šířit sémě mého učení. Vy, kteří jste se stali součástí listí tohoto mocného "stromu", dohlédněte 

na to, aby v něm lidé našli ovoce života a pravdy. 

35 Lidé, když budete cítit pravdu mého učení ve svém srdci, když o něm budete mluvit, uvidíte, že se 

mnohá vaše slova stanou skutečností; a když necháte všechna svá slova stát se skutkem, budete konat 

skutečné zázraky. Pokud to však není duch, kdo promlouvá skrze tělo, pokud to není on, kdo se dává 

poznat, nebudete schopni dát ani pokoj, ani zdraví. 

36 Duch svatý bude moci vyslovit svůj hlas, když budete připraveni. Dítě Otce, které ve vás přebývá, 

má od svého Stvořitele velkou moc pomáhat těm, kdo jsou v nouzi. Proto vás učím, abyste nenechali 

zahynout ty, kdo vám ukazují svou bídu, aby volání o pomoc toho, kdo vás volá, nezaniklo na poušti. 

Předávat to, co jste dostali, je zákon, který vás naučil váš Otec. Cožpak jsem tě nemiloval? Pak můžete i 

vy dávat lásku svým bližním. Předávejte si tuto bratrskou lásku mezi sebou. 

37 Člověk nežije jen z materiálních věcí, musí se živit také duchovními poklady. Takto mluvím k 

posluchačům, kteří jen pokorně naslouchají, a mé učení je postupně proměňuje. Kdy však ponesete toto 

světlo všem národům země? Kdy dosáhnete toho, aby se všichni lidé očistili v mé pravdě? 

38 Všechno je poskvrněno člověkem, nejen jeho duše: vody jsou znečištěné, vzduch je zamořený a 

zamořený bacily a smrtí, a tak se vás ptám: Jakým učením a v jakém čase se hodláte očistit? Kdy budete 

připraveni očistit se na těle i na duši, když si chcete umýt jen tělo? Čeho byste tím dosáhli? - Klamete sami 

sebe. Nejprve očistěte srdce a mysl, odkud pocházejí všechny špatné myšlenky a zlé skutky. Vtělená 

bytost potřebuje duchovní chléb, aby mohla pocítit - byť jen na několik okamžiků - co je: duch. 

39 Hledejte jiný chléb než ten, který potřebujete na každý den, usilujte o jiný domov než ten, který 

máte doma. Tento chléb je chlebem mého Slova a tento domov je v nekonečnu. 

40 Když s vámi mluvím, vaše srdce mi sděluje mnohé ze svých tužeb a nadějí. Reaguji na některé ze 

svých dětí, které na své cestě životem zažily přítomnost duchovních bytostí, které obvykle nazýváte 

temnými nebo zmatenými duchy. 

41 Proč Mě žádáte, abych tyto bytosti odstranil z míst, kde se obvykle projevují? Potřebují vědět, že 

přežili svou zdánlivou "smrt", aby mohli naplnit zákon nápravy a získat zkušenosti. Plní, i když 

nedobrovolně, svůj úkol vydávat nevěřícím a zhmotnělým lidem pravdivé svědectví o tom, že duše přežívá 

tělo. 

42 Proto je zavolám zpět, až když nastane čas, který jsem určil. Nyní mají ještě úkol, který musí 

splnit. Proto Mě nežádejte, abych je od vás odstranil; musí počkat, až přijde čas, který je pro ně určen. 

Proč chcete, aby vše v životě bylo podle vašich přání, a ne podle toho, co je dobré pro druhé? Upozorňuji 

vás, že tyto bytosti vás nebudou obtěžovat, pokud budete velkorysí a budete s nimi mít soucit. 
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43 Pozvedněte nyní své myšlenky, proste a obdržíte. Žádejte to, co považujete za správné pro sebe i 

své bližní. V těchto chvílích, kdy se ptáte, zachovávejte vnitřní ticho a věřte, že jsem to Já, kdo je 

přítomen, abyste mohli vstoupit do společenství se Mnou. Slyším duše, přicházím k srdcím, mluvím k vám 

z ducha do ducha. Odnímám z vašich srdcí všechny bolesti, všechny strachy, soužení a trápení. Není 

jediného srdce, které bych nenavštívil; není jediného vědomí, které bych neosvítil; není jediné bolesti, od 

které bych své děti neosvobodil, abych ji vzal s sebou a vytvořil z nich všech dohromady trnovou korunu. 

44 Takto se budete modlit podle mé vůle, takto mě budete vždy přijímat. Nedávejte svou lásku najevo 

vnějšími gesty, která slouží jen k tomu, abyste byli vidět. Hledejte mě v tichu, buďte sami se svým Pánem 

a dosáhnete toho, že budete mít mou přítomnost ve svých srdcích a uslyšíte můj hlas, který vám říká: 

Dávám vám svou milost, protože jste pomíjiví na tomto světě. 

45 Eliáši, v této době sjednoť vyvolené duše, ať už vtělených, nebo již ne v těle, aby byly silné jako 

jeden celek, neboť zkoušky, které vás čekají, jsou velké. Vy však vyjdete osvíceni světlem mého Ducha 

svatého, protože vás miluji a nenechám vás zahanbit. Vzdělávejte se, abyste správně chápali Mé slovo a 

uměli oddělit pšenici od koukolu. Bděte a modlete se, abyste z této cesty nesešli a aby vás bolest nečekaně 

nepřekvapila. 

46 Pochopte, že já nejsem ten, kdo dává bolest, neboť já jsem váš Otec, který chce ozdobit vaši duši. 

Jste to vy sami, kdo na své životní cestě rozséváte bolest, a když na vás přijde, říkáte mi: "Pane, proč nás 

ta bolest tíží?" A já vám říkám: "Pane, proč nás ta bolest tíží?" A vy mi říkáte: "Pane, proč nás ta bolest 

tíží?" Uvědomte si však, že vás pouze miluji, žehnám vám a dávám vám své pokyny. 

47 Poslechněte si mé podobenství: 

48 Po cestě šla žena a nesla tři malé chlapce, nejstaršímu bylo osm let, prostřednímu sedm a 

nejmenšímu čtyři. Dávala jim hojnost mateřské lásky, živila je a oblékala s velkou něhou. Jednoho dne 

řekl nejstarší syn své matce: "Už dlouho se lopotíš, abys nás uživila a oblékla. Jsem nejvyšší z nás bratrů a 

jsem připraven udělat cokoli, o co mě požádáte, abych vám pomohl podpořit mé bratry. Stejně tak můj o 

něco mladší bratr, až vyroste, bude také pracovat, aby vám pomáhal s nejmladšími, a až vyroste, bude 

pracovat jako my, a tak zůstaneme všichni společně na stejné cestě." 

49 Matka mu řekla: "Jsi ještě malý a vpravdě ti říkám, že ještě neznáš svět. Lidé ti ve své zlobě ublíží, 

a pak by ses ke mně musel vrátit, zatímco bys byl plný bolesti. Ale protože tě miluji, nechci, abys 

zabloudil nebo zažil bolest vlastním přičiněním." Chlapec jí odevzdaně a poslušně odpověděl: "Budu plnit 

tvou vůli a počkám, až přijde správný čas a budu moci jít na místa, která mi určíš." 

50 Ta žena mu pak řekla: "Věru, nyní ses naučil první lekci, a proto tě považuji za největšího z tvých 

bratrů a sester - nejen kvůli tvému věku, ale také proto, že jsi poslušný a rozumný." 

51 Roky plynuly a z chlapce se stal mladík. Jeho bratři, kteří také dospěli, si vzali za vzor rozvážnost 

svého staršího bratra, jehož inteligence den ode dne rostla. 

52 Jednoho dne žena řekla mladíkovi: "Chceš se toulat po cestách světa? Dám ti knihu, jejíž obsah 

budeš studovat, abys její poučení vtiskl do své mysli a srdce. Vpravdě ti říkám, že díky němu projdeš 

všemi nebezpečími bez úhony a žádná bolest tě nepřekvapí." Pak ho spolu s jeho bratry zavedla do chýše, 

kde bydlel ctihodný stařec, jemuž řekla: "Zde jsou mé děti, na které jsi dlouho čekal, neboť jsi je znal 

dříve než já. Doufám, že je přijmeš a pomůžeš jim podle své vůle. 

53 Stařec na ně pohlédl s velkou láskou a řekl ženě: "Tvé děti jsou dobré, ale potřebují se ještě 

připravit na odchod do světa, protože jsou ještě slabé a svět by je mohl nakazit svou zkažeností. Dej mi 

knihu, kterou držíš v rukou, abych ti z ní mohl zjevit velké poučení. Důkladně se zamysli nad těmito 

lekcemi, pak ti jejich pravda umožní přežít všechna nebezpečí ve zdraví." Obrátil se k mladíkovi a řekl: 

"Ty se budeš učit z této knihy a s láskou poučovat svého bratra, aby on zase poučoval nejmladšího, a vy 

všichni pak toto poučení dosvědčíte svými skutky lásky." 

54 Když největší z bratrů pohlédl na starce, jehož tvář byla tak laskavá a vlídná, poklekl před ním a 

řekl mu: "Dovol, abych ti políbil ruce a čelo." "Dovol, abych ti políbil ruce a čelo," odpověděl mu. Stařec 

mu odpověděl: "Udělej to, neboť jsi hoden mé lásky, a s ní budeš konat velké skutky." Žena pak řekla 

mladíkovi: "Připrav se, protože brzy opustíš mou péči. Ale i když budeš daleko, budeš se mnou. Doufám, 

že na své bratry budete vždy pamatovat a že budou následovat příklad, který jste jim dali. Nedopouštěj se 
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žádných chybných kroků, buď jako čisté a zářivé zrcadlo, v němž se mohou podívat sami na sebe, aby byli 

po Tvém vzoru ušetřeni bolesti." 

55 Mladík odpověděl: "Protože mám rád tebe i toho dobrého starce, udělám všechno pro to, abych byl 

dobrým příkladem pro své bratry. Přišel správný čas a mladík se vydal na různá místa, ale na všech viděl, 

že zloba a hořkost jsou velké a srdce zatvrzelá hříchem. Na okamžik pocítil strach, ale vzpomněl si na 

slova starce, otevřel knihu a na první stránce našel zákon, kterým se mají lidé řídit, aby se jím řídili a byli 

silní. Nalezl učení nekonečné lásky, s jehož pomocí by byl schopen podávat hojivý balzám, který by 

zmírnil bolest nemocných a povzbudil trpící - světlo, které by navrátilo zrak slepým, osvítilo zmatené a 

moudrost, která by přinesla mír do srdcí bližních. 

56 Velká byla radost onoho mladíka, který uprostřed pouště pozvedl svého ducha a řekl starci: 

"Požehnaný buď, Pane, osvítil jsi mě svým poučením a já cítím, že přebýváš v mém srdci a že jsi mě 

inspiroval ke skutkům, které chceš, abych konal. Jsem připraven čelit boji, abych přinesl Tvé božské 

poselství obyvatelům tohoto světa, abych se přiblížil těm, kdo cítí smutek ve svých srdcích, těm, kdo žízní 

po Tvém poučení." 

57 Ten mladý muž si uvědomil, že ty masy lidí, které kromě bolesti v srdci obklopuje nesmírná 

temnota, touží po spravedlnosti a milosrdenství. 

58 Plný lásky se obrátil k těm zástupům a řekl jim: "Z dalekého místa k vám přicházím, plním poslání 

starce, abych vám přinesl balzám na vaše utrpení a prohloubil vaše poznání. Slyšte poselství, které vám 

přináším, otevřete dveře svých srdcí a přijměte pravdu do svého nitra, neboť vás miluji tak, jako miluji 

starce, který mě k vám poslal, a předávám vám jeho láskyplnou pomoc." 

59 Poté ti potřební vztáhli ruce, a když pocítili tento dar lásky, vytryskly jim z očí slzy lítosti a slova 

onoho vyslance byla jako křišťálově čistá voda, která uhasila jejich žízeň. Cítili pokoj a děkovali starci, 

který jim poslal toho mladíka, jenž je svým příkladem naučil cestě ke spáse. 

60 Mladík jim řekl: "Uchovejte si v srdci to, co jste přijali, a nedovolte, aby vám to čas nebo zloba 

světa vzaly, protože pak by vaše odčinění bylo dvakrát těžší." 

61 Ty radostné davy se ho ptaly, odkud pochází a jak se jmenuje, na což mladík odpověděl: "To vám 

nesmím říct. Měli byste vědět jen tolik, že jsem posel. Věřte v to, co jste obdrželi. Budeš-li mít víru, zmizí 

i tvé malomocenství." 

62 Když se lidé cítili zdraví a silní, zazpívali chvalozpěv lásky, který nikdy předtím neslyšeli, a pod 

vedením mladého muže obětovali starci svou víru, svou oddanost a svou lásku. 

63 Když se mladík vrátil ke starci, aby mu oznámil splnění svého poslání, viděl, že ten, který ho 

poslal, aby přinesl sousedům poselství lásky, si ho přitiskl k srdci, a když se obrátil k ženě, která ho k 

němu přivedla, řekl: "To je Syn, který dokázal splnit poslání, které jsem mu dal, aby jeho příklad sloužil 

za vzor jeho bratřím a sestrám, aby, až přijde správný čas, hlásali mou pravdu lidským srdcím." 

64 Milovaný lide, znovu jsem ti dal Svou nauku o lásce, abys ji jasně pochopil a aby byla světlem, 

které tě povede na tvé cestě životem, abys splněním svého úkolu přišel blíž ke svému Otci, který ti plný 

lásky dá odměnu a ukáže ti jako Mojžíš zářivé oblasti zaslíbené země. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 164  
1 Hodně jsem vás v tomto čase zkoušel, abyste získali světlo a sílu, které duše potřebuje k dosažení 

své dokonalosti. Neexistuje zkouška, která by neměla řešení, ani bolest, která by v duši nezanechala 

paprsek světla. Právě v něm můžete podat zprávu o své oddanosti a správně zhodnotit své slabiny. Musíte 

totiž vydávat důkaz víry a svědectví o mém učení - nejen svými slovy, ale i svými skutky, které budou 

příkladem pro vaše bližní. 

2 Vzdělávám vás, abyste, až obdržíte učení, byli schopni ho použít a nezapomněli na něj. Pracuji na 

vaší životní cestě, abyste, až přijde čas, kdy už nebudete mít mé slovo prostřednictvím hlasatelů, mohli se 

mnou nadále rozmlouvat z ducha do ducha. Kamkoli půjdete, budu vás doprovázet a ve vašich slovech 

bude mé slovo, ve vašich myšlenkách má inspirace a ve vašem duchu bude můj duch. Jste mými novými 

učedníky a já vás neopustím, stejně jako jsem neopustil ty, kteří mě následovali ve druhé éře. I oni byli 

zkoušeni a v nejtěžší chvíli zkoušky jsem je pozoroval a posuzoval jejich víru. 

3 Vzpomeňte si na následující biblický úryvek: Mistr se v doprovodu svých učedníků plavil na lodi 

po klidném jezeře. Ježíš mluvil a ti mu naslouchali. Po skončení výuky Mistr zavřel oči a odpočíval. 

Učedníci diskutovali o mém slově a navzájem si pomáhali ho pochopit. - Do té doby bylo všechno kolem 

skupiny učedníků v klidu. Pak se objevily předzvěsti velké bouře, rozpoutala se bouře a rozbouřené moře 

se rozbouřilo, vlny se zvedly a loď se stala hříčkou vln. Učedníci se báli o své životy, dávali si navzájem 

pokyny, skládali plachty a někteří se modlili. Neodvážili se Ježíše vzbudit, ale jak nebezpečí narůstalo, 

hlasitě ho volali. Ten však spal a nikdo je neslyšel. Pak na něj zavolali podruhé a potřetí: "Mistře, probuď 

se, hle, klesáme." Ježíš otevřel oči a řekl jim: "Vy malověrní, kteří jste ve mne neuvěřili." Vztáhl ruku a 

přikázal vodě, aby opadla. Opět zavládl klid a moře zůstalo klidné. Učedníci, zahanbení nedostatkem víry 

a zasažení zázrakem, který se odehrál před jejich očima, si slíbili, že už nikdy nebudou pochybovat, a po 

této zkoušce byla jejich víra ještě větší. 

4 V této době se také plavíte po takovém moři. Bojujete s bouří úchylek, hříchu a sobectví. Loď je 

moje dílo, ten Mistr je ten, kterému nasloucháte, učedníci jste vy, kteří jste nyní se mnou. Vlny, které dnes 

bičují tvou loď, se také divoce pohybují a ty si tváří v tvář sílící bouři myslíš, že spím. Když na mě pak 

voláte z plných plic, zasloužíte si, abych vám to samé slovo zopakoval a řekl vám, že jste mé učení 

nepoužili. 

5 Pojeďme na lodi. Hle, už se blíží chvíle, kdy vztáhnu ruku nad vody a řeknu jim: "Uklidněte se a 

utište se." Dnes vás připravuji, protože mě brzy přestanete slyšet a já vás posíleného opustím. Ještě jsem 

vám nedal Své poslední pokyny, ale až ta hodina přijde, nebojte se zkoušek, nezoufejte tváří v tvář 

nebezpečí, vzpomeňte si na Mé pokyny a pečlivě je promyslete; díky nim budete silní a schopni splnit svůj 

úkol. 

6 Nyní se vás Mistr ptá: Kde jsou vaši mrtví a proč naříkáte nad zmizením bytostí, které milujete? 

Vpravdě vám říkám, že v mých očích nikdo nezemřel, neboť všem jsem dal věčný život. Všichni jsou 

naživu; ti, které jsi považoval za ztracené, jsou se Mnou. Kde si myslíte, že vidíte smrt, tam je život; kde 

vidíte konec, tam je začátek. Tam, kde si myslíš, že je všechno záhadou a nevyzpytatelným tajemstvím, je 

světlo, jasné jako věčný úsvit. Tam, kde věříte, že je nicota, je všechno, a tam, kde vnímáte jen ticho, je 

koncert. 

7 Vaše duše se ještě plně neprobudila ke svému vzestupnému vývoji, ale zkoušky, kterým vás během 

této doby v mnoha podobách podrobím, vás konfrontují s realitou a tento svět, který nyní tolik milujete, 

který tolik obdivujete, protože přináší potěšení vaší fyzické schránce, budete poté považovat za chudý, 

protože jste vzestoupili a dosáhli vyšší, duchovnější úrovně života; a to bude pokračovat, dokud 

nedosáhnete plnosti života. 

8 Blahoslavení ti, kdo ze světa užívají jen to, co je nezbytné pro rozvoj jejich duše a těla, neboť pak 

pro vás odloučení od tohoto světa nebude těžké. Nebudete mít pocit, že vaše duše trpí, když musí opustit 

svou tělesnou schránku. 

9 Chci, abyste se dokázali s opravdovou odevzdaností odpoutat od těla, které je dočasně vaší 

schránkou, vaším oděvem, a abyste totéž udělali se vším, co jste získali ve světě, který nyní obýváte. 

Vězte, že pro duši neexistuje vzdálenost, nepřítomnost ani smrt, a pochopte, že když odcházíte z tohoto 
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světa, vstupujete do lepšího života, v němž budete nadále milovat téhož Otce, řídit se stejným zákonem a 

usilovat o stejný ideál vzestupu; že odtud budete lépe zkoumat život, lépe plnit své poslání a budete 

schopni rozlišit propast od vrcholu. 

10 Jak moc se člověk bojí smrti, jak je sklíčený, když přijde hodina smrti. Duše se bojí nekonečna, té 

nejvyšší a neznámé sféry. A proč se bojíte? - Protože jste se nepřipravili. Dal jsem vám duchovní poučení, 

od počátku znáte svůj osud. Boží zákon a lidský zákon byly vždy ve vzájemném souladu a učily vás žít 

(správně) tak, abyste se k této hodině mohli přiblížit vědomě a vybaveni. 

11 Kdykoli jste byli blízko tomu, abyste zapomněli na mé učení, zjevil se vám můj posel, ať už to byl 

prorok, nebo já sám, aby vám vrátil světlo. Proto jsem k vám nyní přišel v tichosti, bez okázalosti - pro 

jedny plný tajemství, pro druhé zářivý příklad, pro ty, kteří mi nerozuměli, matoucí, ale pro ty, kteří jasně 

cítili mou přítomnost, plný vznešenosti. 

12 Modlete se, lidé, aby pokoj mého Ducha spojený s touto modlitbou byl cítit po celém světě a šířil 

se po něm. Jakmile se všichni ocitnete v duchovním domově, zjistíte, že vaše modlitby nebyly zbytečné. 

Tam zažijete, jak blízko k sobě mají všechny duchovní bytosti a jak snadné je komunikovat mezi duchy. 

To, co vám věda nedokázala sdělit, pochopíte na základě Mého učení, které v sobě obsahuje vše a skrze 

které vám v současnosti předávám toto učení prostřednictvím lidské schopnosti intelektu. 

13 V toto milostiplné ráno se zjevuje Kristova záře, aby tě přijala zástupně za celý svět. 

14 Shromážděte se uvnitř a naslouchejte mému slovu. Přišel jsem k vám v duchu, protože vy jste 

nepřišli ke mně. Vpravdě vám však říkám, že člověk musí dosáhnout plného duchovního rozvoje, aby 

mohl duchovně vystoupit a dosáhnout Mne. - Ve všech dobách se člověk stavěl proti mým přikázáním a 

předstíral nepružnost svého těla, které brání pokroku jeho ducha. Já jsem vás však laskavě učil, abyste mé 

pokyny uváděli do praxe, abyste zjistili, že není nemožné je dodržovat. 

15 Uvědomte si, že jste se ocitli na mrtvém bodě, zatímco svět vás potřebuje; že je třeba na sobě 

pracovat a sjednotit se, abyste našli sílu ve svých dílech. Musíte pochopit, že toto slovo vám nedává jen 

pozemskou spravedlnost, ale také duchovní důvěru. Je v něm obsažena Otcova milost. 

16 Svou horlivostí ve zdokonalování se a rozséváním lásky a milosrdenství na své životní cestě 

dosáhnete duchovní spásy. 

17 Snažte se dosáhnout oduševnění tím, že budete lidmi dobré vůle, pevného charakteru, neboť tato 

práce je nad veškerou lidskou vědu, nad vše, co člověk na tomto světě má a může poznat. Materializace, 

do níž lidstvo upadlo, mu nedovoluje nahlédnout do nádherného života spiritualizace. V tuto chvíli vás 

nesoudím, jen chci, abyste mi porozuměli, když se zamyslíte nad mým slovem. 

18 Svět mě neslyší, protože hlas těchto těl, jímž o sobě dávám vědět, má jen malý dosah. Proto k 

lidem promlouvá hlas svědomí, které je Mou moudrostí, a překvapuje mnohé, kteří jsou jinak pod vlivem 

svého sobectví hluší k volání tohoto hlasu a věnují pozornost jen lichotkám a pozemské prestiži a opájejí 

se svým společenským postavením a mocí. 

19 Až se tito lidé dozvědí, že jsem k vám mluvil a zjevil vám, že abyste přišli ke Mně, musíte se cvičit 

v lásce a milosrdenství, probudí se ze svého hlubokého duchovního spánku, vybaví se a pokorně Mi 

přijdou sloužit. Prostřednictvím těchto příkladů promluvím k lidstvu, otřesu jeho základními principy. 

Jazyky a rasy se budou mísit, protože lidé objeví tajemství bratrství, které ve svých knihách a 

pergamenech nenašli. 

20 Všechny vás miluji, všem vám dávám své vůdčí slovo, aby vás vedlo po pravé cestě a nakonec vás 

přesvědčilo, že praktikujete můj dokonalý zákon. 

21 Dnes žiješ více pro svět než pro mě. Oběma musíš poskytnout stejnou spravedlnost a dát svému 

tělu to, co potřebuje ke své obživě, a své duši to, co potřebuje ke své spáse. 

22 Všichni se snaží rozšířit svou lidskou činnost, každá mysl vytváří různé myšlenky, ale ne všechna 

lidská díla vám slouží k dosažení vyššího rozvoje, protože k tomu musí být v souladu s dokonalým 

zákonem lásky. 

23 Člověk svou vědou porušuje přírodní zákony a vede síly, které jsem stvořil pro vaše dobro, na 

cestu zkázy. Proto ve vašem životě dochází k mnoha otřesům. Vy totiž rozpoutáváte vražedné války a 

poslové míru mají pocit, že selhali, a nenacházejí víru. 
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24 Já však vychovávám nové posly, aby přinášeli můj pokoj každému srdci, které ho potřebuje, a to 

jsi ty. Dovolte lidstvu, aby se na tomto pokoji podílelo svými modlitbami. Vytvářejte také mír mezi svými 

bližními skrze skutky, pak získáte jedno srdce za druhým a přijde den, kdy svět vstoupí do království míru 

- ne toho míru, který vytvářejí lidé, který je založen na jejich moci a hrozbách, ale toho, který je založen 

na duchovním míru, míru, kterého dosáhnete tím, že se budete navzájem milovat. 

25 Po roce 1950 začne doba spiritualizace. Projevím se skrze každého, kdo se vybaví, a vy tak 

pocítíte, že můj duch se od vás nikdy nevzdálí. 

26 Mé Slovo bude vtisknuto do vašeho ducha a uvidíte, že se stane skutečností. Kdykoli si na to 

vzpomenete, pocítíte útěchu v srdci a důvěru a světlo v duši. 

27 Můj zákon nemůže být těžkým křížem na vašich bedrech, naopak, je osvěžením a potěšením pro 

ducha. 

28 Nebojte se svých nevěřících bližních, protože mi takto sloužíte. Je pro ně také určen čas, kdy mají 

přijít do mé přítomnosti, a až se tak stane, půjdou a budou mi sloužit. Nejprve mi však musíte sloužit, 

abyste byli příkladem mého učení. Čas, který zde strávíš službou mně, ti vynahradím ve věčném životě. 

29 Skrze vás chci lidstvu darovat svou lásku. Hle, zatímco váš národ je v bezpečí, jiné se řítí do 

záhuby. Obraťte své oči a myšlenky na Východ a objevíte tam hlad, bolest a zoufalství. Proto ať je vaše 

modlitba plná soucitu a lásky k bližním, neboť pak láska vašeho ducha, pro niž neexistují žádné 

vzdálenosti, dosáhne vašich bližních a zahrne je vaším milosrdenstvím. 

30 Kolik lidí sní o smrti v očekávání, že je tento okamžik přivede ke mně, aby mě pak mohli věčně 

uctívat v nebi, aniž by věděli, že cesta je nekonečně dál, než se domnívali. Aby člověk mohl vystoupit byť 

jen o stupínek výš na nebeském žebříku, který ho dovede ke mně, musí žít lidský život správným 

způsobem. Za to, že mnozí nechápou podstatu mého učení, může neznalost. 

31 Bojí se poskvrnit se ve světě, protože věří, že tím navždy ztratí nebe. Mýlí se však, protože nikdo 

nepřijde o nebe. Věčnost je Bohem daná příležitost, kterou vám Stvořitel nabízí, abyste k Němu všichni 

přišli. 

32 Další chybou je, že si člověk chce zachovat čistotu, ale ne z lásky k Otci, ne proto, aby se zalíbil 

tomu, kdo ho stvořil, ale jen z egoistické touhy splnit podmínky, aby si získal postavení, pohodlné místo - 

a to i v budoucnosti ve věčném životě, podle představy, kterou si o něm lidé vytvořili. 

33 Někteří se cítí být pohnuti konat dobré skutky, protože se obávají, že je smrt překvapí a oni pak 

nebudou mít žádné zásluhy, které by mohli nabídnout svému Pánu. Jiní se odpoutávají od zla, ale pouze ze 

strachu, že zemřou v hříchu a budou muset po tomto životě snášet věčná muka v pekle. 

34 Jak deformovaný a nedokonalý je tento Bůh v podobě, v jaké si ho mnozí představují! Jak 

nespravedlivé, zrůdné a kruté! Když spojíte všechny hříchy a zločiny, kterých se lidé dopouštějí, nedá se 

to srovnat s ohavností, kterou by byl trest pekla na věčné časy, k němuž - podle nich - Bůh odsuzuje děti, 

které hřeší. Nevysvětlil jsem vám, že nejvyšší vlastností Boha je láska? Nemyslíte si tedy, že věčné utrpení 

by bylo absolutním popřením božského atributu věčné lásky? 

35 Kristus se stal člověkem, aby před světem zjevil Boží lásku. Lidé však mají tvrdé srdce a 

vševědoucí mysl, brzy zapomenou na učení, které přijali, a špatně si je vyloží. Věděl jsem, že lidé si 

postupně budou plést spravedlnost a lásku s pomstou a trestem. Proto jsem vám oznámil dobu, kdy se 

duchovně vrátím na svět, abych lidem vysvětlil učení, kterému nerozuměli. 

36 Oním zaslíbeným časem je tento, v němž žijete, a Já jsem vám dal Své poučení, aby se Má 

spravedlnost a Božská moudrost zjevily jako dokonalé učení o vznešené lásce vašeho Boha. Myslíte si, že 

jsem přišel, protože se bojím, že lidé nakonec zničí díla svého Pána, nebo dokonce samotný život? Ne, 

přicházím jen z lásky ke svým dětem, které chci vidět plné světla a pokoje. 

37 Není správné a vhodné, abyste ke mně přišli také jen z lásky? Ne z lásky k sobě, ale z lásky k Otci 

a k bližním. Myslíte si, že ten, kdo se vyhýbá hříchu jen ze strachu z pekelných muk, je inspirován Boží 

láskou, nebo ten, kdo koná dobré skutky jen s myšlenkou na odměnu, kterou tím může získat, totiž místo 

na věčnosti? Kdo takto smýšlí, ten mě nezná a nepřichází ke mně z lásky. Jedná pouze z lásky k sobě 

samému. 

38 Přišla hodina, kdy navždy padne temný šátek nevědomosti, který lidem tak dlouho zakrýval oči, 

aby mohli spatřit život v jeho plnosti. Pokud někteří chtějí, aby lidé i nadále věřili v pekelný trest, aby jim 
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tato víra sloužila jako záchytný bod pro jejich kroky na zemi, říkám vám, že pravda má nad duší větší moc 

než klam. 

39 Naslouchejte mému slovu s vnitřním shromážděním, učedníci, a důkladně o něm přemýšlejte. 

40 Lidstvo, kdybyste všechno, co jste použili na vedení krvavých válek, věnovali na humanitární 

činnost, vaše existence by byla plná Otcova požehnání. Člověk však bohatství, které nashromáždil, použil 

k rozsévání zkázy, bolesti a smrti. To nemůže být pravý život, který by měli vést ti, kdo jsou bratři a sestry 

a Boží děti. Takový způsob života není v souladu se zákonem, který jsem ti vepsal do svědomí. 

41 Abyste si uvědomili, v jakém omylu žijete, vybuchnou sopky; ze země se vylije oheň, aby zničil 

plevel. Rozpoutají se větry, země se bude otřásat a záplavy vody zničí celé země a národy. 

42 Tímto způsobem vyjádří království přírody svou nespokojenost s člověkem. Ztratili se s ním, 

protože člověk ničil jedno pouto přátelství a bratrství za druhým, které ho spojovalo s přírodou, jež ho 

obklopuje. 

43 Mistr vám dává tato zjevení, protože vidím, že vědci na jedné straně dělají vše pro to, aby z 

přírody vyrvali její tajemství a objevili nové prvky a síly, které by ničily a zabíjely, a na druhé straně 

neberou ohled na pravou vědu, která učí chránit, milovat a budovat. Lidé této doby si neuvědomují, že 

zanedbali své skutečné poslání, že opustili svůj úkol. 

44 Na zemi žijí miliony nemocných lidí, miliony dětí jsou ponechány na pospas světu a jsou 

dezorientované. Nespočet starých lidí nemá útěchu v podobě pomocníka, který by jim pomohl snášet 

jejich úděl. Existují nechráněné vdovy a ženy, které nepoznaly slastné teplo skutečného domova. 

Zneuctěním manželství, které je institucí božského původu, jste pošlapali to nejcennější v lidském životě. 

Pošlapali jste lidský život, který by měl být posvěcen. Ničíte domovy mých dětí, které musí být 

nedotknutelné, protože jsou svatyněmi a chrámy, kde jsem uctíván, ať už jsou jakkoli skromné. Přesto lidé 

tvrdí, že mají náboženství, a já se jich pak mohu zeptat: Co je to za náboženství, které tě učí konat takové 

skutky, jaké jsi konal ty? 

45 Ve velký den Otec promluví ke všem lidem a jeho hlas bude znamenat soud. 

46 Tato katastrofa je důsledkem zhmotnění, do něhož lidstvo upadlo. Protože jste ducha odsunuli na 

poslední místo a dali mu přednost tělesným vášním a svým představám o smrti, je přirozené, že jste 

nakonec dospěli k výsledku, který dnes vidíte. Jelikož je tělo sobecké, jaké jiné ovoce byste od něj mohli 

očekávat než války a totální morální degeneraci? 

47 Pouze učení o zduchovnění dokáže způsobit, že člověk uslyší hlas svědomí a duch se dokáže 

osvobodit od hříchu. 

48 Nová válka, která vypukne, nebude vedena pro materiální cíle, ale bude to boj mezi duchem a 

"tělem", a až duch zvítězí, bude hlásat vládu lásky mezi lidmi jako znamení obnovení míru ve světě. 

Nemyslíte si, že na základech skutečného míru můžete vybudovat svět duchovního a materiálního 

pokroku? 

49 Je to duchovně povznášející práce, která čeká na příští generace. Když člověk zasvětí svůj život 

tomuto vznešenému a vysokému úkolu, pocítí, že našel soulad se svým Pánem, se svým Stvořitelem, který 

stále buduje. 

50 Pokud při naslouchání těmto naukám začnete obnovovat malý svět svých slov, myšlenek a skutků, 

přispějete tím k obnově lidstva. 

51 Vesmír je velká kniha moudrosti, kterou jsem otevřel před očima člověka, aby poznal a naučil se 

dodržovat zákony, jimiž se řídí stvoření. Studiem této knihy dosáhne moudrosti, bude usilovat o zlepšení, 

blahobyt a pokrok ve svém pozemském životě, a pokud toto poznání korunuje všemi druhy duchovního 

poznání, dosáhne v této existenci absolutního vítězství, což je hluboká a velká zkouška, neboť učiní 

pravdu svou vlastní a bude nesmrtelný. 

52 Božské zákony, které řídí vesmír, jsou zákony moudrosti, moci a lásky. Od nich se odvíjejí 

všechny ostatní, které jsou základem stvoření všeho, co existuje. 

53 "Vesmír": Bude-li tě člověk studovat s čistým srdcem a s myslí plnou touhy poznat více z Mé 

pravdy a bude-li se inspirovat především duchem, a ne sobeckými nebo arogantními pocity, obdrží od tebe 

velké učení, které dosud nedostal. V tobě bude moci najít obraz mého království. 
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54 Mé milované děti, do vašich myslí se vlévá mé světlo, abyste studovaly má slova jako písmena 

knihy mé moudrosti. Lidská schopnost myšlení je nekonečným polem pro duchovní kontemplaci. 

Zamyslete se nad mými slovy. 

55 Mnozí mi naslouchali, ale zatím ne všichni mě budou následovat se stejnou láskou. Tehdy jsem 

také svolal velké zástupy, ale z nich mě následovalo jen dvanáct mužů. Také z nich jen tři byli Mistrovi 

skutečně blízko a Jan byl jediný, komu se dostalo zjevení velkých tajemství, protože otevřel pokladnici 

božské moudrosti silou své velké lásky. Láska otevírá brány moudrosti, protože obsahuje pokoru a 

mírnost. Láska je pravým domovem pokoje ve věčnosti ducha. Ten, kdo ji praktikuje, nemusí o nic žádat, 

protože moudrost k němu přichází sama. Chápe nedokonalé, hříšné, nikoho neodsuzuje, všechny omlouvá. 

Rozumí slabým i silným. Láska všechno způsobila, skrze ni byl stvořen člověk a ona bude silou, která 

všechny pohne a přivede k jednotě. Láska je důvodem vaší existence. 

56 Kolik záhad pro člověka ještě existuje. Je obklopen neviditelnými a nehmatatelnými bytostmi, 

které by pro něj měly být viditelné a hmatatelné. 

57 Život plný krás a zjevení pulzuje nad existencí lidských bytostí, ale ty ho ve své slepotě ještě 

nejsou schopny vidět. 

58 Nezapomínejte na mé učení, neboť vám pomůže být apoštoly pravdy. Pravý apoštol mého učení je 

ten, kdo koná vše, čemu ho Bůh skrze Ježíše naučil. Ujišťuji vás, že kdybych se zeptal každého z vás, kteří 

mě tak dlouho posloucháte: "Co právě děláte, co jsem vám přikázal udělat nebo co si přejete? Děláte to, co 

vám Bůh přikazuje, nebo to, co jste si nařídili?" Nevěděl bys, jak mi odpovědět. 

59 Tento národ byl vybrán, aby v tomto čase naplnil můj slib, abyste byli svědky počátku a konce 

mého slova. Ani ve Druhé éře nebylo nutné, aby se mé hlásání rozšířilo po celém světě, aby se dozvěděl o 

mém příchodu. Stačilo probudit lidi, aby se vydali svědčit a šířit semeno, které obdrželi. Musím vás 

upozornit, že lidé, které jsem učil prostřednictvím Svého učení, se nemohli považovat za absolutní 

vlastníky tak velkého dědictví, ani za jediné, kterým bylo svěřeno duchovní poslání v tomto Díle. Mé 

poselství všech dob bylo určeno všem lidem, ale stalo se, že lidé, kteří toto zjevení přijali, z něj měli 

nejmenší užitek, protože nebyli schopni ocenit dary a milosti, kterými je Pán zahrnul. 

60 Vzpomeňte si, jak ve druhé éře semeno, které Kristus zasel v Judsku, vykvetlo jen mimo něj. 

61 Nechci vám říci, že se všechny tyto události musí mezi vámi opakovat, neboť mým přáním je, aby 

mé učení zazářilo mezi tímto lidem a osvětlilo jeho cestu. Pokud se však nevěnujete plnění požehnaného 

poslání, které jsem vám svěřil, pokud se neuplatníte jako praví učedníci božského Mistra, alespoň 

svolávejte lidi, vysvětlujte jim, co jsem říkal těm, kteří mě poslouchali, předávejte jim mé příkazy, 

osvětlujte jim cestu, aby se řídili mým zákonem a mými pokyny. 

62 Nezapomínejte, že mé Slovo je životodárné a že lidstvo se ničí, protože mu chybí. Mé slovo je 

stezka, která ukazuje cestu ke spáse. Pamatujte, že je mnoho lidí, kteří jsou ztraceni a zoufale bloudí. Jděte 

za nimi a zachraňte je. 

63 Věnujte pozornost těm, kdo přicházejí naslouchat mému slovu. Podívejte se, jak pláčou štěstím, 

litují svých minulých prohřešků a dávají si předsevzetí, že se napraví. Podívejte se, jak ti, kteří přišli do mé 

přítomnosti a toužili po lásce, měli po návratu do svých domovů v srdcích pokoj. Když jste je přivedli do 

Mé Přítomnosti, společnost jimi opovrhovala a vy jste byli svědky toho, že jsem z nich učinil hlasatele, 

vůdce a proroky, aby pokračovali v šíření Mého Díla. Mé slovo nejen posilovalo jejich ducha, ale bylo 

také zdravím pro jejich tělo. 

64 Jste lidé, ke kterým jsem mluvil a učil je po staletí. Mám na mysli tvou duši, kterou jsem často 

osvěcoval světlem Své pravdy, které jsem často pomáhal na cestě smíření a poskytoval jí novou tělesnou 

schránku. 

65 Odkázal jsem vám po celé věky knihu lásky a moudrosti, abyste na jejích stránkách našli světlo, 

které vám ukáže cestu, jež vede k Bohu. Chcete-li v Mých zjeveních této doby najít hmatatelný důkaz 

jejich pravdivosti, můžete jej najít v důvěrném vztahu, který existuje mezi tímto Slovem a tím, co jsem 

vám dal v minulých dobách, když jsem vám řekl: "Já jsem Cesta, Pravda a Život a nikdo nepřichází k 

Otci, pokud neplní Můj Zákon." 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 165  
1 Odpočiňte si na chvíli, milovaní lidé, nechte svou únavu u mě. Má starostlivá láska vás vyzvala, 

abyste přišli k Mistrovi. Žádám vás jen, abyste očistili své mysli od předsudků, aby vaše srdce přijala 

podstatu mého Slova a aby vaši duchové pocítili mou přítomnost. Kvůli této nedostatečné přípravě a 

oduševnění jste nepochopili mnohá učení, která jsem vám dal. Na neurčitě dlouhou dobu přicházíte jako 

začátečníci, ačkoli byste již měli být učedníky, kdybyste pochopili mé slovo a uplatňovali mé učení. 

2 Rozumíme: Chcete-li ovládnout své vášně a odmítnout přitažlivost, kterou na vás působí svět, 

můžete v mém slově najít světlo a sílu, abyste to dokázali. 

3 Ti, kteří se s tím spokojí a snaží se uklidnit své svědomí tím, že mě pouze poslouchají, brzy 

upadnou zpět do letargie a hrozí jim, že podlehnou pokušení. Proto mé slovo povzbuzuje a pozvedá ty, 

kdo na cestě padají. 

4 Jako tehdy hvězda ohlašovala příchod Mesiáše, tak v této době Duch Eliášův ohlašoval svým 

světlem můj příchod. Má starostlivá láska vám připravila toto místo na zemi, abyste přijali zjevení Třetí 

éry. Dnes svět toto učení ještě nezná, ale v pravý čas se dobrá zpráva dostane k celému lidstvu. Díky daru 

intuice vycítí duchovní význam této epochy. Je mnoho lidí, kteří jsou schopni ve velkých událostech této 

doby rozpoznat potvrzení a naplnění proroctví z minulých dob. 

5 Lidé, uvědomte si, kolik milosti je vám uděleno, a přesto jsou mezi těmito davy posluchačů stále 

tací, kteří pochybují o mém projevu a přisuzují mé slovo hlasatelům. Co by vám mohli dát, když jsou 

stejně nevědomí jako vy a viděli jste je vycházet z vlastních řad? Někteří z nich jsou kvůli nedostatku 

duchovnosti opět z masa a kostí, hříšníci jako vy. Ale když je osvítí mé světlo, když je inspiruje můj 

paprsek, jsou proměněni zázrakem mé lásky a mé moci. 

6 Jsi stále jako město, které spí, jehož obyvatelé se oddávají potřebě odpočinku a neslyší, když 

někdo naříká, když někdo potřebuje pomoc, ochranu, balzám nebo chléb. V tuto chvíli stále zapomínáte na 

lidi a myslíte jen na sebe. Jestliže však zapomínáš na lidi, které můžeš vidět a jejichž soužení můžeš přímo 

dosvědčit, oč více jsi zapomněl na ty, kteří jsou v duchu a kteří s sebou táhnou smutný řetěz hořkosti! 

Uvědomte si, že vaším úkolem je bdít, modlit se a přimlouvat se za všechny své bratry a sestry, přítomné i 

nepřítomné, vzdálené i blízké, viditelné i neviditelné. 

7 V tomto čase vás nechávám projít tyglíkem, abyste po jeho projití mohli být kořením světa, 

světlem, které osvětluje temné cesty. 

8 Můj hlas plný vznešenosti volá lidstvo, aby ho vyburcoval z letargie a vy všichni jste se mohli stát 

součástí mého milovaného lidu. 

9 Svěřuji ti klíč, který otevírá dveře, za nimiž se skrývá mnoho zjevení, která si přeješ znát. Použijte 

tento klíč a naučte se otevírat dveře do království, abyste poznali vše, co jste dosud považovali za 

nepochopitelné tajemství. 

10 Stále nejste schopni pochopit mnohá zjevení, která mají být součástí vašeho poznání a o nichž se 

lidé domnívají, že patří pouze Bohu. Jakmile někdo projeví touhu je vykládat nebo do nich proniknout, je 

okamžitě označen za rouhače nebo za opovážlivce. 

11 Co by řekli lidé dřívějších dob, kdyby jim bylo řečeno, že jednoho dne bude lidstvu známo vše, co 

znáte - jak z hlediska vědy, tak z hlediska duchovních zjevení? Kdo by takové události oznámil, byl by 

označen za rouhače nebo za pomatence. 

12 V této době se také stane, že - až bude ohlášen dialog ducha s duchem, nastolení míru na celé 

zeměkouli a poznání posmrtného života - materialistický svět se proti tomu postaví a bude ze všech sil 

popírat možnost dosažení těchto cílů a tvrdě odsoudí ty, kdo se odváží takové události ohlašovat. 

13 Kdyby lidstvo studovalo a zkoumalo slova a proklamace proroků z dřívějších dob, našlo by v nich 

mnohé z toho, co se v současnosti naplňuje - z toho, co lidstvo prožívá v současnosti. 

14 Představa, kterou jste získali o duchovnu, vám byla předpovězena, stejně jako vše, co vaše věda 

objevila. 

15 Dnes vás mohu ujistit, že v budoucnu dosáhne komunikace prostřednictvím myšlenek velkého 

rozvoje a díky tomuto způsobu komunikace zmizí mnoho bariér, které dnes ještě oddělují národy a světy. 

Když se naučíte mentálně spojit se svým Otcem, když dosáhnete rozhovoru mezi duchy, jaké potíže byste 
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mohli mít ve spojení se svými bratry a sestrami, viditelnými či neviditelnými, přítomnými či 

nepřítomnými, blízkými či vzdálenými? 

16 V mém učení se právě učíte této formě duchovní komunikace, jak jsem vás ji naučil. Abyste ji 

mohli denně praktikovat, poradil jsem vám, abyste se ztišili, zavřeli rty a nechali promlouvat svého ducha. 

17 Chci, abyste byli mými dobrými a pokornými učedníky, kteří si nečiní nárok na jmenování nebo 

pocty ve společenství, ale aby vaším ideálem bylo pouze dosáhnout dokonalosti skrze ctnost a řídit se 

mými pokyny, aby se váš život stal příkladem. K čemu by vám byla čestná místa, tituly nebo jména, 

kdybyste neměli zásluhy, abyste je mohli právem vlastnit? 

18 Nedělejte nic a nedržte se ničeho, co je špatné. Ustanovuji mezi vámi hierarchii, aniž byste o tom 

věděli, neboť jen Já vím, kdy jste udělali pevný krok na cestě vývoje. Vždy se cítíte malí, i když jste v 

podstatě už mistři. 

19 Velká je láska, kterou k vám chovám, a tato láska, kterou jste již pocítili ve svých srdcích, vás chce 

probudit, abyste povstali k naplnění Otcova poslání. 

20 Skrze prosté lidi ti dávám své Slovo, které jako jemné dláto uhlazuje a tvaruje tvého ducha. 

21 Chci, abyste si zachovali ideál upřímnosti, který můj Zákon vždy vštěpoval lidem, aby vám 

pomohl vytrvat v boji, dokud ve světě nezavedete bratrství a duchovnost. 

22 Každý z vás mi rozumí podle toho, jaké duchovní zralosti dosáhl. Proto se zjevuji různými 

způsoby, aby všichni mohli přijmout Mé světlo a pochopit Mé učení. 

23 Nezůstávejte na své duchovní cestě rozvoje stát. Uvědomte si, že se s vaším pokrokem stále více 

zjevuji a že s každým dalším krokem svého vývoje Mě přijímáte s větší slávou. 

24 I kdyby ti, kdo předávají Mé slovo, byli poraženi v boji, dám se poznat Svému lidu. Vpravdě vám 

říkám, že nechci, aby vám toto poučení chybělo. Nezapomeňte: Zatímco jsi Mi naslouchal, proudila k tobě 

síla, aby ti tvá víra pomohla překonat překážky, které se objevují na tvé životní cestě. Chci vás připravit na 

to, abych vás zanechal jako svědky svého zjevení a abyste mohli sloužit jako příklad svým bližním, když 

budete svými skutky svědčit o učení, které jste přijali. 

25 Učte se a jednejte, poučujte a prociťujte tím, co děláte a říkáte, potvrzujte mé učení svými skutky. 

Nechci mezi svými učedníky pokrytce. Uvažte, co by se stalo s lidstvem a s vámi samotnými, kdyby toto 

dílo, založené s takovou láskou a trpělivostí, bylo zničeno nedostatkem morálky, ctnosti a pravdivosti ve 

vašich životech. 

26 Podívejte se, jak lidstvo prošlo epochami očisty, a přesto v něm nedošlo k obnově. Uvažte, že 

existují lidé a národy, kteří se snažili nastolit trvalý mír, ale ten nenastal, spíše se krvavá vlna šíří dál. 

Důvodem je, že mezi lidmi chybí láska a upřímnost. Nepochopili, jak si mají vyjít vstříc v lásce k 

bližnímu, a proto jsem přinesl Svůj pokoj a Své Slovo, které vyzývá lidi k jednotě a vzájemné lásce. 

27 Vy, kteří mě slyšíte na těchto nepopsaných místech setkávání, spojte se, milujte se navzájem jako 

"dělníci" na jedné a téže "zemědělské půdě", máte stejný cíl a tímto cílem bude spása lidstva. 

28 Hledejte podstatu mé práce a zdržte se zbytečných diskusí. Začněte tím, že se očistíte od skvrn, 

pak nebudete špinit to, co je čisté a průzračné. Tímto způsobem budete inspirovat své bližní k nápravě 

jejich nedokonalostí. 

29 Milujte se tak, jak vás to učil Ježíš. Osvoboďte se od sobectví, odložte vlastní osobu. 

30 Nesmíte odejít z tohoto světa, aniž byste nejprve dokončili své dílo míru a lásky. To bude 

svědectví, které o mně vydáte, a správný způsob, jak vyrovnat dluh, který vůči mně máte. 

31 Říkám vám to skrze prosté lidi, skrze ty "poslední", skrze ty, na které lidé na jejich životní cestě 

zapomněli, kteří uslyšeli Mistrovo volání a snažili se ho následovat. Ale tato stopa, kterou vám 

zanechávám svým slovem, je stejná jako ta, kterou jsem vám zanechal ve druhé éře, a stejná jako ta, 

kterou jsem vám zanechal v první éře prostřednictvím Mojžíše. 

32 Hledejte mě mimo hmotné projevy, hledejte mě v duchovním, i když mě najdete symbolizovaného 

ve všem stvořeném. Ať oči tvého ducha hledí na mou přítomnost. 

33 Materialismus nedovoluje lidem vidět cestu, po které jdou. Hřích, fanatismus a marnivost tvoří 

hustý závoj, který jim brání vidět svého Otce. Kdyby tomu tak nebylo, přemýšleli by o pomíjivosti tohoto 

života a o hodnotě života duchovního. Mohli by nahlédnout do světa dokonalosti, který je za hranicí smrti. 
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34 Kdyby lidé byli pokorní v duchu a srdci, byl by s nimi pokoj, neboť pokoj je založen na pokoře, 

nikoli na falešných představách o velikosti ani na marné slávě. Lidé se však dělí na třídy, a zatímco jedni 

mají veškeré pohodlí, druzí živoří v bídě. Proto není mír. Ale všechny tyto sebechvály budou odstraněny 

mou spravedlností a lidé se pak budou navzájem uznávat jako bratři a sestry, jako děti téhož Otce. 

35 Starostlivá láska vašeho Pána vám svěřila zlatou pšenici, abyste ji svou prací na zemi rozmnožili. 

Je to zárodek díla, které jsem již dávno započal v duchu člověka a které mu dá pravý mír. 

36 Blaze vám, kteří jste v této době slyšeli mé slovo, neboť v něm naleznete spolehlivou cestu. Ale 

měli byste ji nejen slyšet, ale také pochopit, správně si ji vyložit, abyste při výuce svých bližních 

nezasévali do jejich srdcí zmatek. 

37 Váš duch musí počkat, až se jeho tělo očistí a obnoví, aby mohl začít plnit své poslání. Pak budete 

duchovně i tělesně jednou bytostí, poslušným a poddajným nástrojem, skrze který se projeví duchovní 

dary udělené Otcem. Nejednejte jako ti, kteří - aniž by pochopili a pronikli do mého učení o zduchovnění, 

aniž by měli potřebnou přípravu a zralost - se vydávají na cestu a nazývají se "pracovníky", aniž by si 

uvědomovali, že semeno, které sázejí, není ve skutečnosti moje. 

38 Nezapomeňte, že oněm dvanácti učedníkům druhé éry trvalo nějakou dobu, než konečně pochopili 

učení svého Mistra. Dostalo se jim mnoha poučení a byli vystaveni mnoha zkouškám. Neustále jsem se 

jich vyptával a každou jejich slabost nebo nedokonalost jsem jim svým slovem připomínal a napravoval, 

aby v nich pronikla čistota a pravda, a přesto potřebovali určitou dobu přípravy, aby se mohli seznámit s 

mým učením. 

39 Co nebudu muset udělat vám, svým učedníkům, kteří žijete v mnohem materialističtější době, než 

byla ta? 

40 Nyní pochopte, proč jsem vás tak dlouho učil a proč vás neustále zkouším. 

41 Zatímco Ondřejovi, Šimonovi a Janovi jsem řekl jen tehdy, když mě poprvé uviděli: "Pojďte za 

mnou!" a oni mě následovali, k vám jsem musel během této doby hodně mluvit, aby se ve vašich srdcích 

konečně probudila víra. 

42 Chci, abyste v těchto apoštolech našli příklad, který vás povzbudí ve vaší každodenní práci, a 

pochopíte, že když vyšli a hlásali mé Slovo, pokoj a láska již vstoupily do jejich srdcí a nebylo v nich více 

nečistoty. 

43 Nebylo nikoho, kdo by zasel semeno, které by nebylo moje, nebo kdo by se dopustil činu, jímž by 

své bližní uvedl do zmatku. Důvodem bylo to, že oni sami čekali jako ovoce, až dozraje na stromě života, 

aby se pak v čistotě nabídli touze srdcí, která dychtila po poznání pravdy. 

44 Dnes se naopak vydáváte na cestu a tvrdíte, že jste mistři, i když jste se nebyli schopni naučit ani 

první lekci. Chcete zachránit své bližní, zatímco vám stále hrozí pád, a mluvíte o čistotě, upřímnosti a 

duchovnosti, zatímco jste se ještě nezbavili ani svých neřestí. 

45 To je důvod, proč se mnozí z vás ke mně vrátili s pláčem a stížnostmi, že jste byli nazváni 

podvodníky, protože jste nedokázali uzdravit nemocného, protože jste nepřesvědčili nevěřícího nebo 

protože jste byli přistiženi při skutcích, které se nesluší mému Dílu. V důsledku toho se někteří věnují 

studiu Mého učení a zdokonalování svého života, aby znovu neuspěli, zatímco jiní pokračují ve svém 

nečestném jednání a rozsévají zmatek, a další, znechuceni porážkami, které utrpěli, opouštějí cestu a 

popírají pravdu Mého díla. 

46 Chtěl jsem tě vést krok za krokem a stránku za stránkou poučovat tvého ducha o Mém učení lásky, 

neboť neexistuje delší cesta než cesta (nezbytného) rozvoje ducha. - Vpravdě vám říkám, že na zemi 

nenajdete nic posvátnějšího než jednoho ze svých bližních. 

47 Toto mé učení vám dává poznat, co pro vás znamená a má znamenat duch, svědomí, pocity, víra. 

Kdykoli se někdo z vás seznámí s tímto učením, pocítí, že mu ze srdce proudí úcta a hluboká láska k 

bližním, neboť v každém z nich může rozpoznat něco z Boží přítomnosti, v každém ze svých bližních 

poznává dítě Nejvyššího a v nitru každého člověka spatřuje chrám Páně. 

48 Kdo by pochopil všechny tyto znalosti a považoval je za jisté - odvážil by se znesvětit tento chrám 

a byl by schopen urazit tohoto bližního? 

49 To je lekce, kterou chci, abyste pochopili, protože až se tak stane, budete jen krůček od toho, 

abyste uposlechli nejvyšší přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem." 
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50 Jak si můžete říkat spiritualisté, když nevíte, co je to duch a co znamená a jakou má pro Boha 

cenu? 

51 Přemýšlejte o všem, co jsem vám řekl, aby se vaše tělesná schránka spojila s vaším duchem v 

jednu vůli a umožnila mu projevit se a splnit své poslání. Pak zakusíte, že každý z vašich duchovních darů 

je světlem a silou, před kterou se skloní i ty nejtvrdší šíje a nejtvrdší srdce. A když se jim dostane důkazů 

o pravé duchovnosti, budou dojatě volat: "Tihle opravdu jednají podle Ježíšova učení, tihle opravdu hlásají 

pravdu!". 

52 Berte tuto hodinu jako hodinu svého společenství s Otcem. Mluvte ke mně duchovně, slyším vás, ó 

lidé. Složte se mnou všechna utrpení, která dostáváte od světa. Smyjte skvrny své duše svými slzami. 

Uvidíš, jak ti pláč a modlitba ulehčují břemeno tvého srdce. Pak na vás vyliji svou milost, skrze kterou 

vám dám pocítit sílu. 

53 Pokud se nazýváte trinitáři, protože jste důkladně studovali mé učení a svědčíte o něm svými 

skutky, nemůže vám chybět světlo, síla a mír. 

54 Vložil jsem do vás božskou pečeť, která vás činí dědici moudrosti, jež je uložena v knize mého 

božství, a kdo má v sobě toto světlo, nemůže padnout. 

55 Nyní k vám promlouvá Otec všech dob. Je to tentýž, který vám skrze Mojžíše zjevil Zákon, který 

vám dal slyšet hlas "Slova" v Kristu a který vám nyní poslal Eliáše v Duchu, aby připravil lidi, protože v 

této době se mají naučit udržovat vnitřní společenství s Duchem Svatým, který je Já sám. Kdo se Mnou 

vstoupí do společenství, zjistí, že jsem sám Otec a zároveň ten, kterého nazýváte Synem: je to Slovo lásky 

Božství. Boží Trojice neznamená rozmanitost ducha, ale rozmanitost vlastností nebo sil. 

56 Zákon, láska, moudrost - to jsou tři formy zjevení, v nichž jsem se ukázal člověku, aby byl pevně 

přesvědčen o své cestě vývoje a získal úplné poznání svého Stvořitele. Tyto tři fáze zjevení se od sebe liší, 

ale všechny mají jeden a tentýž původ a ve svém celku jsou naprostou dokonalostí. 

57 Při různých příležitostech jsem vám již řekl: Proč tak moc chcete poznat tři božské bytosti, když 

můžete najít jen jednu? Po celou dobu k vám promlouval jediný hlas, zjevoval se vám jediný božský 

Duch. Tento jedinečný, věčný hlas, který vám v různých formách hlásal můj zákon, nesete také ve svém 

svědomí a jeho podstatu byste měli uchovávat ve svých srdcích. Ale místo toho, abyste mě milovali v 

duchu a v pravdě, jak vás učilo mé učení, milujete mě v materialistických kultovních formách a 

představách, protože jinak svého Stvořitele chápat nemůžete. 

58 Když jsem vyryl svůj Zákon na kámen, kdo by pochyboval, že tyto desky jsou posvátné, protože 

obsahují Boží přikázání? Přesto jsem tyto kamenné desky stáhl z očí člověka a ponechal mu pouze 

poznání svého Zákona. 

59 Kristus se narodil, žil a zemřel v chudobě, čistotě a dokonalosti, a vy byste si přáli, aby zůstal 

navždy na zemi. Proto jste měli touhu zvěčnit ho v obrazech vytvořených lidskýma rukama. Musíte však 

pochopit, že jeho lidská podoba zmizela, aby lidskému duchu zůstala jen nejčistší podstata jeho slova a 

skutků, které byly dokonalým vyjádřením Boží lásky. Dnes, když jsem se zjevil v Duchu a dal se poznat 

skrze orgány chápání, které jsem připravil, co můžeš zhmotnit z Mého třetího zjevení? Chcete zbožštit 

předměty, místa nebo osoby? Ne, od této doby mého duchovního projevu si máš uchovat pouze nekonečné 

světlo, které jsem na tebe vylil, světlo věčné moudrosti. Kdybyste hledali lásku a moudrost v zákoně První 

éry, našli byste je; kdybyste hledali zákon a moudrost v Ježíšově lásce, našli byste je; a kdybyste hledali 

zákon a lásku v moudrosti, kterou Můj Duch vylil na všechna stvoření v této Třetí éře, můžete je objevit v 

jejich podstatě. Uvědomte si, že všechny božské ctnosti a síly tvoří jednu podstatu, kterou je Bůh. 

60 Pochopte učení, které jsem vám dal. Odhaluje lásku, kterou chovám k lidstvu. 

61 Svým učením utvářím vaše srdce, používám prosté lidi. Učedníci spiritualismu budou uchovávat 

Mé učení v celé jeho čistotě, neboť právě ono upevní mír a bratrství mezi lidmi. 

62 Náboženské symboly zmizí, protože člověk už mě nesmí omezovat, aby jeho dílo bylo hodné Otce. 

63 Tím, že mi nasloucháte bez zjevných hmotných forem zobrazení, jste v sobě vytvořili nový 

charakter. Vaše mysl se probudila a vaše morálka se posílila. 

64 Chci pro budoucnost přesvědčené muže a ženy - učedníky, kteří kážou příkladem, ne pokrytce, 

protože váš pád pro nedostatek mravnosti a pravdomluvnosti, pro nedostatek klidu a síly duše by byl velmi 

bolestný. 
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65 Podívejte se, jak lidstvo, které v průběhu věků prošlo očistným tyglíkem a očistnými zkouškami 

ohněm, stále není schopno upevnit svůj mír. Krvavá stopa je stále delší, protože lidé zapomněli na mé 

slovo. Chybí upřímnost, důvěra, vstřícnost a láska. 

66 Přesto jsem zde se svým novým poselstvím o jednotě a míru, se svým prostým Slovem, které po 

dlouhém boji učiní zázrak a sjednotí mysl a srdce lidí. Jsou tu ještě ti, kteří se ptají, proč jsem přišel? 

67 Také v této době bylo mnoho povolaných a málo vyvolených, ale u mne není nikdo vyvolený. Je to 

totiž člověk, kdo se činí hodným svého Pána a získává právo na jeho milost. 

68 Všem jsem dal Své pokyny stejným způsobem, všechny jsem naučil kráčet po této cestě a žít v 

tomto slzavém údolí. Rozumějte mi správně: pod tímto zákonem musíte žít nejen vy, ale celý svět. Budou 

to však moji učedníci, rozptýlení po celém světě, kteří ji budou šířit svou morálkou a příkladem. 

69 Splňte svůj úkol již nyní a nedovolte, aby duchu uplynul čas, aniž by ho využil, protože pak by 

mohla přijít chvíle lítosti. 

70 To je důvod, proč využívám pokorné, ty, kteří zabloudili na cestách života, kteří uslyšeli spásný 

hlas svého Pána a ochotně se vydali za ním. To jste vy, "poslední", protože Mi sloužíte ve Třetí éře. 

71 Posílám vám svůj pokoj, ale vpravdě vám říkám, že dokud budou lidé, kteří mají všechny životní 

potřeby, a budou zapomínat na ty, kteří umírají hladem, nebude na zemi pokoj. 

72 Pokoj nespočívá v lidské slávě ani v bohatství. Je založena na dobré vůli, vzájemné lásce, službě a 

úctě. Ach, kéž by svět pochopil toto učení! Nenávist by zmizela a v lidských srdcích by rozkvetla láska. 

73 Jedině má láska a má spravedlnost mohou dnes ochránit ty, kdo po ní hladoví a žízní. Já jediný 

jsem ve své dokonalé spravedlnosti schopen přijmout toho, kdo se provinil proti své vlastní existenci. 

74 Kdyby věděli, že opuštění duše je strašnější než samota na tomto světě, trpělivě a odvážně by 

vytrvali až do posledního dne své pozemské existence. 

75 V tomto slově jsem vám dal svou otcovskou lásku. Vydejte svědectví o mé pravdě svými skutky. 

76 Milujte se navzájem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 166  
1 Je to den radosti pro Můj lid, den pokoje pro ty, kdo přišli naslouchat Mému slovu. Když jsem toto 

dědictví předával prvním, řekl jsem jim, aby se o něj starali, protože je jako malý stromek, který se později 

stane hustě olistěným a mohutným stromem. Dnes přicházejí velké zástupy, aby vyslechly Mé slovo a 

dosvědčily naplnění Mého oznámení. 

2 Strom vydal větve, které byly odděleny a zasazeny do jiné půdy. Ale vpravdě vám říkám, že jedni 

byli zasazeni podle mé vůle a druzí podle vůle lidí. 

3 Už dávno jsem vám řekl, že strom se pozná podle ovoce, a až tyto "stromy" začnou nést ovoce, 

poznáte, jaké ovoce nesou, zda je dobré, nebo ne. Byly tu stromky, které byly zpočátku plné mízy a síly, 

slibovaly dobré plody a blahodárný stín pro unaveného poutníka, protože ten, kdo o ně pečoval, vycházel 

plný lásky a vstřícnosti a stal se spásou bloudícího. Odpovídal na otázky lidí slovy plnými světla, dával 

světlo slepým a útěchu nemocným. Jeho ústy a skutky se děla znamení a zázraky; pravdy byly přijímány z 

vnuknutí. Stalo se tak proto, že Otec, když viděl horlivost a zápal těchto pracovníků, je překypoval láskou 

a moudrostí. Když zástupy viděly oddanost tohoto učedníka, když se přesvědčily o jeho lásce a 

upřímnosti, následovaly ho po dlouhých cestách, šly za ním až na vrchol hory. Poslouchali ho a slepě mu 

věřili. Když však viděl, že ho zástup následuje a že lidé poslouchají jeho hlas jako zákon, pocítil ve svém 

srdci ješitnost a megalomanii a zapomněl na toho, který mu dal všechno a bez něhož by nic nedokázal, 

ztratil pokoru a začal se chlubit svými zásluhami a mocí nad ostatními. V praxi mého učení se cítil 

dokonalý a hlasitě se prohlašoval za pravého žáka, a dokonce mistra. 

4 Říkám vám: Kdo se chlubí svými duchovními dary a neseje s pokorou, jeho sklizeň bude marná. 

5 Mohl bych se zeptat mnoha těch, kteří hlasitě hlásali, že konají skutky lásky: "Kde jsou vaši 

následovníci? Kde jsou ti, kteří vás následovali? Co se stalo se všemi těmi, kteří obdrželi duchovní dary, 

aby tato semena šířili?" A museli by mi odpovědět, že zůstali sami, protože ti, kdo je našli, znovu 

zbloudili, ti, kdo se uzdravili, znovu onemocněli, a ti, kdo začali vidět světlo, se opět propadli do své 

temnoty. Ale Mistr se vás ptá: "Proč se to stalo těm, kteří byli mnou poučeni?" - Protože využili učení, 

které obdrželi, podle svého rozumu a uvážení, protože se pustili do práce předčasně, to znamená dříve, než 

správně pochopili Mistrovo učení. 

6 Ti, kdo čekali na správný čas, aby se pustili do práce, studovali, bděli a modlili se, jsou ti, kdo 

zůstávají pevní, protože jejich kořeny sahají hluboko a jejich větve odolávají bouřím. Ti se vydali na cestu 

v době, kdy už jejich srdce nemohla propadnout marnivosti. Dnes je však den míru a odpuštění, kdy chci, 

abyste se všichni zamysleli nad mými slovy, abyste, až se vrátíte ke svému stromu a na svá pole, napravili 

vše, co jste udělali nedokonale. Ještě je čas strom narovnat a zachránit semena. Své úsilí však musíte 

znásobit. 

7 Vraťte se do své země, a když zjistíte, že vás opustili a zapomněli ti, kteří vás slepě následovali a 

které jste nedokázali udržet, chraňte kořeny stromu, odřízněte všechny poškozené plody, ořežte jeho suché 

větve, zalévejte ho a znovu uvidíte, jak přicházejí poutníci toužící po jeho stínu a plodech. 

8 Blahoslavení ti, kdo povstanou z vlastního pádu, blahoslavení ti, kdo povstanou ke světlu. Pak 

uvidíte, jak budou znovu hlásat můj příchod, na který lidé čekali století za stoletím a který rozechvěje 

mnohé mrtvé i v hrobě. 

9 Vpravdě vám říkám, že božský slib, že se k vám vrátí jako Duch Utěšitel, nebyl nikým vymazán, 

ani časem, ani hříchem, ani celými epochami, které prošly lidmi. Ani důkaz mého návratu nebude 

vymazán a lidé se nakonec skloní před mou pravdou. 

10 Když slyšíš mé slovo, necháváš svůj život projít světlem svědomí, a když mé vyučující slovo 

skončí, cítíš se zbaven svých dluhů, soužení a výčitek svědomí. I když přijímáš mé slovo nevzdělanými 

orgány intelektu, tvá bytost se chvěje, protože v ní cítíš oko, které se na tebe dívá, ucho, které vnímá i tvůj 

nejlehčí vzdech, a citlivost schopnou číst i tvé nejtajnější myšlenky. 

11 První den, kdy jsem takto promluvil k lidstvu, jsem zahájil novou duchovní éru. Srdce, která byla 

přítomna Mému Božskému projevu, se cítila ohromena strachem, úctou, úžasem a blažeností. Proto se tato 

malá skupina mých prvních učedníků rozrůstala a množila, až se z ní stala velká společenství, která jsou 

nyní přítomna mému učení. 
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12 Mezi těmito zástupy jsou také ti, kteří si po mém poslouchání rok za rokem na tento projev zvykli 

a už nejsou tak dojatí, jako když mi naslouchali při prvních přijatých učeních. Přesto většina z nich nadále 

naslouchá mému slovu s opravdovým nadšením a jejich srdce bijí rychleji, když jsou zde, aby vyslechli 

mé moudré a láskyplné učení. 

13 Chtěl jsem duchovně formovat srdce, která přijímají toto Slovo, aby se každý z nich stal 

energickým pracovníkem pro činnost, která mu byla přidělena - vědom si svého poslání a oddán mému 

Dílu. Zatímco však někteří mi i nadále věrně naslouchali, učili se a zdokonalovali, aby byli hodni nabízet 

svým bližním plody, které dozrály díky jejich studiu a přemýšlení, trpělivosti, úsilí a vytrvalosti, jiní 

hledali lichotky a dychtili zasít dříve, než nastal správný čas. Odstěhovali se před určenou dobou a učili to 

málo, co se naučili. 

14 Proto někteří mystifikovali učení, které obdrželi, a z nedostatku znalostí měnili mé učení podle 

sebe, čímž způsobili potíže úspěchu těch, kteří hlásali mé učení jen tehdy, když byli schopni se mým 

učením řídit. 

15 Říkám vám, že až udeří hodina, pšenice dobrých rozsévačů zvítězí nad plevelem nevěrných a v 

hodině střetu svět pozná, kdo jí přinesl mou pravdu. 

16 Když uslyšíte nějakého duchovního, jak se chlubí svým posláním a chodí po světě a vykřikuje, že 

je jedním z nových Kristových učedníků, můžete si být jisti, že jeho ústa šíří lži, protože pravý učedník 

tohoto Díla je ten, kdo se nechlubí, kdo tiše pracuje pro slávu svého Mistra a skutečně miluje všechny své 

bližní. Mé dobré služebníky poznáte podle jejich pokory. 

17 Co se nakonec stane s těmi, kdo nebudou praktikovat mé učení podle přikázání mého Zákona? - 

Budou se muset očistit a v novém poslání napravit všechny své chyby a smýt všechny své skvrny, dokud 

se jim nepodaří proměnit koukol, který pěstovali, v pšenici. 

18 Zástupům, které v této době naslouchají mému slovu, říkám: Pokračujte v naslouchání mému učení 

s úctou. Nedovolte, aby se vám vytratila z paměti, aniž byste o ní předtím přemýšleli. Nesnažte se učit, 

když jste jen slabé děti. Musíte počkat, až se stanete silnými a vybavenými učedníky. Pak budete moci 

vidět, že každé semínko, které zasejete, vyklíčí, vyroste, rozkvete a přinese ovoce. A já ti řeknu: Přijímám 

tvůj dar, plod semene, které jsem ti svěřil. 

19 Nechci tě zatím soudit, protože kdybych to udělal, neshledal bych v tobě mnoho zásluh. Přicházím 

k vám jako Otec, abych vám odpustil a nabídl vám další období jako vzácnou příležitost, kterou musíte 

využít a za kterou se Mi budete zodpovídat. 

20 V tento den milosti vám říkám, že jsem lidstvu dal poznat a nahmatat Mariinu přítomnost a lásku, 

neboť v ní se v této době uskuteční "nová smlouva". Podobně se vám dala poznat i Maria ve své tichosti a 

pokoře. 

21 Otec vylil na tento lid své dary milosti, ale vpravdě vám říkám, že i vy se Mi musíte zodpovídat z 

přítomnosti Božské Matky. 

22 Ano, volám vás k odpovědnosti, protože chci, abyste si byli plně vědomi toho, co jsem vám udělil. 

Jádro této výzvy k odpovědnosti však spočívá v mém milosrdenství. 

23 Svět v této době nezná mé dílo a mé hlásání, protože jste se vyhýbali hlásání těchto nauk před 

lidmi. Ale nové generace je poznají a posílí vaše řady. Vpravdě vám říkám, že jméno Ježíšovo a jméno 

Mariino jsou spojena v díle spásy, a protože lidé v této době neuměli uzavřít smlouvu se svým Pánem, 

bude jméno Matky symbolem spojení a bratrství mezi lidmi. 

24 Násilí živlů bude hlasem, který probudí lidi, kteří tvrdošíjně chtějí žít v temnotě, a ne já je budu 

soudit. Svými vlastními činy se stanou obětí soudu. 

25 Lidé si vytvořili své úkoly, které byly původně hlučné, ale které poskvrnili svým hříchem a 

znesvětili svými vědami, a mnohé z nich jsou inspirovány sobectvím, nenávistí a arogancí. 

26 Poslechněte si: V prvním věku jsem uzavřel smlouvu s Abrahamem a jeho potomky. Na tuto 

smlouvu děti toho lidu zapomněly. Uzavřel jsem smlouvu s Mojžíšem, který osvobodil Izrael z otroctví. 

Časem však lidé na smlouvu opět zapomněli. 

27 Přišel jsem na svět ve Druhé éře; Svou smlouvu s lidstvem jsem zpečetil Svou krví a tato smlouva 

lásky měla dost síly, aby naučila Mé děti cestě, po níž mohou lidé všech dob odčinit všechny své hříchy. V 
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Ježíši jsem totiž přemohl smrt, zvítězil nad temnotou, proměnil bolest v božskou vášeň a připravil duším 

cestu ke světlu. 

28 Dnes jste slyšeli, že s vámi chci uzavřít novou smlouvu, neboť vás nenacházím sjednocené ve Mně 

ani mezi sebou, a Mou vůlí je, abyste v této Třetí éře, v lůně Šesté pečeti, uzavřeli smlouvu lásky a 

bratrství ve Mně. 

29 Všichni se nacházíte v šesté pečeti, což je stupeň, kapitola knihy sedmi pečetí, jejímž obsahem je 

Boží moudrost a dokonalost duší. 

30 Přijdou nové generace a poznají dílo Třetí éry, v níž jste učinili první kroky. Budou pokračovat ve 

tvém díle, a až se různé rasy a národy konečně začnou milovat jako bratři a sestry, až lidé překonají své 

pocity nenávisti, bude v lidských srdcích upevněno dílo Ducha svatého. 

31 Již v první éře jsem vás učil, abyste Mi zasvětili sedmý den. Protože se člověk šest dní věnoval 

plnění svých světských povinností, bylo správné, aby alespoň jeden den zasvětil službě svému Pánu. 

Nežádal jsem ho, aby mi zasvětil první den, ale až ten poslední, aby si v něm odpočinul od své práce a 

věnoval se duchovnímu rozjímání*, aby dal svému duchu příležitost přiblížit se k Otci a promluvit s ním 

skrze modlitbu. 
* Španělské "meditaeiön" = meditace, rozjímání; také: rozjímání, vnitřní rozjímání, duchovní rozjímání. 

32 Den odpočinku byl ustanoven proto, aby člověk zapomněl na tvrdý pozemský životní boj - byť jen 

na krátký čas - a dal svému svědomí příležitost promluvit k němu, připomenout mu Zákon, aby se 

zkoumal, litoval svých přestupků a ve svém srdci učinil ušlechtilá předsevzetí k pokání. Sobota byla dříve 

dnem zasvěceným odpočinku, modlitbě a studiu Zákona. Lidé však při následování tradice zapomněli na 

bratrské city k bližním a na duchovní povinnosti, které měli vůči svým bližním. Doba pokročila, lidstvo se 

duchovně rozvinulo a Kristus vás přišel naučit, že i ve dnech odpočinku máte konat lásku a všechny dobré 

skutky. 

33 Ježíš vám chtěl říci, že ačkoli je den určen k rozjímání a tělesnému odpočinku, měli byste 

pochopit, že pro naplnění poslání Ducha svatého nelze předem určit ani den, ani hodinu. 

34 Ačkoli k vám Mistr mluvil s největší jasností, lidé se od toho odchylovali a každý si vybral den, 

který mu nejlépe vyhovoval. Zatímco někteří tedy nadále zachovávali sobotu jako den zasvěcený 

odpočinku, jiní si zvolili neděli jako den bohoslužby. 

35 Dnes k vám opět promlouvám a mé učení vám přináší nové poznání. Prožili jste mnoho zkušeností 

a rozvíjeli jste se. Dnes není důležité, který den věnuješ odpočinku od pozemské práce, ale abys věděl, že 

po všechny dny máš kráčet po cestě, kterou jsem ti vyznačil. Pochopte, že pro vaši modlitbu není 

stanovena žádná hodina, neboť každá denní doba je vhodná k modlitbě a k praktikování Mého učení pro 

dobro vašich bližních. 

36 Chci, aby ve vašem duchu vždy přebývalo světlo, inspirace a láska, aby mysl a srdce byly 

zrcadlem ducha a aby se v nich odrážely jeho ctnosti a vyjadřovaly se v nádherných myšlenkách a 

ušlechtilých pocitech. Pak si uvědomíte dokonalou harmonii, která existuje mezi duchem a tělem, mezi 

duchovním a lidským, mezi zákony a povinnostmi ducha a zákony a povinnostmi světa. Nakonec budete 

schopni pochopit, že celý život s jeho zkouškami a lekcemi má jediný cíl: zdokonalení ducha, díky němuž 

zakusí klid a pravé štěstí v říši Páně. 

37 Někdy si říkáte: "K čemu je nám tato existence, když nám nic dobrého nepřináší a nemáme z ní 

žádný užitek?". Pokud někdo takto uvažuje, je to proto, že brání světlu, aby mu svítilo do mysli. Myslí si, 

že život nemá smysl, protože mu nebylo možné splnit všechna přání, protože by chtěl mít všechno podle 

svých představ. Pak se domnívá, že i on je zbytečný, a to jen proto, že nepochopil a neporozuměl významu 

mého slova. 

38 Duchovní část člověka stále dřímá, proto prožil tolik zbytečných životů. 

39 Mohl bych vás donutit a přinutit, abyste plnili má přikázání, ale pak by vaše zásluhy nebyly 

skutečné a váš pokrok by nebyl opravdový. Dovolím, aby vás život, v němž si sami vytváříte lekce a 

zkoušky, aniž byste si to uvědomovali, naučil skutečnou lekci, která je někdy bolestná, podle toho, jak jste 

pracovali. Ale uprostřed zkoušky vám můj Duch posílá světlo, které zasahuje vašeho ducha - někdy jemně, 

ale někdy jako neúprosný soudce, abyste se probudili a uslyšeli hlas svědomí, který je mým vlastním 

hlasem. 
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40 Ptám se vás: Chcete být užiteční a mít pocit, že i vaše existence je užitečná? Pak se učte z mých 

slov - z toho, které jsem vám dal v minulosti, i z toho, které slyšíte dnes, neboť obě se vzájemně doplňují. 

Nemyslete si však, že pouhým opakováním mých vět a životních pravidel jste již pochopili mé učení. Ne, 

kdo neumí milovat, nebude schopen hlásat božská slova a naplňovat to, čemu učí. 

41 Láska je původem a důvodem vaší existence, ó lidské bytosti. Jak byste mohli žít bez tohoto daru? 

Věřte mi, že je mnoho lidí, kteří v sobě nosí smrt, a další, kteří jsou nemocní jen proto, že nikoho nemilují. 

Léčivým balzámem, který mnohé zachránil, byla láska a božským darem, který pozvedá k pravému životu, 

vykupuje a povznáší, je také láska. 

42 Proto vám, děti, které jste slyšely toto učení, Mistr říká: ode dneška začněte milovat. Ať jsou 

všechny vaše skutky vůči druhým prodchnuty tímto citem a ať se promítá i do slov a modliteb, které mi 

zasvěcujete. 

43 Vězte, že slovo, které v sobě nemá lásku, nemá život ani sílu. Ptáte se mě, jak můžete začít milovat 

a co musíte udělat, abyste tento cit probudili ve svých srdcích, a já vám odpovídám: Musíte začít tím, že 

pochopíte, jak se modlit. Modlitba vás přivede blíž k Mistrovi, a tím Mistrem jsem já. 

44 V modlitbě naleznete útěchu, inspiraci a sílu, poskytne vám slastné uspokojení, že můžete s 

Bohem mluvit s důvěrou, beze svědků a prostředníků. Bůh a váš duch jsou spojeni v tomto sladkém 

okamžiku důvěry, duchovního dialogu a požehnání. 

45 Připravte se, učedníci, neboť se vám zjevím. Všichni přede mne předstupujete se starostmi a 

problémy, ale já vám říkám: Proč se bojíte? Copak jsi na sobě necítil Můj pohled plný milosrdenství? 

Cožpak vás Má Přítomnost neposiluje? Nedávejte Mi důvod, abych opakoval svá slova z druhé éry a řekl 

vám, že jste lidé malé víry, že ačkoli jsem vám tak blízko a tvrdíte, že Mě znáte, nedůvěřujete Mi. 

46 Kdykoli vyšlete svou modlitbu a budete Mě hledat, budu s vámi. Mé Slovo a přikázání, která jsem 

vám dal, vám vždycky dají Mé poučení skrze vaše svědomí. Obohaťte se o sílu a vybavení. Přinášejte toto 

Slovo života všude do srdcí, která potřebují útěchu a světlo, neboť jsem vás povolal jako rozsévače 

duchovních polí. 

47 Protože jste bohatí na mé dary milosti a to, co jste obdrželi, je nevyčerpatelný poklad učení, měli 

byste toto poznání s láskou předávat dál. Jděte k druhým v nouzi, k těm, kteří se na zemi netěší dobré vůli, 

prestiži ani úctě. Vyhledávejte sirotky, vdovy, nevyléčitelně nemocné a bezvýhradně jim pomáhejte. Dejte 

jim ten duchovní balzám, který v hojné míře vyvěrá ze dna duše, a věnujte více pozornosti jejich duši než 

tělu. 

48 Skupinu pracovníků jsem vytvořil z mužů a žen, protože nejen muž umí vykládat můj zákon. Tato 

žena, obdařená krásnými a ušlechtilými city, byla vždy mou spolupracovnicí při práci na vykoupení. V 

tuto chvíli na ni také přenáším odpovědnost za dobré plnění mých pokynů. Nechávám je oba bdít nad 

tímto dílem, které ti bylo svěřeno. 

49 Můj lide, zůstávám s vámi krátce prostřednictvím tohoto orgánu mysli*. Modlili jste se a ve chvíli 

nejvyššího povznesení jste v tichu svých srdcí zaslechli láskyplný pozdrav Mistra, který vám řekl: "Pokoj 

vám." Uvědomili jste si, jaký účinek má modlitba, a pochopili jste, jak obrovskou sílu má, když ji vyšlete 

vzhůru - jak k uspokojení duchovní potřeby, tak k prosbě o vyřešení hmotné nouze. 
* To se týká mysli, zejména pokud jde o schopnost nositele hlasu mluvit. 

50 Vzpomeňte si, že často stačilo vyslovit slovo "Otec", aby se celá vaše bytost zachvěla a vaše srdce 

zaplavil pocit útěchy, který vám dává jeho láska. Věz, že kdykoli mě tvé srdce vroucně volá, i můj duch se 

chvěje radostí. 

51 Když mě oslovuješ "Otče", když toto jméno vychází z tvého nitra, tvůj hlas je slyšet v nebi a ty se 

dobíráš nějakého tajemství z božské moudrosti. 

52 Nedovolte, abyste mě oslovovali "Otče" jen svými rty, protože mnozí z vás to mají ve zvyku dělat 

mechanicky. Chci, aby modlitba "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé", tato modlitba 

vycházela z nejčistšího a nejhlubšího srdce a abyste se zamysleli nad každou větou, abyste se pak 

inspirovali a byli se mnou v dokonalém společenství. 

53 Naučil jsem vás mocnou a dokonalou modlitbu, která dítě skutečně přivádí blíže k Otci. Když 

vyslovíte slovo "Otec" s vroucností a úctou, s povzneseností a láskou, s vírou a nadějí, mizí vzdálenosti, 
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mizí prostor, protože v tomto okamžiku dialogu ducha s duchem není ani Bůh daleko od vás, ani vy od 

něj. Modlete se takto a obdržíte do svého srdce plnýma rukama dobrodiní mé lásky. 

54 Pak mě uvidíte svým duchovním pohledem, jak vás vedu dál jako pastýř ovce. Uvidíš božské 

světlo, které osvětluje tvou životní cestu, a uslyšíš můj hlas, který tě bude neustále povzbuzovat na tvé 

cestě: "Buď silný, nezastavuj se, každý krok vpřed tě přivede blíž k tvému Otci." 

55 V tento den jsem k vám, ó učedníci, znovu promluvil o lásce a modlitbě, abyste se naučili chápat 

milost, která je jim vlastní, a také jejich účinnost, abyste dosáhli vysoké odměny, kterou vám slíbila Má 

otcovská láska. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 167  
1 Z mnoha srdcí se k Bohu vznáší otázka: "Pane, bude bolest, která sužuje tento svět, trvat navždy?". 

Na to jim Mistr odpovídá: "Ne, moji milovaní. 

Děti, vaše bolest zmizí, jakmile najdete pravou lásku." 

2 Ačkoli se na zemi hodně mluví o lásce, ve skutečnosti mezi vámi neexistuje. Někteří ji předstírají, 

jiní si ji pletou se sobeckým citem a další s nízkou vášní. V lidském srdci vládne faleš, vládne lež, lidé 

předstírají lásku, přátelství, dobročinnost. Plevel vyrostl a rozšířil se všude a jen oheň bolesti ho dokáže 

zničit. 

3 To je oheň, který lidé zažehnou svými válkami idejí, vyznání, filozofií a věd. Je to válka, která se 

blíží velkým tempem. V tomto ohni, který roznítily jejich vlastní touhy po moci, vášně a nepřátelství, 

naleznou své očištění. Tak to chtěli, tak to požadovali. 

4 Jak by bylo možné, aby se lidé milovali jako bratři a sestry, když ještě neočistili svá srdce? Je 

zapotřebí velké návštěvy na světě, aby z ní vyšli očištěni, protože bolest očišťuje. 

5 Také vám říkám: Lidé musí věřit v lidi, musí mít víru a důvěru jeden v druhého, protože musíte 

dojít k přesvědčení, že se všichni na zemi navzájem potřebujete. 

6 Nemyslete si, že se Mi líbí, když říkáte, že ve Mne věříte, zatímco Já vím, že pochybujete o celém 

světě. Očekávám od vás totiž, že mě budete milovat láskou, kterou prokazujete bližnímu, a že odpustíte 

těm, kdo vám ublížili; že budete s láskou pomáhat nejchudším, nejmenším a nejslabším, že budete bez 

rozdílu milovat své bližní a ve všech svých skutcích budete projevovat co největší nezištnost a pravdivost. 

7 Učte se ode mne, neboť jsem o vás nikdy nepochyboval, věřte ve své spasení a věřte, že se 

zvednete, abyste dosáhli pravého života. 

8 I když je ve skutcích lidí mnoho vnější nepravdy, není nikdo, v jehož nitru by nebyla část 

pravdivosti. Tato část je jiskrou duchovního světla, kterou v sobě nosí, je mou božskou přítomností, Boží 

jiskrou, která ho vnitřně osvěcuje. Dám, aby toto světlo, které je mé, zazářilo v každém srdci a aby se jeho 

odraz projevil v každém vašem díle. 

9 Chci, abyste žili v pravdě, a proto je nutné, aby všechno zlo zemřelo. Vy, kteří jste si vědomi 

blížící se hodiny - bděte a modlete se již dnes, oznamte tuto bitvu svým bližním jako proroci, aby se 

připravili a nezoufali ve chvílích hořkosti během nadcházející bitvy. 

10 Buďte přesvědčeni, že všechna "pole" přinesou ovoce, když jsou připravena. Mé sémě je 

připraveno na ně sestoupit: Každý člověk bude rostlinou, která rozkvete a vydá plody lásky, a naplní tak 

osud všech stvořených věcí. 

11 V rostlinné říši existují parazitické rostliny, které jsou k ničemu; neberte si z nich příklad. 

12 Víte, proč od vás Otec očekává jen plody lásky? - Protože semeno života, které jsem vložil do 

každého stvoření, bylo prvotní semeno, láska. 

13 Pokud se vám někdy zdálo, že jste vyschli, jako je tomu u rostlin, pokud jste na krátkou dobu 

uschli nebo trpěli žízní, nebylo to proto, že by vám chyběla voda mé milosti. Můj pramen lásky se vždy 

rozléval na každého ducha a každé srdce jako životodárná voda. Tyto lidské rostliny obdařené duchem 

však mají svobodu vůle a v důsledku špatného využívání tohoto vzácného daru se vzdalují od božské 

milosti, která jediná může duši zachránit a posílit. Jak moc se lišíte od rostlin země, které na svém místě 

vždy pokorně přijímají, co jim Boží milosrdenství uděluje! 

14 Všichni si myslíte, že jste ve svém životě již milovali, ale já vám říkám: někteří opravdu milovali, 

zatímco jiní zaměnili vášně a sobectví za lásku. 

15 Skrze Ježíše jsem vám dal dokonalý návod. Uvažujte o mé životní cestě jako lidské bytosti od 

narození až po smrt, pak se vám láska zjeví živým a dokonalým způsobem. 

16 Nežádám vás, abyste byli jako Ježíš, protože v něm bylo něco, čeho vy nemůžete dosáhnout: být 

dokonalý jako člověk, protože ten, který v něm byl, byl sám Bůh v omezené podobě. Přesto vám říkám, 

abyste ho napodobovali. 

17 Můj věčný zákon k vám vždy mluvil o této lásce. Řekl jsem vám v prvních dobách: "Miluj Boha 

celým svým srdcem a celou svou duší" a "Miluj svého bližního jako sám sebe". 
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18 Později jsem vám dal tato inspirovaná slova: "Milujte své bratry a sestry, jako Otec miloval vás"; 

"Milujte se navzájem". 

19 V tomto čase jsem vám zjevil, že máte milovat Boha více než všechny stvořené věci, že máte 

milovat Boha ve všem, co existuje, a vše, co existuje v Bohu. Abyste znovu praktikovali milosrdenství a 

slitování nad svými bližními, abyste mohli spatřit Otce v celé jeho slávě, neboť milosrdenství je láska. 

20 Člověk mě nikdy nedokázal milovat skrze duchovní uctívání tak, jak to dělá dnes, bez 

nepoctivosti. Pohanské časy a časy nevěřících jsou již vzdálené. Modlářství, které přetrvává ve všech 

kultech a ve všech dobách, se stalo pro duše únavou svým smyslovým klamem a falešnou nádherou. 

21 Brzy přijdou generace, které zavedou duchovní úctu k Mému Božství na všech koncích země. Až 

tato forma náboženské praxe konečně nastolí mezi lidmi království míru a světla, zmizí mezi lidmi 

náboženský fanatismus, protože ve spiritualizaci už není místo pro vášně ani pro nevědomost. 

22 Protože je před vámi ještě dlouhá cesta, neměli byste se zastavovat a myslet si, že cíle nikdy 

nedosáhnete. Jděte vpřed, protože i nad ztraceným okamžikem bude vaše duše později plakat. Kdo vám 

řekl, že cíl je na tomto světě? Kdo vás naučil, že smrt je konec a že v tu chvíli můžete dosáhnout mého 

Království? 

23 Smrt je jako krátký spánek, po němž se duše probudí s novou silou pod pohlazením mého světla, 

jako by pro ni začínal nový den. 

24 Smrt je klíčem, který vám otevírá bránu vězení, v němž jste byli spoutáni tělesnou hmotou, a 

zároveň je klíčem, který vám otevírá bránu věčnosti. 

25 Tato planeta, proměněná lidskou nedokonalostí v údolí smíření, byla pro duši zajetím a 

vyhnanstvím. 

26 Vpravdě vám říkám, že život na zemi je dalším stupněm na žebříku života. Proč ji tak neberete, 

abyste mohli využít všech jejích lekcí? Důvodem, proč se k němu mnozí musí stále vracet, je tento: 

Protože tomu nerozuměli a neměli prospěch ze svého předchozího života. 

27 V lidech zítřka bude tolik zduchovnění a pochopení vývoje, kterého musí jejich duše dosáhnout, že 

- až začne jejich agónie a budou jen krůček od tělesné smrti - budou oni sami i ti, kdo jim v té hodině 

budou pomáhat, považovat tento okamžik za nejkrásnější v celé své pozemské existenci, který bude jako 

vyvrcholení plodného a prospěšného života, a budou moci říci jako jejich Mistr na kříži: "Vše je 

dokonáno." 

28 Mluvím k vám otcovským tónem a prostými slovy. Očekávali jste mé nové zjevení v tomto čase 

plném tajemství, a když jste viděli prostotu mého učení a pokorný způsob, jakým jsem k vám promlouval, 

byli jste velmi překvapeni. 

29 Eliáš přišel jako paprsek světla uprostřed bouře, následován svými neviditelnými zástupy, velkými 

legiemi duchů světla, kteří ho následují jako ovce následují pastýře. Proráží cestu zástupům, strhává trnité 

křoví napravo i nalevo, aby vytvořil průrvu pro ty, kdo ho následují, a shromažďuje duše, které poznávají 

jeho hlas jako hlas pastýře, který je v tomto čase povede ke mně. 

30 Zapomněli jste, že to byla Eliášova ovce, která vám vydala svědectví o mé přítomnosti a vyzvala 

vás, abyste se spojili v překážce a pak následovali pastýřovu stezku? 

31 Vydejte se na cestu, lidstvo, objevte cestu, objevte smysl života! Spojte se, lidé s lidmi, milujte se 

navzájem! Jak tenká je přepážka, která odděluje jeden domov od druhého, a jak jsou si jeho obyvatelé 

vzdáleni! A na hranicích vašich zemí - kolik podmínek se tam požaduje, abyste cizince pustili dál! A 

jestliže to děláte i mezi lidskými bratry, co jste udělali s těmi, kteří jsou v jiném životě? Spustili jste mezi 

ně a sebe oponu - když ne oponu své zapomnětlivosti, tak oponu své nevědomosti, která je jako hustá 

mlha. 

32 Když se dívám na obyvatele tohoto světa, vidím, že všechny národy znají Mé jméno, že miliony 

lidí mluví Má slova, ale vpravdě vám říkám, že mezi lidmi nevidím žádnou lásku! 

33 Vše, co vás učím v této době a co se děje ve světě, je vysvětlením a naplněním zjevení, které jsem 

dal lidstvu skrze svého apoštola Jana, když jsem ho v době, kdy žil na ostrově Patmos, v duchu přenesl do 

nebeských výšin, na božskou úroveň, do nesmírnosti, abych mu prostřednictvím alegorií ukázal původ a 

cíl, Alfu a Omegu; a on viděl události, které se staly, ty, které se odehrávají, i ty, které teprve přijdou. 
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34 Tehdy tomu vůbec nerozuměl, ale můj hlas mu řekl: "Napiš, co uvidíš a uslyšíš." A tak psal. Jan 

měl učedníky, kteří se plavili přes moře na lodích a vyhledávali ho v jeho útočišti. Ti muži se ho dychtivě 

ptali, kdo byl Ježíšovým učedníkem, jaký byl Mistr, jaká byla jeho slova a zázraky, a Jan, který svého 

Mistra napodoboval v lásce a moudrosti, je svými slovy ohromil. I když se blížilo stáří a jeho tělo už bylo 

ohnuté časem, měl stále dost sil, aby svědčil o svém Mistrovi a říkal učedníkům: "Milujte se navzájem." 

Když ti, kdo ho vyhledali, viděli, že se blíží den Janova odchodu, požádali ho, aby jim v touze vlastnit 

všechnu moudrost, kterou tento apoštol nashromáždil, prozradil vše, co se naučil od svého Mistra, ale v 

odpovědi vždy slyšeli jen tuto větu: "Milujte se navzájem." 

35 Ti, kteří se ptali s takovou dychtivostí a zájmem, se cítili podvedeni a mysleli si, že stáří vymazalo 

Kristova slova z jeho paměti. 

36 Říkám vám, že Jan nezapomněl ani na jedno z mých slov, ale že ze všech mých učení vyslovil jako 

jedinou kvintesenci učení, které shrnuje celý Zákon: Milujte se navzájem. 

37 Jak se mohlo učení Mistra, kterého tolik miloval, vytratit z paměti tohoto milovaného učedníka? 

38 Víte, učedníci této doby, zda až přijde rok 1950, poslední rok Mého hlásání, neřeknu vám také 

místo jakéhokoli poučení jen: "Milujte se navzájem"? Všechno na tvé životní cestě k tobě promlouvá o 

této lekci: strom, který rozprostírá své listy, aby ti poskytl stín, květina, která shazuje své okvětní lístky 

poté, co jsi vdechl její vůni, aby se její obětavá smrt stala tvým potěšením. 

39 To je cesta, proto jsem vám řekl, abyste milovali Boha ve všech stvořených věcech a všechno 

stvoření v Bohu, neboť ve všem jsem přítomen a ve všem k vám mluvím. 

40 Vidím, že všichni lidé jsou nemocní, ať už fyzicky, nebo duševně. Vy, lidé, v jejichž nitru je stále 

slyšet jen neustálý nářek svědomí, hledejte mě jako zdroj zdraví, neboť já mám balzám, který léčí všechny 

nemoci. Abych však mezi vámi mohl zjevit svou moc, je třeba, abyste mi ukázali svá srdce bez poskvrny. 

41 Toužíš po tom, abych na tvé životní cestě ukázal svou moc a své zázraky, a Já jsem připraven ti to 

splnit. Pokladnice vašeho Otce čeká jen na vaše vybavení, aby vás mohla zasypat zdravím, silou a světlem. 

42 Dnes vás Mé Slovo živí, zasévá i zalévá, a zítra, až přijde správný čas, přinesu úrodu lásky, zlatou 

pšenici Svých zemí. 

43 Divíte se, proč stále opravuji vaše chyby a nedostatky? Pouze vytrhávám kopřivy a další plevel, 

který vám vrostl do srdce a dusí vaše dobré pocity. 

44 Tento čas je určen k očistě. Nejen lidské bytosti budou muset smýt své skvrny v křišťálově čisté 

vodě mého soudu, ale i duchovní bytosti podléhají tomuto očištění. 

45 Když se pak lidé zbaví všech poskvrn, budou mít pocit, že se země blíží nebi. Tento přístup se 

projeví duchovně a naplní vás pokojem, důvěrou a poznáním. 

46 Učedníci, když se ve volných chvílích začnete zabývat mým slovem, najdete v jeho podstatě 

dokonalý rozum a nekonečnou spravedlnost. Mé Slovo probouzí lidi k povznesenému životu, ke šťastné 

existenci. Ale zatímco pro vás bylo nutné, abych promluvil v této podobě, abych vás probudil, byli lidé, 

kteří nepotřebovali tělesný slyšitelný projev duchovního, aby je probudil k naplnění Mého Zákona. 

47 Intuitivní spiritisté, inspirovaní, snílci, ti mě nosí ve svých srdcích, i když dosud neslyšeli slovo, 

které jste obdrželi. Již dlouho vedou duchovní dialog se svým Mistrem. 

48 Potkáte je na své cestě a budete překvapeni jejich znalostmi mé práce. I oni, až se s vámi setkají, 

budou potěšeni, že se jejich myšlenky a činy potvrdí, až uslyší vaše svědectví a vysvětlení. Neměli by však 

ve vašich názorech, způsobech jednání, náboženské praxi nebo ve vašem životě objevit nic, co by popíralo 

duchovnost mého učení, protože pak by se od vaší cesty odvrátili se zklamáním v srdci. Bděte a modlete 

se, učedníci, abyste porozuměli mému učení a uplatňovali je ve svém životě se stejnou čistotou, s jakou 

jste ho přijali. Pak bude ve vašich srdcích velká radost, až se setkáte s těmi, které jsem nazval intuitivními 

duchovními. Společně vytvoříte ve světě silné společenství, které svou modlitbou, horlivostí v zákoně, 

prostotou v životě a láskou k bližnímu naučí lidstvo pravému uctívání Boha a ukáže mu cestu dobré vůle, 

aby mohlo žít v míru na zemi. 

49 V pokoře své modlitby mi říkáš: "Pane, jsi-li nejvyšší Stvořitel a zároveň náš Otec, učiň nám, co se 

Ti líbí. Je-li Tvou vůlí, aby bolest vyčerpávala naše srdce, učiň s námi, co Tvá vůle předpokládá. Chceš-li, 

abychom se očistili, než nám svěříš nějaký úkol, ať se tak stane, jak jsi určil." 
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50 Je jen málo těch, kteří ke Mně takto mluví, ale používám je, abych vám dal příklad, jaká by měla 

být vaše ochota a podřízenost Otcovým pokynům. Dávám vám však všechny své pokyny, abyste se stali 

stejně pokornými a poslušnými. 

51 Někdy se vám bude zdát, že mé slovo je plné odsudku a dotkne se citlivosti těch, kdo je slyší. 

Vždy však bude prodchnuta božskou podstatou, velkou jemností a nekonečným milosrdenstvím, které 

způsobí, že ji budete vždy poslouchat s potěšením a zájmem. 

52 Kdyby vás Mé Slovo zahltilo, nebyli byste schopni ho pochopit. Chci však, abyste přemýšleli o 

božském učení, kterému vás učím, neboť ten, kdo studuje, se inspiruje, a ten, kdo je inspirován božskou 

láskou, je již mým žákem. 

53 Ó duchovní žáci, nebojte se splnění svého úkolu, neboť není těžké ho splnit. Moudře vás vedu po 

cestě, abyste neklopýtli, aby nikdo nezabloudil. Nemyslete si však, že je posetá růžemi, protože vám 

připravuji cestu - ne, najdete na ní trnité keře a zkoušky. 

54 Říkám vám: Kdo mě chce následovat nebo najít, musí dát přednost cestě oběti a odříkání před 

cestou nezdravých požitků a nízkých vášní. Neboť na první cestě budeš moci nalézt požitky, které ti dodají 

mou sílu a povzbuzení, a na druhé velmi bolestné pády. Na cestě sebepřekonávání, oběti, lásky a pokory 

vždy naleznete mou božskou stopu, mou stopu lásky. 

55 Lidé jsou jako děti, které nepřemýšlejí o důsledcích svých činů, a proto nechápou, že překážka, na 

kterou na své cestě narazí, je pouze překážkou, kterou jim Mistr postavil, aby zastavil jejich nesmyslné 

jednání nebo je uchránil před špatným rozhodnutím. 

56 Chci, abyste se nyní chovali jako dospělí, abyste zvažovali své skutky, své činy, abyste vážili svá 

slova. To je cesta, jak do vašeho života vnést moudrost a spravedlnost. Kromě toho byste se měli zamyslet 

nad tím, že život je pro ducha obrovskou a neustálou zkouškou. 

57 Na mé cestě nikdo nezahyne, a i když se občas stane, že se člověk pod tíhou kříže zhroutí, vyšší 

moc ho znovu pozvedne a povzbudí. Tato síla pochází z víry. 

58 Požehnaní učedníci, pravdivě vám říkám, že kdyby se tento lid řídil mým učením, radostná zvěst 

mého Slova by již zasáhla mnohá srdce. Příkladem skutků ve svém životě byste vydali největší svědectví o 

pravdivosti mého učení. 

59 Ať si nikdo nemyslí, že přítomní jsou předurčeni ke všemu. Ne, lidé, každá generace má za úkol 

vykonat část mé práce. 

60 Udělejte ze svých srdcí nádobu a zajistěte, aby se jeho láska ve správný čas přelila do srdcí vašich 

bližních. Nevytvářejte však překážky, které by šíření mého učení zdržovaly nebo mu bránily, neboť byste 

je museli znovu odstraňovat s velkou fyzickou nebo duševní bolestí. 

61 Dejte svým bližním pocítit vše, co obsahuje mé Dílo spásy a dobra. Říkám vám, že každý, komu 

dáte pocítit božský vliv, který z něj vyzařuje, bude žehnat mému Slovu. 

62 Dám vám, abyste svým bližním dělali to, co jsem udělal vám, neboť jestliže Mé Slovo působilo 

zázraky, nesete je také ve svých srdcích a právě toto Slovo budete předávat svým bližním. 

63 Jako jsem vás uzdravil na duši i na těle, navrátil vám pokoj nebo způsobil, že se ve vašich srdcích 

zrodila víra a zachránil vás před zkázou, tak to udělejte všem, kdo to potřebují. Musím vás však upozornit, 

že Mé Slovo působí tyto zázraky pouze tehdy, když je předem skutečně cítíte ve svých srdcích, jako je cítí 

váš Otec, když vám je dává. 

64 Chcete-li poznat povznášející účinek a moc mého Slova, používejte ho a často budete žasnout. 

Pokud si ji však uchováváte jen proto, abyste si ji sami užívali, budete jako bohatý lakomec, který neví, co 

má, ani nezná hodnotu svého majetku, protože jeho poklad je mrtvé jmění. 

65 Naučte se lovit srdce, uzdravovat nemocné a vést duše v bouřích tohoto života. Zduchovněte se a 

naleznete v tom sílu, která vám umožní zvládnout zkoušky s chladnou hlavou a důvěrou. Toto 

zduchovnění se odrazí ve vašem hmotném životě a bude pro vás výživou, hojivým balzámem a pochodní, 

která osvětlí vaši cestu. 

66 Stane se, že chleba na stole ve vašem domě bude málo, aniž by vaše tělo pocítilo hlad a ubývalo 

vám sil. Přijdou dny bolesti a utrpení, kdy budou města pustošit pohromy, a tam, kde nebude lékař a kde 

se nebude spoléhat na léky, se zjeví můj neviditelný balzám, který sestoupí v okamžiku modlitby mých 
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dětí. Musíte však získat zásluhy dříve, než se přiblíží dny zkázy, abyste pak místo toho, abyste se zabývali 

svou vlastní bolestí, mohli ulevit svým bližním. 

67 Rozsviťte v srdcích svých bližních lampy víry, naučte je s úctou vyslovovat mé jméno, vážit si 

mého učení a modlit se v duchu. Pamatujte, že člověk nežije jen chlebem, ale také každým slovem, které 

pochází od Pána. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 168  
1 Pojďte a uhaste svou žízeň v mé lásce, setřeste svou únavu, poutníci. Ve svém Slově vám přináším 

dar, který je pro vás poučením. I když ke mně přicházíte bez zásluh, rád vám svěřuji úkoly v rámci svého 

Díla, abyste se cítili jako děti Páně a bratři a sestry všech lidí. 

2 Vaše dary, které jsou vrozenými vlastnostmi ducha, se projeví způsobem, který toto lidstvo nezná, 

a nikdo vám nebude moci říci, že jste je ukradli nebo zneužili. Později budou tito lidé považováni za 

předchůdce doby spiritualizace. 

3 Na pomoc vám byla vyslána legie duchovních bytostí, abyste se mohli v této misi spojit. Tyto 

bytosti vás povzbudí, inspirují a obnoví, když klopýtnete, a když vaši cestu zkříží bytosti temnoty, ukáží 

vám cestu, jak jim předat světlo, které je osvítí a osvobodí ze zmatku. Světlo vašich andělů strážných vás 

osvítí, abyste mohli rozeznat cestu a odhalit nástrahy. 

4 Studujte a pochopte mé učení, abyste je mohli uskutečnit v nezkreslené podobě, pak vás nikdo 

nebude mást falešnými naukami převzatými z duchovních, aby vytvořil vědy, nauky a filozofie. Budete 

mezi vzdělanými lidmi, budete vyslýcháni a vystaveni zkoušce, ale neztratíte odvahu, protože budete cítit, 

že moje starostlivá láska je s vámi. Pochop, že musíš pečlivě střežit klenot, který jsem vložil do tvého 

ducha, a nesmíš ho směšovat s neužitečnými znalostmi ani ho prodávat za hmotnou odměnu. 

5 Blíží se čas, kdy bude každé oko připraveno spatřit Mou Přítomnost. Pak se vydáte na cestu jako 

Moji poslové a budete svědčit o tom, jak se vám dávám poznat, abych každou duši probudil z letargie. Vy 

budete proroky, kteří světu oznámí návštěvy, jež mají přijít, a epochu, která bude těmto událostem 

předcházet. 

6 Vidíte, jak dnešní lidé sobecky usilují o uspokojení, které jim přináší lidský život, aniž by se starali 

o budoucnost své duše? Vpravdě vám říkám, že na dně potřebují Mou lásku a pokrm, který na ně tak 

dlouho čekal na Mém stole, bude ještě pokrmem těch, kteří se na ně dříve dívali lhostejně. 

7 Vytrvejte až do konce, učedníci, nebuďte smutní, když ke mně přijdete opovrhováni svými 

bližními. Odměním tvou víru a učiním ti zadost, takže nakonec tvou tvář rozzáří úsměv vítězství. Rozsvítí 

se světlo, temnota odejde a začne obnova, aby na základech míru a spravedlnosti vyrostl chrám, v němž 

lidstvo uctí svého Stvořitele životem, který je kultem lásky, oduševnění a úcty k zákonům, jež Otec 

ustanovil pro své děti. 

8 Světlo mého Ducha je s vámi. Nevidíte ji fyzickýma očima, ale cítíte ji zářit ve své mysli. 

9 Duch Otce je neviditelný, ale projevuje se v nekonečném množství podob. Celý vesmír je jen 

hmotným projevem božství. Vše stvořené je odrazem pravdy. 

10 Existenci duchovních bytostí, které jsou dětmi Mého Božství, jsem podle místa, které obývají, 

obklopil řadou životních forem, do nichž jsem vložil moudrost, krásu, vitalitu a dobrou náladu, abych 

každému z těchto domovů poskytl co nejviditelnější důkaz Své existence a představu Své moci. 

Upozorňuji vás, že smyslem života je milovat, poznávat, vlastnit pravdu. 

11 Říkám vám: Kdo nemiluje, kdo neprojevuje svou lásku v nejvyšší formě a s naprostou upřímností, 

nebude mít pravé poznání a bude vlastnit jen velmi málo. Na druhé straně ten, kdo miluje celou svou duší 

a všemi silami, které mu byly dány, bude v sobě nosit světlo moudrosti a bude cítit, že je ve skutečnosti 

vlastníkem všeho, co ho obklopuje; neboť co vlastní Otec, je také majetkem jeho dětí. 

12 V současné době vám vysvětluji, co jsem vám řekl v Druhém čase a čemu jste nerozuměli, a co 

nejjasněji vám podle vašeho současného duchovního vývoje odhaluji to, co jsem vám tehdy nesdělil. 

13 Při jedné příležitosti jsem řekl zástupům: "Ještě vám chci říci mnoho věcí, ale teď je neříkám, 

protože byste jim nerozuměli." A tak jsem se obrátil k zástupům. Nyní, když je můj hlas ve světě znovu 

slyšet, vám říkám: Teď je čas, kdy můžete pochopit, co jsem tehdy zamlčel. Poslouchejte a přemýšlejte o 

tom. 

14 Otec je Stvořitel, je pramenem veškeré pravdy a života. Aby se však mohli těšit z Jeho díla, bylo 

zapotřebí, aby existovaly bytosti, které mají ducha, které by se spolu s Ním těšily ze všeho, co pochází z 

Jeho božské milosti, které by navíc měly plně znát Jeho existenci a které by přijímaly lásku svého Otce a 

uměly Ho také milovat. 
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15 Již jsem vám vysvětlil, co bylo příčinou, že se lidstvo odchýlilo od naplňování zákona lásky, k 

němuž jsem ho přivedl, ačkoli je člověk (vnitřně) osvícen světlem svého svědomí. Řekl jsem vám také, že 

tato odchylka, která způsobila tolik lidských chyb a hříchů, přiměla Otce, aby poslal na svět své Slovo a 

podal vám největší důkaz své nekonečné lásky, když se stal člověkem a ukázal vám cestu, která vám 

umožní dosáhnout spásy. 

16 Dnes, mnoho století od této události, vám říkám, že ačkoli jsem prolil svou Krev za celé lidstvo, 

pouze ti, kdo následovali cestu, kterou vás učil Ježíš, mohli získat spásu pro své duše, zatímco všichni ti, 

kdo zůstali v nevědomosti, fanatismu, omylech nebo hříchu, ještě spaseni nejsou. 

17 Říkám vám, že i kdybych se tisíckrát stal člověkem a tisíckrát zemřel na kříži, dokud lidé 

nepovstanou, aby mě následovali, nedosáhnou spásy svých duší. Není to můj kříž, který tě vykoupí, ale 

tvůj. Nesl jsem svou na ramenou a zemřel jsem na ni jako člověk a od té chvíle jsem byl v Otcově náručí. 

Budete mě následovat v tichosti a lásce a ponesete svůj kříž na svých bedrech s opravdovou pokorou, 

dokud nedosáhnete konečného cíle svého poslání, a pak budete i vy se svým Otcem. 

18 Mnozí touží poznat Boha, ale nedosáhli realizace této touhy, protože mě nehledali tam, kde 

skutečně přebývám - v duchu. Aby mě poznali, musí nejprve poznat sami sebe. 

19 Dnes jsem se všemi svými dětmi. Některým pomůžu nést jejich kříž, aby mohli brzy vystoupit na 

horu, na jejímž vrcholu je očekává jejich Otec. Jiným otevřu oči a dám jim jasnost a vidění, aby Mě mohli 

vidět, a další naučím ponořit se do svého nitra, aby v nejvznešenější části své bytosti objevili dědictví, o 

kterém se jim dříve ani nesnilo. Pak se mnohé z idealistických přání stanou skutečností a harmonie bude 

zářit ve všech, kdo mají dobrou vůli. Božské světlo se plně zmocní těch duší, které nekladou odpor 

realizaci pravdy. 

20 Nedivte se, že jsem vám řekl, že je to váš kříž, který vás musí vykoupit, protože jsem vám tím 

chtěl říci, že jsem svým božským příkladem zanechal v každém srdci Vykupitele, který řídí vaše kroky a 

nakonec vás vykoupí. 

21 Naslouchejte mému hlasu ve svém svědomí a řekněte mi, zda v něm mé slovo není cítit po celou 

dobu vaší existence a zda se tento vliv neprojevuje nejsilněji ve chvílích, kdy vás zasáhne zkouška. 

22 Porušil bych spravedlnost a dokonalost, kdybych tě vzal poskvrněného do svého království, aniž 

by tvůj duch byl očištěn tvým pokáním. Jaké zásluhy bys měl, kdybys obdržel všechno požehnání jen 

skrze Mou obětní smrt? 

23 Říkám vám to, abych vás přiměl k zamyšlení, abych vás vytrhl z letargie a pozval vás, abyste přišli 

ke Mně, a proto vás neustále volám. 

24 Pojďte, vyvolený lide, a odpočiňte si od své námahy, neboť vám dnes jako vždy nabízím svou 

lásku. Otevřete svá srdce a dovolte Mi, abych zahojil ránu, kvůli které jste tak dlouho trpěli, aniž by si 

toho vaši bližní všimli. Proč se bojíš budoucnosti, když víš, že jsem ti nablízku? Dívám se do tvého nitra a 

vím, že ve svých zkouškách stále slábneš a s obavami voláš k Eliášovi a ke Mně, Mistru, protože cítíš, že 

hyneš. Ale já vám říkám, že vás nenechám padnout, že Eliáš je silná hůl, která vás podpírá, že jsem 

každému ze svých dětí přidělil spravedlivý osud a že zkoušky budou formovat vaši duši a přiblíží ji ke 

mně. 

25 Jsem nad časem a dávám vám tento poklad, abyste ho mohli použít pro svůj duchovní vzestup. 

Jsem váš Mistr, který vás učí po celý váš život. Údělem člověka není trpět. Neposlal jsem vás trpět, ale 

zdokonalit vás, abyste mohli přijít ke mně. Vždycky jsem vám dával najevo svou vůli. Nyní, ve Třetí éře, 

vás učím, jak jsem vám slíbil. 

26 Přišli jste z různých míst na zemi, abyste slyšeli mé slovo, a tím jste překonali odpor na své cestě. 

Vaše láska byla větší než překážky, které jste na své cestě potkali, a vy jste byli ve svém úsilí úspěšní. 

Dnes mi děkujete za to, co jsem vám udělil, a v mé lásce se cítíte v bezpečí. 

27 Povzbudil jsem vás, protože jste věřili a zůstali neochvějní v mém učení. Uvědomili jste si, že svět 

vám nemůže dát pokoj, a odvrátili jste se od něj, abyste tento čas věnovali studiu mého Slova. 

28 Vnímejte můj klid a svěžest stromu. Tento dům není strom, o kterém k vám mluvím, ale můj Duch 

plný milosrdenství a lásky ke všem mým dětem. Jak často pláčeš při pomyšlení, že je mnoho těch, kdo po 

této milosti hladoví a žízní, a bolest z toho naplňuje tvé srdce. Já vám však říkám: Chcete-li, aby se mé 

slovo dostalo ke všem vašim bližním, připravte se a buďte vyslanci dobré vůle. Říkám vám, že všichni 
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budou spaseni, ani jedna duše nebude ztracena a všichni - někteří na tomto světě a jiní na jiných úrovních 

života - mě budou milovat a uznávat. 

29 Můj duch je zarmoucen neposlušností světa. Dokonce i lidé, kteří mě vyslechli, váhají a já nechci, 

aby po tomto období požehnání následovalo další období bolesti. 

30 Jestliže poté, co jsem k vám promluvil, hledáte poučení ve vybraném jazyce pro své potěšení a 

pohrdáte Mým Slovem, protože je prosté, je to proto, že jste ho nepochopili, protože jste neporozuměli 

poučení, které vás učí všemu, co potřebujete k životu v rámci Mých zákonů, a odhaluje vám tajemství, do 

nichž člověk nedokázal proniknout. 

31 Cítili jste povinnost modlit se a pomáhat nejen svým pozemským bratřím a sestrám, ale také těm, 

kteří již žijí v jiných krajích, a vaše láska je zasáhla. Ani nevíte, jakou útěchu díky tomu tyto zapomenuté 

bytosti získaly. Díky vaší lásce a přímluvě v této době poznali mé pracovníky. 

32 Nepřišel jsem překvapit svět novým učením. Vše, co vás učím, jsem vám oznámil od počátku 

věků. Připravil jsem vás, abyste přijali Mé Slovo, které vám předávám prostřednictvím hlasatelů a později 

z ducha do ducha. Teprve tehdy mě skutečně poznáte, když ve spojení se mnou přijmete podstatu tohoto 

plodu života. A ti, kdo toto zjevení považovali za nedokonalé, pak poznají, že to byl první krok k Otcově 

rozhovoru s jeho dětmi, a budou ho považovat za správný a dokonalý. 

33 Poděkujte mi a poděkujte své Matce za výhody, které vám prokázala. Je vaší průvodkyní, 

pomocnicí panen, vychovatelkou dětských srdcí a povzbuzením mužů v jejich boji o existenci. 

34 Otevři své srdce a nech mě v něm být. Následujte mě po mé stopě, která je hluboce vtisknutá, 

abyste z ní nikdy nesešli. Chci, abys i ty zanechal hlubokou stopu svých kroků. Z každého místa, kde se 

nacházíte, budete moci rozpoznat vrchol hory jako cíl svého osudu. Obraťte svůj pohled vzhůru, abyste ho 

viděli a neodchýlili se od cesty. 

35 Právě vám dávám jíst chléb v pustině, který jsem vám kdysi slíbil. Konečně jste se dostali ke 

stromu, který jste hledali. Ten strom jsem Já, který tě očekával, abych ti poskytl stín a nabídl ti své plody. 

Oči tvého ducha se otevřely, nyní vidíš zázraky a pravdy. Blahoslavení jste vy, kteří při jídle tohoto chleba 

myslíte na ty, kteří ho ještě nepožívají. Modlete se za ně, ale nebuďte smutní, protože Eliášova ruka se jich 

také chopí, aby je nesla na svých ramenou jako ovce. Zde je má náruč, která je jako kolébka, v níž bude 

vaše duše růst s pomocí mých rad a také s péčí Marie, vaší nebeské Matky. 

36 Tvé srdce musí být citlivé a do tvé duše musí vstoupit láskyplná něha, abys mohla splnit úkol, 

který jsem ti uložil. Mějte na paměti, že tento úkol se neomezuje na to, abyste přinášeli útěchu těm, kdo 

trpí na zemi, ale že musíte modlitbou proniknout i do neviditelné oblasti, do záhrobí, kde rovněž vládne 

bolest, bída a zmatek, abyste mohli projevit trochu soucitu a lásky těm, kdo tvoří velké masy potřebných 

lidí a kdo od vás tolik očekávají ve svém odčinění. Vnímejte je kolem sebe, když se za ně modlíte, 

vnímejte jejich bolest jako svou, milujte je bez výhrad, bez odporu, protože i jako poskvrnění jsou to stále 

mé děti a stále vaši bratři a sestry. 

37 V této době se rozvinou vaše duchovní dary a schopnosti. Světlo šesté pečeti osvěcuje vás a světlo 

sedmé pečeti osvítí na konci vašeho vývoje celou Zemi. 

38 Od jednoho zjevení k druhému jsem vždy nechal uplynout určitý čas. Nemůžete říci, že vás Mé 

zjevení v této éře překvapilo nebo že mu nejste schopni porozumět. Vidíte, nyní vás cvičím a mluvím k 

vám skrze lidský orgán chápání; později budete muset usilovat o dialog s Mým Duchem skrze svůj. Pak 

nastane čas mých nových a velkých zázraků. Proč k vám mluvím tímto způsobem? - Protože chci, abyste 

si zvykli na myšlenku, že toto slovo už nebude slyšet a vy se budete muset oduševnit, abyste byli silní. 

Tyto projevy nositelů hlasu skončí a pak nastane mezi Mým lidem smutek a ti, kdo nejvíce pochybovali a 

ubližovali nositeli hlasu, budou prolévat nejvíce slz. 

39 Pak mě lépe poznáte; pak pochopíte, že jsem vás postavil na začátek cesty a použil jsem lidského 

prostředníka, aby se projevila má vůle jako další stupeň na žebříku vašeho duchovního vývoje. Chtěla 

jsem, aby Mariin hlas byl stejně slyšitelný i v této podobě, abyste slyšeli její milostivý hlas a zůstali 

mariánským lidem, který jí nenabízí květy ze zahrad, které obdělává na zemi, ale umí sklízet na loukách a 

v zahradách srdcí a duší vonné květy, které pěstuje ctnost, aby jí je zasvětil. Žádná vůně není lepší než ta, 

která vychází ze srdcí, protože dosáhne srdce vaší Matky. Maria je majákem mateřského světla. 

Blahoslavený, kdo nikdy neztratí naději, že zakotví, osvícený tímto spásným majákem. 
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40 Pojďte, milovaní učedníci, a přijměte duchovní křest. V duchu jste se cítili mrtví, ale byli jste 

vzkříšeni. 

41 Hodně jsem k vám mluvil o darech Ducha, neboť nyní je čas, abyste poznali, kdo jste, k čemu jste 

sem přišli a jaká budoucnost vás čeká. 

42 Toto poznání osvítilo tvou mysl, neboť i když tvá paměť není schopna uchovat všechna Má slova, 

tvůj duch si uchovává jejich podstatu, a když přijde čas, připomene je mysli se stejnou jasností, s jakou 

byla slyšena. Proto jste zodpovědní za vše, co vám sdělím. 

43 Někdy si myslíš, že z mého učení nic nemáš, a uchováváš si je v paměti, což způsobuje, že se tvé 

srdce cítí příliš slabé na to, aby bojovalo. Mistr se vás však ptá: Jaké je ovoce semene, které jsem do tebe 

zasel? - Všechny skutky, které konáte inspirováni mým učením, štěstí, které cítíte, když víte, že se vás 

dotkla má milost, a vytrvalost v boji těch, kteří všude šíří světlo pravdy. 

44 Chci, abyste takto konali svou práci, aby mé slovo rozkvetlo a přineslo ovoce v každém. 

45 Nejen já to od vás očekávám. Na zemi je mnoho lidí, kteří očekávají příchod mých poslů a 

apoštolů, a také v duchovním údolí jsou bytosti, které dychtivě očekávají vaše naplnění mého Zákona. 

Duchovní svět totiž usiluje o společenství a soulad se světem hmotným: někomu dává pocítit svou 

náklonnost, jinému bolest a mnohým rozněcuje světlo svědomí. 

46 Jsou vám blízcí a vaše víra způsobí, že bude více světla v těch, kteří ho potřebují, a více radosti v 

těch, kteří vás milují. 

47 Pravý duchovní se bude denně modlit za trpící duše na onom světě. 

48 Cílem mého učení je osvítit lidskou mysl. Nedivte se však způsobu, jakým jsem k vám v tuto 

chvíli přišel; nenechte se jím zmást ani si na něj nezvykejte. Když se mé Božské Světlo setká s orgánem 

mysli lidské bytosti, která mi slouží jako mluvčí, zkondenzuje ve vibrace, které se promění ve slova 

moudrosti a lásky. Kolik stupňů nebeského žebříku musí můj duch sestoupit, aby tě v této podobě dosáhl! 

Musím k vám také poslat své duchovní bytosti světla, aby vám mohly podat další vysvětlení mého učení. 

49 Nesuďte nositele hlasu příliš přísně, protože každý člověk je omylný a má daleko k dokonalosti. 

Chcete-li však posoudit význam nebo podstatu slova, které vychází z jeho rtů, učiňte tak, neboť tam 

naleznete mou přítomnost, mou dokonalost. 

50 Podstata, příchuť nebo obsah tohoto slova je stejný jako slovo, které vám dal Ježíš ve Druhém 

věku. Forma se může měnit podle přípravy a inspirace nositele hlasu, ale ne podstata. 

51 Lidská mysl je omezená a sahá jen do určitého bodu. Do té doby k vám musí z lásky sestoupit Mé 

Božství, aby navázalo spojení mezi člověkem a Bohem. 

52 Tento čas musel přijít, protože duchovní vývoj se nezastaví, a tím méně Mistr ve svém učení. Proto 

od svých služebníků požaduji obnovu a čistotu, neboť kdyby mozek těch, skrze něž k vám mluvím, nebyl 

čistý, bylo by hlásání nedokonalé. 

53 Odmítněte každou nedokonalost, abyste se nestali obětí pochybností nebo chyb. Neboť moji 

učedníci uvidí jasně to, co ostatní vnímají jen zastřeně. 

54 Mé láskyplné Slovo je klíčem, který otevírá vaše srdce. Poslal jsem tvou duši na zem - ne proto, 

aby trpěla trestem, ale aby naplnila vykoupení. Toto vykoupení však nebude bolestné, pokud na sebe 

vezmeš kříž lásky k bližnímu a vystoupíš s ním na vrchol, kde tě čeká Otcova láska. Pokud se bojíte 

zatracení nebo trestu věčného ohně kvůli svým přestupkům, jste na omylu. Zatímco jste očekávali, že 

budete trpět jen hořkostí pokání, poslal jsem vás do světa, abych vám dal slyšet Mé slovo, a tak vás učinil 

rybáři duší. Jak změněné se vaše duše vrátí na onen svět od posledního okamžiku! Přišli zkroušeni, 

ustrašeni, bez zásluh. Nyní se mohou vrátit s úsměvem a jejich vnitřní povznesení je přivede do světla 

mého Království. Kdo by se odvážil vyměnit tento kříž lásky za těžké břemeno bolesti, které přináší 

neposlušnost? Kolika lidem jsem svěřil vedoucí funkci, aby sklízeli plody, které v jiných životech 

nesklidili! Mohl by někdo z nich tvrdit, že tuto pozici získal svými zásluhami? Tento úkol je tak delikátní 

a náročný, že ho může splnit pouze Má láska. 

55 Využijte tento čas, jako by to byla poslední příležitost přijít ke mně, abyste se mohli uplatnit při 

plnění svého poslání. Pracujte nezištně, aniž byste očekávali odměnu za svou službu lidstvu na tomto 

světě, protože by bylo pro vaši duši smutné, kdyby po své práci přišla do přítomnosti svého Otce a zjistila, 

že její práce byla neplodná. 



U 168 

145 

56 Ujistěte se, že vaše práce jsou hodny toho, aby sloužily jako příklad ostatním. Pak budete právem 

přirovnáváni k čirému zrcadlu, v němž se mohou vaši bližní podívat na sebe, aby mohli napravit své 

chyby. Vaše duše již zasvětila svou pozemskou existenci v jiných životech rozkoši pozemských požitků. 

Nyní věnujte část svého času plnění duchovních povinností. Tímto způsobem vaše duše vzestoupí, aniž 

byste se museli vzdát svých lidských povinností. 

57 Kdo jsi byl před tímto životem? Kdo jste v současnosti a kým budete v budoucnosti? Na tato 

tajemství umí odpovědět pouze božský Soudce. Prozatím vám postačí, když pochopíte pravý význam 

zákona reinkarnace, který jsem vám zjevil jako vyšší pravdu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 169  
1 Můj pohled proniká do tvého srdce. Ať je ve vás jako pšenice na úrodné půdě. Kdybych vás měl v 

této chvíli soudit, řekl bych vám, že vaše nářadí k obdělávání polí je zrezivělé nečinností, že zbraně leží 

opuštěné, že jste ukryli osivo a vysušili prameny živé vody. 

2 Ale dnes chci přijmout jen vaše smutky. Stěžuješ si a trpíš a všechnu svou bolest přičítáš Mé 

spravedlnosti a neuvědomuješ si, že za své klopýtnutí si můžeš sám. Neboť místo abys horlivě vstával do 

boje, ulehl jsi ke spánku ve stínu mohutného stromu. 

3 Způsobuje ti bolest, že k tobě Otec mluví tímto způsobem. Ale proč se stydíte? Chybělo vám 

poučení? Copak jste neměli Mistra mezi sebou? Teprve až uslyšíte mé výčitky, dovolíte svému svědomí, 

aby k vám promluvilo o chybách, kterých jste se dopustili, a teprve pak si uvědomíte, že jste se nedokázali 

sjednotit mezi sebou, jak vám přikázal Otec. Pamatujte, že velké války teprve přijdou, a že kdybyste 

nezaseli mé semeno lásky a milosrdenství, abyste dosáhli míru mezi svými bližními, otevřely by se dveře, 

kterými by vstoupily válka, mor, hlad a smrt. 

4 Řekl jsem vám, že jsem k vám nepřišel jako soudce, i když bych vás mohl soudit. Proč si tedy 

berete mé místo soudce, abyste soudili skutky svých bližních? Myslíte si, že jste dokonalí a neomylní? 

5 Neporušujte můj zákon, nevykládejte si špatně mé učení, nečiňte svou vůli. 

6 Vpravdě vám říkám: Jestliže se k vám lidem chovám s takovou láskou a milosrdenstvím, obracím 

se se stejnou láskou i k těm, kdo na onom světě odčiní své minulé prohřešky. Posílám těmto bytostem Své 

světlo, abych je osvobodil od jejich roztěkanosti, která je jako temnota, a od jejich sebeobviňování, které 

je "ohněm", abych je následně poslal mezi lidi, aby se ti, kteří dříve rozsévali bolest v srdcích, nyní stali 

dobrodinci a ochránci svých vlastních bratří a sester, vybaveni světlem poznání. 

7 Zákon, který vás vedl v První éře, a Krev, která vás učila cestě nápravy ve Druhé éře, jsou světlem, 

které vás všechny pozvedá v této Třetí éře, kde Můj hlas skrze vaše svědomí odvrací lidi od cesty klamu. 

Musím vám říci, že vidím celé lidstvo kráčet po cestě klamu! 

8 Když se vzdělanci dozvědí tato slova, budou se cítit uraženi a ti, kdo předstírají, že jsou čistého 

ducha, budou také protestovat. Já však dokážu jak jednomu, tak druhému a všem, že lidstvo dnes sešlo na 

cestu, kde vládne jen nejistota a strach, což jsou semena klamu. 

9 Existuje vnitřní klid a mír u všech lidí na zemi nebo u všech lidských bytostí? Založili lidé svou 

důvěru na vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem? Mají národy Země jistý způsob, jak se morálně, 

duchovně a fyzicky zachránit před zkázou, která hrozí lidstvu? Ne, lidé, lidé nevědí, kam jdou, ani co 

chtějí. Nenávist pramenící z nedostatku duchovnosti a neznalosti zákona, vzájemný strach, ctižádostivost 

být nadřazen ostatním, shovívavost vůči nízkým vášním a nedostatek pravdivosti při naplňování Božích 

zákonů přivedly lidstvo na temnou cestu, kde vše je znamením zla a kde není ani naděje, ani víra, natož 

láska. 

10 Mnozí lidé si natolik zvykli na svět hříchů a utrpení, v němž žijete, že si myslí, že tento život je 

nejpřirozenější, že země je předurčena k tomu, aby se stala slzavým údolím, a že nikdy nebude schopna 

ukrýt mír, soulad a duchovní pokrok. 

11 Lidé, kteří si to myslí, upadli do spánku nevědomosti. Ti, kdo si myslí, že tento svět byl Mnou 

určen jako údolí slz a smíření, se mýlí. Ráj, který jsem nabídl lidem, se může vrátit a také se vrátí, neboť 

vše, co jsem stvořil, je život a láska. Proto se mýlí ti, kdo tvrdí, že svět byl Bohem určen jako místo lidské 

bolesti. Místo toho by měli říci, že ji sami odsoudili k poslání soudu, zatímco ve skutečnosti byla stvořena 

pro radost a osvěžení duchů, kteří se stali lidmi. 

12 Nikdo nebyl předurčen ke hříchu, ačkoli vše bylo předurčeno k záchraně člověka před jeho pády. 

13 Člověk se nechtěl vyvíjet vzhůru skrze lásku, ani se nechtěl stát moudrým tím, že bude plnit můj 

Zákon, a zapomněl, že moje spravedlnost, které se vždy snažil vyhnout, ho chrání, protože moje 

spravedlnost pramení z dokonalé lásky. 

14 Tato země, znesvěcená hříchem, poskvrněná zločinem a znesvěcená chamtivostí a nenávistí, bude 

muset znovu získat svou čistotu. Lidský život, který byl neustálým bojem mezi dobrem a zlem, se stane 

domovem Božích dětí, domovem míru, bratrství, porozumění a ušlechtilých snah. Aby však lidé tohoto 

ideálu dosáhli, musí projít zkouškami, které je vytrhnou z duchovní letargie. 
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15 Současná doba je příznivá pro sebereflexi, i když si myslíte opak, protože se cítíte být vězni lidstva 

bez soucitu, bez lásky, bez míru. Čím více se však blížíte k vyvrcholení bitvy, tím silnější bude vaše 

probuzení, neboť předtucha Ducha vám bude říkat, že po zkoušce přijde pokoj a s ním i obnova. 

16 Jak daleko od reality jsou v současnosti miliony bytostí, které žijí jen pro svou hmotnou 

přítomnost! Jak by mohli otevřít oči realitě? - Jedině nasloucháním hlasu svědomí - hlasu, který potřebuje 

sbírku, reflexi a modlitbu, aby byl vyslyšen. 

17 Nebuďte netrpěliví, milovaní lidé, nežádejte, aby se má slova naplnila během několika hodin. 

Některé z nich se brzy stanou skutečností, jiné až časem. 

18 Pro lidské bytosti, zvláště když prožívají hodiny plné bolesti, jsou chvíle, které jim připadají jako 

staletí, protože nevědí, jak se vyzbrojit nadějí, vírou, trpělivostí a laskavostí. Pokud však ke mně 

povstanou, aby přijali světlo, tyto ctnosti jim dodají sílu k naději a boji a také jim osladí těžké hodiny. 

19 Procházíte těžkým obdobím, kdy je zkoušen pokrok, kterého jste dosáhli ve svém duchu. V duchu 

jsem vám to řekl, protože jen to vás může podpořit na vaší náročné cestě životem. 

20 Nespoléhejte se jen na své lidské síly, protože tělo je křehké. To však dělejte s ohledem na sílu 

ducha, který se ke mně modlí a je prostoupen vírou. Pak budete moci věřit, že v boji obstojíte. 

21 Má láska tě přikrývá jako ochranný plášť v hodinách bolesti a soudu, kterými procházíš, a mé 

milosrdenství ti dává pochopit, že kalich, který piješ, je nezbytný. 

22 Jakmile mi prokážeš své zásluhy, odejmu tento kalich a proměním ho ve víno věčného života. 

23 Až budete schopni najít sami sebe, získáte potřebné vybavení k tomu, abyste se mohli stát Mým 

učitelem. Pak uslyšíte hlas svědomí a spadne z vás maska, která zakrývá všechno zlo. 

24 Usilujte o spásu duše i za cenu ztráty hmotných statků, neboť čím více jich kvůli tomu ztratíte, tím 

více jich budete mít později. Čím více budete dávat, tím více se budou zvětšovat dary ve vašem duchu. 

Vpravdě vám říkám, že až sobectví nenajde místo ve vašem srdci, stanete se pány a Má láska vás přijme a 

řekne: "Váš Otec vás rád přijímá a nabízí vám duchovní chléb". Vpravdě jsem vás povolal odevšad, neboť 

zvuk božského zvonu byl slyšet po celém světě. Na výzvu však odpovědělo jen několik lidí. 

25 Pochopili jste, lidé, že jsem vás povolal, abych vám dal jíst chléb věčného života? 

26 Všichni jste dostali své místo na duchovní hostině, ale Mistr vidí, že jsou ještě volná místa. Jsou to 

ti, kdo nepřijali Mé pozvání. Odmítli jídlo, které jsem jim připravil. S bolestí vám říkám: "Kdo odmítá, co 

mu nebe nabízí, musí později prolévat slzy." Tato slova slyšel také jeden z Mých služebníků, který dostal 

pokyn, aby se vydal přivést ke Mně každého hladového člověka, kterého potká. Pak ho posadím ke svému 

stolu a ti, kdo ani netušili a nečekali tak velkou milost, pak obsadí prázdná místa a budou požehnanější než 

ti, kdo se nazývají mými vyvolenými. 

27 Budu i nadále svolávat lidské bytosti a také bytosti, které patří do záhrobí, aby se odtělesněné 

bytosti mohly posadit k mému stolu spolu s vtělenými, neboť všechny jsou mými dětmi. 

28 Učedníci: Když k vám přichází mé slovo a vy mu nerozumíte, pochybujete o něm. Já vám však 

říkám: Pokud tě trápí nejistota, odejdi do polní samoty a tam, uprostřed přírody, kde máš za svědky jen 

volné pole, hory a oblohu, se znovu zeptej svého Mistra. Ponořte se do jeho slova a jeho láskyplná 

odpověď k vám rychle dorazí. Pak se budete cítit uneseni, inspirováni, naplněni neznámou duchovní 

blažeností. Tak už nebudete lidmi malé víry, protože budete vědět, že každé Boží slovo obsahuje pravdu, 

ale abyste mu porozuměli, musíte do něj vstoupit s oddaností a čistou myslí, protože je to svatyně. 

29 Kdykoli jste připraveni a chcete něco vědět, vaše touha po světle přitáhne božské světlo. Kolikrát 

jsem vám říkal: Jděte do horské samoty a tam mi vyprávějte o svých starostech, trápeních a potřebách! 

30 Ježíš vás těmto lekcím učil ve druhé éře svým příkladem. Vzpomeňte si na můj příklad, když jsem 

se před zahájením své kazatelské služby odebral na poušť, abych se modlil. Vzpomeňte si, že v posledních 

dnech svého působení mezi lidmi, ještě než jsem se šel modlit do synagogy, jsem se odebral do samoty 

Olivového háje, abych hovořil s Otcem. - Příroda je chrámem Stvořitele, v němž se vše vznáší, aby se mu 

klanělo. Tam můžeš přímo a nezkresleně přijímat záři svého Otce. 

31 Tam, daleko od lidského egoismu a materialismu, pocítíš, jak do tvého srdce vstupují moudré 

vnuknutí, které tě pohánějí ke konání dobra na tvé cestě. 
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32 Tyto projevy, které vám nyní dávám prostřednictvím lidského orgánu mysli, skončí v roce 1950. 

Tento neodvolatelný čas přijde. Ale co záleží na tom, že už neslyšíte Mé Slovo prostřednictvím hlasatele, 

když jste se naučili vnitřně se povznést a přijímat inspiraci přímo od Mistra? 

33 Vstaňte, milované děti, a pracujte podle Ježíšova příkladu. 

34 Jak se vám skrze tyto mysli dávám poznat, tak se vám dostane Mé inspirace. Pak budete v mém 

jménu hlásat učení, kterým vás inspiruji. Takto zakusíte, že mé učení pokračuje, že mé zjevení navždy 

sestoupí na vašeho ducha. Pouze vnější podoba se bude mírně lišit. 

35 Když budete připraveni, budete se do práce pouštět s pokorou. Vpravdě vám říkám, že pokud je ve 

vašem srdci jen trochu marnivosti nebo pýchy, nebudete moci konat dobré dílo. Kdo chce hlásat mé učení, 

musí je také pokorně praktikovat. Mluvím k vám tímto způsobem, abyste pochopili, co vám ještě chybí. - 

Chcete se plně věnovat šíření mého učení. Jak ale můžete učit, když se Ježíšovo učení neprojevuje ve 

vašich skutcích a ve vašem životě? Ať lidé ve vašich skutcích poznají mé dílo, pak se v žákovi bude 

odrážet obraz Mistra. 

36 Říkám vám, že to pocítíte, až bude váš duch připraven učit mé učení vaše bližní. To se stane, až 

najdete sami sebe. Pak uslyšíte hlas svědomí velmi jasně. Dokud tomu tak nebude, nebudete mě moci 

skutečně cítit. 

37 Neexistuje nikdo, kdo by nechtěl najít štěstí, a čím je trvalejší, tím lépe - neboť vás učím cestě, 

která vede k nejvyšší a věčné blaženosti. Nicméně vám pouze ukážu cestu a pak vás nechám vybrat si tu, 

která vám nejvíce vyhovuje. 

38 Ptám se vás: Pokud toužíte po štěstí, proč ho nezaséváte a pak nesklízíte? Jak málo je těch, kteří 

pocítili nutkání být tu pro lidi! 

39 Mluvím tak, aby Mi rozuměl jak váš duch, tak vaše pozemská přirozenost. Uvědomte si však, že to 

je duše, kterou chci zachránit, a to i na úkor jejího těla. 

Vězte, že čím více dáváte, tím více budete mít. Jakmile se dostanete do této fáze, stanete se mistry. Pak 

bude váš život příkladem, zrcadlem, v němž ostatní mohou vidět své chyby a napravit je. 

40 Abych vám pomohl ve vašem vybavení - přijďte a poslechněte si mé božské slovo. 

41 Ať si vaše myšlenky a smysly odpočinou, abyste mohli vnímat můj hlas ve svém srdci. 

42 Mé Slovo je cesta, která je od věčnosti vyznačena Mou Vůlí, aby duše nebloudily bezcílně po 

zemi. Vpravdě vám říkám, že člověk musí poznat oduševnění, aby dosáhl rozvoje své duše. 

43 Toto je věk světla Ducha svatého, které pociťují rozvinuté duše, ti, kdo vidí dál než navenek. 

44 Pohleďte na vesmír a oceňte ho v celé jeho dokonalosti a kráse. Byl stvořen, aby se jím Pánovy 

děti mohly inspirovat a vidět v něm obraz Otce. Pokud budete takto vnímat stvoření, povznesete své 

myšlení na úroveň mého božství. 

45 Vaše myšlení by nikdy nemělo být nečinné, mělo by se neustále vyvíjet, stejně jako se nezastavuje 

vývoj ras v průběhu generací nebo lidská věda, která v průběhu času vždy ukazuje cestu vpřed. 

46 Hledejte mě duchem, aniž byste lpěli na zvyklostech nebo symbolických obřadech. Hledejte mě ve 

svém srdci a najdete mě v něm, protože srdce miluje, trpí a cítí. 

47 Kdyby lidé nezapomínali na svá srdce ve snaze rozšířit své vědomosti ve vědě, nebylo by tolik 

neshod a sobectví a už by objevili božskou jiskru, kterou v sobě všichni nosíte, a proto jste ve mně všichni 

bratři a sestry. Lidé by již naplňovali Ježíšovu základní zásadu "milovat se navzájem", což by stačilo k 

tomu, aby tento svět měl mír a světlo. 

48 Hlas svědomí se dnes setkává s hluchými lidmi, kteří, aniž by mu naslouchali, se vrhají do 

vražedných válek, ničí národy, ničí živly a materiální síly, aniž by se zamysleli nad tím, že v důsledku 

toho rozsévají morální a duchovní rozklad, který je ještě závažnější. 

49 Musím k vám o tom všem promluvit, muži a ženy, abyste v práci na morální a duchovní obnově 

mohli v této době splnit svůj úkol. Neomezujte se jen na poslech Mého slova, důkladně o něm přemýšlejte 

a uplatňujte je, protože kdybyste to nedělali, bylo by to hluché semeno. 

50 Podpořte pokrok své duše a zajistěte, aby opustila své pozemské tělo plná oddanosti a povznesení, 

až nastane okamžik určený Mou Vůlí. Pochopte, že ke mně nikdo nepřichází fyzicky, ale jako duchovní 

bytost. Až se tak stane, dbejte na to, abyste dosáhli vysokých stupňů nebeského žebříku, kde už není žádná 

bolest a rozptýlení. 
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51 Jste nedokonalí, pokud jde o vaše díla, ne pokud jde o váš původ nebo stvoření. Této dokonalosti 

však nakonec dosáhnete vlastními zásluhami. 

52 Skutečně jsi stál před oltářem moudrosti, kde byl tvůj duch bohatě obdarován mou milostí. 

53 Učedníci, až budeme spolu hovořit bez hlasatele či prostředníka mezi duchy a budeme sami čelit 

nekonečnu, uslyšíte v nejhlubším nitru své bytosti božský hlas, který vychází z ticha, aby promlouval k 

vašemu duchu. - Za tímto tichem je nebeský koncert, jehož zvuky zatím neslyšíte, protože váš sluch slyší 

jen hmotné zvuky. 

54 Naslouchejte tomuto poselství s opravdovou oddaností, neboť přijde čas, kdy mě v této podobě již 

neuslyšíte. Zůstanete-li však připraveni, přijmete později mé slovo dokonalejším způsobem. Tuto formu 

projevu, které se právě účastníte, můžete považovat za vnější. Slibuji vám však, že ta druhá bude vnitřní a 

dosáhnete jí, až se ještě více zduchovňujete. Pak se lidé přiblíží k dokonalému společenství, když 

povstanou ke svému Otci bez prostředníků a svědků a obdrží přímo od něj to, o co prosí. Tehdy začne 

lidský duch zářit jako nikdy předtím, protože ve společenství se Mnou se v něm budu odrážet. 

55 Projevení Mého světla skrze lidský intelekt se uskutečnilo proto, aby vám přineslo základní učení a 

položilo základy pro velké osvícení, které přijde později. Přišel jsem vám také ulehčit břemeno kříže, který 

každý z vás v životě nese - kříže, který si každý sám vytvořil a na kterém se sám dobrovolně ukřižoval. 

56 Mnoha lidem, kteří mi přinesli své soužení a kalich hořkosti, jsem mohl říci, že je nikdo neodnesl 

na Kalvárii; to oni sami a jejich vlastní vůle usilovali o tento kalich. Mohl bych jim také říci, že hřeby, 

trní, žluč a ocet zmizí a oni budou vzkříšeni k novému a lepšímu životu, pokud budou vědět, jak ke mně 

přijít a zavolat mě na vrcholu zkoušky. 

57 Když to slyší, někteří se mě ptají: "Mistře, když k nám mluvíš o novém životě, myslíš tím život na 

onom světě, nebo existenci, kterou musíme vést na zemi?" Na to vám odpovídám, že když se povznesete 

ke světlu, lásce, pravdě a dobru, nemusíte se starat o místo, kde zůstanete. 

58 Řekl jsem vám v tom Druhém čase: "Dům mého Otce má mnoho příbytků". - Víte, že každý duch 

je domem Božím? Na každém místě, kde je svědomí, bude Pán. 

59 Dnes si ještě neumíte představit, jaký bude svět, až si plně uvědomí mé učení, až člověk vyrve 

hřích ze svého srdce - to dobře vím. Vím, že pak přijdou časy, kdy se muži i ženy, od dětí až po starce, 

budou moci těšit z dokonalého míru a prožívat štěstí života v neomezené blaženosti zde na zemi, kde bylo 

prolito tolik slz a krve. Tito lidé nebudou chtít ani na okamžik narušit soulad se svým Bohem a ponesou si 

v mysli zapsanou podstatu mého Zákona s jeho nejvyšší zásadou vzájemné lásky. 

60 Proto vy, kteří mě posloucháte, pochopte, jak je nutné, abyste se připravili přinášet radostnou zvěst 

svým bližním, abyste je již nepřipravili o blaženost, kterou jim přinese jejich probuzení. Pamatujte, že 

mnozí z těch, které probudíte, vykonají to, co vy jste nebyli schopni vykonat, a že ti, kteří je probudí, zase 

vykonají více než ti, kteří jim přinesli Dobrou zprávu, a tak dále, krok za krokem, až přijde čas, kdy bude 

lid velký a početný a naplnění Mého Slova bude na zemi viditelné. 

61 Čekal jsem, až dosáhnete duchovní zralosti, abych vám řekl: Vezměte semeno a rozptylte je. 

62 Ve Druhé éře jsem vám dal příklad toho, jak musíte čekat na správnou hodinu, abyste mohli splnit 

úkol, který vás přivedl na zem. 

63 Čekal jsem, až mé tělo - ten Ježíš, kterého měli lidé před očima - dosáhne nejlepšího věku, abych 

skrze něj mohl naplnit božské poslání učit vás lásce. 

64 Když toto tělo - srdce a mysl - dosáhlo svého plného rozvoje, promlouval můj Duch jeho rty, má 

moudrost zaplavila jeho mysl, má láska se usadila v jeho srdci a soulad mezi tímto tělem a božským 

světlem, které ho ozařovalo, byl tak dokonalý, že jsem často říkal zástupům: "Kdo zná Syna, zná Otce." A 

tak se stalo, že jsem poznal Otce. 

65 Kristus využil pravdu v Bohu, aby lidi učil. Nečerpal ji ze světa. Ne od Řeků, Chaldejců, Esejců 

nebo Féničanů - od nikoho nečerpal světlo. Ti ještě neznali nebeskou cestu a já jsem učil to, co na zemi 

nebylo známo. 

66 Ježíš zasvětil své dětství a mládí aktivní dobročinnosti a modlitbě, dokud nepřišla hodina hlásání 

nebeského království, zákona lásky a spravedlnosti, učení o světle a životě. 

67 Vyhledejte podstatu mého slova, které bylo v těch dnech hlásáno, a řekněte mi, zda mohlo 

pocházet z nějakého lidského učení nebo z nějaké vědy, která byla v té době známa. 
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68 Říkám vám, že kdybych si skutečně nárokoval vzdělanost těchto lidí, hledal bych své učedníky 

mezi nimi, a ne mezi nevzdělanými a nevzdělanými lidmi, z nichž jsem vytvořil skupinu svých apoštolů. 

69 Ptáte se Mě, co vám mohu říci o učeních a filozofiích těchto národů, a Já vám říkám, že jsou to 

vnuknutí Ducha, ale ne nejvyšší pravda, kterou mám Já sám. 

70 V této třetí éře je Mou vůlí dát se poznat skrze člověka, a to pomocí jeho ducha a intelektu. Přitom 

jsem však využíval skromné, nevzdělané a prosté mysli a dbal jsem na to, aby jejich mysl nebyla 

ovlivněna vědou a teoriemi. Abych vám mohl předat svá poučení těmito nevýraznými lidskými rty a 

překvapit a zapůsobit na zástupy posluchačů, složené z lidí všeho druhu, nesmíte si myslet, že bych měl 

poslat hlasatele nejprve k mistrům, aby u nich našli vybavení a moudrost - naopak, držel jsem je stranou 

od všech nákaz a vlivů, aby jejich mysl byla dostatečně nezaujatá, čistá a svobodná, aby mohla před lidmi 

reprodukovat Boží vnuknutí. Na co se tedy mohli těchto lidí (Mistrů) zeptat ohledně hlubokého a 

neznámého poselství, které můj Duch nyní zjevuje lidstvu? 

71 To je důvod, proč jsem si vybral nevzdělané a prosté lidi, abych jim prostřednictvím jejich 

chápavého orgánu zprostředkoval Své učení. 

72 Učení, které jsem tehdy vložil do Ježíše, bylo dokonalé ve své podstatě i formě. Nemůžete mu 

připsat žádnou vadu, protože ten, kdo ho inspiroval, a ten, kdo ho předal, je dokonalý. 

73 Dnes, kdy komunikuji prostřednictvím těchto tvorů, kteří žijí velmi daleko od dokonalosti, musíte 

věnovat pozornost spíše významu Slova než jeho vnější podobě, protože jsou to lidská stvoření, která 

nemohou souznít s dokonalostí Toho, který jim vnuká božské poselství. 

74 To vše vám říkám proto, že již poučení lidé, lidé, kteří věří v mou přítomnost při tomto projevu, 

mají povinnost svým duchovním povznesením, modlitbou a vybavením spolupracovat s nositelem hlasu, 

který plní tak delikátní duchovní poslání. 

75 Ti, kdo nechápou odpovědnost těch, kdo toto poslání vykonávají, s nimi nebudou mít láskyplný 

soucit. Ale ti, kdo jsou chápaví, budou jako věrní pomocníci, kteří svými modlitbami pomáhají sdílet 

břemeno kříže se svými bratry a sestrami. 

76 Až skončí mé hlásání a vy pochopíte všechnu lásku, kterou jsem vám projevil, když jsem se zjevil 

skrze tato stvoření, budete mi muset říci: "Pane, když jsi sestoupil do naší bídy, naší hříšnosti a ubohosti, 

co bychom neměli udělat, abychom ti oplatili tak velkou lásku? A pak začnete milovat a věnovat svůj 

život těm, kteří potřebují lásku, světlo a milosrdenství. 

77 Ti milovaní učedníci, kteří mě obklopovali a následovali ve Druhé éře, obětovali své životy, 

přetékali duchem a prolévali svou krev, protože chtěli láskou oplatit tomu, kdo opustil svůj trůn, aby s 

nimi žil a dal jim nejcennější poklad Ducha: pravdu. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 170  
1 Když pomyslíš na muka, která jsem vytrpěl na kříži, jsi zděšen, že lidská nízkost dosáhla takové 

krutosti. Ale říkám vám, že ta bolest a kalich, který jsem tehdy vypil, nebyly tou největší hořkostí. 

2 Největší bolestí pro mě bylo vidět, že navzdory mému životu mezi nimi mé děti nechtějí poznat, 

kdo jsem - ten, který jim zjevil pravdu slovy plnými světla -, a vidět, že odmítají má slova a zapírají mě, a 

že jsem jim vyléval svou lásku do srdce, zatímco oni se mi posmívali a jejich rty proti mně pronášely 

rouhání. 

3 Poslední vzdech, který jsem vydechl na kříži, byl božským odpuštěním, které vyšlo z mého srdce 

nad tolika utrpeními a tolika smrtí. Tímto povzdechem však moje vášeň neskončila. Řekl jsem vám, že 

jsem Život, a můj Duch nadále přijímal nevděk všech lidí na věčnosti. 

4 Diskutovali o tom, zda jsem zaslíbený Mesiáš, nebo ne. Zkoumali Mé skutky, aby zjistili, zda jsou 

potvrzením toho, co ohlašovala proroctví, a zatímco někteří došli k závěru, že jsem Zaslíbený, jiní Mě 

popírali - materialisté, kteří uctívají pouze hmotné, ti, kteří si proroctví vykládali podle svých světských 

tužeb a sobeckých zájmů, ti všichni Mě nadále popírali. 

5 Jak slepí byli ti, kdo slyšeli má slova života a viděli mé mocné skutky, ale neuvědomovali si, že je 

může vykonat jen Bůh. 

6 Dnes lze říci, že lidstvo uznalo Krista za Mesiáše, kterého Otec lidstvu zaslíbil již v první éře. 

Přesto mě lidé nepřestávají zapírat, odmítat a nabízet mi žluč a ocet své nevděčnosti za mou lásku. 

7 Dnes už o Ježíši nepochybují, ale mnozí zpochybňují a dokonce popírají mé božství. Někteří mi 

připisují velké duchovní povznesení, jiní tvrdí, že i já procházím cestou vývoje duše, abych mohl 

dosáhnout Otce. Ale kdyby tomu tak bylo, neřekl bych vám: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." 

8 Znám vaše úvahy, vaše filozofie. Vím, že pro vás se vtělí pouze duše, která potřebuje tuto 

zkoušku, aby dosáhla svého povznesení a dokonalosti, a to vám brání uvěřit, že se božské "Slovo" stalo 

člověkem. Vím, že nechápete, že Božská bytost mohla cítit bolest, a lidé, kteří si uvědomují, že se to stalo 

Kristu, proto popírají, že by mohl být zaslíbeným Božstvím. 

9 Ach, mé milované děti, kéž byste jen pochopily, že vtělení "Slova" na zemi je největším projevem 

Božské Lásky! Byla to touha po pokoře vůči vám a poučení z mé touhy omezit se, zmenšit se, abyste mě 

cítili více sounáležitého s vámi a sebe blíže Otci. 

10 Ale ta velká bolest - jak málo o ní víte! Myslíte jen na fyzickou bolest, na tělo, které trpí, na úzkost 

duše, ale nechápete, že dokud nebude existovat soulad mezi lidskými tvory a jejich nebeským Otcem, 

bude mezi vámi bolest pokračovat. Ale jakou bolest byste mohli vytrpět, aby se neodrazila zpět k vašemu 

Otci? 

11 Nemyslete si, že se bráním před vašimi soudy nebo že vás žádám, abyste Mi neubírali božskou 

přirozenost, kterou Mi upíráte. Přišel jsem v tuto chvíli, abych řekl člověku, aby mě soudil svým duchem. 

12 Přestaňte se snažit číst a chápat svým malým lidským rozumem velkou knihu života, kterou pro 

vašeho ducha sepsal božský Duch, neboť nesmrtelnosti dosahuje váš duch, a ne "tělo". 

13 Mějte na paměti, že vám tato učení předávám prostřednictvím nevzdělaných a prostých tvorů, 

abyste jim mohli uvěřit. Kdybych vám je totiž předal prostřednictvím vzdělaných lidí, považovali byste 

tato zjevení jen za další z mnoha teorií, které se v této době objevily na zemi. 

14 Ti, kteří byli v této době uchváceni mým slovem, se pustili do práce jako pilní dělníci a neúnavně 

pracují, inspirováni mým učením. Jejich rty mi neříkají: "Mistře, tady jsme s tebou", protože vědí, že jsou 

se mnou všude, když plní můj zákon, a zítra budou duchovními průvodci a vyslanci lidstva. 

15 Lidé ve světě již čekají na příchod apoštolů míru a světla - na vás, kteří jste byli s Božským 

Mistrem a kteří přinesete dobrou zprávu do srdcí. 

16 Stále jste v procesu zkoušení a přípravy na praktikování mého učení. Sytíte se mou láskou a jste 

zcela prodchnuti mým Dílem. 

17 Toto jsou již poslední roky mého vyhlášení. Až po roce 1950 stáhnu své slovo, vzpomeneš si na 

něj a tvé srdce se naplní zármutkem, že jsi ho neuměl použít. Vpravdě vám však říkám, že se od vás 

neodloučím, pouze se změní forma, v níž se projevuji, a mohu vám dokonce říci, že vám budu blíže, 

protože nastane čas skutečného zduchovnění. 
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18 Budete se mnou i nadále v duchovním kontaktu. Uvědomte si, jak jednoduché je mé učení, jak 

snadné je pochopit můj zákon, který vás učil Ježíš Galilejský. 

19 Nechci tě ještě soudit, ale chci ti ještě jednou ukázat cestu, která vede ke mně. 

20 Nyní jste ještě učedníci, zítra budete mistry a budete učit slovy a skutky tomu, co jsem vám zjevil. 

Vy, muži a ženy, budete učiteli vysoké morálky. Uvažte, že budete muset čelit náboženským 

společenstvím, mezi nimiž budete muset vykonat velké duchovní dílo, protože mezi mnohými vyhasla víra 

a zmizela naděje, a to proto, že lidé neznají sami sebe a nemají se nad sebou slitovat. Abyste však mohli 

hlásat mou pravdu a mluvit o mé lásce, musíte se očistit. 

21 Ve Druhé éře jsem řekl svým učedníkům: "Kdyby jeden z údů vašeho těla byl příčinou vašeho 

hříchu, odřízněte ho." To znamená, že i kdyby vás to mělo stát bolest a oběti, měli byste být čistí. Říkám 

vám: Očistěte své srdce, nedovolte, aby v něm zakořenily vášně. Vyčistěte nádobu zevnitř i zvenčí. 

22 Ať vaše srdce bije v rytmu Mé lásky, pak vás vaši bližní budou muset poznat podle čistoty vaší 

duše a upřímnosti vašich citů. Najděte klidnou rovnováhu, odpusťte a bude vám odpuštěno. Žijte v míru 

sami se sebou. 

23. Uvědomte si, kolik vašich bližních uprostřed své modlářské činnosti očekává příchod Mesiáše. 

Uvažte, kolik lidí si ve své nevědomosti myslí, že přijdu jen proto, abych vykonal svůj soud nad zlými, 

abych zachránil dobré a zničil svět, aniž by věděli, že jsem mezi lidmi jako Otec, jako Mistr, jako Bratr 

nebo Přítel, plný lásky a pokory, podávám pomocnou ruku, abych všechny zachránil, požehnal a odpustil. 

24 Proto pod mým vedením rozvíjejte své (duchovní) dary, abyste vydali svědectví o mém novém 

zjevení - ať už abyste odstranili bolest trpícího, ukázali cestu světla ztracenému nebo probudili "mrtvého" 

k novému životu výzvou "Vstaň a jdi!". 

25 Odstraníte myšlenku smrti a naučíte vás cestě pravého života. 

26 Když mluvíte o mé práci, dělejte to s přesvědčením. V okamžiku inspirace vyjádřete to, co cítí 

srdce. Připravte se, neboť vašimi ústy budu mluvit k lidstvu. Žijte bděle, aniž byste se odchýlili od Mého 

učení, abyste se nikdy nezapletli do lidských propletenců. 

27 Skupina, která se schází, aby naslouchala mému slovu, je stále malá. Považuji ji však za 

představitelku celého lidstva a dávám jí Své učení, jak jsem to učinil od chvíle, kdy jsem prostřednictvím 

své dcery Damiany Oviedo oznámil Svou Vůli jejím intelektem. To, co jsem vám takto předal, bylo učení 

moudrosti, které byste měli uchovávat ve svých srdcích jako vzácný klenot, neboť jeho podstatou je láska. 

28 Žehnám vám, protože mě neúnavně přijímáte. Chci, abyste stejně jako já vedli a poučovali své 

bližní. Udělil jsem vám dar léčit bolest svým hojivým balzámem, kterým je milosrdenství. 

29 Jste svědky toho, jak jsem se dal poznat. Zítra, až toto slovo již nebude vycházet z lidských úst a 

tato milost již nebude existovat, budete na tuto dobu a tyto projevy vzpomínat s láskou. Pak budete svědčit 

o tom, co jste slyšeli a viděli. 

30 Po roce 1950 se vás lidé budou ptát, jakým způsobem se Pánovo slovo projevilo, a vy jim řeknete, 

že se tak stalo prostým projevem, jednoduchým a všem srozumitelným jazykem. 

31 Budeme vám se zájmem naslouchat a knihy, které přinášejí mé učení, budeme dychtivě číst. 

32 V různých podobách jsem vás učil po celé věky, ale vždy jsem vás učil totéž. Především však 

zažehla víru, abyste se přede Mnou stali hodnými a nakonec dosáhli odměny za své zásluhy ve věčném 

životě. 

33 Co bys mi mohl předložit ve svém srdci, co bych neviděl? 

34 Všechno slyším a všechno vím. Bděte a modlete se, protože vlk na vás číhá. Neodsuzujte ty, kdo 

na své životní cestě upadli do pokušení, ale s láskou je znovu vyzvěte, aby začali znovu a pokročili na 

cestě rozvoje. 

35 Ve Druhém věku byla žena, která se nechala svést k hříchu, souzena na otevřené ulici zástupem 

lidí, právě když kolem procházel Ježíš. Ti lidé ženu obvinili z cizoložství a chtěli ji zabít. Obrátili se tedy 

na Mistra a řekli mu, aby ho podrobili zkoušce: "Pane, tato žena byla přistižena při cizoložství a Mojžíšův 

zákon říká, že ji má lid ukamenovat. Co na to říkáte?" Ježíš se na ně soucitně podíval a odpověděl: "Kdo z 

vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem." 

36 Světlo toho slova osvítilo duše, a protože se všichni cítili příliš nedokonalí a nehodní, aby soudili 

bližního, zahanbeně se vzdálili a nechali náměstíčko prázdné. 
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37 Ježíš se pak zeptal ženy, která ležela na zemi: "Ženo, kde jsou ti, kdo tě obviňují? Odešli. Vstaň, 

jdi a už nehřeš." 

38 Vpravdě vám říkám, že jen mně přísluší soudit všechny věci. 

39 Vyzývám vás, abyste studovali mé Slovo, a chcete-li mít můj pokoj, dodržujte má přikázání, aby 

vám byla vždy vodítkem. 

40 Lidé, napište na svůj banner aktivní charitu. Kdo chce pracovat na mých polích, ať se 

milosrdenství stane základním principem jeho práce, pak bude mít velké poslání, které bude muset splnit. 

41 Pole, na nichž se šíří bolest, jsou velmi rozsáhlá a sémě lásky a milosrdenství je v srdcích těch, kdo 

se mají vydat na cestu k setí, uloženo velmi řídce. 

42 Můj duch útěchy se rozlévá na všechny, kdo budou na zemi konat toto velké dílo lásky. Tato 

útěcha však byla dána i duchovnímu světu, těm bytostem, které byly předurčeny k tomu, aby vyzařovaly 

své světlo na cesty Země. 

43 Když k vám mluvím o svém duchovním světě, mám na mysli zástupy poslušných duchovních 

bytostí, které jako opravdoví služebníci dělají jen to, co jim přikáže jejich Pán. Ty jsem vám poslal, aby 

byli rádci, ochránci, lékaři a skutečnými bratry a sestrami všech lidí. Nestěžují si, protože v sobě mají 

pokoj. Neptají se, protože světlo jejich vývoje a jejich zkušenosti na dlouhých cestách jim daly právo 

osvítit mysl lidí. Jsou ochotně a pokorně po ruce při každém volání o pomoc a v každé nouzi. 

44 To já jsem jim nařídil, aby se mezi vámi zviditelnili a dali vám své pokyny, svědectví a 

povzbuzení. Jdou před tebou, čistí ti cestu a poskytují ti svou pomoc, abys neztratil srdce. 

45 Zítra budete také patřit k této armádě světla, která pracuje v nekonečném světě duchovních bytostí 

pouze z lásky ke svým lidským bratrům a sestrám, s vědomím, že tím oslavuje a miluje svého Otce. 

46 Chcete-li být jako oni, zasvěťte svou existenci dobru. Dělte se o svůj pokoj a chléb, s láskou 

přijímejte potřebné, navštěvujte nemocné a vězně. Vneste světlo na cestu svých bližních, kteří bloudí a 

hledají pravou cestu. Naplňte nekonečno ušlechtilými myšlenkami, modlete se za ty, kteří jsou nepřítomní, 

a modlitba je k vám přivede. 

47 Až pak smrt zastaví tlukot tvého srdce a světlo v tvých očích zhasne, probudíš se do světa, který je 

úžasný svou harmonií, řádem a spravedlností. Tam začnete chápat, že Boží láska vám může vynahradit 

všechny vaše skutky, zkoušky a utrpení. 

48 Když duše dosáhne tohoto domova, cítí se stále více prostoupena nekonečným mírem. Okamžitě si 

vzpomene na ty, kteří ještě žijí daleko od této blaženosti, a ve své touze, aby ti, které miluje, také dosáhli 

tohoto božského daru, se připojí k duchovním zástupům, které bojují a pracují pro spásu, blaho a mír 

svých pozemských bratří a sester. 

49 Můj hlas vás povzbuzuje na této cestě zkoušek, které, jak jste si již všimli, dodávají vašemu duchu 

pevnost, aby připravil vaše srdce a dodal sílu vašemu duchu. Ti, kdo mají sílu, se o ni mohou podělit s 

těmi, kdo se cítí slabí. 

50 Brzy uvidíte příchod mnoha lidí z jiných zemí, kteří přijdou do tohoto národa, kde se Mistr dává 

poznat. 

51 Světlo mé moudrosti vytrhne lidi z letargie a uvidíte, jak se duchovně a intelektuálně rozvíjejí. 

Tento krok bude pro dobro lidstva. 

52 Národy obrátí své oči k této části země a poznají mé dílo a mé slovo, které se zachová v tisku. V té 

době bude mysl těch, které jsi nazval nositeli hlasu, pro toto hlásání uzavřena. 

53 Místa setkávání, která přijímala velké zástupy, zůstanou otevřená i po Mém odchodu, aby se tam 

učedníci mohli nadále scházet a studovat Mé Slovo. Budou bdít jako strážci a čekat na příchod 

"posledních", které dnes oznamuji. Až budete na svém místě, uvědomíte si velikost toho, co jsem vám 

zjevil. Pokud tomuto poslání nebudete věrni, potká neštěstí a katastrofa ty, kteří se k vám pokusí přiblížit v 

touze po míru a světle. 

54 Také vás naučím plnit povinnosti vůči těm, kdo vládnou světu. Pokud chcete, aby jejich rozhodnutí 

byla pro národy prospěšná a spravedlivá, musíte je podporovat modlitbou. 

55 Pokud je místo této práce opustíte a budete se zabývat pouze kritikou jejich předsevzetí, umožníte 

jim, aby v boji ztratili odvahu a byli vystaveni škodlivým vlivům. Buďte jako strážci míru. 
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56 Vpravdě vám říkám, že od prvních dnů lidstva měl člověk intuitivní vědomí, že v sobě nosí 

duchovní bytost - bytost, která je sice neviditelná, ale projevuje se v různých skutcích jeho života. 

57 Váš Pán vám čas od času zjevuje existenci ducha, jeho povahu a skrytou podstatu. Přestože ji 

nosíte v sobě, závoj, kterým vás vaše zhmotnění zahaluje, je tak hustý, že nejste schopni rozeznat, co je ve 

vaší bytosti nejušlechtilejší a nejčistší. 

58 Člověk se odvážil popřít mnoho pravd. Přesto - víra v existenci jeho ducha nepatřila k věcem, s 

nimiž nejvíce bojoval, protože člověk cítil a nakonec pochopil, že popírat svého ducha by bylo totéž jako 

popírat sám sebe. 

59 Když lidské tělo kvůli svým vášním, neřestem a materialismu zdegenerovalo, stalo se řetězem, 

temnou páskou přes oči, vězením a překážkou pro rozvoj ducha. Přesto člověku nikdy nechyběla jiskra 

vnitřního světla, která by mu přišla na pomoc v hodinách zkoušky. 

60 Vpravdě vám říkám, že nejvyšším a nejčistším projevem ducha je svědomí, ono vnitřní světlo, 

které činí člověka prvním, nejvyšším, největším a nejušlechtilejším mezi všemi tvory, kteří ho obklopují. 

61 "Mistře" - ptáš se mě mlčky - "proč toho o duchu víme tak málo? Proč o sobě víme tak málo?" 

62 Mistr vám odpoví: Protože jste se více zaměřili na to, co vám přináší svět, a nevěnovali jste se 

studiu nepomíjivého, kterým je váš duch. Dokonce i duch s ohledem na krásy, zázraky a rozkoše, které mu 

život nabízí - i když jen na krátkou dobu - odmítá blaženost, kterou mu může nabídnout jeho vlastní vývoj. 

Přesto - musím vám říci po pravdě - byste neměli věřit, že pozemská hmota je mocnější než duch, a že 

právě proto klesla, dokud se nezhmotnila. Ne, duch je nesrovnatelně silnější a vždycky bude. Pokud však 

padlo, stalo se tak dobrovolně, svedeno lákadly světa, který mu nabízí - i když jen dočasně - život bohatý 

na požitky a pokušení skrze smysly těla. 

63 Je přirozené, že jeho zhmotnění mu brání poznat sebe sama a nedovoluje mu odhalit své 

schopnosti prostřednictvím jeho lidské části bytosti. Hmotná přirozenost se totiž zdá být v největším 

rozporu s duchovní přirozeností. Když však v sobě naleznete harmonii obojího, zažijete, že vaše fyzická 

přirozenost je jako čisté zrcadlo, které odráží duchovní, a dokonce božské v celé své kráse. 

64 Hledejte mou přítomnost v dílech, která jsem vykonal, a budete mě moci najít na každém kroku. 

Snažte se mě slyšet a uslyšíte mě v mocném hlase, který vychází ze všeho stvořeného. Je pro mě snadné 

zjevovat se skrze projevy stvoření. Zjevuji se ve hvězdě, v bouři i v mírném světle úsvitu. Nechávám svůj 

hlas zaznít v melodickém trylkování ptáka, stejně jako ho vyjadřuji vůní květin. A každý můj projev, 

každá věta, každé dílo k vám všem mluví o lásce, o naplňování zákonů spravedlnosti, o moudrosti, o 

věčnosti v duchu. 

65 Proč jste se nedokázali projevit v celé duchovní plnosti, ve velké kráse svého ducha, ačkoli jste 

měli moc nad hmotou? - Protože jste se nechali unést vášněmi světa. 

66 Proto se nezdržujte studiem a praktikováním mého učení v domnění, že tím dosáhnete větší 

duchovnosti. Musíte se naučit zasloužit si ji prostřednictvím moudrosti, pak dosáhnete počátku univerzální 

harmonie, v níž dovolíte svému duchu, aby se projevil. 

67 Vykládejte zákony a dodržujte je. To vás připraví na život ve vyšších duchovních světech. Dokud 

existují hmotné světy, musí je duchovní svět vyzařovat a zalévat svým světlem. 

68 Uvažuj: Kdybys nyní nebyl schopen ovládnout bezpodstatnou fyzickou schránku - jaký úkol bych 

mohl svěřit tvému duchu, když jednou žije ve světě vyššího zduchovnění? 

69 Já sám vám mohu dát tato učení, ó děti lidí. Který člověk by ti mohl říci, co pro tebe ještě chystám 

ve své tajné komnatě? Přemýšlejte a modlete se, ó učedníci, aby vás Mé pokyny vedly ke smíření ducha s 

jeho pozemským oděvem. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 171  
1 Pramen milosti se na vás vylévá, aby uhasil vaši žízeň po pokoji a očistil vás. 

2 Musím tě poučit, protože vidím, že jsi stále slabý. V tomto slově je síla, která dodává duchu novou 

odvahu. 

3 Nevšimli jste si, když mě posloucháte, jak vaše srdce opouští smutek? Je to proto, že vás Otcův 

hlas uklidňuje a utěšuje. 

4 Jste stále dětmi na dlouhé cestě ducha, a proto vás Moje milosrdenství podporuje a Moje rady vás 

vedou. Na cestě jsou trny a na jejích okrajích zejí propasti, ale já tě učím, abys neudělal chybné kroky a 

nenechal se porazit pokušením. Jsi totiž předurčen k tomu, abys příkladem svého života poučoval své 

bližní. Tímto způsobem vydáte nejlepší svědectví o tom, že jste naslouchali Mistru mistrů. 

5 I když myslím na tvého ducha, nezapomínám na tvé tělo - slabé stvoření, které potřebuje soucit, 

lásku a trpělivost, aby našlo soulad s duchem a sloužilo svému Bohu se stopou dokonalosti. 

6 Na konci každého roku si zpytujte svědomí, protože dokud žijete na zemi, podléháte také zákonům 

času. Obraťte své myšlenky do minulosti, nechte vše znovu projít kolem sebe. Vzpomeňte si na den, kdy 

jste poprvé slyšeli mé Slovo, na den, kdy váš duch tušil, že se před ním otevírá nová éra, a pochopil, že 

závoj mnoha tajemství je nyní roztržen, aby mohl jasně vidět pravdu tohoto učení. Od té chvíle jsi totiž 

pochopil chyby a omyly, které se v tvém životě vyskytovaly, a vznikla v tobě nesmírná touha sloužit 

svému Pánu tím, že budeš milovat své bližní a sloužit jim. Neváhal jsi přísahat, že mě budeš od této chvíle 

následovat, aniž bys přemýšlel, jestli nepřijde chvilka slabosti nebo sklíčenosti, která by tě přiměla 

klopýtnout. 

7 Ale v míře, v jaké jsi mi naslouchal, proniklo mé poučení do tvé bytosti a tvé svědomí bylo 

poslušným soudcem, který omezil tělesné pudy. 

8 Tvé svědomí nikdy neodsoudilo tvé špatné skutky, aniž by tě předtím varovalo a dalo ti najevo, co 

znamená plnit mé zákony a kdy je porušovat. 

9 Veden tímto způsobem tvým svědomím, nechal jsem tě zvolit si cestu, a protože ses rozhodla 

hledat Mě a konat dobro na této cestě, byl jsem ti neúnavným a milujícím Mistrem, napravoval jsem tě s 

mírností, soudil tě s božskou spravedlností a miloval tě jako nejdokonalejší Otec. 

10 Přesto jste ještě nedosáhli takového stupně duchovnosti, jaký je nutný k šíření mého učení. 

11 Když učiníte bolesti, utrpení a také radosti svých bližních svými, uděláte jistý krok na cestě. 

Dokud odsuzujete ty, kdo se provinili méně než vy, a považujete se za nadřazené ostatním, místo abyste 

byli pokorní srdcem, jste ještě daleko od toho, abyste byli mými učedníky. Copak jste neviděli, že jsem 

byl ukřižován a odpustil lidstvu? Proč si ze Mne nevezmete příklad? - Protože uspokojení těla vždy 

vnímáte s větším zájmem než uspokojení ducha. 

12 Vidím, že mým pokynům ještě zcela nerozumíte a nemáte jasnou představu o cíli, který vás čeká. 

13 Nechci, aby některé z mých dětí zahynulo ve zející propasti temnoty. Chci, abyste i nadále stoupali 

po žebříku k duchovní dokonalosti. 

14 Nyní prozkoumej celý svůj život a své skutky ve světle svého svědomí, abys věděl, zda jsi udělal 

pokrok, nebo jsi se dostal do slepé uličky. Někteří potřebují skoncovat se svou prostopášností. Ujišťuji 

vás, že právě při oběti, která pro tělo znamená zřeknutí se svých vášní, pocítíte touhu sloužit mi a milovat 

své bližní. V tu chvíli propukne pokání a pláč zanechá v srdci svěžest a klid a v duchu upřímnost. 

15 Nepožadoval jsem od tebe úplnou oběť ve své službě a ani to neudělám, protože povinnosti, které 

jsi na sebe vzal ve světě, ti také zabírají čas. Chci však, abyste si uvědomili, co jste se ode Mne naučili i 

během tohoto úkolu. 

16 Bděte a modlete se za ty, kdo trpí hladem, nemocí nebo bídou, neboť já budu bdít nad vámi. 

Vyhledávejte mé Slovo, a když tak budete činit, budete se mnou vést neustálý dialog. 

17 Pohlédni svým duchem na nebeský žebřík, který se před tebou tyčí jako světelná cesta do 

nekonečna a zve tvého ducha, aby dosáhl lůna Otce - lůna pokoje a nevýslovné blaženosti. 

18 Našel jsem vás ztracené jako trosečníky bez kompasu, jako poutníky ztracené v poušti. Já jsem ti 

však poslal Své světlo, které ti umožnilo najít cestu plnou nadějí, víry a útěchy, které pozvedlo tvého 

ducha a zaplavilo ho vitalitou a energií, aby pokračoval ke svému cíli. 
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19 Na konci nebeského žebříku, na posledním stupni, je domov, pro který jste všichni určeni, ale 

který je třeba získat zásluhami, vírou, velkou láskou a milosrdenstvím; překonáváním překážek a 

porážením protivníků, až nakonec dosáhnete nové zaslíbené země, království, které není z tohoto světa. 

20 Tento žebřík do nebe je přímá cesta a nejsou na ní žádné labyrinty ani odbočky, čímž ti dávám 

najevo, že při plnění Mého Zákona a důkladném studiu Mého učení nenarazíš na žádné obtíže. 

21 Na této cestě půjdete neochvějně vpřed a budete bojovat za svůj vzestup. Udělám tě silným. Když 

ne mou mocí a mým světlem, jakými zbraněmi budete bojovat a bránit se? Čím byste překonali svá 

pokušení? Kdybych vás nepřikryl svým pláštěm lásky, jak byste se mohli osvobodit od svých nepřátel? 

Vpravdě vám však říkám, že Mou ochranu a světlo Mého meče musíte získat také díky zásluhám. 

22 Vaše stopy zůstanou otisknuty na duchovní cestě, která se před vámi otevírá. Tyto stopy by však 

měly vypovídat o dobrých skutcích, odříkání, ušlechtilých činech, velkorysé lásce a neomezeném 

milosrdenství. 

23 Osud každého člověka je určen jeho duchovním a lidským úkolem. Obě by měly být ve 

vzájemném souladu a usilovat o dosažení jediného cíle. Vpravdě vám říkám, že budu hodnotit nejen vaše 

duchovní skutky, ale také vaše hmotné skutky. Neboť v nich objevím zásluhy, které pomohou tvému 

duchu dosáhnout Mě. 

24 Na svém putování nebudete sami. Před vámi - někteří blíže, jiní dále - je mnoho bytostí, které také 

jdou krok za krokem vpřed, sledují a modlí se za ty, kteří jdou za nimi. Jejich ideálem není přijít sám nebo 

první, ale připravit cestu svým bratrům a sestrám, aby se jednoho dne blaženost prvních stala blažeností 

všech. 

25 Jak krásná se mi zdá tato cesta! Jak se můj duch osvěžuje, když vidí pokroky mých dětí, jejich 

snahu dostat se výš a dosáhnout nové úrovně dokonalosti! 

26 Jsou zde bytosti ze všech světů, některé duchovní a jiné tělesné, které plní různé úkoly. Zřizuješ si 

svůj domov na věčnosti, abys zítra hodoval na sladké chuti medu, kterou ti dá pokoj Ducha. 

27 Blaze tomu, kdo mě následuje na cestě pravdy. 

28 Blaze tomu, kdo miluje a důvěřuje, kdo zná svůj úkol a plní ho. 

29 Když k vám mluvím o "cestě", nemám na mysli tu na zemi, protože svět, který obýváte, není 

místem, kde je Mé Království. Je to duchovní cesta stále vzhůru. Na vašeho ducha čeká rozvoj a pokrok. 

Proto ať jste kdekoli na zemi, můžete být na cestě ducha. 

30 Děti moje, pokud jste sešli z cesty, vraťte se k ní, pokud jste se zastavili, jděte vpřed. 

31 Úkol, který v sobě nosíte, jsem vám dal podle vašich schopností a sil. Stačí to jen pochopit a 

milovat. Denně se modlete, abyste obdrželi potřebné světlo pro své úsilí. Poté zůstaňte připraveni, pozorní, 

abyste slyšeli hlasy těch, kteří vás volají, těch, kteří vás prosí, a také abyste mohli čelit zkouškám. Každý 

den vaší existence je totiž stránkou v knize, kterou každý z vás píše. Každý den je poznamenán zkouškou a 

každá zkouška má svůj význam a důvod. 

32 Učiním z vás lidi zdravé na těle i na duši, neboť jste vyvolení, svědkové mých zjevení ve všech 

dobách, a přišli jste v této epoše, abyste splnili obtížné poslání a připravili cestu novým generacím. 

33 Zasel jsem vaši cestu důkazy lásky, abyste nepochybovali o mně ani o sobě. - Vy, kteří jste mne v 

tomto čase vyslechli, nepadnete do hrobu a nevezmete si s sebou tajemství tohoto projevu, o které jsem se 

s vámi podělil. Vaším nejdůležitějším úkolem je totiž mluvit k lidem v mém jménu a vydávat svědectví o 

mých zjeveních. 

34 Neříkejte mi, že k tomu nemáte dostatečnou průpravu, neboť jsem k vám často mluvil a vy jste se 

posloucháním očistili. Vy všichni můžete toto poselství předat světu. Lidé to očekávají a jsou připraveni to 

přijmout. Nevšimli jste si, že lidé touží po oduševnění a míru? Nedojímá vás jejich nevědomost a bolest? 

35 Můj Duch se vylévá na všechny lidi, promlouvá k nim skrze jejich svědomí a říká jim: Pojď ke 

mně a odpočiň si. Přijmi víru, která ti chybí, nebuď už slepý na cestě. 

36 Lidé, víte, jaké dílo právě rozvíjím ve světě? "Ne," říkáš mi, "vidíme jen vzpouru lidstva, které se 

řítí do velké zkázy a prožívá těžké navštívení." Vpravdě vám říkám, že jsem člověku dovolil, aby se soudil 

sám a poznal všechny své chyby, aby se ke Mně mohl vrátit očištěný. Poslal jsem své světlo každému 

stvoření a stál jsem při něm ve dnech soužení. 
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37 Můj Duch sestoupil na každého ducha a moji andělé jsou rozmístěni po celém vesmíru a plní mé 

pokyny, aby vše uspořádali a vrátili do správného směru. Až všichni splní své poslání, zmizí nevědomost, 

zlo už nebude existovat a na zemi bude vládnout jen dobro. 

38 Ach, kdybys Mi jen dokázal porozumět, kdybys poznal Mou touhu po tvém zdokonalení - jak 

daleko bys už vystoupil a jak blízko bys Mi už byl! Kdyby tvá vůle byla moje, už bys dosáhl vrcholu, kde 

na tebe čekám. 

39 Ale co je mým přáním, lidi? - Vaše sjednocení a váš mír. 

40 Jsem tu znovu, promlouvám k vám a hýbu vašimi srdci v očekávání vašeho probuzení. 

41 Každý dobrý strom bude chráněn a jeho kořeny a větve se budou rozprostírat, aby poskytovaly 

útočiště a potravu pocestným. Plevel však bude vyrván za kořen a vhozen do neuhasitelného ohně. 

42 Mluvím k vám v alegorii, a když k vám mluvím o tomto stromu, mluvím o lidských skutcích. 

43 Těm, kterým jsem svěřil úřady, říkám: Připravte si úrodu. - Otcové rodin, učitelé a vládci, páni a 

služebníci, velcí i malí, nechci, abyste mi nabízeli svá pole jako diví. I kdyby to byl jen malý výsev - 

nabídněte mi ho očištěný a hlasitý. 

44 Přijďte ke mně, zavolejte a bude vám otevřeno. Ale přijďte radostně, spokojeni svou prací, abyste 

se cítili skvěle jako já. 

45 Vpravdě vám říkám, že kdyby bylo tisíc připravených myslí, dal bych se poznat prostřednictvím 

těchto tisíců současně. 

46 Dávám vám Své učení od chvíle, kdy jsem se poprvé dal poznat skrze Svou dceru Damianu 

Oviedo, jejímž intelektem jsem vám sdělil Svou Vůli. Od té doby skrze tyto nositele hlasu proudí Má 

moudrost, moudrost, kterou byste měli hromadit ve svých srdcích jako vzácné klenoty, neboť obsahují 

lásku. 

47 Chci, abyste tak, jak jsem vás učil a vedl, učili své bližní. 

48 Vy jste svědky všeho, co jsem řekl v tomto čase, abyste zítra, až mé Slovo už nebude s vámi, 

mohli o tomto učení mluvit se svými bližními. Když se pak ohlédnete za těmito projevy, vysvětlíte těm, 

kdo se vás ptají, jak se Mistr dal poznat a co tím nositel hlasu udělal. Neboť po roce 1950 se vás lidé 

budou ptát a inspirováni vašimi svědectvími budou žádat knihy, v nichž je otištěno mé slovo, a v nich 

naleznou mou přítomnost a mou podstatu. Hledají-li nedokonalosti, nenajdou je, neboť nedokonalosti těch, 

skrze něž se projevuji, se do těchto knih nedostanou. 

49 Tyto spisy zažehnou v srdcích světlo pravé víry. Ukáží hříšníkům cestu k obnově a vytvoří nové 

učedníky, nové vojáky, z nichž mnozí budou projevovat více víry a lásky než mnozí z těch, kteří mi v tuto 

chvíli naslouchají. 

50 Připravte se, aby vaše svědectví byla hlasitá a pravdivá. Své světlo vrhám na všechny lidi. 

51 Blahoslavené srdce, které je připraveno, neboť pocítí mou přítomnost. 

52 Lidé, Mou vůlí je, aby v této třetí éře každá mysl, srdce a duch dosáhly tohoto duchovního 

poznání. 

53 Kniha moudrosti je otevřena, aby se všichni mohli stát mými učedníky. 

54 Dbejte na pokyny, které vám nyní dávám, s největší horlivostí. 

55 Jste Má pokorná rodina, které jsem svěřil dědictví, které jsem zjevil vše, co bylo podle Mé vůle. 

56 Neznáte nebeský domov a dál bloudíte pouští. Já jsem však přišel, abych vás sjednotil ve své lásce, 

a vy nezapomeňte, že na vás čeká láska vašeho Otce. V současné době vám připravuji cestu, abyste se 

mohli zotavit z náročné práce. Ale už teď vám říkám, že na této cestě je více trní než květů. Nic 

nepřekvapí ty, kdo se naučili cestám života a získali na nich pevnost a odvahu. 

57 V této době jste mými žáky, snažíte se pochopit mé zjevení a zároveň jste překvapeni pokrokem 

vědy. Radujte se, že jste byli svědky všech těchto zázraků, protože jste nejen poznali plody lidské 

inteligence, ale dosáhli jste také duchovního poznání na vysoké úrovni vývoje. 

58 Kolik vědců, kteří jsou považováni za vzdělané, popírá duchovní život, zatímco vy chápete to, co 

si oni neuvědomili. Vaším úkolem je zprostředkovat (mé učení), aby v tomto čase všichni učinili další 

krok ke světlu. 
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59 Vidím touhu lidí, kteří ke mně touží přijít. Řekl jsem vám: vydláždil jsem cestu, aby všichni mohli 

zažít nekonečnou blaženost z toho, že mě naleznou. Vy, kteří jste učinili krok k obnově, k oduševnění, 

pociťujte, jak se vaše duše raduje. 

60 Než na konci roku 1950 odjedu, chci zde zanechat tyto posluchače vybavené. 

61 Ve Druhé éře jsem připravil dvanáct mužů, kteří šířili Mé učení po celém tehdy známém světě. 

Dvanáct mužů stačilo, aby ustanovili Můj zákon lásky. Řekl jsem jim, že budu opět mezi lidmi. Nyní se 

mé slovo naplnilo, neboť Mistr se vrátil v duchu a v doprovodu svých duchovních zástupů. 

62 Nastává doba osvobození ducha, věk světla a evoluce. Poznáte sémě, které zanechávám v duších, a 

toto sémě bude svědectvím o Mém příchodu k lidem v této třetí éře, v níž se projevuji od roku 1866. 

63 Vy, kteří mi právě nasloucháte, jste mými učedníky v této době a přišli jste ke mně, aniž byste 

věděli, na které cestě jste. 

64 Chci, aby moji noví učedníci byli rozsévači pokoje v tomto světě. 

65 Ani nevíš, jak mnoho tvůj duch dosáhne pro svůj rozvoj díky krátkým okamžikům, které věnuješ 

Mně. Vskutku, mám pro tebe překvapení, až přijdeš ke svému Otci. 

66 Je to delikátní poslání, které jsem vám přikázal, ale není to těžký kříž sebeobětování. Nic vás 

nenutí, abyste se těmito naukami řídili, protože jste obdařeni svobodnou vůlí. Ale nad touto svobodou 

myšlení, života a jednání, která ti náleží, září světlo, které je svědomím, jež ti radí, co máš dělat, a učí tě 

rozlišovat dobro od zla. Toto světlo jsem Já, který jsem uvnitř i vně vás a pomáhám vám v radosti i 

bolesti, když jdete po dobré cestě nebo když se řítíte do propasti. Jsem všude, protože jsem Božské Srdce, 

které bije v celém vesmíru. 

67 Už pro vás nechci žádné pokání ani bolest, chci, aby duše všech mých dětí, jako hvězdy krášlí 

oblohu, osvětlovaly svým světlem mé království a naplňovaly radostí srdce vašeho Otce. 

68 Připravte svá srdce na přijetí posla lásky, kterým je Maria, Matka, která sestupuje, aby potěšila 

srdce dětí. 

69 Nejněžnější Boží láska k jeho tvorům nemá žádnou podobu. Ve druhé éře však na sebe vzal 

podobu ženy v Marii, Ježíšově Matce. 

70 Pochopte, že Maria existovala vždy, protože její bytí, její láska a její něha byly vždy v Božství. 

71 Kolik teorií a omylů vytvořili lidé o Marii! O jejím mateřství, početí a čistotě. Jak moc se přitom 

rouhali! 

72 V den, kdy skutečně pochopí tuto čistotu, si řeknou: "Bylo by pro nás lepší, kdybychom se nikdy 

nenarodili." V jejich duších budou hořet ohnivé slzy. Tehdy je Maria zahalí do své milosti, Božská Matka 

je ochrání svým pláštěm a Otec jim odpustí a s nekonečnou láskou řekne: "Bděte a modlete se, neboť vám 

odpouštím a ve vás odpouštím a žehnám světu." 

73 Nehledám ve vašich rukou úrodu, protože vím, že jsou prázdné. Viděl jsem ty, kteří místo aby víru 

zasévali do srdcí, vytrhli z ní i to málo, co měli. 

74 Obdařil jsem vás bohatými schopnostmi, abyste mohli praktikovat aktivní lásku k bližnímu, a 

proto není správné, že ke mně přicházíte jako potřební lidé a prosíte mě o pomoc. 

75 Když se na vás vaši bližní obrátili s prosbou o pomoc, vyslechli jste je a postarali se o ně? Vaše 

svědomí vám říká, že jste mnohokrát zůstali hluší a lhostejní, a to není učení, které jsem vás učil v Ježíši. 

76 Můj pohled čte ve vašich srdcích, Mé slovo vás soudí a vy se netřesete. Zatímco vás soudím, učím 

vás, miluji vás a odpouštím vám. Odpouštím vám, kteří mě slyšíte, a odpouštím i lidstvu. 

77 Někdy tě vidím nerozhodného a bojíš se jít vpřed, bojíš se nástrah cesty, bojíš se i mého světla, 

protože si myslíš, že tě oslepí jeho záře. Jak se tedy stanete silnými a zastavíte bolest? Ať světlo mého 

Ducha naplní vaši bytost, pak pochopíte mnohá zjevení a vaše sklíčenost zmizí. Nepohoršujte se nad tím, 

že jeden a tentýž Bůh vás soudí, miluje a zároveň vás trápí. Nenechte se zmást tím, že z Otcova srdce 

vychází nejpřísnější soud a zároveň nejlaskavější přímluva za jeho děti, ale nezpochybňujte Otcovu 

spravedlnost, protože už máte mé světlo ve svém duchu. Neboť pokud se ve tvém životě neúprosně 

projevuje, bude se ti zdát, že jsem ti odepřel své odpuštění, že už tě nemiluji, že jsem překročil hranici 

spravedlnosti a ukázal se jako krutý a nespravedlivý.Ve svém klamu bys pak nemohl pochopit, že nikdo 

nesklízí bolest, kdo ji předtím nezasel. 
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78 Kdybyste rozuměli mému učení, cítili byste mou lásku a poznávali mou přítomnost ve vašem 

životě, která vás šetří chyb a pádů a s otcovskou laskavostí vás obnovuje, když vás vaše nevděčnost nebo 

nouze srazí na kolena. Jindy bys viděl, jak ti ulehčuji skličující břemeno tvých prohřešků, abych pohnul 

tvým srdcem k hlubokému rozjímání, neboť má láska a mé odpuštění jsou bezmezné. 

79 Doposud se s mou prací seznamovali jen nevzdělaní lidé s prostým myšlením a skromnými 

znalostmi. Ti mě vždycky přicházeli poslouchat jako první, ale nyní přijdou i učenci, filozofové a vědci. 

Někteří tak učiní s úmyslem prozkoumat význam tohoto učení a jiní s předtuchou, že se při tom setkají se 

světelnou realitou. Všichni se v mém Slově naučí novým lekcím a tato nová moudrost, kterou objeví v 

mých zjeveních, promění způsob myšlení, bytí a cítění celého lidstva. 

80 Jak moc budou žasnout nad jednoduchým a dokonalým způsobem, který jsem zvolil pro 

uskutečnění Svého zjevení, a kolik vysvětlení a řešení najdou v Mém učení. 

81 Nový čas svěřuji tomuto lidstvu, které se skládá z bytostí různé duchovní vyspělosti i různých 

druhů úkolů na zemi. 

82 Člověka zítřka čeká nelítostný boj - boj, který se nebude odvíjet od touhy po hmotných statcích, 

ani nebude tak sobecký, aby v jeho průběhu ničil lidské životy. Ne, mluvím k vám o ušlechtilém a 

vznešeném boji, jehož prostřednictvím bude na světě obnoven mír a láska. Mluvím k vám o práci, úsilí a 

oběti pro vaše zlepšení, morální i materiální, a také o vaší spáse a duchovním pokroku. 

83 Na základech pravého poznání, lásky a spravedlnosti budou lidé zítřka budovat svět míru a světla. 

Na troskách minulosti vznikne morálně, duchovně, intelektuálně a vědecky nový svět, který zcela změní 

život lidí. 

84 Zde, kde se tolik odporuje dobru, kde se tolik znesvěcuje posvátné, kde se násilně odmítá vše, co je 

spravedlivé a přípustné, zvítězí zákon lásky. Dnešní údolí slz se promění v údolí pokoje. Dobrá vůle 

člověka držet se zákona totiž najde svou spravedlivou odměnu, když získá zpět ten nejvyšší dar ducha, 

kterým je pokoj. 

85 Až se život člověka bude odvíjet v atmosféře míru, jeho poznání bude větší a jeho inspirace vyšší 

než kdykoli předtím. 

86 Jak by se mohli dnešní lidé inspirovat uprostřed zkaženého světa, kde se vznáší tolik myšlenek 

nenávisti, zla a materialismu, které tvoří jakousi oponu, jež brání jejich mysli spatřit pravdu Věčnosti? 

87 Pojďte ke mně, lidé, modlete se a vyprávějte mi duchovním jazykem o svých touhách a utrpeních. 

Pak tě totiž vezmu za ruku a zavedu tě do nitra své svatyně, kde ti zjevím vše, co ti může posloužit ke 

zkrášlení tvé existence, k jejímu zkrášlení a zušlechtění. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 172  
1 Oděl jsem vás rouchem milosti, aby vás to odlišilo od národů a náboženských společenství na 

zemi. 

2 Jedině praktikováním mého učení budete schopni udržovat tento oděv, který není hmotný, ale je ze 

světla a který nosíte ve své duši, čistý. 

3 Je tak citlivá, že ji může pošpinit i zlý pohled, který odráží zlé pocity vůči bližnímu. Nyní 

pochopíš, že když se dopustíš závažnějšího přestupku, nezpůsobíš si jen skvrny, ale roztrháš si z oděvu 

celé cáry. 

4 Když jste vyšli z mého ducha, všichni jste byli obdařeni tímto rouchem, kterým je čistota duše. 

Kdo si dokázal tuto milost uchovat až do jeho návratu? Kdo přežil všechny bitvy a pokušení bez hříchu? - 

Velmi málo. Většinu z nich jsem viděl v hadrech a mnozí jsou bez jakýchkoli ctností. 

5 Nyní jsem přišel, abych vás znovu přikryl, abych vás oblékl a vylil na duše Své světlo jako 

obrovský plášť, který rozděluji, aby vás ozdobil. Uvědomte si, ó lidé, že právě podle tohoto světla vás svět 

pozná. 

6 Osvobozuji vás od zla, abyste byli hodni vlastnit Mé sémě a rozsévat je. Jak bych tě mohl poslat 

nahého nebo otrhaného, potřísněného nebo nečistého, abys svědčil o Mém slově? 

7 Nyní, když jste se vydali na cestu obnovy, neotálejte, neusínejte uprostřed cesty, protože byste tím 

oddálili svůj duchovní pokrok. 

8 Chci, aby každý váš krok v mém díle byl dalším krokem, který vás na vaší pouti posune výš, a 

abyste věděli, že každá práce vám přinese ovoce. Neopomíjejte ji sklízet, nespokojte se s tím, že zasejete a 

pak zanedbáte sklizeň. 

9 Pokud se opravdu chcete stát mistry v oduševňování, musíte být vytrvalí, trpěliví, pilní a pozorní, 

protože pak budete mít příležitost postupně sklízet plody své práce na cestě, na níž nasbíráte zkušenosti, 

které jsou světlem, které jsou poznáním pravého života. 

10 Ti, kdo vyučují mou práci ve světě, musí být skutečnými znalci člověka - jak toho, co patří k duši, 

tak toho, co se týká těla. 

11 Z ducha očištěného zkušeností, posíleného bojem a očištěného dobrotou vzejde přesná rada, slovo, 

které vyřeší problém, správný úsudek, poučení, které přesvědčí. 

12 Kolik je na světě lidí, kteří se věnují duchovnímu vedení prostřednictvím různých existujících 

církví a sekt, a místo aby své bližní vedli cestou pravdy, nechávají je bloudit v temnotách a strhávají je do 

propasti nevědomosti! Proč? - Protože lidi neznají, protože se je nesnaží pochopit. Ale jak by mohli 

rozumět lidem, když neznají ani sami sebe? 

13 Nechci, aby se to stalo i vám, milovaní učedníci Třetí éry. Všimněte si, že jsem vás učil, abyste 

nejprve prozkoumali své nitro, abyste se vnitřně poznali, abyste byli schopni sami sebe posoudit. 

Uvědomte si, kolika velkým i malým zkouškám vás vystavuji, abyste mohli uplatňovat Mé učení a žít v 

pravdě Mé Slovo. Až budete připraveni, až vás vytvaruje jemné dláto mé spravedlnosti a mé lásky, pošlu 

vás k vašim bližním se svým poselstvím útěchy, naděje a pokoje. 

14 Kdo pak bude schopen odolat síle pravdy, která vyzařuje z vašich slov? Koho by vaše rady 

nezaujaly a hluboce nedojaly svým pochopením, empatií a přesvědčivostí? V srdcích se objeví víra, dojde 

k obrácení, uzdravení a nesčetným zázrakům. To je ovoce, které chci, abyste sklízeli, to je úroda, kterou 

od vás očekávám. Nenechte se však mýlit. Když k vám mluvím o ovoci ve svém učení, vždy se najdou 

tací, kteří si toto slovo vykládají velmi pozemsky a hledají ovoce svých skutků v podobě lichotek, poct, 

pozornosti, a dokonce i jako platbu v penězích. Jak daleko je toto ovoce od toho, co mám na mysli ve 

svém Slově! Už jste se dozvěděli, že jsem mluvil o ovoci zkušenosti, upřímnosti, porozumění, klidu mysli 

a oduševnění. 

15 Ti, kdo na zemi stále hledají odměnu v podobě peněz a uznání, jsou duše na nízkém stupni vývoje, 

které nechtějí poznat pravdu a stále se spokojují s odměnou, kterou jim dává svět. 

16 Nyní se probudí ze snu a uvědomí si svou nahotu, ačkoli si mysleli, že jsou svátečně oblečeni. 

Uvědomí si svou duchovní bídu a budou se cítit duchovně potřební, zatímco si mysleli, že mají 

nevyčerpatelný poklad. 
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17 Učedníci, pečujte o svůj oděv, učte se ode mne, abyste zítra mohli učit své bližní. Zbavte své srdce 

všech zlých sklonů a proměňte je v úrodnou půdu, v níž mé Slovo klíčí a přináší plody pro radost vašich 

bližních a slávu vašeho ducha. Já jsem stále s vámi, ale vy nejste stále se mnou. Proto, až se vám 

prostřednictvím hlasatele zjeví Mé božské světlo, říkám vám: Vítejte, ó zástupy žíznící po moudrosti. 

18 Zatímco ty sem přicházíš, abys dodržel schůzku, já se představuji, abych splnil slib, a žehnám ti, 

protože jsi mě nenechal kázat samotného na poušti. 

19 Nenašel jsem tě vybaveného, protože po mnoho staletí se lidstvo místo studia mého učení 

věnovalo vnějším obřadům a formám uctívání, které neosvětlují cestu ducha. Já vám však odpouštím, 

přicházím vám na pomoc a umožňuji vám dosáhnout poznání, které je dosud skryto v Mém Slově Druhé 

éry. Až si tuto lekci osvojíte, dám vám Své nové poselství, které vás naplní radostí z podstaty a moudrosti, 

kterou vám přinese. 

20 Chci, aby toto lidstvo už nebylo začátečníkem v duchovním poznání, ale aby se stalo dobrým 

žákem, který chápe odpovědnost, kterou má v této epoše soudu. 

Otec má vůči němu povinnost nápravy a duchovního pokroku. 

21 A vy, lidé, musíte vydávat svědectví o mém učení svými skutky lásky, aby i ostatní společenství 

mohla vystoupit ke světlu, které je osvobozením, pravdou a životem. 

22 Dlouho jsem vám dělal radost tímto hlásáním, ale našel jsem jen málo vybavených. Většina z nich 

se odklání od úkolu, kterému by měli věnovat všechny své síly, lásku a víru, protože právě kříž je pozvedá 

a přibližuje ke Mně. 

23 Jestliže někteří nepochopili mé Slovo, není to proto, že by nebylo jasné, ale proto, že neuměli 

cvičit svůj intelekt, že do dnešního dne necítili ve svém srdci lásku k bližnímu, že nedovolili, aby smysl 

mého Slova pronikl do jejich srdce a probudil v něm pravou lásku. 

24 Někdy si stěžujete, že počet následovníků Mého Slova roste jen pomalu. Říkám vám však, že si 

musíte stěžovat sami na sebe, protože máte za úkol zvětšovat a rozmnožovat zástupy, které tvoří toto 

společenství. Pokud však vaše srdce postrádají víru, pokud vaše duchovní dary nejsou rozvinuté, pokud 

vaše mysl postrádá světlo duchovního poznání, jak chcete přesvědčit nevěřící? Jak ho chcete pohnout svou 

vírou a láskou, když tyto ctnosti nemáte rozvinuté ve svém srdci? 

25 Kdo nerozumí, nemůže vést k porozumění; kdo necítí, neprobudí cit. Nyní pochopte, proč se vaše 

rty zadrhávaly a koktaly, když jste museli vydat svědectví o mém slově. 

26 Kdo miluje, nemusí koktat, kdo věří, nemá strach. Ten, kdo cítí, má mnoho příležitostí prokázat 

svou upřímnost a pravdomluvnost. 

27 Neustále mluvím o tom, že se musíte připravovat pečlivým studiem mého učení, že musíte uvádět 

má slova v život, protože chci, aby vaše kroky na této cestě byly bezpečné. Ti, kteří mě skutečně 

nepochopili nebo se skutečně neoduševnili až do doby, kdy se mé slovo již nebude projevovat v této 

podobě a můj duchovní svět již nebude promlouvat skrze mé vyvolené, a také již nebudou existovat žádné 

symboly a obřady mezi mým lidem, budou v nebezpečí, že podlehnou omylu, zůstanou na okraji propasti. 

Proč se však obávat, že se to stane, když jsem vás tak dlouho a tolikrát varoval, abyste se vyhnuli 

nebezpečím, pádům a návštěvám? 

28 Je čas, abyste se zamysleli nad kroky, které musíte na této cestě učinit, abyste své poslání naplnili 

tím nejčistším a přede Mnou nejpříjemnějším způsobem. Vskutku vám říkám, že ti, kdo se inspirují těmito 

ideály, získají skutečnou vizi své budoucnosti a jistotu ohledně všeho, co musí v životě vykonat. Pro ně 

nebudou existovat propasti, temnota ani nejistota. 

29 Chci, abyste všichni byli tak silné duše. Proto k vám neustále mluvím o přípravě, duchovním 

ponoření a zkoumání. 

30 Vidím vás kající, tiše plačící, naslouchající mým slovům, a žehnám vám, že jste dovolili, aby 

božská podstata mého učení pronikla do vašich srdcí, která se do dnešního dne ještě neprobudila k lásce, 

milosrdenství a dobrotě. 

31 Tvůj duch si na chvíli odpočinul a oddechl si od těžké zkoušky, kterou prožívá v pozemském těle. 

32 Kolik duší těch, kdo přicházejí na tento projev, si ode dne, kdy se vtělily do tohoto těla, 

neodpočinulo ani na okamžik, dokud poprvé neslyšely mé slovo! Kolik bytostí nachází klid jen v krátkých 

obdobích mého projevu! Jim i vám všem říkám, abyste se i nadále důvěrně radovali z mého slova, ale 
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abyste také pamatovali na to, že přijde den, kdy je již nebudete slyšet; pak se vydáte na cestu, abyste 

dokázali svou víru, své oduševnění a svou poslušnost s jistotou, že pak uvidíte svůj (duchovní) pokrok 

odměněný přímým dialogem ducha s duchem. 

33 Viděl jsem, jak se snažíš bojovat se svým tělem, abys ohnul jeho nepoddajnost. Museli jste projít 

velkými bitvami se svým srdcem, abyste si vynutili poslušnost a odevzdanost. Jeho přirozenost se brání 

požadavkům svědomí. Pokud však vytrváte v modlitbě a budete bdít, stane se pro vás tím nejlepším 

spolupracovníkem při duchovním naplnění. Tento boj je součástí vaší nápravy v tomto období. 

34 Všechny tvé vlastnosti jsou skryté od chvíle, kdy jsi byl stvořen. Inteligence, empatie a rozum byly 

vždy vaše, abyste mohli vybojovat poslední bitvu. Až zvítězíte nad zlem a váš duch bude lodivodem, který 

řídí loď, budete moci vyhledávat své bližní a být jim zářným příkladem, opravdovým svědkem. Aniž byste 

se chlubili silou své duše a autoritou, ukážete své skutky, které budou zjevovat poslušnost a poddajnost 

mým zákonům a budou příkladem, který povzbudí vaše bližní, aby vás následovali na cestě rozvoje. 

35 Až přestanete slyšet mé slovo prostřednictvím hlasatelů a váš duch pocítí touhu uskutečnit to, 

čemu jsem vás v tomto čase učil, ať každý z mých učedníků považuje skupinu lidí, která mu byla 

přidělena, za svou vlastní rodinu, aby je učil a vedl. Chovejte se k nim milosrdně, napravujte je s láskou a 

moudrostí, nechte je dýchat atmosféru pokoje, jakou jste dnes vytvořili, a pak se můj Duch přizpůsobí, aby 

vás všechny inspiroval a žehnal vám. 

36 Neptejte se jich, odkud přicházejí, ani proč mě hledají. Eliáš je povede, až přijde jejich hodina. Již 

dnes připravuji ty, kteří přijdou v poslední hodině, a nazývám požehnanými ty, kdo věří v toto Slovo, které 

jsem vám dal prostřednictvím lidského přenosu. 

37 Učím vás, abyste byli kořením země, abyste obveselovali životy lidí radostnou zvěstí, že se Mistr 

dal poznat v této době utrpení a zanechal své Slovo jako dědictví všem, aby se jím živili a žili z něj 

navždy. 

38 Neobviňuji vás z úplné proměny tohoto lidstva, ale v horlivém úsilí přinášejte mé Slovo do srdcí a 

ono bude dělat zázraky. Jak velkou útěchu dostanou vaši bližní ve dnech zkoušky, když je naučíte 

vykládat mé učení, a jak budete toužit po těch hodinách, které jste strávili v mé blízkosti, kdy jste pili tu 

božskou esenci a cítili se jako děti, které přijímají veškerou něhu a lásku od svého Otce. 

39 Dnešní lidstvo je úrodným polem pro práci. Pole jsou velmi rozsáhlá a dělníků je málo. Jak mi 

nabídnete duchovní pokrok generace, která dnes obývá tento svět, když nebudete pilně pracovat? Máte k 

dispozici jen omezený čas a je toho tolik, co musíte připravit. Hodina je příznivá! Obnovte chrámy, které 

se zhroutily v lidských srdcích. Pomáhejte obnovovat domovy, kázat na své cestě spiritualizaci. Vydávejte 

svědectví svými skutky. 

40 Bděte, aby ctnost proměnila vaše bratry a sestry, aby děti byly sladkým poutem mezi otcem a 

matkou a dospívající pevným základem pro nové generace; aby muž a žena byli obrazem Boha a jeho 

stvoření a aby všichni spolu s anděly strážnými, kteří vám pomáhají, dosáhli dokonalé harmonie s vaším 

Otcem. 

41 Tvé prosby mě oslovují, světlo, které jsem vylil na tvého ducha, osvěcuje tvou bytost. Všechny 

vaše práce jsou přítomny a vy můžete posoudit své zásluhy. Utrpení, kterým nyní procházíte, pomine a ve 

vesmíru zazáří mír. 

42 Modlete se za národy, které spolu bojují ve válce. Podělte se o svůj chléb a oblečení s těmi, kdo 

jsou v neštěstí. Otevřete své sýpky a nakrmte je opravdovou láskou. V této hodině úzkosti prokažte své 

bratrství se světem. Projevujte aktivní lásku k nemocným, připravujte duše, které musí odejít na onen svět, 

posilujte víru trpících a přinášejte všem pokoj. Žádejte, a učiním zázraky mezi lidmi, kterým jsem 

pomáhal ve všech dobách. Pokud si totiž myslíte, že jsem opustil svůj trůn, abych se vám dal poznat, jste 

na omylu, neboť trůn, který si představujete, neexistuje. Trůny jsou pro ješitné a arogantní lidi. Pochopte, 

že můj duch nesídlí na určitém místě. Jelikož je nekonečná a všudypřítomná, je všude, na všech místech, v 

duchovním, hmotném i ve všem stvořeném. 

43 Kde je tedy ten trůn, který mi podsouváš? 

44 Neberte Má slova jako výtku za vaše slabé chápání a poznávání pravdy, neboť se vám nezjevuji, 

abych vás ponížil ve vaší nezralosti, ale abych vás pozvedl ke světlu. 
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45 Myslíte si, že nepoznávám vývoj a změnu, kterou vaše vědomosti a přesvědčení prošly od chvíle, 

kdy jste slyšel toto slovo? Vpravdě vám říkám, že jsem si vědom kroků, které podnikáte na duchovní 

cestě. 

46 Když jste přišli k mému zjevení, nevěřili jste v mou přítomnost skrze lidskou bytost, neboť jste 

byli přesvědčeni, že mě můžete najít pouze v obrazech, symbolech a předmětech posvěcených vašimi 

církvemi. Když jste pak i přes nedostatek víry pochopili, že mé učení má smysl, který osvěcuje a dodává 

klid vašim srdcím, uvědomili jste si, že skrze tyto bytosti určené k předávání mého poselství se projevuje 

božské světlo. 

47 Ve vašich srdcích se zrodila nová víra, nové světlo, které vám dalo poznat, že člověk může 

komunikovat přímo s Bohem. To však nebylo všechno; ještě jsi musel dojít k poznání, že lidský intelekt 

není nutný k tomu, aby k tobě Otec promlouval. A tehdy jste věděli, že tento božský projev skrze nositele 

hlasu bude dočasný, protože později přijde čas dialogu mezi duchy, až lidé odstraní poslední stopy 

materialismu, fanatismu a nevědomosti ze svého uctívání, víry a bohoslužebných úkonů a vše se v nich 

zduchovní. 

48 Někteří z vás to již pochopili, jiní podle toho již žijí, ale ještě vám mnoho chybí k tomu, abyste 

dosáhli cíle, odkud byste mě mohli pochopit v mé pravdě, v mé skutečnosti, a ne již prostřednictvím 

fantazií vytvořených vaší lidskou představivostí. 

49 Už si mě nepředstavujte na trůnech, jako jsou ty na zemi. Osvoboďte se od lidské podoby, kterou 

mi vždy přisuzujete. Nesnažte se představit si nebe, protože vaše mysl ho nikdy nebude schopna pochopit 

v celé jeho dokonalosti. Až se osvobodíte od všeho hmotného, budete mít pocit, jako byste rozbili řetězy, 

které vás svazovaly, jako by se vám před očima hroutila vysoká zeď, jako by se rozplývala hustá mlha a 

vy jste viděli nekonečný obzor a neznámou, hlubokou a zářivou oblohu, která je zároveň přístupná duši 

dobré vůle. 

50 Někteří říkají: Bůh je v nebi, jiní říkají: Bůh přebývá na onom světě. Nevědí však, co říkají, ani 

nerozumějí tomu, čemu věří. 

51 Přebývám v nebi, ale ne na místě, které si představuješ. Přebývám v nebi světla, moci, lásky, 

poznání, spravedlnosti, blaženosti, dokonalosti a harmonie. 

52 Ano, jsem v záhrobí, ale mimo lidský hřích, mimo hmotné otroctví, mimo pýchu, nevědomost a 

omezenost. Proto vám říkám, že k vám přicházím, protože přicházím do vaší omezenosti, protože k vám 

mluvím tak, aby mě vaše smysly vnímaly a vaše mysl mi rozuměla, a ne proto, že přicházím z jiných světů 

nebo příbytků: Můj Duch přebývá ve všem stvoření. 

53 Hodně jste se namáhali a hodně času jste věnovali přeměně svých názorů a představ a musíte se 

namáhat ještě víc, abyste dosáhli duchovního cíle, k němuž jsem vás předurčil, totiž poznat svého Otce, 

milovat Ho a uctívat Ho duchem. Pak začnete vnímat pravé "nebe" ducha, stav povznesení, harmonie, 

míru a pohody, který je skutečným rájem, jehož musíte všichni dosáhnout. 

54 Podejte si ruce na znamení přátelství, ale dělejte to upřímně. Jak chcete být bratry a sestrami, když 

ještě nejste schopni být přáteli? 

55 Chcete-li, aby Otec přebýval mezi vámi, musíte se naučit žít jako bratři a sestry. Podaří-li se vám 

učinit tento krok na cestě k bratrství, bude odměnou za vaše vítězství dialog ducha s duchem. Jestliže se 

totiž milujete navzájem a jste jednotní ve vůli a myšlení, dopřeji vám, abyste skrze inspiraci vstoupili do 

společenství se svými bratry a sestrami, kteří žijí mimo váš svět. 

56 Mé dílo je plné světla, Má pravda je jasná, a proto nikdo nemůže chodit ve tmě, když tvrdí, že jsem 

tam Já. 

57 Když jsem tehdy žil mezi vámi, často v noci, když všichni spali, přicházeli lidé, kteří mě hledali, 

tajně, protože se báli, že budou odhaleni. Vyhledali mě, protože měli výčitky svědomí, že proti mně křičeli 

a byli rozhořčeni, když jsem mluvil k davu. Jejich lítost byla ještě silnější, když si uvědomili, že Mé Slovo 

zanechalo v jejich srdcích dar pokoje a světla a že jsem do jejich těl vlil Svůj uzdravující balzám. 

58 Sklesle přede mnou předstoupili a řekli: "Mistře, odpusťte nám, zjistili jsme, že ve vašich slovech 

je pravda." Odpověděl jsem jim: "Když jste zjistili, že mluvím jen pravdu, proč se skrýváte? Nevycházíte 

ven, abyste přijali sluneční paprsky, když se objeví? Kdy ses za ně styděl?" 

59 Vpravdě vám říkám: Kdo miluje pravdu, nikdy ji nezatajuje, nezapírá a nestydí se za ni. 
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60 Říkám vám to proto, že mnozí mě přicházejí tajně poslouchat, zapírají, kam jdou, tají, co slyšeli, a 

někdy zapírají, že byli se mnou. Za co byste se měli stydět? 

61 Musíte se naučit mluvit o mém učení tak, abyste nikdy nezavdali příčinu k posměchu. Musíte také 

pěstovat upřímnost, abyste o mně svědčili slovy, která jsou výrazem vašeho srdce. To je semeno, které 

vždycky vyklíčí, protože má přesvědčivou sílu pravdy, která se dotýká srdce a zasahuje ducha. 

62 Když v tobě zakotvím své božské poselství, musí se stát bratrským poselstvím. Aby však 

zapůsobila na materialistické srdce tohoto lidstva a pohnula jím, musí mít pečeť pravdy, kterou jsem vám 

zjevil. Pokud něco skrýváte, pokud něco zamlčujete, nevydali jste pravdivé svědectví o tom, jaké bylo Mé 

zjevení ve Třetí éře, takže nenajdete víru. 

63 Dokázal jsem vám, že temnou pásku lze z očí nevědomého nebo zaslepeného sejmout, aniž by mu 

to ublížilo, urazilo ho to nebo mu to ublížilo. Chci, abyste tak učinili i vy. Dokázal jsem vám na sobě, že 

láska, odpuštění, trpělivost a shovívavost mají větší moc než přísnost, odsuzování nebo použití síly. 

64 Mějte toto poučení na paměti, učedníci, a nezapomínejte, že chcete-li se právem nazývat bratry 

svých bližních, musíte jim projevit mnoho dobroty a ctnosti. Slibuji ti, že ve tvém duchu pocítím svou 

přítomnost překypujícím způsobem, až na zemi zazáří světlo bratrství. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 173  
1 Už nejste malé děti na duchovní cestě, jste vyvinuté duše. Víte, co znamená slovo "spiritualista"? 

Řeknu vám to jednou krátkou větou: Spiritualista znamená "učedník Ducha svatého". 

2 Všichni budete velcí, až dosáhnete opravdové pokory, až budete praktikovat opravdovou lásku. 

Dokud bude ve vašich srdcích existovat zloba, nezískáte vysokou odměnu, kterou jsem vám slíbil. Proto 

vás učím, opravuji a očišťuji v čistých vodách Řeky života, abyste se stali hodnými přijít ke Mně. 

3 S láskou napravím tvé chyby, pozvednu tě, když padneš, a potěším tě v tvém utrpení. Nedopustím, 

abyste zahynuli, a nikdy vás neopustím. Povedu vás za ruku po cestě k dokonalosti, dokud nedorazíte do 

mého království. Pokud jste se nedívali - já jsem se díval. Mé milosrdenství a má milost jsou s vámi, 

abyste se v lásce obrátili k ostatním národům země. Naučil jsem vás uctívat Mé Božství. Dal jsem se 

poznat slovy skrze váš intelekt, intuici a zjevení. Promluvil jsem k vám také prostřednictvím svého 

duchovního světa. Ve všech vašich zkouškách, bolestech a útrapách jsem se projevil jako Otec. 

4 Ze všech světů, ze všech nebes jsem obdržel hold. Když jsem však upřel svůj zrak na tuto planetu, 

prohledal jsem všechny sekty a náboženská společenství, a přesto jsem obdržel jen bolest a zevnějškové 

kulty, které se již nehodí pro tuto dobu. Já však všechny zahrnuji svou milostí a láskou a přijímám dobré 

sémě. 

Obrátil jsem svůj pohled (také) ke svým duchovním lidem a zjistil, že vaše uctívání Boha je také 

nedokonalé. 

5 Dal jsem se vám poznat skrze lidský intelekt, abych vám ukázal (správnou) cestu, a řekl jsem vám: 

Oduševněte se, zřekněte se všeho nepotřebného. Chci vás osvobodit od modlářství, fanatismu a 

materialismu tím, že prostřednictvím svého učení odstraním tradice a obřady. Vždyť jste k mému učení 

přidali něco ze svých dřívějších zvyků, vnesli jste do něj tradice a obřady, které jsou zakořeněny ve vašich 

srdcích a jsou dědictvím vašich předků. 

6 Vy jste izraelský lid, k němuž promlouvám skrze lidský orgán rozumu, abyste se Mnou po roce 

1950 mohli komunikovat z ducha do ducha a učit svět pravému uctívání. 

7 Připravte své děti, neboť ony jsou generací zítřka, která se vydá rozsévat mou pravdu, aniž by ji 

směšovala s fanatismem nebo modlářstvím. 

8 Jak velké a krásné je mé učení a jak daleko je od všeho zbytečného! Vnímejte ji, abyste nepropadli 

fanatismu. Přijde čas, kdy ji budete schopni plně pochopit a dosáhnout svými myšlenkami až na onen svět. 

Jak krásné to bude, až dosáhnete této duchovnosti! 

9 Pak si uvědomíte, že vaše zaostalost byla velká, ačkoli jste měli pod sebou největšího Mistra. Pak 

také pochopíte důvod tolika zkoušek, očišťování a navštívení. 

10 Nebojte se světa, osvěcujte jeho cestu světlem svého ducha, odhmotněte ho a osvoboďte ho od 

jeho hříchu. 

11 Nerozděluji vás do tříd; tyto rozdíly mizí, když jste se mnou. Neponižuji toho, kdo je dobře 

oblečen, protože jeho oblečení nemá za cíl ponižovat ostatní. Chudého důstojně postavím vedle toho, koho 

vždy považoval za nadřazeného, a z tohoto duchovního spojení vznikne pravé bratrství tím, že vám všem 

dám stejné slovo. Neboť stejně jako v učenci může být duše málo vyspělá, tak i v prostém člověku může 

být duše velká. To však uznávám pouze Já. Proto vyzývám všechny rasy a kmeny, aby naslouchaly 

stejnému slovu, abyste se všichni stali učedníky Ducha svatého. 

12 Přijde rok 1950, ale můj duchovní svět se od tebe neodloučí. Už nebude mít přístup k vaší mysli, 

ale bude vás nadále chránit a inspirovat. Budu mluvit ústy těch, kdo jsou k tomu vybaveni. Připravím vám 

cestu, abyste mohli jít a přinášet lidem radostnou zvěst. Když jste navázali kontakt se svým Otcem a se 

svými duchovními bratry a sestrami, jak byste nemohli překročit země a moře, abyste navázali kontakt se 

svými bratry jiných ras a jazyků? Dám vám k tomu autoritu a univerzální jazyk, kterým je láska. 

13 Chci, abys byl jasným zrcadlem, příkladem, který stojí za to. Nechci, abyste se stali další sektou na 

zemi. Chci, abys byl bezpečným přístavem pro trosečníky, hvězdou pro ztracené v poušti, stromem pro 

smrtí zmítané a vyčerpané poutníky. 

14 Abych vám pomohl splnit váš úkol, žehnám vám, milovaní lidé. Vidím, s jakou touhou se 

shromažďujete a čekáte na mé slovo. Nechcete si nechat ujít jediné z mých učení, protože v nich nacházíte 
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potravu, která posiluje ducha a oživuje tělo, a jste přesvědčeni, že neexistuje dědictví srovnatelné s tím, 

které vám dává poznání, jež obsahuje toto Dílo. 

15 V tomto slově jsi našel vzkříšení a život a obrátil ses k němu jako trosečník, když objeví záchranný 

člun. 

16 Lidský život je jako bouře a vy se chcete zachránit před zánikem v důsledku válek, rozpoutaných 

vášní a neštěstí. 

17 Chcete žít v míru, toužíte po světě spravedlnosti, sníte o bratrství lidí, a proto, když slyšíte mé 

slovo, objevujete v něm božský příslib tohoto světa, po kterém toužíte. Shromáždili jste se kolem tohoto 

projevu, abyste se cítili bezpečně a vybaveni, a v naději, že se ke mně dostanete očištěni svými dobrými 

skutky. 

18 Žehnám této generaci, která mi uměla naslouchat a věřila mému hlásání, stejně jako budu žehnat 

generacím, které přijdou a budou uctívat a sloužit s opravdovou duchovností. 

19 Lidstvo opět uslyší mé učení, ale ne proto, že by se lidem vrátil můj Zákon, neboť ten byl vždy 

zapsán v jejich svědomí. Budou to lidé, kteří se vrátí na cestu Zákona. Tento svět bude obrazem 

marnotratného syna z mého podobenství. Stejně jako on najde Otce, který na něj čeká na svém panství, 

aby ho zahrnul láskou a posadil ke svému stolu k jídlu. 

20 Hodina návratu tohoto lidstva ke mně ještě nenastala a nezbyla mu ani část jeho dědictví, které 

promrhá v hostinách a rozkoších, dokud nebude nahé, hladové a nemocné, a pak pozvedne oči ke svému 

Otci. 

21 Od propasti k propasti se člověk duchovně propadl až na úroveň popírání a zapomínání na mě, až 

do krajnosti popírání sebe sama tím, že popřel jádro své bytosti, svého ducha. 

22 Pouze mé milosrdenství dokáže lidi ušetřit bolesti, kterou by museli znovu projít, aby se ke mně 

vrátili. Já sám ve své lásce mohu poskytnout svým dětem prostředky na cestě, aby objevily cestu spásy. 

23 Nenaplňuje tvé srdce radost při pomyšlení, že před svýma očima vidíš Otcův dům? Nejste otřeseni 

morální a duchovní tragédií, v níž žijí národy země? 

24 Ach, kéž bys již dříve pochopil, jaké poslání musíš v této době splnit! Jak by ses pak staral o své 

bližní a jak bys zapomněl na své vlastní starosti! Vidím však, že stále nemáte ponětí o darech, které každý 

z nich má. Jak se spojíte, abyste lidstvu oznámili, že spása je blízko? 

25 Je pravda, že úkol jednoho není úkolem druhého, ale musíte se sjednotit, abyste všichni v harmonii 

vytvořili jediné "tělo "* a jedinou vůli, a tak sjednoceni v naplňování mého zákona lásky budete bojovat za 

lepší svět. Jak budete mít právo snít o světě míru, harmonie a bratrství, když nepoužijete prostředky k jeho 

dosažení? 
* Tělo zde symbolicky zastupuje společenství. 

26 Nejste sami v boji, ani slepí při chůzi, ani vám nechybí zbraně na obranu. Dal jsem tvému duchu 

pochopit krásy duchovního života, otevřel jsem tvůj duchovní pohled do budoucnosti, odhalil jsem ti dary 

a schopnosti, které nosíš skryté v hloubi své bytosti. 

27 Odstranil jsem z vaší mysli představu neužitečnosti, neschopnosti, nešikovnosti a chudoby, kterou 

jste si o sobě vytvořili, abyste pochopili, že všichni můžete být užiteční a že se všichni musíte vyvíjet, 

dokud nedosáhnete domova, kde na vás čeká váš Otec. 

28 Někteří mi říkají: "Pane, proč nám všem nedovolíš, abychom Tě viděli, jako naši bratři a sestry, 

kteří svědčí, že Tě vidí?" 

29 Ach, vy slabá srdce, která musíte vidět, abyste uvěřila! Jakou zásluhu shledáváš v tom, že vidíš 

Ježíše ve vidění v podobě člověka, když mě tvůj duch díky lásce, víře a citu může neomezeně a dokonale 

vnímat v mé božské podstatě? Pácháte zlo, když závidíte těm, kteří mají dar vidět duchovno v postavách 

nebo symbolech omezeným způsobem, protože to, co vidí, není přesně to božské, ale alegorie nebo 

symbol, který k nim promlouvá o duchovnu. 

30 Buďte spokojeni se svými dary a vnímejte svědectví, která dostáváte, a vždy hledejte smysl, světlo, 

poučení a pravdu. 

31 Nes svůj kříž až do konce s trpělivostí a odevzdaností, pak to bude můj zákon, který ho z tebe 

sejme, až přijdeš k branám domova, který jsem ti slíbil a kde se budeš těšit z pravého pokoje. V 

současnosti jste stále ještě poutníky, jste vojáky a bojovníky, kteří směřují k vysokému cíli, kteří se 

chystají dobýt lepší vlast. 
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32 Ve svém boji nejsi sám, člověk nikdy nebyl, protože jsem mu vždy ukazoval nejlepší cestu, 

doprovázel ho a dodával mu odvahu. 

33 Kdyby se Mne někdo zeptal, jak se lidé řídili předtím, než poznali Mojžíšův zákon, který dostali 

od Pána, odpověděl bych mu, že jsem před Mojžíšem poslal všechny duchy se Zákonem zapsaným v jejich 

svědomí, aby se všechny činy jejich života líbily Mému Božství. Potom jsem poslal na svět duchy velkého 

světla, patriarchy a proroky, aby svými skutky učili všechny své bližní naplňování Mého Zákona. 

34 Tito lidé mě ctili svým životem, nebyli to modloslužebníci, protože už znali duchovno, měli cit 

lásky a milosrdenství k druhým, byli připraveni přijmout cizince ve své zemi a ve svém domově. Byli 

pohostinní k cizincům a unaveným poutníkům. Pro všechny měli dobré slovo a moudrou radu. 

35 Ne všichni lidé se však nechali vést vnitřním hlasem svého svědomí. To vyžaduje zduchovnění a 

tělesné smysly se mu vyhýbají. Proto se váš Otec musel dát lidem poznat v různých podobách, aby jim 

vysvětlil Zákon a zjevil božské. 

36 Vy, lidé, kteří nasloucháte Mému učení ve Třetí éře a kteří si stále uchováváte něco ze semene, 

které jsem vám svěřil v minulých dobách, pochopte, že musíte očistit svá srdce od sobectví a 

materialismu, abyste se dočkali šťastného okamžiku, kdy budete opět orientovat svůj život podle pokynů 

svého svědomí jako ti první osvícení, jako Abraham, z něhož vzešli lidé, kteří byli po celé věky správci 

všech Mých zjevení. 

37 Chci, abyste, až přijde čas, kdy skončí můj projev v podobě, v jaké ho máte dnes, byli vybaveni 

tak, aby každý duch těch, kdo zde tvoří toto společenství, byl pro mě jako chrám, každé srdce jako 

svatyně, každý domov jako oltář, jako otcovský dům, pohostinný a plný činné lásky. Jak hluboký pak bude 

tvůj pokoj, jak silné bude tvé srdce, aby vyšlo vítězně ze všech zkoušek. 

38 Chléb bude požehnán nejen mnou, ale také skrze vás, protože se ho pak naučíte připravovat s 

láskou, s vírou, v atmosféře pokoje. 

39 Duchovní milost, kterou jsem vás obdařil, je semenem oduševnění. Kdo s láskou pěstuje toto 

semínko ve svém srdci, nestane se obětí pohromy nebo rozpoutaných živlů, ani ho nebudou tísnit hmotné 

těžkosti. 

40 Neměli byste očekávat, že tyto dny přijdou samy od sebe. Ne, lidé, musíte jim pomoci projít 

oduševněním, abyste mohli zažít jejich zázraky a posoudit, čeho je duch schopen, když se dokáže povznést 

nad bláto, prach a špínu zhmotnělého a nečistého života. 

41 Nezapomínejte, ó učedníci, že spiritualizace nemůže připustit fanatismus jakéhokoli druhu, 

modlářství nebo předsudky, protože pak by to již nebyla spiritualizace. 

42 Kdo nosí čistotu ve svém srdci a snaží se mě uctívat skutky svého života, nepotřebuje rozumné 

kultovní formy, aby měl pocit, že plní přikázání svého Otce a Pána. Na druhé straně ten, kdo ve svém srdci 

cítí neklid svědomí, které ho soudí, dychtivě touží po obřadech a viditelných formách kultu, protože se 

falešně domnívá, že se jejich prostřednictvím může smířit se svým Otcem. 

43 Buďte prostí jako květiny a čistí jako ptáci. Buďte průzrační jako vzduch a čistí jako čistá voda, 

pak dosáhnete té čistoty a vznešenosti, která vám umožní poznat pravdu života. 

44 Každý, kdo tvrdí, že mé učení ohrožuje materiální pokrok lidstva, se dopouští velkého omylu. Já, 

Mistr všech Mistrů, ukazuji lidstvu cestu k jeho vzestupu a skutečnému pokroku. Mé slovo promlouvá 

nejen k duchu, ale také k mysli, k rozumu, a dokonce i ke smyslům. Mé učení vás nejen inspiruje a 

poučuje o duchovním životě, ale přináší světlo do každé vědy a na všechny cesty. Mé učení se totiž 

neomezuje jen na to, aby všechny duše nasměrovalo na cestu do domova, který je mimo tuto existenci, ale 

zasahuje i srdce člověka a inspiruje ho k příjemnému, humánnímu a užitečnému životu na této planetě. 

45 Jestliže jsem vám ve Druhé éře řekl, že mé království není z tohoto světa, dnes vám říkám, že ani 

vaše království není z tohoto světa, protože tento svět, jak už víte, je pro člověka pouze přechodný. 

46 Učím vás pravému životu, který nikdy nebyl založen na materialismu. Proto mocní země opět 

povstanou proti mému učení. Přicházím k vám se svým věčným učením, se svým věčně platným učením, 

které se skládá z lásky, moudrosti a spravedlnosti. Přesto to nebude pochopeno hned, lidstvo mě znovu 

odsoudí, znovu mě ukřižuje. Ale vím, že moje učení musí projít tím vším, aby bylo uznáno a milováno. 

Vím, že moji nejzuřivější pronásledovatelé budou později mými nejvěrnějšími a nejoddanějšími rozsévači, 

neboť jim dám velmi velké důkazy o své pravdě. 
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47 Že Nikodém z druhé doby, kníže mezi kněžími, který vyhledal Ježíše, aby si s ním promluvil o 

moudrém a hlubokém učení, se v této době znovu objeví, aby svědomitě zkoumal mé Dílo a obrátil se k 

němu. 

48 Ten Saul, zvaný Pavel, který se po mém zuřivém pronásledování stal jedním z mých největších 

apoštolů, se znovu objeví na mé cestě a všude se objeví moji noví učedníci, jedni horliví, druzí se zapřou. 

Současná hodina je velmi důležitá, čas, o kterém k vám mluvím, se stále více blíží. 

49 Tato válka idejí, střety, jichž jste v současnosti svědky, a události, k nimž denně dochází - nemluví 

k vám o něčem, co přichází, nedávají vám pocítit, že se blíží konec jistého období a začíná se šířit světlo 

nového věku? 

50 Chci jen, abyste vy, svědkové mého Slova v této době, zůstali pevní ve chvílích zkoušky, která 

musí předcházet prosazení mého Zákona. Neboť mé obnovené zjevení mezi vámi bude jako hurikán, pod 

jehož náporem se země a moře, na nichž toto lidstvo žije a bují, otřásají a bičují, aby vyvrhly všechno, co 

v sobě skrývají nečistoty. 

51 Až tyto zkoušky přijdou, nebojte se, protože až přijdou, pochopíte, že začal konec jedné vlády a 

blíží se úsvit nové šťastnější doby. 

52 Bezbožnost, nespravedlnost, arogance, otroctví, nevědomost a pozemská moc padnou, aby 

uvolnily místo vládě lásky, světla a míru mezi lidmi. Neochabuj a nenech svou lampu zhasnout, i když 

cítíš, že zkouška je velmi těžká a kalich, který musíš vypít, velmi hořký. Naopak, zažehněte plamen naděje 

a rozdmýchejte ho, jako to dělá voják v houfu bitvy, když cítí, že se chystá přemoci nepřítele a vítězství je 

blízko. 

53 Až se uvidíte obklopeni nepřátelskými davy, jejichž jazyky proti vám vrhají jed, nepochybujte o 

Mých zaslíbeních, neboť v těch chvílích vám dám pocítit Svou uklidňující přítomnost a uslyšíte Můj 

milující hlas, který vám znovu říká: "Já jsem s vámi." 

54 Často pak zažijete, jak se mezi těmi hordami objeví srdce, které vám rozumí a které je pro vás jako 

štít. Toho však dosáhnete pouze tehdy, když mi budete důvěřovat a věřit. 

55 Vzpomeňte si na Daniela, proroka, který se tak zastával svého utlačovaného lidu v otroctví v 

Babylónii. 

56 Ať přijde bitva. Musíte svou láskou znovu zalévat semeno, které Věčný zasel do lidského ducha. 

Dovol, aby byl plevel vymýcen srpem mé spravedlnosti a pole obrácena, aby byla vhodná k obdělávání. 

57 Je třeba dopřát lidem, kteří se honí za statky tohoto světa, ještě několik okamžiků, aby jejich 

zklamání bylo úplné a aby se konečně přesvědčili, že zlato, moc, tituly a tělesné rozkoše jim nikdy nedají 

pokoj a blaho jejich ducha. 

58 Pro celé lidstvo se blíží hodina sebezpytování ve světle svědomí. Pak se učenci, teologové, vědci, 

vládci, boháči a soudci budou ptát sami sebe, jaké duchovní, morální či materiální plody sklidili, aby je 

mohli dát lidem k jídlu. Po této době se ke mně mnozí vrátí, protože si uvědomí, že navzdory prestiži, 

které se těšili na zemi, jim chybělo něco, co by zaplnilo prázdnotu, do níž se dostala jejich duše, která se 

může živit pouze plody duchovního života. 

59 Vytvořil jsem pro tyto duše oázu uprostřed pouště, neboť vím, že během svého života na zemi 

klepaly na jedny dveře za druhými a putovaly po jedné cestě za druhou - některé hledaly pravdu, jiné moc, 

další štěstí. Ale na konci cesty, kterou prošli na zemi, až budou připraveni všechno zavrhnout, nechám je 

spočinout ve svém lůně, potěším je a ukážu jim pravou cestu, aby na ní našli pole, kde mohou zasít plodná 

semena své zkušenosti. 

60 Oáza je duchovní, do níž budou přicházet lidé všech ras po nejrůznějších pouštních cestách - 

někteří unavení, jiní plní ran, šediví a mnozí s prázdnými brašnami, zahanbení neplodností boje, který 

vedli. Tam uslyší můj hlas, okamžitě ho poznají a zvolá: "To je Pán!" Touto větou vyjádří pokoru, s níž 

mě nakonec najdou. Všichni se ke mně totiž budou muset dostat svými vlastními zásluhami. 

61 Tato hodina nekonečného požehnání, smíření a pokory přinese božské odpuštění i ztraceným 

dětem, které se konečně vrátí do Otcova domu a budou toužit po tom, kdo jim dal život a dědictví. 

62 Tento listopadový den jste si vyhradili pro vzpomínku na bytosti, které odešly na onen svět. Od 

prvního úsvitu se mnoho duší modlí za ty, které nazývají svými "mrtvými". Říkám vám, že je velmi dobře, 

že na ně vzpomínáte a myslíte na ně s vděčností, láskou a obdivem. Není však dobré, abyste pro ně 

plakali, jako by to bylo zboží, které jste ztratili, ani abyste je považovali za mrtvé. Kdybys je totiž mohl 
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spatřit ve chvílích, kdy tvé oči pro ně roní slzy a tvá hruď vzdychá kvůli zesnulým, žasl bys nad světlem, 

které je ozařuje, a nad životem, který jimi proudí. Pak byste zvolali: "Věru, to oni žijí a my jsme mrtví!" 

63 Opravdu špatně žijete, když roníte slzy nad mrtvým tělem a zapomínáte, že jeho duše je plná 

pulzujícího a vibrujícího života. 

64 Kdybyste místo tradičního věnování jednoho dne těm, kteří odešli do duchovního života, byli s 

nimi vždy spojeni poutem modlitby, jejich neviditelnou, ale skutečnou přítomnost ve svém životě a jejich 

blahodárný vliv byste pociťovali po celou dobu své existence - ve svých zápasech, ve svých zkouškách i v 

příjemných chvílích. 

A tyto bytosti by zase měly možnost spolupracovat na vašich ušlechtilých dílech a podnicích, čímž by 

dosáhly více světla. 

65 Kdysi jsem řekl: "Nechte mrtvé pohřbívat své mrtvé", a pokud tato má slova pečlivě a s láskou 

prozkoumáte, uvědomíte si, jak velký důvod jsem měl, abych vám to řekl. 

66 Všichni máte ve svých srdcích a před očima poslední obraz, fyzickou podobu svých zesnulých 

blízkých. Na toho, kdo zemřel v těle jako dítě, vzpomínáte jako na dítě; na toho, kdo odešel z tohoto 

života v těle jako stařec, vzpomínáte jako na starce, stejně jako si v tomto stavu vždy pamatujete na toho, 

kdo opustil tělo vyčerpané bolestí nebo kdo zemřel uprostřed mučivé agonie. Je však třeba, abyste se 

zamysleli nad rozdílem mezi tím, co je tělo, a tím, co je duše, abyste pochopili, že tam, kde člověk umírá, 

se duše rodí do nového života, kde už nevidí světlo světa, ale božské světlo, které ozařuje věčný život 

duše. 

67 Jednou jsem vám řekl, že člověk je modlářský kvůli své závislosti na hmotných věcech, a v 

uctívání svých mrtvých podává názorný příklad své modlářskosti. Mé učení však jako úsvit nekonečné 

krásy vzešlo ve vašich životech a rozptýlilo stíny dlouhé noci nevědomosti, v níž lidé žili v omylu. A toto 

světlo, stoupající do nekonečna, vyšle jako božská hvězda své nejkrásnější paprsky světla na vašeho 

ducha, aby vás připravilo na to, že se budete jistým krokem těšit ze života, do kterého jste všichni schopni 

vstoupit prostřednictvím svého vyššího vývoje. 

68 Už nebudete hořce plakat pro ty, kteří odešli a nyní mají lepší život, ani nebudete později plakat 

jako duchové kvůli těm, které jste opustili, nebo proto, že jste opustili tělo, které vám celý život sloužilo 

jako schránka. 

69 Jsou bytosti, které trpí a bojí se, když zažívají rozpad těla, které tolik milovaly. Ty však budeš 

patřit k těm, kteří budou svému Stvořiteli zpívat děkovnou píseň, až uvidí, že úkol, který na sebe toto 

lidské tělo vzalo, je u konce. 

70 Dnes ti odpouštím a odpouštím všechny tvé viny a zároveň ti ukazuji stránku z Božské knihy 

života, kde můžeš osvítit svého ducha a mysl, abys mohl konat skutky hodné Toho, který tě jim naučil. 

71 V této době na sebe berete velkou zodpovědnost za lidstvo, a čím více učení ode Mne obdržíte, tím 

větší bude tato zodpovědnost; jste totiž lidé, kteří mají k lidem promlouvat o spiritualizaci. Zanechám 

mezi vámi pevně zakořeněný dokonalý způsob obcování se Mnou - bez obřadů a modlářských forem, 

prostě z ducha do ducha. 

72 Toto požehnané semeno, které je již ve vašich srdcích, bude chlebem, o který se podělíte se svými 

bratry a sestrami, a bude také duchovním dědictvím, které odkážete svým dětem. 

73 Když jsem vám řekl: "Milujte se navzájem", nechtěl jsem vám říci, že by se tak mělo dít pouze 

mezi lidmi, ale také z jednoho světa do druhého. Nyní vám však říkám, že když myslíte na ty, o nichž 

říkáte, že zemřeli, neměli byste si je představovat daleko od sebe a bez citu. Nemilujte mrtvé, ani na ně 

nevzpomínejte jako na mrtvé; vzpomínejte na ně jen jako na živé, neboť žijí na věčnosti. 

Můj pokoj s vámi! 
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Pokyn 174  
1 Milovaní učedníci, každý okamžik vašeho života je dalším krokem, který vás přibližuje k vašemu 

Otci. Pomalu, krok za krokem, se vydáváte na cestu, která vede do království světla. 

2 Blíží se doba, kdy budete vědět, jak spravedlivě odevzdat svému duchu a světu, co mu náleží. Bude 

to čas opravdové modlitby, uctívání Boha bez fanatismu, kdy se budete modlit před každým podnikem, 

kdy budete vědět, jak zachovat to, co vám bylo svěřeno. 

3 Jak by mohl člověk sejít z cesty, kdyby místo toho, aby konal svou vůli, nejprve požádal Otce v 

modlitbě? Kdo se umí modlit, žije ve spojení s Bohem, zná hodnotu dobrodiní, která od svého Otce 

dostává, a zároveň chápe smysl či účel zkoušek, kterými prochází. 

4 Člověk, který se modlí přímo k Bohu, je zduchovnělý člověk, který nemá před očima temnou 

pásku a je připraven objevovat v sobě i mimo sebe neznámé světy moudrosti a pravdy, které existují v 

životě člověka, aniž by si jich byl vědom. 

5 Kdo objeví tuto cestu, nemůže už zůstat stát na místě; protože jeho smysly a duchovní dary se 

probudily a staly se vnímavými, dnes slyší hlasy přírody, zítra obdrží poselství z duchovního království a 

později uslyší hlas svého Pána v dialogu ducha s duchem jako plod lásky mezi Otcem a jeho dětmi. 

6 Lidé, nezáviďte nositelům hlasu, skrze něž se dávám poznat, neboť pokud se skutečně fyzicky a 

duchovně připravíte, předčíte je i po skončení tohoto projevu. 

7 Pro tento lid, svědka mého projevu v této třetí éře, je předpovězen čas znamení, zázraků a důkazů. 

8 Ještě jsem neřekl své poslední slovo, v němž vám sdělím velká zjevení. Má vůle a mé pokyny jsou 

však zapsány ve svědomí všeho tohoto lidu, aby plně věděli, jak bude probíhat závěr mého zjevení, jakož i 

den, který byl vybrán a určen pro mé poslední pokyny. 

9 Musíte pochopit, že vás chci naučit vše, co potřebujete vědět, abyste mohli vstoupit do těch světů 

nebo domovů, které na vás čekají. Stejně jako se váš duch musel připravit ve světě, v němž žil 

bezprostředně předtím, aby se mohl vtělit a žít na zemi, musí se připravit i na návrat do domova, který 

opustil, i když jsou to domovy, které jsou lepší v lásce, čistotě a moudrosti. 

10 Nepochybujte o mém slově. V první éře jsem (také) splnil svůj slib, že osvobodím Izrael z 

egyptského otroctví, které znamenalo modlářství a temnotu, a přivedu vás do Kanaánu, země svobody a 

uctívání živého Boha. Tam byl také ohlášen můj příchod jako člověka a proroctví se v Ježíši slovo od 

slova naplnilo. Mistr, který žil a miloval vás, slíbil, že se vám zjeví v Duchu, a zde máte naplnění tohoto 

slibu. 

11 Dnes vám oznamuji, že mám pro vašeho ducha připraveny nádherné oblasti, příbytky, duchovní 

domovy, kde můžete najít skutečnou svobodu milovat, šířit dobro a tvořit světlo. Pochybuješ o tom, když 

jsem splnil všechny své předchozí sliby, které jsem ti dal? 

12 Vězte, že v mé práci vždy působí velcí duchové: Eliáš, určený k tomu, aby ohlašoval příchod 

Mistra mezi jeho učedníky, je světlem, které dělá průlom mezi duchy, sestupuje k těm, kdo sešli z cesty, k 

těm, kdo spí nebo ztratili víru v duchovní život, aby je zahalil ohněm lásky, který z něj vyzařuje - ohněm, 

který je vírou, zničením zla a očištěním. Jeho volání zní v každém národě, jeho očistný oheň se šíří. Je 

pravda, že očišťování zanechává na své cestě stopy bolesti, ale brzy přichází božská útěcha, ztělesněná v 

Marii, aby vylila svůj balzám na každé vzlykající srdce, na každou bytost sužovanou bolestí. 

13 Potom budu hledat jedno srdce za druhým, aby lidé slyšeli Mé božské volání, které jim říká jediné: 

Následujte Mne. 

14 Moje učení umožňuje člověku rozvíjet se ve všech aspektech jeho bytosti: Činí srdce citlivým a 

zušlechťuje ho, probouzí mysl a zdokonaluje a povznáší ducha. 

15 Udělejte si z mého učení důkladné studium, které vám umožní pochopit správný způsob 

praktikování mého učení, aby váš vývoj byl harmonický, to znamená, abyste nerozvíjeli pouze intelekt, 

aniž byste dbali na citový život, který máte pěstovat, nebo na ideály ducha, které máte oživovat. 

16 Všechny schopnosti vaší bytosti mohou v mém slově najít světelnou cestu, na níž se mohou 

rozvíjet a zdokonalovat do nekonečna. 

17 Dal jsem vám dostatek času, abyste vstřebali a pochopili mé učení, takže mnozí z vás, kteří sem 

přišli jako děti, jsou nyní mladíci, zatímco jiní, kteří přišli jako mladíci, jsou nyní starci. Někteří z nich na 
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své cestě vyrostli a nyní patří k mým "pracovníkům", jiní vydechli naposledy a nyní zaujímají místo mezi 

mými vyvolenými. 

18 Dal jsem tomuto lidu dostatek času, aby v něm vyvstalo světlo pevné a pravé víry a aby jeho duch 

získal hluboké poznání mého Díla. Mé Slovo vás připravuje, abyste mohli cítit Mou Přítomnost a přijímat 

Mou inspiraci, i když už tento hlas neslyšíte a musíte se soustředit na jádro své bytosti. 

19 Mé učení je zapsáno ve vašem svědomí. Tam je schránka, která nejlépe uchovává můj zákon, takže 

až se tyto hodiny duchovního občerstvení, které máte se svým Mistrem, časem vzdálí, esence mého slova 

bude i nadále vibrovat ve vaší duši, plná života, svěží a pulzující láskou a moudrostí. 

20 Ve Svém Slově vám stále znovu říkám, že byste měli dosáhnout duchovnosti, protože ta vás bude 

na zemi odlišovat. Bez zduchovnění nebudete schopni vydat svým bližním svědectví, které byste měli 

vydat. 

21 Nebojte se, neboť já mezi vámi dokončuji své slovo. Mé dílo nezahyne a tvůj duch si nezoufá. V 

duchovním údolí držím v pohotovosti bytosti, které se vtělí, aby se staly průvodci a proroky národů - 

bytosti světla, duchovní, kteří vás naučí udělat krok vpřed po cestě, kterou vám otevírá Mé Slovo. 

22 Dnes vám chci říci, že stejně jako vy potřebujete, aby k vám z duchovního údolí přišly bytosti 

světla, které vám pomohou na vaší cestě, jsou i duchovní domovy, které potřebují, aby k nim někteří z vás 

přišli se světlem mých pokynů. Neznáte ty z vás, kteří mě v tuto chvíli poslouchají a brzy budou muset 

odejít na duchovní misi. To je důvod, proč se mnohá srdce již dlouho očišťují a proč se jejich duch cítí den 

ode dne více a více spojen s mou prací. 

23 Chci, aby se mezi mými duchovními hostiteli našli někteří z vás, kteří se připojí k těm, kdo se 

mnou spolupracují na tomto požehnaném díle obnovy a spravedlnosti pro spásu všech bytostí, které se 

vzdalují od cesty života a pravdy. 

24 Uchovávejte si v duchu toto slovo, které vám může posloužit jako příprava na velký okamžik, kdy 

opustíte tuto existenci a stanete se duchovně svobodnými. 

25 Toto je slavný čas zjevení, milovaný lide. Čas světla, který pozvedá duše. Blahoslavení ti, kdo se 

připravují, neboť oni přijímají mé světlo v hojnosti. 

26 Mějte však na paměti, že toto je sotva začátek nového věku, že jsem vám ještě nezjevil vše, co tato 

doba pro lidi chystá, ani jste ještě nepochopili vše, co jste obdrželi. 

27 Ještě uplynou dny, roky a celá staletí, během nichž bude toto lidstvo svědkem zázračných projevů 

světla a dosud neznámých duchovních zjevení. 

28 Tyto časy se blíží, a tak připravte cestu těm, kteří vás nahradí. Svými dobrými skutky požehnáš 

cestu. Pak zahájíte stavbu pravého chrámu, v níž budou pokračovat jiní a později přijdou další, kteří ji 

dokončí. 

29 Své učení jsem vám dával po dlouhou dobu, aby hluboce zakořenilo ve vašich srdcích jako dobré 

semeno a abyste byli připraveni je kdykoli ve svém životě šířit mezi své bližní. 

30 Sestavte z mých slov knihu a vezměte si z nich to nejpodstatnější, abyste měli pravdivou představu 

o čistotě mého učení. Můžete objevit chyby ve slovech přenášených hlasovým nosičem, ale ne ve 

významu. Moje vysílače nebyly vždy připraveny. Proto jsem vám řekl, abyste ji nečetli povrchně, ale 

abyste pronikli do jejího významu a mohli objevit její dokonalost. Modlete se a rozjímejte, abyste tomu 

porozuměli. 

31 Všichni potřebujete víru, abyste mohli žít. Běda tomu, kdo žije jen pro marnosti tohoto světa, 

protože jeho duše bude prázdná a na konci své pozemské cesty nebude mít žádnou úrodu. Pamatujte, že 

jste byli posláni na zem, abyste splnili duchovní úkol, že se pak ke mně vrátíte, zatímco tělo splyne se 

zemí, z níž vzešlo. Nechte se inspirovat mou láskou, abyste dosáhli velké víry, udělejte ze svého srdce 

chrám. Zavřete oči svého těla a otevřete oči ducha, abyste viděli dál než do svého světa. Jsem v tobě i 

mimo tebe, v nejvnitřnější části tvé bytosti, střežím a ochraňuji tvého ducha. Znám všechny vaše touhy a 

naděje a říkám vám: Trpělivě a obětavě stoupejte na horu dokonalosti. Až se přiblížíte k cíli, otevřu vám 

trochu brány svého království, abyste mohli zahlédnout můj pokoj a být silní v poslední hodině. 

32 Vše se vyvíjí. Člověk postupuje ve vědě, ale získané vědomosti nepoužívá ke konání dobra, neumí 

potěšit nebo ochránit bližního. Touha po moci a falešné pojetí svobodné vůle vyvolaly novou válku, jejímž 

důsledkem je bolest. Všude vidím sirotky, bídu, opuštěnost a smrt, a za to všechno mi budete skládat účty. 
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Co jsi udělal s mým slovem? Neposlechli jste ji a ztratili jste se v moři bolesti a zmatků, a přesto to nebude 

poslední válka, kterou povedete. - Soud však přijde pro všechny. V mé přítomnosti jsou soudci i obvinění, 

kati i oběti. Všechny národy uslyší mé volání. Vyzývám vás, abyste se v této hodině rozhodnutí modlili, a 

dávám vám světlo svého Ducha. 

33 Mé stvoření je stálé a nic nezahyne. Až bolest pohltí tělo a duše zůstane nahá a holá, aniž by 

splnila svůj úkol na zemi, dám jí nový tělesný oděv a nechám ji vrátit se k témuž. 

34 Vyzývám vás, abyste konali duchovní skutky, které obstojí ve zkoušce času. Stavte na pevném 

základě, aby přírodní síly nemohly zničit to, co jste vytvořili. 

35 Stojíš před mým stolem. Posaďte se kolem mě a poslouchejte mě. 

36 Mou vůlí je, aby v tomto čase každá lidská bytost a každá duchovní bytost obdržela toto božské 

poznání, které vám nyní Duch svatý zjevil. 

37 Mé slovo bylo v této době jako kniha moudrosti otevřená před lidmi. 

38 Vás, které jsem nazval svými učedníky, činím bdělými strážci tohoto poučení. 

39 Jste pokorná Ježíšova rodina, které bylo svěřeno dědictví. Pochopte, že Já, Mistr, jsem vám zjevil 

svou vůli. 

40 Žádný pozemšťan nezná nebeský svět. Stále jste poutníky na poušti života. Někteří bloudí, aniž by 

věděli, kam jdou. Na věčnosti tě však čeká láska tvého Otce. Proto jsem sestoupil, abych vám pomohl na 

vaší náročné cestě životem, abyste se mohli vrátit do lůna, z něhož jste vyšli. 

41 Předtím vás chci sjednotit v lásce, aby vás získané zásluhy přivedly blíž ke mně, když se budete 

snažit přiblížit se jeden druhému, odpustit si a vyjít si vstříc jako bratři. Připravil jsem vám cestu, abyste 

na ní dosáhli pokoje mého království - pokoje, který v tomto životě nenacházíte, protože jste v něm 

zakoušeli jen bolest. Proč jste se nevydali cestou, kterou jsem vám vytyčil ve Druhé éře? Nezakopl bys ani 

neupadl. Nyní jste Mými učedníky, neboť vás miluji a chci vám dát novou příležitost, abyste se zachránili. 

Využijete toho, nebo opět zůstanete ve stagnaci? Uvažte, že to, co jsem vám tak jednoduše zjevil, patří k 

tajnému pokladu Otcovy moudrosti, který byl skrytý i před učenci a teology. Protože vám však byla dána 

tato milost, nebuďte jako vědci, kteří se stali ješitnými a zaslepenými svými objevy, až popřeli Toho, který 

všechno stvořil. 

42 Dnes vlastníte to, co ostatní špatně odhadli nebo čím opovrhovali. Když však začnete šířit mé 

učení, nepřestávejte posuzovat, zda ten, ke komu mluvíte, je hoden přijmout mé učení, i kdyby to byli ti, 

kteří mě nejrozhodněji odmítli. 

43 Ty, jehož duch září radostí, když mi nasloucháš, zviditelníš mé dílo. Blíží se hodina mého odchodu 

a vy budete vybaveni. 

44 Ve druhé éře jsem vybral dvanáct mužů, aby po Mém odchodu šířili dobrou zprávu po celém 

světě. Na tuto práci stačilo dvanáct mužů. Během této doby jsem učil tisíce mužů a žen a poslal jsem vám 

na pomoc své duchovní hostitele, protože se nacházíte v době osvobození duší. Počet mých vojáků je tak 

velký, protože lidstvo je nyní početnější a jeho hříchy a přestupky jsou také větší. 

45 Buďte pokorní a smiřte se se svým osudem. 

46 Občas se ve vašich srdcích vynoří otázka: "Pokročil jsem duchovně, nebo jsem se zastavil?". A já, 

Mistr, pak svým žákům říkám, že pokud jsou ochotni cítit bolest svých bližních, udělali krok vpřed; pokud 

dokázali odpustit těm, kteří jim těžce ublížili, udělali další krok; a pokud se jejich srdce ztotožňuje se 

všemi lidmi bez rozdílu rasy nebo společenské třídy, výrazně pokročili na cestě duchovního rozvoje. 

47 Co však bylo motivem těchto pocitů a činů? - Láska, kterou ti můj zákon dokázal vštípit. Jedině 

láska vám může přinést mé učení, neboť z ní vycházejí všechny ctnosti. Je marné, že se lidé snaží 

dosáhnout řešení svých problémů jinými prostředky. Je marné, že chtějí ve světě nastolit mír, pokud není 

založen na vzájemné lásce. 

48 Přesto vidím, že mé učení je stále přijímáno lhostejně a někdy dokonce s posměchem těmi, kdo se 

na život dívají s pocity, které jim vnuklo materialistické a sobecké srdce. Ale říkám vám, že i oni nakonec 

dojdou k závěru, že jen vysoká morálka, jasné poznání a správný rozum mohou lidstvo zachránit před 

propastí, do níž se propadlo. A tato vysoká morálka jí může dát pouze oduševnění, které vás učím. Čistotu 

svých skutků před světlem svědomí a rozumnou spravedlnost naleznete pouze v Mém Slově, neboť 

nemluvím o nemožném a neučím vás žádným výmyslům. Moje učení je založeno na realitě, na pravdě. 
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49 Člověk se snažil dosáhnout nemožného prostředky, které ti Můj Zákon lásky a spravedlnosti 

nenabízel, a pokud jsem mu dovolil pracovat ve svobodě, bylo to proto, aby měl své vlastní zkušenosti, i 

když měl ve svém svědomí stále přítomný Můj Zákon. 

50 Kdyby srdce člověka nebylo tak zatvrzelé, stačila by bolest války, aby se zamyslel nad svými 

chybami, a vrátil by se na cestu světla. Přestože má stále hořké vzpomínky na masakry lidí, připravuje se 

na novou válku. 

51 Jak se můžete domnívat, že Já, Otec, Božská Láska, bych vás mohl trestat válkami? Opravdu 

věříte, že ten, kdo vás miluje dokonalou láskou a kdo si přeje, abyste se milovali navzájem, vám může dát 

zločin, bratrovraždu, vraždu, pomstu a zkázu? Copak nechápete, že to vše je způsobeno materialismem, 

který si lidé nahromadili ve svých srdcích? 

52 Lidé sešli z cesty, kterou jim ukazuje jejich svědomí, ztratili rozum a sešli z cesty morálky a 

dobrých pocitů. Nechtěli se zastavit v čase, nešli do sebe a jsou unášeni k hluboké propasti, kterou 

vytvořili, k setkání s temnotou. Přesto - má láska jim odpustila jejich prohřešky a mé světlo se je snažilo 

zadržet a ukázalo jim, že bloudí. Můj zákon však respektuje svobodu vůle, kterou jsem je obdařil, i když 

jim má spravedlnost umožní sklízet plody, které ve svém životě zasejí. 

53 Když se však zdá, že pro člověka vše skončilo, že smrt zvítězila nebo že zlo triumfuje, bytosti 

povstanou z temnoty ke světlu. Ze smrti povstanou k pravému životu a z propasti zkaženosti povstanou, 

aby se řídili věčným Božím zákonem. 

54 Ne všichni poznají propast, neboť někteří se snažili držet dál od této války vášní, touhy po moci a 

nenávisti a žili jen na okraji nové Sodomy; jiní, kteří mnoho hřešili, se včas zastaví a včasným pokáním a 

úplnou obnovou si ušetří mnoho slz a bolesti. 

55 Vy, kteří mě posloucháte, nebudete tyto války v žádném případě živit ani k nim přispívat. 

Vytrvejte na mé cestě, aby váš život, vaše slova i vaše skutky posloužily k tomu, aby se mnohá srdce 

zastavila v čase na své dechberoucí cestě, aby mohla zakusit můj pokoj a uniknout nutkání vypít tento 

kalich utrpení. 

56 Využijte tento den, který zasvěcujete svému Stvořiteli. Vaše srdce se připravuje a bije v lásce k 

mému Božství a vy jste naplněni mou milostí, protože dokazujete, že jste hodni přijmout mou Přítomnost. 

57 Ať se radost vašeho ducha odráží ve vašem těle, aby se nestala falešnou radostí. Jak by mohla být 

vaše mysl radostná a srdce smutné zároveň, když obojí žije v harmonii? 

58 Tento stav je krásný, když pramení z blaženosti ducha. Usilujte o dokonalost svých skutků, neboť 

v dokonalosti spočívá nejvyšší štěstí. 

59 Jakou nedokonalost nacházíte ve stvoření? - Žádné, jak mi říkáte. Přesto existuje mnoho 

nedokonalostí, které se vyskytují v lidských dílech. Plňte mou vůli, neboť vše, co se děje mimo Zákon, je 

nedokonalé. 

60 Rozumíme: Musíte udržet svou představivost na uzdě. Nesmíte soudit skutky svých bližních. Chci, 

abyste byli dobří, a navíc si přeji, abyste se stali dokonalými, neboť ačkoli jste na pohled nepatrní, jste 

větší než hmotné věci a světy, protože máte věčný život, protože jste jiskrou Mého světla a duchovními 

bytostmi. Musíte si uvědomit, co je to duch, abyste pochopili, proč vás volám na cestu k dokonalosti. 

61 Vyhledal jsem tě v tvé bolesti, abych tě zachránil. Je to láska vašeho Otce, která se ještě neunavila 

klepat na dveře vašich srdcí. 

62 Od roku 1866 se vám dávám poznat prostřednictvím Mnou inspirovaných mužů, aby vám ukázali 

cestu dobra a spravedlnosti. 

63 Mistr vám říká: "Je mou vůlí dosvědčit, že toto je Třetí věk. 

64 Poprvé uzavřel Abraham smlouvu s Otcem. Ve Druhém čase Kristus zpečetil smlouvu, kterou 

uzavřel s lidstvem, svou krví, neboť svou krví, která znamená lásku, život, oběť a odpuštění, ukázal světu 

cestu k vykoupení z jeho viny, čímž dal duchu spásu a věčný život. 

65 V této době vylévám Své světlo do ducha, neboť chcete-li Mě dosáhnout jako lidé, nikdy toho 

nedosáhnete, protože zaslíbený domov na věčnosti je určen duchu. 

66 Svěřuji vám své učení, abyste je předávali svým bližním ve stejné podobě, v jaké vám je 

předávám. Při výuce však nikdy nediskutujte násilným způsobem. Dávejte si pozor, abyste neodsuzovali 

to, co neznáte, ale pochopte, že k obrácení lidí na duchovní víru stačí čistý příklad. 
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67 V mém přikázání, které vám říká: "Milujte se navzájem", je shrnuto mé učení. Proč mi všichni 

nerozuměli, ačkoli jsem vám všem dal při vašem stvoření stejný stupeň poznání? Proč jedni umí dát Bohu, 

co je jeho, a světu, co je jeho, zatímco druzí dávají všechno světu, z něhož si dělají svého Boha, svůj ráj a 

své nebeské království? - Ti totiž zapomněli, že jsem vám ve Druhém věku řekl: "Mé království není z 

tohoto světa." 

Můj pokoj s vámi! 



 

175 

Informace o obsahu  
Pokyn 143Vers  No. 

 Ohlášení nových apoštolů a proroků . .  1-3 

 Služby a duchovní dary v církvích Zjevení  5-7 

 Varování před rozmařilostí  22 

 Jen čisté srdce může sloužit Bohu správným způsobem  31-32 

 Poslání uzdravovat nemocné  34-36 

 Pokyny pro misijní práci  41-42 

 Pro ducha neexistují žádné vzdálenosti. . . .  50 

 Zajetí duchovního poznání52-54 

Duchovní přítomnost Mojžíše, Ježíše a Eliáše 

 v prohlášeních  64-67 

Pokyn 144 

 Falšování pravdy, Ježíšova učení4-5 

 Duchem naplnění lidé a společenství po celém světě  12-13 

 Potvrzení bolesti a utrpení jako učitele  19-23 

 Neznámý zázrak Ježíšovy lásky26 

 Nová síla skrze moudrost a lásku božské inspirace  35-36 

 Otrávení přírody a lidských duší  44 

 Plnění zákonů místo rituálních úkonů . .  52 

 Význam a nutnost ctností  55-56 

 Oddělenost křesťanství pro nedostatek lásky  57-58 

 Čas sklizně se blíží  76 

Pokyn 145 

 Boží dílo a Marie  9-13 

 Soudný přehled konce války 1945  29-30 

 Čas navštívení, očištění a spravedlnosti  35 

 Léčebný účinek proklamací51-60 

 Očištění tvrdohlavých a pošetilých skrze utrpení  61-63 

141219 

Odpuštění zločinů a přestupků 

 skrze upřímné pokání a obnovu68-72 

Pokyn 146 

 Boží touha po lásce k jeho dětem  2-4 

 Síla nového Božího slova, která otřásá světem  7-8 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        176        

Pocta mudrců a pastýřů v Betlémě 

 jako symbol  9-11 

 Ověřování pravosti evangelijních zpráv  12 

 Otevření brány do duchovního světa . .  15-21 

 Správný postoj k posedlým . . . .  22-23 

 Znevažující tvrzení proti Ježíši jako člověku  34-39 

 Strach ze "smrti" z přílišné lásky ke světu  46-49 

 Nebe ducha není místo, ale stav  67-71 

Pokyn 147 

 Boží světlo svítí v temnotách světa  1-6 

 Falešná bázlivost vůči pojmu "Bůh"  7 

 Vše stvořené je Božím majetkem8-9 

Přesvědčivý argument týkající se načasování 

 Kristův návrat  11 

 Nikdo nemusí zoufat  17-18 

 Bůh dává jen to, co je pro dobro člověka  45 

 Cesta ke spiritualizaci  56-58 

 Nepřekonatelná zbraň lásky  66-68 

 Konec oznámení v roce 1950 a doba po něm  74-75 

Pokyn 148 

 Špatná výchova a vzdělávání dětí.  4-5 

 Význam Kristova oznámení pro budoucnost  9-12 

 Připomenutí zapomenuté křesťanské ctnosti  20-21 

 Přemáhání světa a pomoc vykoupených  36-37 

 Chrám Ducha svatého v duchu člověka  44-48 

 Konflikt mezi duchem a "tělem" ....  52-54 

 Význam obtížných zkoušek  57-58 

 Velký boj světonázorů a denominací  59 

 

Odloučení ducha nebo duše od těla. 

 během ponoření do modlitby a spánku  75-78 

 Rozvíjení schopností mysli.  79-81 

Pokyn 149 

 Přípravný půst na probuzení duchovních darů  4-5 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        177        

 Ježíšova ochota obětovat se jako vzor  12-15 

Výzva k aktivní charitě a k 

 Šíření informací  24-27 

 Soudní výpověď pro církevní duchovní  31-35 

 Přikázání lásky Jehovy a Ježíše zůstává věčně platné  38-41 

Nezbytná připravenost k přijetí nových 

 Božská zjevení  42-45 

 Obrácení hříšníka skrze potvrzení dobra v něm  48-50 

Varování před odsouzením nebo vyloučením 

 zločinců a nemocných  51-53 

 Požehnání bratrské solidarity s nešťastnými  54-55 

 Následování Kristova učení není nemožné  59-64 

 Pokyny pro správné studium zvěstování  65-68 

 Nová zaslíbená země trvá navždy  80-81 

Domov a rodina člověka by měly být také 

 být Božím chrámem  82-83 

 Identifikace příčin obtížných životních problémů  88 

Pokyn 150 

 Znalost knihy nebo božsky inspirovaná znalost13-14 

 Bůh se zjevuje také skrze hříšné lidi15-18 

Vnímavé rozpoznání božského prostřednictvím 

 nezformovaná srdce  19-21 

Odmítnutí nových Božích zjevení ze strany 

Dogmaticky vázaní teologové a věřící 

 kvůli předsudkům ─ kdysi a dnes. . .  22-26 

Nedůvěřivost mentálně slepých a 

 Tradiční věřící vůči Ježíši a Marii  29-36 

Chybně interpretovaný "příběh o pádu člověka" a 

Falešná nauka o prvotním hříchu, která se z ní odvozuje ..... .  41-46 

 Očišťující moc Božího slova . . .  51-56 

 Proměňující a vykupující láska58-61 

Schopnost člověka poznávat 

 nezávislá pravda  62-64 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        178        

 Jidášův osud jako symbol člověka  65-68 

Stvoření duchovního a hmotného světa 

 a člověka; vysoký cíl dokonalosti  76-88 

 Velká budoucnost Země  89 

Pokyn 151 

 Uctívání v duchu a pravdě místo rituálů  1-5 

 Jak lze dosáhnout duchovnosti?  8 

 Oznámení o pronásledování víry . . . .  10-15 

Význam Ježíšovy poslední večeře s 

 jeho učedníci  29-34 

 Křesťanské ctnosti  35-36 

 Druhý příchod Krista jako Ducha svatého . . .  39-44 

Reinkarnace ducha a duše jako  

Nutnost rozvoje a vyjádření 

 Boží milující spravedlnost  46-61 

Ne člověk, ale Bůh se stává mírem 

 a nastolení spravedlnosti na zemi  68-72 

Pokyn 152 

 Ježíšovo utrpení  1-17 

 Vliv zlovolných duchů na člověka  21-29 

 Boj proti posedlosti a temným silám  30-34 

 Nová znamení a zázraky  35-40 

Inspirativní povaha písemných svědectví o 

 Boží dílo ve světě ─ kdysi a dnes41-43 

Pouze podle pokynů 

 Kristova získáte přesvědčivou sílu. .  45-53 

 Skromnost a pokora místo snahy o čestné posty  54-62 

Proměňující účinek učení Ducha na lidstvo  71 Pokyn 153 

 Úzká cesta následování Božího zákona  5-11 

 Čas soudu je tady  16 

 Vyhlášení druhé světové války se stalo skutečností  19-20 

 Spása - historický přehled druhé éry  44-49 

 Boží vykupitelský čin ve druhé éře. .  50-57 

Dokončení dějin spásy prostřednictvím 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        179        

 Druhý příchod Krista v Duchu  58-73 

Pokyn 154 

 Ježíš a Jan Křtitel  4-8 

Církve Kristova zjevení se mají stát. 

 Stát se vzorem  12-14 

 Převrácení křesťanských ctností v jejich opak  15-20 

 Marnivost některých vědců27 

 Změna smýšlení lidstva po velkém očištění  49-55 

 Bolest jako učitel a podnět k obnově  56-58 

Pokyn 155 

Pouze duchovní a duševní rozvoj  

retardovaných lidí,... 

 Duchovní učení jako něco cizího  3-6 

 "Oči všech budou upřeny na mě"  12-13 

 Boží zákony slouží ke spáse člověka  14-16 

Důvodem, proč mnozí považují učení o Duchu za neslučitelné s.  

 předchozí Boží zjevení drží  24-30 

Neodolatelná přesvědčovací síla 

 Kristův vlastní život a činy  32-36 

Materialismus a ateismus díky absenci 

 pravý Kristův apoštol  37-42 

 Nové Kristovo podobenství  60-63 

Pokyn 156 

 Jednotná forma oznámení  4 

 Vzestupný vývoj prostřednictvím reinkarnací . .  5-9 

Nadcházející střet světonázorů 

 a denominace  10-14 

Důvodem reinkarnací a různých   

úroveň intelektuálního rozvoje lidí  28-

34 

Boží lid rozptýlený po celé zemi 35-

41 

Jazykové neobratnosti v učení Síla víry a lásky může být  47 

Provádět zázraky  

Obnovující moc pokání, odpuštění 

 51-

53 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        180        

a modlitby 

Pokyn 157 

 54-

55 

Nevěra světa  1-2 

Výhled do budoucnosti   7 

Nezbytná harmonizace těla, duše a ducha   10-

14 

Zneužití svobodné vůle skrze rozmařilost   15-

16 

Ježíšovy vzpomínky na jeho život na zemi . . 

Formování Ježíšových učedníků a jejich 

21-

22 

prospěšná práce 

Zářný příklad konvertity: 

 23-

28 

Apoštol Pavel 

že se zbraněmi lásky a pravdy 

 40-

47 

bojující Boží lid  48-

53 

Nezbytné časové omezení oznámení  

Pokyn 158 

Dobrý pastýř bdí nad svými ovcemi, také 

 57-

64 

na ty, kdo zbloudili a padli. . . Duchovní sjednocení 

lidstva prostřednictvím 

1-9 

Duchovní učení po velkém očištění   13-

16 

Vzestup ducha do vyšších světů   19-

22 

Kristova krev jako symbol vykupitelské božské lásky 23-33 O božském aktu vykoupení Musí následovat 

Krista  

Zásluhy lidské bytosti budou přidány 

Univerzální zákon lásky bude 

 34-

40 

Proměna lidstva  41 

Bůh si také používá hříšníky, kteří jsou připraveni činit 

pokání. 

 42-

43 

Světlo víry osvěcuje a dělá zázraky  47-

51 

 

Překonání zla v člověku po 

 velké intelektuální boje  53-59 

 Probuzení duchovních darů  61-63 

 Eliáš jako buditel a osvícenec duší .... .  64-68 

Pokyn 159 

 Spiritualita Božího lidu v dřívějších epochách  3-5 

 Ohlášení nové spirituality v lidstvu  6-10 

 Reinkarnace Leviho  19-20 

Boží spravedlnost soudí jinak než 

 lidská spravedlnost  40-45 

Úkol a odpovědnost 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        181        

 Zjevení  50-53 

 Duchovní lid Izraele  54-60 

 Zázraky prostřednictvím spiritualizace, nikoli magie  61-66 

 Velký boj mezi světlem a tmou67-70 

Nové Boží slovo dává oporu v době 

 Zmatení pojmů  75-77 

"Údery osudu" jsou zkoušky, které mají naplnit  

 Životní osud  79-80 

Pokyn 160 

Použití duchovního daru vidění je  

 odpovědný  1-5 

 Vize budoucnosti a osud prostřednictvím spiritualizace  6-14 

Nové zjevení Boha v době největšího duchovního rozkvětu. 

 a pozemské konflikty a boje  15-23 

 Boj světla s temnotou . .  30-31 

 Vzor víry starověkého izraelského lidu . .  32-33 

Eliáš, osvoboditel národů od banditů 

 Materialismus  34-39 

Lidské utrpení si člověk vytváří sám, 

 nechtěl a poslal Bůh  40; 43-45 

Oznámení zlověstných událostí je považováno za 

 Varování nesmí být chápáno jako předurčení  41-42 

Zjevení Boha jako Otce ─ dnes 

 jako kdysi ─ v Jesum  43-49 

Drak zla v člověku se stává 

 k překonání  50-55 

 Obnovená činnost Božího Ducha na zemi .  56-64 

Použití ozbrojené síly problémy neřeší, 

 ale způsobuje stále větší strádání a utrpení  65-68 

Pokyn 161 

 Cesta dobra a zla  2-5 

 Strom poznání dobra a zla  7-17 

 Úchylka lidstva je ukončena  19-22 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        182        

 Božský původ projevů  33-36 

 Stvoření Země v 7 fázích vývoje37-44 

 První doba aneb vývojové stadium lidstva  45-50 

 Druhá a třetí éra jako epochy zjevení  51-53 

 7 pečetí ─ epochy dějin spásy ....  54-63 

Korunovace božského plánu spásy v době sedmé pečeti 64-67 

Pokyn 162 

Nedostatečné pochopení a špatné reakce 

 Lidé proti vnějším hrozbám1-3 

 Zástup Kristových bojovníků proti zlu  4-6 

 Věrnost proroků starého Izraele . . .  7-9 

Podobnost mezi starověkými proroky 

 a Pánovy nové "mluvčí". . .  10-16 

 Bůh je člověku blízko  17-20 

 Pravá modlitba vychází ze srdce. .  23-24 

 Přestupky proti Božímu zákonu jsou souzeny  25-28 

 Nedostatek porozumění a soucitu mezi posluchači  31-36 

 Pomoc modlitbami za lidi a duše v nouzi  37-40 

Pomoc prostřednictvím andělů strážných nebo duchů světla . . .  41-43 

 Život na zemi je předurčen  44-45 

 Poslání opravdové lásky  46-55 

 Duchovní láska a egoistická "láska"  56-58 

Pokyn 163 

 Zjevení, útěcha a uzdravení skrze Ducha Utěšitele  15-19 

Vědomé a nevědomé spojení mezi 

 Tento a další svět  24-33 

 "Nejen chlebem živ je člověk. " 37-39 

 Nové podobenství  47-63 

Pokyn 164 

 Zkoušky víry kdysi a dnes  1-5 

 Pro duše zesnulých neexistuje smrt6-7. 

Připravená, vědoucí lidská duše se může obrátit na 

 se časem snadno oddělí od tělesné schránky.  8-10 

 Oduševnění skrze dodržování přikázání lásky  16-22 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        183        

Falešná přání, naděje a obavy z 

 Věřící o nebeském království  30-32 

 Zrůdná víra ve věčný trest v pekle  33-34 

 Egoistické formy zbožnosti  37 

Přírodní katastrofy by měly vést lidi k tomu, aby 

 Vyvolat pokání  40-42 

 Zpustošený stav lidstva  43-46 

 Vítězství Ducha nad "tělem"  47-49 

 Kniha Boží moudrosti, moci a lásky51-55 

Pokyn 165 

 Nové poznatky a zjevení  7-13 

 Komunikace prostřednictvím přenosu myšlenek. .  15-16 

 Pouze napravený člověk může úspěšně proselytovat  37-57 

Boží Trojice je založena na jeho třech  

 Způsoby zjevení jako zákon, jako láska a jako moudrost  55-60 

 Předpoklady míru ve světě  71-72 

Varování před neoprávněným ukončením naší činnosti 

 Existence na Zemi  73-74 

Pokyn 166 

Příklady dobrého a špatného 

 Řízení lidí  3-7; 13-17 

 Účinek vyhlášení na stádo věřících  9-12 

 

 Význam Marie v nové události spásy20-23 

 Nová Boží smlouva s člověkem26-30 

 Den odpočinku a rozjímání  31-35 

 Žádoucí harmonie mezi tělem a myslí  36 

 Léčivá a spásná síla lásky . .  41-44 

 Poslání hlásání, útěchy a uzdravování  46-48 

 Doprovodná, blahodárná síla modlitby srdce  49-55 

Pokyn 167 

 Nezbytná očista lidstva skrze bolest  1-4 

 Boží víra v dobro v lidech  5-12 

 Nesobecká láska k Bohu a člověku  14-19 

 Nadcházející duchovní praxe náboženství .  20-21 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        184        

 Fyzická smrt je pro duši vysvobozením22-27 

Odstranit umělé hranice mezi 

 Lidé a mezi národy  29-32 

 Zjevení Janovo ─ jeho maxima lásky  33-37 

 Zdraví, síla a poznání díky očistě  40-45 

Spiritualisté z celého světa jako pokročilí bratři. 

v duchu, který intuice a inspirace přijímat 

 a vědět, jak je používat. .  46-48 

Následování Krista vyžaduje vítězství nad sebou samým, 

 Oběť, aktivní láska a pokora53-54 

Pokyn 168 

 Pravý milenec má všechno  11 

Nikoliv Ježíšova smrt na kříži, ale naplnění  

Zákon lásky podle jeho příkladu 

 přináší člověku spásu  14-23 

Není údělem člověka trpět, 

 ale zdokonalit se25 

Přímluva a milosrdný soucit k odčinění hříchů 

 Duše v posmrtném životě  36; 45-47 

 Práce s láskou místo těžkého utrpení odčinění . . . .  54-57 

Pokyn 169 

 Boží milosrdenství pro trpící duše na onom světě  6 

Právo a cesta k nápravě vedou k  

 Dokonalost  7-9 

Není osudem Země být světem 

 Pokání bude  10-14 let 

 Inspirace v tichu a kráse přírody  28-31 

Nezbytné podmínky pro učitele 

 Díla Ducha  35-36 

 Destruktivní důsledky jednostranného tréninku mysli  47-48 

 Inspirace skrze Boží hlas v člověku  53-54 

 Budoucí Kristovo království míru na zemi59 

Ježíšovo učení nebylo výpůjčkou z lidského učení; 

 se od lidí nic nenaučil  62-69 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        185        

 Nefalšovaná jednoduchost nositelů hlasu  70-76 

Pokyn 170 

 Ježíšova největší bolest na kříži  1-3 

 Neuznání Ježíšovy božské přirozenosti  4-11 

 Falešná mesiášská očekávání dneška  23 

 Význam pojmu "duchovní svět" v duchovní práci  42-48 

 Pomoc prostřednictvím modliteb za lidi ve vládě  54-55 

 Povaha a působení ducha v člověku ....  56-63 

 Zjevení Boha v jeho dílech stvoření  64-65 

Pokyn 171 

 Vedení vlastním svědomím  7-10 

 Přímá cesta Ducha na "žebříku do nebe"  17-30 

 Písemná svědectví o projevech . . .  48-55 

 Maria, zosobnění Boží něžné lásky  68-72 

Nedostatek Boží lásky v obtížných situacích 

 Návštěva  77-78 

Síla, která mění lidskost 

 nové Boží slovo  79-87 

Pokyn 172 

 Šaty světla duchovní čistoty  1-6 

Učitelé v duchovním díle musí být znalci duchovního díla. 

 být lidským srdcem  10-14 

Nedostatek přesvědčivosti z důvodu nedostatku 

 Víra, láska a poznání  24-26 

Pokyny pro misijní pracovníky  33-43 Náprava falešných představ o Bohu48-52  Nedostatek 

odvahy k vyznání  57-62 

Poučování v bratrském duchu, bez 

 Morální nátlak  63-64 

Pokyn 173 

 Co znamená název "Spiritualista"?  1 

Externalizované formy kultu ─ i ve tvaru 

 Zjevení církví  4-9 

 Rovnost lidí před Bohem  11 

"Marnotratný syn" jako podobenství pro lidstvo  19-23 Vnitřní vedení skrze svědomí ─ kdysi a dnes 

 32-36; 42 

 Počáteční boj proti učení Ducha  45-46 

Pavel a Nikodém budou převtěleni jako 

 Vyznejte se k Pánovu dílu  47-48 



Informace o obsahu 

Verš č. 

        186        

 Zemí otřásající porodní bolesti království míru  49-52 

 Hodina sebezpytování ve světle svědomí  57-58 

 Falešný smutek za "mrtvé"  62-66 

Láskyplné spojení s duchovně žijícími lidmi 

 Zemřelý  67-73 

Pokyn 174 

Vyvarování se chyb prostřednictvím modlitby ─ před 

 Akce stojí na otázce Boží vůle  1-3 

Probuzení duchovního smyslového vnímání prostřednictvím modlitby 4-7 

 Příslib nádherných duchovních domovů9-11 

 Eliášovo působení v srdcích a národech12 

Rozvoj všech aspektů lidské bytosti 

 skrze učení Ducha  14-16 

 Slavný čas nových Božích zjevení.  25-27 

Pověřen napsat knihu, která by zahrnovala zásadní  

 Význam pokynů obsahuje  30 

Plnění životního úkolu s trpělivostí 

 a sebeobětování  31 

 Charakteristika duchovního pokroku  46-47 

 Nebezpečí sebezničení lidstva  48-55 

 Cesta k dokonalosti  57-60 



 

187 

Boží učení v Mexiku 1866-1950  
Literatura 

  

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: 

+49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   
Božská láska, původ, podstata a cíl našeho života a veškerého bytí. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Kniha pravého života, svazky VII, VIII, IX, X, XI Třetí zákon 

Nadace Unicon, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: 

info@unicon-stiftung.de  Úvod do "Knihy skutečného života" (zdarma) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Webové stránky 

 

www.das-dritte-testament.com  (ve španělštině, němčině, angličtině, francouzštině)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (vícejazyčné)  

www.tercera-era.net  (ve španělštině)  

www.144000.net  (vícejazyčné)  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/


 

188 



 

 

 


